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Показано, что исследуемые препараты по степени  влияния на посевные качества семян действуют не-
одинаково. Пониженные концентрации, как правило, замедляют ростовые процессы. Увеличение концентраций 
приводит к улучшению показателей посевных  качеств  семян.  Предельно  высокие дозы действуют угнетаю-
ще, существенно снижая энергию прорастания,  всхожесть и массу полученных проростков. В зависимости от 
концентрации, антиоксиданты могут обладать свойствами ингибиторов, стимуляторов  прорастания и явными 
прооксидантными свойствами. Эффект действия антиоксиданта зависит от физиологического состояния семян. 
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     Is rotined, that the investigated drugs on a degree of influencing on sowing qualities seeds act unequally. The under 
concentrations, as a rule, slow down growth processes. The increase of concentrations results in improvement of 
parameters of sowing qualities seeds. The extreme high doses act oppression, essentially reducing energy height, 
germinating capacity and weight obtained sprout. Thus, depending on concentration, the antioxidants can have 
properties of inhibitors, stimulators height and manifestative prooxidants by properties. 
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     Вступ. Останнiм часом перед бiологiєю постало важливе завдання розробити методи га-
льмування старiння.  Одним із  перспективних  пiдходiв його вирiшення є уповiльнення 
старiння организмiв за допомогою антиоксидантiв [1,2]. Антиоксиданти як геропротектори  
вже  знайшли застосування  у медицинi [3,4].  Використовуються вони й як радiозахистнi 
препарати. Антиоксиданти пiдвищують стiйкiсть рослинного геному до мутагенного пошко-
дження пiд час природного старiння насiння у процесi його зберiгання [5]. У сільському гос-
подарствi ряд антиоксидантних сполук застосовують як крiопротектори [6,7]. Також розгля-
дається можливiсть їх застосування як регуляторiв росту, пестицидiв [8,9]. 
     З урахуванням важливого значення вiльних радикалiв у функцiонуваннi живих систем,  
використання  антиоксидантiв може виявитися справдi багатоплановим. На основi цiєї тези i 
намiчалась програма та  методика дослiджень. 
     Мета роботи. Дослідити можливість застосування антиоксидантів за для управління якіс-
тю насіннєвого матеріалу. 

Матеріал і резукльтати дослідження. Як  антиоксиданти  нами  використовувались  си-
нтезованi Iнститутом фiзiчної хiмiї РАН препарати. Мiнiмальнi фiзiологiчнi концентрацiї 
(МФК) антиоксидантiв визначались названим iнститутом на об'єктах тваринного i рослинно-
го походження. Для вивчення впливу на посiвнi якостi насiння ярого ячменю, озимої м’якої 
та озимої твердої пшениці ми брали  5-ть концентрацiй двох антиоксидантiв, починаючи iз 1-
кратної i закiнчуючи 20-кратною МФК. Це пов'язано з необхiднiстю виявлення концентрацiй 
препаратiв, якi можна застосовувати як стимулятори росту, антиоксидантних  концентрацiй – 
для виключення деструктивних процессiв в насiннi, засипанному на тривале зберiгання, а та-
кож прооксидантних концентрацiй, що можна використовувати для моделювання процесiв 
старiння  насiння та необхiдно  для  розробки  методiв ранньої дiагностики показникiв його 
зберiгання. 
     Препарати наносились на насiння разом із 1%-ним розчином прилипника NаКМЦ.  Через 
3 доби пiсля обробки визначались показники посiвної якостi  насiння. Оброблене  насiння за-
кладалось на зберiгання.  

