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С. По лян чи ков, ди рек тор з роз вит ку,
О. Капітансь ка, на уко вий кон суль тант 
НВК «Ква д рат»

Я
к дже ре ла для ек с т рактів, за зви чай 
ви ко ри с то ву ють бурі во до рості 
Ascophyllum nodosum та Ecklonia maxima 

(рис. 1). Най кращі за хімічним скла дом ек с т рак
ти от ри му ють з во до рості A. nodosum, які зби
ра ють на північноза хід  но му уз бе режжі Євро пи 
та північносхідно му уз бе режжі Північної Аме
ри ки. Цей вид відрізняється ви со ким умістом 
біологічно ак тив них ком по нентів, ос кіль ки зро с
тає в при пливній зоні і по стійно піддається 
впли ву ек с т ре маль них тем пе ра тур, по венів, 
по су хи, со льо во му стре су та ви со ко му рівню 
уль т рафіоле то во го ви проміню ван ня.

У число провідних країнвиробників входять 
Канада, Норвегія, Китай, Франція, Індо незія, 
США, Ірландія та Південна Африка (табл. 1).

Acadian Seaplants — од на з най біль ших у 
світі ком паній, яка зай мається ви ро щу ван ням і 
пе ре роб кою морсь ких во до ро с тей. Повністю 
роз чин ну та уні каль ну за своїм хімічним скла
дом ви тяж ку от ри му ють за влас ною тех но ло
гією ек с т ракції, яка дає змо гу збе рег ти спе ци
фічні біологічно ак тивні ре чо ви ни, що є най ко
риснішим у во до ро с тях для за сто су ван ня у сіль
сько му гос по дарстві. Най ви ща якість та стабіль
ність от ри ма них про дуктів за без пе чується жор
ст ки ми ме то да ми кон тро лю ви роб ництва.

 
  Біологічно ак тивні спо лу ки

Хімічний склад ек с т рактів знач ною мірою 
за ле жить від ме то ду ек с т ра гу ван ня та хімічних 
ре чо вин, що ви ко ри с то ву ють у про цесі ви  роб
ницт  ва. Отже, біологічна ак тив ність ек с т рактів 
од но го й то го ж ви ду во до рості, от ри ма ної 
різни ми спо со ба ми, мо же знач но відрізня ти ся.

Щоб по ру ши ти клітинні мем б ра ни та ви  ді
ли ти ко рисні ком по нен ти в ек с т ракт, ви ко ри с то
ву ють ши ро кий діапа зон ме тодів, най по ши ре
ніші з яких: вод на ви тяж ка, кис лот на та луж на 
ек с т ракція, кріоо б роб ка або ек с т ракція ви со ким 
ти с ком.

Як си ро ви на, різні ко мерційні ек с т рак ти з 
ко рич не вих во до ро с тей знач но відрізня ють ся 
за скла дом не ор ганічних та ор ганічних ком по
нентів. Ек с т рак ти A. nodosum вклю ча ють ма к
ро та мікро   е ле мен ти й різні ор ганічні спо лу ки. 
Ос нов ним ком по нен том усіх ек с т рактів во до ро
с тей є кар богідра ти, тоб то полі та оліго са ха     ри
ди (альгіна ти, фу коїда ни, ламіна ри ни, глю  ка
ни). Во ни мо жуть ста но ви ти до 30–40% ма си 
су хої ре чо ви ни ек с т рак ту. На при клад, алгіна ти 
сти му лю ють ріст рос лин, а ламіна ри ни спри я
ють за хи с ту рос лин від гриб них та бак теріаль
них па то ген них мікро ор ганізмів. 

Морські во до рості, особ ли во бурі, ба гаті 
фе    ноль ни ми сполуками. Фе но ли є вто рин ни ми 
ме та боліта ми, син те зо ва ни ми під час стре су, і 
про яв ля ють ан ти ок си дант ну ак тивність та за хи
ща ють кліти ни від окис но го стре су. Вони та кож 
ви ко ну ють роль хе ла ту ю чо го аген ту під час 
транс пор ту ван ня іонів ме талів у рос лині. 

Ек с т рак ти во до ро с тей та кож містять аміно
кис ло ти та бе таїни, які ви ко ну ють функцію 
ос мо    літів, підви щу ють мо ро зостійкість та стій
кість до хво роб. Крім то го до скла ду ек с т рактів 
вхо дять біологічно ак тивні вто ринні ме та боліти, 
вітаміни та про гор мо нальні спо лу ки. Про гор мо
нальні спо лу ки є по пе ред ни ка ми син те зу ос  нов 
них фіто гор монів (аук синів, ци токінінів, гібе
релінів, аб сци зо вої кис ло ти та ети ле ну). 

Ек с т рак ти морсь ких во до ро с тей при сутні на 
рин ку у ви гляді рідких ек с т рактів або у во   до роз
чинній по рош ко подібній формі. Їх мо жна за сто
со вувати для об роб ки насіння, фер ти гації під 

час по ли ву та кра пель но му зро шенні або для 
по за ко ре не во го піджив лен ня різних куль тур.

Чис ленні досліджен ня ви я ви ли ши ро кий 
спектр по зи тив них ефектів від за сто су ван ня 
ек с т рак ту во до ро с тей. Об ро бки ними сти му
люють стійкість до біотич но го та абіотич но го 
стресів, ко ре не у тво рен ня, підсилююють енер
гію про ро с тан ня насіння, поліпшують цві    тіння й 
пло до но шен ня та якість про дукції, подовжують 
термін збе  ріган ня та покращують транс пор та
бельність плодів, в ціло му підви щують уро жай
ність (рис. 2).

