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Досліджено вплив кремнієвмісних сполук на покращення мінерального живлення та підвищення посухос-
тійкості рослин Triticum aestivum L. 

Ключові слова: Triticum aestivum L., анальцим, трепел, діоксид кремнію.  
 

Вступ. В сучасному світі в умовах зниження 
родючості ґрунтів значну увагу необхідно при-
ділити пошуку нових, в тому числі нетрадицій-
них, екологічно чистих методів підвищення 
продуктивності рослин. Таким вимогам відпові-
дають кремнієвмісні сполуки, хоча до цього часу 
вони є нетрадиційними добривами і використо-
вуються рідко.  

За літературними даними кремній позитивно 
впливає на покращення ґрунтової родючості, 
вологозабезпеченості, посухо- і морозостійкості 
рослин, зменшення засолення ґрунтів [15, 21, 24, 
25, 26], а також здатний захищати рослини від 
токсичного впливу високих доз Mn, Al, віднов-
леного Fe  [11]. Кремній підвищує продуктив-
ність фотосинтезу, врожайність сільськогоспо-
дарських культур, захищає рослини від шкідни-
ків та хвороб, знижує дихання, стимулює засво-
єння азоту рослинами [11, 15, 22, 26].  

Оскільки останнім часом кількість посушли-
вих років значно збільшилась, особливої актуа-
льності набувають дослідження, пов’язані з ви-
користанням кремнієвмісних природних мінера-
лів для підвищення посухостійкості рослин.  

 
Об’єкти і методи досліджень. Рослини ви-

рощували в лабораторних умовах при темпера-
турі 22-24°С протягом 3 тижнів. Об’єкти дослі-
джень – рослини Triticum aestivum L. сорт «По-
ліська 90» (слабостійкий до посухи). Вологість 
сірого лісового опідзоленого ґрунту підтриму-
вали на рівні 20, 40, 60 та 80% від повної воло-
гоємкості. Як джерело кремнію вносили крем-
нієвмісні природні мінерали (анальцим і тре-
пел) та діоксид кремнію (SiO2) у дозі 250 мг на 
100 г ґрунту. Концентрацію кремнієвмісних 
сполук вибрано на основі результатів попере-
дніх досліджень. 

Перебіг процесу пероксидації ліпідів вивча-
ли за вмістом тіобарбітурової кислоти активних 
продуктів (ТБКАП). Концентрацію ТБКАП ви-
значали за вмістом малонового діальдегіду 
(МДА) [5]. Пролін екстрагували з свіжозібраних 

листків 3% розчином сульфосаліцилової кисло-
ти. Кількісний вміст визначали спектрофотомет-
рично з застосуванням якісної реакції з нінгід-
риновим реактивом за методикою Стаценка [18]. 
Активність каталази (КФ 1.11.16) визначали за 
допомогою титрометричного методу, який ґрун-
тується на обліку кількості розкладеного водню 
під дією ферментативного препарату [12]. Вміст 
хлорофілів та каротиноїдів вивчали в ацетоновій 
витяжці без попереднього їх розділення, а кон-
центрацію пігментів обчислювали за рівняннями 
Хольма-Веттштейна і виражали у мг/г сирої ма-
си [13]. Концентрацію розчинних цукрів аналі-
зували за Г.Є. Бертраном [12]. Інтенсивність 
транспірації визначали методом реєстрації змін 
ваги зрізаних транспіруючих листків через коро-
ткі проміжки часу за Івановим. Повторність до-
слідів 6-10-ти кратна.  

Отримані дані опрацьовували статистично за 
загальноприйнятими в біології методиками із 
застосуванням пакета прикладних програм 
„Exel”. У роботі наведені середні арифметичні 
дані з урахуванням похибок. Відмінності вважа-
ли вірогідними, якщо р ≤ 0,05 [8].  

 
Результати дослідження та їх обговорен-

ня. Аналіз отриманих результатів показав збі-
льшення лiнiйних розмiрiв рослин у всiх 
варiантах дослiду за умов внесення кремнiю 
(рис.1, рис.2). Зокрема, внесення анальциму 
стимулювало розвиток пiдземної i надземної 
частин рослин у 1,1 — 1,2 та у 1,1 — 1,7 раза 
вiдповiдно у всiх варiантах дослiду. При чому 
найвищi показники приросту надземної части-
ни спостерiгались на фонi 40% зволоження. 
При внесеннi трепелу для надземної частини 
вiдсутнi вiдмiнностi при 20% та 60% вологостi, 
а на фонi 40% та 80% спостерігалося 
збiльшення приросту лiнiйних розмiрiв у 1,3 
раза. Для пiдземної частини рослин при зволо-
женні 60% та 80% виявлено зростання розвитку 
коренiв у 1,6 — 1,9 раза вiдносно контролю. У 
варiантi дослiду з дiоксидом кремнiю спо-
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стерiгалось незначне збiльшення лiнiйних 
розмiрiв як надземної, так і підземної частини 
рослин. Хоча для пiдземної частини рослин 

