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Досліджено вплив передпосівної обробки насіння ріпаку розчинами 
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Вступ. В ІПКіК НАН України створені комплексні, екологічно безпечні 

агрохімічні препарати на основі кріопротекторів поліетиленоксидів (ПЕО) для 

передпосівної обробки насіння і вегетуючих форм різних видів рослин з метою 

підвищення їх морозостійкості, врожайності. Доведена ефективність 

застосування цих препаратів на різних рослинах, але з насінням ріпака  

досліджень проведено не було.   

Метою даної роботи було дослідження в порівняльному аспекті впливу 

передпосівної обробки насіння озимого ріпаку розчинами кріопротектора ПЕО-

1500, комплексних агрохімічних препаратів ЮПІТЕР і ДОРСАЙ на біометричні 

параметри його проростання при різних температурах,  морозостійкість 

проростків, а також на вміст розчинних вуглеводів у рослинах після осіннього 

загартування. 

Матеріали і методи досліджень. Експерименти проводили в 

лабораторних умовах з насінням озимого ріпаку сорту Дангал. Насіння 

обробляли розчинами сполук  в кількості 5% від маси насіння. Були досліджені 

такі сполуки: ПЕО-1500 (0,4; 1; 2 і 3%); ЮПІТЕР (0,4; 1; 2 і 3%) і ДОРСАЙ (0,4; 

1; 2 і 3%). Застосовували метод пророщування насіння за умов низької 

позитивної температури (+5-+10°С) [1], а також досліджували морозостійкість 

рослин методом проростків [2]. На кожний варіант обробки висівали по 100 

насінин у 2 чашках Петрі.  

Висів обробленого насіння у відкритий грунт для визначення вмісту 

вуглеводів у рослинах проводили за В.Д. Гайдашем [5]. Загальний вміст 

моносахаридів і дисахаридів у надземній частині свіжих рослин визначали за 

методом [3]. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. Визначена стимулююча 

дія передпосівної обробки насіння озимого ріпака розчинами кріопротекторів 

при його пророщуванні при зниженій (+5-+10°С) температурі. Отримані дані 

показали, що за такими біометричними параметрами проростання насіння ріпаку, 

як  енергія проростання, середня маса кореня і середня маса пагона найкращим 

виявився  препарат ЮПІТЕР в усіх концентраціях, та найбільше – в концентрації 

1%. Препарати ДОРСАЙ і ПЕО-1500 також підвищували енергію проростання в 

порівнянні з контролем, але менше, ніж ЮПІТЕР. Виявлене найбільше 
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підвищення середньої маси кореня і пагона після обробки насіння розчинами 

ДОРСАЙ і ПЕО-1500 у концентрації 0,4%. Зі збільшенням концентрації 

кріопротекторів середні значення маси кореня і пагона зменшувалися. При 

середній масі кореня рослин  кращими виявилися препарати  ДОРСАЙ (0,4%), 

ЮПІТЕР (0,4%) і ПЕО-1500 (0,4%); при середній масі пагона - препарати ПЕО-

1500 (0,4%) і ЮПІТЕР (1%). За показниками схожості достовірних відмінностей 

від контролю  для обробленого насіння виявлено не було.   

Таблиця 1 

Вплив обробки насіння ріпаку кріопротекторами на виживання та середню 

масу проростків після їх охолодження до -7°С 
 

Середовище 
Виживання після 

заморожування, % 

Середня маса, мг 

кореня пагона 

Юпітер 1% 58,7 ± 11,3 3,3 ± 0,4 19,1 ± 0,8 

Юпітер 2% 62 ± 1,5 3,6 ± 0,4 p=0,03 20,7 ± 1 p=0,02 

Юпітер 3% 55,7 ± 10,1 3,4 ± 0,5 20,1 ± 0,7 p=0,02 

Дорсай 1% 68,8 ± 7,3 2,7 ± 0,1 17,2 ± 0,8 

ПЕО-1500  1% 70,9 ± 8,3 3 ± 0,2 19,5 ± 0,4  

ПЕО-1500  2% 72,1 ± 11,9 2,4 ± 0,6 17,8 ± 1,1 

ПЕО-1500  3% 84,5 ± 5,8 p=0,009 4,1 ± 0,3 p=0,007 19,8 ± 0,8 p=0,03 

Контроль 49,4 ± 9,3 2,4 ± 0,4 16,6 ± 1,1 

 

Виявлено підвищення морозостійкості проростків ріпаку після обробки 

його насіння розчинами кріопротектора  ПЕО-1500 та комплексних  препаратів 

ЮПІТЕР і ДОРСАЙ  (табл. 1). Спостерігалося підвищення відносного виживання 

рослин, середньої маси кореня і пагона після обробки насіння розчинами ПЕО-

1500, особливо у концентрації 3%, а також препаратом ЮПІТЕР у концентрації 2 

і 3%. Препарат ДОРСАЙ у концентрації 1%  виявляв позитивну дію на 

виживання проростків ріпаку  після заморожування, але не сприяв підвищенню 

середньої маси кореня і пагона рослин. 

