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Здатність тих чи інших генотипів переносити зміни умов 
оточуючого середовища є дуже важливою для їх виживання та 
продуктивності, тому був визначений рівень стійкості до самих 
жорстких абіотичних факторів – гіпотермії, гіпертермії, засолення 
та посухи – різних генотипів льону олійного. Крім того, 
підібраний комплекс критеріїв, за якими можна визначити рівень 
стійкості генотипів льону олійного. 
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льон олійний, посуха, посухостійкість, солестійкість, стійкість, 
холодостійкість. 

 
Вступ. Виявлення стратегії формування функціональних 

взаємовідносин рослин з оточуючим середовищем, яке забезпечує їх 
ріст, репродукцію та розповсюдження, є одним з найактуальніших 
напрямків сучасної біології рослин. 

У відповідь на несприятливі зміни екологічних факторів – 
посуху, екстремальну температуру, засолення ґрунту – в рослинах 
відбуваються структурні та метаболічні перебудови, які протидіють 
стресу – комплексу неспецифічних змін, які виникають при дії будь-
яких несприятливих факторів оточуючого середовища [1]. 

Стрес у рослин за Сельє має три фази: первинної 
індуктивної стресової реакції, адаптації та виснаження.  

У першу фазу триади Сельє відбувається гідроліз полімерів 
та вивільнення осомотично активних мономерів: моносахаридів, 
амінокислот (у першу чергу проліну) та ін. На другій                                
стадії – адаптації - накопичені осмоліти захищають білки                              
від денатурації, відновлюється цілісність мембрани та рослина                       
дещо змінює свій метаболізм у зв‘язку з новими умовами                          
існування. Третя стадія спостерігається лише у нестійких                              
рослин, коли починають порушуватися клітинні компоненти і 
рослина гине. 

Основною причиною загибелі рослин при дії абіотичних 
стресорів різної природи є порушення водного балансу. 

Вода у рослинному організмі поділяється на дві фракції: 
вільна, яка грає роль розчинника і не пов’язана з метаболітами 
клітин; та зв’язана – утворює гідратні оболонки колоїдів, захищає 
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білки від денатурації  та бере безпосередню участь в обміні речовин 
при зневодненні. У першу чергу рослина втрачає вільну воду [2]. 

Стійкість до несприятливих умов є генетично 
детермінованою ознакою, але протягом онтогенезу може суттєво 
змінюватися: найбільш чутливими до дії стресорів є рослини на 
ранніх стадіях розвитку [3, 4].  

Льон олійний відносять до культур раннього висіву, тому 
рослини можуть піддаватися негативному впливу холоду. У зв‘язку з 
тим, що льон культивується у степовій зоні, впродовж вегетації він 
зазнає впливу посухи та підвищеної температури, а у деяких 
випадках і засолення.  

Тому дуже важливим є визначення рівня стійкості різних 
генотипів льону олійного до цих абіотичних факторів. 

Метою нашої роботи було визначення рівня стійкості до 
гіпо- та гіпертермії, посухи та засолення окремих сортів льону 
олійного. 

Матеріал та методи дослідження. Матеріалами 
дослідження були  проростки льону олійного (Linum humile L.) 
сортів Циан, Антарес, Айсберг, Астрал, Байкал та Південна ніч з 
колекції Інституту олійних культур УААН. 

Насіння льону пророщували на фільтрувальному папері у 
чашках Петрі в вологій камері у темряві [5]. 

Контролем у всіх варіантах досліду слугували проростки, що 
вирощувались на дистильованій воді при кімнатній (22 0С) 
температурі протягом 7 діб у темряві. 

При моделюванні стресових умов насіння пророщували на 
дистильованій воді при кімнатній температурі протягом 5 діб. Потім 
проростки разом з вологою камерою протягом доби піддавали дії 
стресу (при гіпо- та гіпертермії  - впливу температури  4 0С та 40 0С 
відповідно; при засоленні та посусі – пророщували на 3 % розчині 
хлористого натрію та 20 % розчині сахарози відповідно). Після чого 
проростки знову вирощували при кімнатній температурі  на 
дистильованій воді 1 добу.  

Стійкість рослин забезпечується сукупністю механізмів, які 
здатні перебудувати обмін речовин таким чином, щоб рослина могла 
існувати у змінених умовах оточуючого середовища. Морфологічні 
ознаки стійкості є результатом біохімічних та фізіологічних 
перебудов [6]. Тому для визначення рівня стійкості різних генотипів 
льону олійного ми визначали біохімічні (рівень вільного проліну), 
фізіологічні (рівень та фракційний склад води) та морфологічні 
показники (приріст корінців проростків). 

Усі дані наводяться у % відносно контролю. 
Результати досліджень та їхнє обговорення. Усі 

досліджувані нами стресові фактори спричиняють втрату води, але 
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різний ступінь цієї втрати може попередньо свідчити про здатність 
відносно стійких сортів зберігати кращу оводненість. 

Співвідношення сухої речовини до загальної води може 
свідчити про здатність рослини утримувати воду при стресовому 
впливі, а отже і про рівень стійкості.  
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Рис. 1. Співідношення вмісту сухої речовини та загальної води у 
проростках льону олійного за дії абіотичних стресів 
 

У нашому випадку (рис. 1) це співвідношення переважно 
збільшується, за виключенням сортів Астрал (зменшується)                         
та Південна ніч (майже не змінюється). Причому найбільше 
збільшення спостерігається у сортів Антарес, Циан та Байкал,                     
що говорить про їх неспроможність втримувати воду при                             
дії абіотичних стресових факторів, тобто їх нестійкість.                           
Тому за збільшенням стійкості можна ранжувати генотипи у 
наступний ряд: Байкал – Антарес – Циан – Айсберг – Південна ніч – 
Астрал. 

