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ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ТА ВИТРАТ РОЗЧИННИХ ВУГЛЕВОДІВ
РОСЛИНАМИ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ

О. М. Друмова
Державна установа Інститут зернових культур НААН, вул. Володимира Вернадського, 14,
м. Дніпро, 49009, Україна
Наведено результати трирічних досліджень, які проводилися на полях Державного підприємства “Дослідне господарство “Дніпро” Державної установи Інститут зернових культур НААН
України з пшеницею м’якою озимою, яка йшла по чорному пару (на фоні N30P60K30) та після соняшника (N60P60K60). Виявлено, що рослини пшениці озимої здатні накопичувати неоднакову кількість розчинних вуглеводів у різні за погодними умовами роки. Аналіз рослинних зразків показав, що найбільша
кількість цукрів синтезувалася в осінній період 2017 р. Установлено, що на ділянках з чорним паром
за період від 20 листопада 2017 р. по 10 січня 2018 р. кількість розчинних вуглеводів (загальна сума
моно- та дисахаридів) у вузлах кущення рослин сортів пшениці озимої зменшувалася: Ужинок – від
41,2 до 34,7 % (на 6,5 %), Нива одеська – від 43,9 до 32,7 % (на 11,2 %), Коханка – від 45,0 до
42,6 % (на 2,4 %). З 10 січня і до відновлення весняної вегетації найбільш інтенсивно вуглеводи витрачалися рослинами сортів Ужинок та Коханка.
З’ясовано, що по чорному пару, незважаючи на менші дози мінеральних добрив, внесених під
передпосівну культивацію, рослини пшениці озимої у всі роки досліджень накопичували більшу кількість розчинних вуглеводів, ніж після соняшника. У середньому за три роки найвищі витрати цукрів
протягом зимового періоду як у листках, так і у вузлах кущення, незалежно від попередника, відмічалися у рослин сорту Ужинок. Встановлено, що рослини сорту пшениці озимої Коханка витрачали
розчинні вуглеводи більш економно, ніж сортів Ужинок і Нива одеська, та відростали інтенсивніше
ранньою весною. Вміст цукрів у вузлах кущення рослин сорту Коханка на час відновлення весняної
вегетації становив по чорному пару 28,4 %, а після непарового попередника – 25,9 %.
Ключові слова: пшениця озима, сорт, розчинні вуглеводи, попередник, фон живлення.

Проблемі підвищення стійкості озимих
культур до несприятливих факторів зимового періоду присвячено багато досліджень, які
проводилися в різних ґрунтово-кліматичних
умовах [1–7]. Відомо, що морозо- і зимостійкість – це пристосувальна властивість озимих, яка постійно змінюється залежно від
віку рослин, умов вирощування і впливу температур. Тривала вегетація при високих температурах призводить до зниження зимостійкості, а при понижених – до її підвищення. Особливо помітно підвищується зимостійкість рослин, якщо середньодобова температура повітря становить близько 0 °С.
При цьому гальмуються ростові процеси і у
вузлах кущення відбувається нагромадження
органічних речовин та зменшується їх витрата на дихання [8, 9]. Розчинні вуглеводи, які
накопичуються в тканинах рослин у період
загартування, виконують захисну функцію і
визначають рівень морозостійкості [10, 11].
Основна частина цукрів нагромаджу-

ється у вузлах кущення, і на цей процес суттєво впливають агротехнічні заходи та погодні умови. Найбільшу кількість запасних
речовин накопичують рослини оптимальних
строків сівби, період осінньої вегетації яких
становив 50–55 діб, а сума ефективних температур за цей відрізок часу досягала 300–
350 °С і які встигли сформувати 3–4 стебла
[12–14]. Але зараз, через зміни клімату в бік
потепління, виникає необхідність уточнення
оптимальних для кожної зони строків сівби
озимих культур, зокрема пшениці озимої
(Triticum aestivum L.), оскільки у разі впровадження сортів нового покоління змінюються існуючі уявлення про закономірності
накопичення розчинних вуглеводів залежно
від термінів сівби [15].
За даними ряду дослідників останніми
роками зимовий і ранньовесняний періоди
стали більш сприятливими для перезимівлі
озимих культур та відростання рослин весною. Економне витрачання вуглеводів рос-
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линами під час зимівлі зумовлює їх стійкість
до несприятливих умов, передусім низьких
температур, це один із показників підвищеної зимостійкості сортів пшениці озимої.
Слід відзначити, що збільшилася ймовірність
років, коли вегетація відновлюється на 2–3
тижні раніше багаторічних строків, а період
зимового спокою рослин – зменшився, до
того ж у періоди потепління під час перезимівлі рослини частково відновлюють вегетацію [16–18]. На фоні таких змін підвищується теоретичне та практичне значення досліджень, спрямованих на встановлення закономірностей накопичення і витрат розчинних вуглеводів у зимовий період.
Над питанням визначення всілякими
методами основних груп розчинних вуглеводів у рослинах працювало у різні роки багато
науковців [19–21]. Зацікавленість в цих питаннях не зменшується і в теперішній час.
Для підвищення об’єктивності таких пошуків постійно проводиться удосконалення традиційних та розробка нових методів дослідження вмісту цукрів, особливо в тканинах
озимих зернових культур [22–24].
Мета дослідження – встановлення особливостей накопичення розчинних вуглеводів
в тканинах рослин різних сортів пшениці
м’якої озимої, які вирощувалися по чорному
пару і після соняшника, та з’ясування рівня
витрат цукрів рослинним організмом впродовж зимового періоду.
Матеріали та методи дослідження.
Дослідження проводили впродовж 2016/17–
2018/19 вегетаційних років на полях Державного підприємства “Дослідне господарство
“Дніпро” Державної установи Інститут зернових культур НААН відповідно до загальноприйнятої методики польового експерименту і методичних рекомендацій по проведенню польових дослідів із зерновими культурами [25, 26]. Попередники пшениці озимої – чорний пар (під передпосівну культивацію вносили N30P60K30) і соняшник (фон
мінерального живлення N60P60K60 відповідно). Ґрунтовий покрив дослідних ділянок
представлений чорноземами звичайними малогумусними повнопрофільними і слабо
еродованими. Досліджувані сорти: Коханка
(Державна установа Інститут зернових культур НААН), Нива одеська та Ужинок (Селекційно-генетичний інститут НААН) нале-

