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У статті досліджено зміну показників проростання насіння льону 

олійного під впливом холодового стресу та встановлено кількісний 

вміст міді, марганцю та цинку в насінні досліджуваних генотипів. На 

основі різниці значень активності поглинання вологи між дослідними та 

контрольними варіантами, нами виявлено, що методики оцінки 

холодостійкості (холодове пророщування насіння та холодове 

пророщування насіння у ґрунті) є дієвими. Встановлено, що стійкі до дії 

гіпотермії зразки мали більший вміст вологи і вище водопоглинання 

при холодовому пророщуванні на фільтрувальному папері і в ґрунті. 

Найвищу водопоглинаючу активність мав сорт Водограй, дещо нижчу 

— зразки А-11 та В-11, низьку — Південна Ніч та найнижчу — Южный 

Алтай. Виявлений позитивний вплив високого вмісту міді, марганцю та 

цинку в сухому насінні льону на холодостійкість. Найбільшим вмістом 

мікроелементів 91,6 мг/кг характеризувався найстійкіший до холоду 

сорт Водограй, а найменшим вмістом 68,6 мг/кг - нестійкий сорт Южный 

Алтай. 
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Вступ. Льон олійний є перспективною сільськогосподарською 

культурою. За повідомленням заступника Мінагрополітики з питань 

євроінтеграції Ольги Трофімцевої, продаж його насіння в останні роки на 

зовнішньому ринку складає 56,8 тис. т, а олії 9,9 тис. т. Лляна олія завдяки 

високому вмісту поліненасичених жирних кислот широко застосовується в 

різних галузях промисловості. Рентабельність культури досягає 95%. 

Льон є відносно холодостійкою та вологолюбною рослиною довгого дня, 

тому вимагає раннього строку сівби. Запізнення із посівом призводить до різкого 

зниження врожаю (Chekhov et al. 2010). 

Насіння льону починає проростати за температури ґрунту  +3 ... +5ºС та, 

в залежності від сорту, здатне витримувати короткочасні заморозки -3 ... -5ºС. 

Згідно з даними В. Г. Дідори та ін., найбільший негативний вплив гіпотермія 

чинить на льон на початку сходів. Для проростання насіння льону необхідно 

близько 140 % вологи від власної маси. В початкові періоди росту та розвитку 

рослин потреба у волозі забезпечується її зимовими запасами. Коли ж рослини 
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досягають фаз “ялинка-бутонізація”, поглинання води сягає максимуму 

внаслідок високого транспіраційного коефіцієнту льону. Зазвичай, зазначена 

фаза розвитку олійного льону припадає на кінець травня - початок червня, 

досить посушливий період в умовах Степу України. Відсутність достатньої 

кількості ґрунтової та атмосферної вологи суттєво знижує врожайність рослин, 

тому економічно рентабельним є ранній строк посіву у “лютнево-березневі 

вікна”. Втім, необхідно враховувати вірогідність повторних кількаденних 

заморозків нижче -5-7ºС, які можуть призвести до зрідження посівів, або їх 

загибелі (Chekhov et al. 2010, Didora et al. 2008, Lukomets et al. 2010). Тож 

створення морозостійких форм льону, які можна було б висівати якомога раніше, 

є дуже актуальним напрямком у сучасній селекції культури. 

Існують дані, що на резистентність до низьких від’ємних температур 

суттєво впливають умови ґрунтового живлення, особливо в осінній період. На 

морозостійкість та холодостійкість рослин позитивно впливають мікроелементи 

(Volodko 1983). Вміст мікроелементів в організмі рослин незначний 

(від 0,000001% до 0,001%), проте вони виконують важливі фізіологічні функції: 

беруть участь у різних біохімічних процесах, визначають конформацію 

органічних молекул та проникність мембран, впливають на функціонування 

сигнальних систем (Bityutskiy 2011). Крім того, мікроелементи забезпечують 

синтез ферментів, які відповідають за можливість ефективного використання 

рослинами енергії квантів сонячного світла, води та ґрунтових поживних 

речовин, сприяють синтезу хлорофілу, впливають на білково-вуглеводний обмін 

та фізико-хімічний стан колоїдів протоплазми. До найважливіших 

мікроелементів рослин належать: залізо, марганець, мідь, кобальт, молібден, бор, 

цинк. Взаємодія зазначених хімічних елементів може мати антагоністичний або 

синергічний характер. (Bityutskiy 2011).  

