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ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ НАСІННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПШЕНИЦІ НА ЙОГО 
ДОВГОВІЧНІСТЬ 

Оцінено довговічність насіння зразків ярого типу розвитку видів пшениці 
Triticum aеstivum L., T. durum Desf., T. dicoccum (Schrank) Schuebl., T. monococcum L., 
T. sinskajae A. Filat. et Kurk., озимого типу розвитку – T. spelta L., T. aеstivum L. трьох 
років репродукції – 2014, 2016 і 2017; трьох рівнів вологості – 5 %, 6 % і 7 % у 
досліді з прискореним старінням. Найбільшу довговічність насіння вивчених зразків 
забезпечує вологість 5 %; меншу, але близьку довговічність – вологість 6 %; 
найменш довговічним було насіння з вологістю 7 %. T. sinskajae UA0300224 
характеризувалось пластичністю та стабільністю енергії проростання та схожості 
насіння за прискореного старіння. Із вивчених зразків видів пшениці довговічним є 
насіння T. monococcum UA0300439 і T. dicoccum Полба 3, не довговічним – насіння 
T. sinskajae та T. aеstivum PI619379 з восковидним ендоспермом. 
Ключові слова: насіння, види пшениці, довговічність, прискорене старіння, енергія 
проростання, схожість, екологічна пластичність. 

ВСТУП 
Довгострокове зберігання насіння в життєздатному стані є необхідною умовою 

ефективного використання генофонду рослин сучасним і майбутніми поколіннями. При 
цьому центральною проблемою є довговічність насіння, обумовлена складним комплексом 
чинників: фізіологічним станом насіння, генотиповими особливостями, умовами зберігання 
та ін. Існують різні підходи до діагностики стану насіння і прогнозування його 
довговічності [1]. Видове і внутрішньовидове різноманіття сільськогосподарських культур, 
зокрема пшениці, знаходиться під загрозою втрати внаслідок генетичної ерозії

2
, тому є

об'єктом особливої уваги э його збереження. Отже, дослідження в цьому напрямі є 
актуальними.  

Багатьма дослідами було показано можливість моделювати природне старіння 
насіння під час зберігання створенням спеціальних режимів «прискореного старіння», що 
дозволяє прискорити вивчення питань, пов'язаних із довговічністю насіння [3-6]. Зокрема, 
встановлено відмінності у реакції зразків різних видів на прискорене старіння, отже їх 
довговічності [7]. Дослідженнями визначено рівень вологості насіння пшениці м‘якої, що 
забезпечує його довговічність в умовах тривалого зберігання: 6 – 7 % [8-10]. Але це 
питання не вивчено стосовно інших видів пшениці, біологічні особливості насіння яких 
суттєво відрізняються від пшениці м‘якої.  

Метою дослідження було встановити оптимальну вологість та порівняльну 
довговічність насіння зразків видів пшениці для тривалого зберігання за результатами 
дослідів, що моделюють природне старіння насіння.  

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Матеріалом для досліджень були вісім зразків генетичного різноманіття пшениці з 

Національного генбанку рослин України, що належали до трьох груп плоїдності і мали 

різне географічне походження. Зокрема, гексаплоїдні види (2n=42): Triticum aеstivum L. 
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представлена ярим сортом Харківська 26 (Україна) та озимим зразком з восковидним 

ендоспермом (waxy) PI619379 (США); T. spelta L. – озимим сортом Frankenkorn 

(Німеччина); тетраплоїдні види (2n=28): T. durum Desf. – ярим сортом Спадщина (Україна); 

T. dicoccum (Schrank) Schuebl. – ярими сортами Полба 3 (Росія, Удмуртія) та Голіковська 

(Україна); диплоїдні види (2n=14): T. monococcum L. – ярим зразком UA0300439 

(Угорщина); T. sinskajae A. Filat. et Kurk. – ярим зразком UA0300224 (Росія). У плівчастих 

видів T. spelta, T. dicoccum і T. monococcum зернівки вручну очищали від лусок. У контролі 

та кожному варіанті досліду аналізували насіння трьох років репродукції: 2014, 2016 і 2017 

по 100 зернівок у трьох повтореннях.  

