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ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ ЗРАЗКІВ СОЇ ТА ЙОГО ДОВГОВІЧНІСТЬ
Досліджено насіння 46 зразків генофонду сої культурної (Glycine max (L.) Merr.) та
три зразки сої дикої (Glycine soja Sieb.& Zucc.) з 14 країн світу, що зберігались з
вологістю 5-7 % у герметичній тарі за нерегульованих умов температури та за
температури 4оС до 17 років та в окремих випадках за температури мінус 20 оС.
Насіння вирощували в умовах східного та південного лісостепу України. Зберігання
в герметичній тарі більшості досліджених зразків насіння сої з вологістю 5 %, навіть
за нерегульованих умов температури, дозволяє підтримувати схожість довше 10
років без змін. Зберігання насіння сої репродукцій 1998-2004 рр. з вологістю 5-7 %
протягом 10 років за температури 4оС у більшості випадків або не вплинуло на його
схожість, або вплинуло позитивно. Після зберігання за нерегульованих умов
температури насіння з вологістю 7 % має нижчі показники схожості, ніж насіння з
вологістю 5 %. Довговічність насіння зразків сої культурної у порівнянні зі зразками
сої дикої не була більшою. Залежність довговічності насіння сої культурної від
групи стиглості не спостерігалась. Після 10 років зберігання насіння спостерігали як
подальше незначне підвищення схожості, так і її зниження. Причини можливих змін
схожості після 10 років зберігання обговорюються.
Ключові слова: соя, насіння, генофонд, зберігання, довговічність, температура,
вологість, схожість
ВСТУП
У зв‘язку з поширенням вирощування сої як цінної культури для отримання
харчового і кормового білка виникає потреба залучення світового генофонду для
ефективної селекції. Насіння сої, яке використовується селекціонерами та у виробництві,
повинно відповідати стандартним характеристикам, мати вологість не вище 12 % [1].
Відомо, що Україна має один з найбільших в Європі генофонд і сортовий асортимент сої
[2]. При залученні до селекції різних зразків генофонду існує проблема збереження насіння
на рівні генетичної цілісності. Згідно з класифікацією Ерварта [3], за біологічною
довговічністю насіння, соя належить до мезобіотиків, тобто групи, що в звичайних умовах
зберігає схожість від 3 до 15 років. Вважається, що насіння сої за вологості 14 % і
температури 20оС допускається зберігати не більше 90 діб; за вологості вище 14 %, навіть
за температури нижче 10оС, не рекомендується довгострокове його зберігання [4]. Відомо,
що насіння окремих зразків сої за низької вологості до 9 %, знижує схожість з 96 % до 3 %
після 19 років зберігання в герметичній тарі в приміщенні за температури 11-20о С. В
умовах відкритого зберігання за кімнатної температури схожість втрачається вже через 9
років зберігання. Важливість герметичної тари підкреслює й те, що в момент, коли схожість
насіння сої була повністю втрачена в умовах відкритого зберігання, в умовах герметичної
тари вона складала 76 % [5]. Відомі дослідження про зниження схожості насіння сої з
вологістю 6-8 % після 18 місяців зберігання за температури 20-30оС та після 6-8 місяців – з
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вологістю 10-12 %. За результатами цих досліджень, для зазначених умов рекомендована
вологість нижче 12 % [6].
Для довгострокового зберігання насіння застосовуються режими понижених
температур і його вологості, які дозволяють запобігати активізації метаболізму та
посиленню дихання насіння, що поступово може призвести до втрати його життєздатності.
У промислових умовах також намагаються дотримуватись умов знижених температури і
вологості [7]. Постійно здійснюють вдосконалення режимів сушки. Із застосуванням
багатофакторного аналізу, який
ураховує показники вихідної вологості насіння,
температури сушіння, інтенсивності потоку повітря, товщини шару насіння, розроблені та
запропоновані сучасні методи сушіння насіння в промислових обсягах, що зменшують
ризик його пошкодження. Встановлено, що лімітуючими чинниками для оптимізації
сушіння є вихідна вологість і температура сушіння [8]. Слід підкреслити важливість
сушіння насіння за відповідних режимів. Відомо, що насіння може значно швидше
втрачати схожість після сушіння за температури 30-40оС , ніж за температури 25 оС за
