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ПЕРЕДМОВА
НАУКОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В. Я. ЮР‘ЄВА НААН
(1908–2018 рр.)
В. М. Ожерельєва, В. В. Кириченко
Осередком наукового потенціалу міста вже 110 років є Інститут рослинництва імені
В. Я. Юр‘єва НААН (колишня Харківська Державна селекційна станція). Харків‘яни пишаються тим, що саме на теренах Слобожанщини такими видатними вченими як П. В. Будрін,
В. Я. Юр‘єв, Б. К. Єнкен, П .П. Корхов, Б. М. Рожественський, Л. М. Делоне, М. М. Кулешов
та іншими, були закладені підвалини сучасної вітчизняної аграрної науки.
Історія першої в Україні самостійної дослідної установи – це міцний ланцюг переплетених
у часі подій, людських сподівань і прагнень, розчарувань та невтомної наполегливої, щоденної
праці. Водночас наближення 110-річчя Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН є
слушною нагодою на підставі історико-наукового аналізу розглянути історію створення установи та розвиток науково-дослідної справи.
Адже для сталого розвитку агропромислового комплексу та забезпечення економічної
незалежності України надзвичайно важливе значення має науково обґрунтована система ведення генетичних ресурсів рослин та сортова політика. У зв‘язку з чим особливої актуальності
набуває підвищення ефективності цих напрямів досліджень.
Інститут рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН є загальновизнаним в Україні і за її
межами. Одними з найбільш помітних і вагомих для агропромислового комплексу України й
Слобожанщини є наукові розробки інституту.
1908 р. слід вважати першим роком існування Харківської селекційної станції. Головним
завданням селекційної станції було вивчення і можливе поліпшення існуючих найважливіших
сільськогосподарських культур, а також створення нових кращих сортів.
В 1910 р. поряд із селекційною станцією Харківське губернське земство організувало
Харківську дослідну станцію Центрального району. До її завдань входили вивчення найактуальніших питань рільництва району з теоретичним вивченням факторів, які зумовлюють вирощування рослин, а також розробка методики польового досліду.
У січні 1911 р. відбувся Перший Всеросійський з‘їзд з селекції, насінництва та розповсюдження насіннєвого матеріалу. Місцем проведення з‘їзду обрано м. Харків, що пояснювалося його вдалим розташуванням серед великої низки насінницьких господарств сусідніх повітів. Головним аргументом стало те, що саме в Харкові створена перша селекційна установа.
В організації з‘їзду безпосередню участь прийняло Харківське товариство сільського господарства за сприяння Департаменту землеробства, Державного управління землевлаштування і
землеробства, Харківське губернське земство і управа. Активну участь у підготовці й проведенні прийняли всі співробітники Харківської селекційної станції. На Першому з‘їзді були
присутні такі видатні вчені як П. В. Будрін, В. В. Таланов, Б. К. Єнкен, В. В. Вінер,
Д. Л. Рудзинський, В. В. Колкунов, В. Я. Юр‘єв, А. О. Потебня та інші.
Завдяки проведеному з‘їзду, багатьом спеціалістам того часу було надано можливість
удосконалити свої знання шляхом відряджень у провідні селекційні установи Західної Європи
і Америки.
Помічники директора Харківської селекційної станції звернулися до Департаменту землеробства Росії з проханням дозволити їм закордонні відрядження. Згодом у серпні 1911 р. на
рік їде до Північної Америки П. П. Корхов. В першій декаді січня 1912 р. для вивчення селекційної справи від‘їжджає в Західну Європу Б. К. Єнкен. В цей час і В. Я. Юр‘єв виїздить спочатку до Англії, а потім до Америки з коротким заїздом у Свалеф (Швеція). Критично оцінивши закордонний досвід, співробітники по-новому організовують селекційну роботу. І вже
досліди 1913 р. підтвердили правильність обраного ними шляху.
В 1913 р. в Росії почалась організація обласних дослідних станцій. Тоді ж було створено
3

Харківську обласну сільськогосподарську дослідну станцію для обслуговування Харківської і
Полтавської губерній. Ця нова станція мала комплексний характер і охоплювала всі галузі
сільського господарства. До складу її і ввійшли селекційна та дослідна станції як відділи селекції і рільництва. Крім того, було заново організовано відділи ентомології, фітопатології, метеорології, тваринництва і садівництва. В 1917 р. створено відділ агрохімії.
Опрацьована при реорганізації Харківської обласної станції програма досліджень передбачала обслуговування дрібнотоварного господарства і майже не змінювалась аж до 1929 р.
На 1929 р. станція являла собою великий науково-дослідний заклад. Її відділи розміщувалися як на основній території (відділ селекції, рільництва, фітопатології, ентомології і агрохімії), так і на інших ділянках. У радгоспі «Українка» були відділи тваринництва і городництва, в Красному Куті – відділ садівництва («Каразінський сад»). Крім того, для розмноження
сортового насіння станції передано радгосп «Затишшя». Реконструкція сільського господарства, що почалася в 1928-1929 рр., вимагала докорінної перебудови дослідної справи, як за змістом, так і за формою.
Рішенням уряду восени 1929 р. станцію реорганізовано в Український науково-дослідний
інститут зернового господарства, причому з її складу виділено як самостійні дослідні заклади
відділи тваринництва, садівництва, городництва, фітопатології та ентомології.
Прагнення уряду наблизити наукові заклади до основних районів виробництва сільськогосподарської продукції знайшло своє відображення в тому, що Український інститут зернового господарства в 1932-1933 рр. переведено в Дніпропетровськ – в центр одного з найбільш
у країні зернових районів, а в Харкові на базі відділу селекції інституту з квітня 1933 р. створено самостійний заклад, що дістав назву Харківської селекційної станції.
Через півтора року – 1 жовтня 1934 р. – станцію знову реорганізовано і перетворено в
Харківську обласну станцію бурякового рільництва з відділом селекції.
На підставі постанови Ради Народних Комісарів від 29 травня 1937 р. станцію бурякового рільництва перетворено в Харківську державну селекційну станцію.
У роки Великої Вітчизняної війни Харківська державна селекційна станція продовжувала свою роботу спочатку в Сталінградській області (Камишенська державна селекційна станція), а потім на Казанській та Челябінській селекційних станціях. В цей період працівники
станції дбали насамперед про збереження і розмноження створених до того часу районованих
і перспективних сортів.
А вже восени 1943 р., після вигнання німецьких окупантів, посіви озимини і з весни
1944 р. посіви розсадників усіх селекційних культур станції було проведено на попередній
базі (під Харковом).
В 1946 р. за рішенням уряду УРСР в Харкові організовано Інститут генетики і селекції
Академії наук Української РСР, завданням якого була розробка і удосконалення теоретичних
основ селекції.
Подальший розвиток сільського господарства в країні вимагав значного поліпшення науково-дослідної роботи. У зв‘язку з цим в лютому 1956 р. прийнято постанову про заходи з
поліпшення роботи науково-дослідних закладів з сільського господарства.
В червні 1956 р. створено Український науково-дослідний інститут рослинництва, селекції і генетики, який об‘єднав Харківську державну селекційну станцію та Інститут генетики і
селекції Академії наук УРСР. Крім дослідної і науково-методичної роботи, на Інститут покладено також вирощування елітного насіння всіх районованих по Харківській області сортів
зернових, зернобобових, олійних культур і трав.
В 1962 р., після смерті академіка В. Я. Юр‘єва, Українському науково-дослідному інституту рослинництва, селекції і генетики присвоєно його ім‘я.
З 1992 р. інститут має сучасну назву і входить в систему Національної академії аграрних
наук України.
Впродовж 1992-1995 рр. сформована Система генетичних ресурсів рослин України на чолі з
Національним центром генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ), створеним в інституті.
В 2000 р. спільним наказом Української академії аграрних наук і Харківської обласної
державної адміністрації створено Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва в Харківській області.
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Очолювали станцію і інститут за роки їх існування такі видатні вчені як П. В. Будрін
(1908-1913), Б. М. Рожественський (1913-1929), А. С. Ентинген (1929-1933), В .І. Солодовник
(1933-1937), Ф. І. Бурденюк (1938-1939), С. І. Олейников (1939-1944), В. Я. Юр‘єв (19441962), І. М. Поляков (1956-1973), Б. П. Гур‘єв (1973-1991), А. М. Шевченко (1991-1992),
Л. В. Бондаренко (1992-2000), В. В. Кириченко (2000-2012), С. І. Попов (2012-2014),
В. В. Кириченко (з 2014 р. по теперішній час).
За роки існування установи, її співробітниками на основі глибоких теоретичних досліджень
створено більш як 450 сортів і гібридів п‘ятнадцяти польових культур, розроблено нові екологізовані та ресурсозберігаючі технології їх вирощування, методи насінництва та закладено підвалини
насіннєзнавства. До Реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 2018 р. занесені
213 сортів і гібридів та 116 батьківських компонентів польових культур селекції інституту. 44 з
них знаходяться в національних реєстрах інших країн. Інновації харківських селекціонерів у вигляді сортів, гібридів та технологій працюють в усіх регіонах України, в Російській Федерації,
Білорусі, Молдові, Португалії, Туреччині, Болгарії, Північній Америці, Іспанії.
Інститут кожного року отримує почесний статус «Кращого виробника вітчизняних товарів» України. 25 сортів і гібридів нагороджені золотими медалями та дипломами Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» (2005-2017 рр.). Більшість сортів та гібридів
вже стали брендами вітчизняного аграрного ринку. Це гібриди соняшнику Світоч, Оскіл, Ковчег, Дарій, Златсон, Ясон, Гусляр, гібриди жита озимого Юпітер, Сатурн, Харлей, Пам‘яті
Худоєрка, сорти ячменю ярого Модерн, Авгур, Бальзам, Алегро, Аграрій, Взірець, сорти сої
Спритна, Кобза, Перлина, Байка, сорти пшениці озимої Приваблива, Привітна, Здобна, Запашна, Фермерка, сорти пшениці ярої Спадщина, Чадо, Нащадок, Династія, полба Голіковська,
сорти тритикале ярого Дар хліба Харківський, Боривітер Харківський, Воля Харківська, сорти
тритикале озимого Ярослава, Пластун Волинський, Амос, Шаланда, сорти гороху Харківський еталонний, Девіз, Оплот, Меценат, сорти проса Костянтинівське, Слобожанське, Козацьке, гібриди кукурудзи Світанок, Кредит, Лелека, Зоряний, Гарантія тощо.
Видання «Теоретичні дослідження та практичні досягнення Інституту рослинництва
імені В. Я. Юр‘єва НААН: історія та сьогодення (1908-2018 рр.)» дає можливість відстежити
історію створення цих сортів і гібридів. Видання містить розділи «Історія розвитку досліджень з генетичних ресурсів рослин», «Розвиток генетико-фізіологічних та біотехнологічних
досліджень», «Результати досліджень зі стійкості рослин до біотичних чинників», «Віковий
досвід досліджень з селекції та насінництва польових культур», «Технологічні прийоми в рослинництві та впровадження інноваційних розробок».
Урядами колишнього РСРС та незалежної України достойно оцінено вагомий внесок співробітників інституту в розвиток аграрної науки. Велику кількість нагород отримали науковці Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва за більш як віковий період. Серед них дві Почесні грамоти Кабінету міністрів України (2002 р.), (2008 р.), Почесна грамота ХОДА, Почесна відзнака ХОДА «Слобожанська слава» (2008 р.).
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки» присвоєно В. Я. Юр‘єву, Т. Д. Страхову, М. М. Кулешову, І. М. Полякову, О. Ф. Глянцеву, І. Г. Строні, А. Ф. Шулиндіну,
В. Т. Манзюку, В. В. Кириченку, Л. В. Козубенку. Почесне звання «Агроном УРСР», –
В. М. Рабиновичу, Б. М. Кононенку. Звання «Заслужений працівник сільського господарства
України» отримали В. С. Цибулько, І. А. Панченко, І. П. Пазій, М. Р. Козаченко, Н. І. Рябчун.
Лауреатами Державних премій впродовж 70-ти років стали такі вчені як В. Я. Юр‘єв (1947 р.),
В. О. Козубенко (1963 р.), М. І. Єльніков (1997 р.), В. В. Кириченко, В. П. Петренкова,
Л. Н. Кобизєва, В. К. Рябчун, Р. Л. Богуславський, Ю. В. Харченко, Н. В. Кузьмишина,
В.М. Кірян (2013 р.).
Лауреатами премії імені В. Я. Юр‘єва НАН України є П. В. Кучумов, Є. О. Ватуля (1969 р.),
І. М. Поляков (1969 р.), В. Т. Манзюк, Н. М. Лук‘яненко, П. М. Барсуков (1985 р.), В. В. Кириченко,
В. П. Петренкова (2006 р.)
«За видатні досягнення в аграрній науці» присуджено премію НААН (2010 р.) директору інституту В.В. Кириченку. Його нагороджено орденами «За заслуги» III ст. (2004 р.) та II ст. (2008 р.),
УПЦ «За патріотизм» II ст. (2006 р.), I ст. (2008 р.). Неодноразово ставав він лауреатом почесних
нагород таких як «Людина року», «Кращий селекціонер» тощо. На даний час виконує обов‘язки
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Голови Департаменту науки «Міжнародний конгрес з захисту прав і свобод людини».
Стипендіатами в галузі науки і техніки імені О.Н. Соколовського (з аграрних наук) є
В. М. Костромітін і Л.Н. Кобизєва. Лауреатами Державної стипендії «Видатним діячам науки» стали В. Т. Манзюк, Л.В. Козубенко, М.Р. Козаченко.
Не стали виключенням і молоді науковці впродовж 2000-2018 рр. Лауреатами премії Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки стали В. П. Коломацька, О. В. Голік,
О. А. Задорожна, О. В. Горлачова, В. А. Лісничий, В. В. Лучной, С. Ю. Діденко П. М. Солонечний
А. В. Звягінцева, К. М. Манько, О. О. Посилаєва, П. В. Чернишенко. Стипендіатами Кабінету Міністрів України були свого часу Р.А. Гутянський, С.В. Авраменко, П. М.Солонечний. «За кращу наукову доповідь» НААН вибороли призові місця молоді науковці С. Китайова, Г. Акініна, Т. Сахно.
Наукова школа Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН має високий авторитет у галузі селекції і насінництва сільськогосподарських культур, величезний науковий потенціал, значимість отриманих результатів і високу наукову кваліфікацію дослідників.
У виданні «Теоретичні дослідження та практичні досягнення Інституту рослинництва
імені В. Я. Юр‘єва НААН: історія та сьогодення (1908-2018 рр.)» чітко простежується традиція наступності, що полягає в передачі від одного покоління дослідників до іншого запасу
знань, ідей, концепцій, підходів і методів, стилю мислення та роботи.
В різний час в інституті працювали видатні вчені, засновники наукових шкіл і напрямів:
академіки АН України В. Я. Юр‘єв, М.М. Кулешов, академіки ВАСГНІЛ Б. М. Рожественський, Б. П. Гур‘єв, академік НААН В.С. Голік, член кореспонденти ВАСГНІЛ, АН України та
НААН – В.О. Козубенко, І. М. Поляков, Т. Д. Страхов, Ф. П. Мацков, Ю. В. Будьонний, професори і доктори сільськогосподарських і біологічних наук Л.М. Делоне, В. О. Козубенко,
П. В. Кучумов, О. Ф. Глянцев, А. Ф. Шулиндін, В.І. Дідусь, С.І. Константинов, В. Т. Манзюк,
В. С. Цибулько, І. Г. Строна, кандидати сільськогосподарських наук І. В. Ємельянов,
О. В. Заговора, В. Г. Вольф та інші.
Кращі традиції наукової школи своїх попередників продовжують їхні учні і послідовники: академік НААН професор В. В. Кириченко, член-кореспондент НААН, професор
В. П. Петренкова, професори В. М. Костромітін, Л. В. Козубенко, М. Р. Козаченко, С. І. Попов, доктори наук Л. Н. Кобизєва, В. П. Коломацька, О. Ю. Леонов, О. В. Голік,
Л. М. Чернобай, Д. К. Єгоров, Н. І. Рябчун, І. Ю. Боровська, К. М. Макляк та інші.
Загалом матеріали, вміщені у виданні «Теоретичні дослідження та практичні досягнення
Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН: історія та сьогодення (1908-2018 рр.)»,
відтворюють достовірну картину всіх основних подій в історії та становленні Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН як найпотужнішої вітчизняної селекційної установи.
Виявлений і опрацьований на сьогодні комплекс друкованих і архівних джерел про наукову й
організаційну діяльність науковців інституту у своїй сукупності дає змогу досить повно й достовірно показати основні здобутки відділів, лабораторій і підрозділів станції-інституту.
Авторський колектив висловлює щиру вдячність завідувачам лабораторій за надану інформацію про історію створення їхніх підрозділів. Автори заздалегідь вдячні всім, хто висловить свої зауваження та побажання щодо подальшого поліпшення змісту і структури даного
видання та надасть матеріали, що дозволять уточнити, доповнити чи спростувати сторінки з
минулого найстарішої селекційної установи України. Авторський колектив та редакційна колегія запрошують усіх бажаючих взяти участь у формуванні документальної бази дослідження, що сприятиме подальшому комплексному науковому вивченню історії становлення та розвитку Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН.
Видання розраховане на вчених у галузі аграрної, біологічної, історичної та педагогічної
наук, викладачів, аспірантів, працівників бібліотек та інформаційних служб, усіх, хто цікавиться історією та сучасним станом науки України.
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ З
ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН НЦГРРУ
ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ ІНТРОДУКЦІЇ ТА ЗБЕРІГАННЯ
ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН
В. К. Рябчун, Р. Л. Богуславський, Н. В. Кузьмишина, О. А. Задорожна,
С. М. Вакуленко, Т.М. Колєшкова, І. Л. Сергеєва
Передумови створення лабораторії. Збір зразків генофонду вітчизняного походження
та залучення (інтродукція) їх з-за кордону для використання в селекції розпочато на Харківській селекційній станції з моменту її заснування у 1908 р. Вчені П. В. Будрін, Б. К. Єнкен,
А. Є. Зайкевич, В. Я. Юр‘єв, П. П. Корхов, О. Ф. Гельмер, В. М. Рабинович, М. М. Кулешов,
Л. М. Делоне та інші розгорнули збір зразків насіння місцевих форм зернових, зернобобових,
олійних, кормових польових культур, вели інтродукцію з-за кордону. Першу експедицію у
регіоні діяльності станції проведено у серпні 1914 р. Комітетом рослинництва Харківського
товариства сільського господарства спільно з селекційним відділом Харківської обласної сільськогосподарської дослідної станції та Харківською насіннєвою контрольною станцією Харківського товариства сільського господарства. Керівником експедиції призначено завідувача
Харківської насіннєвої контрольної станції Харківського товариства сільського господарства,
видатного українського вченого Олександра Алоїзовича Янату. Експедицією зібрано понад
1700 зразків зернових культур, проса, однорічних і багаторічних трав. Лишень ячменю зібрано 503 зразка. Зібране різноманіття з однієї сторони відображало сортимент, сформований в
умовах даного регіону і пристосований до них. З другої - послужило основою для створення у
подальшому нових кращих сортів[1, 2].
Наступні експедиції проведено у 1923, 1925, 1934 рр. В. Я. Юр‘єв організовував поїздки
на поля України, Бєлгородської, Курської та інших областей для збирання місцевого матеріалу. А саме – озимої та ярої пшениці, ячменю, вівса, озимого жита, проса та кукурудзи. Крім
того, шляхом переписки, відвідань сільськогосподарських виставок та іншими способами було одержано сотні зразків місцевих сортів, а також сортів з інших регіонів і країн. За 30 років
роботи станції зібрано понад 25 тисяч колекційних зразків різних польових культур. Вони
ґрунтовно вивчалися, а цінні форми залучалися до селекційного процесу. Формувались одні з
перших в Україні колекції рослинних (нині вживається термін «генетичних») ресурсів рослин.
При цьому приділено велику увагу збереженню у живому незмінному стані зібраних сортів і
форм. У т.ч. тих, які на даний час здаються нецікавими, але з удосконаленням методів вивчення можуть виявитись цінними.
У 1920–30-х рр. Харківська селекційна станція використовувала матеріал, що надходив з
зібраної під керівництвом М. І. Вавилова світової колекції Всесоюзного інституту прикладної
ботаніки та нових культур (з 1930 р. – Всесоюзний інститут рослинництва, нині Всеросійський НДІ генетичних ресурсів рослин імені М. І. Вавилова – ВІР). А також, керованого
О. А. Янатою, Українського інституту прикладної ботаніки, пізніше Українського інституту
рослинництва. До колекцій станції надходили численні зразки генофонду, організованого
М. М. Кулешовим за ініціативою М. І. Вавилова поблизу Харкова Українського відділення
(1925-1936 рр.). Пізніше його реорганізовано в Українську дослідну станцію ВІР.
Важким періодом у діяльності станції були роки Другої світової війни і перші післявоєнні роки. Але й у цей період тривали дослідження [3]. За період німецької окупації
(24 жовтня 1941 р. – 23 серпня 1943 р.) повністю зруйновано матеріальну базу станції, добре
налагоджене насінництво, загинула значна частина селекційного матеріалу. Майже повністю
загинув вихідний матеріал, ліквідовані агротехнічні досліди. Станцію позбавлено генетичного
різноманіття робочих колекцій, створеного з використанням місцевих селянських сортів і
форм і зразків світової колекції ВІР [4]. В умовах евакуації до Красноуфімської (Росія, Челябинська обл.) та Камишинської (Росія, колишня Сталінградська, нині Волгоградська обл.) се7

