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Abstract. It wa» established in previous investigations

that irradiation of*aalse hybrid Kneja 21-611 seeds

with the dose 5<*y showed the most constant and the best

expressed stimulation effect. The activity of eata lase

and synthesis of alfa-aaylase showed that the most

conrenlent time for sowing of irradiated with 5Qy seeds

was 2 days after the treatment.

Предаосевното облъчване на семената оказва влияние на
ферментативните системи на растенията(Власюк 1963, Гусева
1971). Отгледаните от облъчени семена растения повишават ак-
тивността на каталазата и синтеза на алфа-амилавата, която в
началото на повикването неколкократно се увеличава.

Редица автори (Березина в Абдуяаев, 1968; Малцева, 1979;
СоЫега, 1960 й др.) облъчвайки семена от домати» царевица 2
пшеница забелязали, че стимулационният ефект се изменя и за-
виси не само от мощността на дозата, но и в зависимост от
интервала от времето между облъчването на семената и посява-
нето. Поради това, за да се получи добър стимулационен ефект
Березина ( 1964, 1970 ) предлага да се ограничи срока на съ-
хранение на облъчените семена максимум до 14 дни.

Целта на настоящата работа е да се изучи влиянието на
фактора "срок на съхранение на семената след радиационно
въздействие" при хибрида Кнежа-2Л-611, отглеждан за зърно.
За изпълнение на тази задача семена от същия хибрид бяха об-



лъчени с доза 5 Грей, която предварително беше установена, че е
с най-постоянен и най-добре изразен стимулационен ефект за ца-
ревицата ( хибрид КнвДо-2Л-611 ) .

Материал и метод1*
Като източни* на гама-обльчване е използуван Cs-137. Ца-

ревични семена на хибрида Кнежа-2Л-611 са облъчени на гама-ус-
тановка "Стебел ЗМ" при мощност на дозата 570 Р/мин. Влажността
на семената беше 13-14/6.

Изменението активността на каталазата и синтеза на алфа-
амилазата са изследвани в:"1) кълновете и 2) кореновата систе-
ма и листната маса на растенията във фаза 5-ти лист. Облъчени-
те семена се накисваха 2 часа във вода и се поставяха в петре-
ви стъкла по 50 броя. Наредените върху намокрена филтърна хар-
тия семена се поставяха в термостат при температура 25°С, На
третият ден след попълването се отстраняваха кълновете, от ко-
ито се изготвяше годния екстракт на каталазата. Царевичните
растения се отглеждаха на хранителен разтвор Хелригер, като
след третия ден се поставяха на пълна концентрация на храни-

телния разтвор. Хранителният разтвор се аерираше по 15 мину-
ти дневно, чрез продухване на въздух. Микроелементите се дава-
ха от А до 2 по Хогланд. Семената бяха засявани на 1, 2, 8, 14
и 19-я ден след облъчването. Изменението на активността на ка-
талазата се определяше по газометричния метод, като отчети се
правеха на 3, 6 и 9-та минута. Синтеза на алфа-амалазата се
определяше по метода на Бертран.

Резултати и обсъждане

Изследванията върху изменението на активността на катала-
зата са направени на кълновете, кореновата система и листната
маса, при различен срок на съхранение на облъчените семена. От
данните показани на Фиг. 1 се вижда,че при определена оптимална
стимулационна доза от 5 Грей, основен фактор за изменение на
актжвяоотта на каталазата е срока на съхранение на облъчените
семена до сеитбата им. Каталазата и в трите пункта: кълнове,
коренчета и листна маса е най-активна в първите 3 минути и то
при варианта, където семената се засяват на втория ден след
облъчването им. След 6-та и 9-та минута и след 8-я, 14-я и
19-я ден тл постепенно затихва и се изравнява с контролата.
В процентно отношение при кълновете увеличението достига до
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'!ч1г.1. Изменение на активността на каталазата в 3-та(—),6-та(—) и 9-та( — -)мин.за кълнове-

то(а), корените(б) и листата(в) след различен срок на съхранение на облъчените семена.
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Фиг,2. Изменение синтеза на алфа-амилазата в кълновете( ), кореновата система(—)

и листната маса(—) след различен срок на оъхраяетгв на облъчените свмана



15,40$, за коренчетата 26,50$ и за листната иаса 48,50% в сравне-
ние с коБтролата.

Изследванията вьрху синтеза на алфа-ьзклг.зата в кълповоте,
кореновата система Е клетката каса, както по поу^затела тока и
в процектко относонле показват, чз сткыулслЕонЕата доза от 5
Грей иай-добрэ са проявява пра Е-ар^алта, К1д*ж> сснэната са об-
лъчени два дна проди сеитбата (Civ. 2) . За Екяиолзтв проц&ятло-
то уьвлгченив досткга до 12,75%, зг кореногата система до 19,6С£,
за листната imca до 28,0G#, Haf-пгсък в процента нри облъчените
Е съхранени семена 19 дни до сеитбата.

Изводи

1, Лабораториите условия, npz копто со определят активност-
та на глталазата Е екпт&за на. ад.^-а:«1лазата са г;одхо~^-д за
бързото определяне ка cpoica UQ съхрп^кае на ст»;;^л5цпскдот
действие на о&чъчепич'б с r^r-a-."i.Tia napor.ircHz ск.чта.

2. Активността ка ката-азата и с;:ь?еза на агТ^-с^лаоат
показват,че па5-ао^:одщая срок са селтба^а ЕЕ оолъчоп'-ге с
пр-здаарзтелко онродолепата стга.^.:глз:0Ека доза (Б Ту-:2) cevon
на хкбр^'^г Кнс£а-2Л-611 е два длз след гг^
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