однакових вологостей насіння і температурі зберігання [9].
Проведеними дослідженнями встановлено, що сила росту насіння сої, його
довговічність, життєздатність і стійкість до холоду варіює в залежності від фізіологічного
стану насіння, але не залежить від належності зразка до певної групи стиглості. Проте
спостерігається тенденція більш високих показників сили росту насіння, схожості та
життєздатності у більш ранньостиглих сортів сої [10]. Дослідженнями довговічності та
стійкості до травмування насіння сої зі світлим і темним забарвленням оболонки
встановлено, що темнонасінні зразки містять лігнін в оболонці та мають меншу кількість
пор, що може сприяти довговічності насіння [11]. На біохімічний склад насіння сої та його
довговічність впливають умови навколишнього середовища при вирощуванні [12]. Усі ці
чинники мають бути ураховані при підготовці насіння для довгострокового зберігання в
генбанках [13]. Рекомендації зі зберігання насіння в генбанках мають загальний характер,
тому для створення оптимальних умов зберігання насіння конкретної культури слід
провести відповідні спостереження та досліди. У зв‘язку з цим, метою даної роботи було
виявити оптимальні режими середньострокового і довгострокового зберігання насіння сої
за результатами моніторингу схожості насіння в сховищі Національного центру генетичних
ресурсів рослин України (НЦГРРУ).
МАТЕРІАЛИ, УМОВИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Матеріалом для досліджень було насіння 46 зразків сої культурної (Glycine max (L.)
Merr.) та три зразки сої дикої (Glycine soja Sieb.& Zucc.). 17 з них – походженням з України,
по 4 – із США та Франції; по 3 – з Росії, Молдови, Німеччини, Китаю та Канади; по одному
– з Польщі, Чехії, Литви, Швеції, Великобританії, Аргентини. Близько 70 % досліджених
зразків – селекційні сорти, решта – місцеві сорти, селекційні та дикорослі форми.
Досліджене насіння було вирощене в 1995-2004 рр. на полях Інституту рослинництва
ім. В. Я. Юр‘єва НААН (ІР) – зона східного лісостепу та Устимівської дослідної станції
рослинництва ІР (УДСР) – зона південного лісостепу.
На довговічність насіння сої під час зберігання могли впливати метеорологічні
умови вирощування, особливо в період наливу зерна та збирання. Показники гідротермічного коефіціенту липня-вересня років репродукції насіння, що було отримано в ІР та
УДСР, наведені на рис.1 і 2. Згідно характристик ГТК для ІР 1998 та 1999 рр. вважаються
сухими (ГТК<0,5); 1995 та 2001 – посушливими (0,6<ГТК<1); 1996, 1997, 2000, 2002, 2004 –
вологими (1<ГТК<1,5); 2003 – з надмірним зволоженням (1,6<ГТК<2). Для УДСР 1996,
1999, 2001, 2003 рр. були посушливими (0,6<ГТК<1); 1997, 1998, 2002, 2004 рр. – вологими
(1<ГТК<1,5); 2000 рр. – з надмірним зволоженням (1,6<ГТК<2). Середніми показниками
температури за липень, серпень вересень на полях ІР за роки дослідження були відповідно
22,5оС; 21,3 оС; 15,5 оС, а сума опадів за ці місяці – 78,4 мм, 29,3 мм та 56,9 мм; на УДСР –
відповідно 22,7оС; 21,6 оС; 15,9 оС, а сума опадів за ці місяці – 82 мм, 53,4 мм та 66,6 мм.
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Сою вирощували згідно агротехнічних і зональних вимог з подальшим зберіганням у
сховищі НЦГРРУ протягом 4-17 років (1996-2014 рр.) за вологості 5-8 % та низької
додатної температури 4 оС у пакетах із багатошарової фольги. Насіння зразків
Capital, UD0200008(CAN); Витязь 50, UD0200113 (UKR); Кіровоградська 22, UD0200118
(UKR); Прикарпатська 81, UD0200124 (UKR); N 12, UD0200132 (GBR); Mst
54/145×Mst4725/74, UD0200132 (DEU); Chippewa, UD0200261 (USA); Аурика, UD0200168
(MDA); Київська 27, UD0200264 (UKR); Юр'євка, UD0200173 (UKR); Наддніпрянська,
UD0200197 (UKR); Аркадія одеська, UD0200276 (UKR); Херсонська 908,
UD0200637(UKR); ВНИИМК 9186, UD0200278 (RUS) зберігалось у скляній герметичній
тарі за нерегульованих температурних умов за цих же рівнів вологості насіння. Зразок Wase
King, UD0200301 (USA) 1996 р. репродукції після зберігання у сховищі з нерегульованою
температурою протягом 10 років перенесли у сховище з температурою мінус 20 оС.
Середня температура у сховищі з нерегульованою температурою становила 9 оС при
о
о
коливанні в межах від мінус 18 С до 25 С.