лекційних станцій, селекція велася на базі випадкового вихідного матеріалу. А саме того, що
вдалося вивезти співробітниками станції. До посіву 1942 р. виявлено і зібрано весь матеріал
по сховищах у вигляді окремих зразків і знеособлений матеріал. Було також залучено до посіву сорти, одержані з інших селекційних станцій, та матеріал, запозичений з Харківського сільськогосподарського інституту (ХСГІ).
В 1943 р., після повернення колективу станції до Харкова, за розпорядженням Народного комісаріату землеробства СРСР, з ВІРу та його відділень на Кубані, від Кам‘яно-Степової
станції (Воронезька обл.) на Харківську селекційну станцію передавались набори зразків світової колекції. Випробовується кращий насіннєвий матеріал, збережений на станції, в області
і розроблений станцією у місцях евакуації. Надходило насіння з інших науково-дослідних
установ, збиралося у співробітників станції. З матеріалом проводився індивідуальний, масовий, негативний відбір.
Вже в 1946 р. районовані такі сорти селекції станції, створені на базі зразків генофонду у
передвоєнні та воєнні роки. Пшениця озима – Еритроспермум 917, Ферругинеум 1239, Мильтурум 120; жито озиме –Харьковское Петкусское 194; пшениця яра – Мильтурум 162; ячмінь
– Европеум 353/133, Нутанс 8/71, Юбилейный 1386; овес – Харьковский 596.
На Держсортвипробування було передано такі сорти: пшениця озима – Альбидум 30-9 (Новоюрьевка), Мильтурум 36-214 (Салют), Украинка Харьковская, Эритроспермум І/246, Мильтурум 26-471, Мильтурум 34-169, Эритроспермум 33-333, Мильтурум 26-1046; жито озиме –
Харьковское 282; пшениця яра – Гордеиформе 13-236, Гордеиформе 25-155; ячмінь - Нутанс
353-Ж. Названі сорти, разом з цінними вихідними формами, становили основу робочих колекцій. В подальшому вони увійшли до генофонду лабораторії рослинних ресурсів Українського
НДІ рослинництва, селекції та генетики. А також були передані до ВІРу для поповнення світової колекції. У післявоєнні роки залучення та використання у селекції зразків генетичного
різноманіття відповідних культур проводили селекційні підрозділи станції.
Аналіз діяльності Харківської державної селекційної станції, як однієї з провідних селекційних установ у роки Другої світової війни, та в перші післявоєнні роки доводить, що ефективність селекційного процесу напряму залежить від наявності широкого генетичного різноманіття. Матеріал зосереджений у колекціях і всебічно вивчений за комплексом господарських і біологічних ознак. При цьому однаково цінними є стародавній місцевий матеріал та інтродукований з інших регіонів. Обидві категорії необхідно вивчати і надійно зберігати
у колекціях. Бо саме це є запорукою їх ефективного використання.
Прослідковується історична специфіка у використанні генетичного різноманіття для селекції різних культур на Харківській селекційній станції. Зразки світової колекції ВІР, поряд
із старомісцевим матеріалом, більш активно використовувалися у селекції самозапильних культур – пшениці озимої та ярої, ячменю. В меншій мірі – вівса. Тоді як у селекції перехреснозапильної культури, – жита, використано майже виключно генофонд, сформований на станції.
Насіння значної частини вихідного матеріалу, що надходила з колекцій ВІРу, Кубанської,
Кам‘яно-Степової та інших дослідних станцій, була несхожою, або мала дуже знижену схожість. Це не дозволило у короткий термін визначити і використати потенціал цінних ознак генетичного різноманіття і забезпечити більшу ефективність селекційного процесу. Отже, нагальною виявилась необхідність підтримання життєздатності насіння протягом тривалого часу. Бо
це можливо лише за умови створення відповідних умов зберігання. Все це було враховано в
наступні десятиліття у ВІР, а в подальшому і в Національному ген банку рослин України.
Розміщення колекцій ВІРу та інших установ, включаючи Харківську селекційну станцію, поблизу району бойових дій створює небезпеку захоплення ворогом цінного генофонду.
Це обумовлює необхідність розташування, або дублювання колекцій у районах віддалених від
кордону. Цим на даний час і переймається Україна.
У селекційних установах колекційні зразки, отримані з ВІРу, та зразки робочих колекцій, використовувалися для селекції у відповідності до наявного рівня знань і визначених на
той момент напрямків роботи. Відбиралися такі, що представлялися кращими, а решта – велика частина колекцій знеособлювалася і вибраковувалася. Разом з цим, провідні фахівці України усвідомлювали, що селекції та рослинництву як галузям, що динамічно розвивались, пот8

рібна постійна база рослинних ресурсів, яка б постійно поповнювалась новими джерелами
цінних господарських ознак.
У 1956 р. на базі Інституту генетики та селекції АН УРСР, організованого у 1945 р., та
Харківської селекційної станції, створено Український науково-дослідний інститут рослинництва, селекції та генетики (Укр. НДІРСіГ). Йому доручено координаційну роботу з освоєння
світових рослинних ресурсів України. Для виконання цього завдання в липні 1956 р. при відділі агроекології та рослинних ресурсів, керованого академіком М. М. Кулешовим, створено
лабораторію рослинних ресурсів. Восени 1959 р. її очолив професор Л. М. Делоне. Було визначено загальну тему: «Агроекологічна характеристика рослинних ресурсів СРСР і зарубіжних країн з метою виявлення зразків найбільш придатних для виведення нових сортів, що перевищують нині районовані в УРСР сорти за урожайністю та якістюпродукції» [5, 6].
Робота з колекційним матеріалом велася в тісній співпраці з ВІРом. У 50–60-ті рр. зібрано колекцію обсягом близько 10 тис. зразків зернових і зернобобових культур. Відділ виконував функції координатора робіт зі світовими ресурсами рослин в УРСР. Періодично друкував
каталоги зразків, та щорічно розсилав більш як 2000 зразків насіння навчальним та дослідним
установам України та за її межі. [7]. Під керівництвом Л. М. Делоне активно і плідно вели
інтродукцію С. В. Рабінович (пшениця, тритикале), І. А. Гур‘єва (кукурудза), Г. А. Корольська
(ячмінь, овес, кормові трави), Є. І. Рапопорт (зернобобові культури) та ін. У подальшому зібрані зразки, а також сорти, створені на їх основі, увійшли до колекцій. З них і формувався Національний генбанк рослин України[8].
У 1978 р. групу генетичних ресурсів пшениці, жита та тритикале було підпорядковано
лабораторії сортової агротехніки, потім відділу селекції озимої пшениці. Колекцію ячменю
було передано у відділ селекції ячменю, колекцію кукурудзи – у відділ селекції кукурудзи.
У цей період великий внесок у поповнення робочих колекцій зробили селекціонери інституту В. О. Козубенко, Б. П. Гур‘єв, М. М. Чупіков (кукурудза); В. І. Дідусь (пшениця м‘яка
озима); П. В. Кучумов, В. С. Голік (пшениця м‘яка, тверда, полба ярі); В. П. Пахомова,
Г. М. Лінник, В. І. Худоєрко, Л. В. Бондаренко (жито озиме); А. Ф. Шулиндін, Г. С. Горбань
(тритикале озиме та яре, пшенично–пирійні гібриди та амфідиплоїди, ріпак); З. С. Чернявська,
С. І. Константинов (просо); Т.І. Дмитрієва, В.Т. Манзюк (ячмінь); С. М. Фриденталь,
А. М. Шевченко, П. М. Чекригін (горох); В. А. Матушкін (соя); З. С. Чернявська,
С. І. Константінов (просо); В. Г. Вольф, А. Д. Гуменюк, Л. В. Бондаренко, Л. П. Думачова,
О. М. Рябота, М. С. Ситник (соняшник); І. І. Марченко (топінамбур); Н. С. Шевченко (соя,
пшениця тверда) та інші.
У 1991 р. лабораторію рослинних ресурсів відновлено. З 1992 р. Інститут рослинництва
імені В. Я. Юр‘єва НААН стає головною установою з виконання науково–технічної програми
«Генетичні ресурси рослин». Метою якого визначено формування та ведення Національного
банку генетичних ресурсів рослин України (генбанку). В генбанку мало бути зосереджено
генетичне різноманіття усіх культур, які на даний момент є корисними для України. Не обмежуючись тими культурами, селекція яких ведеться в інституті. З цією метою у складі інституту організовано Національний центр генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ). Очолив
його кандидат біологічних наук В. К. Рябчун. У складі НЦГРРУ створено спеціальний підрозділ – лабораторію інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин. З 2016 р. до лабораторії включено групи генетичних ресурсів кукурудзи та соняшнику. Впродовж 1992–2010 рр.
завідувач лабораторії був кандидат біологічних наук Р. Л. Богуславський. З 2011 р. і на даний
час її очолює кандидат сільськогосподарських наук Н. В. Кузьмишина.
Потужна база для ведення роботи з генетичними ресурсами рослин розширена включенням до складу НЦГРРУ у 1993 р. Устимівської дослідної станції рослинництва. Станція
з 1954 р. до того часу була підпорядкована ВІРу. У 1992–1993 рр. розроблено і введено в дію
комп‘ютерну Інформаційну систему «Генофонд рослин». З 1995 р. функціонує Національне
сховище зразків генофонду рослин.
З моменту створення одним з завдань лабораторії є координація та науково–методичне
керівництво установами Системи ГРРУ, які ведуть колекції практично усіх культур, що вирощуються, або можуть вирощуватись в Україні (на даний час близько 730). За весь період
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кількість яких була не менше 30. Під керівництвом і безпосередньої участі В. К. Рябчуна, це
завдання свого часу успішно виконував О. С. Тригуб. На сьогодні його виконує І. Л. Сергєєва.
Основні напрями роботи:
 розробка методології та збагачення колекцій Національного генбанку рослин України
новими джерелами цінних господарських і біологічних ознак вітчизняного та зарубіжного
походження, включаючи селекційні сорти і форми, місцеві форми народної селекції, дикі
співродичі культурних рослин;
 карантинна перевірка та первинне вивчення зразків генофонду, інтродукованих з-за кордону;
 інвентаризації колекцій Національного генбанку рослин України та управління ними
на основі Інформаційної системи «Генофонд рослин»;
 реєстрація цінних колекцій і зразків генофонду рослин в Україні;
 довготривале зберігання насіння зразків генофонду рослин у стані життєздатності у
Національному сховищі;
 розробка наукових основ довгострокового зберігання насіння зразків генофонду рослин;
 забезпечення зразками генофонду рослин селекційних, науково-дослідних установ, навчальних закладів та інших користувачів;
 формування та ведення колекції малопоширених видів пшениці, її диких спів родичів
та амфідиплоїдів;
 формування та ведення колекції кукурудзи;
 формування та ведення колекції соняшнику.
ОСНОВНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ
Збагачення колекцій Національного генбанку рослин України новими джерелами цінних господарських і біологічних ознак вітчизняного та зарубіжного походження
Концепція формування Національного генбанку рослин України у 1992–1993 рр. в основному розроблена керівником НЦГРРУ В.К. Рябчуном, головним науковим співробітником
С. В. Рабінович, провідним науковим співробітником І. А. Гур‘євою, інженером
А. С. Мальцевим за участю завідувача лабораторії Р. Л. Богуславського. На її основі розроблено Положення про Національний центр генетичних ресурсів рослин України як структуру у
складі Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва. НЦГРРУ здійснює координацію та науково–методичне керівництво діяльністю селекційних і науково–дослідних установ України з
формування та ведення Національного генбанку [9]. У 1994 р. Положення затверджено Міністерством сільського господарства та продовольства України, Міністерством лісового господарства України, Національною академією наук України та Українською академією аграрних
наук України.
У напрямку залучення до новоствореного генбанку зразків вітчизняного та іноземного
походження працювали провідні співробітники НЦГРРУ С. В. Рабінович, І. А. Гур‘єва,
Г. А. Посилаєва, І. К. Ткаченко, О. В. Кривошеєва, О. В. Бібік, Л. В. Григоращенко. Плідно
продовжують цю роботу В. К. Рябчун, Р. Л. Богуславський, Л. Н. Кобизева, Н. В. Кузьмишина, О. М. Безугла, В. А. Музафарова, С. М. Вакуленко, Т. М. Колєшкова та ін.
З моменту організації лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин
у її складі виокремлено окремий сектор інтродукції У подальшому сектори об‘єднано у рамках лабораторії. Залучення нових зразків до генбанку здійснювали такі співробітники інституту як В. В. Сотніков, М. В. Герасимов, О. В. Голік, В.В. Поздняков, Т. Т. Ткаченко,
К. І. Докукіна, Р. В. Рожков, Є. М. Білоцерковський, О. В. Твердохліб, М. А. Папірний,
А. К. Нінієва, В. М. Бондаренко, О. О. Морозова, Т. О. Лисак та ін.
Значний внесок у поповнення колекцій генбанку сортами і селекційним матеріалом, створеними в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН, зробили і роблять провідні селекціонери інституту: В. В. Кириченко (соняшник), О. Ю. Леонов, Н. І. Рябчун, А. Ф. Звягін,
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Н. І. Єльніков (пшениця озима м‘яка); О. В. Голік (пшениця яра – м‘яка, тверда, малопоширені
види); Д. К. Єгоров (жито озиме); Г. В. Щипак (тритикале озиме); В. К. Рябчун, Т. Б. Капустіна,
В. С. Мельник (тритикале яре); М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Г. Наумов (ячмінь); Л. В. Козубенко, Л. М. Чернобай (кукурудза); С. С. Рябуха (соя), І. М. Безуглий (горох), С. М. Горбачова
(просо) та ін.
Важливим етапом роботи з інтродукованим іноземним матеріалом є карантинна перевірка
та первинна оцінка в інтродукційно–карантинному розсаднику (ІКР). На момент відновлення
відділу рослинних ресурсів, а потім організації НЦГРРУ, ІКР розташовувався за межами міста,
а саме у с. Флоринка Дергачівського району Харківської обл. За підтримки керівника НЦГРРУ
В.К. Рябчуна, ІКР перенесено на територію дослідного господарства «Елітне». За облаштування
території, контролю будівництва споруд, їх оснащення, вирішення організаційних питань з
службою з карантину рослин відповідальним призначено наукового співробітника
В. В. Сотнікова. ІКР почав працювати з 1995 р. Були зроблені перші посіви розсадників селекційного матеріалу озимої пшениці та тритикале з Турецької філії CIMMYT.
За карантинне випробування та первинну оцінку інтродукованих іноземних зразків генофонду озимих і ярих зернових культур, підтримання розсаднику здійснювали В. П. Грицай,
В. Н. Купрікова, Т.М. Євланова, В.А. Музафарова, М.А. Акулова, О .О. Іванова, Ю. О. Онищенко. В ІКР щороку проходять первинне вивчення за господарськими та біологічними властивостями 700–900 інтродукованих з-за кордону зразків озимих і ярих зернових колосових культур.
Це такі культури як: пшениця м‘яка та тверда, жито, тритикале озиме та яре, ярий ячмінь. На
основі цього визначаються ймовірні джерела цінних ознак для селекції.
В НЦГРРУ відпрацьовано систему пошуку і залучення нових зразків до Національного генбанку рослин України [10]. Виявилось, що при плануванні інтродукції зразків, маючи на увазі
високу їх вартість, потрібно більш зважено підходити до формування заявок, максимально використовуючи новітні повідомлення про нові форми, або особливо важливі ознаки.
З використанням різних джерел інформації, у взаємодії з митною та карантинною службами
України, та у співробітництві з науковцями інших установ України та зарубіжних країн, приватними особами, Національним центром генетичних ресурсів рослин України залучено на початок
2018 р. 71,5 тис. зразків генофонду рослин. З них 16,2 тис. зразків з України, 55,3 тис. – з 63 зарубіжних країн. Щорічно залучається 2–3 тис. нових вітчизняних і зарубіжних зразків генофонду
сільськогосподарських культур. Налагоджена та здійснюється співпраця з генетичних ресурсів
рослин з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO); організацією «Міжнародне біорізноманіття» (Bioversity International); з провідними генбанками рослин, міжнародними центрами сільськогоподарських досліджень – СІММУТ (Мексика), ICARDA (Сирія),
ICRISAI (Індія) та іншими дослідними та селекційними інститутами та фірмами.
Науково-дослідні, селекційні установи та навчальні заклади передають до НЦГРРУ насіння новостворених форм, які мають цінні властивості. Ці зразки реєструються в Центрі, їх
насіння закладається на довгострокове збереження. Надання авторам довідок про реєстрацію
зразків в НЦГРРУ стало важливим стимулом. Це активізувало передачу селекційного матеріалу до генбанку з гарантованим збереженням насіння, рекламними та дилерськими послугами з
залучення його для різностороннього використання, що базується на двосторонніх угодах. На
зразки, для яких експертизою підтверджена особлива цінність, надаються свідоцтва.
Зокрема, сорти пшениці м‘якої озимої з високим рівнем урожайності, та її елементів і
адаптовані до широкого діапазону умов Лісостепу України, передано селекціонерами Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. Це такі як – Оксамит, Райгородка, Феофанія,
Даринка Київська, Срітенська, Красносілка, Городниця, Зореслава; Селекційно–генетичного
інституту–НЦНС (СГІ) – Душа одеська, Нота одеська, Ліга одеська; Білоцерківською дослідно–селекційною станцією – Легенда білоцерківська; Дніпропетровського державного аграрноекономічного університету – Корисна. До генбанку залучено цінні селекційні лінії пшениці
м‘якої озимої Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН, Іванівської дослідно–
селекційної станції, СГІ–НЦНС та ін.
Генофонд пшениці м‘якої ярої поповнився сортами Національного університету біоресурсів і природокористування України – Яргора; Інституту землеробства – Ярина, Кайдашиха;
11