притаманне різке підвищення показників з не-
значною флуктуацією в межах зволоження від 
40 до 80 % від ПВ. 
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Рис. 1. Приріст надземної частини рослин Triticum aestivum при внесенні сполук кремнію 
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Рис. 2. Приріст підземної частини рослин Triticum aestivum при внесенні сполук кремнію 
 
 

 
Важливою функціональною та надійною діа-

гностичною ознакою адаптаційного процесу у 
рослин є кількісний і якісний склад пігментів. 
Оскільки фотосинтетична система – найчутли-
віший індикатор умов існування рослин, і від її 
стану залежить пластичність виду [17, 27], ми 
дослідили особливості розподілу фотосинтетич-
них пігментів у листках за різних умов зволо-
ження (табл.1). 

З’ясовано, що внесення сполук кремнію збі-
льшує загальну кількість хлорофілу. Зокрема, 
вміст хлорофілу за умови зволоження в межах 
20 – 60 % від ПВ при внесенні анальциму зрос-
тав в 1,4 – 2,7 раза, трепелу в 1,6 – 2,8 раза, діок-
сиду кремнію – в 1,8 – 3,3 раза. Але при 80 % 
вологості цей показник, навпаки, зменшувався.  

Поряд з хлорофілом важливу роль у фотоси-
нтетичних процесах рослин відіграють також 
каротиноїди, які не тільки вловлюють і поста-
чають додаткову світлову енергію до реакційних 
центрів фотосистем І і ІІ, але і захищають фото-
системи від деструктивної дії світла і кисню. У 
більшості випадків каротиноїди менш чутливі до 
водного стресу, ніж хлорофіли [19]. Нашими 

експериментами показано позитивний вплив 
сполук кремнію на біосинтез каротиноїдів. 

Відомо, що водний дефіцит викликає пору-
шення фотосинтетичних процесів і відтоку аси-
мілятів у різні органи, у т. ч. і листки [14]. Згідно 
літературних даних, підвищення рівня цукрів 
пригнічує ріст рослин, зменшує ефективність 
фотосинтезу, спричинює акумуляцію антоціанів, 
хлороз та некроз листків [16].  

Аналіз отриманих результатів показав 
(табл.2) зниження вмісту розчинних цукрів у 
всіх варіантах досліду порівняно з контрольни-
ми рослинами. Найбільш достовірне зменшення 
вмісту моно- та дицукрів зафіксовано у варіан-
тах з 20 % зволоженням. Зокрема, при внесенні 
анальциму зниження концентрації моноцукрів і 
дицукрів складало 190 і 120%, а для варіанту з 
трепелом і діоксидом кремнію ці величини 
складали 270 і 110% та 140 і 150% відповідно. 

Дані, отримані при дослідженні транспірації 
листків показали зменшення інтенсивності пока-
зників при внесенні кремнієвмісних сполук 
(рис.3). 
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Таблиця 1  
Вміст фотосинтезуючих пігментів у листках озимої пшениці залежно від умов зволоження,  