Рис.1. ГТК за липень, серпень та вересень 1995-2004 рр., ІР

Рис.2. ГТК за липень, серпень та вересень 1996-2004 рр., УДСР
Перед закладкою на зберігання насіння спочатку висушували потоком повітря за
температури не вище 25оС та відносної вологості 25 % за допомогою осушувача фірми
Munters (Швеція) до рекомендованої вологості 5-8 %. Після цього насіння поміщали в
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герметичну тару. Для визначення схожості насіння на момент закладки та у контролі під
час зберігання застосовували відповідні методики [14,15], які передбачають пророщування
між аркушами фільтрувального паперу за змінної температури 20-30 оС. Періодичний
контроль життєздатності (моніторинг) проводили в середньому раз на 5 років. Результати
обробляли за допомогою методів варіаційної статистики. Для порівняння двох вибірок
використовувався критерій вибіркових часток [16].
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати досліджень свідчать, що у зразків Capital, UD0200008 (CAN); Витязь 50,
UD0200113 (UKR); Кіровоградська 22, UD0200118 (UKR); Прикарпатська 81, UD0200124
(UKR); N 12, UD0200132 (GBR); Mst 54/145×Mst4725/74, UD0200132 (DEU); Chippewa,
UD0200261 (USA); Аурика, UD0200168 (MDA); Київська 27, UD0200264 (UKR); Юр'євка,
UD0200173 (UKR) з вологістю насіння 4,6-5,6 %, яке зберігали за нерегульованих умов
температури в скляній герметичній тарі, після чотирьох років зберігання, схожість у
більшості випадків залишилась без змін (рис. 3). Лише у зразків Capital та Chippewa
схожість підвищилась з 74 та 79 % до 94 та 90 % відповідно (p>0,05). При подальшому
зберіганні цих зразків до дев‘яти років схожість більшості зразків залишилась на тому ж
рівні. У зразка Кіровоградська 22 вона підвищилась на 25 % у порівнянні з вихідною
(p>0,05). Схожість селекційної форми N 12 через 10 років зберігання знизилась на 10 %.
Через 13 років зберігання схожість насіння селекційної форми Mst 54/145×Mst4725/74
підвищилась з 77 % до 99 % (t=-4,3). Схожість насіння зразків сої істотно не змінилась
(p<0,05) через 14 років зберігання у зразка Київська 27 та через 17 років у зразків
Кіровоградська 22 та Capital. Таким чином, для насіння більшості досліджених зразків сої
зберігання в герметичній тарі з середньою вологістю 5 %, навіть за нерегульованих умов
температури східного лісостепу України довше 10 років не призводить до суттєвих змін
схожості. Слід зазначити, що зразки 1995 р. репродукції ІР, крім пізньостиглого Витязь,
належали до скоростиглих або середньостиглих. Приналежність до відповідної групи
стиглості з урахуваням низьких показників ГТК (рис.1) не вплинула на довговічність
насіння. Аналогічні дані отримані і іншими дослідниками [10].

