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ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СПОКІЙ НАСІННЯ АМБРОЗІЇ 
ПОЛИНОЛИСТОЇ ТА СПОСОБИ ЙОГО ПОРУШЕННЯ

Викладено результати досліджень по вивченні інтенсивності про-
ростання насіння амброзії полинолистої, зібраного в рік урожаю, за різ-
них умов стратифікації.

Амброзія полинолиста (в подальшому – амброзія) – небезпечна для 
людини і довкілля бур’янова рослина, яка має карантинне значення в 
Україні. Завдяки високій конкурентній здатності, відсутності трофічних 
зв’язків між нею і місцевою фауною та високою несприятливістю до міс-
цевих популяцій хвороботворних мікроорганізмів амброзія забур’янює усі 
сільськогосподарські культури, а також значну частину необроблюваних 
земель.

При конкуруванні з амброзією урожайність польових культур суціль-
ного способу сівби може зменшуватись на 25-40, а просапних – 40-60 % і 
більше. Погіршується також якість продукції вирощених культур [1]. Крім 
того, восени під час масового цвітіння амброзія виділяє в повітря багато 
пилку який потрапивши в органи дихання людей викликає алергічну хво-
робу під назвою «осіння пропасниця» [2].

У практичному землеробстві важливо знати роль окремих факторів, 
що позитивно впливають на проростання насіння амброзії, яке після до-
стигання знаходиться у стані спокою і погано проростає. Значну роль в 
інтенсивному проростанні насіння амброзії відіграє температура. Вста-
новлено, що мінімальна температура проростання сім’янок +6...+8 °С. При 
підвищенні температури схожість насіння зростає [3]. Тому, враховуючи 
роль температури можна прогнозувати появу сходів амброзії в посівах 
різних культур. З метою вивчення інтенсивності проростання насіння амб-
розії за різних умов стратифікації нами проводились спеціальні лаборатор-
ні дослідження.

Методи та умови проведення досліджень. Дослідження проводили 
у продовж 2007-2008 роківку у лабораторії землеробства і захисту рослин. 
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Після виконання різних способів стратифікації насіння амброзії висівали 
на добре зволожений фільтрувальний папір у чашках Петрі. У кожну чашку 
висівали по 100 насінин, повторність чотириразова. Пророщування прово-
дили при різних температурах: +6 і +28 °С, період пророщування 10 днів.

Результати досліджень. Облік чисельності схожого насіння амброзії 
свідчить, що вона по– різному реагує на окремі способи стратифікації та 
температурні умови пророщування. Кращі результати по порушенні фізіо-
логічного спокою насіння були досягнуті у варіанті, де насіння витримува-
ли протягом п’яти днів у банках з водою на глибині 5-6 см від поверхні води 
при температурі +28 °С, а в подальшому воно зберігалось при температурі 
+5 °С. Тобто, під впливом теплої і холодної стратифікації і пророщуванні 
насіння при температурі +28 °С вже через 10 днів стратифікації схожість 
його склала 22,5 % (табл. 1). Інші способи стратифікації виявили меншу 
стимулюючу дію на інтенсивність проростання насіння, де цей показник 
знаходився в межах 11,5-12,5 %. Насіння амброзії, яке зберігалося в лабо-
раторних умовах при температурі +18...+20 °С проростало погано (4,7 %).

1. Схожість насіння амброзії полинолистої за різних умов 
стратифікації у середньому за 2007-2008 рр.

Варіанти досліду 
Період посіву 

Через 
10 днів 

Через 
30 днів

Через 
60 днів

Через 
90 днів

Через 
120 днів

Через 
150 днів

Зберігання насіння в 
лабораторних умовах 
при температурі 
+18...+20 °С

4,7*
1,5**

12,7
3,2

21,5
6,0

31,7
9,2

27,5
15,5

27,0
14,2

Заморожування 
насіння при 
температурі 12 °С

11,5
3,5

23,0
4,7

29,2
10,7

49,2
14,2

34,0
20,5

32,7
15,0

Холодна стратифікація 
при температурі +5 °С

11,5
4,0

21,0
4,2

35,2
14,2

40,7
15,2

34,0
19,7

32,5
14,2

Тепла стратифікація у 
воді при температурі 
+28 °С протягом 5 
днів, а потім холодна 
стратифікація при 
температурі +5 °С