мг / г сирої речовини 
 

Хлорофіл Варіант 
досліду 

а b 

Каротиноїди Сума хл. а+b Хл. а / хл. b 
Сума хл. а+b/ 
каротиноїди 

Контроль 

20% 0,20±0,008 0,13±0,004 0,06±0,001 0,33±0,013 1,57±0,047 5,50±0,165 

40% 0,33±0,013 0,14±0,004 0,06±0,001 0,48±0,019 2,33±0,069 8,00±0,200 

60% 0,19±0,008 0,08±0,002 0,05±0,001 0,27±0,011 2,32±0,093 5,40±0,270 

80% 0,58±0,017 0,23±0,007 0,11±0,005 0,81±0,028 2,50±0,051 7,36±0,268 

Анальцим 

20% 0,63±0,022 0,25±0,005 0,14±0,005 0,89±0,035 2,57±0,100 6,36±0,184 

40% 0,45±0,016 0,20±0,009 0,09±0,004 0,65±0,019 2,32±0,104 7,22±0,217 

60% 0,43±0,009 0,18±0,006 0,09±0,003 0,61±0,016 2,40±0,110 6,68±0,300 

80% 0,60±0,025 0,25±0,009 0,13±0,005 0,85±0,031 2,43±0,095 6,54±0,196 

Трепел 

20% 0,54±0,019 0,20±0,006 0,10±0,004 0,75±0,022 2,67±0,120 7,50±0,310 

40% 0,55±0,022 0,23±0,007 0,11±0,004 0,77±0,023 2,43±0,120 7,00±0,336 

60% 0,54±0,021 0,23±0,007 0,10±0,004 0,76±0,030 2,38±0,117 7,60±0,303 

80% 0,50±0,015 0,20±0,009 0,09±0,003 0,70±0,032 2,45±0,098 7,78±0,370 

Діоксид кремнію 

20% 0,77±0,035 0,32±0,013 0,14±0,005 1,08±0,027 2,43±0,117 7,71±0,308 

40% 0,72±0,028 0,28±0,012 0,13±0,004 1,00±0,020 2,62±0,076 7,70±0,362 

60% 0,35±0,015 0,15±0,005 0,08±0,003 0,50±0,015 2,36±0,086 6,25±0,175 

80% 0,56±0,019 0,23±0,008 0,10±0,004 0,80±0,027 2,40±0,108 8,00±0,235 

 
 

Таблиця 2 
Вплив сполук кремнію на вміст розчинних вуглеводів у листках, % 

 
Варіант досліду Вологість  

коренезростання Контроль Анальцим Трепел Діоксид кремнію 
Моноцукри 

20% 0,57±0,023 0,27±0,010 0,21±0,007 0,40±0,016 
40% 0,21±0,007 0,15±0,006 0,10±0,003 0,15±0,006 
60% 0,17±0,006 0,10±0,003 0,10±0,003 0,16±0,005 
80% 0,10±0,004 0,10±0,004 0,10±0,004 0,04±0,001 

Дицукри 
20% 0,89±0,027 0,74±0,031 0,77±0,027 0,59±0,023 
40% 0,95±0,033 0,87±0,035 0,88±0,034 0,82±0,040 
60% 0,94±0,042 0,90±0,028 0,88±0,035 0,78±0,023 
80% 0,89±0,036 0,79±0,030 0,79±0,031 0,83±0,037 
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Рис. 3. Зміна інтенсивності транспірації Triticum aestivum при внесенні кремнієвмісних сполук 
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Рис.4. Концентрація МДА у листках озимої пшениці за різних умов зволоження 
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Рис. 5. Вміст проліну у листках озимої пшениці за різних умов зволоження 
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Рис. 6. Зміна активності каталази в листках озимої пшениці при внесенні кремнієвмісних сполук 
 
 
Крім того, за умов дії посухи порушується го-

меостатична рівновага, змінюється рівень ПОЛ та 
стан прооксидантно-антиоксидантної системи у 
біологічних мембранах рослин. Вважається, що 
активація ПОЛ є однією з перших неспецифічних 
реакцій у загальному сприйнятті рослинних орга-
нізмів стрес-факторів, яка може ініціювати вклю-
чення інших механізмів захисту [1, 19]. Так, кон-
центрація МДА у всіх варіантах досліду зменшу-
валась зі збільшенням вологозабезпечення рослин 
(рис. 4). Збалансованість між пероксидним окис-
ненням і антиоксидантною активністю є необхід-
ною умовою для підтримання нормальної життє-
діяльності рослинного організму. Відомо, що за-
вдяки антиоксидантним властивостям пролін зда-
тний послаблювати процеси пероксидного окис-
нення [9, 20, 23]. Доведено, що дефіцит вологи 
сприяє підвищенню синтезу проліну (рис. 5). При 
цьому у варіантах з діоксидом кремнію вперше 
встановлено збільшення концентрації проліну на 
фоні зростання водного забезпечення рослин. 

Підвищення активності каталази в тканинах 
рослин свідчить про формування захисного ме-

ханізму до стрес-факторів, у тому числі, і посухи 
[3]. Оскільки каталаза активує розщеплення пе-
роксиду водню до кисню та води, тим самим 
зменшує токсичний прояв негативних чинників 
довкілля  [10]. Аналіз отриманих даних засвід-
чив позитивний вплив сполук кремнію на актив-
ність каталази (рис. 6). У дослідах спостеріга-
лась пряма залежність між рівнем забезпечення 
рослин вологою та активністю даного ферменту. 

 
Висновки. Таким чином, отримані результа-

ти доводять доцільність використання кремнієв-
місних природних мінералів для покращення 
мінерального живлення, підвищення посухос-
тійкості рослин Triticum aestivum та стимуляції 
ростових процесів за рахунок активізації анти-
оксидантної системи.  

Отже, багатофункціональна дія сполук крем-
нію, у тому числі й кремнієвмісних мінералів на 
сільськогосподарські рослини, простота тазруч-
ність їх застосування у землеробстві доводять 
перспективність їхнього використання і, безпере-
чно, потребують подальшого вивчення.  
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The influence of silicon compounds for improving the mineral nutrition on  plants and increasing drought 

resistance of Triticum aestivum was established. 
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