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Передмова
Генетичне різноманіття рослин відіграє вирішальну роль у задоволенні
багатогранних, постійно зростаючих життєвих потреб людей, забезпеченні
функціонування народного господарства, у підтриманні та поліпшенні
оточуючого середовища. Саме різноманіття видів, сортів і форм культурних
рослин, які відрізняються за напрямками використання, якістю продукції
адаптивністю до біотичних та абіотичних чинників середовища, іншими
господарсько-цінними ознаками, дозволяє в умовах постійних змін
природно-кліматичних умов та соціальних обставин стабільно забезпечувати
населення у достатньому обсязі продуктами харчування, одягом, лікарськими
засобами, будівельними матеріалами, сировиною для цілого ряду галузей
промисловості, задовольняти естетичні потреби, створювати сприятливі для
людей штучні ландшафти, тощо. Тому проблема збору, збереження і
стабільного використання генетичних ресурсів культурних рослин та їх
диких співродичів є виключно важливою на сучасному етапі розвитку як
України, так і в цілому світового співтовариства, оскільки вона
безпосередньо пов'язана у першу чергу з забезпеченням національної та
глобальної продовольчої безпеки.
Навчальна дисципліна «Сучасні теоретичні основи селекції та
насінництва» є вибірковою для аспірантів, які навчаються за спеціальністю
201 «Агрономія». При підготовці до практичних занять необхідно самостійно
опрацювати теоретичний матеріал, що складає основу тематики практичної
роботи. За допомогою конспекту лекцій, навчальних посібників, фахової
літератури розглянути основні теоретичні положення даної теми.

МОДУЛЬ 3 «ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ РОСЛИН»
Практичне заняття № 1
Тема: Вивчення нормативних актів України та світу з питань
збереження біорізноманіття та генетичних ресурсів рослин.
Мета: Ознайомитися з законодавством України та світових
міжнародних організацій про біорізноманіття планети та його збереження.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
1. Якими міжнародними документами регламентується діяльність країн
у сфері генетичних ресурсів рослин?
2. Міжнародні центри сільськогосподарських досліджень.
3. Які наслідки щодо сприяння збереженню біорізноманіття мало
прийняття Конвенції ООН з біорізноманіття, Глобального плану дій з

генетичних ресурсів рослин, Міжнародної угоди з генетичних ресурсів
рослин для виробництва продовольства та ведення сільського господарства ?
4. Як вплинуло на збереження біорізноманіття прийняття Концепції
України про охорону біорізноманіття, Законів України «Про рослинний світ»
та «Про охорону прав на сорти рослин».
5. Номенклатура у сфері генетичних ресурсів рослин, ДСТУ 7066.2009.
6. Науково-технічна програма України «Генетичні ресурси рослин», її
мета, основні завдання.
Практичне заняття № 2
Тема: Структура Системи генетичних ресурсів України.
Мета: Ознайомитися з шляхами і способи збереження та використання
генетичних ресурсів рослин. Національний генбанк рослин України. Система
генетичних ресурсів рослин України. Науково–технічна програма «Генофонд
рослин», Національний центр генетичних ресурсів України, його структура,
функції.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
1. Система генетичних ресурсів рослин України.
2. Для чого необхідне збереження генетичних ресурсів рослин ?
3. Зв'язок з іншими біологічним та сільськогосподарськими науками.
4. Методи, основні розділи генетичних ресурсів рослин.
5. З якою метою створено Національний центр генетичних ресурсів
України, його структура, функції.
Практичне заняття № 3
Тема: Локалізація генетичного різноманіття основних с.-г. культур.
Залучення та інтродукція зразків генофонду.
Мета: Ознайомитися з Генбанками країн світу, Міжнародними
центрами сільськогосподарських досліджень, іншими установами з
генетичних ресурсів рослин. Збереження in situ, ex situ, on farm. Міжнародна
організація «Bioversity International», її функції. Європейська кооперативна
програма з генетичних ресурсів рослин, участь України у її діяльності.
Значення залучення та інтродукції зразків для збереження біорізноманіття.
.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
1. Основні форми збереження генетичних ресурсів рослин.
2. Теоретичні і практичні основи інтродукції.

