
71серпень 2015 р. Вісник аграрної науки

УДК 631.15:031:351.777.6

© 2015

Н.І. Довбаш
Національний  
науковий центр  
«Інститут  
землеробства НААН»

* Науковий  
керівник —  
доктор сільсько
господарських наук 
С.Г. Корсун

Посівні якості насіння 
кукурудзи, отриманого за 
різного рівня забрудненості 
екотоПів важкими металами*

Мета. визначити зміни показників посівної 
якості насіння кукурудзи під час її вирощування 
в умовах різного рівня забрудненості екотопів 
важкими металами. Методи. Польовий, 
лабораторний, математико-статистичний. 
у дослідженнях передбачено варіанти зі штучно 
створеними фонами свинцю, кадмію, цинку. 
Результати. визначено енергію проростання, 
схожість, силу початкового росту насіння 
кукурудзи, які отримано в екотопах, забруднених 
цинком, свинцем, кадмієм. якість ґрунту не 
мала достовірного впливу на схожість і енергію 
проростання, але сила проростків насіння 
знижувалася з підвищенням концентрації 
важких металів у ґрунті. Висновки. в умовах 
Правобережного лісостепу на територіях із 
вмістом в орному шарі  свинцю — 50 – 1000 мг/
кг, цинку — 25 – 500, кадмію — 1 – 20 мг/кг 
сірого лісового ґрунту не рекомендується 
вирощувати кукурудзу для насіннєвих цілей. 
Показники сили росту посівного матеріалу 
знижувалися за кількістю рослин на 14 – 28%, 
а масою проростків — на 29 – 46% порівняно 
з природним фоном.

Сівба високоякісним насіннєвим матері-
алом є важливою умовою реалізації потен-
ційної продуктивності сортів і гібридів сіль-
ськогосподарських культур [2, 8]. Доведено, 
що погіршення якості насіння призводить 
до істотного зрідження посівів, тоді як по-
ліпшення — до підвищення урожайності 
на 20 – 30% [1, 6].

Мінливість якості насіння, крім технологіч-
них і генетичних чинників, визначається еко-
логічними умовами, зокрема агрохімічними 
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та токсикологічними властивостями ґрунту 
[3, 10]. Сучасне агротехногенне наванта-
ження часто спричиняє забруднення ґрунту 
токсичними речовинами, зокрема важкими 
металами [9]. Попри широке обговорення 
в науковій літературі біологічних і технологіч-
них умов поліпшення якості посівного матері-
алу, наразі недостатньо інформації стосовно 
впливу кількості важких металів (ВМ) у ґрунті 
на основні посівні властивості насіння сіль-
ськогосподарських культур.
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Мета досліджень — визначення зміни по-
казників посівної якості насіння кукурудзи за 
вирощування культури в умовах різного рів-
ня забрудненості екотопів цинком, свинцем, 
кадмієм.

Методика досліджень. Дослідження про-
водили у стаціонарному дрібноділянковому 
досліді «Вплив цинку, свинцю, кадмію на про-
дуктивність сільськогосподарських культур, 
агрохімічні та екотоксикологічні характерис-
тики сірого лісового ґрунту», закладеному 
1999 р. у дослідному господарстві «Чабани» 
Національного наукового центру «Інститут 
землеробства НААН» (Правобережний 
Лісостеп, Київська обл.). Ґрунт — сірий лісо-
вий легкосуглинковий. У досліді передбаче-
но варіанти зі штучно створеними фонами 
свинцю, кадмію, цинку: 1 — природний фон 
цинку, свинцю і кадмію (контроль); 2 — пе-
ревищення природного фону металів у 10 
разів; 3 — у 100; 4 — у 5 разів. Солі металів 
вносили до верхнього 0 – 20-сантиметрового 
шару ґрунту. Повторність досліду — 4-разо-
ва. Під час закладання досліду встановлено, 
що природний фон кислоторозчинної фракції 
ВМ у сірому лісовому ґрунті дослідного гос-
подарства «Чабани» становив: свинцю — 10, 
цинку — 5, кадмію — 0,2 мг/кг ґрунту.