селекційними лініями Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла (МІП). Надходження пшениці твердої ярої представлено сортами Інституту рослинництва імені
В. Я. Юр‘єва НААН (ІР) – Діадема та Ксантія.
Розширено видове різноманіття пшениці за рахунок сорту спельти Евріка (Білоцерківська
дослідна станція), ліній полби, пшениць тургідної та ефіопської з ІР. Із залученого вітчизняного
сортименту зернових культур заслуговують на увагу сорти тритикале озимого Пластун і Південний (ІР), Десятинне (Інститут кормів і сільського господарства Поділля), п‘ять ліній Уманського
національного університету садівництва; 57 ліній тритикале ярого (ІР).Цінним поповненням генбанку є сорти ячменю з МІП: озимого – МІП Лідер, МІП Статус, МІП Корсар, МІП Дарій; ячменю ярого – МІП Мирослав, МІП Експерт, МІП Вісник, МІП Вдячний і 10 ліній; сорт Діантус з
Інституту кормів і сільського господарства Поділля (ІКСГП).
Залучено нові сорти зернобобових культур: гороху – Професор Чекалін (Полтавська
державна аграрна академія); сої – Самородок, Азимут, Мілленіум (ІКСГП); Слобода – ІР,
Авантюрин (Полтавська державна аграрна академія); Беркана, Кано, Геба (приватного Інституту сої); квасолі зернової – Славія, Рось (ІКСГП) та овочевої – Перлина, Гайдарська, Готика,
Дар (Інституту овочівництва та баштанництва); нуту – Аргумент, Адмірал (СГІ); люпину білого – Снігур та жовтого – Рябчик (ННЦ Інститут землеробства – ІЗ).
Генофонд проса поповнився сортами Веселоподільської дослідної станції – Поляно та
Скадо, перспективними лініями ІР. До колекції соняшнику передано 15 ліній селекції ІР.
Нові сорти кормових культур для різних регіонів України надійшли від СГІ – люцерна
посівна Насолода, Ніжність; ІЗ – Конюшина лучна Либідь; ІКСГП – боби кормові Віват, Пікантні; житняк Глобинський; мітлиця тонка Юнона; Інституту сільського господарства Полісся
– пелюшка Гранд. Прикарпатською дослідною станцією передано до Національного генбанку
сорт розторопші плямистої Сіріус.
Залучення іноземних сортів і форм сільськогосподарських рослин дозволяє розширити
потенціал урожайності, адаптивності, якості продукції, збагатити видове і внутрішньовидове
різноманіття.
В інтродукції сортів пшениці м‘якої озимої з-за кордону надали допомогу вітчизняні та
іноземні агрофірми, що діють в Україні. Так, від агрофірми «Сади України» одержано насіння
сортів Руан, Лаваль, Діжон, Монтрей 2. Філії німецьких агрофірм передали зразки насіння
своїх сортів: ТОВ "Strube GmbX" – сорти Albasin, Granus, Wargus, Mattus; ―Saaten Union
Ukraine‖ – Trublion, Atlon; KWS – Malibu, Ronin, Musyi, Jersey, Emil.
З Всеросійського НДІ рослинництва імені В.І. Вавилова одержано цінні сорти української
та зарубіжної селекції, втрачені з колекцій установ України до створення Національного
генбанку.
З Інституту біохімічної фізики імені Н. М. Емануеля Російської академії наук одержано
20 сортів і форм озимої пшениці, створених методом хімічного мутагенезу в лабораторії
Й. А. Рапопорта. Вони характеризуються зимостійкістю, стійкістю до снігової плісняви, високою продуктивністю.
За обміном отримані сорти Росії: Творец, Ольхон, Доля, Сила, Антонина, Дмитрий,
Гром, Анка (Краснодарський НДІСГ); Секлетия, Уляша, Нива Ставрополья (ФГБНУ «Ставропольського НДІСГ»); Пионерская 32 и Колос Оренбуржья (Оренбурзький аграрний університет); ТМ-04 (ВНДІСГ зернових культур імені І.Г.Калиненка); Фотинья, Клавдия 2, Нимфа
(Пензенський НДІСГ); Аэлита, Касар (НДІСГ Південного Сходу); з Білорусі, РУП "Науковопрактичний центр з землеробства НАН Білорусі" – Балада, Мроя, Набат. З Литви одержано
сорти озимої м'якої пшениці — Elfas, Tauras, Milda, Alma, Ada, Seda, Aurads, Aidas, Luoke,
Ula, Alsa.
На засадах міжнародного співробітництва з Турецької філії CIMMYT залучено понад 200
сортів і селекційних ліній пшениці м‘якої озимої. Вони походять з різних країн земної кулі, у
т.ч. сорти Broadview та Flourish з Канади, TALE 38 з Азербайджану, Semnal з Румунії тощо.
Професором Сумського національного університету В.А. Власенком доставлено з Китаю
і передано до НЦГРРУ 90 сортів і ліній пшениці м‘якої озимої: Изинь Май 57, Лунь Сюань 2,
Цзинь Дун 8, Лун Юй 12, Лин Хань 9 та ін. і 10 сортів тритикале озимого: Zhongsi 828,
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Zhongsi 1877, NTH 1933, NTH 3476 та ін. Серед них планується виділити джерела урожайності, зимостійкості, показників якості зерна, стійкості проти хвороб тощо.
Залучено сорти пшениці м'якої ярої з Росії: Вировская 1, Вировская 2, Вировская 3, Вировская 4 (ВНДІГРР імені М.І. Вавилова); Оренбургская 22, Оренбургская 23 (Оренбурзький
НДІСГ); Аль Варис, Буляк (Татарський НДІСГ); Архат, Машенька (Пензенський НДІСГ); Саратовская 75 (НДІСГ Південного Сходу); Зинаида (Нижньоволзький НДІСГ); ОмГАУ 100,
Павлоградка, Столыпинская, Столыпинская 2 (Омський державний аграрний університет імені П. А. Столипіна); Свирель (Красноярський НДІСГ); Елизавета (Хабаровський НДІСГ); Памяти Юдина (Іркутський НДІСГ); Екатерина (Уральський НДІСГ); Курьер (Краснодарський
НДІСГ); Бурятская 551 (ДНУ Бурятський НДІСГ). З РУП "Науково-практичний центр з землеробства НАН Білорусі" одержано сорти Славянка, Сударыня, Каменка. Інтродуковано сорти
німецьких фірм KWS – Akwilon, Kollada, Kubus; LG – Kolonia, Etela.
Цінними за якісними показниками зерна є сорти пшениці твердої озимої Уния, Круча,
Алтана, Одари (Краснодарський НДІСГ) та ярої – Гордея (Оренбурзький НДІСГ).
На засадах співробітництва з Міжнародним центром покращення кукурудзи та пшениці
(CIMMYT, Мексика), Міжнародним центром сільськогосподарських досліджень на посушливих територіях (ICARDA, Марокко) та Міжнародним центром з покращення озимих зернових
культур імені Барі Дагдаса (Туреччина) щороку одержується до 1000 зразків зернових культур. Так, у 2017 р. з CIMMYT (Мексика) одержано 278 ліній пшениці ярої м'якої та 51 – твердої з розсадників міжнародних випробувань селекційного матеріалу Серед них є джерела високої урожайності, відгуку на високий агрофон, стійкості проти хвороб, високої якості зерна.
У тому числі, частина ліній одержана шляхом інтрогресії генів цих ознак від диких родичів і
споріднених видів пшениці.
Від керівника НОУ «Колос» Л. О. Житеньова з Білорусі одержано понад 60 зразків пшениці м‘якої озимої та ярої рідких різновидів з різних країн: gontscharovii, nigricolorinflatum,
uralicum, ramosopyrothrix, nigrum, viridiferrugineum, viridibarbarossa, pulchrum та ін., які є цікавими за якісними характеристиками зерна, стійкістю до хвороб, а також з ботанічної точки
зору. За його допомогою проведено реінтродукцію 15 старомісцевих українських сортів пшениці м‘якої озимої та ярої – Сандомірка, Банатка, Кримка, Високолитовка та ін. Він надав цінні зразки малопоширених видів пшениці, що значно розширюють різноманіття цих видів у
Національному генбанку рослин України і є основою для їх ефективного використання у селекції пшениць: T. monococcum L., T. timopheevii Zhuk., T. dicoccum Schuebl., T. polonicum L.,
T. spelta L., T. compactum Host.
З Угорщини залучено унікальні озимі форми культурної однозернянки (T. monococcum
L.) та двозернянки (T. dicoccum (Schuebl.) Schrank), що є перспективними у селекційному покращенні цих культур для умов України.
Керівник Міжнародної програми покращення озимої пшениці (IWWIP) Олексій Моргунов, у порядку наукового співробітництва, надіслав 30 цінних амфідиплоїдів між українськими сортами пшениці твердої озимої та AegilopstauschiiCoss. (2n=42, геном BAD). Вони є зручним «містком» для переносу цінних генів. Перш за все – якості зерна, від цих батьківських
форм у пшеницю м‘яку.
В останні роки залучено низку сортів тритикале озимого: з Росії, Краснодарського
НДІСГ – Мудрец, Князь, Сват, Сергий, Жнец, Брат; РУП «Науково–практичний центр з землеробства НАН Білорусі» – Благо; Болгарії, Добрудженського інституту сільського господарства – Irnik, Doni 52, Dobrudzhanets, Blagovest, Borislav, Bumerang, Lovchanets; Польщі, фірми
Danko Hodovlja Roslin – Twingo, Algoso, Maestro, Preludio, Fredro, та ін.; тритикале ярого:
Puzon, Sopot, Mazur. З Росії, Краснодарського НДІСГ одержано тритикале–дворучку Хлебороб; яре – Кунак, Ярик; з Чехії – сорти Kinerit та Andrus.
Колекція ячменю озимого поповнилась сортами з Німеччини: Galation, Hobbit (фірма
Syngenta); Tenor, Kipr (KWS); ячменю ярого – сортами Росії: Оренбурзького НДІСГ – Лида;
Пензенського НДІСГ – Гриф, Диалог; Нижньо–Волзького НДІСГ – Дмитриевский 5, Новониколаевский; Красноярського НДІСГ – Рассвет; Бурятського НДІСГ – Одон; Білорусі, РУП
«НПЦ з землеробства НАН Білорусі» – Добрый, Аванс, Адам, Густ, Купол; Казахстану, Кара13

