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Мета. Розробити спосіб визначення лабораторної схожості насіння, який забезпечував 

би зниження його біологічного стану спокою і, відповідно, – підвищення інтенсивності 

проростання. Методи. У дослідженнях використовували лабораторний, вимірювально-

ваговий, математично-статистичний. Результати. З’ясовано, що охолоджування насіння 

проса прутоподібного за температури 10 °С упродовж 7 діб в середньому за три роки не 

призводило до зниження енергії проростання та схожості порівняно з його охолоджуванням 

упродовж 14 діб, ці показники були майже однаковими і становили відповідно – 74 і 76 % та 

73 і 75 %. Не спостерігалося значних відхилень з енергії проростання і схожості насіння і за 

роками досліджень залежно від терміну його охолоджування. Виробнича перевірка 

розробленого способу, проведена в акредитованій контрольно-вимірювальній лабораторії 

органу сертифікації, підтвердила отримані результати в лабораторних умовах Інституту. 

Висновки. Пророщування насіння за удосконаленим способом, коли проводять попереднє 

охолоджування упродовж 7, а не 14 діб та підрахунок схожого насіння на 15-ту, а не на 20-ту 

добу, забезпечило скорочення терміну визначення схожості на 13 діб без зниження якості 

аналізу. Масу 1000 насінин доцільно визначати одним з трьох способів, але найточнішим є 

третій спосіб – підраховування насіння в 10 повтореннях. 

Ключові слова: енергія проростання; схожість; охолоджування насіння; температура 

пророщування; стан спокою.  

 

Вступ 

Однією з найперспективніших багаторічних злакових рослин для виробництва 

біопалива є просо прутоподібне – свічграс (Panicum virgatum L.). Розмножувати цю культуру 

можна насінням і кореневищем, але найсприятливішим способом – насінням [1,2]. 

Характерною особливістю насіння є великий біологічний стан спокою, що призводить до 

отримання нерівномірних, зріджених сходів в польових умовах і, відповідно , – до зниження 

продуктивності культури. Низька схожість насіння, яка зумовлена великим станом спокою, є 

одним з головних стримуючих факторів широкого впровадження проса прутоподібного у 

виробництво. Враховуючи цю біологічну особливість насіння, чинні методи визначення його 

схожості не можуть бути використані для оцінки інтенсивності проростання насіння проса 

прутоподібного, оскільки не забезпечать отримання об’єктивних показників з його якості.  

Над розробкою способів визначення якості насіння сільськогосподарських культур 

працювали М. Кіндрук, О. Слюсаренко; В. Гечу; В. Маласай та ін. (сільськогосподарські 

культури) [3], А. Мусієнко, В. Кузнєчикова, О. Кобко, К. Бідуля (цукрові буряки) [4], 

В. А. Доронін, Ю. А. Кравченко та ін. (цукрові буряки) [5]. Однак ці методи не можна 

використовувати для визначення якості насіння проса прутоподібного, якому притаманний 

тривалий стан спокою. Порушити біологічний стан спокою можна різними способами, але всі 
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вони ґрунтуються на створенні стресових умов в період проростання насіння або до початку 

його проростання. Одним з таких чинників є температурний режим в період пророщування 

насіння, що було нами використано для розробки способу визначення його схожості. За 

результатами досліджень 2013–2015 рр. в Інституті біоенергетичних культур і цукрових 

буряків був розроблений спосіб визначення схожості насіння проса прутоподібного (свічграсу) 

[6], яким передбачалося охолодження насіння (температурний стрес) проса прутоподібного 

проводити упродовж 14 діб, а підрахунок схожості – на 20-ту добу, що значно збільшувало 

термін визначення схожості та його вартості. Тому виникла необхідність удосконалення цього 

способу з метою зменшення терміну визначення схожості насіння без зниження якості аналізу. 

Мета досліджень – розробити спосіб визначення лабораторної схожості насіння, який 

забезпечував би зниження його біологічного стану спокою і, відповідно, – підвищення 

інтенсивності проростання.  

 

Матеріали та методика досліджень 

Дослідження проводили в лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових 

та біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків упродовж 

2018–2020 рр. У дослідах використане насіння після первинної очистки. Насіння 

пророщували в термостаті за постійної температури 20  2 C, за попереднього його 

охолоджування при температурі 10 С упродовж 7 та 14 діб (температурний стрес). Облік 

енергії проростання проводили на 10-ту добу, схожості – на 15-ту. Масу 1000 насінин 

визначали двома способами: у двох повтореннях по 500 насінин та 10-ти повтореннях по 100 

насінин. Статистичну обробку експериментальних даних здійснювали методами 

дисперсійного аналізу за методом Фішера [7] з використанням комп’ютерної програми 

Statistica 6.0 від StatSoft [8].  

