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БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗЕМНОЇ 
МАСИ GALEGA ORIENTALIS LAM. В ЛІСОСТЕПУ

УКРАЇНИ
Досліджено біохімічний склад надземної маси Galega orientalis Lam. в процесі 

інтродукції її в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН 
України. На основі отриманих даних рекомендується як високоврожайна 
культура для використання на корм сільськогосподарським тваринам.

П ри вивченні нової 
культури дослідників 

передусім цікавить вміст у ній 
елементів живлення [11, 13, 18], 
перетравність, поїдання, можливість 
виготовлення із зеленої маси різних 
видів кормів. Для наукового 
обгрунтування годівлі
сільськогосподарських тварин 
необхідно, щоб було збалансовано 
не менше 70 показників, які 
характеризують поживність корму.

Порівнюючи поживність Са1е§а 
огіепІаНв в різних зонах країн СНД 
з традиційними культурами, 
виявили суперечливі результати. 
Так, Р.О. Токар [14] стверджує, що в 
надземній масі міститься значно 
більше білка, каротину та кормових 
одиниць, а кормова одиниця 
багатша на перетравний протеїн, ніж

у люцерни, конюшини і еспарцету. 
При цьому висока кормова цінність 
зберігається протягом всього 
вегетаційного періоду, оскільки 
після визрівання насіння листя і 
стебла залишаються зеленими.

За даними Т. М. Никанорової 
[10], вміст сирого протеїну в 
першому укосі становить 11,2 -  
17,7 %, у другому -  11,7 -  15,3 %. На 
третій рік за два укоси О. огіепіаіія 
одержано 11475 -  12531
енергетичних корм. од. і 1382 -  
1480 кг перетравного протеїну. 
Енергетична поживність 1 кг 
надземної маси в першому укосі 
становить 2,12 -  2,51 МДж обмінної 
енергеї і 32 -  40 г сирого протеїну, В 
1 кг абсолютно сухої речовини 
міститься 10,55 -  10,83 МДж і 159 -  
165 г сирого протеїну.
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В дослідному господарстві 
’Чуйское” Горно-Алтайської 
автономної області [2, 3] з 1 га посіву
в . огіепіаШ збирали 6652 -  7921 
корм, од., тоді як озиме жито, 
конюшина кукурудза, стоколос 
безостий давали лише по 2806 -  5047 
корм. од.

С.С. Харкевич, Є.В. Теплицька, 
А.Д. Боброва, Н.О. Нечитайло та 
інші, досліджуючи хімічний склад в . 
огіегЦаІІБ, встановили, що вміст 
протеїну в фазу бутонізації! становив
26,9 -  33,2 %; у фазу плодоношення 
він -  знижувався до 16,5 -  17,4 %. 
Найбільше каротину (21мг %) та 
аскорбінової кислоти (88,6 мг % на 
100 г сирої маси) у фазу цвітіння 
виявлено в листках [9, 15].

І. І. Чекалінська та ін. [16], 
аналізуючи динаміку
нагромадження основних поживних 
речовин за фазами розвитку з 
першого по четвертий рік, 
встановили, що вміст сухої речовини 
в зеленій масі за час вегетації
підвищувався, а кількість сирого 
протеїну поступово знижувалась. В 
Білорусі найбільше його 
утворюється до фази бутонізації, 
тому дослідники рекомендують 
використовувати надземну масу як 
концентровану білкову добавку не 
пізніше цієї фази. Кількість 
безазотистих екстрактивних 
речовин, навпаки, до кінця вегетації 
збільшувалась, але не значно 
(4,2 -  42,3 %). Сумарна кількість 
вуглеводів у фазу бутонізації -  на 
початку цвітіння становить
4,5 -  6,7 %. Кількість зольних 
елементів, калію та фосфору в 
надземній масі також зменшувалась.

З віком О. огіетаіІБ кількість

протеїну в рослинах майже не 
змінювалась і лише в дев’яти- 
одинадцятирічних рослинах
стоновила 18,2 -  22,7 %.
Закономірних коливань кількості 
сухої речовини, вуглеводів, золи, 
клітковини, БЕР, калію і фосфору 
залежно від віку рослин не 
спостерігали. Але вміст клітковини 
від фази бутонізації до фази 
плодоношення зростає і наприкінці 
вегетації сягає 32,4% [8].