Дослiджуванi препарати  за  ступенем  впливу на посiвнi якостi насiння ярого ячменю 
дiють по-рiзному (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Вплив анфену натрію на якість насіння ярого ячменю сорту Одеський 115 
 
Пониженi концентрацiї, як правило, гальмують  ростовi  процеси.  Пiдвищення концент-

рацiй призводять до покращення показникiв посiвної якостi насiння. Гранично високi дози 
практично всюди дiють пригнiчуюче, суттєво знижуючи енергiю проростання, схожiсть i ма-
су одержаних проросткiв. Таким чином, залежно вiд концентрацiї,  антиоксиданти можуть 
мати властивостi iнгибiторiв, стимуляторiв проростання i явних прооксидантiв. 
     З метою вивчення можливого впливу антиоксидантiв на пiдвищення господарської дов-
говiчностi оброблене насiння пiддавали прискоренному старiнню. Герметично  упаковане 
насiння закладали в термостат (температура 400С) на 4 тижня.  Результати аналiзiв наведено 
в табл. 1. 
Таблиця 1 – Вплив прискореного старiння на показники посiвної якостi насiння двох 
                      сортiв ячменю, обробленого антиоксидантами 

Варіант 
дослiду 

Одеський 115 Прерiя 

Схожість, % Енергія проростан-
ня 

Сила росту, 
г 

Схожість,% Енергія проростання Сила росту, 
г 

 Анфен натрiю, МФК 0,05 мг на 1 кг насiння 
Контроль 51 54 0,867 14 15 0,224 
NаКМЦ 48 50 0,824 14 14 0,218 
1 МФК 46 48 0,778 16 17 0,224 
2 МФК 47 48 0,743 17 18 0,210 
4 МФК 45 46 0,754 16 16 0,195 

12 МФК 43 47 0,727 14 15 0,180 

20 МФК 39 44 0,718 10 9 0,114 

 
Концентрацiя препаратiв, що виявили ингибiторну дiю (незначне зниження показникiв  

схожостi пiсля обробки насiння) при прискоренному старiннi менш за все знижували показ-
ники посiвної якостi (у деяких мало мiсце навiть збiльшення порiвняно з контролем). Конце-
нтрацiї препаратiв,  якi за попереднiм дослiдом, можна було рекомендувати як стiмулятори 
росту, при прискоренному старіннi знижували посiвнi показники.  Прооксидантнi концент-
рацiї в данному дослiдженнi дуже  суттєво  знижували показники  посiвної якостi насiння. 
Зазначенi закономiрностi більш чiтко простежувалися на  насiннi ячменю сорту Одеський 
115. 
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     Пiсля визначення фiзiологiчно активних концентрацiй, обробленi двома найбiльш  ефек-
тивними антиоксидантами, партiї насiння двох сортiв ярого ячменю (Прерія та Одеський 
115), озимої м’якої (Обрій та Альбатрос одеський) та озимої твердої пшениці (Корал одесь-
кий та Айсберг одеський) були закладенi на тривале зберiгання. Данi цiх дослiдiв наведенi у 
табл. 2. Низкi концентацiї анфену натрію несуттєво знижують показники лабораторної схо-
жостi. Збiльшення  концентрацiї анфену натрiю збiльшує лабораторну схожiсть. 
Таблиця 2 – Вплив рiзних антиоксидантiв на довговiчнiсть насiння основних 
                      зернових культур (лабораторна схожiсть, %) 

 
Культура, сорт 

При закладці на зберігання Через 12 мiсяцiв 
Концентрація препарату, МФК 

Контр. 1  2  5  Контр. 1  2  5  
Ярий ячмінь Анфен натрiю (1,5 мг на 100 мл) 
Прерiя  85,0 83,3 93,3 95,0 83,4 83,7 89,4 88,3 
Одеський 115  90,0 88,3 91,7 95,0 88,7 89,4 89,0 93,4 
 ера (юглон) 1,5 мг на 100 мл 
Прерiя  86,3 83,3 90,0 86,7 83,9 84,6 87,8 85,4 
Одеський 115  88,3 91,7 95,0 88,3 88,0 88,0 90,8 92,3 
Озима м’яка пшени-
ця 

Анфен натрiю 

Обрій 87,0 84,5 94,5 97,0 76,0 86,5 84,5 72,0 
Альбатрос одеський 93,0 89,0 97,0 99,0 86,0 90,0 89,0 82,0 
 Ера (юглон) 
Обрій 87,0 83,5 92,0 95,0 76,0 84,5 85,5 73,0 
Альбатрос одеський 93,0 90,0 95,0 98,5 86,0 90,5 92,0 80,0 

