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ВПЛИВ ВОДНИХ ВИТЯЖОК ІЗ КОРЕНЕВИЩ ELYTRIGIA 
REPENS L. НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ

С.Є. Окрушко
Вінницький національний аграрний університет (м. Вінниця, Україна) 

Мета.	 Узагальнити	 результати	 вивчення	 алелопатичного	 тиску	 водорозчинних	 виділень	
Elytrigia repens L.	в	лабораторних	умовах,	які	передбачали	оцінювання	енергії	проростання	та	
схожості	насіння	кукурудзи.	Методи.	Кореневища	пирію	повзучого	висушували	до	повітряно-су-
хого	стану	й	подрібнювали	на	частинки	розміром	3–4	мм.	Для	екстрагування	зважену	порцію	
кореневища	бур’яну	(0,5,	1	та	10	г)	переносили	у	скляну	ємність	й	додавали	100	мл	дистильо-
ваної	води	кімнатної	температури.	Процес	екстрагування	згідно	методики	тривав	1	добу	за	
температурного	режиму	+20°С.	Досліди	проводилися	 із	водними	витяжками	в	концентрації	
1:1000,	1:100	та	1:10.	Результати.	У	результаті	проведених	нами	досліджень	було	встановле-
но,	що	присутність	водорозчинних	виділень	із	кореневищ	пирію	повзучого	гальмує	енергію	про-
ростання	насіння	 кукурудзи	незалежно	 від	 рівня	 їх	 концентрації.	На	 четвертий	 день	 обліку	
було	визначено,	що	концентрації	водних	витяжок	пирію	1:100	та	1:10	істотно	пригнічували	
довжину	зародкового	корінця	кукурудзи:	відповідно	на	2,37	см	і	2,78	см.	Вимірювання	довжини	
колеоптиля	на	7	день	пророщування	насіння	кукурудзи	показали	зниження	цього	показника	за	
вищезазначеними	варіантами	відповідно	на	29,5%	і	30,3%	щодо	контрольного	варіанта.	Також	
на	44,2%	та	44,6%	меншою	була	загальна	довжина	кореневої	системи	у	цих	варіантах.	На	схо-
жість	та	подальший	ріст	проростків	кукурудзи	водна	витяжка	з	концентрацією	1:1000	дала	
істотну	стимулювальну	дію	порівняно	 із	контрольним	варіантом,	в	якому	насіння	пророщу-
вали	в	дистильованій	воді.	Висновки.	Отже,	залежно	від	концентрації	у	водному	розчині	але-
лопатично	активних	речовин	 з	 кореневища	пирію	повзучого	може	бути	або	 стимулювальна	
або	гальмувальна	 їх	дія	на	процеси,	що	відбуваються	під	час	проростання	насіння	кукурудзи.	
Результати	досліджень	пояснюють	появу	недружніх	сходів	кукурудзи	та	відставання	в	рості	й	
розвитку	культурних	рослин	на	запирієних	ділянках.

Ключові	слова: алелопатія, пирій, схожість насіння, пригнічення.

Постановка проблеми. Забур’яненість агрофіто-
ценозів є тим чинником, що заважає культурним рос-
линам рости, розвиватися й формувати урожайність. 
Присутність пирію серед культурних рослин веде не 
лише до зниження їх продуктивності, але й до по-
гіршення якості продукції. Кукурудза дуже вразлива 
до шкодочинної дії бур’янів на початкових етапах сво-
го росту. Однак основна маса літературних джерел ві-
дображає вплив небажаної рослинності на кукурудзу 
вже після появи її сходів. Останнім часом збільшилася 
кількість наукових публікацій присвячених алелопа-
тичному впливу бур’янів на культурні рослини. Тому, 
для детального вивчення питання фітоконкурен-
ції було обрано злісний та поширений бур’ян пирій 
повзучий  (Elytrigia repens L.), щоб оцінити його дію 

