
2. Нині у зв’язку з відсутністю деяких цінних видів, окремих культиварів, 
сортів в колекційних насадженнях та відповідно ринковим економічним 
відносинам сучасний напрям інтродукції найбільш доцільний як науково-
комерційний, тобто поповнення має відбуватись, перш за все, видами та 
деякими культиварами, сортами, які не тільки збільшуватимуть генофонд 
певних таксонів, але і можуть знайти в подальшому широке впровадження. 

3. Використовувати вихідний матеріал декоративних деревних рослин на 
рівні видів, культиварів, сортів, форм потрібно в першу чергу той, що 
вирощений в умовах відповідних кліматичних зон України як більш екологічно 
стійкий у порівнянні із закордонним. Крім того, потрібно розмножувати окремі 
існуючі деревні рослини, які виявилися в місцевих умовах найстійкішими по 
відношенню до лімітуючих факторів в сучасному урбаністичному середовищі. 

4. Нові екологічні обставини оточуючого середовища вимагають 
переоцінки перспективних домінантних деревних екзотів, а також врахування 
та нівелювання азональних негативних факторів, які скорочують довговічність 
дерев і кущів незалежно від ґрунтово-кліматичних умов того чи іншого регіону 
та використання їх в кожній природній зоні обов’язково по відповідним 
екотопам. 
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АЛЕЛОПАТИЧНА ОЦІНКА ПРИКОРЕНЕВОГО СЕРЕДОВИЩА 
ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН РОДУ SYRINGA L. 

 
Павлюченко Н.А., Доброскок В.А., Крупа С.І. 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України 
 

Антропогенне навантаження на навколишнє середовище є потужним 
дестабілізуючим фактором для природних фітоценозів, що призводить до 
зменшення біологічного різноманіття.  

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є інтродукція рослин в умовах 
ботанічних садів та дендропарків. Однак при цьому необхідно враховувати 
алелопатичні взаємовідносини між рослинами через фізіологічно активні 
речовини у складі рослинних виділень та органічних решток. У прикореневому 
середовищі відбувається акумуляція та трансформація алелопатично активних 
речовин, що в подальшому визначає можливість сумісного вирощування видів 
рослин або в монокультурі [1; 5]. 
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Мета наших досліджень – вивчити алелопатичний стан прикореневого 
середовища рослин роду Syringa L. за умов тривалої культури для збереження 
генофонду цінних інтродуцентів. 

Визначали окислювально-відновний потенціал (ОВП), вміст фенольних 
речовин [2] та алелопатичну активність прикореневого ґрунту [3] рослин роду 
Syringa L. колекції НБС НАН України: бузку угорського (Syringa josikaea 
Jacq.f.), бузку дрібнолистого (S. microphylla Diels.), бузку перського (S. persica 
L.), бузку пухнастого (S. pubescens Turcz.), бузку гімалайського (S. emodi Wall.), 
бузку амурського (S. amurensis Rupr.), бузку китайського (S. chinensis Willd.), 
бузку пекінського (S. pekinensis Rupr.). 

Дослідження сезонної динаміки алелопатичної активності прикореневого 
ґрунту рослин бузку виявило його фітотоксичність, яка підвищувалася в кінці 
вегетаційного періоду, що, очевидно, пов’язано з акумуляцією ґрунтом 
органічних речовин у складі рослинних виділень протягом всієї вегетації. 

Прикореневий ґрунт бузку перського, дрібнолистого та угорського 
характеризувався найбільшою фітотоксичністю. 

Важливу роль у формуванні біохімічного стану ґрунту відіграють 
окислювально-відновні процеси. Перетворення органічної речовини в ґрунті 
тісно пов’язано з окислювальними процесами, що характеризуються 
показниками окислювально-відновного потенціалу (ОВП), котрий відображує 
сумарний ефект окислювально-відновних систем у ґрунті і їхній напрямок у 
даний момент [4].  

Встановлено зниження показників окислювально-відновного потенціалу 
ґрунту під досліджуваними рослинами видів бузку в середньому в 1,1-2,1 рази 
порівняно із контролем (контроль – паровий ґрунт), що свідчить про утворення 
найбільш рухливих форм органічних речовин, які можуть брати участь у 
формуванні алелопатичної напруженості. 

Серед неспецифічних органічних речовин ґрунту важливе місце займають 
фенольні сполуки, які беруть участь у перетворенні гумусових речовин. З 
одного боку, вони є попередниками гумусу, але спочатку внаслідок деструкції 
рослинних залишків у ґрунті фенольні речовини знаходяться у вільному стані і 
можуть виконувати алелопатичну функцію, а при надмірній акумуляції – 
викликати ґрунтовтому, проявляючи свою фітотоксичну дію на рослини, що 
може спостерігатися особливо при порушенні процесу гуміфікації [1, 6]. 

Виявлено, що вміст фенольних речовин у прикореневому ґрунті рослин 
бузку був вищим у 1,1-5,2 разів порівняно із контролем. Причому концентрація 
фенольних сполук в ґрунті в основному збільшувалася к кінцю вегетаційного 
періоду, що узгоджувалося з його високою алелопатичною активністю. 

Рослинні рештки є джерелом фізіологічно активних речовин, що 
збагачують ґрунт гумусом та доступними елементами мінерального живлення, 
а на певному етапі гуміфікації можуть бути алелопатично активними внаслідок 
своєї низької молекулярності. 

У модельному досліді протягом 18 місяців вивчали вплив продуктів 
деструкції рослинних решток бузку угорського, дрібнолистого, перського на 
алелопатичні та біохімічні властивості ґрунту шляхом внесення (2 % маси 
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ґрунту) подрібнених коренів, опалих листків і квіток, а також їх суміші (1:1:1) у 
сірий лісовий ґрунт з відповідних ділянок сирингарію. Контролем був сірий 
лісовий ґрунт (пар) без внесення рослинних решток. 

Встановлено, що в процесі деструкції органічних решток ґрунт набував 
фітотоксичності. Найбільшу фітотоксичність в процесі трансформації 
органічних решток було відмічено через 6 місяців у всіх варіантах досліду. В 
цілому, фітотоксичний вплив продуктів деструкції зберігався через 18 місяців. 
Рослинні рештки бузку перського виявилися найбільш фітотоксичними. 

З окислювально-відновними процесами пов’язані темпи накопичення та 
склад органічних речовин. Продукти деструкції рослинних решток бузку 
угорського, дрібнолистого, перського знижували показники окислювально-
відновного потенціалу, що сприяло нагромадженню активних форм органічних 
сполук, які можуть залучатися до алелопатичних взаємодій. 

Виявлено, що вміст фенольних речовин у ґрунті при деструкції 
рослинних решток видів бузку перевищував контроль у середньому в 1,2-3,1 
рази для бузку угорського, в 2,1-5,1 рази – бузку дрібнолистого та 2,6-5,4 рази – 
бузку перського.  

Аналіз фенольних сполук за фракційним складом показав, що їхня частка 
у найбільш рухливій формі (етанолрозчинні) збільшувалася в процесі 
трансформації решток.  

Отже, деструкція органічних решток видів бузку сприяла акумуляції в 
ґрунті найбільш доступних фенольних речовин, які можуть виявляти 
алелопатичну дію на рослини. 

В цілому, прикореневий ґрунт вказаних видів бузку характеризується 
високою алелопатичною активністю, що треба враховувати за умов тривалої 
культури. 
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