Встановлено, що позитивний вплив на стійкість до гіпотермії чинить 

синергічна взаємодія міді, марганцю та цинку. Ще у 1936-1938 рр. 

М. Я. Школьником у Сухумі були проведені досліди з підвищення стійкості до 

низьких температур апельсину, пандерози, помпеліусу шляхом внесення в ґрунт 

марганцю, цинку та міді. Досліди мали позитивний результат і після внесення 

мікроелементів зазначені рослини виявилися стійкішими до штучного 

проморожування. У 1940 році К. С. Семакін шляхом внесення в ґрунт цинку, 

міді та мангану підвищив морозостійкість лимону. Спільна позакоренева 

обробка винограду марганцем та цинком збільшила морозостійкість винограду в 

роботах О. К. Добровольського та ін. у 1981 році. У 1954 році 

А. Г.Михайловський та М. М. Сопільняк отримали позитивні результати 

експериментів з підвищення морозостійкості озимої пшениці завдяки 

передпосівній обробці насіння міддю та марганцем. Згідно з даними 

Л. В. Гаврилової (1962), позитивний вплив на збільшення морозостійкості 

паростків озимої пшениці чинять марганець та цинк (Volodko 1983).  

Згідно з даними А. Вуазена, льон є однією з культур, які дуже чутливі до 

нестачі цинку, тому внесення цинкових добрив різко підвищує врожайність цієї 
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культури (Peterburgskiy 1967, Kilchevskiy, Hotyileva 2012, Gaume 2016). Нестача 

цього мікроелементу спричиняє слабкий розвиток та відставання у рості рослини 

(Pukalova 2016).  Позитивний вплив цинку на льон було встановлено у дослідах 

Лагановського та Щербакова. Обприскування рослин 0,4%-м розчином цинк 

сульфату збільшило врожай насіння льону на 57,8 % (Katalyimov 1965). 

Тож завданням даної роботи було встановити особливості проростання 

насіння різних генотипів льону олійного під впливом гіпотермічного стресу та 

виявити вплив вмісту в насінні міді, марганцю та цинку на їх холодостійкість. 

Матеріали та методи дослідження. Матеріалом дослідження було 

насіння 5 генотипів льону олійного: Водограй, А-11, В-11, Південна Ніч та 

Южный Алтай. врожаю 2018 року. Схожість насіння за нормальних умов не 

менша 94 %.  

Водограй – сорт льону олійного, оригінатор Інститут олійних культур 

НААН, внесений до Реєстру сортів рослин України у 2009 році.  

Зразки А-11 та В-11 – створені шляхом міжвидової гібридизації 

культурного льону з дикорослими однорічними видами Linum angustifolium L. та 

Linum bienne. Ці зразки були створені  в Запорізькому національному 

університеті. 

Південна Ніч – сорт льону олійного, оригінатор Інститут олійних культур 

НААН, внесений до Реєстру сортів рослин України у 2001 році. 

Южный Алтай – сорт льону олійного, Сибирська дослідна станція 

Всероссійського науково-дослідного інституту олійних культур 

ім. В.С. Пустовойта, Росія.  

Оцінку холодостійкості досліджуваних генотипів льону олійного 

проводили методом холодового пророщування насіння в лабораторних умовах за 

температури 3ºС (Vitkovska, Poliakova 2019). 

Інший метод оцінки гіпотермічної резистентності льону – холодове 

пророщування насіння в ґрунті. Він є модифікацією способу визначення 

морозостійкості рослин методом прямого проморожування в посівних ящиках 

(Polevoy, Chirkova 2001). Холодове пророщування насіння в ґрунті здійснювали 

впродовж 6 діб за температури 3ºС в чашках Петрі, після чого паростки 

очищували від часточок ґрунту пензликом.  

Вміст вологи ƒ у насінні та паростках льону олійного визначали 

непрямим методом (ДСТУ 4811:2007).  

Визначення вмісту міді, марганцю та цинку здійснювалося методом 

атомно-абсорбційної спектрофотометрії з полум'яною атомізацією (Sinyaeva 

2018, Alemasova et al. 2003).  

Данні статистично обробляли (Lakin 1990). 

Результати дослідження та їх обговорення. Для проведення 

досліджень нами було обрано 5 генотипів льону олійного з різною стійкістю до 

гіпотермічного стресу: найстійкіші – Водограй, А-11 та В-11, високостійкий – 

сорт Південна Ніч та низькостійкий – сорт Южный Алтай (Vitkovska, Poliakova 

2019). 