Про дук ти морсь ких во до ро с тей спри я ють 
рос ту та роз вит ку ко ре не вої си с те ми. У разі 
за сто су ван ня на ранніх стадіях відзна ча ють сти
му лю ю чий ефект, подібний до дії аук синів, важ
ли во го гор мо ну, що сприяє рос ту та збіль шен ню 
об’єму ко ре не вої си с те ми, по кра щує по гли нан ня 
по жив них ре чо вин з ґрун ту. Як ре зуль тат ко ре
не ва си с те ма підви щує ефек тивність по гли нан
ня во ди та по жив них ре чо вин, що по кра щує ріст 
ве ге та тив ної ма си. Крім то го ек с т рак ти морсь
ких во до ро с тей бе руть участь у підви щенні 
мобілізації ци токі нінів від ко ренів до ор ганів, що 
роз ви ва ють ся, спри я ю чи збільшен ню ма си, роз
міру плодів з ви щою якістю. 

Збільшен ня вмісту хло рофілу є ре зуль та
том зни жен ня де гра дації хло ро філу, що мо же 
бу ти ча ст ко во вик ли ка не бе таїна ми, які 
містять ся в ек с т рак тах. 

Рос ли ни, об роб ленні ек с т рак та ми морсь ких 
во до ро с тей, ха рак те ри зу ють ся підви ще ною 
стійкістю до шкідників та па то генів, ак тив ним 

Ек с т рак ти во до ро с тей ста ють все більш по пу ляр ним інстру
мен том підви щен ня про дук тив ності як в тра диційних тех но
логіях ви ро щу ван ня сільсько го с по дарсь ких куль тур, так і за 
ви ро щу ван ня ор ганічної про дукції. Ці про дук ти скла да ють 
близь ко 40 % рин ку біос ти му ля торів. Щорічно в якості біодо
ба вок до кормів та біос ти му ля торів ви ко ри с то ву ють ся по над 
15 млн т про дуктів на ос нові морсь ких во до ро с тей. 

Ек с т рак ти морсь ких во до ро с тей, 
як біос ти му ля то ри рос ту рос лин

Рис.1. Водорості Ascophyllum nodosum (а) та Ecklonia maxima (б).
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Табл. 1. Найбільші виробники екстрактів 
морських водоростей
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роз вит ком ри зо сфер ної мікро ф ло ри. Ек с т рак ти 
морсь ких во до ро с тей спри я ють віднов лен ню 
по шко д жень, вик ли ка них шкідни ка ми або за х
во рю ван ня ми. Ви яв ле но, що ек с т рак ти во до ро
с тей впли ва ють на зни жен ня рівня за се лен ня 
не ма то да ми ри зо сфе ри, але вод но час не ви яв
ле но пря мо го не ма то цид но го ефек ту. Підви ще
на стійкість мо же бу ти обу мов ле на зміною 
спів      відно шен ня фіто гор монів (аук си ну до ци 
токініну) в рос лині під дією об ро бок.

Ба га то абіотич них чин ників, та ких як по су
ха, ви со ка та низь ка тем пе ра ту ра, вик ли ка ють 
окис ний стрес, що при зво дить до на ко пи чен ня 
ак тив них форм кис ню у рос лин них кліти нах, 
які по шко д жу ють струк турні ком по нен ти кліти
ни. За сто су ван ня ек с т рак ту A. nodosum збіль
шує ак тивність ан ти ок си дант них фер ментів, 
на при клад, су пер ок сид ди с му та зи (СОД), що 
сприяє підви щен ню стре состійкості рос лин.
  Ка надсь ка якість в Ук раїні

На уко вови роб ни ча ком панія «Ква д рат» 
має ба га торічний досвід ви ко ри с тан ня пре па
ратів на ос нові ек с т рактів морсь ких во до ро с тей 
у різних ґрун то вокліма тич них умо вах Ук раїни. 
Лінійка про дуктів ком панії вклю чає ком плекс не 
кон цен т ро ва не до б ри во з ек с т рак том морсь ких 
во до ро с тей Кван тум-СіАмін, яке за сто со ву
ють для під трим ки гор мо наль но го ба лан су в 

кри тичні фа зи роз вит ку, підви щен ня стре со
стійкості та нор малізації жив лен ня рос лин. 

В рам ках підпи са ної уго ди про спів
робітництво для ви роб ництва цьо го пре па ра
ту ви ко ри с то ву ють ви со ко якісну кон цен т ро ва
ну си ро ви ну з во до рості A. nodosum ка надсь
кої ком панії Acadian Seaplants. 

Кван тум-СіАмін має ви со кий уміст ек с т
рак ту во до ро с тей, до дат ко во зба га че не ос нов  
ни ми ма к ро еле мен та ми та містить біологічну 
си с те му бу фе ри зації ро бо чо го роз чи ну з вла с
ти во с тя ми при ли па ча та зво ло жу ва ча.

Ти сячі на уко вих та по льо вих до сліджень 
по всьо му світу підтвердили, що ви ко ри с тан
ня ви со ко якісних ек с т рактів морсь ких во до ро
с тей Acadian поліпшує протікан ня фізіологіч
них про цесів у рос ли нах, зміню ю чи ек с пресію 
ге  нів та підви щу ю чи про ду ку ван ня ак тив них 
ком по нентів, які сти му лю ють ріст рос лин та 
за хи ща ють їх від стресів. Це до по ма гає рос
ли нам кра ще пе ре но си ти вплив не га тив них 
зовнішніх чин ників, а аг раріям от ри му ва ти 
більший та якіс ніший уро жай, тим са мим 
збіль   шу ю чи рен та бельність рос лин ництва.    


