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ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ 

(TRITICUM DURUM DESF.) У КОНТРОЛЬОВАНИХ УМОВАХ 
 

Досліджено 36 зразків пшениці твердої ярої var. hordeiforme, var. leucurum, var. 

melanopus, var. alexandrinum, var. apulicum, var. australe з семи країн; сім зразків 

пшениці твердої озимої var. hordeiforme, var. leucurum з України. Зразки надійшли до 

генбанку з семи країн: України, Росії, Мексики, Франції, Португалії, Казахстану і 

Тунісу. Для зберігання насіння зразків вирощували переважно у східному лісостепу 

України, зберігали у сховищі цього регіону з нерегульованою температурою та при 

4
о
С за вологості насіння 5,5–8,0 %. Обговорюється режим сушіння насіння, що 

відбувалося за температури не вище 25
о
С. Отримані результати свідчать про високу 

довговічність насіння пшениці твердої за цих умов з вихідною схожістю вище 90 % 

навіть у сховищі з нерегульованою температурою. Насіння зберігало вихідну 

схожість без змін не менше 10 років. Не встановлено відмінностей у довговічності 

насіння пшениці твердої ярої різних різновидів при досліджених умовах зберігання. 

Для подовження довговічності насіння пшениці твердої слід при зазначених рівнях 

вологості насіння зберігати за температури 4
о
С.  

Ключові слова: пшениця тверда, насіння, зберігання, довговічність, температура, 

вологість, генофонд. 

 

ВСТУП 

Успішність селекції пшениці твердої залежить від використання вихідного 

різноманітного генофонду. Для забезпечення селекційних потреб і збереження різноманіття 

зародкової плазми цієї культури необхідні колекції генофонду, життєздатність насіння 

зразків яких має підтримуватись на високому рівні. Відомо, що пшениця  належить до 

мезобіотиків [1], довговічність яких у звичайних умовах складає від 3 до 15 років. При 

характеристиці зберігання насіння колекційних зразків пшениці часто не деталізують, 

ідеться про пшеницю м’яку (Triticum aestivum L.) чи тверду (T. durum Desf.), які 

відрізняються за особливостями зберігання. У наукових джерелах аналізується переважно 

довговічність насіння пшениці м’якої. Так, відомо [2], що при зберіганні до 18 років за 

кімнатної температури (11 – 20
о
С) схожість насіння пшениці озимої знизилась зі 100 % до 

64 % за вологості 7 %. За вологості 12 % і цього ж терміну зберігання схожість знизилась зі 

100 % до 36 %. Раніше уважалось, що оптимальна вологість насіння становить менше 9 %, 

але нижня межа оптимальної вологості була предметом обговорень. На думку одних 

авторів, вологість на 2–4 %  нижча від стандартної 14,5 % сприятиме довговічності [2]; на 

думку інших [3], вологість насіння 5 – 7 % не призводить до зниження довговічності 

насіння у порівнянні з вологістю 7 – 9 % та 9 – 12 %. Крім того, встановлено, що за 

вологості 12 – 14 % у модельних умовах довговічність насіння пшениці твердої істотно 

перевищує довговічність насіння пшениці м’якої. У модельному досліді «прискорене 

старіння» насіння пшениці різних видів за температури 37
о
С спостерігали кращі показники 

схожості насіння у пшениці твердої у порівнянні з пшеницею м’якою на початкових етапах 
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старіння [4]. Зокрема, прискорене старіння протягом 20 діб викликало підвищення схожості 

у двох зразків пшениці твердої на 5 %, у той час як такий режим зберігання не вплинув на 

схожість насіння пшениці м’якої, висоту рослин та на кількість порушень у мітозі та мейозі 

обох видів.  

Проведено дослідження зберігання насіння пшениці твердої з вологістю насіння 15 –

 20 % за температури 10 – 40 С протягом 12 тижнів [5]. Через певні проміжки часу 

визначали стан насіння з урахуванням рівня схожості, вологості насіння, наявності видимої 

та невидимої мікрофлори, вмісту вільних жирних кислот. Встановлено, що рівень схожості 

зменшувався при збільшенні рівня вологості насіння, температури і періоду зберігання. 

