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ВПЛИВ ЗРОШЕННЯ НА ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

Л.В. ШАПАРЬ 
Н.Д. КОЛЕСНИКОВА  
Інститут зрошуваного землеробства НААН України 

Постановка проблеми. Головним завданням 
насінництва є створення та розробка системи відпо-
відних заходів для реалізації генетичного потенціалу, 
який закладено у сорті. У насінні зосереджені всі 
спадкові ознаки і властивості сорту, ступінь реаліза-
ції яких залежить від факторів навколишнього сере-
довища і норми реакції генотипу на ці фактори. На 
півдні України, де головними лімітуючими факторами 
є дефіцит вологи в ґрунті та низька відносна воло-
гість повітря, зрошення надає можливість не тільки 
підвищити насіннєву продуктивність сортів пшениці 
озимої, але й значно поліпшити якість насіння. Чисе-
льними дослідами і виробничою практикою підтвер-
джено, що використання якісного сортового насіння 
забезпечує підвищення урожайності на 20-30% і є 
важелем впливу на врожайність та валові збори 
сільськогосподарських культур. Для максимальної 
реалізації урожайного потенціалу сорту необхідні до-
слідження, які присвячені вивченню біологічних ас-
пектів підвищення посівних якостей та врожайних 
властивостей насіння [1]. 

Стан вивчення проблеми. У комплексі влас-
тивостей насіння виділяються дві основні групи: біо-
логічні та фізико-механічні [2]. До біологічних власти-
востей насіння відносяться фізіологічні, біохімічні, 
генетичні особливості, а також ознаки, які характери-
зують процес проростання насіння (це посівні влас-
тивості). Урожайні властивості насіння визначаються 
у їх потомстві. Фізико-механічні властивості насіння 
широко використовуються у практиці насіннєвого ко-

нтролю, післязбиральної обробки та зберігання на-
сіння. До них належить форма, характер поверхні, 
площа поверхні, маса, скловидність, забарвлення 
парусність, гігроскопічність, сипучість, питома вага 
тощо. Ці ознаки тісно пов'язані з біохімічним складом 
насіння і в значній мірі обумовлюють його посівні та 
урожайні властивості. 

Сортування насіння за розмірами і масою не 
нормується певним показником, тому що ці ознаки 
дуже змінюються залежно від сортових особливос-
тей та умов вирощування.  

Крім виділення крупного і повноцінного насіння, 
рекомендують проводити сортування за розміром та 
вирівняністю. Партія вважається вирівняною, якщо 
основна маса насіння ( не менше 80%) лишається на 
двох суміжних решетах. Під вирівняністю насіння ро-
зуміють однорідність його переважно за розміром. 
Вирівняне за розміром і масою зерно дає рівномірні 
сходи, а при переробці – продукцію кращої якості. 

В науковій літературі часто наводяться дані про 
те, що використання для сівби середніх та крупних 
насінин призводить до позитивних результатів і ви-
сокий зв´язок виповненості зі щільністю насінин може 
бути об´єктивним критерієм оцінки біологічної повно-
цінності насіння [3, 4]. Також відомо, що при великій 
масі 1000 насінин, вони мають і велику щільність [5]. 
Енергія проростання і схожість у крупних насінин ви-
щі, потомство від таких насінин більш стійке до не-
сприятливих факторів довкілля, краще реагує на ви-
сокий агрофон і таким чином забезпечує більш висо-
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ку урожайність [6]. Значення крупного насіння для 
урожайних властивостей залежить також і від еколо-
го-географічної зони. Відомо, що недостатня воло-
гість ґрунту у степових районах вимагає більш гли-
бокого посіву насіннєвого матеріалу і за таких умов 
перевагу мають більш крупні насінини, які формують 
більш довгий колеоптиль [7]. Деякими дослідження-
ми установлено, що існує лише певна тенденція по-
зитивного впливу посівних якостей на урожайні влас-
тивості насіння і не слід нехтувати досить сильним 
впливом сили росту і польової схожості [8, 9]. Одно-
рідна за розміром зернівок фракція насіння при про-
ростанні дає різні за величиною паростки [10]. 

Таким чином, зважаючи на не одностайність 
даних в науковій літературі, для насінництва пшениці 
озимої важливе теоретичне і практичне значення 
має інформація про розміри насінин, адже за розмі-
рами відбувається сортування насіннєвого матеріа-
лу. Завдяки цьому визначається вихід однорідного 
насіння, його посівні і урожайні якості, доцільність 
роздільного висіву фракцій, нормований відбір висо-
коврожайного насіння. 