2014 р. характеризувався температурним режимом переважно близьким до 

середнього багаторічного. Разом з цим, сума опадів у червні становила 138 мм, або на 

137 % більше місячної норми. У липні, у фазі наливу зерна та достигання, опадів було 35 –

 65 мм, або 66 % норми, але ці опади випали переважно протягом трьох днів, що не сприяло 

формуванню довговічного насіння. 

У 2016 р. температура була близькою до середньої багаторічної. Сума опадів у 

червні становила 43,3 мм, що на 32 % менше, ніж багаторічна. У липні, у період наливу й 

достигання зерна, випало 106 мм опадів, що на 50 % перевищило багаторічну величину і 

обумовило у зернівок пшениці зниження довговічності. 

У 2017 р. температурні умови були близькими до багаторічних. Сума опадів у червні 

та липні була менше норми відповідно на 44,7 мм і на 40,1 мм, або на 71 % та 56 % 

відповідно. Ці умови сприяли формуванню більшої довговічності насіння пшениці.  

Довговічність насіння вивчали у модельному досліді «прискорене старіння», який 

моделює процес природного старіння насіння. Прискорене старіння проводили за методом 

Б. С. Ліхачова
6
, згідно з яким зразки насіння, висушені до трьох рівнів вологості – 5 %, 6 %

і 7 %, витримували в герметично закритих контейнерах за температури 37°C ±2 протягом 

30 діб (720 год). Як контроль використовували насіння за вологості 7 %, поміщене в 

герметично закриту скляну тару, що зберігалось у холодильній камері з температурою 4°C.  

У насіння з контрольного та усіх варіантів досліду визначали схожість та енергію 

проростання згідно Міжнародних правил аналізу насіння [11,12]   

Статистичну обробку результатів досліджень проводили методом трифакторного 

дисперсійного та кореляційного аналізів [13]. Визначали пластичність і стабільність 

показників енергії проростання та схожості за методом Еберхарда і Рассела [14]. Для 

підрахунків використовували пакет комп‘ютерних програм Statistica 6. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

У контрольному варіанті в середньому за три роки усі вивчені зразки показали 

енергію проростання від 89 % до 99 % (табл. 1), схожість – від 92 % до 100 % (табл. 2). 

Дещо знижені обидва показники мали T. durum Спадщина (відповідно 89 % і 92 %) та T. 

astivum PI619379 (93 % і 96 %). За результатами трифакторного дисперсійного аналізу, 

вплив і взаємодія умов року репродукції, генотипу зразка та вологості насіння – як на 

енергію проростання, так і на схожість в умовах прискореного старіння насіння вивчених 

представників видів пшениці є суттєвими на 95 % рівні ймовірності. 

Разом з цим, за силою впливу на енергію проростання найбільш значними були 

умови року та взаємодія рік-генотип – в обох випадках 19,1 %. Також значними були 

впливи вологості насіння, взаємодії рік – вологість насіння, взаємодії трьох чинників 

(умови року, вологість насіння, генотип) – від 16,0% до 16,6 %. Слабким був вплив 

генотипу – 5,8 %, взаємодії цього чинника з вологістю насіння – 7,0 %. 

Схожість насіння найбільшою мірою залежала від вологості насіння – 18,2 % та її 

взаємодії з умовами року – 20,1 %. Значними були впливи умов року – 16,5 %, взаємодії рік 

– генотип 16,1 % і взаємодії всіх трьох чинників – 17,1 %. Слабким був вплив на схожість

насіння генотипу зразка – 4,5 % і його взаємодії з вологістю насіння– 7,0 %. 
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Прискорене старіння обумовило зниження енергії проростання та схожості насіння майже у 

всіх зразків за всіх трьох рівнів вологості (табл. 1, 2).  