Видима мікрофлора з’являлась за вологості насіння вище 17 – 20 %. Вміст вільних жирних 

кислот збільшувався при збільшенні вологості насіння і періоду зберігання. При подовжені 

терміну зберігання насіння пшениці у ньому може збільшуватись кількість вільних 

радикалів [6].  

Відомо, що на довговічність насіння впливають декілька чинників, зокрема, окрім 

температури й вологості повітря під час зберігання, фізіологічна стиглість насіння, 

генотипові особливості [7]. Зберігання насіння пшениці з вологістю вище 17 % може 

призвести до активізації дихання насіння [8], тому вологість насіння пшениці твердої згідно 

ДСТУ 3768-2010 не повинна перевищувати 14,5 % [9]. Для зберігання насіння пшениці 

понад 6 місяців рекомендується вологість насіння не вище 13 % [10].  

Установлено гени, які визначають довговічність насіння пшениці м’якої [11]. 

Відомо, що довговічність насіння відрізняється у різних видів і залежить від умов 

зберігання. За результатами останніх досліджень встановлені QTL твердої пшениці, що 

дозволяють проводити генетичний аналіз довговічності насіння [12]. Установлено, що 

вихідна схожість контролюється QTL, розташованими в 4B, 5A хромосомах; проростання 

насіння після впливу прискореного старіння контролюється QTL, що розташовані в 6B, 5A, 

7B хромосомах; визначено п’ять QTL, що розташовані в 3A, 3B, 5A, 6B, 7B хромосомах, які 

визначають відносне проростання. Ці результати підтверджують дані, отримані на м’якій 

пшениці, і визначають напрям подальших досліджень для твердої пшениці. 

Для подовження довговічності різноманітності насіння пшениці твердої 

створюються спеціальні умови його зберігання в генбанках [13]. Згідно цих загальних  

рекомендацій, насіння слід зберігати за відносної вологості повітря 15±3 % і температури 

−18±3
о
С при довгостроковому зберіганні та за цієї ж вологості та температури 5 – 10 ± 3

о
С 

при середньостроковому зберіганні. Детальні рекомендації для твердої пшениці серед цих 

загальних рекомендацій не зазначаються. 

Метою даної роботи було визначити довговічність насіння пшениці твердої за 

результатами моніторингу схожості насіння після його зберігання до 19 років у 

контрольованих умовах Національного генбанку рослин України. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Матеріалом для досліджень були 36 зразків пшениці твердої ярої з семи країн: 18 

зразків з України (UKR), дев’ять з Росії (RUS), п’ять з Мексики (MEX); по одному з 

Франції (FRA), Португалії (PRT), Казахстану (KAZ) і Тунісу (TUN); сім зразків пшениці 

твердої озимої з України. Серед ярих зразків 17 належали до var. hordeiforme (Host) Koern., 

11 var. leucurum Alef.) Koern. чотири — var. melanopus (Alef.) Koern. та по одному 

різновидів alexandrinum (Host) Koern., apulicum Koern., australe Perciv. Серед зразків 

пшениці твердої озимої шість належало до var. hordeiforme (Host) Koern., один — до var. 

leucurum Alef.) Koern. Аналізували зразки, що вирощувались на полях Інституту 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (ІР) у 1994–2004, 2008 рр., розташованих у східному 

лісостепу України; Селекційно-генетичного інституту-Національного центру 

насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ) у 1998, 1999 роках, що розташований у південно-

західному степу України; Миронівського інституту пшениці ім. В. Н. Ремесла НААН у 
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2003, 2005 рр. — центральний лісостеп України; Інституту зрошуваного землеробства 

НААН (IЗЗ) у 1998 р. — південний степ України. 

Перед закладанням на зберігання насіння спочатку висушували силікагелем (1994–

1995 рр.) протягом 14 діб. У більш пізні роки висушування насіння проводилось потоком 

повітря за температури не вище 25
о
С та відносної вологості 25 % за допомогою осушувача 

фірми Munters (Швеція) до рекомендованої вологості 5–8 %. 

Після висушування насіння поміщали в герметичну тару, переважно скляні 

герметичні пляшки, які зберігали у сховищі з нерегульованою температурою. Середня 

температура в цьому сховищі становила 9
о
С при коливанні в межах від –18

о
 С до 25

о
С. 

Деякі зразки пізнішого часу закладання на зберігання: Жизель, Харківська 27, Харківська 

41, Харківська 51, Леукурум 343H1, Омська янтарна, CD 57005, Tremies Preto зберігались у 

пакетах з багатошарової фольги за температури 4
о
С. 