баликської дослідної станції – Медикум 18; Чехії – Petrus; Німеччини – Marnie; Австрії –
Martha, Uta; Данії – Anakin; Австралії – Shannon.
З Чехії залучені пивоварні та кормові сорти ярого ячменю: Nordus, Calgary, Biatlon,
Faustina, Respekt, Kompakt та інші.
Цінними є зразки голозерного вівса, інтродуковані проф. В.А. Власенком з Китаю – Дин
Ю 1, Дин Ю 2, Дин Ю 3, Дин Ю 4, Дин Ю 5; зразки з Росії.
Джерела господарських ознак для селекції гороху залучено з Росії – Памяти Хангильдина; Білорусі – Горынец, Алекс, Влад, Малыш, Тесейта ін., всього 21 сорт; Канади – CDC
Patrick, CDC Mosaic, CDC Pluto, CDC Rocket, CDC Dacota, CDC Hornet, CDC Bronco,
CDC Treasure; Нідерландів – Doperwten Marktveroveraar.
Відмінними харчовими властивостями у поєднанні з адаптивністю відзначаються сорти
квасолі з Канади – AC Polaris, CDC Blackcomb, CDC Marmot; Франції – Samorin; Швеції –
WelbullsStella. Перспективними для селекції є сорти нуту, інтродуковані зРосії – Вектор, Золотой юбилей; Канади – CDC Frointier, CDC Cory, CDC Corinne, CDC Leader, CDC Concul, а
також з Сербії, Непалу, Ірану, Ізраїлю, Ефіопії, Колумбії; зразки сочевиці з Росії, НДІСГ зернобобових і круп‘яних культур – Орловская краснозерная; Канади – CDC KR-1, CDC KR-2,
CDC Marble, CDC Asterix, CDC Peridot, СDC Maxim; Ізраїлю –сорт Hausen (Бєлуга) з чорним
дрібним зерном.
Інтродуковано лінії та популяції кукурудзи з Мексики (CІMMYT), Австралії, Китаю,
Словацького генбанку знайшли широке використання в гетерозисній селекції як вихідний матеріал для створення нових самозапилених ліній.
З Росії, Білорусі, Нідерландів, Австралії, Канади залучені високоврожайні, стійкі до вилягання та хвороб сорти і форми гороху зернового та овочевого, квасолі, сочевиці. Понад 30 зразків нуту, цікавих з точки зору посухостійкості, стійкості до хвороб, надіслано з Міжнародного
центру сільськогосподарських досліджень в напіварідній зоні - ICARDA (Індія).
Російські сорти проса – Волгоградское 4, Камышинское юбилейное, Камышинское 98,
Оренбургское 9; сорти чумизи Стоик, Красавец, Яски, Янтарная, Фиеста з ФГНУ РОСНИИСХ
«Россорго»; сорта з США Neb Panhandle, Min Minco, Min Minsum та інші; три форми кіноа (біло– червоно– та темнонасінні) з Ізраїлю поповнили сортимент круп'яних культур.
З-за кордону інтродуковано значну кількість зразків овочевих культур: помідорів з Росії,
Молдови, Італії; огірка з Чехії, Німеччини, Франції, Великобританії, США; перцю солодкого
та петрушки кореневої з Нідерландів; мангольду з Росії; моркви з Франції та Нідерландів; пастернака з Італії; дайкону з Китаю; дині та кавуна з Молдови. З Німеччини одержані екзотичні
види томатів, перцю, пасльону.
З технічних культур основна маса зразків соняшника, ріпаку, льону одержана з Росії та
європейських країн. Коноплі – з Росії, Німеччини, Грузії. Тютюн і махорка – з Росії та США.
Розширюють потенціал адаптивності батьківські форми гібридів Латитуда та Анастасія (Сербія), зразки з Китаю, Ляонінської академії с-г. наук. Новою культурою у Національному генбанку є рижій озимий. Три сорти якого – Пензяк, Козырь та Юбиляр залучені з Пензенського
НДІСГ. З Росії інтродуковано зразки 16 ліній і 13 сортів цукрового буряка — носіїв генів
ЦЧС, які відрізнялись великим відсотком однонасінності та високою комбінаційною здатністю. А також 6 стійких до різоманії сортів - з Ірану.
З Сибірського інституту кормів (Росія, Новосибірськ) одержано сорти левзеї, синяку, козлятнику східного, люцерни мінливої. Особливо цінними є сомаклональні варіанти еспарцету
піщаного.
Цінними надходженнями є зразки сафлору. Сорт Александрит з Росії (Нижньоволзького
НДІСГ) та форма з Туреччини. Три зразки сильфію з Німеччини (Університету імені Г. Гейне,
Дюсельдорф). Ехінацея пурпурова, календула, м'ята перцева, меліса – з Нідерландів.
Інтродуковано культури, що були відсутні у Національному генбанку України: кіноа
(поживна крупа для хворих на целіакію та інші форми чутливості до глютену), чіа (цінна лікарська, круп‘яна, зернова культура), нуг (олійна культура), теф (зернова та кормова культура), ворсовальна шишка (технічна культура) та ін.
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На основі інтродукованих зразків в НЦГРРУ створено колекції диких співродичів сільськогосподарських культур як джерел генів адаптивності до абіотичних і стійкості до біотичних чинників, показників якості продукції, а також матеріалу для фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Зокрема, зразки диких співродичів пшениці – видів егілопсу
(AegilopsL.), дазіпіруму (Dasypyrum villosum (L.) BORBÁS). зібрано в експедиціях, передано з
Селекційно–генетичного інституту (І.І. Моцний), з ВІРу та ін. З США одержано колекцію диких видів сої (Glycine clandestina J.C. Wendl., G. pescadrensisHayatasp. nov., G. Rubiginosa
Tindale & B.E.Pfeil, G. Microphylla (Benth.) Tindale, G. Latrobeana (Benth.) GeorgeBentham,
G. Tabacina (Labill.) Benth.,G. tomentellaHayata та ін.), одно- та багаторічних видів соняшнику.
Зразки диких видів і підвидів жита одержано з США (Secalecereale L. subsp. ancestrale, subsp.
segetale; s. strictumsubsp. anatolicum, subsp. kuprijanovii); ВІРу (S. montanumGuss.). Експедиціями НЦГРРУ зібрано низку зразків S. sylvestreHost. Шляхом експедиційних зборів зібрано
зразки диких видів ячменю (Hordeum spontaneum K. Koch, H. bulbosum L., H.murinum L.,
H. jubatum L.).
Зразки 80 амфідиплоїдів, у яких поєднані геноми різних видів пшениці та егілопсу, дазипіруму, ячменю, одержано з ВІРу, ICARDA, CIMMYT (Селекційно–генетичний інститут НЦНС).
Експедиції зі збору зразків генофонду рослин
Проведення експедицій розпочато з 1993 р. і здійснюється майже щорічно. Як правило,
експедиції НЦГРРУ проводили спільно з фахівцями з генетичних ресурсів і селекції зернових,
зернобобових, круп‘яних, овочевих, кормових, технічних, лікарських, плодових культур,
установ України, а також з вченими з інших країн: Росії, Польщі, Словаччини, Молдови,
США, Канади, Республіки Корея.
Головна їхня мета, – зосередження у Національному генбанку рослин вітчизняного генофонду. Переважна більшість експедицій спрямовувалась на обстеження території різних
регіонів України. Разом з цим, використовувалися можливості для збору зразків генофонду в
інших країнах. А саме: Росія, Молдова, Словаччина, Болгарія (табл.1).
У ході 31 експедиції, у т.ч. 15 міжнародних, зібрано близько 8100 зразків близько
200 видів різних груп культур. Їх передали для вивчення та використання у селекції та наукових дослідженнях.
Особливої уваги надається виявленню та збору старомісцевих форм культурних рослин.
Зокрема, у Карпатському регіоні та Поліссі зібрано зразки ярого жита, у Карпатах –
кремениста кукурудза "Гуцульська", боби, вика (Vicia sativa) сорту «Калуська». У різних районах Західної України зібрано широке різноманіття квасолі Phaseolus vulgaris і Ph. coccineus,
у Волинському регіоні – зразки ріпи, рижію, гірчиці; у Південно-Західній та Східній Україні
(донецька та Луганська обл.) – нуту, чини. У різних населених пунктах України у старих садах залишились ще поодинокі дерева стародавніх форм яблунь, груш, слив, вишні та черешні,
абрикоса, горіха. Народні селекціонери-аматори в різних місцях України ведуть постійний
відбір кращих форм овочевих культур – часнику, цибулі, помідорів, картоплі, плодових, ягідних і горіхоплідних культур.
Цінні збори зразків кормових трав проведені у північно-західному і центральному регіонах Російської Федерації під час спільної міжнародної експедиції (Всеросійський НДІ рослинництва імені М. І. Вавілова (Росія); Університет штату Юта (США), та Устимівська дослідна станція рослинництва). Зібрані зразки відзначаються високою зимостійкістю, стійкістю до
вимокання, випрівання та підкислених ґрунтів. Зразки, зібрані на території Центрального та
Південного Уралу (Росія), є високопродуктивними, посухостійкими, скоростиглими. [6].
Зокрема, у 2017 р. вченими НЦГРРУ, Устимівської дослідної станції рослинництва та
Дослідної станції лікарських рослин проведено експедицію по областях: Кіровоградській (північні, західні та східні райони, обстежено 31 сайт), Полтавській (західні райони, 7 сайтів),
Дніпропетровській, 2 сайти), Харківській (північні райони, 6 сайтів). Разом зібрано 417 зразків, що належать до 164 видів рослин, з яких 76 культурних і 88 дикорослих.
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Таблиця 1. Експедиції національного центру генетичних ресурсів рослин України,
1993-2017 рр.
Роки
Кількість
проведення
Регіони
Учасники
зібраних зразків,
експедицій
шт.
1
2
3
4
Богуславський Р. Л.,
112 – дикі родичі
Герасимов М. В. (НЦГРРУ)
пшениці та ячме1993
Україна – Крим
ню, кормові бо5-14 липня
бові та злакові
трави
Богуславський Р. Л., Поздняков В. В., Ткаче413 – зернові
1994
нко Т.Т. (НЦГРРУ);
та зернобобові
Україна –
23 липня–
Дербаль Ю. М., Реслер О. В. (Від. по Карпат- культури, кукуКарпати
14 серпня
ському регіону Закарпатського інституту
рудза, кормові
АПВ, Нижні Ворота)
трави
Богуславський Р. Л. Поздняков В. В.
120 – кормові
1995
Україна: пів(НЦГРРУ);
бобові та злакові
26 липня – денний степ Андрусіва Л.В. (ІЗЗ УААН)
трави, дикі роди8 серпня Херсонська та
чі пшениці, жита,
Запорізька обл.
ячменю
від України: Богуславський Р. Л. (НЦГРРУ);
Дмитрів І. Я. Климчук М.М. (ІХК) ;
Українські та
273 – зернобобовід Польщі: Віслав Подима - керівник генбанСловацькі Карві, овочеві куль1996
ку(Радзиков); Ян Шмідт - спеціаліст ботанічнопати (міжнаротури, картоп2-12 вересня
го саду у Бидгощі; Ярослав Новосельський дна українськоля,буряк
аспірант IHAR;Альфред Кільчевський - водій
польсько- слокормовий,
експедиційного автомобілю; від Словаччивацька)
ни:Павол Хауптфогель - провідний спеціалістІнституту рослинництва в Пещанах.
від України: Богуславський Р. Л. (НЦГРРУ);
Шабликін В. В. (ІСГП); Щесюк В. Ф., дирекУкраїнське
тор Волинської зональної наук.-досл. станції 204 - зернобобо1997
Полісся
луківництва; від Польщі:Веслав Подиві, буряк кормо1-10 вересня (міжнародна ма,керівник генбанку; Ян Шмідт (Ботанічвий, овочевіта
українськонийсад у Бидгощі); Ришард Равсьбаштанні
польська)
кий(Інститут садівництва таквітникарства,
культури
м.Скєрнєвіце); Дорота Новосельська (генбанк);Владислав Клапковський, водій
1998
Харківська обл.,
45зразків – види
Богуславський Р. Л., Поздняков В. В.
17-18
Вовчанський
з Червоної книги,
(НЦГРРУ); Чухно Т. М. (Ботанічний сад ХГУ)
серпня
район
кормові трави
від України: Богуславський Р.Л. (НЦГРРУ);
365зразків,
Галан М.С.(ІЗіБТ);
у т.ч. в Україні
Передкарпаття,
від Польщі: Веслав Подима,керівник генбан211, уМолдові
Поділля; Західку; Ришард Равський (Інститут садівництва
154: кукурудза,
1998
на Молдова
та квітникарства, м. Скєрнєвіце); Дорота Но- квасоля, бобби,
30 серпня - (міжнародна
восельська (генбанк Польщі); Аліція Квіцен овочеві та пряно13 вересня
українсько(Інститут овочевих культур, (м. Скєрнєвіце); ароматичні кульпольськовід Молдови: Ганя А.І., зав. лабораторією
тури, льон, бомолдовська)
генетичних ресурсів Інституту генетики АН
бові та злакові
Молдови (м. Кишинів)
трави
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1

2

1999
25 липня5 серпня

Крим
(міжнародна
українськоамериканська)

1999
4-15
вересня

Карпати
(міжнародна
українськопольська)

2000
12-19
вересня

Харківська,
Полтавська,
Сумська, Чернігівська обл.
(міжнародна
українськоамериканська)

2001
липень

Крим

2003.
1-6 липня

Вірменія
(міжнародна
українсько–
вірменська)

2003
28 липня2 серпня

Донецька та
Запорізька області

2004
Полтавська,
28 липня- Кіровоградська,
5 серпня
Миколаївська
області

2005
9-18
вересня

Харківська,
Полта-вська,
Львівська, ІваноФранківська,
Закарпатська,
Чернівецька обл.
(між. українсько-канадська)

Продовження таблиці 1
3
4
Від України: Богуславський Р. Л.
(НЦГРРУ);Корженевський В. В. - зав. відді171 - дикі співролом флори та рослинності Держ. Нікітського
дичі пшениці,
ботанічного саду (ДНБС); В. А. Кравчук (вольону; посухосдій, ДНБС);
тійкі форми корвід США: д-р Ричард Джонсон (Західна регімових злакових і
ональна станція інтродукції рослин);
бобових трав
д-р Гарольд Бокельман (куратор Національної колекції дрібнонасінневих культур)
від України: Богуславський Р. Л. (НЦГРРУ); 159 - старомісцеві
Галан М. С. (Ін-т землеробства і біології тва- форми ―гуцульрин); від Польщі:Веслав Подима,керівник
ської‖ кукурудзи,
генбанку; Дорота Новосельська (науковий
квасолі, бобів,
співробітник генбанку Польщі).
овочевих культур;
зразки кормових
трав
Вiд України - Богуславський Р. Л.
95 зразків, у т.ч.
(НЦГРРУ),Меженський В. М. - зав. відділом
60 - грецького
технології плодових культур (АДСР);
горіху та спорідвід генбанку США: доктор Чарлз Саймон,
нених видів;
співробітник Національного сховища генофон35 зразків деду США (Університет штату Каліфорнія);Д-р
рев‘янистих деДен Поттер, співробітник відділу помології
коративних рос(Каліфорнійського університету).
лин.
РябчунВ.К. (НЦГРРУ)
27 - дикі співродичі пшениці,
кормові трави,
декоративні рослини
Від України: В. К. Рябчун (НЦГРРУ)
62 – зернові, коВід Вірменії – Алвіна Авагян (FruitArmenia" рмові злакові та
OJSC)
бобові трави,
плодові культури
Богуславський Р. Л. (НЦГРРУ)
58 – кормові боМеженський В. М. (АДСР)
бові та злакові
Водій – Червяк В. В. (ІР)
трави, лікарські
рослини, плодові
культури
Поздняков В. В., Маркова Т. Ю. (НЦГРРУ),
211 – зернові,
Невідомий В. В. – водій (ІР)
зернобобові, корБілик О. М., Кочерга В. Я. (УДСР):
мові, овочеві,
лікарські, декоративні
Від України:
275 зразків 52
Богуславський Р. Л. (НЦГРРУ),
видів, у т.ч.
Галан М. С. (ІЗТЗР);
зернові, зернобоВід Канади:
бові, овочеві,
Кен Річардс – Керівник ген банку Канади,
олійні,
Аксель Дідеріхсен – провідний науковець
лікарські, кормові, декоративні
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1

2006
Вересеньжовтень

Продовження табл. 1
3
4
Від України:Богуславський Р. Л. (НЦГРРУ), –
Україна Тернопільська, Галан М. С. (ІЗТЗР), Шабетя В. В. (ІОБ);
466 зразків
Черкаська, Чер- Від Польщі: Тереза Котлінська, керівник лаб.
77 видів: кукунівецька, Івано- генетичних ресурсів – Інститут овочівництва
рудза, зернобо(Скерневіце),
Вальдемар
Бухвальд
–
Інститут
Франківська,
бові, овочеві,
лікарських рослин і лікарських засобів (ПозЛьвівська,
пряноароЗакарпатська нань), Мацей Котлінський докторант з молекуматичні культулярної біології – Варшавський університет,
області
ри, лікарські
Міхал
Томаш
Шиманський
–
водій
(міжнародна
рослини
українсько–
польська)
2

2006
листопадгрудень

Україна –
Одеська, захід
Миколаївської
обл.

2007
7 серпня2 вересня

Російська федерація - ПівнічноЗахідний регіон,
північна частина
Центрального
рег.

2008
серпень

Україна Кримський
півострів
(міжнародна:
Україна–Росія–
США)

Від України:Богуславський Р. Л. (НЦГРРУ);
Шабетя В. В. (ІОБ);
475 зразків 77
Від Польщі: Тереза Котлінська, керівник лаб.
видів: кукуругенетичних ресурсів – Інститут овочівництдза, зернобобові,
ва,(Скерневіце); Петр Байор – Інститут селековочеві,
ції та інтродукції(IHAR); Мацей Котлінський, пряноароматичдокторант з молекулярної біології – Інститут
ні культури
овочівництва (Варшавський університет).
Від України:Кір‘ян В. М. (УДСР);
170 зразків Від Росії:Чапурін В. Ф., Малишев Л. Л. (ВІР
багаторічні корімені М. І. Вавилова);
мові злакові та
Від США:Дуглас А. Джонсон – проф., лабобобові трави,
раторія кормових культур і пасовищ Держ.
овочеві, декорауніверситету штату Юта.
тивні рослини
Від України: Рожков Р. В. (НЦГРРУ);
Корженевський В. В. (Нікітський ботан. сад);
225 зразків 50
Від Росії:Афонін О. М., Лі Ю. С., Мезенвидів кормових,
цев Б. М., Мезенцева І (Санкт-Петербурзький зернових, зернодержавний університет);
бобових, лікарВід США:Stephania Green,куратор колекції
ських та декорабобових кормових трав (Нац. банк генетичтивних рослин
них ресурсів США).

