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It was determined the nutritive value of aboveground mass of the new and scarcely 
distributed plants of Brassicaceae Burnet and Polygonaceae Juss. families growing 
on the experimental plot of the Donetsk Botanical Gardens, N.A.S. of Ukraine. As 
a result of the investigations, based on studying the complex of species Bunias 
orientalis L., Crambe pontica Stev. ex Rupr., Isatis tinctoria L., P. panjutinii 
Chakev. were singled out and recommended for the fodder crop production of the 
industrial Donbass.  

 
Одним з найважливіших напрямків сільськогосподарського виробництва 

є пошук шляхів усунення дефіциту білка й виробництво його в обсягах, що 
цілком забезпечує потреби людини й тварин [7]. Основним і досить дешевим 
джерелом білків, жирів, вуглеводів у тваринництві є кормові трави. 

Метою роботи було вивчити біохімічний склад деяких кормових рослин 
з родин Brassicaceae Burnet і Polygonaceae Juss. і визначити шляхи їх раціо-
нального використання в тваринництві. 

Об’єктами досліджень були 7 видів з родини Brassicaceae (Brassica napus 
L. var. oleifera DC. f. annua, B. napus L. var. oleifera DC. f. biennis, Bunias 
orientalis L., Crambe pontica Stev. ex Rupr., Isatis tinctoria L., Raphanus sativus 
L., Sinapis alba L.) і 7 видів з родини  Polygonaceae (Polygonum cariarium 
Grig., P. divaricatum L., P. panjutinii Chakev., P. sachalinense Fr. Schmidt, P. 
weyrichii Fr. Schmidt, Rheum crispum Hort., Rumex tianschanicus Losinsk) [8]. 

Рослини вирощували на колекційній ділянці Донецького ботанічного са-
ду НАН України. Для аналізів відбирали надземну частину. Підготовку зраз-
ків проводили за загальноприйнятими методиками. Зразки фіксували в тер-
мостаті за 1050С, висушували до повного висихання за кімнатної температу-
ри, подрібнювали за допомогою лабораторного млина. У повітряно-сухому 
матеріалі хлорамінним методом визначали вміст білка; титрометричним ме-
тодом – водорозчинні вуглеводи; ваговим методом за знежиреним залишком 
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(за Рушковським) – сирий жир, сиру клітковину й лігнін. Назви рослин при-
ведені відповідно до сучасної номенклатури [8]. Статистичне опрацювання 
даних проводили з використанням прикладної програми “Statistical Graphic 
Sistem” (version: 2.9, Copiright 1985, 1986, STST, Statistical Graphic 
Corporation, EXEC x V x STAT). Результати достовірні за P < 0,05. 

Кормові якості рослинної продукції за вмістом сирого протеїну оцінюють 
за 20-ти бальною шкалою: за кількості його 15% і більше – 20 балів; 14,9-12,7% 
– 16 балів; 12,6-11,7% – 12 балів; 11,6-9,9% – 9 балів; 9,8-8,3% – 6 балів; 8,2%-
6,1 % – 3 бали; 6% і менше – 0 балів [2]. 

Уміст сирого протеїну в кормових травах може істотно змінюватися за-
лежно від видових і сортових особливостей, ґрунтово-кліматичних факторів, 
внесених добрив, укосу. Часто в сіні другого укосу сирого протеїну буває бі-
льше, ніж у сіні першого [6]. 

Таблиця 1. 
Вміст сирого протеїну в надземній масі кормових рослин, 

% від абсолютно сухої речовини 

Родина Вид Сирий 
протеїн, % 

Brassica napus L. var. oleifera DC. f. annua 17,2  0,4 
B. napus L. var. oleifera DC. f. biennis 17,6  0,4 
Bunias orientalis L. 18,5  0,5 
Crambe pontica Stev. ex Rupr. 18,1  0,4 
Isatis tinctoria L. 19,7  0,5 
Raphanus sativus L. 13,2  0,3 

Brassicaceae Burnet 

Sinapis alba L. 13,3  0,3 
Polygonum cariarium Grig.  12,9  0,2 
P. divaricatum L.  14,6  0,3 
P. panjutinii Chakev. 17,4  0,4 
P. sachalinense Fr. Schmidt 16,2  0,3 
P. weyrichii Fr. Schmidt  14,3  0,3 
Rheum crispum Hort. 9,00  0,2 

Polygonaceae Juss. 

Rumex tianschanicus Losinsk 15,6  0,3 
 
Отримані дані (табл. 1) щодо вмісту білка та його співвідношення в 

представників родин Brassicaceae і Polygonaceae дають підстави вважати, що 
серед них є перспективні для отримання високоякісних кормів. 

До групи рослин із умістом білка 15% і більше, тобто оцінюваних у 20 
балів, належать Isatis tinctoria, Crambe pontica, Bunias orientalis, Polygonum 
panjutinii, P. sachalinense і Rumex tianschanicus. Таким чином, переважна бі-
льшість досліджених кормових рослин належить до потенційно високобілко-
вих. 