Завдання та методика досліджень. Дослі-
дження проводилися протягом 2011-2012 рр. в Інсти-
туті зрошуваного землеробства НААН. Завданням 
досліджень було визначення і аналіз відбору фракцій 
насіння пшениці м'якої озимої, найкращих за всіма 
біологічними показниками, кількість цього насіння в 
партії; обґрунтування змін якості насіннєвого матері-
алу залежно від сортових особливостей та умов во-
логозабезпечення.  

Якісні показники насіння визначалися згідно 
державних стандартів на сортові і посівні якості на-
сіння [11]. 

Об’єктом досліджень було насіння, вже відомих 
(Херсонська 99, Херсонська безоста) та нових (Ові-
дій, Благо) сортів селекції Інституту зрошуваного зе-
млеробства НААН.  

Визначали натуру зерна, вологість, масу 1000 
насінин, скловидність, схожість та фракційний склад 
насіння (виділено фракції: 2,6; 2,2; 1,8 мм). Відбір 
насіння проводили з двох варіантів – вирощені на 
зрошенні і в богарних умовах. Попередники в умовах 
зрошення – картопля, в умовах богари – чорний пар. 
Технологія вирощування пшениці озимої загальноп-
рийнята для умов півдня України [12, 13]. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Маса зерна певного об'єму (натура) – один із най-
більш давніх показників якості зерна, яким користува-
лися в хлібній торгівлі з часів Древньої Греції та Риму.  

Відомо [14], що насіння пшениці м'якої озимої 
одержане на зрошенні мало більш високі показники 
натури зерна, це було підтверджено і нашими дослі-
дженнями також (табл.1). 

Таблиця 1 – Натура зерна пшениці озимої 

№п/п Сорт Зрошення, г Без зро-
шення, г 

1 Херсонська 99 812,1 798,6 
2 Херсонська безоста 790,1 787,6 
3 Благо 787,5 807,1 
4 Овідій 814,6 784,8 

 
Дані показники свідчать, що величина натури 

залежить від умов вирощування. Зрошення у біль-
шості сортів призводить до збільшення цього показ-
ника. 

Маса 1000 зерен один із важливих показників, 
що характеризує властивості зерна: технологічну 
цінність та якість посівного матеріалу, крупність на-
сіння, що являється основою для оцінки властивос-
тей зерна. 

Розмір зерна і частку в партії визначали просі-
юванням навіски зерна через набір решіт з довгас-
тими отворами з інтервалом у 0,2 мм і поділом її на 
фракції за розміром, мм: 2,6; 2,2; 1,8. Чисте насіння 
зважували окремо з кожного решета та визначали 
частку.  

В таблиці 2 наведено аналіз фракційного скла-
ду насіння сортів пшениці озимої на зрошенні та в 
богарних умовах. 

В результаті аналізу встановлено, що за показ-
ником маси 1000 насінин, в умовах зрошення, пере-
вагу мав сорт Херсонська 99 (фракція 2,6 мм) – 
43,6 г, у сортів Овідій, Благо, Херсонська безоста 
цей показник склав відповідно 42,6 г, 41,0 г і 40,8 г. В 
богарних умовах ці показники значно нижчі, проте 
сортовий розподіл зберігається: у сорту Херсонська 
99 маса 1000 зерен склала 40,6 г. У сортів Овідій, 
Благо, Херсонська безоста відповідно – 37,2, 35,7, 
36,0 г. 

Таким чином, на двох фонах вирощування най-
більша маса 1000 насінин встановлена у сорту 
Херсонська 99, другу позицію займає сорт Овідій. 

За фракційним розподілом максимальний вихід 
насіння розміру 2,6 мм в умовах зрошення показав 
сорт Овідій – 89%, сорти Херсонська безоста, 
Херсонська 99 і Благо – відповідно 82%; 80,6%; 
65,5%. У сорту Благо значною виявилася фракція 
насіння 2,2 мм – 31,3%. 

В богарних умовах перевагу за максимальною 
кількістю насіння фракції 2,6 мм також мав сорт Ові-
дій – 68,1%, у сортів Херсонська безоста, Херсонсь-
ка 99 і Благо – відповідно 57,5%; 46,5%; 45,9%. 

Слід зазначити, що в умовах богари значно під-
вищується процентний вміст середньої фракції – 
2,2 мм, яка коливається по сортах від 40,7% 
(Херсонська безоста), до 46,3% (Херсонська 99). У 
сорту Овідій частка фракції 2,6 мм значно перевищу-
вала фракцію 2,2 мм і складала 68,1; 29,5% відпові-
дно. 

При вирощуванні в богарних умовах значно 
збільшується вміст фракції розміром 1,8 мм – від 
13,9% (сорт Благо) до 15,4% (сорти Овідій і Херсон-
ська безоста). Для порівняння в умовах зрошення 
даний показник коливався в межах від 1,2% (Херсон-
ська безоста) до 3,2% (Благо). 