У середньому по вивчених зразках, під дією прискореного старіння з підвищенням 

вологості насіння від 5 % до 7 % знижувався рівень його енергії проростання (з 83 % до 63 

%) та схожості (90 % до 68 %).  

 

Таблиця 1. Залежність енергії проростання насіння від його вологості у 

представників видів пшениці у досліді з прискореним старінням. Середнє за 

2014, 2016 та 2017 рр. 

Вид, назва зразка 
Енергія проростання (%) за вологості насіння: 

контроль 5% 6% 7% 

T. monococcum, 

UA0300439 

99 89 95 86 

T. sinskajae,  UA0300224 95 69 67 66 

T. dicoccum, Полба 3 97 96 90 74 

T. dicoccum,  Голіковська 95 90 80 38 

T. durum, Спадщина 89 75 63 56 

T. spelta, Frankenkorn 98 89 85 56 

T. aestivum, PI619379 93 66 84 60 

T. aestivum, Харківська 26 97 95 67 64 

Середнє 95 83 79 63 

НІР05 

для чинників: 

Рік 0,31 

Генотип 0,50 

вологість насіння 0,36 

взаємодія  рік - генотип 0,87 

взаємодія  рік – вологість насіння 0,62 

взаємодія  генотип – вологість насіння 1,00 

взаємодія  рік - вологість насіння - 

генотип 

1,74 

 

Таблиця 2. Залежність схожості насіння від його вологості у представників видів 

пшениці у досліді з прискореним старінням. Середнє за 2014, 2016 та 2017 рр. 

Вид, назва зразка 
Схожість (%) за вологості насіння: 

Контроль 5% 6% 7% 

T. monococcum,  UA0300439 100 93 97 88 

T. sinskajae,  UA0300224 96 77 70 68 

T. dicoccum, Полба 3 98 97 94 82 

T. dicoccum,  Голіковська 97 94 86 43 

T. durum, Спадщина 92 92 88 61 

T. spelta, Frankenkorn 100 94 92 63 

T. aestivum, PI619379 96 78 88 63 

T. aestivum, Харківська 26 99 98 70 67 

Середнє 97 90 86 68 

НІР05 для чинників: 

рік 0,66 

генотип 1,07 

вологість насіння  0,76 

взаємодія  рік - генотип 1,86 

взаємодія  рік – вологість насіння 1,32 

взаємодія  генотип – вологість насіння 2,15 

взаємодія  рік – вологість насіння - генотип 3,72 
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Порівняно високу енергію проростання за вологості насіння 7 % мали лише два 
зразки: T. monococcum UA0300439 (86 %) і Полба 3 (74 %). Ці два зразки входили в групу з 
найбільшою енергією проростання за всіх трьох рівнів вологості насіння. Меншим 
ступенем зниження енергії проростання  порівняно з іншими зразками за  вологості насіння 
5 % характеризувались зразки T. dicoccum Полба 3 та Голіковська, T. astivum Харківська 26, 
(на величину від 1,5 % до 4,9 %), за вологості 6 % – два зразки: T. monococcum UA0300439 і 

Полба 3 (на величину від 4,6 % до 7,1 %), за вологості 7 % – один зразок T. monococcum 
UA0300439 (13,5 %). Знижену енергію проростання і, відповідно, більше її зниження за всіх 
трьох рівнів вологості показало насіння T. sinskajae (на величину від 27,2 % до 29,9 %) та T. 
astivum PI619379 (на величину від 10,3 % до 35,3 %). 

Вплив прискореного старіння на схожість насіння з різною вологістю був загалом 
подібним до впливу на енергію проростання. Високу схожість і меншу її зміну за всіх трьох 
рівнів вологості насіння показали T. monococcum і Полба 3. Знижену схожість і значне її 
зменшення за всіх рівнів вологості насіння мали зразки T. sinskajae UA0300224 та T. astivum 
PI619379. Насіння T. monococcum UA0300439 та T. astivum PI619379 після прискореного 
старіння показало більші енергію проростання та схожість за 6 % порівняно з 5 % і 7 %. У 
цілому показники, що характеризують довговічність насіння, за 5 % і 6 % рівнів вологості 
більш близькі між собою, ніж за 7 %.  

