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ний вміст калію робить внесок у діуретичну активність 
трави та коренів мірабілісу, чим можна пояснити вико-
ристання їх як сечогінного та протинабрякового засобу 
в народній медицині��

Натрій та силіцій накопичувалися у коренях міра-
білісу, їх вміст був 600,00 мг/100 г та 700,00 мг/100 г, 
що значно перевищувало їх вміст у траві (75,00 мг/100 г 
та 225,00 мг/100 г) та плодах рослини (30,00 мг/100 г та 
38,00 мг/100 г відповідно)�� Домінуючу кількість магнію 
встановлено у траві мірабілісу, дещо меншу – у коренях 
та найменшу – у плодах (625,00 мг/100 г, 500,00 мг/100 г 
та 190,00 мг/100 г відповідно)�� Вміст фосфору у плодах 
був у 5 разів більшим, ніж у траві, та у 4 рази більшим, 
ніж у коренях мірабілісу�� Для коренів характерне нако-
пичення феруму, вміст якого значно перевищував його 
вміст у траві та плодах – 40,00 мг/100 г у порівнянні з 
7,50 мг/100 г та 2,50 мг/100 г�� Вміст мангану та цинку був 
однаковим у траві та коренях мірабілісу і визначений на 
рівні 2,50 мг/100 г та 1,00 мг/100 г відповідно�� Кількіс-
ний вміст купруму в усіх досліджуваних об’єктах відріз-
нявся незначно та становив 1,00 мг/100 г, 0,80 мг/100 г 

та 0,70 мг/100 г у траві, плодах та коренях рослини�� 
Найбільша кількість алюмінію характерна для коренів, 
найменша – для плодів мірабілісу��

Вміст важких металів знаходився в межах гранично 
допустимих концентрацій для сировини та харчових про-
дуктів [3]��

Висновки
Методом атомно-абсорбційної спектроскопії до-

сліджено елементний склад трави, коренів та плодів 
мірабілісу ялапа. У досліджуваних зразках ідентифі-
ковано та визначено кількісний вміст 19 елементів, з 
яких калій та кальцій накопичувалися у найбільшій 
кількості.

Вміст важких металів знаходився в межах гра-
нично допустимих концентрацій для сировини та 
харчових продуктів.

Одержані результати будуть враховані при стан-
дартизації сировини мірабілісу та розробці техноло-
гії одержання лікарських рослинних засобів на його 
основі.
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Методом атомно-абсорбційної спектроскопії досліджено мінераль-
ний склад трави, коренів та плодів мірабілісу ялапа�� В результаті вста-
новлено наявність та визначено кількісний вміст 19 елементів�� У всіх 
досліджуваних зразках калій та кальцій були домінуючими за вмістом 
елементами��
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Методом атомно-абсорбционной спектроскопии изучен минераль-
ный состав травы, корней и плодов мирабилиса ялапа�� В результате 
установлено присутствие и определено количественное содержание 19 
элементов�� Во всех исследуемых образцах калий и кальций были доми-
нирующими по содержанию элементами��
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The atom-absorption spectroscopy was used to study the mineral 
composition of four o’clock herb, roots and fruits�� As a result of the study 
19 elements were identified and their content was determined�� Potassium and 
calcium dominated in all studied objects��






