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Биологическая оценка качества загрязненных природных вод 
дендропарка "Александрия" по показателям Lenina minor L.

Л.Л. Плескач, А.С. Потрохов, О.Г. Зиньковский, И. А. Могил свич
В статье представлены результаты оценки качества загрязненных природных вод 

дендропарка "Александрия" биологическими методами по показателям Lemna minor L

Biological estimation of quality of polluted natural waters of the dendropark 
“Olcxandria” by indexes of Lenina minor L.

L. Pleskach, O. Potrohov, O. Zinkovsky, N. Mogilevich
Results of estimate of quality of polluted natural waters of the dendropark “Ole- 

xandria” by biological methods by indexes of Lemna minor are gave in this article.
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ВПЛИВ ПЕРЕДП ОСІВНО ГО О БРО БІТ К У  НАСІННЯ 
СО Н ЯШ Н И КУ  ДИ СТИ Н О ЛО М  НА ЯК ІС ТЬ 
Н А СІНН Я ПРИ ЗБЕРІГА Н Н І

Вивчено вплив передпосівного обробітку насіння соняшнику препаратом дис- 
тинол на якість насіння при зберіганні. Встановлено, що обробіток посівного ма
теріалу сприяє формуванню більш ефективної неферментативної і ферментатив
ної системи антиоксидантного захисту в насінні соняшнику, що обумовлює галь
мування процесів гідролітичного і пероксидного розкладу ліпідів при зберіганні.

Питання раціонального зберігання насіння соняшнику давно ці
кавить дослідників та виробників, оскільки руйнівні процеси, які



відбуваються внаслідок дії тепла, вологи і мікроорганізмів, призво
дять до підвищення кислотності та нагромадження у насінні про
дуктів псреокислення. Олія з такого насіння стає непридатною для 
використання [1,2].

Основною метою сучасної технології виробництва рослинної 
олії є отримання олії високої якості. При вирішенні цієї проблеми 
за останні роки виникли значні труднощі, які пов’язані'зі специфі
чними особливостями насіння соняшнику нових високоолійних 
сортів. У результаті селекції соняшнику на високу олійність відбу
лися глибокі зміни хімічного складу насіння, що призвело до зни
ження його стійкості при зберіганні [2].

При зберіганні насіння соняшнику основний вклад у зниження 
його якості вносять процеси псроксидації. Перекисне окислення 
ліпідів (ІІОЛ) також є причиною зниження стійкості олії внаслідок 
зменшення вмісту основних інгібіторів вільнорадикальних реакцій 
(токоферолів, каротиноїдів, фосфоліпідів) [2].

Псування жирів -  незворотний процес, який повністю немож
ливо зупинити, а можна лише уповільнити. Використання сучасних 
антиоксидантів (ДО) і сипергістів дозволяє безпечним способом 
значно уповільнити окислювальне псування жирів і збільшити 
строк придатності масложирової продукції [3]. ГІрогс, безпосеред
ній обробіток насіння соняшнику антиоксидантами не забезпечує 
достатнього захисту ліпідів від окислювального псування внаслі
док бар'єрного ефекту лушпиння.

Тому метою наших досліджень було з'ясування інтенсивності 
перекисних процесів та антиоксидантного захисту ліпідів під час 
зберігання насіння соняшнику, вирощеного за умов інкрустації по
сівної о матеріалу антиоксидантним препаратом дистинол.

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили на 
скоростиглому сорті соняшнику ІІрометей. Було закладено три варі
анти досліду з передпосівною обробкою насіння водною емульсією 
дистинолу з концентраціями активних речовин 0,13%, 0,25%, 0,50% 
і четвертий -  контроль (без обробки ДО). Як емульгатор використо
вували 6%-ний водний розчин лецитину. Інкрустацію посівного ма
теріалу проводили емульсією дистинолу з розрахунку 50 л на 1т на
сіння. Насіння висівали на південно-чорноземному ґрунті (вміст гу
мусу 4,5%) з площею ділянок кожної повторності 50 м" та нормою 
висіву 40000 рослин/га і вирощували на богарі. Отримане насіння



зберігали в типовому зерносховищі в умовах сезонних коливань тем
ператури оточуючого середовища (від -18 до +28 °С) і вологості (43- 
88%). Відбір проб насіння соняшнику брали в перші дні після зби
рання та через кожні 60 днів при зберіганні протягом 10 місяців.

Кількість загальних ліпідів визначали екстрагуванням насіння 
соняшнику діетиловим ефіром в апараті Сокслета (Г ОСТ 10857-86), 
вологість, кислотне число (КЧ), перекисне число (1ІЧ) -  за загаль
новідомими методиками [4], продукти, які реагують з 2-тіобарбіту- 
ровою кислотою (ТБКАГ1) за [5], вітаміну Е -  за реакцією з залізо- 
гііридиловим реактивом, каротиноїдів -  фотометрією ефірного екс
тракту ліпідів при X  = 440 им [6]. Вміст фосфоліпідів визначали 
гравіметричним методом, який полягає в осадженні фосфоліпідів 
ацетоном з ліпідного екстракту за Фолчем [7], активність перокси- 
дази (ГІР) (КФ 1.11.1.7) -  фотометрією розчину індигокарміну, 
який окислюється пероксидом водню в присутності ПР 18], актив
ність супероксиддисмугази (СОД) (КФ 1.15.1.1) оцінювали за сту
пенем гальмування відновлення нітросинього тетразолію в присут
ності МАГИ І і фепазинметасульфату [9].

Результати досліджень опрацьовано статистично за критерієм 
Ст’юдента при Р<0,05 [10].

Результати досліджень. Обробіток посівного матеріалу розчином 
дистинолу різних концентрацій неоднозначно впливає на відкладення 
ліпідів при формуванні насіння соняшнику (рис.1). Так, у післязбира
льний період в стадії технічної стиглості при використанні дистинолу 
в концентрації 0,13% і 0,5% спостерігається тенденція до зниження 
олійності насіння, чого не відмічено для концентрації 0,25%.

Строк зберігання, дні
□  Контроль ИО.13% ЩО,25%  □О.бО'Уо

Рисунок І Динаміка вмісту ліпідів при зберіганні насіння 
соняшнику, п=5



Протягом усього періоду зберігання спостерігається тенденція 
до підвищення олійності насіння соняшнику в усіх варіантах дослі
ду, що збігається з даними інших авторів [11]. Цс можна пояснити 
незначним переважанням метаболічних процесів синтезу ліпідів у 
процесі післязбирального дозрівання насіння.

У період зберігання якість олійного насіння, в основному, за
лежить від процесів, які відбуваються в ліпідному-комплексі |1]. 
Основними показниками якості с ПЧ і вміст УБКАП. У процесі 
зберігання насіння соняшнику усіх варіантів вміст пероксидів і 
ТБКА1І змінюється хвилеподібно. Найвищий вміст перекисів у всіх 
варіантах досліду спостерігається після чотирьох місяців зберігання 
(рис.2). Передпосівний обробіток посівного матеріалу розчином дис- 
тинолу гальмує процеси псроксидації. Особливо це характерно при 
використанні дистинолу в концентрації 0,25%, що, можливо 
пов’язане з особливостями функціонування системи антиоксидант
ного захисту у насінні цього варіанту в післязбиральний період. По
дальше зниження вмісту перекисів у насінні після зберігання протя
гом чотирьох місяців свідчить про формування механізмів адаптації.

—♦ —Контроль - ■»—0,13% —А— 0,25% —* 0,50%

Рисунок 2 -  Динаміка ПЧ у насінні соняшнику 
при зберіганні. п=5

Вміст вторинних продуктів ІЮЛ зростає вже після двох місяців 
зберігання (рис.З). При цьому найменший вміст ТБКАП характер
ний для варіанту, де використовували дистинол в концентрації 
0,25%. Після восьми місяців зберігання насіння всіх варіантів до
сліду характеризується найменшим вмістом вторинних продуктів 
переокислення. В подальшому вміст ТБКАП поступово зростає і



досягас максимальних значень після 10 місяців зберігання насіння. 
І Іричому в дослідних варіантах цей показник достовірно нижчий за 
контроль (на 8,75-40,1%). Виходячи з цього, придатність насіння 
до тривалого зберігання більш доцільно оцінювати не за ГІЧ, а за 
кінцевими продуктами пероксидації- вмістом ТБКЛП.

—♦— Контроль - » ...0,13% — 0, 25% 0,50%

Рисунок 3 Динаміка вмісту ТЬКАП у насінні соняшнику 
при зберіганні, п -5

Нагромадження продуктів пероксидації протягом усього пері
оду зберігання призводить до активації фосфоліпаз [13], іцо, в свою 
чергу, викликає гідролітичний розпад жирів. Динаміка рівня віль
них жирних кислот свідчить, що вже на початок закладання на збе
рігання передпосівна обробка насіння соняшнику дистинолом у 
концентрації 0,25% і 0,50% дає можливість достовірно знизити 
цей показник у 1,3-1,5 рази порівняно з контролем (рис. 4). Але при

•  —♦— Контроль —• — 0,13% — -Лг  ■■■■0,25% X 0,50%

Рисунок 4 -  Динаміка К'Ч в олії соняшнику при зберіганні, п-5



зберіганні насіння протягом 10 місяців на тлі зниження його воло
гості КЧ олії поступово зростає, і на кінець зберігання в 2,2-2,4 ра
зів перевищує цей показник у післязбиральний період. Однак при 
обробці дистинолом (0,25% і 0,50%) отримане після зберігання на
сіння має значно нижче КЧ (на 17,6-25,5%) порівняно з контролем, 
що дає змогу подовжити термін зберігання даного насіння.

Продукти пероксидації ліпідів обумовлюють розпад вітамінів, 
інактивують антиоксидантні ферменти, що призводить до знижен
ня антиоксидантної здатності насіння при зберіганні [12].

Протягом перших двох місяців зберігання насіння соняшнику 
спостерігається тенденція до підвищення рівня вітаміну Е в усіх 
варіантах досліду (рис.5). Причому, найбільша концентрація віта
міну Е відмічається при обробці посівного матеріалу дистинолом у 
концентрації 0,25%. При подальшому зберіганні відмічено посту
пове зниження концентрації вітаміну Е. Але при обробці посівного 
матеріалу дистинолом в концентрації 0,25% с постер і гається тенден
ція до втрати вітаміну Е на 2,8%, годі як у контролі цей показник 
зменшується на 3,5%.

Рисунок 5 -  Динаміка вмісту вітаміну Е в насінні соняшнику 
при зберіганні, п -5

При зберіганні насіння соняшнику спостерігається поступове 
зниження рівня каротиноїдів у всіх варіантах досліду (від 0,203 до 
0,1 1 мг%). Причому при обробітку посівного матеріалу дистинолом 
встановлена тенденція до більш швидкої деструкції каротиноїдів, 
особливо при використанні АО в концентрації 0,5%.

Передпосівний обробіток насіння соняшнику дистинолом 
сприяє нагромадженню в продукції фосфоліпідів (0,961-1,838 %). 
Так, вже в післязбиральний період в насінні соняшнику дослід



них варіантів цей показник в 1,5-1,7 рази був вищим порівняно з 
контрольним варіантом. Протягом усього періоду зберігання на
сіння соняшнику у всіх варіантах досліду спостерігається тен
денція до накопичення фосфолігіідів, уміст яких досягає 1,003- 
1,874% .

Обробіток посівного матеріалу дистинолом сприяє формуван
ню ефективної ферментативної системи антиоксидантного захисту' 
в тканинах насіння, про що свідчить достовірно вища на 19-52 % 
активність І1Р у післязбиральний період порівняно з контролем 
(табл. 1). Аналіз динаміки ферментативної системи антиоксидант
ного захисту при зберіганні насіння свідчить, що протягом перших 
чотирьох місяців активність ІІР у насінні всіх варіантів досліду має 
тенденцію до зменшення, що збігається з інтенсивним накопичен
ням первинних та вторинних продуктів ліпопероксидації. В пода
льшому ПР-активність стабілізується на рівні активності ферменту 
після шести місяців зберігання. Слід відзначити, що в дослідних 
варіантах варіабельність цього показника в період зберігання є ниж
чою, ніж у контролі.

Таблиця І -  Пероксидаліа активність насіння соняшнику під час 
зберігання (М ± п. п = 5).

Строк
зберігання,

дні

Варіант досліду

Контроль 0,13% 0.25% 0,50%

5 0,21 ±0,01 0,25 ±0,01* 0,31 ±0,02* 0,32 ± 0.02
65 0,20 ±0,01 0,23 ±0,01 0,29 ± 0,02* 0,30 ± 0,02*
125 0,19 ±0,01 0,22 ±0,01 0,32 ± 0.02* 0.31 ±0.01*
185 0,21 ±0,01 0,24 ±0.01 0,32 ±0,02* 0,34 ± 0.02*
245 0.23 ±0.01 0,25 ± 0.01 0,34 ±0,02* 0,34 ± 0,02*
305 0.20 ±0,01 0,22 ±0,01 0,31 ±0,01* 0,32 ±0,01*
* -  Р<0,35

При передпосівному обробітку насіння соняшнику препаратом 
дистинол спостерігається тенденція до підвищення СОД-актив- 
ності тканин у післязбиральний період. Протягом усього періоду 
зберігання активність СОД поступово знижується для всіх варіан
тів досліду (табл. 2). Обробіток посівного матеріалу дистинолом 
практично не впливає на динаміку цього показника при зберіганні 
насіння соняшнику.



Таблиця 2 Супероксндднсмутазна активність насіння соняшнику 
під час зберігання (М ± п. п = 5).

Строк зберігання, дні Варіант досліду
Контроль 0,13% 0,25% 0.50%

5 2.34 ±0.10 2,71 ±0,12 2,74 ±0,12 2,55 ±0,11
65 1.98 ±0,10 2,04 ± 0,09 2.08 ± 0,08 1,96 ±0,10
125 1,32 ±0.06 1,45 ±0.04 1,44 ±0.04 1,39 ±0,03
185 1.02 ±0,04 1.00 ±0,03 1.13 ±0,04 1,04 ±0,04
245 0.77 ± 0,03 0.82 ± 0.04 0,81 ±0,03 0,75 ± 0,03
305 0,48 ± 0,02 0,52 ± 0,03 0,59 ± 0,03* 0,54 ±0,03*

* -  Р<0.35

Висновки. Обробіток посівного матеріалу препаратом дисти- 
нол сприяє формуванню більш ефективної неферментативної і фер
ментативної системи АОЗ в насінні соняшнику, що обумовлює галь
мування процесів гідролітичного і пероксидного розкладу ліпідів 
при зберіганні.
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Влияние предпосевной обработки семян подсолнечника днстинолом на 
качество семян при хранении

Л.А. Покопксва, В.В. Калитка
Изучено влияние предпосевной обработки семян подсолнечника препаратом 

дистииол на качество семян при хранении. Установлено, что обработка посевного 
материала препаратом дистинол способствует формированию более эффективной 
неферментативной и ферментативной системы антиоксидантной защиты в семе
нах подсолнечника, что обуславливает торможение процессов гидролитического и 
пероксидиого распада липидов при хранении, а также получению масла высшего 
сорта.

Influence of preseeding processing of sunflower seeds by distinol on quality of 
seeds under storage

L. Pokoptseva, V. Kalitka
Influence of preseeding processing of sunflower seeds by distinol on quality of 

seeds is investigated under storage. It is found, that processing of a sowing material by 
distinol promotes formation of more effective nonenzymic and enzymic systems of 
antioxidant protection in sunflower seeds that causes braking processes of hydrolitic and 
peroxid disintegration of lipids under storage and obtaining high quality oil.
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М ІН ІМ ІЗА ЦІЯ ОСНО ВН ОГО О БРО БІТ К У  ГРУНТУ 
В ЗЕРН О П РО СА П Н ЇЙ  СІВО ЗМ ІН І Ц ЕН ТРА Л ЬН О ГО  
Л ІС О С ТЕП У  УКРАЇНИ

На чорноземах типових глибоких центрального Лісостепу в п'ятипільній зер- 
нопросапній сівозміні зі 100%-ним насиченням зерновими і зернобобовими куль
турами рекомендований диференційований зяблевий обробіток, за якою оранка на 
глибину 15 17см і лущення на 10-12 см проводяться відповідно вдвох полях, а 
безполицевий обробіток на 25-27 см -  в одному полі. Беззмінний безполицевий 
обробіток грунту в сівозміні призводить до істотного зниження її продуктивності.

Система різноглибинного нолицевого обробітку, яка передба
чала обов'язкове періодичне проведення глибокої оранки, відіграла 
в свій час позитивне значення у мобілізації природної родючості, 
поліпшенні водного режиму і фітосанітарного стану грунту. Ство-