Результати одержаних даних з визначення вмісту вологи у сухому насінні 

наведені на графіку (рис. 1)  
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Рис. 1 Вміст вологи та в насінні льону олійного, % (2018-2019 рр.) 

Як видно з отриманих даних, ці показники у досліджуваних генотипів 

були достатньо близькі і складали 94,6-98,8% сухої речовини та 1,19-5,42 % 

вологи.  

У контрольному варіанті № 1 з проростання насіння за оптимальної 

температури упродовж 1 доби найбільшу кількість вологи поглинав сорт 

Водограй. Таку тривалість досліду нами було обрано емпірично. Саме за цей час 

насіння льону олійного за температури 22 °С поглинає кількість вологи, 

достатню для появи корінця. Через 2 доби пророщування за оптимальних умов 

корінці вже достатньо великі і перевищують довжину насінини. Збільшення 

вмісту вологи в порівнянні з сухим насінням склало 83,6 %. Інші генотипи за 

інтенсивністю поглинання вологи за t=22°C розташувалися у наступному 

порядку: Південна Ніч (82,7 %), А-11(82,5 %); В-11 (80,2 %) та Южный Алтай 

(84,3%). Найбільший вміст сухої речовини 16,2% в даному варіанті виявлено  у 

сорту Південна Ніч (табл. 1). 

У варіанті № 2 проводили  холодове пророщування насіння упродовж 3 

діб за 3°С. Саме за цієї експозиції нами були отримані паростки тієї ж фази 

розвитку, що і в контрольному варіанті – «поява корінця».  В даному варіанті 

досліду максимальну кількість вологи 79,2 % поглинув також сорт Водограй. 

Інші генотипи мали нижчі показники вмісту вологи, а сорт Южный Алтай мав 

найнижчі значення – 68,5 %.  

На нашу думку, для визначення холодостійкості на цьому етапі 

онтогенезу льону доцільніше аналізувати показники «поглинання вологи 

відносно сухого насіння» та «активність поглинання відносно до контролю», за 

якими більш чітко можна з’ясувати швидкість та кількість поглинання вологи 
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насінням в різних умовах. Ці показники нами розраховано та наведено в 

таблиці 1. Якщо аналізувати поглинання вологи відносно сухого насіння, то в 

даному варіанті досліду досліджувані генотипи можна розташувати в наступний 

ряд:  Водограй (76,3 %),  А-11 (72,5 %), Південна Ніч  (71,7 %), В-11 (70,1 %),  

Южный Алтай (63,1 %). 

Таблиця 1 

Вміст вологи та сухої речовини у  паростках льону олійного за різних 

умов проростання (2018-2019 рр.) 
 

Показники 

Генотип 

 
А-11 В-11 Водограй Південна 

Ніч 

Южный 

Алтай 

Варіант № 1. Проростання насіння за оптимальної °t (22°C, 1 доба) 

Вміст сухої речовини, % 14,1 ± 

0,83 

15,7 ± 

0,47 

13,5 ± 

0,93 

16,2 ± 

0,64 

14,3 ± 

0,23 

Вміст вологи, % 
85,9 ± 

0,83 

84,3 ± 

0,47 

86,5 ± 

0,51 

83,9 ± 

0,64 

85,7 ± 

0,23 

Поглинання вологи 

відносно сухого насіння,%  

(Контроль) 

82,5± 

0,93 

80,2± 

0,7 

83,6± 

0,54 

82,7± 

0,79 

80,3± 

1,13 

Варіант № 2. Холодове пророщування насіння (3°С, 3 доби) 

Вміст сухої речовини, % 24,1 ± 

1,34 

25,8 ± 

2,79 

20,8 ± 

1,39 

27,1 ± 

0,46 

31,5 ± 

0,66 

Вміст вологи, % 
75,9 ± 

1,34 

74,2 ± 

2,79 

79,2 ± 

1,39 

72,9 ± 

0,46 

68,5 ± 

0,66 

Поглинання вологи 

відносно сухого насіння,% 

72,5± 

1,44 

70,1± 

2,02 

76,3± 

1,42 

71,7± 

0,61 

63,1± 

1,56 

Активність поглинання 

відносно контролю, % 

-10,0± 

2,17 

-10,1± 

2,26 
-7,3±1,9 -11,0± 1,1 

-17,2± 

0,89 

Варіант № 3. Холодове пророщування насіння у ґрунті (3°С, 6 діб) 