жать до м’яких пшениць, різновид erythrospermum, вирізняються підвищеною посухоі жаростійкістю,пластичністю до попередника та агрофону. Сорти Нива одеська і
Ужинок входять до групи сильних за якістю
зерна, Коханка – цінних. Посіви сорту Нива
одеська відзначаються, як правило, більш
високим стеблостоєм порівняно з іншими
досліджуваними зразками.
Норма висіву становила 5,0 млн схожих насінин/га, глибина загортання – 5–6 см.
Сівбу пшениці озимої проводили 20 вересня
сівалкою СН-16.
Для визначення кількості розчинних
вуглеводів щорічно у два строки: на час припинення осінньої вегетації та відновлення
весняної з кожного варіанта досліду відбирали рослини в чотирьох повтореннях. Окремо формували зразки з листків та вузлів кущення, поміщали їх в сушильну шафу, розігріту до 105 °С, та витримували протягом
30 хв., далі температуру знижували до 40–
60 °С до одержання абсолютно сухих зразків. Після цього рослинний матеріал подрібнювали і проводили аналіз на вміст моно- та
дисахаридів за загальноприйнятими методиками [18].
Передпосівний період в 2016–2018 рр.
відзначався дефіцитом опадів у серпні і тривалим посушливим періодом, але з випаданням дощів у вересні умови для сівби озимих
культур та появи сходів суттєво поліпшилися. Осінній період був для пшениці озимої
переважно сприятливим у всі роки досліджень, незважаючи на те, що у жовтні 2016 р.
відмічалося раннє зниження температури повітря, проте у першій декаді листопада знову
мало місце потепління. В роки досліджень
осіння вегетація рослин припинилася дещо
раніше за середні багаторічні строки: 11 листопада у 2016 р., 15 листопада у 2017 р., 6
листопада у 2018 р. В цілому середня температура за осінній період 2016 р. була нижчою, ніж у наступні два роки, і становила
8,0 °С, тимчасом як в 2017 р. вона досягала
10,0 °С, а в 2018 р. – 10,2 °С при кліматичній нормі для місця проведення польових
дослідів 8,7 °С.
Варто відзначити, що у грудні та на початку січня 2017/18 вегетаційного року (в. р.)
внаслідок значного підвищення температури
повітря у рослин пшениці озимої простежу-
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валося відновлення процесів життєдіяльності, що проявлялося в повільному розвитку
кореневої системи та надземної частини.
Агрометеорологічні умови зимового періоду досліджуваних років для озимих були
цілком задовільні. Весна 2017 та 2019 рр.
виявилася ранньою, стійкий перехід середньодобової температури повітря через 5 °С у
бік підвищення відмічався на початку березня, а весна 2018 р., навпаки, була пізньою та
короткою.
Результати дослідження. Як свідчать
спостереження, рослинам пшениці озимої
властива неоднакова здатність щодо накопичення розчинних вуглеводів в різні за погодними умовами роки. Аналіз рослинних зразків показав, що серед років досліджень найбільша кількість цих речовин синтезувалася
в осінній період 2017 р. Зважаючи на те, що
в 2017/18 в. р. у грудні та на початку січня
була аномально тепла погода, рослини пшениці озимої тимчасово відновлювали вегетацію, що супроводжувалося посиленням дихання та інших процесів обміну речовин.
Тому виникла необхідність з’ясувати вміст
цукрів у рослинах, відібраних наприкінці
першої декади січня, і порівняти одержані
показники з кількістю вуглеводів на початку припинення осінньої вегетації.

Розчинні вуглеводи, %
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Встановлено, що на ділянках з чорним
паром за період з 20 листопада 2017 р. по 10
січня 2018 р. кількість розчинних вуглеводів
(загальна сума моно- і дисахаридів) у вузлах
кущення рослин пшениці озимої сорту Ужинок зменшилася з 41,2 до 34,7 % (на 6,5 %),
сорту Нива одеська – з 43,9 до 32,7 % (на
11,2 %), сорту Коханка – з 45,0 до 42,6 (лише на 2,4 %). На час відновлення весняної
вегетації вміст цукрів в рослинному організмі залежно від сорту коливався у межах від
26,3 до 32,4 % з максимальними значеннями
цього показника у сорту Коханка. З’ясовано,
що починаючи з часу припинення осінньої
вегетації і до другого строку відбору рослинних зразків (10 січня), найбільш інтенсивно вуглеводи витрачалися рослинами сорту
Нива одеська, а з 10 січня і до відновлення
весняної вегетації – сортів Ужинок та Коханка. Найменші витрати цукрів впродовж
зимового періоду 2017/18 в. р. відмічалися у
вузлах кущення рослин сорту Коханка (рис.).
Встановлено, що у середньому за три
роки досліджень рослини всіх сортів на час
припинення вегетації відзначалися дещобільшим вмістом розчинних вуглеводів на
ділянках з чорним паром, ніж після соняшника. Так, кількість цукрів у листках та вузлах кущення при вирощуванні пшениці ози-
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Рис. Динаміка розчинних вуглеводів в 2017/18 в. р. у вузлах кущення рослин
пшениці озимої при вирощуванні по чорному пару, % на суху речовину.
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мої по пару залежно від сорту варіювала у
межах від 25,5 до 27,1 та від 39,2 до 41,9 %,

після соняшника від 23,1 до 25,9 % та від
38,1 до 39,0 % відповідно (табл.).