 

Результати досліджень 

Раніше проведеними дослідженнями виявлено, що температура пророщування мала 

значний вплив на зниження стану спокою насіння проса прутоподібного, що забезпечило 

підвищення інтенсивності його проростання. Так, навіть охолоджування насіння упродовж 

чотирьох діб забезпечило підвищення інтенсивності його проростання на сьому добу після 

сівби на 15 % (НІР0,05 = 4,1 %), а на 15-ту добу – на 19% (НІР0,05 = 5,5 %), порівняно з 

контролем. Найвищі показники схожості отримані за охолоджування насіння упродовж 14 діб 

[9]. На підставі цих результатів був розроблений спосіб визначення схожості насіння проса 

прутоподібного, яким передбачено пророщування насіння за постійної температури 20 °С з 

попереднім охолоджуванням його на вологому субстраті упродовж 14 діб за температури 

10 °С. Схожість насіння підраховувати на 20-ту добу за температури пророщування 20 °С. За 

такого способу зниження стану біологічного спокою насіння та визначення схожості на 20-ту 

добу результат якості можна отримати через 34 доби – це занадто довго. Тому виникла 

потреба додаткового дослідження з охолоджуванням насіння проса прутоподібного 

(свічграсу) упродовж 7, а не 14 діб з метою скорочення терміну визначення схожості – 

удосконалення існуючого способу.  

З’ясовано, що охолоджування насіння проса прутоподібного за температури 10 °С 

упродовж 7 діб в середньому за три роки не призводило до зниження енергії проростання та 

схожості порівняно з його охолоджуванням упродовж 14 діб, ці показники були майже 

однаковими (рис.).  
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Рис. Якість насіння залежно від терміну його охолоджування (середнє за 2018–2020 рр.) 

 

Не спостерігалося значних відхилень з енергії проростання і схожості насіння і за 

роками досліджень залежно від терміну його охолоджування (табл.). 

Таблиця 

Якість насіння проса прутоподібного залежно від терміну його охолоджування  

(середнє за 2018–2020 рр.) 

Рік досліджень 
Варіант – термін 

охолоджування, діб 

Енергія 

проростання, % 
Схожість, % 

2018 
7 76 77 

14 75 77 

НІР0,05  3,0 2,6 

2019 
7 69 71 

14 66 69 

НІР0,05  5,4 4,3 

2020 
7 77 79 

14 78 80 

НІР0,05 – 1,4 1,5 

 

Згідно удосконаленого способу визначення енергії проростання та схожості насіння, 

охолоджування висіяного на вологому субстраті насіння витримують у охолоджувальному 

термостаті за температури повітря 10 °С протягом 7 діб. Період попереднього 

охолоджування не входить у термін визначення схожості. Через 7 діб попереднього 

охолоджування насіння поміщають у нагрівальний термостат для його пророщування, яке 

проводять за постійної температури 20 ± 2 C. Облік енергії проростання проводять на 10-ту 

добу, схожості – на 15-ту. День закладки насіння на пророщування і день обліку пророслого 

насіння вважають за одну добу. 

Пророщування насіння за удосконаленим способом, коли попереднє охолоджування 

проводять упродовж 7, а не 14 діб та підрахунок схожого насіння проводять на 15-ту, а не на 

20-ту добу, забезпечило скорочення терміну визначення схожості на 13 діб без зниження 

якості аналізу. Розроблений спосіб захищено патентом № 143580 «Спосіб визначення 

лабораторної схожості насіння проса прутоподібного (Раnісum virgatum L.)».  

Виробнича перевірка розробленого способу, проведена в акредитованій контрольно-

вимірювальній лабораторії органу сертифікації ТОВ «АГРОСЕРТ» (м. Київ) в квітні 2021 р., 

підтвердила отримані результати в лабораторних умовах Інституту. За попереднього 

охолоджування насіння упродовж 7 діб енергія проростання і лабораторна схожість його були 

такими ж як і за охолоджування упродовж 14 діб і становили відповідно – 70 та 72%. 
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Не менш важливим показником якості насіння є маса 1000 насінин, за яким 

розраховують норму висіву насіння. У проса прутоподібного насіння дуже дрібне. За масою 

1000 насінин його розділяють на три групи: з малою масою до 1,5 г; середньою масою – 1,5–

1,8 г та великою масою – понад 1,8 г [10]. 

Масу 1000 насінин можна визначати одним з трьох методів: 

Перший метод – підраховування насіння в повній робочій пробі. Насіння основної 

культури кондиційної вологості зважують з точністю до однієї сотої грама і рахують його 

кількість за допомогою лічильника насіння чи вручну. Оскільки насіння проса 

прутоподібного дуже дрібне, цей спосіб трудомісткий і тому практично не використовується. 