22,5
10,5

37,7
18,2

33,7
16,5

35,5
19,7

41,5
19,2

40,5
21,7

Тепла стратифікація 
у термостаті при 
температурі +28 °С 

12,5
9,0

20,5
5,7

28,0
13,2

32,5
15,2

40,7
14,5

39,5
18,2

Примітки: * – пророщування при температурі +28 °С 
** – пророщування при температурі +6 °С
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Протилежне явище по інтенсивності проростання насіння спостері-
галося при пророщуванні його в холодних умовах, коли температура ста-
новила +6 °С. За таких умов насіння краще проростало (9,0-10,5 %) під 
впливом теплої стратифікації. Холодна стратифікація також справляла 
меншу стимулюючу дію на інтенсивність проростання насіння. До анало-
гічних висновків дійшли інші дослідники при вивченні окремих способів 
стратифікації [4].

У подальші періоди пророщування у варіанті з комбінованою страти-
фікацією (тепла + холодна) інтенсивність проростання насіння зростала і 
досягала 33,7-41,5 %. Тоді як у варіантах із заморожуванням та при холод-
ній стратифікації схожість насіння зросла до 40,7-49,2 % лише через 
90 днів.

При пророщуванні насіння за холодних умов (+6 °С) схожість насін-
ня була меншою у 2 і більше рази. 

Висновки. Фізіологічний спокій насіння амброзії полинолистої мак-
симально порушується поєднанням теплої і холодної стратифікації і про-
рощування його при температурі +28 °С. Схожість насіння також підви-
щується при заморожуванні його впродовж 90 днів.
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ФІТОСАНІТАРНА РОЛЬ АГРОТЕХНІКИ В 
ІНТЕГРОВАНОМУ ЗАХИСТІ ОЗИМОГО РІПАКУ ВІД 
ХВОРОБ

Перспективність агротехнічних прийомів в обмеженні шкідливості 
фітопатогенних мікроорганізмів на посівах озимого ріпаку. Показано, що 
агротехнічному методу належить провідне місце в захисті рослин, осо-
бливо за умов різкого збільшення посівних площ ріпаку.

Ріпак – одна з найцінніших кормових культур. При його переробці з 
кожних 100 кг насіння одержують до 57 кг макухи. Гектар цієї культури 
(при врожайності 3,0 т/га) забезпечує вихід 1,6-1,8 т шроту, який містить 
близько 40 % добре збалансованого за амінокислотним складом білка. У 
100 кг ріпакового шроту міститься в середньому 90 кормових одиниць, 
коефіцієнт перетравності органічних речовин сягає 71 %, в той час як со-
няшникового – 56 %. Ріпаковий шрот переважає соняшниковий і за вміс-
том незамінних амінокислот: лізину – на 33 %, цистину – в 2,1 разу. Тонна 
ріпакового шроту або макухи дозволяє збалансувати за білком 8-10 т зер-
нофуражу, підвищуючи при цьому вміст перетравного протеїну в одній 
кормовій одиниці з 80 до 110 кг (В.Д. Гайдаш, 1998).

В Україні більш широкому використанню ріпакового шроту, раніше, 
перешкоджав високий вміст у насінні ріпаку шкідливих речовин – еруко-
вої кислоти та глюкозинолатів, характерних для більшості диких форм 
рослин з родини хрестоцвітих. За кордоном використання ріпаку у вироб-
ництві кормів є звичайною практикою, однак там існує також більша ін-
формованість про дійсний рівень глюкозинолатів у ріпаку, що використо-
вується в тваринництві.

На думку багатьох спеціалістів, для харчових потреб слід використо-
вувати таку ріпакову олію, в складі якої було б не менше 80 % олеїнової і 
лінолевої кислоти, не більше 4 % ліноленової і від 5 до 15 % – пальмети-
нової і стеаринової (В.И. Шпота, Л.Н. Харченко, 1980).

Щоб повністю використати біологічний потенціал сучасних безеру-
кових сортів і гібридів стосовно накопичення цінних поживних речовин у 
насінні ріпаку, необхідно надійно захистити рослини від хвороб.
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