Рис.3 . Схожість насіння сої при зберіганні за нерегульованої температури з вологістю

4,6-5,6%, 1995-2012 рр.
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Схожість насіння зразків Наддніпрянська, UD0200197 (UKR); Аркадія одеська,
UD0200276 (UKR); Херсонська 908, UD0200637(UKR); ВНИИМК 9186, UD0200278 (RUS)
репродукції ІР 1995 р., що зберігалось з вологістю 7 % за нерегульованих умов температури
в скляній герметичній тарі, після чотирьох років зберігання залишилась без істотних змін
окрім сортів Наддніпрянська та ВНИИМК 9186, у яких вона знизилась на 15 % (p>0,05)
(рис. 4). Слід зазначити, що сорти Наддніпрянська та ВНИИМК 9186 належали до
пізньостиглих, а решта – до середньостиглих. При подальшому зберіганні насіння сортів
Наддніпрянська та ВНИИМК 9186 спостерігали зниження схожості. Стверджувати, що
насіння пізньостиглих сортів Аркадія одеська та Херсонська 908 зберігаються гірше, ніж
насіння середньостиглих, неможна без додаткового контролю схожості. Отримані
результати свідчать, що зберігання насіння за нерегульованих умов температури в
герметичній тарі з вологістю близько 7 % забезпечить гірші показники схожості, ніж
насіння з вологістю 5 %, не дивлячись на однакові умови вирощування (рис.1).

Рис.4. Схожість насіння сої при зберіганні за нерегульованої температури з вологістю

