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Посуха в природних умовах індукує зміни
гідравлічного опору коренів і функціонування
аквапоринового транспорту води [1]. Вважають,
що інгібування транспорту води в період зак-
ладання флоральних органів може істотно впли-
вати на формування насіння [4]. Висока темпе-
ратура також є важливим фактором, від якого
залежать ріст зернівки та врожайність пшениці
за рахунок зменшення розмірів насінини, кіль-
кості колосків та зерен у колосі [3]. Використан-
ня в практиці сучасного землеробства високо-
продуктивних сортів пшениці вимагає з’ясуван-
ня значення транспорту води через мембрани
в посухостійкості рослин у критичні фази рос-
ту та розвитку. Для цього можуть бути викори-
стані специфічні інгібітори аквапоринів [2].
Мета досліджень — вивчити вплив інгібу-

вання транспорту води на продуктивність рос-
лин пшениці.
Матеріали та методи досліджень. Росли-

ни ярої м’якої пшениці сортів Вітка, Скороспіл-
ка 95, Скороспілка 99, Недра вирощували в
умовах польового досліду на ділянках дослід-
ного господарства «Феофанія» НАН України. В
фазу трубкування рослини обробляли розчи-
ном HgCl2 у концентрації 0,5 мМ. Через 1, 2, 6,
8, 12 діб після обробки рослин відбирали зраз-
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По азано, що ін іб вання транспорт води
рослин пшениці в фазі тр б вання спричиняло
при нічення ростових процесів та зниження
прод тивності рослин, що свідчить про
визначн роль водно о режим в форм ванні
прод тивності.

ки листків для визначення вмісту води. Після
завершення формування рослин вимірювали
висоту стебла та довжину прапорцевого лист-
ка. Довжину колоса, кількість колосків та зерен
у колосі визначали після дозрівання рослин.
Результати оброблено статистично.

 Результати та їх обговорення. Обробка
рослин пшениці інгібітором аквапоринового
транспорту води в період завершення ростових
процесів спричиняла зменшення висоти стеб-
ла у сортів Скороспілка 95, Скороспілка 99 та
Недра (табл. 1). Довжина прапорцевого лист-
ка зменшувалась у пшениці сортів Вітка та Нед-
ра, а довжина колоса зменшувалась у сортів
Скороспілка 95, Скороспілка 99 та Недра. Ін-
гібування ростових процесів було наслідком
зменшення вмісту води в листках через дві
доби після обробки рослин інгібітором водно-
го транспорту (табл. 2). Зменшений порівняно
з контролем вміст води в листках зберігався
протягом 12 діб у пшениці сортів Вітка, Скорос-
пілка 99 та Недра. Прискорення втрати води
листками в умовах польового досліду за дії
ґрунтової посухи та високої температури по-
вітря прискорювало дозрівання рослин і змен-
шувало їхню продуктивність.
Однак тривалість дії інгібітора транспорту

Вітка, контроль 74±3,5 19,2±0,4 6,6±1,2 12±2 20±3

Вітка, HgCl2 74,8±4,0 17,1±0,4 6,9±1,1 12±2 18±3

Скороспілка 95, контроль 53,5±3,1 15,9±0,5 5,3±0,9 9±2 16±3

Скороспілка 95, HgCl2 48±4,1 16,4±0,5 4,9±1,0 8±2 12±5

Скороспілка 99, контроль 65,5±4,1 16,1±0,3 7,0±0,9 10±2 21±5

Скороспілка 99, HgCl2 59,4±4,0 17,5±0,4 6,0±1,5 9±2 17±6

Недра, контроль 68,0±4,0 20,1±0,3 8,0±1,0 12±2 26±4

Недра, HgCl2 64±4,0 19,2±0,3 7,2±1,4 12±2 19±4

1. Ріст та прод тивність рослин пшениці
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Вплив інгібування транспорту води
на розвиток пшениці в умовах природної посухи

Використання специфічного інгібітора аква-
поринових водних каналів у листках пшениці

Висновки

дало змогу встановити їхню роль у формуванні
продуктивності в умовах природної посухи.
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води незначна. Тимчасове інгібування міжмем-
бранного обміну води прискорювало дозріван-
ня рослин. Отже, міжмембранний транспорт
води через аквапоринові канали у пшениці в
період формування врожаю за дії природної

Вітка, контроль 75,9±0,3 72,5±0,2 68,5±0,2 76,3±0,2 66,9±0,4

Вітка, HgCl2 74,3±0,4 68,2±0,3 66,0±0,3 72,2±0,3 57,0±0,5

Скороспілка 95, контроль 75,1±0,4 68,7±0,3 71,7±0,3 72,1±0,3 68,8±0,3

Скороспілка 95, HgCl2 75,2±0,4 62,2±0,5 64,5±0,4 72,6±0,4 70,6±0,4

Скороспілка 99, контроль 76,5±0,4 69,3±0,5 69,8±0,6 74,5±0,5 68,3±0,6

Скороспілка 99, HgCl2 74,3±0,2 68,8±0,4 67,1±0,4 73,2±0,4 58,2±0,4

Недра, контроль 75,6±0,3 79,8±0,4 77,6±0,3 68,0±0,4 75,3±0,4

Недра, HgCl2 75,4±0,3 77,6±0,5 75,0±0,5 69,7±0,6 66,8±0,6

2. Вплив оброб и рослин хлоридом рт ті на вміст води в лист ах пшениці

Час після обробки рослин, доба

1  2  6  8 12
Сорт, варіант

посухи і високих температур середовища істот-
но впливав на їх продуктивність.
Погіршення водозабезпечення клітин у пе-

ріод росту індукувало прискорення дозрівання
рослин та старіння листкового апарату.