Отже, найбільшу довговічність під час зберігання насіння вивчених представників 
видів пшениці, за результатами модельного досліду, забезпечує вологість 5 %; дещо меншу, 
але близьку довговічність – вологість 6 %; найменш придатною з трьох варіантів є 
вологість насіння 7 %. Насіння різноманітних зразків пшениці слід висушувати до рівнів 
вологості 5 % або 6 %; вологість 7 % є неприйнятною. Для насіння зразка T. astivum 
PI619379 з восковидним ендоспермом оптимальним режимом при зберіганні є вологість 
насіння 6 %. З метою оцінки впливу умов року на довговічність насіння представників 
видів пшениці у модельному досліді, було розраховано пластичність і стабільність енергії 
проростання та схожості насіння (таб. 3) за кожного з трьох рівнів вологості.  

 

Таблиця 3. Оцінки екологічної пластичності (bi) та стабільності (Sd) енергії 

проростання та схожості насіння зразків пшениці різної вологості. 2014, 2016, 2017 рр. 

Вид, назва зразка 
Контроль 

Вологість   

5 % 6 % 7 % 

bi Sd bi Sd bi Sd bi Sd 

Енергія проростання 

T. monococcum,  UA0300439 -0,02 1,0 -0,41 1,6 -0,20 16,0 -0,64 519,4 

T. sinskajae,  UA0300224 0,11 38,8 3,14 16,5 3,48 32,2 3,60 6,4 

T. dicoccum, Полба 3  -0,13 34,1 0,00 27,0 -0,21 8,2 -0,20 93,3 

T. dicoccum,  Голіковська -0,09 5,0 0,28 59,1 0,98 196,6 2,1 77,1 

T. durum, Спадщина -0,10 70,4 1,38 6,2 2,28 78,2 3,14 1,9 

T. spelta, Frankenkorn  0,01 0,9 0,40 2,1 0,95 6,5 3,07 155,4 

T. aestivum, PI619379 -0,19 89,4 -1,47 446,4 0,78 92,5 3,39 39,0 

T. aestivum, Харківська 26 -0,15 0,4 0,10 4,0 3,10 29,4 3,56 62,4 

Схожість 

T. monococcum,  UA0300439 0,00 0,0 -0,35 1,0 -0,16 14,0 -0,65 562,0 

T. sinskajae,  UA0300224 0,05 20,0 2,90 0,2 3,92 2,4 4,05 0,3 

T. dicoccum, Полба 3  -0,12 14,4 -0,02 14,2 -0,18 9,6 -0,22 248,3 

T. dicoccum,  Голіковська -0,07 7,9 0,11 47,0 0,75 115,0 2,7 0,0 

T. durum, Спадщина -0,30 57,6 0,10 3,6 0,03 34,8 3,57 15,4 

T. spelta, Frankenkorn  -0,01 0,1 0,15 2,1 0,74 4,0 3,93 17,2 

T. aestivum, PI619379 -0,18 40,9 -1,20 167,1 0,72 62,5 4,11 32,8 

T. aestivum, Харківська 26 -0,08 1,4 0,00 0,2 3,54 1,6 4,21 7,7 
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Екологічна пластичність визначається коефіцієнтом регресії (bi) рівня прояву ознаки 

на умови року. У даному досліді цей показник характеризує здатність зразка реагувати 

рівнем енергії проростання або схожості на покращення або погіршення умов 

вирощування. У контрольному варіанті bi за абсолютною величиною були незначними як 

для енергії проростання, так і для схожості, і переважно від‘ємними. У варіантах з 

вологістю насіння 5 %, 6 % і 7 % коефіцієнти регресії енергії проростання у всіх зразків 

були за абсолютною величиною більшими, ніж у контролі та майже усі додатні.  