3. Форми інтродукції: натуралізація, акліматизація, доместикація.
4. Вчення М.І. Вавілова про вихідний матеріал, центри походження
культурних рослин.
5. Значення експедиційного збору рослинного матеріалу, міжнародного
обміну генетичними ресурсами рослин.
Практичне заняття № 4
Тема: Інформаційне забезпечення системи генетичних ресурсів
України.
Мета: Ознайомитися з інформаційним забезпеченням Національного
банку генетичних ресурсів рослин України.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
1. Методологічні основи формування, ведення і використання колекцій
генетичних ресурсів рослин.
2. Паспортизація зразків генофонду рослин. Інвентаризація колекцій.
3. Класифікатори-довідники, їх використання для створення ознакових
баз даних сільськогосподарських рослин.
Практичне заняття № 5
Тема: Формування та ведення базових, ознакових, генетичних
колекцій.
Мета: Ознайомитися з правилами формування та ведення колекцій
генетичних ресурсів рослин, категоріями генофонду рослин та їх
особливостями. Типи та види колекцій. Методика формування базових,
серцевинних, ознакових, генетичних, спеціальних колекцій.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
1. Основні види колекцій та принципи їх формування.
2. Реєстрація колекцій та цінних зразків генофонду рослин.
3. Особливості методики формування базових, серцевинних, ознакових,
генетичних, спеціальних колекцій.
4. Значення диких видів рослин, місцевих сортів народної селекції та
селекційних сортів наукових установ для створення колекцій генофонду
культури.
Практичне заняття № 6

Тема: Формування та ведення паспортних, ознакових та інших баз
даних зразків генофонду рослин.
Мета: Ознайомитися Національний каталог, класифікатори довідники,
їх використання для створення ознакових баз даних і формування колекцій
генофонду с.-г. культур. Уніфікація ведення паспортних баз даних.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
1. Які завдання можна виконати та які знання одержати з
Національного каталогу та класифікаторів довідників ?
2. Як використовують класифікатори довідники для створення
ознакових баз даних і формування колекцій генофонду с.-г. культур ?
3. Уніфікація ведення паспортних баз даних. Створення європейського
каталогу зразків генофонду рослин EURISCO та інших міжнародних
каталогів.
Практичне заняття № 7
Тема: Методи збереження та відтворення колекційних зразків.
Мета: Ознайомитися зі способами збереження колекційних зразків та
вимогами до якості насіння, яке закладається в Національне сховище.
Короткострокове, середньо- та довготривале збереження..
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
1. Технологія збереження насіння та його регенерація.
2. Регенерація насіння генофонду, основні вимоги до пересіву зразків.
3. Умови довготривалого зберігання насіння.
Практичне заняття № 8
Тема: Схеми передачі ознаки (рецесивної та домінантної) від донора до
реципієнта у самозапильних і перехреснозапильних видів, видів, що
репродукуються вегетативно.
Мета: Ознайомитися з поняттями джерела та донора ознаки. Генетичні
джерела та донори цінних ознак серед місцевих зразків і диких видів рослин.
Використання донорів і джерел цінних ознак у селекції, його шляхи та
правові засади. Об’єми зразків насіння для само- та перехреснозапильних
культур.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.