на проростання насіння кукурудзи – однієї з культур 
групи зернових. Ця культура вирощується широко-
рядним способом, і такі умови є сприятливими для її 
забур’янення в першій половині вегетаційного періо-
ду. Щоб уникнути негативної дії бур’янів на рослини 
кукурудзи на ранніх етапах її розвитку рекомендовано 
вносити ґрунтові гербіциди. Однак, на жаль, вони не 
діють на багаторічні бур’яни, до групи яких належить 
і пирій повзучий.  Він характеризується здатністю 
швидко витісняти інші види із території завдяки тому, 
що його виділення є шкідливими для більшості куль-
турних видів та інших бур’янів. Проте з часом цих 
виділень накопичується в ґрунті в такій кількості, що 
вони негативно діють на сам пирій. Алелопатичний 
тиск пирію щодо його впливу на етапі проростання 
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насіння культурних рослин вивчений ще недостатньо. 
Тому ця проблема розглядалася в цій науковій робо-
ті на прикладі кукурудзи. Хімічну природу виділень 
у довкілля та їх роль на сусідні рослин у сучасних 
агрофітоценозах досліджено не достатньо добре. З ог-
ляду на це, метою наших досліджень було вивчення 
впливу різних концентрацій водорозчинних алелопа-
тично-активних речовин із кореневищ пирію на про-
ростання насіння кукурудзи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос-
новоположником сучасної алелопатії вважають ака-
деміка А. Гродзинського. Він розглядав кругообіг 
фізіологічно активних речовин у біогеоценозі та їх 
роль в рослинних угрупуваннях. Дослідження але-
лопатичних властивостей рослин може допомогти 
у вирішенні важливих завдань під час формування  
штучних фітоценозів, для забезпечення умов їх ви-
сокої стійкості до бур’янів та для формування ними 
високої урожайності.

Щоб зменшити пестицидне навантаження 
на ґрунт важливо використовувати знання про взає-
мовідносини між культурними рослинами та бур’я-
нами. В першій половині вегетаційного періоду куку-
рудза має слабкий біологічний потенціал ценотичної 
стійкості до бур’янів. Тому завданням агрономічної 
служби є захист від шкідливої дії сегетальної рос-
линності та підтримка молодих культурних рослин 
в подальшому.

Вивчення фітоценотичних взаємовпливів між 
рослинами має  особливу актуальність наразі. Значна 
частина питань (технологія вирощування, протруєн-
ня, удобрення, хімічний захист тощо) розв’язані 
науковцями. Та акцент на інших питаннях, які не є 
настільки глобальними як вищеперераховані, дасть  
можливість уникати створення проблем у вигляді не-
бажаних наслідків, що потребують втручання люди-
ни для підтримки культурних рослин.

Алелохімічні речовини бур’янів можна успішно 
використовувати для боротьби зі шкідниками та бур’я-
нами в інтегрованому сталому рослинництві [11].

Деякі алелохімічні речовини з алелопатичних рос-
лин можуть бути використані як вихідний  матеріал 
для розробки нових гербіцидів. У деяких випадках 
алелохімічні речовини показали результати, відмінні 
від синтетичних гербіцидів, які зараз комерціалізу-
ються. Цю ситуацію пропонують вирішити можли-
вістю боротьби з бур’янами, стійкими до наявних 
гербіцидів. З новими інструментами молекулярної 
генетики, протеоміки, метаболоміки профілювання, 

сучасними та складними методами хімії та біохі-
мії ми можемо створювати нові сполуки на основі 
структури потенційних природних гербіцидних спо-
лук для розробки селективних та екологічно без-
печних гербіцидів. На основі фітотоксичних сполук 
з місцевих видів бур’янів ми можемо синтезувати їх 
аналоги для розробки природних гербіцидів з новим 
механізмом дії [8]. 

Алелопатична дія одних рослин на інші відбу-
вається при нагромадженні в середовищі їх перебу-
вання фізіологічно активних речовин – так званих 
колінів. Ці речовини виділяють рослини під час своєї 
життєдіяльності. 

Зокрема, деякі вчені проводили дослідження щодо 
вивчення впливу алелохімічних речовин культурних 
рослин на кукурудзу. 

Зокрема, було встановлено що висока концентра-
ція водного екстракту ріпаку пригнічувала довжину 
стебла проростків кукурудзи, тоді як обробка з низь-
кою концентрацією сприяла довжині коренів і стебла 
проростків кукурудзи [3]. 

За даними Хошхарахама та ін. вплив екстракту яч-
меню був значним на масу колеоптилю, масу корінця, 
довжину корінця та довжину колеоптилю кукурудзи. 
Найвищою мірою на швидкість проростання і відсо-
ток схожості насіння кукурудзи був вплив екстракту 
ячменю з концентрацією 25% і 100% [7]. 

Інші вчені звертають увагу на розміри насіння 
кукурудзи. Адже на період проростання використо-
вуються запаси поживних речовин із насінини, тому 
зовнішній вплив на цей час мінімізуюється. 

Алелопатичний вплив залишків покривних куль-
тур у верхньому шарі ґрунту може вплинути на фор-
мування врожаю і, таким чином, на кінцевий урожай. 
Це викликає особливе занепокоєння для культур, що 
не кущаться, і широко розміщених культур, таких як 
кукурудза (Zea mays). Екстракти, як правило, силь-
ніше впливали на ріст коренів, імовірно за рахунок 
більш інтенсивного контакту їх. Показники схожості 
та росту сходів кукурудзи погіршувалися при підви-
щенні концентрації екстрактів покривних культур [1]. 

Інгібуючий ефект на початковий ріст усіх дослі-
джуваних видів був пропорційний зростанню кон-
центрації в усіх обробках. Вплив на початковий ріст 
був сильнішим  порівняно з впливом на схожість до-
сліджуваних видів. Нижчі концентрації викликали 
стимуляцію проростання [6]. 

Серед багаторічних видів для обох осотів та пирію 
повзучого інгібуючий вплив на формування схожого 
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насіння був на 1,7–2,6 % вищий, ніж для інших у гру-
пі багаторічних видів [9].

Встановлено, що вплив екстракту на процеси рос-
ту був видоспецифічним із відмінностями у впливу 
на кореневу систему та стеблову (надземну) части-
ну. В результаті ми виявили, що зниження концен-
трації водного екстракту бур’янів з 4,0% до 1,0% 
зменшує невідповідність співвідношення частин сте-
бла і кореня в міру наближення індикатора до кон-
трольного варіанта та причин утворення більшої 
надземної маси і відповідної сухої речовини. Про 
це свідчить динаміка співвідношення. Домінуючий 
вплив екстрак тів на формування кореневої системи, 
інтенсивний вплив як на кореневу, так і на стеблову 
частину мали види з високим алелопатичним потен-
ціалом. Слід зазначити, що показник алелопатичного 
потенціалу є мірою алелопатичного ефекту в системі 
для тестування бур я̓нів. Він показує рівень конку-
рентоспроможності  щодо конкретного виду бур я̓ну 
без урахування швидкості росту рослинності та рів-
ня тактики її життєдіяльності та інші фактори. Однак 
він поділяє види відповідно до порогового значення 
важливого в початку конкуренції, що істотно визна-
чає подальший успіх формування агроценозу будь-
якої культурної рослини [10].

Посилення мінералізації водних витяжок з доно-
рів – листків, стебла, кореневища, ґрунту ризосфе-
ри кореневої системи пирію повзучого і було однією 
з причин їх алелопатичної активності, яка і забез-
печила зниження схожості насіння тестер-культур 
(редиски посівної, редьки чорної, крес-салату) до 5– 
30% в період енергії проростання та до 15–35% в пе-
ріод лабораторної схожості при 80–100% на кон-
трольному варіанті (Н2О) [4]. 

Однак варто враховувати й те, що культурні рос-
лини під час своєї вегетації теж виділяють у довкілля 
певні речовини.

З огляду на це, з недавніх досліджень випливають 
умови, які полягають у складній взаємодії між цар-
ствами, в якій беруть участь рослини, комахи, бакте-
рії та гриби. Тому вирішення молекулярних та орга-
нізмових залежностей потребує міждисциплінарних 
підходів, які поєднують мікробну та молекулярну 
екологію, генетику та геноміку [12].

Всі заходи в землеробстві повинні бути спрямова-
ні на зняття алелопатичної напруги, а саме шляхом 
інактивації токсичних речовин хімічним методом, 
а також шляхом підбору рослин, толерантних, здат-
них їх метаболізувати, зв’язати або знешкодити про-
дуктами своїх виділень [2].

Через сигнальні хімічні речовини, рослини мо-
жуть виявляти або ідентифікувати конкурентів, 
травоїдних тварин або патогенів, і реагують підви-
щенням рівня захисних метаболітів, забезпечую-
чи перевагу для власного росту. Прогнозується, що 
співпраця у видах сільськогосподарських культур 
підвищить урожай зернових за рахунок зниження 
конкурентних ефектів [5]. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження 
впливів водної витяжки із кореневищ пирію повзучо-
го на проростання насіння кукурудзи проводили 
в лабораторних умовах, які передбачали оцінювання 
енергії проростання та схожості. Отримували водні 
екстракти з його кореневищ відповідно до методич-
них рекомендацій приготування настоїв.

Кореневища пирію повзучого відбиралися в осін-
ню пору після завершення вегетаційного сезону, 
тобто коли в них нагромаджена найбільша кількість 
речовин. Дослідний матеріал  висушували до пові-
тряно-сухого стану й подрібнювали на частинки роз-
міром 3–4 мм. Для екстрагування зважену порцію ко-
реневища бур’яну (0,5, 1 та 10 г) переносили у скля-
ну ємність й додавали 100 мл дистильованої води 
кімнатної температури. Процес екстрагування згідно 
методики тривав 1 добу за температурного режиму 
+20°С. Досліди проводилися із водними витяжками 
в концентрації 1:1000, 1:100 та 1:10. 

Через одну добу екстрагований розчин відфіль-
тровували від рослинної маси. Пророщування про-
водили у 8-разовій повторності з використанням 
10 насінин кукурудзи, що належать до єдиної посів-
ної фракції за термостатного режиму з температу-
рою +22°С. Показники енергії проростання насіння 
на всіх дослідних варіантах ми визначали на 4 добу, 
а динаміку схожості – на 7 та 11 добу з 24 годинним 
інтервалом після закладання чашок Петрі в термос-
тат (згідно ДСТУ 4138-2002). Отримані результати 
порівнювали з контрольними, де здійснювали проро-
щування  насіння у дистильованій воді. 

Результати та їх обговорення. Результати хіміч-
ного спілкування між рослинами людина помітила 
на початку своєї землеробської діяльності. Однак 
дати наукову оцінку спромоглася лише згодом. За-
гальновідомо, що домінування бур’янів серед сіль-
ськогосподарських рослин призводить до істотного 
зниження висоти рослин та, згодом, і до нижчої їх 
урожайності. Сумісний ріст небажаної рослиннос-
ті з культурними рослинами та їх надземні фізичні 
взаємо впливи вивчені наразі час достатньою мірою. 
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Однак хімічний вплив бур’янів на культури, їх дію 
прижиттєвих та посмертних виділень потрібно роз-
глядати більш детально з огляду на останні наукові 
повідомлення про високий рівень алелопатичного 
тиску. Уникнення або зниження гальмуючої дії але-
лохімічних речовин бур’янів на сходи культурних 
рослин, може забезпечити їм сприятливі стартові 
умови для контролю фітосанітарного стану в агроце-
нозах.

Взаємодія різних видів рослин буває або позитив-
ною: якщо один вид виділяє речовину, яка стимулює 
ріст і розвиток іншого, або негативною, якщо вза-
ємодія має інгібіторний (пригнічувальний) харак-
тер. Найчастіше в аграрному секторі зустрічають-
ся випадки негативного хімічного впливу бур’янів  
на культурні рослини. Ступінь злісності певних ви-
дів бур’янів в основному залежить від токсичності 
їхніх виділень для сільськогосподарських рослин. 
Актуальною наразі є проблема якісного контролю се-
гетальної рослинності в агрофітоценозах кукурудзи. 
Для її вирішення необхідні комплексні заходи з ура-
хуванням всіх видів умов: економічних, енергетич-
них, матеріально-технічних і екологічних.

Варто зазначити, що пирій – це багаторічний 
бур’ян родини Poaceae, до якої належать і кукурудза. 
Інтенсивність процесів забур’яненості культури за-
лежить від багатьох факторів, тому пошук варіантів 
їх контролю дозволить виконати гербологічний за-
хист у критичний період. І, відповідно, дасть можли-
вість закласти культурним рослинам високий рівень 
потенційної урожайності. 