6,9-7,1 %, 1995-2012 рр.
Схожість насіння зразка Соєр 2 (UD0200671) репродукції 1996 р. ІР та УДСР за
вологості 5 % не змінилась після чотирьох років зберігання за нерегульованих умов
температури (p<0,05) та знизилась з 93 до 80 % у насіння репродукції ІР і з 95 до 82 % у
насіння репродукції УДСР після 10 років зберігання за таких саме умов. Сорт Соєр 2
належить до групи скоростиглих. У серпні 1996 р. на УДСР спостерігали 69,6 мм опадів
при середньомісячній температурі 21оС, а в ІР – 14,7 мм при середньомісячній температурі
21,1оС. І, не дивлячись на те, що ГТК у липні та серпні на УДСР та ІР, відрізнявся майже на
одиницю (рис.1 і 2) схожість насіння 1996 р. репродукції знижувалась з однаковою
тенденцією. Отриманні дані свідчать про важливість температури навколишнього
середовища при формування насіння для його довговічності.
Насіння сої сорту Wase King, UD0200301 (USA) 1996 р. репродукції ІР, що
знаходилось за нерегульованих умов температури і вологості насіння 5,1 %, після
зберігання протягом 10 років знизило схожість з 77 до 50 %. Після перенесення насіння
цього зразка до камери з температурою мінус 20оС та подальшого знаходження там
протягом трьох років спостерігали підвищення схожості на 38 %. Аналогічне підвищення
схожості насіння за від‘ємних температур відомо і для інших культур [9, 17, 18]. При дії на
насіння низьких температур можливе зниження вмісту абсцизової кислоти – інгібітору
росту та зміна співвідношення фітогормонів [20].
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Схожість насіння сортів сої 1998 р. репродукції ІР, що зберігалось з вологістю
насіння близько 5 %: Чернівецька 8, UD0200285 (UKR); Харбинская, UD0200285 (CHN);
Пинтаре, UD0200285 (LTU); Горизонт, UD0200773 (UKR) через 4-5 років зберігання за
температури 4 оС істотно не змінилась (p<0,05). При подальшому зберіганні за цих умов до
9-10 років схожість насіння зразків Чернівецька 8 та Харбинская не відрізнялась від
вихідної, а для зразків Пинтаре, Горизонт вона збільшилась на 21 та 18 % (рис.5) (p>0,05).
При подальшому зберіганні схожість залишилась без істотних змін порівняно з вихідною і
починала знижуватись лише через 10 років зберігання. Однак у сорту Харбинская через 10
років зберігання схожість збільшилась на 14 % порівняно з вихідним показником. Більшість
зразків 1998 р. репродукції належали до скоростиглих. Схожість сорту Харбинская, попри
те, що він був пізньостиглим, не знижувалась швидше, ніж у інших зразків. Це ще раз
підтверджує, що за приналежністю до відповідної групи стиглості зразка не можна
прогнозувати довговічність насіння. Зберігання насіння сої з вологістю близько 5 %
зазначеної репродукції протягом 10 років за температури 4 оС у більшості випадків не
вплинуло на його схожість. Після 10 років зберігання можливе як подальше підвищення
схожості, так і її зниження. Вважаємо, що подальше підвищення схожості зразків сої
культурної може бути пов‘язане зі зміною співвідношення фітогормонів, зокрема,
зниженням вмісту інгібітору росту – абсцизової кислоти [20]. Відомі подібні результати
підвищення схожості насіння при зберіганні за температури 4оС для інших культур [19].
Зниження насінням схожості для зразків Чернівецька 8, Пинтаре є закономірною
тенденцією її втрати при зберіганні в межах довговічності даних генотипів.
У зразка насіння сої дикої 527/29 (UD0200722) 1998 р. репродукції ІР через чотири
роки зберігання за температури 4 оС схожість підвищилась на 21 % (рис.5). При
подальшому зберіганні протягом наступних п‘яти років вона знизилась на 6 %, але
залишалась вищою за вихідну схожість на 15 % і складала 93 %. Таким чином,
довговічність насіння зразка сої дикої не була меншою, ніж зразків сої культурної.

Рис.5. Схожість насіння сої при зберіганні за температури з 4 оС з вологістю близько

5 %, 1998-2014 рр.
Схожість насіння репродукції 1999 р. ІР зразків сої культурної, що зберігались за
температури 4 оС з вологістю близько 5-6 % – Л 144 UD0200171 (MDA); Blackeye,
UD0200240 (USA); Kz 680, UD0200416 (RUS); Аполон, UD0200900 (UKR) через 10-13
років зберігання істотно не змінилась (p<0,05) і для більшості зразків перевищувала 90 %
(рис.6). Всі зразки, крім сорту Аполон, належали до скоростиглих. Довговічність насіння
пізньостиглого сорту Аполон не була меншою, ніж у решти зразків цього року. Можливо,
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це пов‘язано з тим, що середня температура у вересні в місці вирощування була 16,9оС при
сумі опадів 10,3 мм. Ці показники, у порівнянні з середніми для цієї місцевості, свідчать
про сухий рік, про що свідчать на низькі показники ГТК (рис.1).