Україна – Донецька, Херсонська, Запорізька,
2008
Кіровоградська
10 серпняобл.
10 вересня
(між. українсько–російсько–
корейська)

Від України:Рожков Р. В. (НЦГРРУ),
Чигрин А. С. (УДСР), Шабетя В. В. (ІОБ)
Від Росії: Смекалова Т. Н., зав. відділом агроботаніки та збереження ГРР in situ (ВІР
імені М. І. Вавилова);
Від Республіки Корея:Young-Wang Na, пров.
науковий співробітник, доктор (Національний центр агробіорізноманіття).

194 зразки зернобобових, овочевих, кормових,
лікарських, плодових культур

РФ – Південний
2008
Урал
27 липня(міжнародна
2 вересня
українсько–
російська)

Від України:Кір‘ян В. М. (УДСР);
Від Росії:Чапурін В. Ф., Малишев Л. Л. Буравцева Т. В (ВІР імені М.І. Вавилова);
Від США:Дуглас А. Джонсон – проф., лабораторія кормових культур і пасовищ (Держ.
університету штату Юта).

162 зразки кормових та овочевих культур
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Україна – Крим2009
ський півострів
Липень(міжнародна украсерпень
їнсько–канадська)
Пів.–Східний регі2009
он Європейської
25 липнячастини РФ
1 вересня (між. українсько–
російська)
2010
17 – 27
серпня

2010
серпень

2011
25 липня5 серпня
2012
18-31
липня

Продовження таблиці 1
3
4
Від України:Рожков Р. В. (НЦГРРУ),
127 зразків зернобоКорженевський В. В. (Нікітський ботабових, кормових,
нічний сад);
лікарських, декоратиВід Канади: Аксель Дідеріхсен (Генбанк вних культур та їх
рослин Канади)
дикорослих співродичів.
Від України: Кір‘ян В. М. (УДСР);
Від Росії:
167 зразків кормоЧапурін В. Ф., Малишев Л. Л. Буравце- вих,лікарських, овова Т. В (ВІР імені М. І. Вавілова).
чевих та ін. культур

Білоцерковський Є. (НЦГРРУ),
Україна – Черні- Тригуб О. В. (УДСР).
гівська, Сумська,
Полтавська області
Від України: Кір‘ян В. М. (УДСР);
РФ – Центральний Від Росії:
та Південний Урал Чапурін В. Ф., Малишев Л. Л. Буравце(міжнародна укра- ва Т. В (ВІР імені М.І. Вавілова).
їнсько–російська)
Україна:
Кіровоградська,
Одеська, Миколаївська області
Полісся
України:

Богуславський Р. Л. (НЦГРРУ),
Кір‘ян В. М., Бідаш Ю. І. (УДСР).
Богуславський Р. Л. (НЦГРРУ),
Кір‘ян В. М., Бідаш Ю. І. (УДСР),
Глущенко Л. А.,заступник директора з
наукової роботи (ДСЛР).
Від України: Богуславський Р. Л.
(НЦРРУ), Кір‘ян В. М (УДСР);
від Росії:Смекалова Т. М, зав. відділом
агроботаніки та insitu збереження генетичних ресурсів рослин Багмет Л. В.,
куратор основного і загального фондів
гербарію (ВІР імені М. І. Вавілова).
Богуславський Р. Л. (НЦГРРУ),
Кір‘ян В. М., Бідаш Ю. І. (УДСР),
Глущенко Л. А. (ДСЛР)

2013
20-30
серпня

Україна: Луганська, Харківська,
Сумська області
(міжнародна українсько–російська)

2014
18-29
серпня

Полтавська, Дніпропетровська,
Запорізька,
Херсонська обл.

2016
4-17
серпня

Богуславський Р. Л. (НЦГРРУ),
Черкаська, ПолтаКір‘ян В. М.(УДСР), Глущенко Л. А.
вська, Кірово(Дослідна станція лікарських рослин)
градська обл.

Кіровоградська, Богуславський Р. Л. (НЦГРРУ),
2017
Дніпропетровська, Кір‘ян В. М., Бідаш Ю. І. (УДСР),
31 липняПолтавська, Хар- Глущенко Л. А. (ДСЛР)
12 серпня
ківська обл.
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127 зразків–
зернобобових, кормових, круп‘яних, лікарських, овочевих, технічних, плодових,
декоративних
332 зразки кормових,
зернобобових, овочевих, технічних, декоративних, картоплі та
диких споріднених
видів
368 зразків
87 видів.
523 зразки
151 виду

220 зразків культурних і диких видів
рослин
282 зразки 116 видів
рослин, близько 200
аркушів гербарію, які
належать до 54 видів.
702 зразки 190 видів
рослин, 182 аркуші
гербарію, які належать до 72 видів.
417 зразків 164 видів
рослин, 88 аркушів
гербарію.

Серед зібраних місцевих культурних форм інтерес представляють зразки квасолі с. Стара Осота Олександрівського р-ну, с. Даріївка Кіровоградського р-ну, с. Велика Виска та с.
Мануйлівка Маловисківського р-ну, м. Новомиргород Новомиргородського р-ну (Кіровоградська обл.), смт. Нові Санжари та с. Нехвороща Новосанжарського р-ну (Полтавська обл.),
с. Вінницькі Івани Богодухівського р-ну (Харківська обл.).
Із залучених селекційних сортів цінними є сорти іноземної селекції овочевих культур
(селекції Нідерландів, Франції, Італії, США, Великобританії, Чехії, Молдови, Туреччини, Китаю, РФ) – огірка, квасолі овочевої, помідора (45 сортів), гарбуза, пастернаку, базиліку, селери коренеплідної, дайкону, перцю солодкого, кавуна, цибулі порею, дині, салату головчастого
і напівголовчастого, салату руколи, та ін.; лікарських рослин – нагідок лікарських, ешшольції
каліфорнійської, чебрецю, м'яти перцевої, ехінацеї пурпурової та ін. При зборі дикорослих
форм особлива увага приділялася видовому різноманіттю рослинності курганів, ярів, балок,
схилів, непорушених степових ділянок. Там, де зберігаються представники видів відсутніх на
оточуючих масивах.
Зібрано значну кількість зразків дикорослих бобових і злакових трав: еспарцетів – виколистого, піщаного та ін. (разом 14 зразків); астрагалів – дніпровського, понтійського, солодколистого та ін. (12 зразків); конюшини –гірської (7 зразків), лучної (7 зразків), середньої (5
зразків); лядвенцю рогатого (5 зразків); люцерни жовтої (4 зразки); стоколосу (6 зразків); грястиці збірної (5 зразків); житняку гребінчастого (5 зразків); костриці лучної (5 зразків); костриці червоної (4 зразки).
На степових ділянках зібрано такі цінні лікарські види як шавлія дібровна (Salvia
nemorosa L.), шавлія лучна (Salvia pratense L.), шавлія поникла (Salvia nutans L.), шавлія степова
(Salvia stepposa Des.-Shost.), чебрець двовидовий (Thymus dymorphus L.), чебрець Маршалів
(Thymus marschallianus Willd.), чебрець Палласів (Thymus pallasianus Heinr. Braun), парило звичайне (Agrimonia eupatoria L.), звіробій стрункий (Hypericum elegans Stephan ex Willd), цмин
пісковий (Helichrysum arenarium (L.) Moench.), холодок багатолистий (Asparagus polyphyllus
Steven), мачок рогатий (Glaucium corniculatum L., два зразки зібрано на курганах), ластовень
виткий (Vincetoxicum scandens Somm.), дивина чорна (Verbascum nigrum L.) та борошниста
(V. lychnitis L.), льонок звичайний (Linaria vulgaris Mill.), а також рідкісні види, занесені до Червоної книги України – горицвіт весняний (Adonis vernalis L.), астрагал шерстистоквітковий
(Astragalus dasyanthus Pall.), сон лучний (Pulsatilla pratensis (L.) Mill), півники понтійські
(Iris pontica Zapal.).
Цінними також є льон жовтий (Linum flavum L.), чорнушка польова (Nigella arvensis L.),
шавлія степова (Salvia stepposa Des.-Shost.), шавлія кільчаста (S. verticillata L.),віхалка гілляста
(Anthericum ramosum l.), півники понтійські (Iris pontica Zapal.), оман високий (Inula helenium
L.), чебрець двовидовий (Thymus dimorphus Klokov & Des.-Shost.), грабельки звичайні (Erodium
cicutarium (L.) L'Her.), самосил гайовий (Teucrium chamaedrysL.), чистець непомітний (Stachis
neglecta Klok.), шоломниця висока (Scutellaria altissima L.), папоротник орляк (Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn), вероніка (Veronica sp.).
Для вивчення та ідентифікації цікавими є зразки декількох форм алтеї лікарської (Althaea
officinalis L.), що вирізнялися за морфологічними ознаками (колір і форма квіток). Цього виду
знайдена на сайті № 15 біля с. Лікареве Новомиргородського району Кіровоградської обл. Зразки цієї популяції характеризувалися високою стійкістю до пошкоджень листогризучими шкідниками. При збиранні зразків алтеї лікарської відбиралося як насіння, так і сировина для проведення біохімічного аналізу. Загалом експедицією до колекції залучено насіння однієї культурної та шістьох диких форм цього виду. Зібрані зразки рослинного матеріалу алтеї лікарської
оцінено за хімічними показниками – вмістом полісахаридів. Який варіював в широких межах
від 9 до 17% від маси повітляно сухої сировини. Виявлено цінні зразки, що перевищують вимоги ДФУ (Державної фармакопеї України) на 2,5-3,0 %. Проте, чи є це спадковою ознакою – буде
з‘ясовано при вивченні інтродукованого матеріалу.
Для поповнення гербарного фонду Дослідної станції лікарських рослин (акронім гербарію LBE) зібрано 88 аркушів гербарію.
Серед обстежених природних територій виявлено низку об'єктів з багатим генетичним
різноманіттям кормових і лікарських рослин для збереження insitu. Це, зокрема, у Бобринець20

кому районі Кіровоградської області: сайт 27 – ботанічний заказник загальнодержавного значення "Богданівська балка" (25,2 га, зібрано насіння 8 зразків); сайт № 28 між селами Полтавка та Полум'яне (зібрано насіння та садивний матеріал 22 зразків генофонду кормових, лікарських та олійних культур, у т.ч. 3 червонокнижних); у Чутівському районі Полтавської області – сайт № 39 (5 га) поблизу с. Юнаки, де зібрано 11 зразків кормових і лікарських рослин,
виявлена багаточисельна продуктивна популяція оману високого (Inula helenium L.), придатна
для заготівлі рослинної сировини.
Проведені рекогносцирувальні дослідження свідчать, що, у відповідності до Резолюції
№ 4 Постійного комітету Бернської конвенції "Про зникаючі природні середовища, що потребують запровадження спеціальних заходів на їх збереження", необхідно провести інвентаризацію, обстеження та оцінку стану рослинності історико-культурних об‘єктів Лісостепу України для збереження рідкісних типів природного середовища. Такі об‘єкти могли б виступати в
ролі рефугіумів (притулків) степової та зникаючої лучно-степової рослинності в умовах in
situ. У межах регіону, де домінують агроценози, такі об‘єкти могли б виступати донорами насіння та садивного матеріалу для відтворення і подальшої репатріації цінних видів, а також
залучатися до наукових і навчально-виховних програм. Такими перспективними об‘єктами
для проведення моніторингу стану ценопопуляцій цінних та рідкісних генотипів кормових та
лікарських рослин їх ґрунтовного вивчення, збереження та відтворення можуть бути:
– територія частково залісненого яру зі степовою та лучною рослинністю довжиною
2,5 км на правому березі Кременчуцького водосховища біля села Нова Андрусівка Світловодського р-ну Кіровоградської обл., сайт № 2 (орієнтир – з 2 км перед селом справа по автошляху Світловоськ-Чигирин, координати N49°05,333' E32°95,444');
– курган та суміжна балка зі степовою та лучною рослинністю біля с. Нова Осота Олександрівського р-ну Кіровоградської обл., сайт № 9 (орієнтир – північно-західний край с. Нова
Осота, координати N49°00,273' E32°14,362');
– лучна балка на території ботанічного заказника "Жовтий льон" та територія низинних
луків заплави лівого берега р. Тясмин біля нижньої частина цієї ж балки, що прилягає до
с. Нижчі Верещаки Олександрівького р-ну Кіровоградської обл., сайт № 10 (орієнтир – 1,5 км
на північ від північно-східної околиці с. Нижчі Верещаки до вершини балки, північно-східний
схил, територія заказника, координати N48°58,071' Е32°23,295');
– територія на правому березі р. Чорний Ташлик з лучною та степовою рослинністю біля
с.Піщаний брід Добровеличківського р-ну Кіровоградської обл., сайт № 25 (орієнтир – 3 км
на схід від с. Піщаний брід, з'їзд вліво з автошляху до с. Червона Поляна перед мостом через
р. Чорний Ташлик, координати N48°17,957' E31°22,278');
– територія "Богданівської балки" в урочищі "Богданівка" з лучною, степовою та петрофільною рослинністю, сайт № 27 (орієнтир – 3 км на північ від с. Богданівка Бобринецького рну Кіровоградської обл., координати N48°17,957' E31°22,278');
– територія кам'янистої балки з лучною, степовою та петрофільною рослинністю по лівому березі каскаду ставків та прилягаючих балок між селеми Полтавка та Полум'яне Бобринецького р-ну Кіровоградської обл., сайт № 28 (орієнтир – територія біля четвертого від
с. Полтавка ставка, координати N48°08,026'E32°09,330');
– територія низинних та остепнених луків на правому березі р. Кобелячка, сайт № 34
(орієнтир – східна околиця с. Бутенки Кобеляцького р-ну Полтавської обл., з'їзд вліво з автошляху Кременчук-Полтава, координати N49°15,607' E34°08,207');
– горби та схили зі степовою рослинністю пам'ятки природи "Вовчі гори" біля с. Лелюхівка Новосанжарського р-ну Полтавської обл., сайт № 35 (орієнтир – східна околиця і села
біля з'їзд з автошляху Кременчук-Полтава у бік с. Судіївка, координати N49°21,474'
E34°18,888');
– польова балка з лучною рослинністю поблизу с. Юнаки Чутівського району Полтавської області, сайт № 39 (орієнтир – 2 км на захід від с. Юнаки, з'їзд вправо польовою дорогою з
автошляху Карлівка-Войнівка, координати N49°37,794' E35°02,634').
Орієнтація фармацевтичного ринку України на вимоги Євросоюзу зумовлюють перегляд
видового складу, якісних показників та інших характеристик лікарської рослинної сировини.
Зокрема, для більшості ефіроолійних видів важливими показниками якості є не лише кількісні
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показники – в основному вміст ефірної олії, а й її якісні характеристики: вміст певних компонентів і їх співвідношення, розподіл діючих речовин в сировині тощо. Це націлює селекціонерів на пошук джерел і донорів нових ознак для залучення до селекційного процесу. Для забезпечення селекційного процесу було відібрано види родів: Материнка – Origanum L., Звіробій
– Hypericum L., М‘ята – Mentha L., Собача кропива – Leonurus L., Подорожник – Plantago L.,
Алтея – Althaea L.
Для червонокнижних видів – астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus Pall.),
півники понтійські (Iris pontica Zapal.), сон лучний (Pulsatilla pratensis (L.) Mill), горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) та видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є
рідкісними або такими, що постійно або тимчасово перебувають під загрозою зникнення в
природних умовах на території Кіровоградської та Полтавської областей, визначено пункти
для можливого влаштування резерватів in situ збереження: оман високий (Inula helenium L.),
льон жовтий (Linum flavum L.), віхалка гілляста (Amthericum ramosum L.).
Зібрані експедицією зразки генофонду передано у ресурсні підрозділи установ–
виконавців НТП "Генофонд рослин". Саме ці установи спеціалізуються на відповідних культурах, для поглибленого вивчення за цінними господарськими ознаками та властивостями,
подальшого включення кращих з них до Національного генбанку рослин України та використання у селекцiйних, наукових та інших програмах установами України.
Особливе значення має залучення до колекції зразків з ідентифікованими генами, а також зі штучним наданням нових властивостей шляхом використання генномодифікованих
організмів. До таких форм слід використовувати спеціальні схеми розмноження з метою збереження штучно наданої ознаки за запобігання вільного схрещування з поширеними культурними та дикорослими видами рослин.
За результатами аналізу надходження зразків зарубіжних країн та науково-дослідних
установ України одержано унікальні зразки за окремими ознаками.
Російська Федерація є донором таких ознак як урожайність для пшениці ярої (м‘якої),
озимого жита, озимого тритикале, ярого ячменю, гороху сої, проса, соняшника. Для багатьох
культур зразки з Канади, США є джерелами стійкості до хвороб, покращеної якості насіння.
Для озимої пшениці, озимого жита, озимого тритикале, проса носіями інших ознак стали зразки з Польщі. Окремі зразки з наявними специфічними ознаками одержані з країн Європи. Наприклад, стійкі форми гороху до аскохітозу – з Данії, до фузаріозу – з Німеччини, Швеції, з
високою урожайністю зеленого горошку – з Франції та США.
Інвентаризація колекцій Національного генбанку рослин України та управління ними
на основі Інформаційної системи «Генофонд рослин»
Значне генетичне різноманіття рослин, зосереджене у колекції відділу рослинних ресурсів
на початок 1993 р., вимагало ефективного управління з метою використання. Для вирішення
цього завдання було створено Інформаційну систему «Генофонд рослин» на основі персональних комп‘ютерів, що на той час вже з‘явились у масовому користуванні. Першими були придбані три ПЕМ «Турбо-Іскра». Їх впродовж чотирьох років поступово замінено на IBM 286, IBM
386 та ін. Інформаційна система розроблена під керівництвом і за участю В. К. Рябчуна, провідних співробітників І. А. Гур‘євою, С. В. Рабінович, фахівцем-інженером А. С. Мальцевим. Пізніше удосконалена О. І. Білянським. Бази даних створено у форматі DBF, у якому і натепер побудовано базу даних Національного сховища. З 1995 р. бази даних паспортна, інтродукційна та
інші були переведені у формат WINDOWS, у якому функціонують понині. До функцій адміністратора паспортних баз даних входило ведення, поповнення, коригування, прийомка баз даних
окремих культур більш як від 30 установ Системи ГРРУ і формування єдиної бази паспортних
даних. У різні часи за це відповідали В. В. Карпенко, О. І. Ковязіна, І. М. Дрепін, К. І. Докукіна,
Т. О. Лисак. База даних інтродукції з системою довідників культур і їх груп, країн і регіонів світу, установ причетних до створення та ведення колекцій генофонду рослин тощо була розроблена за активної участі В. В. Позднякова та інших співробітників Центру. З активізацією співпраці НЦГРРУ у Європейській кооперативній програмі з генетичних ресурсів рослин (ECPGR)
наприкінці 90-х – початку 2000-х років база паспортних даних була переведена у формат Європейського каталогу з ГРР в інтернеті (EURISCO).
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На даний час інформаційна система «Генофонд рослин» забезпечує інвентаризацію та
ефективне управління зразками генофонду Національного генбанку рослин України. База паспортних даних включає інформацію про 105,3 тис. паспортів зразків. Розроблено систему дескрипторів та інструкцій з ведення бази паспортних даних, узгоджену з міжнародно прийнятими стандартами (EURISCO, WIEWS). Концептуальна модель інформаційної системи банк
даних «Генетичні ресурси рослин», розроблена в центрі, мала за мету поглиблене дослідження генофонду рослин, ефективне управління колекціями, узагальнення результатів вивчення
зразків, ідентифікацію та класифікацію їх, організацію ефективного доступу та використання
науковцями генофонду.
Інформаційна система забезпечена системою впорядкованого збереження інформації у
вигляді логічно побудованих баз даних (Банк даних), підпорядкованих єдиній системі управління (рис. 1). Банк даних розрахований на швидкий пошук та добір необхідних зразків, групування їх в ознакові колекції та цілеспрямоване використання в селекційних та наукових
програмах.
Реєстрація колекцій і цінних зразків генофонду рослин в Україні
Доступ до Європейського каталогу генетичних ресурсів рослин EURISCO здійснюється
в Інтернеті на сайті http://eurisco.ecpgr.org. До каталогу включена інформація про 94,0 тис. зразків Національного генбанку рослин України.
Головною складовою Інформаційної системи є база паспортних даних зразків генофонду
рослин. Зразки Національного генбанку інвентаризовані. Кожному з них надано номер Національного каталогу, що є єдиним для даного зразка в Україні. За цим номером зразок підтримується у живому стані у вигляді насіння або у польових колекціях. Ведеться його пошук, інформація про нього зберігається в ознакових та інших базах даних. Результати публікуються у наукових та інших виданнях. Така система запобігає появі дублів і плутанини в назві при транслітерації. В ознаковій базі даних представлено рівні прояву всіх ознак зразків. Це дозволяє групувати їх за країною походження, установою-оригінатором, методом створення, таксономією, господарською та біологічною цінністю тощо.
При виконанні селекційних, дослідницьких, навчальних програм, а також при веденні
приватного овочівництва, плодівництва, декоративного садівництва формуються колекції
цінні і унікальні за зосередженим у них різноманіттям. Ці колекції є зконцентрованим резерватом цінних зразків рослин для використання у сільському господарстві (перш за все як вихідний матеріал для селекції), наукових, екологічних, освітніх та іншіх програмах. Вони відіграють важливу роль у поліпшенні добробуту нації і міцності держави, зростанні її наукового,
інтелектуального та духовного потенціалу. Тому потребують збереження у життєздатному
стані та генетичній цілісності. Разом з цим, у процесі селекції, наукових досліджень, інших
форм експериментальної та пошукової роботи створюються або виявляються генотипи, цінні
за рівнями або формами прояву окремих ознак і їх поєднань.
Ефективне використання цього матеріалу сприяє прогресу вітчизняного сільського господарства, науки,спеціальної та загальної освіти тощо. Оскільки ці генотипи і колекції є втіленням інтелекту та праці вчених, селекціонерів, аматорів, вони є надбанням народу України
й мають бути виявлені, збережені у Національному генбанку рослин. А також мобілізовані
для практичного використання, а їх автори мають отримувати відповідну частку винагороди.
Захист прав на сорти рослин здійснюється Міжнародним союзом охорони сортів рослин
(UPOV) і відповідні установи і структури у різних країнах. У той час, використання генетичних
ресурсів рослин, до недавнього часу не регулювалось ані на міжнародному, ані на державному
рівнях. З метою такого регулювання, у 2001 р. було укладено, а з 2004 р. набрав чинності Міжнародний договір з генетичних ресурсів рослин для виробництва продовольства та ведення
сільського господарства. НЦГРРУ через НААН неодноразово зверталась до владних структур з
пропозицією про приєднання до цього договору, але він досі не підписаний Україною.
Наступним етапом було укладання Нагойського протоколу про доступ до генетичних
ресурсів, та справедливий і рівноправний розподіл вигід від їхнього використання до Конвенції про біологічне різноманіття від 29 жовтня 2010 р. Цей протокол був підписаний і ратифікований Україною.
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Банк даних “Генетичні ресурси рослин”