Другий метод – підраховування насіння у двох повтореннях. З робочої проби насіння 

основної культури кондиційної вологості за допомогою лічильника або вручну відраховують 

дві повторності по 500 насінин і зважують їх з точністю до однієї сотої грама, якщо різниця 

між двома зважуваннями не перевищує 5 %, результати зважувань двох проб (по 500 насінин 

в кожній) підсумовують – це і буде фактичне значення показника маси 1000 насінин. Якщо в 

робочій пробі немає 1000 насінин основної культури, використовують насіння основної 

культури другої робочої проби або відбирають від середньої проби додаткову робочу пробу.   
Третій метод – підраховування насіння в 10 повтореннях. Із робочої проби насіння 

основної культури кондиційної вологості за допомогою лічильника або вручну відраховують 

десять повторень по 100 насінин кожна і зважують їх з точністю до однієї сотої грама. Масу 

1000 насінин визначають як суму всіх результатів зважування, округлену до десятої долі 

грама. Крім того, проводять математичне оброблення результатів, для чого за формулою 

обчислюють варіанcу: 

Варіанса =
𝑛(∑ 𝑥2) −  (∑ 𝑥)²

𝑛(𝑛 − 1)
 

де х – маса кожної повторності в грамах; 

n – кількість повторень; 

Σ – сума.  

Після цього обчислюють стандартне відхилення за формулою: 

Стандартне відхилення (𝑆)√варіанси 

    Коефіцієнт варіації = 
𝑆

𝑋сер.
∗ 100 

де S – стандартне відхилення; 

Хср – середня маса 100 насінин, г 

 

Математичне аналізування (зразок) 

Маса 100 насінин за повтореннями становить 0,128; 0,129; 0,125; 0,122; 0,127; 0,122; 

0,126; 0,125; 0,131 і 0,123 г. Сума визначень дорівнює 1,26 г, кількість повторень n = 10; сума 

квадратів всіх значень Σ х2 = 0,158338; квадрат суми (Σх)2 = 1,58256. Варіанса дорівнює 

0,00001; стандартне відхилення S = 0,003, середнє арифметичне х2 = 0,1258; коефіцієнт 

варіації 2,38. Отже, результат визначення 1,26 г приймають за масу 1000 насінин. 

Порівняно з двома вищезгаданими методами цей – найточніший, його можна 

використовувати для перевіряння точності перших двох способів або ж, за необхідності, для 

арбітражного визначення показника. 

 

Висновки 

Пророщування насіння за удосконаленим способом, коли попереднє охолоджування 

проводять упродовж 7, а не 14 діб та підрахунок схожого насіння проводять на 15-ту, а не на 

20-ту добу, забезпечило скорочення терміну визначення схожості на 13 діб без зниження 

якості аналізу.  

Масу 1000 насінин доцільно визначати одним з трьох способів, але найточнішим є 

третій спосіб – підраховування насіння в 10 повтореннях.  
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Purpose. Developing a method for determination of the laboratory seed germination that 

could reduce the biological dormancy period and, accordingly, increase the intensity of 

germination. Methods. Laboratory, measuring and weighing, mathematical and statistical. Results. 

Cooling switchgrass seeds at a temperature of 10°C for 7 days on average for three years did not 

lead to a decrease in germination energy and germination compared to cooling for 14 days. These 

indexes were almost the same and amounted to 74 and 76%, 73 and 75%, respectively. There were 

no significant deviations in germination energy and seed germination over the years of research as 

affected by duration of the cool period. The production test of the developed method, carried out in 

the accredited control and measuring laboratory, confirmed the obtained in the laboratory results. 

Conclusions. Seed germination by an improved method, when pre-cooling is carried out for 7 

instead of 14 days and counting of germinated seeds on 15th day instead of 20th, has reduced the 

time to determine germination by 13 days without reducing the quality of analysis. It is advisable to 

determine the 1000-seed weight in one of three ways, but the most accurate is the third way, i.e. 

counting the seeds in 10 repetitions. 

Keywords: germination energy; germination; seed cooling; germination temperature; dormancy. 
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Мета. Визначити комбінаційну здатність ліній-запилювачів та виявити генетичний 

контроль ознаки врожайності у міжлінійних діалельних гібридів цукрових буряків. Методи. 

Вихідний матеріал був гомозиготним в результаті самозапилення. Комбінаційну здатність і 

генетичний контроль кількісних ознак визначали на основі моделі B. I. Hayman. Результати. 

На основі генетичного аналізу лінії-запилювачі цукрових буряків виявили генетичний 

контроль врожайності у діалельних гібридів цукрових, який здійснюється 14 генами (або 

групами генів). Відібрані лінії з високою загальною комбінаційною здатністю (BZ 1 і BZ 4), 

які характеризувалися значним адитивним ефектом генів. Виявлені ефекти специфічної 

комбінаційної здатності, які значно вплинули на урожайність гетерозисних гібридів. Їх 

частка впливу становила відповідно 36,4 та 23,8 %. Відібрані високопродуктивні гібридні 

комбінації батьківських форм, які передано для їх розмноження і тестування на екологічну 

пластичність. Висновки. На основі моделі B. I. Hayman для діалельних гібридів встановлено 

генетичний контроль ознаки урожайності. Визначено вплив комбінаційної здатності 

запилювачів цукрових буряків та відібрано кращі батьківські пари. За ефектами специфічної 
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