Для визначення схожості насіння на час закладання та в контролі під час зберігання 

застосовували відповідні методики [17, 18], які передбачають пророщування між аркушами 

фільтрувального паперу за температури 20
о
С. Результати обробляли за допомогою методів 

варіаційної статистики [19].  

Ураховуючи те, що метеорологічні умови вирощування, особливо в період наливу 

зерна та збирання, впливають на довговічність насіння під час зберігання [14, 15], при 

аналізі насіння використовувались показники гідротермічного коефіцієнту (ГТК) [16] 

травня-серпня років генерації насіння. Уважається, що рік сухий за ГТК < 0,5; посушливий 

за 0,5 ≤ ГТК < 1; вологий за 1 ≤ ГТК < 1,5; з надмірним зволоженням за ГТК 1,5 ≤ ГТК. 

Дані ГТК у роки вирощування насіння в ІР наведені на рис.1. 

 

Рис.1. ГТК за травень, червень, липень на дослідних полях Інституту рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва (Харківська область) 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Отримані результати моніторингу схожості насіння пшениці твердої ярої var. 

hordeiforme з вологістю 5,9 – 6,9 % свідчать, що після зберігання насіння потягом 10 років у 

сховищі з нерегульованою температурою схожість у більшості зразків, за винятком сорту 

пшениці Харківська 37 1994 року генерації, істотно не змінилась (p < 0,05) (рис.2). 

Схожість зразка Харківська 37 знизилась на 10 %. Слід зазначити, що схожість насіння 

зразка Харківська 51 цього ж року генерації не знизилась за той самий термін зберігання. 

Можливо, це пов’язано з індивідуальними особливостями цього сорту. Після 15 років 

зберігання істотно знизилась схожість у зразків HB-1, Харківська 46 — відповідно на 33 % і 

19 % (p > 0,05) за вихідної схожості відповідно 84 та 83 %. 
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Рис.2. Схожість насіння пшениці твердої ярої var. hordeiforme з вологістю 5,9 – 6,9 %, 

вирощеного в ІР 1994–1999 рр., що зберігалось у сховищі з нерегульованою 

температурою  

 

За допомогою кореляційного аналізу встановлено, що в межах вологості 5,9 – 6,9 % 

через чотири роки зберігання на довговічність насіння значно більший негативний вплив 

мав рік репродукції, ніж вологість насіння в межах дослідженої (r = −0,72 проти −0,005). 

Через дев’ять років зберігання виявлено більший вплив вологості на довговічність насіння 

у вивчених межах, ніж через чотири роки зберігання. Залежність між схожістю насіння з 

одного боку та роком генерації чи дослідженою вологістю насіння з іншого боку через 

дев’ять років зберігання складала відповідно r = −0,61 та r = −0,13. Отримані дані свідчать, 

що при подовженні терміну зберігання насіння збільшується вплив вологості насіння на 

його довговічність.  

Схожість насіння пшениці твердої ярої var. hordeiforme з вологістю 7,0 – 8,2 % 

істотно не змінилась у сортів Харківська 23, Спадщина за дев’ять років зберігання, у сорту 

Шовковиста — за 10 років, у сорту Харківська 15 — за 19 років зберігання (p < 0,05) 

(рис.3). Насіння сорту Харківська 15 зберігалось за вологості 7 %, а сорту Харківська 23 % 

— 8,2 %.  

 

 
 

Рис.3. Схожість насіння пшениці твердої ярої var. hordeiforme з вологістю 7,0 – 8,2 %, 

вирощеного в ІР 1998, 2002 рр., що зберігалось у сховищі з нерегульованою 

температурою  
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Схожість насіння з вологістю 6,8 – 7,6 % сортів Жизель, Омська янтарна, 

Алтайський янтарь після зберігання за температури 4
о
С протягом восьми років суттєво не 

змінилась, а схожість зразка Жизель навіть підвищилась на 7 % (p < 0,05) (рис.4). 