Вміст вуглеводів у надземній масі кормових рослин 

Вуглеводи в рослинах формують значну частину фітомаси. Вони є най-
важливішими метаболітами, що відіграють роль проміжної ланки енергетич-
ного обміну й перетворення речовин, а також беруть участь багатьох проце-
сів біосинтезу, що здійснюються в рослинному організмі [1]. 
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Рис. 1. Вміст вуглеводів у надземній масі рослин родини Brassicaceae Burnet. 
Умовні позначення: (1 – Brassica napus L. var. oleifera DC. f. annua, 2 – B. napus L. var. oleifera 
DC. f. biennis, 3 – Bunias orientalis L., 4 – Crambe pontica Stev. ex Rupr., 5 – Isatis tinctoria L., 6 – 
Raphanus sativus L., 7 – Sinapis alba L.), ряд 1 – глюкоза, ряд 2 – фруктоза, ряд 3 –  моноцук-

рів, ряд 4 – цукроза, ряд 5 –  цукрів. 
 

Нами проведено визначення вмісту глюкози, фруктози, цукрози й загаль-
ної суми цукрів у нових і малопоширених кормових рослинах (рис. 1). 

Встановлено, що Crambe pontica відзначається найбільшою кількістю цук-
рози – 8,9% і суми цукрів – 19,8%. Isatis tinctoria містить максимальну кіль-
кість глюкози й фруктози ( 4,6 і 5,7% ). 

Серед представників родини Polygonaceae (рис. 2) найбільша концентра-
ція глюкози й цукрози наявна в Polygonum panjutinii (4,0 і 5,2%). Максималь-
на сума моноцукрів і сума цукрів – у Rumex tianschanicus (8,2 і 13,4%) і в P. 
panjutinii (6,7 і 11,9%).  

Закономірність динаміки вмісту цукрів у надземній масі нових і мало-
поширених кормових рослин визначається як віковими змінами, так і біологі-
чними особливостями виду, а також впливом кліматичних умов. З цим фак-
тором значною мірою пов’язаний вміст фракцій вуглеводів в кормових рос-
линах [2, 3].  

Таким чином, установлено, що рівень вмісту вуглеводів у кормових рос-
линах видоспіцифічний. Виявлено рослини з великою кількістю вуглеводів: 
Crambe pontica, Isatis tinctoria, Rumex tianschanicus і Burias orientalis. Вони 
можуть бути рекомендовані для використання в кормовиробництві в Донбасі. 

Вміст клітковини й лігніну в надземній масі кормових рослин 
Крім легкорозчинних вуглеводів, значну роль у функціонуванні рослин-

них організмів відіграють високомолекулярні вуглеводи та їхні похідні. Кліт-
ковина – основний за масою полісахарид трав’яних рослин і найбільш важко-
засвоюваний вуглевод кормів. За збільшення вмісту клітковини в кормі від 18 
до 35% поживна цінність його зменшується приблизно вдвічі. Разом з тим 
цей полісахарид є надзвичайно важливим у процесах травлення сільськогос-
подарських тварин, тому його кількість завжди враховують під час оцінки 
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кормових рослин. Іншою речовиною, що міститься в кормових рослинах і 
може різко знижувати їх поживну цінність, є лігнін. Клітинні оболонки, ін-
крустовані лігніном, зумовлюють міцність рослин, а разом з тим і породжу-
ють проблеми із засвоєнням рослинних кормів тваринами [4, 6]. 

Рис. 2. Вміст вуглеводів у надземній масі рослин родини Polygonaceae Juss. 
Умовні позначення: (1 – Polygonum cariarium Grig., 2 – P. divaricatum L., 3 – P. panjutinii 

Chakev., 4 – P. sachalinensis Fr. Schmidt., 5 – P. weyrichii Fr. Schmidt., 6 – Rheum crispum  Hort., 7 
– Rumex tianschanicus Losinsk ); ряд 1 – глюкоза, ряд 2 - фруктоза, ряд 3 -  моноцукрів, ряд 4 – 

цукроза, ряд 5 –  цукрів. 
 
Отримані дані щодо вмісту клітковини й лігніну в нових і малопошире-

них кормових рослинах на Південному Сході України представлені в табл. 2. 
Досліджені види родини Brassicaceae за вмістом клітковини не мають різких 
відмінностей: цей показник знаходиться в межах 25-28%. Представники ро-
дини Polygonaceae відзначаються порівняно невеликим умістом клітковини, 
що привертає увагу до таких видів, як Rumex tianschanicus, а також до видів 
роду Polygonum.  

Якість корму за вмістом клітковини оцінють за 20-ти бальною шкалою: за 
її кількості менше 25% – 20 балів; 25,1-29,0% – 16 балів; 29,1-32% – 12 балів; 
2,1-36% – 8 балів; 36,1-39,0% – 4 бали; понад 40% – 0 балів [1]. 