Біометричний аналіз показав, що на зрошенні 
одержане зерно на 89-90% належить до фракцій 2,2-
2,6 мм. Вочевидь, що таке зерно дозволяє висівати 
його на більшу глибину 6-8 см. Саме на такій глибині 
знаходиться вологий ґрунт після проведення перед-
посівної культивації, навіть на парах, а крупніше за 
фракцією, добре виповнене насіння потенційно під-
вищує вірогідність дружніх, своєчасних і рівномірних 
сходів та підвищення врожайності зерна. 

Також показником добрих сходів є енергія про-
ростання та лабораторна схожість. Агрономічне зна-
чення енергії проростання насіння важливіше, ніж 
лабораторна схожість. Вона дає більш ясне уявлен-
ня про можливості польової схожості [4, 15]. На 
польову схожість великий вплив має крупність насін-
ня. Чим більша маса насіння, тим більший запас по-
живних речовин міститься в ньому і більш міцний па-
росток може сформуватися. Він легше і швидше 
пробивається на поверхню ґрунту. Чим крупніше на-
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сіння, тим вища сила початкового росту, що, очевид-
но, зумовлюється більшим запасом поживних речо-
вин і числом корінців, які в інтегральному поєднанні 
спричиняють підвищення польової схожості насіння 

[12, 13]. Чим більша маса 1000 насінин, тим гаранто-
ваніше отримання високої польової схожості та мак-
симального врожаю (табл. 3). 

Таблиця 2 – Розподіл насіннєвих фракцій сортів пшениці озимої за крупністю 

Сорт Фракції на-
сіння, мм 

На зрошенні Без зрошення 
% фракції до зага-
льної маси партії 

маса 1000 
насінин, г 

% фракції до зага-
льної маси партії 

маса 1000 насі-
нин, г 

Херсонська безоста 
2,6 82,0 40,8 57,5 36,0 
2,2 16,8 27,0 40,7 22,9 
1,8 1,2 16,0 1,8 15,4 

Херсонська 99 
2,6 80,6 43,6 46,5 40,6 
2,2 17,6 24,3 46,3 23,7 
1,8 1,8 17,7 7,2 15,2 

Овідій 
2,6 89,0 42,6 68,1 37,2 
2,2 9,7 24,6 29,5 21,6 
1,8 1,3 18,6 2,4 15,4 

Благо 
2,6 65,5 41,0 45,9 35,7 
2,2 31,3 23,6 42,9 22,0 
1,8 3,2 15,7 11,2 13,9 

Таблиця 3 – Енергія проростання та лабораторна схожість насіння сортів пшениці озимої  

Сорт Фракції насіння, 
мм 

Зрошення Без зрошення 
енергія проростан-

ня,% схожість, % енергія пророс-
тання, % схожість, % 

Херсонська без-
оста 

2,6 96 99 95 95 
2,2 90 92 90 90 
1,8 90 90 90 92 

Херсонська 99 
2,6 96 99 95 95 
2,2 92 98 88 90 
1,8 90 97 88 89 

Овідій 
2,6 95 100 90 93 
2,2 92 98 90 92 
1,8 91 96 89 92 

Благо 
2,6 92 100 90 92 
2,2 90 98 88 92 
1,8 88 88 88 92 

 
Енергія проростання та схожість насіння, наве-

дених в таблиці 3, сортів озимої пшениці на зрошенні 
має переваги в порівнянні з неполивними. У насіннє-
вої фракції 2,6 мм енергія проростання на зрошенні 
коливається від 96% (Херсонська безоста) до 92% 
(Овідій), а без зрошення – 95% (Херсонська безоста) 
і 90% (Овідій). За ступеневим зменшенням розмірів 
фракції насіння знижується також енергія проростан-
ня і польова схожість. Хоча спостерігається незначне 
коливання відсотків у богарному варіанті сортів ози-
мої пшениці, проте, це відчутно знижує посівні якості 
насіння і воно вже не відповідає вимогам державного 
стандарту (ДСТУ 2240-93). Згідно державного стан-
дарту за показниками сортової чистоти і, особливо, 
схожості насіння визначають його кондиційність. У 
пшениці кондиційним вважається насіння, в якому 
схожість повинна бути не нижчою 92% [11, 12]. Це 
обумовлено тим, що насіння з низькими показниками 
потребує підвищення норми висіву і не виправданим 
збільшенням витрат. 

Вологість насіння не є прямим показником яко-
сті, але також має важливе значення для зберігання 
кондиційного насіння. Відомо, що насіння з підвище-
ною вологістю втрачає схожість. В таблиці 4 приве-
дено дані збиральної вологості насіння сортів озимої 
пшениці за 2 роки.  