Вміст сухої речовини, % 31,8 ± 

0,07 

30,6 ± 

1,61 

26,1 ± 

0,38 

35,7 ± 

0,48 

41,7 ± 

0,69 

Вміст вологи, % 
68,2 ± 

0,08 

69,4 ± 

1,61 

73,9 ± 

0,38 

64,3 ± 

0,48 

60,7 ± 

0,69 

Поглинання вологи 

відносно сухого насіння,% 

64,8± 

0,18 

65,3± 

1,84 

71,0± 

0,41 

63,1± 

0,63 

55,3± 

1,59 

Активність поглинання 

відносно контролю, % 

-17,7± 

0,91 

-14,9± 

2,08 

-12,6± 

0,89 

-19,6± 

1,12 

-25,0± 

0,92 

 

Одержані дані свідчать про те, що методики оцінки холодостійкості є 

дієвими. Найбільша різниця між контролем спостерігається під час холодового 

пророщування насіння у ґрунті. Найбільшу відмінність активності 

водопоглинання контрольних та дослідних варіантів демонструють генотипи 

Південна Ніч та Южный Алтай як під час холодового пророщування, так і під 

час холодового пророщування в ґрунті. Найменшу відмінність в активності 

водопоглинання між контролем та дослідом показує генотип Водограй. 
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Розбіжність в активності поглинання води відносно контролю зразків А-11 та В-

11 мають проміжні значення у порівнянні з такими інших генотипів. Зазначені 

результати пояснюють отримані нами раніше результати щодо різної 

холодостійкості досліджуваних генотипів (Vitkovska, Poliakova 2019). А 

здатність насіння більш стійких до гіпотермічного стресу генотипів льону 

олійного поглинати більшу кількість вологи в умовах низьких позитивних 

температур вказує на пришвидшене протікання процесів обміну, що підвищує їх 

резистентність до цього стресу. 

Більш наочно таку взаємозалежність можна спостерігати на гістограмі 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Зміна вмісту вологи у паростках генотипів льону олійного за 

різних умов проростання, % (2018-2019 рр.): ƒ0 — вміст вологи в сухому 

насінні; ƒ1 — вміст вологи у паростках льону, що проростали за нормальної 

температури (ºt=22ºС), ƒ1-ƒ0 — поглинання вологи відносно сухого насіння; ƒ2 

— вміст вологи у паростках льону, що проростали за умови гіпотермії (ºt=3ºC), 

ƒ2-ƒ0 — поглинання вологи відносно сухого насіння; ƒ2-ƒ1 — активність 

поглинання відносно контролю; ƒ3 — вміст вологи у паростках льону, що 

проростали за умови гіпотермії (ºt=3ºС) у вологому ґрунті, ƒ3-ƒ0 — поглинання 

вологи відносно насіння, ƒ3-ƒ1 — активність поглинання відносно контролю. 

Завдяки візуалізації даних дослідів можна спостерігати, що сорт 

Водограй характеризується найвищим вмістом вологи у паростках (ºt=22ºС) та 

найбільшою різницею вмісту вологи з сухим насінням. Цей генотип демонструє 

високу водопоглинаючу здатність на найперших етапах онтогенезу як під час 

холодового пророщування насіння у чашках Петрі на фільтрувальному папері, 

так і під час холодового пророщування насіння у ґрунті. Різниця вмісту вологи з 
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контрольною групою мінімальна, що свідчить про високу активність поглинання 

води з субстрату. Ми пов’язуємо холодостійкість цього генотипу з тим, що 

завдяки швидкому обводненню насіння, в ньому інтенсивніше відбуваються 

біохімічні процеси. Це забезпечує швидку перебудову напрямку хімічних 

реакцій під час гіпотермії, що лежить в основі адаптації до цього фактору на 

ранніх етапах розвитку рослини. 

Дещо нижчий вміст вологи у паростках та меншу різницю у вмісті води в 

порівнянні з сухим насінням показують лінії А-11,  В-11, Південна Ніч. 

Водопоглинаюча здатність насіння цих зразків також менша, ніж у Водограю, 

втім вона також знаходиться на високому рівні. Ці результати мають зв’язок з 

результатами попереднього експерименту з визначення холодостійкості різних 

генотипів льону олійного (Vitkovska, Poliakova 2019), відповідно до яких А-11 та 

В-11 продемонстрували трохи нижчий рівень холодостійкості, ніж Водограй . 