Бази даних
Паспортних даних

Довідникова система

Інтродукції

С.–г. культур та їх груп

Програмні засоби

Країн та регіонів світу

Програма вводу та
коригування даних

Наукових, селекційних
установ, ін. утримувачів
зразків генофонду рослин

Статистика

Джерел інформації
Родоводів
Метерологічна
Насіннєвого фонду
в Нац. сховищі, робочих і
дублетних колекціях

Ботанічний

Ознакові:

Каталог генів

однорічні, багаторічні

Агрокліматичний

спеціальні
Імунологічна

Пошукова

Графіка
Документування

Кодифікатори:
характер походження, метод створення,
цикл життя, тип розвитку, цінність

Генетична

Біохімічна

Екологічна

Фізіологічна

Ідентифікаційна

Класифікаториознак
Узагальнений дескриптор
ознак всіх баз даних
Вихідна інформація
1.Добір зразків за однією та комплексом
ознак.
2.Сортування зразків за обраними
ознаками.
3.Ранжування за рівнем ознак.
4.Систематизація, групування за
групами класифікатора, спорідненістю та іншими показниками.
5.Узагальнена звітна документація

Фототека образів зразків
Публікацій по Системі ГРРУ

Свідоцтв на зареєстровані колекції,
зразки, патенти
Документація

Рис. 1. Ієрархічна побудова банку даних ―Генетичні ресурси рослин‖
Національний центр генетичних ресурсів рослин України, що функціонує в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва з метою виявлення, активiзацiї створення та пошуку, забезпечення активного використання в селекційних i наукових програмах і надійного збереження колекцій генофонду, джерел і донорів цінних ознак, з 1999 р., здійснює реєстрацію цінних колекцій і зразків генофонду рослин в Україні. Для цього колективом НЦГРРУ під керівництвом
В. К. Рябчуна розроблено «Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України» та «Положення про реєстрацію колекцій зразків генофонду рослин у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України» (останні
редакції 2012 р.). Розроблено паспорти базової, ознакової, серцевинної, робочої та ін. колекцій
зразків генофонду.
Практична робота з експертизи та реєстрації колекцій і зразків генофонду здійснюється Експертною радою за головування В. К. Рябчуна й участі провідних фахівців Системи ГРРУ. Відповідальними секретарями Ради з 1999 по 2010 р. була В. М. Бондаренко, у 2010–2012 рр. –
О. В. Твердохліб, з 2012 р. – О. А. Задорожна.
Зареєстровані колекції і зразки заносяться у відповідні Реєстри. На них видаються свідо24

цтва про авторство та пріоритет. Колекціям, занесеним у Реєстр, має надаватися пріоритет при
визначенні об‘єктів для фінансової і матеріальної підтримки з боку держави. У тому числі в
рамках програми наукових досліджень «Генофонд рослин». Інформація про зареєстровані
колекції та зразки публікується у науковому журналі «Генетичні ресурси рослин».
На початок 2018 р. свідоцтва отримали 259 колекцій (табл. 2) і 1750 цінних зразків генофонду рослин. Проведено експертизу і їх зареєстровано.
Таблиця 2. Реєстрація колекцій зразків генофонду рослин установами
Системи ГРРУ за групами культур на 01.01.2018 р.
Тип колекції
Група культур

базова

гене- ознатична кова
2
27
1
6
2
6
1
11
2
5
–
13
–
5

серцевинна
1
–
1
–
1
–
–

спеціальна
3
2
1
8
1
1
–

робоча
3
8
5
11
4
10
7

навчальна
3
1
4
5
1
2
4

Разом

Зернові
Кукурудза
Круп‗яні
Зернобобові
Олійні
Технічні
Кормові
Лікарські та ефіроолійні

3
1
3
4
2
3
3
1

–

3

-

–

1

2

7

Овочеві та баштанні

2

–

7

1

–

9

–

19

1

–

21

1

2

8

–

33

1
–
24

–
–
8

3
4
111

–
–
5

1
3
22

–
–
66

1
–
23

6
7
259

Плодові, ягідні, горіхоплідні
Виноград
Лісові та декоративні
деревні
РАЗОМ

42
19
22
40
16
29
19

Збереження життєздатності та генетичної автентичності зразків генофонду.
Науково-методичне забезпечення Національного сховища насіння зразків генофонду
Вся історія селекції та досліджень у суміжних галузях, що проводились на Харківській селекційній станції і в Укр. НДІРСіГ, свідчить про виключну важливість тривалого збереження
зразків генофонду у стані життєздатності та генетичної автентичності [11]. Режими, що сприяють такому збереженню, в цілому були відомі ще з початку ХХ сторіччя. І те, що цьому напряму не приділялось достатньої уваги, неодноразово призводило до втрати цінного селекційного
та вихідного матеріалу і необхідності розпочинати селекційний процес в окремих напрямах
практично спочатку. Втрачався час, результативність роботи падала. Створення Національного
генбанку обумовило потребу в організації довготривалого збереження зразків генофонду для
сучасного і майбутніх поколінь на державному рівні. Оскільки це є запорукою сталого розвитку
вітчизняного рослинництва, селекції, науки, освіти.
Колекції, що включають 148,3 тис. зразків у Національному генбанку рослин України
зосереджені у 30 провідних селекційних і наукових установах. З них 113,4 тис., тобто переважна більшість, репродукуються насінням. Для їх довготривалого зберігання створено Національне сховище насіння зразків генофонду рослин. До якого на даний час закладено 70 тис.
зразків. Більшість з них (51 тис.) зберігається в умовах низьких температур (40С, мінус 200С).
Головне завдання полягає у тому, щоб у Національне сховище закласти на довготривале зберігання насіння всіх зразків колекцій. Але при цьому насіння різних генотипів виявляє відмінності у реакції на режими підготовки до зберігання та власне зберігання. Це потребує спеціа25

льних досліджень.
Створення сховища розпочато у 1994 р. під керівництвом і за активної участі
В. К. Рябчуна, науковими співробітниками НЦГРРУ – спочатку В. В. Поздняковим,
а починаючи з 1995 р. М. В. Герасимовим. Микола Веніамінович більш як 20 років на чолі
невеликого колективу здійснює практичне ведення сховища. Закладку зразків на зберігання,
перевірку життєздатності насіння перед закладкою, та упродовж зберігання у різні часи здійснювали – О. В. Павленко, О. А. Задорожна, Т. П. Шиянова, О. Ю. Шмакова, Ю. О. Лінник,
М. Ю. Скороходов.
Головні етапи у тривалому зберіганні насіння: висушування за ощадливих умов, краще
сухим повітрям без підігріву; затарювання у герметично закриті контейнери; поміщення в
умови низьких температур, краще порядку -20 оС (морозильна камера).
Скрутне економічне становище держави у 90-ті рр. не дозволяло одразу влаштувати сховище, яке б відповідало означеним умовам. Встановили зв‘язок з Міжнародною радою з генетичних
ресурсів рослин (IBPGR, нині Bioversity International, м. Рим) – структурою при ФАО. До
НЦГРРУ була запрошена представниця IBPGR пані Джейн Толл, яка ознайомилась з планами
створення Національного генбанку рослин України і повідомила про них своєму керівництву. В
порядку технічної та гуманітарної допомоги, безкоштовно, спочатку з Великобританії було доставлено значна партія силікагелю для сушіння насіння контактним способом. Перші партії зразків
насіння, що закладались на зберігання, впродовж майже двох років висушували саме силікагелем
і затарювали у скляні пляшки. Закривали поліетиленовими кришками, що покривалися спеціальною пастою для герметизації. Для розміщення зразків облаштовано стелажами приміщення у цегляній споруді (кол. склад селекційного матеріалу і молотильний сарай), побудованій у 1912 р.
Амплітуда температур протягом року у приміщенні була на 8–9 оС меншою, ніж зовні. Воно стало першим блоком сховища – з нерегульованими температурними умовами. Перевірка зразків,
що зберігаються у цьому сховищі протягом 22–23 років, показала, що насіння зернових і зернобобових культур, яке визріло у сприятливих умовах (не підпало під опади) і закладено у здоровому
стані, підтримує достатньо високий рівень схожості – понад 80 %. Але для більш тривалого підтримання життєздатності необхідно помістити зразки в умови низької температури.
У 1995 р., за тих же умов гуманітарної та технічної допомоги, за спонсорства IBPGR, до
Харкова доставлено осушувач повітря MD 600 фірми HUURRE (Швеція) і холодильна камера,
що забезпечує температуру 4 оС. Роботу по змонтуванню М. В. Герасимову допоміг зробити
спеціально направлений з Фінляндії фахівець в одному з приміщень колишнього фітотрону,
який на той час припинив функціонування. У подальшому УААН виділено кошти для придбання двох морозильних камер (мінус 20 оС), які введені у дію у 2004 і 2010 рр.
На даний час все гостріше постає необхідність будівництва Національного сховища зразків генофонду рослин, яке б відповідало сучасному науково-технічному рівню.
Це забезпечило б вирішення більшості проблем довготривалого зберігання. Питання неодноразово виносилось керівництвом НЦГРРУ на розгляд відділення рослинництва та Президії
НААН і у подальшому до Кабінету Міністрів України. Визнаючи важливість справи збереження та раціонального використання генетичних ресурсів рослин, Кабінет Міністрів України
своїм розпорядженням від 15.09.2001 р. за № 438-р "Про затвердження першочергових заходів
щодо розв‘язання найважливіших завдань з насінництва, селекції сільськогосподарських культур та тварин" постановив у період 2002-2005 рр. побудувати та обладнати в Інституті рослинництва імені В. Я.Юр‘єва сховище генетичного банку рослин, передбачивши виділення на
це 30 млн. грн. Але ця постанова так і не була реалізована.
Порядок і правила закладки насіння у Національне сховище насіння зразків генофонду
рослин визначені у спеціально розробленому Положенні про Національне сховище (2012).
У Національному сховищі зберігаються зразки включені у Національний каталог генетичних
ресурсів рослин України. На зберігання закладається чисте здорове насіння зі схожістю не
нижче зазначеної для кожної культури. Кожна партія насіння, що передається на збереження,
супроводжується протоколом і списком встановленої форми. Контроль стану насіння перед
закладкою та на протязі зберігання здійснюється по контрольних зразках, згідно Положення.
Висушування насіння здійснюється у сушильній камері осушувачем повітря MD 600
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(фірми MUNTERS, Швеція) за температури до 25оС і відносної вологості повітря 20-25 %.
Тривалість сушки - 5-15 діб, залежно від культури та початкової вологості. Збереження насіння зразків генофонду, висушених до певного рівня вологості, специфічного для кожної культури, здійснюється у герметично закритій тарі: скляних пляшках, багатошарових фольгових
пакетах. Насіння зберігається за трьох режимів:A- за нерегульованих температурних умов;Bу холодильній камері (фірми HUURRE, Фінляндія) за 4 оС;C- у морозильній камері за -200С.
Кожен зразок супроводжується етикеткою На ній вказується код культури, номер Національного каталогу, номер реєстрації установи і місце у сховищі. Визначення вологості насіння, енергії проростання та схожості визначаються за ДСТУ 4138-2002. Сила росту визначається морфо-фізіологічним методом за методикою Б. С. Ліхачова [12 ].
В цілому на зберіганні у сховищі знаходиться насіння 69,7 тис. зразків генофонду. Що
належать до 304 культур 732 видів культурних рослин і диких споріднених форм. У тому числі, у морозильній камері (мінус 20о С) зберігається насіння 48,2 тис. зразків; у холодильній
камері (40С) – 12,6 тис. зразків, в умовах нерегульованих температур у герметично закритій
тарі – 8,9 тис. зразків. (табл. 3).
Таблиця 3. Зберігання насіння зразків генофонду у Національному сховищі, шт., 2017 р.
Закладено на зберігання, шт.
Група
культур
Зернові
Кукурудза
Круп‘яні
Зернобобові
Олійні
Технічні
Лікарські та
ефіроолійні
Овочеві та
баштанні
Кормові
Накопичуючі
крохмаль
Плодові та
горіхоплідні
Декоративні
квіткові та
трав‘янисті
Лісові та деревні
декоративні
Разом
Частка

Зразків
всього

у т.ч.
2017р.

