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У роботі досліджено вплив трьох різних областей 
С (200–280 нм), В (280–320 нм) та А (320м400 нм) 
ультрафіолетового опромінення насіння. Встановле-
но, що УФ-випромінювання, незалежно від спектра-
льного діапазону, позитивно впливає на біологічні 
процеси: енергія проростання, здатність до пророс-
тання та схожість насіння для області С більша на 
5–11%, у порівнянні з УФ областями А і В, за однако-
вих доз УФ-опромінювання. 

Ключові слова: УФ-опромінення, доза 
опромінення, передпосівна обробка насіння, 
енергія проростання, схожість, процеси роз-
витку. 

Постановка проблеми. Одне з основних за-
вдань АПК – збільшення кількості та якості про-
дукції рослинництва. Для вирішення даної про-
блеми вчені та фахівці сільського господарства 
постійно вдосконалюють методи і технічні засо-
би для підвищення продуктивності рослинної 
продукції [1, 9, 10]. 
Значної уваги щодо стимулювання зростання 

та підвищення стійкості рослин до зовнішніх 
чинників і збільшення врожайності сільсько-
господарських культур заслуговує використання 
оптичного випромінювання – передпосівна оброб-
ка насіння сільськогосподарських культур ультра-
фіолетовим випроміненням [14, 15, 21, 22]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Одним з ефективних способів підвищення якості 
посівного матеріалу є вплив на насіння фізични-
ми факторами, які, в порівнянні з хімічними, не 
забруднюють навколишнього середовища і не 
мають післядії. Для цього в сільськогосподарсь-
кій практиці використовують різноманітні при-
йоми передпосівної обробки насіння: ультрафіо-
летове опромінювання [15], обігрів [7], вплив 
іонізуючих гамма-променів [20], електричних 
[17] і магнітних полів [2, 18] та електромагніт-
них випромінювань [12].  
Незважаючи на короткий період дослідження 

передпосівної обробки насіння УФ-опромінен-
ням, уже опубліковано значну кількість праць [8, 
14, 15]. 
Передпосівне УФ-опромінення насіння під-

вищує енергію проростання та схожість [8, 24], є 
стимулятором ростових процесів, підвищує 
стресостійкість рослин [3], знезаражує насіння 
від хвороботворних мікроорганізмів [13, 26], що 
дозволяє зменшувати застосування отрутохімі-
катів, підвищує якість продукції та її врожай-
ність [1, 9, 10]. 
Так, у роботі [25] було досліджено вплив УФ-

В на проростання 19 видів рослин. І той факт, 
що тільки два із трьох сортів томатів були більш 
чутливими до дози опромінення, підтверджує, 
що для кожного сорту окремо повинна бути пі-
дібрана найбільш ефективна доза. Авторами ро-
боти [21] показано, що при опроміненні УФ-В  
протягом 15 хвилин, уповільнюється проростан-
ня та зменшується ріст розсади. В інших роботах 
представлено результати щодо опромінювання 
УФ-В сої [19], різних сортів квасолі [23]. 
При передпосівному УФ-опромінюванні на-

сіння величина енергії, спектральний склад і час 
обробки є різними для кожної культури, тому 
вибір режиму обробки вимагає детального до-
слідження та диференційованого підходу.  
Як показав аналіз літературних джерел, авто-

ри не завжди наводять інформацію щодо пара-
метрів проведення експерименту, і підтвердити 
отримані результати або спростувати їх є мож-
ливим. 
Мета дослідження – вивчення передпосівного 

впливу трьох різних областей С (200–280 нм),  
В (280–320 нм) та А (320–400 нм) ультрафіоле-
тового опромінення насіння ріпаку на біологічні 
процеси (енергія проростання, здатність до про-
ростання та схожість) у лабораторних умовах. 
Матеріали та умови досліджень. Енергію 

проростання, здатність до проростання та схо-
жість насіння ріпаку визначали в лабораторних  
умовах за методиками згідно з [6, 11].  
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Порівнювали ці показники для насіння, опро-
міненого в різних енергетичних областях А, В, С 
ультрафіолетового випромінювання за однако-
вих доз опромінення 120 Дж/м2, з контрольними 
зразками (без опромінення). Під енергією проро-
стання розуміють відсоткову кількість пророс-
лого насіння за 72 години, здатністю до проро-
стання – відсоткову кількість пророслого насін-
ня за 120 годин, схожістю насіння – відсоткову 
кількість пророслого насіння ріпаку за 7 діб. 
Проби для проведення дослідження відбирали 

із партії ріпаку відповідно до вимог [19]. Для 
проведення експериментальних досліджень із 
отриманих проб було відраховано 200 насінин 
для контрольного зразку та по 200 зернин для 
опромінення в різних енергетичних областях 
уьтрафіолетового спектру випромінювання. 
Насіння розкладалось на кількох шарах зволо-

женого фільтрувального паперу в чашках Петрі 
(рис. 1) і витримувались в термостаті за темпера-
тури 720С протягом доби. Далі охолоджені зраз-
ки насіння, крім контрольного, опромінювали в 
різних енергетичних областях ультрафіолетового 
випромінювання при дозах 120 Дж/м2.  
Для опромінення застосовували УФ лампи рі-

зних типів, що здатні випромінювати в різних 
енергетичних областях ультрафіолетового спек-
тру [5, 16]: 

1. Область УФ-А: лампа ЛУФ 65/80, потужні-
стю 80 Вт. 

2. Область УФ-В: лампа ЛЭ-30 Вт, потужніс-
тю 30 Вт. 

3. Область УФ-С: лампа ZW20D15W, потуж-
ністю 20 Вт. 

