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Анотація. В статті наведено результати вивчення інтенсивності 

дихання цілого та травмованого насіння сої сортів Танаїс і Легенда. 

Інтенсивність дихання насіння визначали за допомогою респіраторного 

приладу І. М. Толмачова та титрованого розчину бариту Ва(ОН)2, який 

поглинає вуглекислий газ, що виділяється насінням. Встановлено, що 

інтенсивність дихання при зберіганні збільшується в основному внаслідок 

того, що на старому насінні розвивається велика кількість плісняви та інших 

патогенних мікроорганізмів. Після 20 місяців зберігання інтенсивність дихання 

насіння збільшувалася, особливо травмованих. Насіння з мікротравмами і 

макротравмами сім’ядолей характеризувалося найбільшою інтенсивністю 

дихання. Через добу після початку пророщення дихання проходить у десятків 

разів інтенсивніше, ніж у сухого насіння. 
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Abstract. The results of the study of the respiration rate of a traumatized and 

seeds of soybean varieties Tanais and Legend. The intensity of seed respiration was 

measured using a respiratory device I. M. Tolmachev and titrated solution barite Ba 

(OH)2, which absorbs carbon dioxide released by the seeds. It is found that the 

respiration rate increases when storing mainly due to the fact that the old developing 

seeds a large number of mold and other pathogens. After 20 months of storage of 

seed respiration rate increased, especially traumatized. Seeds with microtrauma and 

makrotravm cotyledon was characterized by the highest rate of respiration. Twenty-

four hours after the start of germination, respiration takes place in dozens of times 

more intense than in the dry seeds. 
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Фізіологічно зріле насіння поступово втрачає вологу, стає повітряно-

сухим, і у такому стані може довго зберігати життєздатність. Зовні насіння 

здається безжиттєвим, але воно як і раніше залишається живим організмом, що 

реагує на дію факторів навколишнього середовища, хоча й з меншою енергією 

[3]. У насінні у період спокою відбувається обмін речовин, і життєві функції не 

припиняються, а лише зводяться до крайнього мінімуму. Інтенсивність обміну 

залежить від внутрішнього стану насіння, від видових і сортових особливостей, 

від умов зовнішнього середовища. Одним з найбільш вивчених проявів обміну 

речовин і найбільше яскраво виражених властивостей є дихання насіння. Воно 

кращим образом характеризує їх стан, сутність і рівень фізіологічних процесів, 

що протікають у насінні [1]. 

Дихання можна визначити як процес, який протікає в кожній живій 

клітині, і веде до вивільнення енергії. В процесі нормального дихання 

вивільнення енергії пов’язано з поглинанням кисню, витратою органічної 

речовини та виділенням вуглекислого газу і води. Вологе та травмоване насіння 

дихає інтенсивніше, що може викликати самозігрівання насінних мас. 

Самозігрівання викликається не тільки інтенсивним диханням насіння, але й 

розвитком мікроорганізмів, що виділяють велику кількість тепла. Згубність дії 

самозігрівання на насіння обумовлена не тільки високою температурою, але й 



токсичними виділеннями патогенної мікрофлори, які різко знижують схожість 

насіння [2, 4]. З рахуванням процесів дихання насіння організовують правильне 

їх зберігання, встановлюють норми реальних втрат при зберіганні. Тому 

дослідження, пов’язанні з диханням насіння, мають не лише теоретичне, але й 

велике практичне значення. 

У практиці досліджень інтенсивність дихання визначають за кількістю 

виділеного вуглекислого газу або поглиненого кисню у мл або мг, що 

виділяється в даних умовах наважкою насіння (100 або 1000 г насіння на 

абсолютно суху масу) за 24 години. 

Матеріали і методи досліджень. Лабораторні дослідження з вивчення 

інтенсивності дихання цілого та травмованого насіння сої проводили в 

лабораторії «Аналітичні дослідження» кафедри рослинництва НУБіП України. 

В дослідженнях використовували ціле та травмоване насіння сої сортів Танаїс і 

Легенда, вирощене на полях кафедри рослинництва у ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція». Інтенсивність дихання насіння визначали за 

допомогою респіраторного приладу І. М. Толмачова та титрованого розчину 

бариту Ва(ОН)2, який поглинає вуглекислий газ, що виділяється насінням. 

Дослід проводили при температурі 20-22 °С. Обчислення інтенсивності 

дихання за кількістю поглинутого кисню одиницею біомаси за одиницю часу 

проводили за формулами, наведеними в практикумі з фізіології рослин [5]. 

Результати експериментальних досліджень. Дослідами встановлено, що 

травмоване насіння сої дихає значно інтенсивніше, ніж ціле (табл). При 

пошкодженні насіннєвої оболонки кисень отримує доступ до внутрішнього 

вмісту насіння й розвивається посилений дихальний процес. Особливо 

активізується дихання при доступі кисню до сім’ядолей в результаті їх 

травмування. Зокрема, ціле насіння сої сортів Танаїс та Легенда поглинало 1,9 

мл кисню на 100 г сухої речовини за добу; з травмованими оболонками – 

в межах 2,3-2,6 мл кисню на 100 г сухої речовини за добу; з 

пошкодженими сім’ядолями – 4-8 мл кисню відповідно. Варто зауважити, 

що на інтенсивність дихання насіння впливає як місце виникнення травм, так і 



ступінь пошкодження. Насіння з мікротравмами і макротравмами сім’ядолей 

характеризувалося найбільшою інтенсивністю дихання. Через добу після 

початку пророщення дихання проходить у десятків разів інтенсивніше, ніж у 

сухого насіння. Це говорить про те, що процес дихання бурхливо протікає з 

початком поділу й росту клітин насіння. 

 
Таблиця – Вплив типів травмування насіння сої на інтенсивність 

дихання (поглинання О2 в мл на 100 г сухої речовини) 
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Сорт Легенда  
Ціле насіння (контроль) 1,9 34,2 142,7 2,2 39,4 326,3 
Макротравми насіннєвої  оболонки  2,4 41,2 175,3 2,8 45,9 367,5 
Макротравми сім’ядолей 4,0 51,4 403,6 5,6 61,2 578,8 
Мікротравми насіннєвої  оболонки  2,6 44,2 195,6 3,7 49,3 389,3 
Мікротравми сім’ядолей  7,9 64,8 476,5 8,8 78,5 594,1 

Сорт Танаїс 
Ціле насіння (контроль) 1,9 14,4 104,3 2,0 24,2 206,1 
Макротравми насіннєвої  оболонки  2,3 18,3 123,3 2,5 26,0 223,2 
Макротравми сім’ядолей 3,8 30,2 248,0 5,0 20,1 462,9 
Мікротравми насіннєвої  оболонки  2,5 20,7 160,9 3,6 30,4 282,7 
Мікротравми сім’ядолей  6,6 35,9 296,7 7,3 66,8 516,0 

 

Висновки. Інтенсивність дихання при зберіганні збільшується в 

основному внаслідок того, що на старому насінні розвивається велика кількість 

плісняви та інших патогенних мікроорганізмів. Після 20 місяців зберігання 

інтенсивність дихання насіння збільшувалася, особливо травмованих. Слід 

мати на увазі, що інтенсивність дихання насіння є сумарним показником 

процесу дихання та діяльності мікроорганізмів, що заселяє насінні маси. 
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