Під час проростання насіння його зародок спо-
живає запасні речовини із зернівки. Для цього про-
цесу потрібно, щоб органічні речовини перейшли 
в розчинні форми. Таке перетворення відбувається 
за рахунок роботи ферментів, що активуються фіто-
гормонами групи гіберелінів. Так, насіння кукурудзи 
активно вбирає вологу до 44% у перерахунку на суху 
масу насінини. В основі процесів поглинання воло-
ги лежать фізичні та хімічні механізми сорбції води 
з субстрату, проте вони обов’язково супроводжують-
ся біохімічними змінами та вбудовуванням молекул 
води в просторову конфігурацію органічних кислот, 
полісахаридів та пептидів. Як тільки розпочинається 
синтез гормонів, то й насіння починає проростати. 
В цей час воно посилено використовує вологу. Пер-
винні корінці починають рости з часу мітотичних 
поділів клітин зародкового корінця. На цьому етапі 
розвиток коренів визначається загальним запасом 

резервних сполук самого зародка. При проростанні 
будь-яка насінина витрачає велику кількість енергії. І  
залежно від умов проростання, які забезпечує люди-
на культурним рослинам, буде залежати  старт кон-
курентних відносин всередині виду (в умовах загу-
щення) та міжвидових відносин (в умовах сумісного 
проростання із іншими видами: особливу небезпеку 
складають злісні бур’яни).

Якщо проростки культурних рослин перебувають 
у середовищі, яке насичене алелопатично-активни-
ми речовинами, то швидкість їх росту може зміню-
ватися. Відповідно, сходи культури можуть раніше 
або пізніше з’являтися на поверхні ґрунту. Адже 
саме на початку вегетації точиться гостра конкурен-
ція між рослинами в горизонтальній площині. Тому 
швидкі та дружні сходи культурних рослин мають 
кращі шанси на домінування та формування спри-
ятливого для себе фітосередовища. Екологічні та мі-
крокліматичні умови такого ценозу будуть комфорт-
ними для росту й розвитку культурних рослин, тому 
вони зможуть самі контролювати рівень присутності 
бур’янистої рослинності та зводити до мінімуму їх 
шкідливу дію. Отже, дослідження умов проростання 
насіння культурних рослин та вивчення алелопатич-
ного впливу злісних видів бур’янів на цей процес має 
важливе значення для сучасної аграрної науки. 

Пирій повзучий (Elytrígia repens L. або Agropyrum 
repens L.) та кукурудза (Zea mays) належать до бота-
нічного класу однодольні (Liliopsida), до ботанічної 
родини – тонконогових  (Poaceae). Однак пирій має 
здатність до кущіння та є багаторічною рослиною 
на відміну від кукурудзи. Значну частину поживних 
речовин про запас він відкладає у підземні стебла. 
Впродовж вегетації пирій виділяє в довкілля різно-
манітні речовини, які мають значний негативний 
вплив на сусідні рослини. 

Фітоконкуренція в ценозі залежить від алело-
патичної активності видів, що беруть у ній участь. 
Тому важко враховувати алелопатичний тиск кож-
ного окремого виду бур’яну на культуру в польових 
умовах. У лабораторії, як правило, вивчається вплив 
одного виду на культурні рослини в контрольованих 
умовах. 

Насіння кукурудзи пророщували  в чашках Петрі 
у 8-разовій повторності в термостаті з підтримкою 
температурного режиму +22°С. На контрольному ва-
ріанті насіння пророщували додаючи дистильовану 
воду в чашки Петрі. Водні витяжки з кореневищ пи-
рію різної концентрації (1:1000; 1:100 та 1:10) були 
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середовищем для проростання насіння кукурудзи 
в дослідних варіантах. 

Процес набрякання починається тоді, коли насіни-
на досягає вологості вище критичної. Перші процеси 
здійснюються за рахунок тих речовин, що містяться 
в зародку. Під час проростання насіння злаків гібере-
лін проникає через зону ендосперму з крохмальними 
зернами до алейронового шару. Там білкові гранули 
дисимілюють до амінокислот: у клітинах алейроно-
вого шару розпочинається синтез ферменту амілази. 
Вона повертається до крохмальних зерен і розщеплює 
крохмаль до моносахаридів: мальтози й глюкози.

Візуально добре видно відставання в рості про-
ростків в чашці Петрі на  варіанті з концентрацією 
витяжки з кореневищ пирію повзучого 1:10. Це ре-
зультат і гальмування енергії схожості й ростових 
процесів. Екземпляри в дослідній чашці Петрі (на 
рис. справа) відрізняються між собою за розмірами. 
Це означає, що в польових умовах будуть сформовані 
недружні сходи. І вищі рослини будуть пригнічувати 
нижчі, які й так страждають від негативної дії бур’я-
нів. Тобто, буде гальмівна дія внутрішньовидової 
конкуренції для таких рослин.

Хімічний склад водних витяжок з кореневищ пи-
рію мав істотний вплив на швидкість появи зародко-
вого корінця порівняно з контрольним варіантом. 
Вимірювання проводили на 4 день після закладання 
досліду.

Як видно із даних табл. 1 зростання концентрації 
водної витяжки із кореневищ пирію повзучого при-
звело до зменшення довжини зародкового корінця 
кукурудзи. В таблиці наведено середні значення за 
варіантами досліду, але ретельний аналіз отриманих 
даних показав гальмування процесу проростання 
насіння. Якщо в контрольному варіанті починали 
проростати всі насінини, то в дослідних варіан-
тах частина насінин перебували у фазі набухання 

і набубнявіння на момент обліку. У варіанті 2, де вод-
на витяжка із кореневищ пирію в концентрації 1:1000 
була середовищем для проростання насіння кукуру-
дзи, лише 95,3% насінин утворили первинний корі-
нець. Зростання концентрації у співвідношенні 1:100 
привело до проростання у 81,1% насінин кукурудзи. 
В умовах найвищої концентрації водної витяжки із 
кореневищ пирію (1:10) проросло лише 70,2% до-
слідних насінин. Тобто, енергія проростання насіння 
кукурудзи залежала від алелопатичної дії речовин, 
що були екстраговані у водний розчин із кореневищ 
пирію. Вона знижувалася із зростанням концентра-
ції витяжки. Відставання у рості зародкового корінця 
кукурудзи на 4 варіанті становило 57,9% порівняно 
з контрольним варіантом.

Обліки, проведені на 7 день від закладання до-
сліду теж підтвердили гальмівну дію вищих концен-
трацій водної витяжки із кореневищ пирію на висоту 
проростка та довжину кореневої системи кукурудзи 
(табл. 2).

Як видно з даних табл. 2 вищі концентрації вод-
них витяжок із кореневищ пирію (1:100 та 1:10) 
гальмують ріст кореневої системи, яка саме на цей 
період розвитку має забезпечувати рослину пожив-
ними речовинами із зовнішнього середовища. Відпо-
відно, такі ослаблені екземпляри культурних рослин 
не зможуть забезпечити високий рівень урожайно-
сті, достойної конкуренції бур’янам, хороший імуні-
тет до хвороб. Викликають зацікавленість дані щодо 
проростання насіння кукурудзи на варіанті 2, де була 
найнижча концентрація водної витяжки із кореневищ 
пирію – 1:1000. Всі три дослідні показники тут були 
істотно вищими, ніж на контрольному варіанті. Тоб-
то,  така концентрація проявила стимулювальну дію 
на подальший ріст як кореневої системи, так і стебла. 
Це узгоджується із літературними даними, які вка-
зують на те, що алелопатична дія колінів залежить 
від рівня концентрації наряду із іншими чинниками. 
Також це пояснює наявність протиріч в інформації, 
що стосується фітонцидного впливу між рослинами.  
Найнижчі показники і висоти проростка і довжини 
кореневої системи зафіксовано на варіанті 4 із кон-
центрацією витяжки 1:10. На 30,3% меншою була 
довжина стебла, на 27,0% – довжина зародкового ко-
рінця та на 44,6% загальна довжина кореневої систе-
ми щодо контролю. 

Варто враховувати й зміни в хімічному складі рослин 
впродовж вегетаційного періоду. Причому не лише на-
явність чи відсутність певних речовин, але й відсоткове 

Проростання	насіння	кукурудзи	на	контрольному	 
варіанті	(дистильована	вода)	–	зліва	та	на	варіанті	
з	концентрацією	витяжки	пирію	1:10	–	справа
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співвідношення їх всередині рослини, активність ме-
таболічних процесів та  характеристики середовища, 
в яке виділяються фізіологічно активні речовини. 

Коліни пирію істотно гальмували ріст як надзем-
них, так і підземних органів кукурудзи впродовж 
усього часу досліду.  

Відставання у рості екземплярів, що піддалися 
впливу екстрагованих речовин пирію повзучого не-
минуче відобразиться в подальшому на висоті рос-
лин і формуванні урожайності зерна. Отже, в польо-
вих мовах на забур’янених пирієм ділянках росли-
ни кукурудзи будуть відставати в рості та розвитку  
на початку своєї вегетації. Алелопатичний тиск, що 
створюється виділеннями кореневищ пирію,  має 
негативну дію на формування кореневої системи ку-
курудзи. В подальшому це може привести до слабкої 
конкурентної здатності культури та, відповідно, її 
низької продуктивності.