Вміст і витрати розчинних вуглеводів рослинами різних сортів пшениці озимої
за період зимівлі, % на абсолютно суху речовину (2016/17–2018/19 в. рр.)
Попередник

Чорний пар
(фон – N30P60K30)
Соняшник
(фон – N60P60K60)
Чорний пар
(фон – N30P60K30)
Соняшник
(фон – N60P60K60)

Припинення
осінньої
вегетації
У листках
Ужинок
25,5
Нива одеська
27,1
Коханка
27,1
Ужинок
23,1
Нива одеська
25,9
Коханка
25,2
У вузлах кущення
Ужинок
39,2
Нива одеська
40,7
Коханка
41,9
Ужинок
39,0
Нива одеська
38,1
Коханка
38,4
Сорт

Термічні умови в зимовий період у роки досліджень сприяли посиленій витраті
розчинних вуглеводів в усіх частинах рослини. Причому, найбільш інтенсивне зменшення кількості цукрів відмічалося у рослин сортів Ужинок та Нива одеська. Так, по чорному пару витрати вуглеводів у листках відповідно становили 43,9 та 42,4 % від загальної
кількості восени, після соняшника – 42,4 та
38,6 %. У вузлах кущення рослин, які йшли
по чорному пару, значення аналогічних показників відповідно становили 43,4 і 40,3 %,
після соняшника – 44,4 та 33,9 %.
Менше розчинних вуглеводів, у середньому за три роки досліджень, витрачалося
під час перезимівлі рослин сорту Коханка.
На час відновлення весняної вегетації в тканинах рослин цього сорту відмічався найбільший вміст цукрів (в листках 17,9 % по
чорному пару та 18,0 % після соняшника, а в
вузлах кущення 28,4 та 25,9 % відповідно).
Витрати вуглеводів у листках від загальної
кількості дорівнювали 33,9 % по чорному

Відновлення
весняної
вегетації

Витрати
за зимовий
період

14,3
15,6
17,9
13,3
15,9
18,0

11,2 (43,9 %)
11,5 (42,4 %)
9,2 (33,9 %)
9,8 (42,4 %)
10,0 (38,6 %)
7,2 (28,6 %)

22,2
24,3
28,4
21,7
25,2
25,9

17,0 (43,4 %)
16,4 (40,3 %)
13,5 (32,2 %)
17,3 (44,4 %)
12,9 (33,9 %)
12,5 (32,6 %)

пару та 28,6 % після непарового попередника, у вузлах кущення – 32,2 та 32,6 % відповідно. Більш економна витрата пластичних
речовин зумовлювала краще та більш інтенсивне відростання рослин сорту Коханка
ранньою весною та посилення процесів регенерації.
Висновки
За результатами трирічних досліджень
з’ясовано, що по чорному пару, незважаючи
на менші дози мінеральних добрив, внесених
під передпосівну культивацію, рослини пшениці озимої накопичували більшу кількість
розчинних вуглеводів, ніж після соняшника.
Найбільші витрати цукрів впродовж зимового періоду як у листках, так і у вузлах кущення, незалежно від попередника, відмічалися у рослин сорту Ужинок. Встановлено,
що рослини пшениці озимої сорту Коханка
витрачали розчинні вуглеводи більш економно, ніж сортів Ужинок та Нива одеська, і
відростали більш інтенсивно ранньою весною.
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Друмова Е. Н. Особенности накопления и использования растворимых углеводов растениями
сортов пшеницы озимой мягкой. Зерновые культуры. 2021. Т. 5. № 1. С. 52–58.
Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН, ул. Владимира Вернадского, 14,
г. Днепр, 49009, Украина