Озима тверда пше-
ниця 

Анфен натрiю 

Корал одеський 90,0 87,5 95,5 98,0 85,0 89,0 86,0 75,5 

Айсберг одеський 94,0 92,0 99,5 99,5 90,5 94,0 92,0 88,0 

 Ера (юглон) 

Корал одеський 90,0 88,0 92,5 94,0 85,0 88,5 84,0 80,0 

Айсберг одеський 94,0 92,5 97,5 98,5 90,5 93,0 92,0 85,0 

 
Пiсля 12-тимiсячного зберiгання насiння в контролi виявлено деяке зниження величини 

лабораторних показникiв посiвних якостей.  При обробцi насiння мiнiмальними концент-
рацiями анфену натрiю  зниження показникiв посiвних якостей не спостерiгалось.  
Пiдвищення концентрацiї анфену натрiю практично всюди призводить до зниження  дов-
говiчностi насiння. 

При обробцi насiння препаратом юглон мiнiмальнi концентрацiї у сорта Прерiя обумов-
люють незначне зниження показникiв лабораторної схожостi. У сорта Одеськiй 115 схожiсть 
насiння зростала. Збiльшення концентрацiї спочатку призводить до  зростання, а потiм спо-
стерiгалось зниження показникiв. У тих випадках, де спостерiгалось  значне збiльшення ла-
бораторних показникiв схожостi в процесi зберiгання довговiчнiсть насiння,  як правило, 
знижується бiльшою мiрою. 

Результати ранiше проведених нами дослiджень свiдчать про те, що життєздатнiсть 
насiння, їх довговiчнiсть в основному обумовлена особливостями протiкання в них 
вiльнорадикальних процесів і вiдмiнностями у супероксиддисмутазнiй системi, що регулює 
їх iнтенсивнiсть [10]. 
     Сьогодні запропоновано багато прийомiв обробки насiння, в основi яких лежить електро-
магнiтне випромiнювання [11,12]. Вони мають схожий механiзм дiї на насiння - активацiю 
електронного комплексу молекул, їх їонiзацiю, утворення вiльних радикалiв. Однак застосу-
вання цих прийомiв у виробництвi вимагаї великоє обережностi. При змiнi потужностi фак-
тора, що впливає на рослинну клiтину, вона може порушити свої функцiї. Ефект впливу на 
насiння залежить вiд їх фiзiологiчного стану. Експериментальна перевiрка iснуючих  при-
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йомiв обробки насiння, проведена наприкiнцi 80-х - початку 90-х рокiв у наукових установах 
системи ВАСГНIЛ показала, що позитивний ефект досягається тiльки на 50%. 
     Для управлiння якiстю насiннєвого матерiалу необхiдно, по-перше, знання внутрiшнiх 
фiзiолого-генетичних процесiв, що приводяться в сукупностi до феномену старiння на ор-
ганiзменому, тканевому та молекулярному рiвнях, i, по-друге, наявності засобiв оперативно-
го контролю, дiагностики фiзiологiчного стану насiння, базується на особливостях протікан-
ня вільнорадикальних процесів, що вiдбуваються в насiннi. 

Результати проведених нами дослiджень [13] указують на те, що життєздатнiсть насiння 
залежить вiд вмiсту в них вiльних радикалiв.  Насiння зі значно бiльш високим і бiльш  низь-
ким умiстом  нативних  радикалiв має бiльш низьку життєздатнiстю, нiж насiння з оптималь-
ною для них концентрацiєю нативних вiльних радикалiв. 
     Результати цих дослiджень вказують на можливiсть iснування випадкiв, коли партiї 
насiння, що близькi за посiвними якостями можуть iстотно розрiзнятися iнтенсивнiстю 
протiкання вiльнорадикальних процесiв, характеризуватися рiзним фiзiологiчним станом. 
     У зв'язку з цим, нами були взятi зразки насiння двох партiй ярого ячменю сорту Одеський 
115, концентрацiя радикалiв в яких iстотно розрiзнялася,  показники схожостi були практич-
но однаковими i обробленi рiзними концентрацiями  антиоксиданта анфену   натрiю. Пiсля 
закiнчення мiсячного термiну зберiгання були визначенi показники посiвних якостей 
насiння. Вплив рiзних концентрацiї анфену натрiю на рiзнi партiї насiння був неодинаковим 
(табл. 3).  
    Таблиця 3 – Вплив концентрацiї анфену натрiя на посiвнi якостi насiння ярого 
                          ячмiня cорту Одеський 115 в залежностi вiд концентрацiї 
                          в них нативних радикалiв 