Після формування 3-го листка відбувається повний 
перехід молодої рослини кукурудзи на автотрофне 

живлення внаслідок росту і заглиблення кореневої 
системи в ґрунт. І в цей самий час закладається конус 
наростання майбутнього чоловічого суцвіття (волоті). 
Тому хороші стартові умови для сходів кукурудзи є за-
порукою високого врожаю зерна.

Висновки
Речовини, що знаходилися у водній витяжці з ко-

реневищ пирію гальмували енергію проростання на-
сіння кукурудзи. Відповідно до концентрації витяж-
ки було  зниження цього показника на 4,7% (1:1000), 
на 18,9% (1:100) та 29,8% (1:10). Варіант із водною 
витяжкою з кореневищ пирію в концентрації 1:1000 
проявив стимулювальну дію на початковий ріст як ко-
реневої системи, так і колеоптилю кукурудзи. Водні 
витяжки із кореневищ пирію в концентрації 1:100 та 
1:10 негативно впливають не лише на початкові ета-
пи проростання насіння кукурудзи, вони гальмують 
появу та ріст зародкового корінця на 49,4% та 57,9% 
відповідно, а, згодом і стебла на 29,5% й 30,3%.

Таблиця 1. Довжина зародкового корінця кукурудзи  залежно від середовища, см

Варіант 
1. Контроль 

(дистильована 
вода)

2. Концентрація 1:1000 
водної витяжки із 
кореневищ пирію

3. Концентрація 1:100 
водної витяжки із 
кореневищ пирію

4.Концентрація 1:10 
водної витяжки із 
кореневищ пирію

Зародковий 
корінець 4,80± 0,03 4,90± 0,03 2,43± 0,02 2,02± 0,02

Таблиця 2. Висота стебла та довжина кореневої системи кукурудзи залежно від середовища 
проростання насіння, см

Варіант 
1. Контроль 

(дистильована 
вода)

2. Водна витяжка із 
кореневищ пирію 

в концентрації 1:1000

3. Водна витяжка із 
кореневищ пирію 

в концентрації 1:100

4. Водна витяжка із 
кореневищ пирію 

в концентрації 1:10
НІР95   

Стебло 8,19 8,35 5,77 5,71 0,16
Зародковий корінець 8,41 8,63 6,18 6,14 0,21
Сума довжини 
кореневої системи 16,80 17,20 9,38 9,30 0,39
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Aim. To summarize the results of the study of allelopathic pressure of water-soluble secretions of Elytrigia 
repens L. in the laboratory. Methods. The rhizomes of creeping wheatgrass were dried to an air-dry state and 
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ground into 3-4 mm particles. To extract, a weighed portion of weed rhizome (0.5, 1 and 10 g) was transferred to 
a glass container and 100 ml of distilled water at room temperature was added. The extraction process according 
to the method lasted 1 day at a temperature of +20°C. The experiments were performed with aqueous extracts at a 
concentration of 1:1000, 1:100 and 1:10. Results. As a result of our research, it was found that the presence of wa-
ter-soluble secretions from the rhizomes of creeping wheatgrass inhibits the energy of germination of corn seeds, 
regardless of their level of concentration. On the fourth day of the survey, it was determined that the concentrations 
of water extracts of wheatgrass 1:100 and 1:10 significantly suppressed the length of the germinal root of corn: 
2.37 cm and 2.78 cm, respectively.  Measurements of the length of the coleoptile on the 7th day of germination of 
corn seeds showed a decrease in this indicator in the above options by 29.5% and 30.3%, respectively, compared 
to the control variant. Also, the total length of the root system in these variants was 44.2% and 44.6% shorter. On 
the germination and subsequent growth of maize seedlings aqueous extract with a concentration of 1:1000 gave 
a significant stimulating effect compared to the control variant, in which the seeds were germinated in distilled 
water. Conclusion. Therefore, depending on the concentration in the aqueous solution of allelopathically active 
substances from the rhizome of creeping wheatgrass can be either stimulating or inhibiting their effect on the 
processes occurring during the germination of corn seeds. The results of the research explain the appearance of 
unfriendly maize seedlings and the lag in the growth and development of cultivated plants in locked areas.

Key	words: allelopathy, wheat grass, seed germination, suppression.
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