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актуальність. Вирощування лохини високої 
(Vaccinium corymbosum L.) – це садівнича галузь, яка 
динамічно розвивається, особливо в теплих помірних, 
субтропічних та тропічних районах світу [19-21]�� Ви-
робництво плодів лохини передбачає відносно низький 
рівень запліднення та хімічного захисту; отже, насад-
ження лохини високорослої легко отримують статус 
екологічного землеробства, що додатково збільшує 
цінність виду [13, 14]�� Більше того, лохину називають 
функціональною їжею через високий вміст речовин, 
які сприяють здоров’ю, наприклад, антоціанів, флаво-
ноїдів, дубильних речовин та фенольних кислот [5, 6, 
11, 15, 17]�� Лохина високоросла є листопадною і листя 
стає відходом під час збирання плодів та обрізки ку-
щів [7]�� 

Дослідження з мікроскопії V�� corymbosum, раніше 

представлені іншими дослідниками [8-10, 12], прово-
дилися лише на плодах і були пов’язані з розташуван-
ням пігментів, будовою кутикули та епікутикулярного 
воску, фактурою шкіри та гною, а також наявністю 
кісточкових клітин�� Проте листя лохини є досить перс-
пективною сировиною для створення нових лікарських 
засобів�� Для стандартизації цієї сировини доцільно 
провести вивчення її діагностичних анатомічних ознак 
[2, 4]��

Вивчення вмісту макро- та мікроелементів лис-
тя лохини високорослої має практичне значення для 
повної оцінки корисних властивостей сировини, її по-
дальшої стандартизації та розробки МКЯ на лікарську 
рослинну сировину, що особливо актуально в умовах 
незадовільного екологічного стану деяких районів 
земної кулі [7]��
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Рис. 1. Морфологічні ознаки листя лохини