 
Рис.4. Схожість насіння пшениці твердої ярої var. hordeiforme з вологістю 6,8 – 7,6 %, 

вирощеного в 2004, 2005 рр., що зберігалось у сховищі за температури 4
о
С  

 

Порівняння схожості насіння зразків пшениці твердої ярої var. hordeiforme 

Харківська 46 1998 та 2002 років репродукції ІР, яке мало відповідно при закладанні на 

зберігання схожість 83 та 93 % та вологість насіння 6,4 % та 7,8 %, підтверджує важливість 

схожості насіння, за якої починається зберігання, для його довговічності. Насіння сорту 

Харківська 46 1998 року зі схожістю при закладанні на зберігання 83 % через 10 років 

зберігання знизило схожість на 10 % і знижувало її далі до 64 % не зважаючи на меншу 

вологість насіння і сухі умови репродукції 1998 року (рис.1), у той час як насіння сорту 

Харківська 46 2002 року не змінило схожість 93 % протягом 17 років зберігання. 

При кореляційному аналізі залежності довговічності насіння сорту Харківська 37 від 

вологості насіння в межах 6,1 – 7,2 % та досліджених років генерації (1994, 1996, 1998. 

2000, 2001 рр.) установлено тенденцію до слабшої залежності від вологості насіння, ніж від 

досліджених років генерації через перші чотири роки зберігання. Коефіцієнти кореляції 

були невисокими, але залежність від вологості в 10 разів перевищувала залежність від року 

генерації, коефіцієнти складали відповідно r = 0,17 та r = 0,017. Через 11 років зберігання 

залежність довговічності насіння від вологості збільшується (коефіцієнти кореляції між 

схожістю і вологістю насіння r = 0,65, між схожістю і роком генерації насіння та r = −0,29). 

Отримані дані свідчать про різний вплив таких чинників як вологість насіння і температура 

в залежності від терміну зберігання і підкреслюють важливість вологості для довговічності 

насіння при збільшенні терміну зберігання. 

Аналіз схожості насіння пшениці твердої озимої var. hordeiforme з вологістю 5,7 –

 7,1 % свідчить, що після зберігання в сховищі з нерегульованою температурою протягом 

чотирьох років схожість зразків, за виключенням сорту Айсберг одеський (вологість 6,8 %) 

генерації СГІ 1998 року, не змінилась. Кількість опадів на території СГІ в липні 1998 року 

була в 20 разів більшою, ніж у липні 1999 р. Можливо, цим пояснюється швидке зниження 

схожості насіння сорту Айсберг одеський 1998 р. генерації, незважаючи на вологість при 

зберіганні 6,8 %. Схожість насіння зразка Харківська 32 2002 р. генерації (вологість 7,1 %), 

навпаки, збільшилась на 12 % (p > 0,05). Робились різні спроби пояснення збільшення 

схожості під час зберігання, які базуються як на активізації метаболізму, що описано в 

модельних умовах прискореного старіння [4], так і зміні балансу фітогормонів, процесів 

«післязбирального достигання», що частіше спостерігається при зберіганні під впливом 

низьких температур [14, 15]. У даному випадку ми схильні пояснювати збільшення 

схожості насіння зразка Харківська 32 2002 року процесами «післязбирального 
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достигання». За наявності достатніх умов зволоження в місці репродукції (рис.1) у 

2002 році та схожості при першому контролі 87 %, через чотири роки репродукції схожість 

насіння цього зразка підвищилась до 99 %. Для виявлення механізмів цього процесу 

необхідно проводити більш детальні дослідження. 

Через 10 років істотно — на 11 % (p > 0,05) знизилась і схожість (з початкової 98 %) 

насіння зразка Дніпряна (вологість 5,7 %) (рис.5). При подальшому зберіганні насіння цієї 

групи зразків спостерігали продовження зниження схожості лише в зразка Айсберг 

одеський репродукції СГІ 1998 році Схожість решти зразків залишилась без змін. У липні 

1998 року на території, де вирощувалось насіння, у СГІ випало 106 мм опадів, що майже 

удвічі більше, ніж за цей же період на території дослідних полів ІР. Вважаємо, що зниження 

схожості насіння зразка Айсберг одеський пов’язано з умовами достигання зерна цього 

зразка, бо в зразка Аргонавт цього ж року і місця генерації схожість протягом того ж 

терміну зберігання залишилась на вихідному рівні. 