Вологість насіння сортів озимої пшениці в се-
редньому коливається від 8,5% (Херсонська безос-
та), до 8,8% (Овідій). Такі показники вказують, що 
насіння, як тароване, так і в бурту буде зберігатись 
без небезпеки зігрівання та пліснявіння. 

Таблиця 4 – Вологість насіння сортів озимої 
пшениці  

Сорт 
Вологість насіння, % 

2011 рік 2012 рік середнє за 
2 роки 

Херсонська 99 9,4 7,6 8,5 
Херсонська безоста 9,7 7,0 8,3 
Благо 9,3 7,0 8,1 
Овідій 9,8 7,9 8,8 

 
Скловидність посідає також значне місце в по-

казниках якості насіння і залежить від сорту та умов 
вирощування. Скловидність – це один із показників, 
що характеризує борошномельні властивості зерна 
пшениці. Скловидні зерна краще розмелюються, 
просіваються, із них більший вихід борошна. Струк-
тура борошна, частково колір, також залежать від 
скловидності.  

Несприятливі погодні умови 2012 року призвели 
до істотного зниження продуктивності, але відсоток 
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скловидності, в порівнянні з 2011 роком, збільшився. 
Результати досліджень, щодо зміни скловидності дос-
ліджуваних сортів пшениці наведено в таблиці 5. 

Таблиця 5 – Скловидність сортів озимої 
пшениці  

Сорт 
Скловидність насіння, % 

2011 рік 2012 рік середнє за  
2 роки 

Херсонська 99 63,0 98,0 80,0 
Херсонська безоста 69,0 95,5 82,2 
Благо 64,0 97,0 85,0 
Овідій 72,0 97,5 84,5 

 
Висновки та пропозиції. Насіння озимої пше-

ниці, яке вирощене в умовах зрошення, має більшу 
об'ємну масу, енергію проростання, лабораторну 
схожість. Переваги насіння, яке вирощене на зрошу-
ваних землях, за фізичними і фізіолого-біохімічними 
властивостями реалізуються в їх підвищеній продук-
тивності. Велике насіння з крупними зародками має 
більший запас поживних речовин, дає міцніші сходи, 
які краще засвоюють ґрунтову вологу і поживні речо-
вини, швидше пробиваються на поверхню ґрунту, а 
все це впливає на подальший розвиток рослин, їх 
здатності до виживання та врожайність. Сівба ваго-
витим і однорідним насінням (вирівняний посівний 
матеріал) є ефективним засобом підвищення уро-
жайності пшениці м'якої озимої і поліпшення якості 
насіння.  
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СОРТИ КАРТОПЛІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ДЛЯ НАСІННИЦТВА  
В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ В СТЕПУ УКРАЇНИ 

Л.В. ЧЕРНОХАТОВ  
Інститут картоплярства НААН 

Вступ. Найефективніший шлях стабілізації ви-
робництва картоплі та насичення ринку продукцією, 
що користується підвищеним попитом у споживачів в 
південному регіоні є максимальне використання ге-
нетичного потенціалу сортів. Саме за рахунок сортів, 
що вирізняються підвищеною адаптивною здатністю 
в цих умовах, за всіх інших однозначних чинників 
можна досягти збільшення урожайності до 50%.  

Досягненням в цьому напрямку в Степу України 
присвячено наукові праці Т.Д. Лисенка, О.М. Фаворо-
ва, А.Ф. Котова, І.А. Лук’яненка, П. Шкварнікова, М.С. 
Бойка, І.П. Бугаєвої, О.С. Снігового та інших. [1-7] 

Цими роботами встановлено основні технологі-
чні умови формування урожаю та отримання високо-
продуктивного садивного матеріалу, використання 
найбільш продуктивних сортів. 

Однак багато питань щодо реакції сорту на абі-
отичні чинники за весняного, літнього садіння та 
двоврожайної культури за зрошення стосовно вро-
жайності та оптимального строку репродукування 

сорту без втрати сортових та посівних якостей сорту 
залишаються недостатньо вивченими. Ще більшого 
значення вони набувають щодо визначення в цих 
умовах генетичного потенціалу нових реєстрованих 
сортів, з метою послідуючого включення в насінни-
цький процес сортів, яким характерна підвищена за-
гальна адаптивна здатність за щорічних змін погод-
них умов.  

На виконання зазначених умов і були спрямо-
вані дослідження.  

Матеріали і методи. Дослідження проводились 
впродовж 2008-2011 років в ФГ «Чернохатове», Ми-
колаївської обл. в зоні Степу в умовах зрошення. Ви-
пробовувались реєстровані сорти селекції Інституту 
картоплярства. Висаджували елітний насіннєвий ма-
теріал. При виконанні досліджень керувались «Ме-
тодичними рекомендаціями щодо проведення дослі-
джень з картоплею. [8,9]  

Ґрунти типові для півдня України – темно-
каштанові. 