1. Специфіка зберігання культур, які розмножуються вегетативно.
2. Поняття джерела та донора ознак.
3. Джерела та донори яких ознак виявлено серед місцевих та диких
зразків рослин ?
4. Які об’єми зразків насіння необхідні для збереження само- та
перехреснозапильних культур.
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МОДУЛЬ 2 «ІМУНІТЕТ РОСЛИН І СЕЛЕКЦІЯ НА СТІЙКІСТЬ ДО
ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ»
Система захисту рослин від ураження збудниками хвороб та
пошкодження шкідниками включає комплекс заходів, як агротехнічних, так і
агрохімічних; рослинники в своєму розпорядженні мають широкий вибір
пестицидів. Але самі ядохімікати, як і їх застосування, є дуже вартісними,
тому створення сортів, захищених генетичним бар’єром стійкості до
патогенів, позбавляє необхідності застосування пестицидів або ж істотно
його обмежує. Це дає не тільки бажаний економічний, але і екологічний
ефект. До того ж, у системах органічного землеробства застосування
пестицидів виключається, тому для вирощування екологічної продукції
створення стійких сортів є необхідною умовою.
Таким чином, в системі заходів, спрямованих на підвищення
врожайності зерна, велике значення приділяється створенню нових сортів на
основі ефективних методів селекції та правильного добору вихідного
матеріалу. Передумовою успіху в селекції на стійкість до ураження
збудниками хвороб є існування і доступність донора стійкості, знання
генетики та біології патогенна.
Практичне заняття № 1
Тема: Загальні принципи і підходи до оцінки вихідного та
селекційного матеріалу у світовій селекційній практиці.
Мета: Ознайомитися з видами інфекційних фонів. Польові та
лабораторні інфекційні фони. Інвазійні, штучні, провокаційні, природні
інфекційні фони. Значення штучних інфекційних фонів у виявленні стійкості
рослин сільськогосподарських культур до збудників хвороб. Значення
штучних
інфекційних
фонів
у
виявленні
стійкості
рослин
сільськогосподарських культур до шкідників

1.
2.
3.
4.
5.

Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
У чому полягають переваги вирощування стійких до шкідливих
організмів сортів с.-г. культур?
Основні теорії фітоімунітету кінця Х1Х – початку ХХ ст.
Внесок М.І.Вавилова в становлення і розвиток фітоімунології.
Теорія спорідненої еволюції рослин-живителів і і патогенів на спільній
батьківщині і її роль в селекції на імунітет.
Категорії імунітету рослин до хвороб.

Хімічний склад рослин як фактор пасивного імунітету.
Надчутливість як фактор активного імунітету рослин.
Толерантність (витривалість) рослин до пошкодження фітофагами.
Фітоалексини як фактор активного імунітету рослин до хвороб.
Фізіологічні раси патогенів і методи їх ідентифікації.
Спеціалізація і мінливість збудників хвороб.
Шляхи мінливості фітопатогенних грибів.
Роль статевого процесу в мінливості грибів.
Гетерокаріоз і парасексуальний процес у грибів як фактор їх
мінливості.
15. Антропогенні порушення навколишнього середовища і імунітет
рослин.
16. Епіфітотії і селекція на стійкість до хвороб.
17. Експрес-методи оцінки рослин на стійкість до хвороб.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Практичне заняття № 2
Тема: Методи оцінки вихідного та селекційного матеріалу зернових на
стійкість до шкідливих організмів.
Мета: Ознайомитися із методами створення штучних інфекційних
фонів твердої сажки пшениці, жита, кам’яної сажки ячменю; карликової
сажки пшениці та сажки вівса, летючої сажки пшениці, жита, ячменю;
пухирчастої та летючої сажки кукурудзи; методами створення
провокаційного фону стеблового кукурудзяного метелика; штучних
інфекційних фонів іржастих хвороб зернових культур на різних етапах
органогенезу рослин; борошнистої роси, септоріозу на зернових колосових
культурах; снігової плісені та кореневих гнилей на озимих житі та пшениці;
кореневих гнилей та плямистостей гельмінтоспоріозної етіології на ярих
зернових культурах (пшениці та ячмені); інвазійних і провокаційних фонів
внутрішньостеблових шкідників ярих пшениці та ячменю і оцінки їх
стійкості.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
1. Методи створення провокаційних фонів в селекції на імунітет.
2. Методи створення штучних інфекційних фонів у селекції рослин на
стійкість до хвороб.
3. Методи накопичення та збереження інокулюму для створення
штучних інфекційних фонів.