 

 
Рис.5. Схожість насіння пшениці твердої озимої var. hordeiforme з вологістю 5,7 –

 7,1 %, що зберігалось у сховищі з нерегульованою температурою 

 

Насіння пшениці твердої озимої сорту Харківська 32 різних років генерації зберігали 

в сховищі з нерегульованою температурою 13 років (рис.6). Встановлено, що такі умови 

зберігання за вологості насіння 6,3 – 7,6 % істотно не вплинули на його схожість протягом 

зберігання.  

 
Рис.6. Схожість насіння пшениці твердої озимої Харківська 32 var. hordeiforme з 

вологістю 6,3 – 7,6 %, що зберігалось у сховищі з нерегульованою температурою 
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Аналіз зберігання насіння пшениці твердої ярої var. leucurum з вологістю 5,6 – 6,9 % 

у сховищі з нерегульованою температурою свідчить про високий рівень схожості насіння 

після 9 – 19 років зберігання (рис.7). Через чотири роки зберігання спостерігали 

підвищення схожості насіння сорту Саратовська 59 на 14 % (p >0,05). При подальшому 

зберіганні схожість насіння цього сорту підтримувалась на вихідному рівні, що свідчить 

про оптимальні умови зберігання насіння протягом терміну дослідження.  

 

 
Рис.7. Схожість насіння пшениці твердої ярої var. leucurum з вологістю 5,6 – 6,9 %, що 

зберігалось у сховищі з нерегульованою температурою 

 

Моніторинг схожості насіння пшениці твердої ярої var. leucurum з вологістю 7,0 –

 7,8 % у сховищі з нерегульованою температурою свідчить про високий рівень схожості 

насіння після чотирьох років зберігання (рис. 8). Через вісім років зберігання встановлено 

істотне зниження схожості на 21 % (p > 0,05) у сорту Харківська 41 та на 28 % (p>0,05) у 

сорту Rodur. Слід звернути увагу на те, що вихідна схожість сорту Ізольда підвищилась на 

8 % (p < 0,05). Вважаємо це наслідками індивідуальних особливостей насіння цього сорту 

2003 році генерації. Такі дані свідчать про важливість частішої перевірки схожості для 

зразків пшениці твердої ярої та необхідність закладання на зберігання насіння зі схожістю 

вище 90 % і вологістю насіння не вище 7 %. 

 

 
Рис.8. Схожість насіння пшениці твердої ярої var. leucurum з вологістю 7,0 – 7,8 % 
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Отримані результати моніторингу схожості насіння пшениці твердої ярої var. 

leucurum свідчить про високу довговічність насіння при зберіганні навіть у сховищі з 

нерегульованою температурою в умовах східного лісостепу України за вологсті 5,5 – 7,0 %. 

Насіння зразків пшениці var. melanopus Харьківська19, Кучумівка, CD 63891, 

CD 56177 не змінило рівень схожості при зберіганні за вологості 6,4 – 7 % протягом 7 – 12 

років, зокрема: рівень схожості насіння Харьківська19 85 % суттєво не змінився при 

зберіганні насіння за нерегульованих умов протягом 12 років. Схожість насіння зразків 

Кучумівка, CD 63891, CD 56177, що була при закладанні на зберігання відповідно 91, 83 і 

77 %, через п’ять, вісім і сім років зберігання за температури 4
о
С також лишилась без 

істотних змін.  

Насіння зразка пшениці твердої Mekki 440 var. australe за вологості 7,6 % та 

нерегульованої температури зберігало схожість без змін більше п’яти років, а через 15 років 

схожість знизилась на 21 % у порівнянні з вихідною 88 %. 

Насіння зразка пшениці твердої Tremies Preto var. alexandrinum не змінило вихідну 

схожість 90 % після зберігання насіння з вологістю 7,2 % за температури 4 С протягом 

восьми років. 

Насіння зразка пшениці твердої Апулікум 185-88 var. apulicum також не змінило 

вихідну схожість 89 % після зберігання з вологістю 5,9 % у сховищі з нерегульованою 

температурою протягом 13 років. 

За одиничними зразками складно зробити прогноз довговічності насіння зразків 

різних різновидів, але спостерігається тенденція кращої довговічності насіння з вологістю 

5,9 – 6,5 %. 