Изложены результаты трехлетних исследований, проведенных на полях Государственного
предприятия «Опытное хозяйство «Днепр» Государственного учреждения Институт зерновых
культур НААН с озимой пшеницей мягкой, которую выращивали по черному пару (на фоне N30P60K30)
и после подсолнечника (N60P60K60). Установлено, что растения озимой пшеницы способны накапливать неодинаковое количество растворимых углеводов в разные по погодным условиям годы. Анализ
растительных образцов показал, что самое большое количество сахаров растения синтезировали в
осенний период 2017 г. Выяснено, что по черному пару за период с 20 ноября 2017 г. по 10 января
2018 г. количество растворимых углеводов (общая сумма моно- и дисахаридов) в узлах кущения расЗернові культури. Том 5. № 1. 2021. С. 52–58
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тений сортов озимой пшеницы уменьшалось: Ужинок – с 41,2 до 34,7 % (на 6,5 %), Нива одесская – с 43,9 до 32,7 % (на 11,2 %), Коханка – с 45,0 до 42,6 (на 2,4 %). С 10 января и к возобновлению весенней вегетации наиболее интенсивно углеводы использовались растениями сортов Ужинок
и Коханка.
Установлено, что по черному пару, несмотря на меньшие дозы минеральных удобрений, внесенных под предпосевную культивацию, растения озимой пшеницы во все годы исследований накапливали больше растворимых углеводов, чем после подсолнечника. В среднем за три года самые высокие показатели использования сахаров на протяжении зимнего периода, как в листьях, так и в узлах
кущения, независимо от предшественника отмечались у растений сорта Ужинок. Определено, что
растения сорта Коханка использовали растворимые углеводы более экономно, чем сортов Ужинок и
Нива одесская, и отрастали более интенсивно ранней весной. Содержание сахаров в узлах кущения
растений сорта Коханка на время возобновления весенней вегетации составляло по черному пару
28,4 %, а после непарового предшественника – 25,9 %.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, растворимые углеводы, предшественник, фон питания.
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The results of three-year research (2016–2019) conducted in the fields of the State Enterprise Experimental Farm "Dnipro" of the SЕ Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine with soft winter wheat was
presented. The soft winter wheat was placed on black fallow (on background of N30P60K30) and after sunflower (on background of N60P60K60). It was found that winter wheat plants had a not the same ability to accumulate soluble carbohydrates in years with different weather conditions. The analysis of plant samples
showed that the largest number of these substances had synthesized in the autumn 2017. It was found that in
the plots with black fallow during the period from November 20, 2017 to January 10, 2018, the amount of
soluble carbohydrates (total amount of mono- and disaccharides) in the tillering nodes of winter wheat plants
of Uzhynok variety decreased from 41.2 % to 34.7 % (by 6.5 %), Nyva Odeska variety – from 43.9 % to
32.7 % (by 11.2 %), Kokhanka variety – from 45.0 % to 42.6 % (only by 2.4 %). From January 10 until the
resumption of spring vegetation, the carbohydrates were consumed most intensively by plants of the
Uzhynok and Kokhanka varieties.
It was found that despite the lower doses of mineral fertilizers applied to presowing cultivation, winter wheat plants accumulated more soluble carbohydrates in all years after black fallow than after sunflower.
On average for three years of research, the highest consumption of sugars during the winter both in leaves
and in tillering nodes, regardless of the forecrop, was observed in plants of the Uzhynok variety. It was found
that the winter wheat plants of Kokhanka variety consumed soluble carbohydrates more economically than
the Uzhynok and Nyva Odeska varieties, and grew more intensively in early spring. The content of sugars in
the tillering nodes of Kokhanka variety during resumption of spring vegetation was 28.4 % for black fallow
and 25.9 % after non-fallow forecrop.
Key words: winter wheat, variety, soluble carbohydrates, forecrop, background of nutrition.

58

Зернові культури. Том 5. № 1. 2021. С. 52–58

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0158