За усіх трьох рівнів вологості насіння значними коефіцієнтами регресії, отже 

високою пластичністю енергії проростання характеризувались T. sinskajae UA0300224 (3,1–

3,6) та T. durum Спадщина (1,4–3,1), схожості – T. sinskajae (2,9–4,1). Найбільша кількість 

зразків – шість з восьми – мали значні коефіцієнти регресії за вологості насіння 7 %: енергії 

проростання від 2,1 до 3,6, схожості від 2,7 до 4,2. Два зразки мали незначні від‘ємні 

коефіцієнти регресії: T. monococcum (за обома ознаками -0,6) і Полба 3 (-0,2), отже були 

найменш пластичними.  

Стабільність ознаки характеризує здатність зразка підтримувати її прояв на певному 

рівні за мінливих умов вирощування. Вона визначається мінімальною абсолютною 

величиною відхилення Sd рівня прояву ознаки від лінії його регресії на умови року. У 

контрольному варіанті за енергією проростання та схожістю стабільними виявились T. 

monococcum, T. dicoccum  Голіковська, T. spelta Frankenkorn, T. aestivum Харківська 26. За 

вологості насіння 5 %, за енергією проростання стабільними були T. monococcum, T. durum 

Спадщина, T. spelta Frankenkorn, T.aestivum Харківська 26; за схожістю – ті ж зразки та T. 

sinskajae UA0300224. За вологості насіння 6 %, за енергією проростання стабільними були 

T. dicoccum Полба 3 та T. spelta Frankenkorn; за схожістю – ті ж зразки, а також T. sinskajae 

UA0300224 та T .aestivum Харківська 26. За вологості насіння 7 %, за енергією проростання 

стабільними були T. sinskajae, T. durum Спадщина; за схожістю – T. sinskajae, T. dicoccum 

Голіковська, T. aestivum Харківська 26.  

 

ВИСНОВКИ 

За силою впливу на енергію проростання значними були умови року та взаємодія 

рік-генотип – в обох випадках 19,1 %, вологість насіння, взаємодія рік – вологість насіння, 

взаємодія трьох чинників (умови року, вологість насіння, генотип) – від 16,0 % до 16,6 %. 

Схожість насіння залежала від вологості насіння – 18,2 % та її взаємодії з умовами року – 

20,1 %, умов року – 16,5 %, взаємодії рік – генотип – 16,1 % і взаємодії всіх трьох чинників 

– 17,1 %.  

Найбільшу довговічність під час зберігання насіння вивчених представників видів 

пшениці, за результатами модельного досліду, забезпечує вологість 5 %; дещо меншу, але 

близьку довговічність – вологість 6 %; найменш придатною з трьох варіантів є вологість 

насіння 7 %.  

Із вивчених представників видів пшениці довговічним є насіння T. monococcum 

UA0300439 і Полби 3, не довговічним – насіння T. sinskajae UA0300224 та T. aestivum 

PI619379 з восковидним ендоспермом. 
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ СЕМЯН РАЗНЫХ ВИДОВ ПШЕНИЦЫ НА ИХ 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  

 
Цель. Установить оптимальную влажность и сравнительную долговечность семян 

образцов видов пшеницы для длительного хранения по результатам опыта «ускоренное 

старение семян».  

Результаты и обсуждение. Оценена долговечность семян представителей видов 

пшеницы Triticum aеstivum L., T. spelta L., T. durum Desf., T. dicoccum (Schrank) Schuebl., T. 

monococcum L., T. sinskajae A. Filat. et Kurk. трех лет репродукции - 2014, 2016 и 2017, трех 

уровней влажности – 5 %, 6 % и 7 % в опыте с ускоренным старением. Энергия 

прорастания и всхожесть зависели от условий года, влажности семян, взаимодействий год-

генотип, год-влажность семян и трех факторов: условия года, влажность семян, генотип 

(сила влияния от 16,1% до 20,1). Ускоренное старение обусловило снижение энергии 

прорастания и всхожести семян почти у всех образцов при всех трех уровнях влажности. 