Практичне заняття № 3
Тема: Методи оцінки і добору вихідного та селекційного матеріалу
технічних культур на стійкість до шкідливих організмів.
Мета: Ознайомитися з методами оцінки і добору буряків на стійкість
до коренеїда і кагатної гнилі; соняшника на стійкість до білої і сірої гнилей,
фомопсису; несправжньої борошнистої роси і квіткового паразита вовчка;
шкідників (соняшникової вогнівки) за панцирністю насіння.; картоплі на
стійкість до фітофторозу, раку, вірусних хвороб; капусти на стійкість до
кили, судинного бактеріозу і фузаріозу.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
1. Вертикальна і горизонтальна стійкість рослин до хвороб, переваги і
недоліки.
2. Багатолінійні сорти.
3. Система імунологічних бар’єрів у рослин до шкідників і форми
прояву стійкості рослин до шкідників.
4. Методи виявлення стійких форм рослин до шкідників.
5. Антибіоз як фактор стійкості рослин до шкідників.
6. Антиксеноз як фактор стійкості рослин до шкідників.
7. Методи створення штучних інвазійних фонів в селекції на імунітет.
8. Біотехнології і генна інженерія в селекції на імунітет.
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Модуль 3. «БІОТЕХНОЛОГІЯ В РОСЛИННИЦТВІ»
ПЕРЕДМОВА
Рівень знань і методичних розробок у біотехнології рослин, досягнутий
наприкінці 20-го століття та початку нинішнього, перетворив цю
багатопрофільну галузь біології на дієву силу з удосконалення рослинного
організму у напрямі підвищення продуктивності, стійкості до біо- та
абіотичних чинників, поліпшення показників якості рослинної сировини
тощо.
Методи біотехнології широко застосовуються для отримання
безвірусного садивного матеріалу та його масового розмноження у
садівництві, овочівництві, квітникарстві.
Для найбільш важливих для людства сільськогосподарських культур –
пшениці, рису, кукурудзи, ячменю – доведено доцільність і перспективність
застосування методів експериментальної гаплоїдії для прискорення
селекційного процесу та підвищення його ефективності. Істотно вищий
рівень результативності при створення віддалених гібридів було досягнуто за
застосування методу ембріокультури.
Розроблено і застосовано у
селекційній практиці методи клітинної селекції in vitro для створення та
оцінювання генотипів рослин на стійкість до несприятливих чинників
довкілля.
Подальшого розвитку набули і стрімко розвиваються ДНК-технології.
Створено і впроваджено на великих площах (близько 200 млн. га) генетично
модифіковані сорти кукурудзи, сої, бавовнику, ріпаку та інших культур.
Поряд з розвитком і удосконаленням методів генетичної інженерії,
спостерігається значний прогрес у розробленні та впровадженні у практичну
селекцію підходів, які ґрунтуються на вивченні молекулярно-генетичного
поліморфізму ДНК, запропоновано надійні та ефективні ДНК-маркери для
вирішення багатьох проблемних питань селекції і насінництва
сільськогосподарських культур. Побудовано сучасні хромосомні карти,
створено інформаційні бази секвенованих геномів модельних і економічно
важливих видів рослин, що дозволяє проводити інформаційний пошук і
створювати ефективні маркерні системи.
МАS – маркер асоційована
(маркер-опосередкована, маркер-допоміжна селекція) вже є прийомом, який
реально застосовується у провідних біотехнологічних і селекційних
компаніях та наукових установах для добору цінних рекомбінантів,
трансформантів, генотипів-носіїв пірамідованих генних комплексів тощо.
Необхідною умовою ефективного використання методів сучасної
біотехнології в селекції є співпраця біотехнологів і селекціонерами, яка