Рис.6. Схожість насіння сої при зберіганні за температури з 4 оС з вологістю 5-6 %,
1999-2014 рр.
Виключення становили лінія N 12 UD0200132 (GBR), насіння якої репродукції
1999 р. ІР за вологості 4,9 % і температури зберігання 4 оС через 10 років зберігання
знизило схожість на 26 % у порівнянні з вихідною, що перевищувала 90 %. Насіння сорту
Senior, UD0200894 (FRA) (репродукція УДСР 1999 р.) за 10 років зберігання знизило
схожість майже на 10 %. Слід зазначити, що сорт Senior належав до дуже пізньостиглих, і
на УДСР у вересні 1999 р. були низькі показники ГТК (рис. 2) при середньомісячній
температурі 16,5оС та 4,2 мм. Можливо, саме надпосушливі умови вересня 1999 р. на УДСР
і призвели до зниження довговічності насіння сорту Senior.
Зберігання насіння з вологістю 5 % сої дикої репродукції 1999 р. ІР зразків 467/91
(UD0200726) та 513/91 (UD0200729) призвело до збільшення схожості через чотири роки у
513/91 на 16 % (p>0,05), у 467/91 вона не змінилась. Після зберігання протягом наступних
10 років схожість цих зразків залишилась без подальших змін. Аналіз насіння 1999 р.
репродукції також свідчить, що насіння сої дикої не менш довговічне, ніж насіння сої
культурної.
Після зберігання насіння зразків сої 2000 р. репродукції з вологістю 5 % в умовах
сховища протягом 10 років за температури 4 оС схожість у зразків Merit,. Newton була на
рівні 87 та 70 % відповідно і залишилась без змін (p<0,05). У решти зразків: Kador,
UD0200746 (ARG) та Східна UD0200999 (UKR) схожість збільшилась в середньому на 10 %
(t>0,05) і знаходилась на рівні 90 % і вище. При подальшому зберіганні протягом шести
років і довше, вона залишилась без змін.
Схожість насіння сої з вологістю близько 5 % 2001 року репродукції: Solano,
UD021565 (FRA);
Tresor, UD021004 (FRA); Rouest 117, UD021056 (FRA); C 14/58,
UD021056 (DEU); Фея, UD021562 (UKR) через чотири роки зберігання у більшості зразків
залишилась без змін і була на рівні близько 90 % (рис.7). Лише у зразка C 14/58 вона
підвищилась на 10 % (p>0,05). При подальшому зберіганні схожість всіх зразків
залишилась без істотних змін.
Насіння зразків сої 2002 р. з вологістю 5-6 %: Bravalla, UD0200001 (SWE), Harcor,
UD0200179 (CAN), що репродукували на УДСР та Nordic, UD0200544 (POL); Effi,
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UD0200887 (DEU); Офелія UD0201000 (UKR) репродукції ІР, зберігали довше 10 років за
температури 4оС. Через чотири роки зберігання зразки Nordic, Effi, Офелія не змінили
схожість у порівнянні з вихідною, яка була на рівні близькому до 90 % . Схожість зразків

Рис.7. Схожість насіння сої при зберіганні за температури 4 оС з вологістю 6,9-7,1 %,