-200С

40С

55
2
28
94
41
36

21603
9987
8689
14168
3661
4130

636
110
365
251
47
22

11093
8430
7601
7276
3059
3572

4994
1557
889
2989
602
558

нерегульовані
температурні
умови
4825
199
3903
-

116

186

925

24

872

53

-

49

81

3428

29

2887

541

-

51

154

2966

141

2542

424

-

1

15

26

-

26

-

-

4

6

6

-

5

1

-

24

30

137

-

131

6

-

4

4

10

-

9

1

-

304

732

69736

1625

48194

12615

8927

69,1

18,1

12,8

культур

видів

9
1
7
12
16
10

100

Міжнародне співтовариство, усвідомлюючи загальнолюдське значення генетичних ресурсів рослин, створило у Свальбарді (Королевство Норвегія) в зоні вічної мерзлоти Всесвітнє
сховище насіння зразків генофонду рослин. Україна, як володар генофонду цінного для всього
людства, запрошена до закладки зразків Національного генбанку на страхове збереження у
Свальбардське сховище. Національний центр генетичних ресурсів рослин України здійснює
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цю справу за погодженням з Міністерством аграрної політики та Національною академією
аграрних наук України й у рамках співробітництва з Міжнародною організацією Bioversity
International («Міжнародне біорізноманіття») і Всесвітнім Трастом різноманіття культур. У 20092011 рр. вирощено, підготовлено згідно інструкцій і передано для закладки на довготривале зберігання насіння 2780 зразків Національного ген банку. У т.ч. 1350 зразки генофонду озимої та ярої
м‘якої і твердої пшениці, 790 – квасолі, 280 – нуту, 300 – чини, 60 – сочевиці. Для страхового зберігання у міжнародних генбанках: CIMMYT – відповідно 1350 зразків пшениці; ICARDA – 215
зразків нуту, 256 – чини та 60 – сочевиці; у Банк генетичних ресурсів рослин Нідерландів – відповідно 391 зразок квасолі.
З метою підвищити рівень збереженості зразків генофонду у лабораторії проведено комплекс досліджень біологічних аспектів тривалого зберігання.
Дослідження проводили спільно з лабораторіями біотехнології та якості зерна Інституту
рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН, Інститутом овочівництва та баштанництва НААН;
Інститутом тваринництва НААН, Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини НАН
України, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна.
Вивчали вплив таксономічних і генотипових особливостей на довговічність насіння за
різних режимів зберігання. А також режими кріоконсервації живців плодових культур і винограду. Як матеріал використано насіння зразків з колекцій Національного генбанку рослин
України, що відрізнялись за сортотипом і географічним походженням.
З метою оптимізації умов збереження насіння рослин мікробіотиків вивчалась можливість кріоконсервації за температури рідкого азоту –196 0С насіння сої, жита, льону,
конопель, рису, цибулі, помідорів, баклажанів, перцю. Досліди проведено спільно з Інститутом з проблем кріобіології та кріомедицини НАН України. Насіння розміщувалось у пластикові туби та доводили до температури рідкого азоту. Після занурення у рідкий азот його
знов відігрівали до кімнатної температури. Підготовка до кріоконсервації та зворотній процес
проводились за спеціальними методиками. Вплив кріоконсервації на стан насіння оцінювався
за такими показниками як енергія проростання, схожість, життєздатність насіння, кількість
аномальних паростків та довжина паростків. На підставі проведених досліджень для підготовки насіння до кріоконсервації виявлено наступне:
1) для всіх культур, окрім баклажанів, не потрібно додаткове висушування;
2) для насіння сої та рису оптимальним є швидке охолодження та повільний відігрів;
3) для жита, цибулі ріпчастої та цибулі-порею прийнятні як швидкий, так і повільний
режими охолодження та відігріву;
4)
для конопель – як швидке, так і повільне охолодження, повільний відігрів;
5)
для льону та помідорів – повільні охолодження та відігрів;
6)
для перцю - повільне охолодження, швидкий відігрів;
7)
для баклажанів: за умови попереднього висушування насіння до рівня 3 % – як повільне, так і швидке охолодження, швидкий відігрів; без попереднього висушування (вологість 6,6 %) – швидке охолодження та повільний відігрів.
Проведено дослідження з метою розробки методів визначення енергії проростання
та схожості насіння низки видів лікарських та ефіроолійних рослин. Для них не було розроблено стандарти та технічні умови, і вони не фігурують у Міжнародних правилах аналізу насіння. Визначено режими пророщування насіння ворсянки, ториці, дагуси, далеї, солодки голої, ріпейничка, зірочника, золотарника з рівнем схожості, просвирника, цитронели, сферофізи, ломинісу, котовнику, зопнику, гулявнику, болиголову, лофанту ганусового. Відпрацьовано
методику визначення схожості диких форм сої та нуту, насіння яких має високу твердозерність. Скарифікація дозволила одержати схожість насіння понад 70%.
У 2006–2010 рр. зроблено суттєві кроки до розробки технології кріоконсервації зразків генофонду вегетативно розмножуваних культур для створення кріобанку генетичних
ресурсів рослин. Дослідження проведено спільно з Інститутом тваринництва УААН
(В. К. Рябчун, Л. В. Горбунов, Т. П. Шиянова). Визначено умови та параметри, що забезпечують максимальну ефективність різних етапів кріоконсервування живців зразків генофонду
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винограду, плодових і ягідних культур: сушки, температурної адаптації, заморожуваннявідтавання і зберігання, культивування в умовах invitro.
Запропоновано спосіб визначення критичних зон внутрішньоклітинного кристалоутворення у живцях рослин. Його засновано на зміні рівня виживаності клітин залежно від кінцевої температури їх охолоджування в діапазоні від 0 до -70 С з подальшим відігріванням. Визначено, що для винограду технічних сортів Аліготе, Трамінер рожевий, Берландієрі, Ркацетелі оптимальною швидкістю заморожування є 0,01 °С/хв. Встановлено значні відмінності
між сортами в оптимальному рівні вологості живців при попередньому охолодженні до негативних температур перед кріоконсервацією. Для вивчених сортів ця вологість становить від
35 % до 47 %.
Визначено умови сушки живців плодових та ягідних культур, що забезпечують максимальну їх життєздатність для подальшого збереження за низьких і наднизьких температур.
Встановлено технологічні показники, що забезпечують максимальну ефективність розвитку в
умовах in vitro живців плодово-ягідних культур – яблуні, груші, сливи, абрикосу, вишні, черешні, винограду, малини, смородини чорної,порічки, агрусу, фундука.
На основі проведених досліджень розроблено пристрій, що дозволяє реалізовувати швидкості охолодження в діапазоні від 0,01 до 4 0С/хв при зміні тиску повітря між стінками блоку
від 0,01 до 3 атм, як у польових, так і в лабораторних умовах. Пристрій відрізняється від існуючих тим, що збільшується об'єм робочої камери для заморожування живців плодовоягідних культур в 5 разів (до 10 л) із градієнтом температур до 0,1°С/см, швидкістю охолодження від 0,5 °С/год до 1°С/хв. (Патент 38781UA Україна, МПК А 61 D 19/02. Пристрій для
кріоконсервації об‘єктів тваринного і рослинного походження).
Запропоновано спосіб кріоконсервування живців різних сортів, що дозволяє тривало
зберігати заморожені зразки при температурі рідкого азоту (Патент 47845 Україна, МПК A01F
25/00. Спосіб довгострокового збереження живців плодово-ягідних культур).
За результатами досліджень встановлено, що для більшості зразків кукурудзи, ячменю,
проса, просяних культур, гороху, соняшника, витримка насіння при температурі – 200С підвищує енергію проростання та схожість (патент на корисну модель №50130 від 25.05.2010 р.).
Рекомендується використання дії від`ємних температур з метою підвищення та відновлення
життєздатності партій насіння.
Встановлено, що у зернобобових культур, здатних давати „тверде‖ насіння – квасолі, сої,
сочевиці, нуту – прискорене старіння підвищує схожість в середньому на 8-10%. Зразки диких
видів та дрібнонасінних форм сої та нуту виявляють на 10-15% більшу частку твердого насіння,
ніж культурні зразки з середнім та великим насінням. Прискорене старіння збільшує твердонасінність диких форм нуту. І навпаки, виводить з стану спокою насіння диких форм сої. Таким
чином, для зернобобових культур метод прискореного старіння як модель природного старіння
насіння має бути модифікований. Дослідження показали, що насіння цих культур для прискореного старіння слід витримувати за температури 37 оС не один місяць, а не менше 40 діб.
Узагальнено результати моніторингу життєздатності насіння зразків, що зберігаються у
Національному сховищі у різних блоках за різних режимів
Аналіз схожості насіння кукурудзи (ZeamaysL.) підвидів everta, indurata, indentata,
semindentata, saсcharata, що зберігалось у блоках А, В і С протягом 5–17 років, показав, що
вологість насіння 6–8 % дозволяє зберігати його за нерегульованої та низької додатної температури протягом 10 років і довше. Разом з цим, насіння кукурудзи підвидів semindentata та
saсcharataз вологістю вище 8 % не здатно до тривалого зберігання. При тривалому зберіганні
насіння кукурудзи у деяких випадках спостерігається підвищення схожості у всіх підвидів на
величину до 25 %. Частіше таке підвищення спостерігали за низької додатної або від‘ємної
температури. В цілому насіння гібридів кукурудзи не виявило переваг перед насінням ліній у
здатності до зберігання.
Встановлено, що вологість 6–7 % є оптимальною для тривалого зберігання насіння жита видів Secale cereale L. (озимого та ярого) та S. мontanum Guss. в умовах низької додатної температури протягом близько 10 років з рівнем схожості не нижче 80 %. Впливу статусу зразка (лінія, по29