Щодо фракційного складу води, то простежується 
залежність типу цих змін від типу стресу. Так, вміст вільної                    
води (рис.2) за дії гіпотермії та засолення майже у всіх                    
генотипів збільшується; за дії гіпертермії – зменшується. За                       
дії посухи залежно від генотипу спостерігається як зменшення 
(сорти Антарес, Астрал та Циан), так і збільшення (сорти Айсберг, 
Байкал та Південна ніч) вмісту вільної води. Зміни частки зв‘язаної 
води протилежні: при збільшенні вільної води, зв‘язана – 
зменшується. 

Для стійких генотипів характерним є збільшення рівня води 
за рахунок зв’язаної її форми. 
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Рис. 2. Вміст вільної води у проростках льону олійного при дії 
абіотичних стресів 

Отже, за фізіологічними показниками (вмістом та 
фракційним складом води) досліджені генотипи льону було 
розділено на 3 групи: 

- Сорти Астрал і Південні ніч – стійкі. 
- Сорти Антарес, Айсберг та Циан – середньостійкі. 
- Сорт Байкал  –  нестійкий. 
Одним з біохімічних маркерів стійкості рослин  є рівень 

вільного проліну. Ця амінокислота вивільняється при дії стресових 
факторів та сприяє захисту білків при зневодненні. 
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Рис.3. Вміст вільного проліну в проростках льону олійного при 
дії абіотичних стресів 
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У нашому випадку (рис. 3) рівень проліну завжди 
підвищувався. У стійких сортів це підвищення було значним 
(приблизно в 3 рази), у нестійких – несуттєвим (у 1-1,5 рази), а у 
середньостійких сортів – до 2 разів. 

Таким чином, рівень стійкості за фізіологічними 
показниками збігається з рівнем стійкості за біохімічними, що може 
свідчити на користь вірного ранжування сортів за рівнем стійкості. 
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Рис. 4. Приріст довжини корінців у проростків льону олійного 
при дії абіотичних стресів 
 

Щодо морфологічного показника стійкості – приросту 
корінців, то у всіх генотипів стрес спричиняє гальмування ростових 
процесів (рис. 4), причому максимальне гальмування спостерігається 
у сортів Астрал та Південна ніч (стійкі), а мінімальне – у нестійких 
(Байкал).  

Це можна пояснити тим, що морфологічні показники є 
результатом адаптації до стресу. У нестійких генотипів захисні 
реакції проходять швидко, однак вони є короткочасними і не 
адаптують рослину до змінених умов оточуючого середовища, а 
використовують ресурси, що залишилися [6], тому на певному етапі 
ми можемо спостерігати прискорення росту у порівнянні зі стійкими 
генотипами, але це явище є нетривалим, тому що рослина швидко 
виснажується та гине. 

У стійких генотипів процес адаптації завжди є довшим, але 
при цьому рослина не використовує залишки поживних речовин на 
ріст та розвиток, а змінює за їх участю метаболізм. Тому на 
початковій стадії адаптації можливе пригнічення росту і навіть його 
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відсутність, що ми і бачимо у нашому випадку на прикладі стійкого 
сорту Астрал. 

Якщо розглядати стійкість до конкретного абіотичного 
стресу, то окремий генотип може мати різний рівень стійкості до 
різних стресів:  

- до дії низької температури стійкими виявилися сорти 
Астрал та Південна ніч;  

- до дії гіпертермії: стійкі – Антарес, Астрал, Південна ніч, а 
нестійким виявився сорт Байкал;   

- до дії посухи: стійким виявився сорт Астрал, нестійким – 
Байкал; 

- до дії засолення: стійкі – сорти Астрал та Південна ніч, 
середньостійким виявився сорт Айсберг, а усі інші генотипи 
виявилися нестійкими. 

Таким чином, досліджувані генотипи виявили різний рівень 
стійкості до різних абіотичних факторів. Виключенням є сорти 
Астрал (завжди проявляє високий рівень стійкості) та Південна ніч 
(є високостійким при дії усіх факторів, крім посухи), а сорт Байкал 
при дії  усіх досліджених факторів є нестійким. 

Висновки. Стійкість льону олійного на стадії проростків 
треба визначати за допомогою комплексу факторів: біохімічних, 
фізіологічних та морфологічних. Використання лише одного з них є 
непоказовим. 

Серед досліджених генотипів стійкими виявилися сорти 
Астрал та Південна ніч, а нестійким – сорт Байкал, усі інші генотипи 
проявляють середній рівень стійкості до абіотичних стресових 
факторів. 

У сортів Астрал та Байкал рівень стійкості при всіх видах 
стресового впливу однаковий, що можна пояснити формуванням 
системної стійкості. 
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РЕАКЦИЯ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО НА ДЕЙСТВИЕ 

АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

А.Н. Левчук, Е.Н. Войтович 

Способность генотипов переносить изменения условий окружающей среды очень 
важна для их выживания и продуктивности, поэтому был определён уровень 
устойчивости к самым сильным абиотическим факторам – пониженной 
температуре, повышенной температуре, засолению и засухе – разных генотипов 
льна масличного. Кроме того, был подобран комплекс критериев, по которым 
можно определять уровень устойчивости генотипов льна масличного. 
 
THE REACTION OF DIFFERENT GENOTYPES OF OIL FLAX TO ABIOTIC 

FACTORS 

A.N. Levchuck, H.N. Voytovich 

Ability of plant genotypes to sustain the changes of environment is very important for 
their survival and productivity. The level of tolerance of various genotypes of oil flax to 
the strongest abiotic factors which are high temperature, low temperature, salinization 
and drought was therefore determined. In addition, the complex of criteria with use of 
which it is possible to determine the level of tolerance for oil flax genotypes was 
selected. 
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