2001-2012 рр.
Bravalla, Harcor знизилась приблизно на 10 % (p>0,05). Ці зразки належать до групи
скоростиглих. Можливо, це пов‘язано з більш посушливими умовами на УДСР в серпні
(вищою за середню температуру 24,2оС, та меншою кількістю опадів 50,9 мм). Слід
зазначити, що показник ГТК для посушливих умов лісостепу вважається 0,6. Показник ГТК
серпня в ІР дорівнював 0,09, а на УДСР 0,678, тобто в ІР в серпні 2002 були більш
посушливі умови, але температура в ІР в серпні 2002 була близька до середньої і складала
22,1оС. Безумовно, свою роль відіграє і генотип зразка, але ми бачимо важливу роль
температури дозрівання насіння для його довговічності, що ми бачили на прикладі сорту
Соєр 1996 р. репродукції.
Таке зниження схожості може бути пов‘язане з генотиповими особливостями, бо
показники ГТК у серпні 2002 р. на УДСР не були значно гіршими за ІР (рис. 2). При
подальшому зберіганні у досліджених умовах до 11 років схожість зразків залишилась без
істотних змін (p<0,05).
Схожість зразків сої 2003 р. репродукції ІР та УДСР: ДВ 2776, UD0201095 (CHN) та
Валентина, UD0201812 (UKR) відповідно після чотирьох років зберігання за температури
4 оС і вологості насіння близько 5 % істотно не змінилась. Для зразка ДВ 2776 схожість
залишалась на рівні вище 90 % і після дев‘яти років зберігання попри низькі показники
ГТК вересня 2003 р. та його пізньостиглість.
Зразки сої 2004 р. репродукції ІР: Asijska aklimatisovana, UD0200274 (CZE); OAC
Musca, UD0200501 (USA); Хаджибей, UD0200679 (UKR); Harosoy e3 E4 E7, UD0201677
(MDA); UD0201809 (CHN); 1м 39, UD0201820 (RUS); Даурия, UD0201850 (RUS); Л 441,
UD0201877 (UKR); Лара, UD0201916 (UKR) та Святкова, UD0201662 (UKR) репродукції
УДСР зберігали у сховищі за температури 4оС понад вісім років з вологістю насіння 4,45,8 %. Після восьми років зберігання в зазначених умовах у зразків Л 441, UD0201809,
Хаджибей, Даурия спостерігали підвищення схожості на 10 % (p>0,05) (рис.8). У зразків
1м 39, Asijska aklimatisovana, Harosoy e3 E4 E7 не спостерігали істотних змін показників
схожості після зазначеного терміну зберігання. Всі зразки, за виключенням
Harosoy e3 E4 E7 належали до скоростиглих. Зразок Harosoy e3 E4 E7 попри його
пізньостиглість, не відрізнявся меншою довговічністю. У середньостиглого сорту Святкова
спостерігали поступове зниження схожості до 44 %. У серпні-вересні 2004 р. на УДСР
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спостерігали високі показники ГТК (рис.1,2), що перевищує середній показник 0,8 для
лісостепової зони. Можливо, такі умови негативно вплинули на довговічність насіння цього
зразка.

Рис.8. Схожість насіння сої 2004 р. репродукції при зберіганні за температури 4 оС та

насіння сорту Величава за мінус 20 оС з вологістю 4,4-5,8 %, 2004-2012 рр.

Цікавим є варіювання схожості сорту Величава. Насіння, вирощене в ІР у 2004 році,
при закладці на зберіганні мало схожість 53 %. Через п‘ять років зберігання за від‘ємної
температури мінус 20 оС і вологості насіння 4,4 % схожість підвищилась до 68 %. Таке
підвищення схожості ми пояснюємо можливим зменшенням вмісту фітогормонів –
інгібіторів росту – внаслідок впливу низьких температур. При подальшому зберіганні
схожість знизилась до 50 %. Таким чином, незважаючи на невисоку вихідну схожість
насіння сої сорту Величава, зберігання протягом восьми років за температури мінус 20 оС
не призвело до істотного зниження вихідної схожості.
Таким чином, проведені дослідження свідчать, що для більшості досліджених
зразків сої зберігання в герметичній тарі насіння з вологістю близько 5 % навіть за
нерегульованих умов температури дозволяє без змін зберігати схожість довше 10 років.
Нерегульовані умови температури та вологість насіння 7 % призводять до нижчих
показників схожості, ніж у насіння з вологістю 5 %. Зберігання насіння сої з вологістю
близько 5 % репродукції 1998-2004 р. протягом 10 років за температури 4оС у більшості
випадків або не вплинуло на його схожість, або призвело до її підвищення. Після 10 років
зберігання насіння за цих умов посилюється варіювання схожості насіння. Не
спостерігалось залежності довговічності насіння сої культурної від групи стиглості.
Довговічність насіння зразків сої дикої не була меншою, ніж зразків сої культурної.
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ХРАНЕНИЕСЕМЯН ОБРАЗЦОВ СОИ И ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Целью данной работы было выявить оптимальные режимы среднесрочного и
долгосрочного хранения семян сои по результатам мониторинга всхожести семян в
хранилище Национального центра генетических ресурсов растений Украины.
Результаты и обсуждение. Исследованы семена 46 образцов генофонда сои
культурной (Glycine max (L.) Merr.) и три образца сои дикой (Glycine soja Sieb.& Zucc.) из
14 стран мира, которые хранились с влажностью 5-7% в герметичной таре при
нерегулируемых условиях температуры, при температуре 4оС до 17 лет и в отдельных
случаях при температуре минус 20оС. Семена для долгосрочного хранения выращивали в
условиях восточной и южной лесостепи Украины в 1998-2004 гг. Проведен анализ влияния
ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2017. № 21