вимагає від останніх знань основних понять, принципів, можливостей і
обмежень клітинних і ДНК-технологій.
Лекційний курс «Біотехнологія у рослинництві», який є складовою
частиною навчально-методичного комплексу «Сучасні теоретичні основи
селекції та насінництва», є вибірковим для аспірантів, які навчаються за
спеціальністю 201 Агрономія, і висвітлює у лаконічній формі практично усі
найбільш значимі напрями сучасної біотехнології рослин. На практичних
заняттях надається можливість ознайомитися з організацією і матеріальнотехнічним забезпеченням біотехнологічних лабораторій, де провадяться
дослідження з експериментальної гаплоїдії у ячменю та з валідації
молекулярно-генетичних маркерів.
Практичні заняття проводяться після прослуховування аспірантами курсу
лекцій та самостійної роботи з рекомендованою літературою. Теоретичні
положення, відомості щодо становлення і розвитку біотехнології, викладені у
лекційному курсі, разом з практичними заняттями дають уявлення про
досягнення, проблеми та перспективи застосування методів сучасної
біотехнології для вирішення важливих завдань селекції та насінництва
сільськогосподарських культур.
Практичне заняття № 1
Тема: Структура біотехнологічної лабораторії, організаційні вимоги,
матеріально-технічне забезпечення робіт з культурою in vitro рослинних
клітин, тканин та органів.
Мета: Ознайомлення із принципами організації робіт у галузі культури
in vitro на прикладі лабораторії генетики, біотехнології та якості Інституту
рослинництва ім. В.Я. Юр’єва.
Регламент проведення практичного заняття. Історія створення
лабораторії, основні напрями досліджень та досягнення. Огляд лабораторних
приміщень для підготовки посуду та інструментів, обладнання для
стерилізації (сушильні шафи, автоклав), приготування живильних середовищ
(різні типи терезів, рН-метр, дистилятор), попередньої обробки рослинного
матеріалу для маніпуляцій in vitro. Відвідування кімнати для проведення
цитологічного аналізу та операційної, де здійснюються маніпуляції з
отримання асептичних культур. Порядок підготовки операційної кімнати;
обладнання та пристрої для забезпечення принципів асептики. Ознайомлення
з роботою ламінарного боксу. Відвідування світлової кімнати.
Питання для опрацювання та контролю

1. Що означає термін «in vitro»?
2. Чому важливо дотримуватися принципів асептики при проведенні
робіт у галузі біотехнології?
3. Навести перелік організаційних вимог до біотехнологічних
лабораторій та їх матеріально-технічного забезпечення.
4. Що таке експлант?
5. Як здійснюється стерилізація рослинного матеріалу, приміщень,
лабораторного посуду?
6. Яким чином забезпечується асептика при проведенні робіт у
ламінарному боксі?
7. Які основні класи сполук містить живильне середовище для
культивування in vitro рослинних клітин, тканин та органів?
8. Як проводиться стерилізація живильних середовищ?
9. Які біотехнологічні методи можуть істотно прискорити створення
вихідного селекційного матеріалу?
10. Які біотехнологічні методи застосовують для збільшення
генетичного різноманіття вихідного селекційного матеріалу?

1
2
3
4
5

6
7
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Практичне заняття № 2
Тема: Лабораторія ПЛР-аналізу: структура, обладнання та організація
досліджень з валідації молекулярно-генетичних маркерів та паспортизації
селекційного матеріалу.
Мета: Ознайомлення із принципами організації науково-дослідних
робіт у лабораторії з проведення ПЛР-аналізу та з вивчення поліморфізму
запасних білків.
Регламент проведення практичного заняття. Історична довідка
щодо досліджень з вивчення поліморфізму запасних білків, ізоферментів та
ДНК у ІР ім.. В.Я. Юр’єва. Відвідування приміщень для підготовки
рослинного
матеріалу,
виділення
ДНК,
проведення
ПЛР,
електрофоретичного розділення та візуалізації продуктів ампліфікації.
Ознайомлення з комп’ютерними програмами аналізу зображень продуктів
ампліфікації. Аналіз електрофореграм, одержаних у ході експериментів з
валідації ДНК-маркерів і дослідження поліморфізму ізоферментів і запасних
білків.
Питання для опрацювання та контролю
1. Поняття маркерної ознаки. На чому базується принцип застосування
маркерів у генетичних дослідженнях і селекції?
2. Що таке молекулярні маркери?
3. Що таке електрофорез?
4. Які особливості застосування білкових та ізоферментних маркерів для
вирішення задач практичної селекції?
5. Що таке домінантні та кодомінантні маркери?

6. Що таке валідація маркерів і який рослинний матеріал, необхідний для
її проведення?
6. На чому ґрунтуються методи виділення ДНК?
7. Які ви знаєте типи молекулярних маркерів?
8. Що таке ПЛР? Охарактеризуйте принцип і етапи проведення ПРЛаналізу.
9. Що таке праймер? Що таке маркер молекулярної маси?
10. Що таке ампліфікатор?
11. На чому ґрунтується маркер-асоційована селекція?
12. Принцип паспортизації сортів сільськогосподарських культур за
використання ДНК-маркерів.
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