Таблиця 2 

Вплив обробки насіння ріпаку кріопротекторами на вміст розчинних 

вуглеводів у надземній частині рослин 

 

Середовище 

Схожість на 

18.09.2008 
Вміст розчинних вуглеводів, % 

(зима 2009) 
шт % 

Юпітер 1% 36 30 4,35 ± 0,4     p=0,002 

Юпітер 2% 32 26,7 4,68 ± 0,4     p=0,001 

Юпітер 3% 25 20,8 4,23 ± 0,3   p=0,0004 

 Дорсай 1% 17 14,2 3,15 ± 0,3  p=0,02 

Дорсай 2% 14 11,7 1,95 ± 0,3 

Дорсай 3% 22 18,3 2,25 ± 0,2 

ПЕО-1500  1% 25 20,8 2,98 ± 0,2   p=0,02 

ПЕО-1500  2% 19 15,8 3,35 ± 0,4   p=0,03 

ПЕО-1500  3% 41 34,2 3,98 ± 0,3  p=0,001 

Контроль 26 21,7 2,4 ± 0,1 

 

За результатами експериментів у відкритому грунті виявлено, що в 

рослинах, вирощених з обробленого насіння, під час осіннього загартування 
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акумулюється більше розчинних вуглеводів у порівнянні з контрольними                 

(табл. 2). За цим показником   найкращим виявився препарат ЮПІТЕР, а також 

ПЕО-1500 у концентрації 3%. Виявлена пряма залежність між концентрацією  

ПЕО-1500 і вмістом вуглеводів у рослинах. Обробка насіння препаратом 

ДОРСАЙ підвищувала вміст вуглеводів у рослинах  при використанні 1% 

концентрації; після обробки насіння 2%  і 3% розчинами вміст вуглеводів у 

рослинах був на рівні контролю або навіть меншим.  

Висновки. Передпосівна обробка насіння озимого ріпаку розчинами 

кріопротекторів ПЕО-1500, ЮПІТЕР і ДОРСАЙ  сприяє підвищенню здатності 

насіння проростати при зниженій (5-10°С) температурі, а також підвищує 

морозостійкість проростків. Найбільшу стимулюючу дію на проростання насіння 

за умов низької позитивної температури виявили препарати ЮПІТЕР у 

концентрації 1%, ПЕО-1500 і ДОРСАЙ у концентрації 0,4%. Найбільше 

підвищення морозостійкості ріпаку встановлено після обробки його насіння  

ПЕО-1500 у концентрації 3% і ЮПІТЕР (2%).  

Виявлена стимулююча дія передпосівної обробки насіння озимого 

ріпака розчинами  препарату ЮПІТЕР (1, 2 і 3%) і ПЕО-1500 (3%)  на 

акумуляцію розчинних вуглеводів у вирощених рослинах під час їх загартування 

у відкритому грунті восени.  

Література 

1. Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям: 

Метод. рук-во / Под ред. Г.В. Удовенко.– Ленинград: ВИР, 1988.– С. 62–75. 

2. Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям: 

Метод. рук-во. Под ред. Г.В. Удовенко – Ленинград: ВИР. 1988.-С.139-140. 

3. Методы биохимического исследования растений. Под. ред. 

А.М. Ермакова. 1987. – С. 134-135. 

4. Мороз В.М. Потенційні можливості селекції озимого і ярого ріпака // 

Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН.– 2000. – Вип. 

5.– С. 67-70.  

5. Ріпак / За ред. В.Д.Гайдаша.– Івано-Франківськ, 1998.– 224 с. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН РАПСА 

КРИОПРОЭКТОРАМИ НА СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРИМЫХ 

УГЛЕВОДОВ В РАСТЕНИЯХ И ИХ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 

А.Ю. Дьяконенко, Ю.С. Лысак, А.М. Компаниец 

Исследовано влияние предпосевной обработки семян рапса 
растворами ПЭО-1500, препаратов ЮПИТЕР и ДОРСАЙ на 
биометрические параметры их прорастания при разных температурах, 
морозостойкость, содержание в растениях растворимых углеводов. 

 

EFFECT OF PRE-SOWING TREATMENT OF RAPE SEEDS  

WITH CRYOPROTECTANTS ON CONCENTRATION  

OF SOLUBLE CARBOHYDRATES IN PLANTS  

AND THEIR FREEZING RESISTANCE  

G.Yu. Dyakonenko, Yu.S. Lysak, A.M. Kompaniets 

The authors studied the effect of pre-sowing treatment of rape seeds with 
solutions of PEO-1500, Jupiter and Dorsay preparations on biometric 
parameters of its germinating at various temperatures, freezing resistance, 
soluble carbohydrates concentration in the plants. 
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