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В організм людини з їжею надходить велика кіль-
кість біологічно активних речовин�� Одними з них є 
мінеральні елементи, які входять до складу гормонів, 
вітамінів, ферментів�� Вони необхідні для росту ор-
ганізму людини (цинк, манган, йод), кровотворення 
(ферум, купрум, цинк, кобальт), синтезу сполучної 
тканини (купрум) і кісток (кальцій), грають ключову 
роль у регуляції ряду найважливіших біохімічних про-
цесів [6, 9, 10, 11]��

Збалансоване харчування, тобто надходження в ор-
ганізм людини всіх необхідних для нього речовин у 
достатній кількості, в тому числі і мінеральних еле-
ментів, є необхідною умовою повноцінного здоров’я�� 
Більшість найважливіших мінеральних елементів зна-
ходяться в продуктах рослинного походження�� Тому, 
зважаючи на важливу біологічну роль мінеральних 
елементів, актуальним є визначення їх вмісту в росли-
нах з метою розширення сировинної бази та виявлення 
нових можливостей їх використання��

Як об’єкт дослідження була обрана матіола дворо-
га (Matthiola bicornis (Sibth. & Sm.) DC.) – однорічна 
трав’яниста рослина родини капустяні (Brassicaceae 
Juss.) з гіллястим кущем висотою 40-50 см�� Листя 
ланцетної форми, опушені�� Квітки з приємним арома-
том дрібні, невиразні, чотирипелюсткові, рожево-лі-
лового забарвлення діаметром 1,5 см, вдень закриті, 
розкриваються в похмуру погоду ввечері, вночі або 
рано вранці�� Її використовують в народній медицині 
для покращання обміну речовин, як сечогінний та 
кардіотонічний засіб, ефірну олію – при мігренях та 
головних болях�� В Україні матіолу дворогу вирощу-
ють як декоративну рослину на присадибних ділян-
ках [1, 4, 7]��

Метою роботи було порівняльне дослідження якіс-
ного складу та кількісного вмісту мінеральних елемен-
тів у обмолоченій траві, стеблах, коренях та насінні 
матіоли дворогої сорту «Вечірній аромат»��

Матеріали та методи дослідження
Об’єктами дослідження були обмолочена від сте-

бел трава, стебла, корені та насіння матіоли дворогої 

сорту «Вечірній аромат», заготовлені у липні 2019 р�� у 
Харківській області��

Дослідження мінерального складу сировини матіо-
ли дворогої сорту «Вечірній аромат» проводили ме-
тодом атомно-емісійної спектроскопії з фотографіч-
ною реєстрацією на приладі ДФС-8 на базі НДУ НТК 
«Інститут монокристалів» НАН України (м�� Харків) у 
відділі аналітичної хімії функціональних матеріалів та 
об’єктів навколишнього середовища за відомою мето-
дикою [3, 5]��

Результати дослідження та їх обговорення
Результати дослідження мінерального складу сиро-

вини матіоли дворогої сорту «Вечірній аромат» наве-
дені в таблиці��

Як видно з даних, наведених у таблиці, в усіх 
видах сировини, обраних для дослідження, у най-
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Таблиця
Результати дослідження мінерального складу сировини матіоли
дворогої сорту «Вечірній аромат»

елемент
Вміст елемента, мг/100 г

Обмолочена трава Стебла корені насіння
K 4300 2460 2690 1430
Ca 1550 700 630 100
Mg 515 245 225 205
P 310 215 210 230

Na 110 49 67 41
Si 1100 57 590 23
Al 135 9,8 84 0,51
Fe 60 10,7 34 10,2
Mn 8,6 1,6 1,7 10,7
Zn 17,2 3,3 9,2 5,1
Cu 0,86 0,33 0,4 0,51
Mo 0,60 0,41 0,15 0,178
Pb 0,51 <0,03 0,13 <0,03
Ni 0,086 <0,03 0,10 0,051
Sr 6,9 2,9 1,0 0,20

Примітка: Co<0,03; Cd<0,01; As<0,01; Hg<0,01.