На забруднених фонах упродовж 2012 –  
2014 рр. вирощували беззмінні посіви кукуру-
дзи, зерно якої досліджували як насіннєвий 
матеріал. Сівбу проводили широкорядним 
способом. Мінеральні добрива вносили навес-
ні під передпосівний обробіток ґрунту в дозі 
N120Р90К120.

Посівні якості визначали за показниками: 
енергія проростання, схожість і сила росту 
(за кількістю рослин і масою проростків) [5, 7].

Статистичну обробку даних виконували 
з використанням комп’ютерних програм: 

Microsoft Office Excel 2003, Statistica 5,0.
Результати досліджень. Забруднення еко-

топів ВМ, передбачене у досліді, не спричини-
ло значної зміни показників енергії проростання 
та схожості насіння кукурудзи, що підтвердже-
но результатами математичного аналізу (та-
блиця). Мінливість ознак була незначною: ко-
ефіцієнт варіації для схожості становив V=1,5% 
та для енергії проростання — V=3%. Загалом, 
за схожістю зерно кукурудзи у всіх варіантах 
досліду відповідало ДСТУ 4525:2006 [4].

Водночас результати статистичного аналізу 
показників сили росту свідчать про серед-
ню варіабельність кількості рослин (13,7%) 
та значну варіабельність маси проростків 
(26,9%) за варіантами досліду. Насіння ку-
курудзи з найвищою силою росту одержано 
на природному фоні — 4,65 г зеленої маси та 
80 шт. рослин. Тоді як на штучно створених 
ґрунтових фонах ВМ виявлено послаблення 
сили проростків порівняно з контрольним варі-
антом. Утрати зеленої маси порівняно з конт-
ролем становили 1,33 – 2,12 г за НІР05=0,50, 
а кількості рослин — відповідно 13 – 23 шт. за 
НІР05 = 7,59.

Оскільки в досліді основні біологічні, тех-
нологічні, екологічні чинники були однакови-
ми у всіх варіантах, крім кількості ВМ, нако-
пичених в орному шарі ґрунту, то погіршення 
якості посівного матеріалу спричинено саме 
підвищенням забрудненості екотопів цин-
ком, свинцем і кадмієм. Це підтверджують 
результати кореляційного аналізу. Показники 
сили росту насіння мали тісний обернений 
зв’язок з умістом у ґрунті рухомої форми цин-
ку, свинцю і кадмію. Коефіцієнти кореляції 
для кількості рослин відповідно становили 
r= – 0,810;  – 0,822;  – 0,838 та для маси рос-
лин  – r= – 0,650;  – 0,665;  – 0,686. Про ток-
сичність ВМ для фітоценозу кукурудзи та 

Посівні властивості насіння кукурудзи, вирощеного на ґрунтових фонах, забруднених важкими 
металами

Варіант досліду
(ступінь забруднення екотопу ВМ)

Енергія 
проростання, %

Схожість, 
%

Сила росту

Кількість 
рослин, шт.

Маса 
рослин, г

1 — природний фон ВМ (контроль) 88±1 94±1 80±2 4,65±0,12

4 — 5-разове перевищення природного фону ВМ 87±2 94±1 66±2 3,32±0,11

2 — 10-разове перевищення природного фону ВМ 86±1 95 ± 2 67±2 3,00±0,06

3 — 100-разове перевищення природного фону ВМ 92±3 98±1 57±1 2,53±0,25

  V % 3,0 1,5 13,7 26,9

  НІР05 6 3 7 0,50
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погіршення умов формування насіннєвого 
матеріалу свідчить також зменшення урожай-
ності зерна, зібраного на ділянках, забрудне-
них цинком, свинцем, кадмієм. Коефіцієнти 

кореляційного зв’язку між урожайністю насін-
ня і показниками його сили росту становили: 
за кількістю рослин — r=0,976, за масою про-
ростків — r=0,909.

Установлено, що в умовах Правобереж
ного Лісостепу на територіях з умістом 
в орному шарі свинцю 50 – 1000 мг/кг, цин
ку — 25 – 500, кадмію — 1 – 20 мг/кг сірого лісо
вого ґрунту не рекомендується вирощувати 

кукурудзу для насіннєвих цілей. Показники 
сили росту посівного матеріалу знижувались 
за кількістю рослин на 14 – 28%, масою про
ростків — на 29 – 46% порівняно з природним 
фоном.
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