Нестійкий до дії гіпотермії сорт Южный Алтай, незважаючи на високий 

вміст вологи у  контролі, демонструє досить низьку водопоглинаючу здатність 

насіння за умови низької температури та найбільшою різницею між 

контрольними варіантами. 

Таким чином, нами встановлено зв’язок між холодостійкістю та 

поглинанням вологи  насінням льону олійного. На нашу думку, на ранніх етапах 

онтогенезу пристосування до гіпотермії відбувається в основному на 

біохімічному рівні, а оскільки для нормального протікання реакцій необхідне 

середовище, можна зробити заключення: чим більша водопоглинаюча здатність, 

тим вища інтенсивність хімічних реакцій. 

Зважаючи на те, що мідь, марганець та цинк входять до складу ферментів 

важливих біохімічних реакцій Plantae та сприятливо впливають на 

резистентність рослин до низьких температур, ми дослідили вміст цих 

мікроелементів в насінні досліджуваних генотипів льону олійного. Отримані 

результати наведені у гістограмі (рис. 3). 

Виявлено, що досліджувані зразки найбільше відрізняються за вмістом 

міді. Найбільший вміст цього мікроелементу спостерігається у найстійкішого до 

дії гіпотермії сорту Водограй 19,6 мг/кг. Майже утричі нижчий рівень міді 

мають лінія В-11 (7,1 мг/кг) та Південна Ніч (7,3 мг/кг). Найнижчий вміст міді 

3,1 мг/кг мав низькостійкий до холоду сорт Южный Алтай. 

Вміст марганцю в насінні досліджуваних сортів коливається від 

28,3 мг/кг у В-11 до 22,2 мг/кг у сорту Южный Алтай. Щодо вмісту цинку, то 

його кількість змінюється від 49,2 мг/кг до 43,3 мг/кг. Імовірно, менша 

відмінність за вмістом марганцю та цинку в сухому насінні досліджуваних 

генотипів свідчить про те, що ці мікроелементи можуть відігравати допоміжну 

роль в адаптації до гіпотермії, наприклад, виступаючи в якості активатора 

ферментів. 

Крім того, отримані нами данні вказують на певну синергічну взаємодію 

даних хімічних елементів в адаптації генотипів льону до дії гіпотермії. Так 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 29, 2020: 56-66 

© Ю.С. Вітковська, І.О. Полякова, Н.П. Синяєва 

63 

найбільший сумарний вміст мікроелементів 91,6 мг/кг зафіксовано у найбільш 

стійкого сорту Водограй, а найменшу 68,6 – у нестійкого сорту Южный Алтай. 

 

 
 

Рис. 3 Вміст міді, марганцю та цинку в насінні різних генотипів льону 

олійного (2018-2019 рр.) 

 

Зв’язок позитивного синергічного впливу мікроелементів та 

холодостійкості раніше був підтверджений на багатьох культурах, зокрема, 

злаках, цитрусових, декоративних рослинах, волоському горіху (Volodko 1983), 

що співпадає з одержаними нами результатами на паростках льону. За даними А. 

Вершкова, останні роки у льонарстві застосовуються нанопрепарати, що містять 

мікроелементи, які підвищують стійкість культури до негативних умов довкілля, 

зокрема, до гіпотермії.  

 

Висновки 

1. Нами виявлено що серед вивчених генотипів найбільшу 

водопоглинаючу здатність в умовах холодового стресу мав найбільш 

холодостійкий сорт Водограй. Найменшу — сорт Южный Алтай. 

2. Виявлено, що найбільшу відмінність досліджувані зразки мали за 

вмістом міді. Найвищим її вмістом 19,6 мг/кг характеризувався  найстійкіший до 

дії гіпотермії сорт Водограй. 

3. Високий вміст досліджуваних мікроелементів у насінні льону олійного 

чинить сприятливий вплив на резистентність культури до низьких температур.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ЛЬНА 

МАСЛИЧНОГО ПОД ВЛИЯНИЕМ ГИПОТЕРМИЧЕСКОГО 

СТРЕССА 

 