Крім мінеральних речовин, 
надземна маса G. orientalis багата на 
мікроелементи, кількість яких 
залежить від типу грунту та його 
фізико-хімічних властивостей. 
Нестача їх у раціоні викликає 
захворювання тварин. У 
збалансованих раціонах на 1 кг сухої 
речовини повинно бути: марганцю 
-  60 мг; йоду -0 ,1 ;  кобальту -  0,5; 
міді -  10; цинку -  29 мг. Однак 
кількість деяких мікроелементів у 
надземній масі G. orientalis 
недостатня, тому при годівлі тварин 
раціон необхідно збалансовувати 
добавками [6].

У надземній масі G. orientalis 
міститься достатньо біологічно 
активних речовин [7]. Д. 3. Шукюров 
та І. А. Даміров [17]_ виявили 
флавоноїди (2,5 %), дубильні
речовини (7,1 %) і органічні кислоти 
(до 1,23 %), а також алкалоїди, 
сапоніни тощо.

З алкалоїдів виявлено дуже 
незначну кількість галегіну, який не 

. шкодить тваринам [5]. У листках G. 
officinalis міститься 0,4 % суми його 
алкалоїдів, G. orientalis -  
0,01 %.

В. С. Павлов [12] відмічає, що 
надземна маса за вмістом біологічно
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активних речовин в різні фази розвитку 
в . огіегиаііз має значну сезонну 
змінність. Кількість хлорофілу в фазу 
бутонізації коливається від 79,8 до 
102,8 мг/100 г сирої маси, в фазу 
плодоношення -  знижується.

Каротину, вітаміну С і хлорофілу 
найбільше накопичується в листках (у 
фазу цвітіння; каротину -11,4 -  12,4; 
вітаміну С - 117,9- 189,4 мг/ІООг сирої 
маси). У стеблах кількість вітаміну С в 
два-чотири рази, каротину-у 10 разів 
менше, ніж у листках. У процесі 
вегетації Значно змінюється вміст 
флавоноїдів за роками, підвищуючись 
від фази стеблування до бутонізації 
майже удвічі, а потім зменшується з 
1,41 до 0,67 -  1,18 % в фазу

за три укоси на зрошуваних ділянках 
Татарського НДІ сільського 
господарства збирали по 8,8 т/га 
надземної маси з вмістом протеїну у 
фазу цвітіння 18,75 %; клітковини - 
37,6; БЕР -  32,2 %. В золі виявлено 
кальцій, фосфор і високий вміст 
пігментів (сума хлоридів сягала 748, 
каротину -  60,8; лютеїну -
32,2 мг/кг).

Наші багаторічні досліди 
показують, що порівняно з 
люцерною, посівною кукурудзою на 
силос і сильфією в . огіепіаіів за 
вмістом поживних речовин не 
поступається цим культурам, а за 
деякими показниками перевищує їх 
(табл. 1).

Таблиця 1
Біохімічна характеристика надземної маси нових та традиційних культур в 

фазу цвітіння, % на суху речовину (ЦБС, 1985-1987 рр.)

Речовина Козлятник
східний

Сильфі я про- 
низанолиста

Люцерна
посівна

Кукурудза 
на силос

Суха речовина 23,7 16.3 1,7 19,1
Протеїн 23,4 15,2 6,9 7,1
Жир 2,6 4,0 ,3 2,6
Клітковина 27,1 20,2 9,1 31,9
БЕР 41,0 44,5 1,1 5 U
Вуглеводи 5,2 10,7 7,1 12,7
Зола 5,5 11,6 6,9 7,3
Аскорбінова 
кислота, мг % 161,2 137,4 02,5 115,7

Каротин, мг % 28,0 15.8 27,8 56,0

плодоношення.
Значних змін вмісту 

фенолкарбонових кислот за 
вегетацію не спостерігається, лише у 
фазу плодоношення їх кількість 
зростає Отава також має високий 
вміст біологічно активних 
фенольних сполук.