 

           
а)                                                      б) 

Рис. 1. Насіння ріпаку, розкладене на зволоженому фільтрувальному папері в чашках Петрі:  
а) до опромінення, б) опромінене та проросле (енергія проростання). 

 
Рис. 2. Залежність кількості пророслого насіння від часу проростання 
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1. Енергія проростання, здатність до проростання та схожість опромінених в областях УФ-С, 
УФ-В та УФ-А дозою 120 Дж/м2 та контрольного зразків насіння ріпаку 

 
Контрольний 

зразок 

Зразок, опроміне-
ний в області 

 УФ-С 

Зразок, опроміне-
ний в області  

УФ-В 

Зразок, опроміне-
ний в області  

УФ-А 
Енергія  

проростання, % 
61 80 75 77 

Відсоток  
збільшення, % 

- 31,1 23,0 26,2 

Здатність до  
проростання, % 

68 85 78 79 

Відсоток  
збільшення, % 

- 25,0 14,7 16,2 

Схожість, % 76 89 82 84 
Відсоток  

збільшення, % 
- 17,1 7,9 10,5 

 
Відстань від лампи до зразків насіння стано-

вила 0,25 м. Вимірювання доз УФ-опромінення в 
різних енергетичних областях ультрафіолетово-
го діапазону здійснювали за допомогою радіоме-
тра «Тензор-31» з використанням методики [4]. 
Опромінені і контрольні зразки насіння про-

рощували в чашках Петрі за температури повіт-
ря 252 0С (рис. 2.) 
Результати дослідження наведені на рис. 2 та 

зведені в табл. 1.  
Результати досліджень. Результати дослі-

дження енергії проростання насіння ріпаку в за-
лежності від енергетичної дози ультрафіоле-
тового опромінення в областях А, В, С показу-
ють, що (табл. 1): 

 - енергія проростання збільшується, в порів-
нянні з контрольним зразком, на 31,1 % для об-
ласті С, на 23% – для області В збільшується, на 
26,2 % – для області А;  

 - здатність до проростання збільшується, в 
порівнянні з контрольним зразком, на 25,0 % для 
області С, на 14,7 % – для області В, на 16,2 % – 
для області А; 

 - схожість збільшується, в порівнянні з конт-
рольним зразком, на 17,1 % для області С, на  
7,9 % – для області В, на 10,5 % – для області А. 

 
 

Висновки. Таким чином, проведені дослі-
дження енергії проростання, здатності до проро-
стання та схожості насіння ріпаку показали, що 
УФ-опромінення в різних енергетичних областях 
А, В, С при дозах 120 Дж/м2 позитивно впливає на 
насіння ріпаку, оскільки збільшується енергія про-
ростання (на 23–31 %), здатність до проростання 
(на 14–25 %) і схожість (на 8–17 %). 
Крім того, як показали дослідження, за однако-

вих доз УФ-опромінювання енергія проростання 
для області С більша на 5–8 %, у порівнянні з УФ 
областями А і В. Здатність до проростання для об-
ласті С більша на 9–11 %, а схожість для області С 
більша, в порівнянні з областю В, на 9,2 %, а в порі-
вняні з областю А – на 6,6. 
Порівнюючи дію енергетичних областей різних 

УФ-діапазонів на передпосівне опромінення насін-
ня ріпаку, можна стверджувати, що УФ-
випромінювання, незалежно від спектрального діа-
пазону, позитивно впливає на енергію проростання, 
здатність до проростання та схожість рослин. 
У подальших дослідженнях планується прове-

сти експериментальні роботи по визначенню 
впливу УФ-випромінення енергетичних облас-
тей С і А при дозах опромінення 500 Дж/м2 і 
1000 Дж/м2 на енергію проростання та схожість 
насіння ріпаку. 
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ANNOTATION 

Semenov A. O., Kozhushko G. M., Sakhno T. V. 
Efficiency of germination of seeds in pre-sowing 
irradiation by its UV radiation of different spectral 
composition. 

One of the main tasks of the agricultural complex 
is to increase the quantity and quality of crop pro-
duction. Great interest in stimulating growth and 
increasing the resistance of plants to external factors 
and increasing the productivity of agricultural crops 
is the use of optical radiation – pre-sowing process-
ing of seeds of crops by ultraviolet radiation. 

The effect of three different regions C (200–280 
nm), B (280–320 nm) and A (320–400 nm) of ultra-
violet irradiation of seeds was investigated. It is es-
tablished that UV irradiation irrespective of the 
spectral range positively affects biological proc-
esses: germination energy, germination capacity and 
seed germination. 

The energy of germination, the capacity to germi-
nate and the germination of seeds were determined 
in laboratory conditions. These indices were com-
pared for seeds irradiated in different energy regions 
A, B, C of ultraviolet radiation at the same radiation 
dose of 120 J/m2 with control samples (without irra-

diation). 
Investigations of germination energy, germination 

capacity and seed germination showed that UV irra-
diation in different energy regions A, B, C at doses 
of 120 J/m2 positively affects rape seeds, as the 
germination energy increases by 23–31 %, the ca-
pacity to sprouting by 14–25 %, and the similarity 
increases by 8–17 %. 

In addition, studies at similar doses of UV irradia-
tion show that the germination energy for the C re-
gion is 5–8 % higher in comparison with the UV 
regions A and B, while the germination capacity for 
the C region is greater by 9–11 %, and the similarity 
for region C is large by 9.2 % compared with region 
B, and by 6.6 in comparison with region A. 

Comparing the effect of the energy regions of dif-
ferent UV ranges on pre-sowing seed irradiation, it 
can be stated that UV irradiation irrespective of the 
spectral range positively affects the germination en-
ergy, germination capacity and seed germination.  

Key words: UV irradiation, dose of irradiation, 
pre-sowing seed treatment, germination energy, 
germination, developmental processes. 

 