 

ВИСНОВКИ 

Таким чином, отримані результати свідчать про високу довговічність насіння 

пшениці твердої за вологості насіння 5,5 – 8,0 % і вихідної схожості вище 90 % навіть у 

сховищі з нерегульованою температурою в умовах східного лісостепу України. Насіння 

може зберігати вихідну схожість без змін не менше 10 років. Не встановлено відмінностей 

у довговічності насіння пшениці твердої ярої різних різновидів. Подовження довговічності 

можна досягти при зазначених рівнях вологості і температурі 4
о
С. При вихідній схожості 

насіння пшениці твердої нижче 90 % і зберіганні у сховищі з нерегульованою 

температурою в умовах східного лісостепу України необхідно проводити моніторинг 

схожості через проміжки часу не більше п’яти років.  
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ХРАНЕНИЕ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ ТВЕРДОЙ (TRITICUM DURUM DESF.) В 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Цель. Целью данной работы было определить долговечность семян пшеницы 

твердой по результатам мониторинга всхожести семян после их хранения до 19 лет в 

контролируемых условиях Национального генбанка растений Украины. 

Результаты и обсуждение. Исследовано 36 образцов пшеницы твердой яровой var. 

hordeiforme, var. leucurum, var. melanopus, var. alexandrinum, var. apulicum, var. australe из 

семи стран; семь образцов пшеницы твердой озимой var. hordeiforme, var. leucurum из 

Украины. Образцы поступили в генбанк Украины из семи стран: Украины, России, 

Мексики, Франции, Португалии, Казахстана и Туниса. Для хранения семена образцов 

выращивали преимущественно в восточной лесостепи Украины, хранили в хранилище 

этого региона с нерегулируемой температурой и при 4
о
С при влажности семян 5,5 – 8,0 %. 

Обсуждается режим высушивания семян, который происходил при температуре не выше 

25°С. Полученные результаты свидетельствуют о высокой долговечность семян пшеницы 

твердой при этих условиях с исходной всхожестью выше 90 % даже в хранилище с 

нерегулируемой температурой. Не установлено различий по долговечности семян пшеницы 

твердой яровой различных разновидностей при исследованных условиях хранения. 

Выводы. Семена пшеницы тврдой сохраняют всхожесть без изменений не менее 10 

лет при высокой исходной всхожести семян, хранении в гермемчной таре семян с 

влажностью 5,5 – 8,0 % даже при нерегулируемой температуре восточной лесостепи 

Украины. Для увеличения долговечности семян пшеницы твердой следует при влажности 

семян 5,5 – 8,0 % хранить их при температуре 4
о
С.  

Ключевые слова: пшеница твердая, семена, хранение, долговечность, 

температура, влажность, генофонд. 
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SEED STORAGE DURUM WHEAT (TRITICUM DURUM DESF.) UNDER 

CONTROLLED CONDITIONS 

 

Aim. The aim of this work was to determine the longevity of durum wheat seeds according 

to the results of seed germination monitoring after seed storage for up to 19 years under controlled 

conditions in the National Plant Gene Bank of Ukraine. 

Results and Discussion. 36 accessions of spring durum wheat were investigated. These 

accessions belonged to var. hordeiforme, var. leucurum, var. melanopus, var. alexandrinum, var. 

apulicum, var. australe from seven countries; seven samples of durum winter wheat belonged to 

var. hordeiforme, var. leucurum were from Ukraine. Accessions were received by the Ukrainian 

genebank from seven countries: Ukraine, Russia, Mexico, France, Portugal, Kazakhstan and 

Tunisia. Seed accessions for storage were grown mainly in the eastern forest-steppe of Ukraine, 

stored in the National depositary in this region at unregulated temperature and at 4°C with seed 

moisture content of 5.5-8.0%. The mode of seed drying, which took place at temperature not 

higher than 25°C is discussed. The obtained results indicate high seed longevity of durum wheat 

under these conditions with initial seed germination rate more than 90% even in a storage facility 

at unregulated temperature. There were no differences in seed longevity between varieties of 

durum wheat under the studied storage conditions. 

Conclusions. Seeds of durum wheat remain unchanged for at least 10 years with a high 

initial germination of seeds, storage in sealed containers with moisture content 5.5-8.0% even at 

unregulated temperature of the eastern forest-steppe of Ukraine. Durum wheat seeds should be 

storage at temperature 4°C to increase seed longevity at seed moisture 5.5-8.0%.  

Keywords: durum wheat, seed, storage, longevity, temperature, moisture, genepool 

 