Є. А. Базилєв з співавторами [4]

G. oriental is належить до кормових 
культур з високим вмістом сухої 
речовини. За вегетаційний період її 
кількість зростала від
14,4 % у фазу бутонізації до 23,7 % у 
фазу цвітіння. Вміст протеїну, 
навпаки, поступово зменшувався. У 
перерахунку на суху речовину 
надземна маса містить сирого
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серіну, глютамінової кислоти, 
проліну, гліцину, аланіну, цистеїну, 
валіну, лейцину, тирозину, 
фенілаланіну, гістидіну, лізину, 
аргініну, метіоніну і триптофану.

Сумарна кількість амінокислот 
в абсолютно сухій речовині G. 
orientalis різних укосів також різна. 
В зеленій масі другого укосу 
виявлено значно більшу кількість

Таблиця 2
Вміст амінокислот у сирому протеїні надземної маси Galega orientalis Lam. 

в різні фази розвитку, мг/r абсолютно сухої речовини 
(НБС НАН України, 1995-1997 рр.)

Амінокислота
Перший укіс Другий укіс

Бутонізаці Цвітіння Визрівання
насіння Стеблування

Аспарагінова 17,8 22,1 15,0 20,0
Треонін 7,9 9,3 5,8 9,5
Серін 8,1 9,3 6,7 9,6
Глютамінова 17,9 20,9 16,0 21,9
Пролін 8,1 8,9 7,3 10,6
Гліцин 8,8 10,3 6,5 9,9
Аланін 10,0 11,6 7,5 11,8
Цистин 0,9 U 0,9 1,1
Валін 7,6 8,7 5,8 8,8
Метіонін 3,9 2,8 2,6 3,0
Ізолейцин 6,2 6,9 4,6 6,9
Лейцин 13,8 15,7 Ю,1 16,1
Тирозин 6,4 6,9 4,7 7,6
Фенілаланін 10,5 11,9 7,3 11,6
Гістидін 11,5 12,6 9,4 12,5 -
Триптофан 0,9 0,8 0,9 1,4
Лізин 5,9 6,9 6,5 8,8
Аргінін 8,6 10,0 7,7 10,5
Сума
амінокислот 154,7 176,7 124,3 181,6

протеїну залежно від фази розвитку
19,7-23,4% .

Нами встановлено, що протеїн 
містить всі незамінні амінокислоти 
(табл. 2). їх склад під час вегетації 
не змінюється, але абсолютна 
кількість кожної з них залежить від 
фази розвитку рослин.

Максимум суми амінокислот у 
першому укосі припадає на фазу

цвітіння (176,7 мг/г абсолютно сухої 
речовини), у фазі дозрівання насіння 
сумарна кількість амінокислот 
знижувалась до 124,3 мг/г. У фазу 
бутонізації!' збільшується кількість 
аспарагінової кислоти, треоніну, 
82
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гістидин) у зеленій масі були у 
меншій кількості, ніж у першому 
укосі. Такі ж результати отримала у 
своїх дослідженнях Ж. А. Яртієва 
[18].

Отже, аналізуючи власні і 
дослідження багатьох авторів з 
різних регіонів країн СНД, можна 
зробити висновок, що за 
продуктивністю і якісним складом 
надземної маси в . огіепіаіія ке
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Якісний склад та кількісний 
вміст амінокислот у сирому протеїні 
дозволяють вважати надземну масу 
Є. огіетаїія повноцінним кормом 
завдяки наявності достатньої 
кількості незамінних та необхідних 
для нормальної життєдіяльності 
живого організму амінокислот.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ 
РІСТРЕГУЛЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Представники класу ВазісНотусеЛен цікавлять дослідників не тільки з позицій 
промислового грибництва, але й як активні продуценти цінних біологічно 
активних речовин, таких як антибіотики, ферменти, ліпіди, вітаміни, токсини, 
фітогормони та інші. Це безперечно має важливе теоретичне і практичне
значення у  зв язку з можливістю 
регуляторів росту.

Одним з актуальних завдань 
сучасної біотехнології є 

виявлення нових об’єктів, в тому 
числі мікологічних, для отримання 
фізіологічно активних речовин. 
Активними продуцентами є
84

використання як екологічно чистих

представники класів Zygomycetes, 
Ascomycètes та Basidiomycetes [9], які 
синтезують ряд речовин з 
фізіологічною активністю, в тому 
числі ліпіди, полісахариди, 
амінокислоти, аміни, феноли,