114

ЗБЕРІГАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН

условий выращивания семян по температуре и количеству осадков на долговечность при
хранении семян с контролируемой влажностью и при разных температурах. Хранение
семян сои репродукций 1998-2004 гг. С влажностью 5-7 % в течение 10 лет при
температуре 4оС в большинстве случаев или не повлияло на его всхожесть или повлияло
положительно. Хранение в герметической таре большинства исследованных образцов
семян сои с влажностью 5%, даже при нерегулируемых условиях температуры, позволяет
сохранять всхожесть без изменения дольше 10 лет. После хранения в нерегулируемых
условиях температуры и влажности 7 % у семян наблюдали более низкие показатели
всхожести, чем при влажности 5 %. Долговечность семян образцов сои культурной не
превышала долговечность образцов семян сои дикой. Не отмечено зависимости
долговечности семян сои культурной от группы спелости. После 10 лет хранения семян в
указанных условиях усиливалось варьирование всхожести семян. Причины возможных
изменений всхожести семян после 10 лет хранения обсуждаются.
Выводы. Хранение семян образцов сои в герметичной таре с влажностью 5% при
температуре 4оС даже при нерегулируемых условиях температуры позволяет без изменений
сохранять всхожесть 10 лет и дольше.
Ключевые слова: соя, семена, генофонд, хранение, долговечность, температура,
влажность, всхожесть
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SEED STORAGE OF SOYBEAN ACCESSIONS AND THEIR LONGEVITY
Goal. To determine optimal regimes for mid- and long-term seed storage of soybean seeds
in the depository of the National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine by monitoring of
the seed germinability.
Results and discussion. The gene pool seeds of 46 soybean (Glycine max (L.) Merr.) and
three wild soybean (Glycine soja Sieb.& Zucc.) accessions from 14 countries, which were stored
with a moisture content of 5-7 % in sealed containers at unregulated temperature, at 4°C for up to
17 years and, in some cases, at -20°C, were investigated. Seeds for long-term storage were grown
in the Eastern and Southern Forest-Steppe of Ukraine in 1998-2004. The influence of the growing
conditions (temperature and precipitation amount) on the longevity upon storage of seeds with
controlled moisture content and at various temperatures was analyzed. The 10-year storage of
soybean seeds grown in 1998-2004 with a moisture content of 5-7 % at 4°C in most cases had
either no or positive effect on their germinability. The storage of seeds of the most of soybean
accessions with the moisture content of 5 % in hermetically sealed containers, even under at
unregulated temperature, allows the viability to be maintained unchanged for more than 10 years.
After the storage at unregulated temperature with the seed moisture content of 7 %, the
germinability was lower than that of seeds with the moisture content of 5%. The soybean seed
longevity accessions did not exceed that of wild soybean seeds. No dependence of soybean seed
longevity on a ripening group was notices. The germinability variation after the 10-year storage of
seeds under these conditions was increased. Causes of possible changes in the seed germinability
after the 10-year storage are discussed.
Conclusions. The storage of soybean accession seeds with 5 % moisture content in sealed
containers at 4°C, even at unregulated temperature, allows maintaining the germinability without
any changes for 10 years and longer.
Keywords: soybean, seeds, gene pool, storage, longevity, temperature, moisture content,
germination
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