Майже всі досліджені нами рослини оцінюються в 16 балів. Таким чи-
ном, більшість нетрадиційних для Південного Сходу України кормових рос-
лин мають дуже сприятливі показники за вмістом клітковини, що підтвер-
джує їх високу кормову цінність. 

Аналізуючи результати вмісту лігніну в кормових рослинах, можна від-
значити, що його накопичується в них менше межі, рівної 14%, після якої рі-
зко падає перетравність корму. Деякою мірою кількість лігніну в родинах 
адекватна вмісту клітковини. У родині Brassicaceae– 11.7-13.7%, а в родині 
Polygonaceae, у середньому, лігніну 9-11%. Отримані нами дані щодо кілько-
сті лігніну в кормових рослинах дають ще одну підставу вважати, що експе-
римент з мобілізації нових видів для рішення проблем кормовиробництва в 
Донбасі виявився вдалим.  
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Таблиця 2. 
Вміст клітковини й лігніну в надземній масі кормових рослин, 

% від абсолютно сухої речовини 
Родина Вид Клітковина Лігнін 

Brassica napus L. var. oleifera DC. f. annua 26,8  0,5 12,1  0,3 
B. napus L. var. oleifera DC. f. biennis 26,0  0,6 11,7  0,3 
Buтias orientalis L. 28,0  0,4 13,2  0,3 
Crambe pontica Stev. ex Rupr. 26,2  0,5 13,4  0,2 
Isatis tinctoria L. 25,4  0,4 12,9  0,2 
Raphanus sativus L. 27,4  0,4 13,7  0,3 

Brassicaceae 
Burnet 

Sinapis alba L. 28,3  0,4 13,6  0,2 
Polygonum cariarium Grig.  23,0  0,4 11,7  0,2 
P. divaricatum L.  23,2  0,4 11,4  0,2 
P. panjutinii Chakev. 25,8  0,3 11,4  0,1 
P. sachalinense Fr. Schmidt 26,5  0,4 11,6  0,2 
P. weyrichii Fr. Schmidt 26,7  0,3 10,9  0,3 
Rheum crispum Hort.  24,0  0,5 10,8  0,2 

Polygonaceae 
Juss. 

 

Rumex tianschanicus Losinsk 22,9  0,4   9,5  0,1 
 

Вміст сирого жиру в надземній масі кормових рослин 
Жири – важлива складова частина кормових трав. У вегетативних органах 

трав вони присутні в кількості 1,5-5,0% сухої маси. Незважаючи на те, що 
вміст сирого жиру в травах малий, тварини, споживаючи велику кількість кор-
му, можуть майже цілком задовольнити свою потребу в цих речовинах [5].  

Таблиця 3. 
Вміст сирого жиру в надземній масі кормових рослин, у % 

Фаза розвитку Вид стеблування бутонізація цвітіння плодоношення 

Crambe pontica Stev. ex Rupr. 4,58  0,13 4,80  0,14 4,31  0,13 3,14  0,14 

Polygonum weyrichii Fr. Schmidt  3,86  0,1 3,67  0,09 2,03  0,05 1,78  0,02 

 
Для повної характеристики поживної цінності нових кормових рослин 

ми визначили вміст жирів залежно від фази розвитку (табл. 3). Для цього бу-
ло відібрано по одному представнику з двох родин. 

Отримані дані показують, що кількість жирів залежить від таксономічної 
належності й фенофази. Так, у Polygonum weyrichii вміст сирого жиру знижу-
ється від весни до осені. Кількість сирого жиру в надземній масі Crambe 
pontica досягає максимуму у фазі бутонізації – 4.80%. 

Ці дослідження дають підставу для правильного вибору періоду госпо-
дарського використання кормових рослин. За нашими даними, найоптималь-
нішим є час закінчення бутонізації – початку цвітіння. 
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Висновки 
1. Вивчення біохімічного складу 7 видів родин Brassicaceae і 

Polygonaceae показало, що вміст білка, водорозчинних вуглеводів, кліткови-
ни, лігніну й сирого жиру специфічні для виду, роду, родини й фази розвитку 
рослин. 

2. Виділені високобілкові види рослин: Burias orientalis, Crambe pontica і 
Isatis tinctoria – з родини Brassicaceae, а з родини Polygonaceae – Polygonum 
panjutinii і P. sachalinensis. 

3. Найбільша кількість водорозчинних вуглеводів накопичується в над-
земній частині Crambe pontica, Isatis tinctoria і P. panjutinii. 

4. Усі досліджені рослини містять оптимальну кількість клітковини й лі-
гніну. У ході росту й розвитку рослин відбувається збільшення кількості цих 
показників. 

5. Динаміка нагромадження сирого жиру в представників досліджува-
них родин приблизно однакова. Найбільший його вміст відзначено в них у 
фазі бутонізації. 

6. Кормові рослини родин Brassicaceae і Polygonaceae варто рекоменду-
вати для приготування таких кормів як сіно, силос, сінаж, а також на зелений 
корм. Крім того, рослини роду Polygonum можна використовувати як лікар-
ські, для лікування шлункових розладів у тварин. 
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