 
№ зразка 

Концентрацiя ради-
калiв (спин/г) 

Концентрацiя анфену натрiю 
контр. 1 МФК 5 МФК 

  Енергiя проростання, % 
1 9,73*1014 86,0 83,5 92,5 
2 27,21*1014 88,4 93,5 80,0 
  Схожiсть, % 

1 9,73*1014 90,0 86,4 95,5 
2 27,21*1014 91,8 95,5 84,2 

 
При обробцi  насiння,  концентрацiя  радикалiв в яких складала 9,73*1014 спин/г низькими 
концентрацiями анфену натрию вiдбувалося гальмування ростових процесiв, знижувались 
показники схожостi i енергiї проростання. Обробка насiння 5-ттю мiнiмальними 
фiзiологiчними концентрацiями призводила до активацiї ростовiх процесiв, пiдвищення по-
казникiв якостi насiння. Реакцiя на обробку насiння аниоксидантом партiй насiння, концент-
рацiя радикалiв в яких складала 27,21*1014 спин/г виявилася  протилежною. Низькi концент-
рацiї анфену натрiю пiдвищували, високi - знижували посiвнi якостi насiння. Результати цих 
дослiджень вказують на необхiднiсть урахування фiзiологiчного стану насiння при розробцi i 
використаннi методiв полiпшення їх якостi, механiзм дiї яких заснований на активацiї елект-
ронного комплексу, утвореннi вiльних радикалiв. В однiх випадках полiпшення стану можна 
досягнути, пiдвищуючи концентрацiю радикалiв, а в iнших - знижуючи. Цiєю обставиною, 
може бути пояснена низька надiйнiсть виробничих прийомiв обробки насiння та наявнiсть 
пародоксальних випадкiв, коли  прискорене  старiння насiння може призводити до 
пiдвищення показникiв посiвних якостей насiння. 
      Висновки. 1. Антиоксиданти впливають на посівні якості насіння неоднаково. Низькі 
концентрації, як правило, сповільнюють ростові процеси, їх можна використати для гальму-
вання процесів старіння насіння, підвищення його довговічності. Підвищені концентрації 
приЗводять до поліпшення показників посівних якостей насіння, їх можна використовувати 
як стимулятори росту.   
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2. Життєздатність насіння залежить від вмісту в ньому нативних вільних радикалів.  
Насіння з досить високим і низьким умістом радикалів має більш низьку  життєздатність, 
ніж насіння з оптимальною концентрацією вільних радикалів.  

3. Партії насіння, близькі за посівними якостями можуть істотно різнитися за 
інтенсивністю протікання вільно-радикальних процесів і характеризуватися різним  
фізіологічним станом. Реакція такого насіння на обробку різними концентраціями 
антиоксидантів  неоднакова. Обробка  насіння, вміст радикалів у яких був 9,73*1014 спин/г, 
низькими концентраціями анфену натрію призводить до гальмування ростових процесів, 
зниження показників схожості й енергії проростання. Обробка насіння 5-ттю  мінімальними  
фізіологічними концентраціями призводила до активації ростових процесів, підвищення 
показників якості насіння. Реакція насіння на обробку антиоксидантом, уміст радикалів у 
яких був 27,21*1014 спин/г, виявилася протилежною.  Низькі концентрації анфену натрію 
підвищували, високі - знижували посівні якості насіння. 

4. Ефект дiї антиоксиданту залежить вiд фiзiологiчного стану насiння. Тому при 
практичному використаннi антиоксидантiв для пiдвищення посiвних, урожайних якостей 
насiння, а також їх господарської довговiчностi на перший план виступає проблема 
розробки ефективних методiв дiагностики фiзiологiчного стану посiвного матерiалу. 
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