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ВСТУП 

Розширення біологічного різноманіття України за рахунок 

впровадження нових видів інтродукованих ароматичних рослин є 

необхідною умовою для формування сучасних агрофітоценозів. Саме в 

цьому аспекті важливим є підбір алелопатично активних видів 

ароматичних рослин, оскільки біологічні виділення рослин та продукти 

деструкції їх решток, потрапляючи у природне середовище, 

накопичуються і виявляють певний хімічний вплив на навколішнє 

середовище (Rice, 1984; Грюммер, 1957; Гродзинський, 1991; Головко, 

1992; Singh, 1992; Юрчак, 2005). Розуміння фізіолого-біохімічних 

механізмів алелопатичної взаємодії рослин надає можливість 

оптимізувати сівозміни для забезпечення довготривалого, 

високопродуктивного функціонування агрофітоценозів у різних 

ґрунтово-кліматичних зонах. З одного боку, сучасна система ведення 

сільськогосподарського виробництва з використанням монокультур 

сприяє руйнації природних зв’язків, збідненню біологічного 

різноманіття, зниженню стійкості рослин до несприятливих екологічних 

чинників. З іншого боку, інтенсивний обробіток ґрунту, зростання 

засобів захисту рослин, використання у великій кількості мінеральних 

добрив підсилюють негативний вплив на складові біогеоценозу. 

Для конструювання стійких і високопродуктивних агрофітоценозів 

необхідні фундаментальні наукові дослідження, спрямовані на пізнання 

механізмів алелопатичної взаємодії рослин з аналізом післядії продуктів 

їхньої деструкції, які не тільки формують алелопатичний режим ґрунту, 

в тому числі і ґрунтовтому, але й впливають на наступні культури у 

сівозміні. Розкриття механізмів алелопатичної грунтовтоми під різними 

культурами, зясування закономірностей взаємовпливу рослин через 

виділення в культурних фітоценозах і дослідження їхньої ролі в 

розвитку рослинництва є основними завданнями алелопатії[149]. 

Розкриття явища ґрунтовтоми під час культивування ароматичних 

видів, з’ясування закономірностей алелопатичної взаємодії рослин та 



визначення їх ролі в розвитку рослинництва є основними завданнями 

сучасної алелопатії. 

Об’єктом дослідження було обрано еколого-алелопатичні 

особливості екзометаболітів досліджуваних ароматичних видів в умовах 

інтродукції. 

Аналіз літературних джерел засвідчив про відсутність вичерпних 

експериментальних даних про алелопатичну активність пряно-

ароматичних рослин. Тому, в даній монографії уперше розкрито 

алелопатичні властивості малопоширених пряно-ароматичних рослин 

видів Monаrda didyma L., Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus 

officinalis L. Визначено кількісний склад алелохімікатів у їхніх органах 

упродовж вегетації. Оцінено алелопатичну активність екзометаболітів 

досліджуваних видів у ґрунтово-кліматичних умовах північного і 

центрального Лісостепу України. Запропоновано використовувати як 

тест-об’єкт для цих досліджень паростки редису. Проаналізовано 

біологічну активність рослинних решток. Визначено роль ефірних олій у 

формуванні агрофітоценозу. Найбільш чутливими тест-культурами до 

дії тимолу, цитралю і пінекамферолу виявились щириця і крес-салат. 

З’ясовано закономірності накопичення в рослинах сполук вторинного 

синтезу – флавоноїдів, гідроксикоричних кислот залежно від абіотичних 

чинників. Серед досліджуваних видів максимальну кількість 

флавоноїдів і гідрооксикоричних кислот накопичують листки монарди. 

Встановлено видоспецифічність дії алелохімікатів на культурні та 

сегетальні рослини. Найвища бактерицидна дія властива рослинам 

монарди. Проаналізовано еколого-мікробіологічні властивості ґрунту 

ризосфери та міжрядь ароматичних рослин. Визначено істотні 

відмінності в чисельності мікроорганізмів залежно від фази розвитку 

рослин. Доведено фіторемедіаційну спроможність досліджуваних видів. 

Всі ці питання увійшли до завдань наших досліджень. 

За останні роки значним чином зріс інтерес до напрямку алелопаті. 

У світі нагромадилася чимала кількість нових і цікавих фактів, які 

засвідчують актуальність даного напрямку. В той же час інтерес до цієї 



проблеми чим далі, тим більше зростає і привертає увагу все більшого 

кола науковців.  
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