Ю. С. Витковская, И. А. Полякова*, Н. П. Синяева* 

Институт масличных культур НААН Украины 

*Запорожский национальный университет  

 
Лён масличный — перспективная сельськохозяйственная культура, 
которая используется в разных отраслях промышленности. Лён 
является относительно холодоустойчивым влаголюбивым растением 
длинного дня, поэтому поздний посев приводит к уменьшению урожая. 
Экономически наиболее рентабельным является посев в 
«февральсько-мартовские окна», но необходимо учитывать внезапные 
заморозки, из-за которых редеют посевы, либо растения погибают. На 
разных культурах доказано, что положительное влияние на 
холодоустойчивость оказывает синергическое взаимодействие 
марганца, цинка и купрума. Задачей данной работы было установить 
особенности прорастания семян различных генотипов льна 
масличного под влиянием гипотермического стресса и выявить 
содержание в семенах меди, марганца и цинка на их 
холодоуйстойчивость. Материалом исследования были семена 5 
генотипов льна масличного: Водограй, А-11, В-11, Южная Ночь, Южный 
Алтай. Определение холодоустойчивости осуществляли методами 
холодового проращивания семян и холодового проращивания семян в 
почве. Содержание микроэлементов определяли атомно-
абсорбционной спектрофотометрии с пламенной атомизацией. В 
статье исследовано изменение показателей прорастания семян льна 
масличного (энергии прорастания, содержания меди, марганца и цинка) 
под влиянием холодового стресса. На основе разности значений 
активности поглощения влаги между опытными и контрольными 
вариантами, нами обнаружено, что методики оценки 
холодоустойчивости (холодовое проращивание семян и холодовое 
проращивания семян в почве) являются эффективными. Установлено, 
что устойчивые к действию гипотермии генотипы имели большее 
содержание влаги и более высокое водопоглощение при холодовом 
проращивании на фильтровальной бумаге и в почве. Наибольшую 
водопоглощающую активность имел сорт Водограй, несколько ниже - 
образцы А-11 и В-11, низкую - Южная Ночь и наиболее низкую - Южный 
Алтай. Обнаружено положительное влияние высокого содержания 
меди, марганца и цинка в сухих семенах льна на холодоустойчивость. 
Наибольшим содержанием микроэлементов — 91,6 мг/кг 
характеризовался устойчивый к холоду сорт Водограй, а наименьшим 
содержанием 68,6 мг /кг - неустойчивый сорт Южный Алтай.  

 
Ключевые слова: лён масличный, генотип, семена, влага, прорастание, 

гипотермия, микроэлемент, стресс. 
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FEATURES OF GERMINATION OF FLAX SEEDS UNDER THE 

INFLUENCE OF HYPOTHERMAL STRESS 

 

Yu. S. Vitkovska, I. O. Poliakova*, N. P. Sinyaeva* 

Institute of Oilseed Crops NAAS of Ukraine 

*Zaporizhzhia National University  

 
Oil flax is a valuable and cost-effective agricultural crop, which is used in 
various industries. Flax is a relatively cold-resistant moisture-loving plant 
for a long day, so late sowing leads to a decrease in yield. Sowing in the 
“February-March windows” is the most economically feasible, but it is 
necessary to take into account sudden frosts, due to which crops shed or 
plants die. On different cultures it has been proven that a synergistic 
interaction of manganese, zinc and cuprum has a positive effect on cold 
resistance. The objective of this work was to establish the characteristics of 
seed germination of various genotypes of oil flax under the influence of 
hypothermic stress and to reveal the content of copper, manganese and 
zinc in the seeds on their cold resistance. The research material was the 
seeds of 5 genotypes of oil flax: Vodograi, A-11, B-11, Southern Night, 
Southern Altai. Determination of cold resistance was carried out by 
methods of cold germination of seeds and cold germination of seeds in the 
soil. The content of trace elements was determined by atomic absorption 
spectrophotometry with flame atomization. The article studies the change in 
the indicators of germination of oil flax seeds (germination energy, copper, 
manganese and zinc) under the influence of cold stress. Based on the 
difference in the values of moisture absorption activity between the 
experimental and control variants, we found that methods for assessing 
cold tolerance (cold germination of seeds and cold germination of seeds in 
the soil) are effective. It was established that genotypes resistant to 
hypothermia had a higher moisture content and higher water absorption 
during cold germination on filter paper and in the soil. The highest water-
absorbing activity was of the Vodograi variety, samples A-11 and B-11 were 
slightly lower, the lowest was Southern Night and the lowest was Southern 
Altai. A positive effect of a high content of copper, manganese and zinc in 
dry flax seeds on the cold resistance was found. The highest micronutrient 
content, 91.6 mg / kg, was characterized by the cold-resistant variety 
Vodograi, and the lowest content was 68.6 mg / kg - the unstable variety 
Southern Altai. 

 

Key words: oil flax, genotype, seeds, moisture, germination, hypothermia, trace 
element, stress. 

 

 