Под действием ускоренного старения при повышении влажности семян с 5 % до 7 % 

уменьшались в среднем по образцам энергия прорастания (с 83 % до 63 %) и всхожесть (с 

90 % до 68 %). При всех трех уровнях влажности после ускоренного старения сравнительно 

высокие энергию прорастания и всхожесть имели T.monococcum (соответственно 86-95 % и 

88-97 %) и Полба 3 (74-96 % и 85-98 %). Низкие энергию прорастания и всхожесть показали 

T.sinskajae (66-69 % и 68-77 %) и T.durum Спадщина (56-75 % и 61-92 %). При всех трех 

уровнях влажности семян высокой пластичностью энергии прорастания характеризовались 

T.sinskajae UA0300224 и T.durum Спадщина, всхожести – T.sinskajae. При всех трех 

уровнях влажности семян стабильной всхожестью характеризовались T.sinskajae 

UA0300224 и T.aestivum Харкивська 26.  

Выводы. Наибольшую долговечность семян изученных образцов обеспечивает 

влажность 5 %; меньшую, но близкую долговечность – влажность 6 %; наименее 

долговечными в вариантах опыта являлись семена с влажностью 7 %. Из изученных 

образцов видов пшеницы долговечными являются семена T.monococcum UA0300439 и 

Полбы 3, не долговечными – семена T.sinskajae UA0300224 и T.astivum PI619379. 

Ключевые слова: семена, виды пшеницы, долговечность, ускоренное старение, энергия 

прорастания, всхожесть, экологическая пластичность. 
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MOISTURE LEVEL EFFECT ON SEED LONGEVITY OF WHEAT SPECIES 

REPRESENTATIVES  

Аim. To determine the optimum moisture content and comparative longevity of seeds of 

wheat species accessions for long-term storage according to the results of the ―accelerated seed 

aging‖ experiment.  

Results and Discussion. There was estimated seed longevity of the representatives of 

wheat species Triticum aestivum L., T. spelta L., T. durum Desf., T. dicoccum (Schrank) Schuebl., 

T. monococcum L., T. sinskajae A. Filat. et Kurk. of three reproduction years – 2014, 2016 and 

2017, at three moisture levels – 5 %, 6 % and 7 % in the experiment with accelerated aging. 

Germination energy and germination rate depended on the year conditions, seed moisture, the 

interactions year – genotype, year – seed moisture and all three factors: year conditions, seed 

moisture, genotype (influence power from 16.1 to 20.1). Accelerated aging caused decrease in 

seed germination energy and germination rate in almost all samples at all three moisture levels. 

Under the accelerated aging, with an increase in seed moisture content from 5 % to 7 %, on 

average by the accessions, the seed germination energy (from 83 % to 63 %) and germination rate 

(from 90 % to 68 %) decreased on samples. At all three moisture levels, relatively high 

germination energy and germination rate after accelerated aging had T.monococcum (86-95 % and 

88-97 %) and Polba 3 (74-96 % and 85-98 %). A low germination energy (66-69 % и 68-77 %) 

and germination rate showed T.sinskajae UA0300224 (66-69 %) and T.durum Spadschyna (56-

75 % и 61-92 %). At all three seed moisture levels, the high plasticity of germination energy had 

T.sinskajae UA0300224 and T.durum Spadschina, germination rate – T.sinskajae. With all three 

seed moisture levels, T.sinskajae UA0300224 and T.aestivum Harkivska 26 were characterized by 

stable germination rate.  

Conclusions. The highest seed longevity of the studied accessions is provided by moisture 

of 5%, less but close longevity – the moisture of 6%. The least longevity in three test options had 

seeds with 7 % moisture content. Among studied accessions of wheat species most longevous 

seeds had T.monococcum UA0300439 and Polba 3. The seeds of T.sinskajae UA0300224 and 

T.astivum PI619379 were less longevous. 

Keywords: seeds, wheat species, longevity, accelerated aging, germination energy, 

germination, environmental plasticity. 