пуляція, сорт) і типу розвитку (озимий, ярий) на зміни у життєздатності насіння жита посівного у
процесі зберігання не виявлено. Разом з цим, у модельних умовах «штучне старіння протягом 30
діб» насіння стерильних ліній, ліній-закріплювачів стерильності і гібридів жита озимого показано
переваги у довговічності насіння з вологістю 5 % і 6 %. Причому особливості генотипу більше
впливають на довговічність насіння, ніж рівень вологості у межах 5–7 %.
Визначено оптимальні рівні вологості насіння олійних культур: соняшнику, ріпаку озимого й ярого, гірчиці сарапетської та чорної, маку, рижію посівного, бавовнику, арахісу, рицини, кунжуту, індау, перили, смикавцю їстівного (чуфи), лялеманції іберійської, редьки
олійної, суріпиці ярої, сафлору красильного для зберігання в умовах низької додатної (40С) та
від‘ємної температур (мінус 200С). Вони становлять 2,0–4,5 % у залежності від культури та
генотипу зразка.
Для з'ясування оптимальних умов зберігання як активних колекцій насіння, так і колекцій
тривалого зберігання, проаналізовано результати моніторингу схожості насіння 38 зразків різних категорій генофонду гречки їстівної (Fagopyrum esculentum Moench.) та гречки татарської
(Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.) різного походження, які зберігались за контрольованих умов
від шести до 15 років. Перед закладанням на зберігання насіння висушувалось за температури
не вище 25 оС до вологості 5-8 %. Насіння зберігалась в герметичній тарі у приміщенні з нерегульованою температурою, сховищах з низькою додатною температурою 4оС та з від‘ємною
температурою мінус 18-20 оС. Отримані результати свідчать про можливість підтримання вихідної схожості насіння гречки до десяти років і більше. Допускається зберігання такого насіння у
герметичній тарі за нерегульованих температурних умов.
Для розробки рекомендацій щодо оптимізації режимів зберігання проаналізовано схожість насіння 86 зразків гороху, нуту і сочевиці різних різновидів, що зберігалось від 4 до
13 років. Насіння гороху і нуту з вологістю 7–8% зберігалося в герметичній скляній тарі за нерегульованої температури або в герметично закритих пакетах з багатошарової фольги з вологістю 6–8% за низької додатної температури 4оС. Насіння сочевиці зберігалося за температури
мінус 20оС. Встановлено, що насіння овочевого гороху Pisumsativum L. convar. ruminate var.
cirrhosum Makash. з вологістю 6-8% можна зберігати без зміни схожості в умовах низької додатної температури 40С і нерегульованої температури більше 10 років. Насіння гороху сonvar.
vulgare var. ecaducum Makash, var. vulgatum Koern. сonvar. sativum var. seminanum Govorov, var.
ponderosum Alef., а також нуту Cicer arietinum L. convar. arietinum, var. arietinum Sefer. з вологістю 6-8% може зберігатись такий самий термін за нерегульованої температури. Для насіння
сочевиці subsp. macrosperma var. sicula, var. nummularia і subsp. microsperma var. subnummularia,
var. iranica, var. intermedia рекомендується тривале зберігання за температури мінус 20 0С і вологості насіння 6-8%. Зберігання насіння активних колекцій з цим рівнем вологості рекомендується за температури 40С.
Насіння сортів соняшнику Заря, Лидер, Огонѐк, Кавказец, Arrowhead, Mingren,
Mеnnonite після зберігання впродовж 4 років за нерегульованих умов має вищу енергію проростання, ніж насіння цих сортів «свіжої» репродукції, але схожість його знижена. У сортів,
що мають дрібне (Малиш) та середніх розмірів насіння (Заря, Лидер, Огонѐк, Кавказец), показники енергії проростання та схожості вищі, ніж у сортів з великою масою 1000 насінин (Донской крупноплодный, Arrowhead, Mingren, Mеnnonite). Більш витривалим до чинників старіння виявилося насіння сортів вітчизняної та російської селекції Огонѐк, Заря, Чакинский 787,
Малиш. Це пояснюється пристосованістю названих сортів до місцевих кліматичних умов вирощування. Отже більш повним проходженням процесів дозрівання сім‘янок у порівнянні з
сортами іноземного походження Arrowhead, Mingren, Mennonite.
Насіння перцю солодкого(Capsicum annuum L.var. grossum (L.) Sendt.), гіркого (C. annuum
L.var. longum (DC.)Sendt.) та конусоподібного (C. annuum var. conoides (Mill.) Irish.), за умови висушування та герметичного затарювання, витримує збереження в активній колекції за температури 40С протягом 10 років, хоча й зі зниженням схожості на 10–30 %. Довготривале зберігання
насіння перцю необхідно здійснювати за від‘ємної температури мінус 200С.
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Проведено оцінку довговічності насіння різних культур з використанням моделювання
природного старіння за методом «прискореного старіння»
Серед вивчених зразків малопоширених видів і амфідиплоїдів пшениці високу стійкість
до чинників старіння показали зразки видів T.ispahanicum, T. dicoccum європейського та східного підвидів, T.sphaerococcum, амфідиплоїдів T. kiharae та АД 217 (схожість понад 90 %).
Менш стійкими до чинників зберігання були зразки видів T. timopheevii, T. militinae, амфідиплоїди T.timococcum, T.dicoccum-Ae.triuncialis. Вивчені зразки T.compactum зберігали досить
високу схожість (90 %), але давали багато (до 50 %) слабких паростків.
Проведено оцінку порівняльної довговічності у зберіганні насіння представників плівчастих видів пшениці. Матеріалом для дослідів було насіння плівчастих видів пшениці трьох
рівнів плоїдності: T. мonococcum L.(2n=14), T. dicoccum (Schrank) Schuebl. (2n=28), T. speltaL.
(2n=42). Оцінку проводили за методом прискореного старіння (Hampton, TeKrony, 1995), який
моделює природне старіння і прийнятий ISTA(2004). В цілому, для трьох плівчастих видів
пшениці насіння, вилущене вручну, характеризується кращими вихідними показниками життєздатності та сили росту і кращою витривалістю до зберігання. Насіння від механічного обмолоту погіршує свої властивості, очевидно, внаслідок травмування. Це треба враховувати
при підготовці насіння до сіялочного посіву, збільшуючи норму висіву. Інший шлях – розробка більш м'яких режимів механічного вилущування насіння.
Встановлено роль антиоксидантної активності у довговічності насіння представників
видів і малопоширених форм пшениці. Для цього визначали антирадикальну активність за
допомогою стабільного радикалу DPPH згідно S. Arabshahi, A. Urooj (2007). Антиоксидантна
активність насіння однозернянок нижча, ніж поліплоїдних видів пшениці. Під дією прискореного старіння насіння зразків видів пшениці знижає у порівнянні з контролем показники життєздатності та антиоксидантної активності. Достовірний позитивний зв‘язок між рівнем антиоксидантної активності у контролі та індексами енергії проростання, схожості, довжини паростків і первинного корінця після прискореного старіння (r = від 0,52 до 0,85) та проморожування (r = від 0,79 до 0,87) дозволяє прогнозувати за вихідним показником антиоксидантної
активності реакцію насіння зразків пшениці на прискорене старіння, отже здатність насіння до
тривалого зберігання. А саме, більш висока антиоксидантна активність означає більшу довговічність насіння у зберіганні.
Досліджено цитогенетичний ефект прискореного старіння насіння видів пшениці. Зокрема, у насіння пшениць різних видів воно викликало збільшення кількості хромосомних аберацій в мітозах, причому у пшениці м'якої у більшій мірі, ніж у твердої; у ряді варіантів – також збільшення кількості порушень у мейозі; зменшення морфометричних показників фенотипових ознак. Найчутливішим за цим показником було насіння представників T.durum і
T.dicoccum. Види пшениці можна ранжувати у порядку зниження чутливості до тривалого
зберігання: T.timopheevii, T.dicoccum, T.durum, T.spelta, T.monococcum, T.aestivum. Виявлено
типи аномалій тетрад, що зустрічаються у тетраплоїдних видів пшениці: T.timopheevii,
T.dicoccum, T.durum: тетради з мікроядрами та "тетради з невірною орієнтацією". Вивчено
представники видів пшениці з більш високим рівнем плоїдності не виявляли підвищеної стійкості до "штучного старіння" насіння у порівнянні з диплоїдним. В одночас з цим, реакція на
штучне старіння залежить від генотипу зразка. Довготривале зберігання насіння може вплинути на наступну генерацію рослин (А2), що проявилось у збільшенні порушень у мікроспосрогенезі на стадії тетрад. Негативний ефект старіння насіння може бути частково компенсовано застосуванням в момент пророщування окремих речовин - розчину аргініну та екстракту з
паростків озимої пшениці.
Насіння голозерних зразків ячменю має нижчу схожість і є менш витривалим до прискореного старіння, ніж плівчастих. Більш витривалими до впливу прискореного старіння є шестирядні сорти пивоварного напрямку використання. Дещо поступаються їм фуражні шестирядні
сорти. Найвищою стійкістю до зберігання характеризувалось насіння плівчастих сортів вітчизняної селекції Адапт, Карат (дворядні, фуражні), Екстерн (шестирядний кормовий), Гетьман
(дворядний, пивоварний) - схожість після прискореного старіння понад 95 %. Досить високою
стійкістю відзначилось насіння зразків дикорослого ячменю Hordeum murinumL. (90 %).
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У жита озимого найменш витривалим до прискореного старіння з гібридів виявився
Юр‘євець, більш витривалим – Слобожанець. З батьківських форм нестійким стало насіння
материнської ЧС лінії гібриду Юр‘євець, більш стійким – насіння сорту Динар, батьківської
форми гібриду Слобожанець. Таким чином, насіння гібридів було більш стійким до зберігання, ніж батьківських форм. Причому з останніх менш стійкими були материнські форми з чоловічою стерильністю. Низька витривалість до зберігання насіння гібриду Юр‘євець і висока
– гібриду Слобожанець успадковується ними від батьківських форм.
Зокрема, досліджено довговічність насіння ендоспермальних мутантів кукурудзи, що
відрізняються хімічним складом запасних сполук і є джерелом сировини для виробництва
спеціальних продуктів харчового, фармацевтичного та технічного призначення. Найбільш
витривалим до чинників зберігання виявилось насіння зразків зубовидного підвиду кукурудзи
(ssp.indentata). Найменш витривалими до чинників зберігання виявились гібрид і обидві батьківські лінії–носії гена wx, батьківські лінії – носії гена sh2 та лінія з геном se. Проміжне положення займають носії генів su1, ae, se.
Насіння вивчених зразків гороху більш суттєво реагує на прискорене старіння зміною
енергії проростання, ніж схожості. Насіння сортів гороху овочевого напрямку використання
Grüngold, V sade, Адагумский менш витривале до зберігання, ніж сортів зернової та укісної
груп. З сортів останніх двох груп більш витривалими до прискореного старіння виявились ті,
що мають насіння з меншою масою 1000 зерен - від 164 до 215 г: зернові - Quasimodo, Ростовский высокобелковый, Мультик; укісні - Розовоцветущая, Наташа.
Насіння більшості з вивчених зразків проса було витривалим до прискореного старіння.
Витривалими до чинників зберігання виявились зразки Харківське кормове, Новокиївське 01,
Місцеве UC0205038. Високою витривалістю до прискореного старіння характеризувались
також зразки могару, чумизи та пайзи. Чутливим виявився зразок африканського проса.
Серед зразків цибулі найменш довговічним виявилося насіння цибулі різанця, найбільш
витривалим – насіння цибулі слизуна.
З метою встановлення фізіолого–біохімічних механізмів довговічності насіння вивчено
вплив прискореного старіння та проморожування насіння на активність ферментів – каталази і
амілази у борошні та паростках з насіння сортів ячменю і гороху.
Під впливом прискореного старіння активність каталази як у борошні, так і у паростках
усіх сортів ячменю зростає. Під впливом заморожування у більшості з них знижувалась. Зростання активності каталази у результаті прискореного старіння пов‘язано із зниженням показників життєздатності насіння. А зменшення цієї активності після заморожування – із підвищенням його життєздатності або ж відсутністю зміни. Заморожування сприятливо діє на перебіг процесів життєдіяльності насіння, про що може свідчити зниження активності каталази
порівняно з неконтрольованими умовами зберігання та прискореним старінням.
На відміну від ячменю, активність каталази у паростках зразків гороху у всіх варіантах
досліду була вищою, ніж у борошні, і також відрізнялась по сортах. Заморожування, як і прискорене старіння, у більшості сортів викликало суттєве підвищення активності каталази. Таким чином, рівень активності каталази у борошні та паростках з насіння сортів гороху залежить від режимів зберігання, року репродукції та сортової належності.
У паростках гороху як з контрольного насіння, так і з насіння, що піддавалося прискореному старінню та заморожуванню, активність амілаз була вищою, ніж у паростках ячменю.
Прискорене старіння у насіння сортів ячменю і гороху знижало енергію проростання та схожість. У ячменю та овочевих сортів гороху це пов‘язано із зниженням активності амілаз у паростках. У ячменю відмічена тенденція до позитивного зв‘язку між рівнем активності амілаз і
енергією проростання насіння під впливом заморожування. У насіння ячменю, яке належить до
крохмалистого типу, енергія проростання і схожість у значному ступені пов‘язані з активністю
амілаз. У насіння ж гороху, що належить до білкового типу, цей зв'язок не проявляється.
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Досліджено вплив фізіологічно активних речовин на витривалість до зберігання насіння
шавлії мускатної, анісу, коріандру, фенхелю та кукурудзи
У шавлії мускатної кращі результати показала обробка насіння препаратами агрофіл і
емістим. У коріандру найбільш ефективними були варіанти обробки насіння водою та БСП, у
фенхеля – препарат Бойко. У ганісу жоден препарат не дав суттєвого ефекту. Для насіння гібридів кукурудзи Дніпровський 25 М та Дніпровський 310 МВ обробка водою, ФМБ і БСП
обумовили практично однакові результати.
Деревні декоративні і лісові породи. У голонасінних видів - модрини європейської, туї
західної (трьох форм: звичайної, сланкої та колоноподібної) вихідна схожість після
стратифікації становила від 59 до 69 %. Прискорене старіння у модрини європейської знизило
схожість насіння порівняно з контролем на 12 %. У туї західної звичайної та колоноподібної
форм схожість залишилась на рівні контролю. У сланкої форми туї схожість зросла на 10 %,
тобто підвищена до 370С температура справила стимулюючу дію на насіння. Зберігання
впродовж місяця за температур 400С та мінус 200С у модрини неістотно змінило схожість
насіння порівняно з контролем; у туї західної звичайної та колоноподібної форм підвищило
схожість на 10 – 13 %, у сланкої форми – на 30 %.
У клену ясенелистого прискорене старіння не змінило схожості насіння порівняно з контролем, у клену Гіннала воно знизило схожість на 8 %. Зберігання впродовж місяця за температури мінус 200С в обох видів клену підвищило схожість на 5-7 %. За 40С у клену ясенелистого схожість не змінилась, у клену Гіннала знизилась на 14 %.
Насіння аморфи та робінії білої, подібно до зернобобових культур, підвищує енергію
проростання та схожість після прискореного старіння. При зберіганні за температури мінус
200С в обох порід збільшується частка „твердого‖ насіння.
Проведено дослід з встановлення оптимальних режимів зберігання сосни звичайної. Оптимальним варіантом є висушування насіння до рівня 6,0 – 6,8 % і зберігання за температури
мінус 200С.
У лабораторії ведуться дослідження з формування та ведення колекцій генофонду малопоширених видів, диких родичів та амфідиплоїдів пшениці, кукурудзи, соняшнику.
Колекція малопоширених видів, диких родичів та амфідиплоїдів пшениці
Формування колекції малопоширених видів пшениці, диких родичів і амфіплоідов Національного генбанку рослин України з 1992 р. здійснюють НЦГРРУ та Устимівська дослідна
станція рослинництва Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН. До цього окремі зразки малопоширених видів підтримувались і використовувались у робочих колекціях підрозділів інституту, що займалися селекцією пшениці та тритикале. Зокрема, у відділі селекції ярої
пшениці (П.В. Кучумов, Є.О. Ватуля, В.С. Голік) з використанням культурної двозернянки
T. dicoccum (Schuebl.) Schrank і T. turgidumL. створено сорт-шедевр твердої пшениці Харківська 46 (уперше районований у 1957 р.). У відділі селекції озимої пшениці у 1970-х рр. з використанням виду T. timopheevii (Zhuk.) Zhuk. велась селекція гетерозисних гібридів пшениці на
основі цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС), створено низку материнських ліній і
відновлювачів фертильності (А.І. Книш). Зараз, коли у світі відновлюються роботи зі створення гібридів пшениці, цей матеріал міг би стати у пригоді, але на жаль його не зберегли. Це
ще раз доводить необхідність створення та підтримання банків генетичних ресурсів рослин.
На початку створення генбанку (1992) у колекції пшениці, яку вела С.В. Рабінович, містилось 5 зразків T. compactumHost, по одному зразку T. dicoccum,T. timopheevii, T. polonicumL.,
T. petropavlovskyiUdacz. etMigusch. та амфідиплоїду T. Kiharae Dorof. et Migusch. Зразки диких
родичів пшениці та інших зернових культур були відсутні у колекції.
За минулий період проведено залучення, вивчення та збереження широкого видового і
внутрішньовидового різноманіття (В. К. Рябчун, Р. Л. Богуславський, О. В. Голік,
Н. П. Новосельцева, К. І. Докукіна, Р. В. Рожков, О. В. Твердохліб, Н. К. Нінієва, В. М. Кір‘ян,
Ю. І. Бідаш, Р. С. Віскуб). На даний час колекція включає 900 зразків. Зокрема, зразки диких
видів пшениці, егілопсу, ячменю були зібрані експедиціями НЦГРРУ у Криму. Низка зразків
культурних і диких видів пшениці, егілопсу, амфіплоїдів передані Всеросійським НДІ рослинництва імені Н. І. Вавилова (Росія), Міжнародним центром сільськогосподарських досліджень
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на посушливих територіях (ICARDA, Сирія). Цінні зразки видів пшениці, егілопсу і амфіплоідов різного геномного складу передані з НДІ генетики та селекції АН Азербайджану
(Г. Р. Піралов, А. М. Шейх-Заманов), Вірменського
сільськогосподарського
інституту
(П. А. Ганділян, А. Авагян), Інституту цитології та генетики Сибірського відділення Російської
академії наук (Н. П. Гончаров); генбанків Білорусі, Чехії, Словаччини, Польщі. Велика колекція
Ae. tauschii та інших видів передана з Селекційно-генетичного інституту (І. І. Моцний,
А. І. Рибалка). Велике різноманіття зразків культурних видів пшениці передано з Наукового
об‘єднання «Колос» Л. О. Житєньовим.
У колекції Національного генбанку рослин України 21 природний малопоширений вид
пшениці (відповідно до класифікації В. Ф. Дорофєєва з співробітниками, 1979)[13] представлений 329 зразками, з яких 19 українського походження. Основна частина зразків (281) – це
місцеві форми народної селекції, з них 18 походженням з України. Селекційні сорти представлені 13 зразками походженням з Росії, Польщі, Чехії, Сербії, Німеччини, Казахстану, США;
24 зразки належать до диких видів пшениці - T. boeoticum Boiss., T. urartu Thum. ex Gandil.,
T. araraticum Jakubz., T. dicoccoides (Koern. ex Aschers. et Graebn.) Schweinf.
З культурних видів найбільшим числом зразків представлена культурна двозернянка полба звичайна T. dicoccum (Schrank) Schübl. - 176 зразків, що належать до чотирьох підвидів:
європейського, східного, ефіопськогота марокканського. Вони охоплюють всі відомі групи
різновидів. Це в основному місцеві форми народної селекції; п‘ять сортів, створених в селекційних установах, які були районовані. Зразки України представлені 12 формами європейського підвиду з Карпатського регіону, в т.ч. зібрані М. І. Вавиловим у 1940 р, і зразком східного підвиду з Криму. В останні роки до колекції включено сорти і форми полб'яного типу,
створені в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН (В. С. Голік, О. В. Голік) шляхом
гібридизації полби з твердої пшеницею, що характеризуються легким вимолотом зернівок:
включені до Державного реєстру сорти Голіковська та Романівська, лінії 05-171, 06-1, 06-366,
07-45, 08-753, 09-220 та ін.
Спельта представлена 63-ма зразками європейського і азіатського підвидів. З них 15 є
селекційними сортами,серед них вітчизняні (Уманського нац. університету садівництва,
Ф. М. Парій з співробітниками), включені до Державного реєстру – Зоря України та Європа;
27 – селекційними лініями, 21 – формами народної селекції. Цінний селекційний матеріал зі
спельти створений і переданий до колекції О. В. Твердохліб, Н. К. Нінієвою (НЦГРРУ);
Ф. М. Парієм і В. В. Любичем (Уманський нац.. університет садівництва).
Проведено генетичні дослідження і встановлено низка закономірностей у видів – полоноїдів – носіїв гена P (Р. В. Рожков), видів з субгеномомG(похідних від T. timopheevii). У ході
цих досліджень створено низку цінних ліній, які передано для використання у селекційних
програмах.
Колекція дикорослих родичів пшениці включає представників 19 видів роду AegilopsL. –
егілопс (відповідно до класифікації K. Hammer, 1980) [14] і виду Dasypyrum villosum (L.)
P. Candargy - Дазіпірум волохатий. Загальна кількість зразків 215. З них найбільшою кількістю
зразків представлені Ae. tauschii– 60 зразків, Ae. cylindricaHost– 28 зразків. У колекції представлені п‘ять видів, які ростуть на території України: Ae. cylindrica, Ae. triuncialisL., Ae. Lorentii
Hochst., Ae. Geniculata Roth, D. villosum. Цінною складовою колекції є серія зразків Ae. lorentii з
маркованими генами, що контролюють склад запасних білків ендосперму (І. О. Созінов, Н. О.
Козуб, Інститут захисту рослин НААН, Інститут харчових біотехнологій НАНУ).
Колекція амфідиплоідів пшениці включає 80 зразків, які представляють 20 різних сполучень геномів видів пшениці, егілопс і ін. З них найбільша кількість зразків - 22містить геномнесполучення BAuD, гомологичне до м'якої пшениці. З їх використанням в НЦГРРУ створено
селекційно цінні лінії ДК39, ДК3, ДК23, ДК21. Інтерес представляє амфідиплоід T. dicoccumAe.speltoides (автор Г. Р. Піралов, НДІГіС АН Азербайджану), що несе гаметоціднимі ген, зчеплений з ефективними генами стійкості до бурої іржі та борошнистої роси («зозуля»).Його
використаннязначно прискорює отримання стійких форм пшениці при гібридизації [15]. Амфідиплоїд Tritordeum (T. durum-Hordeum chilense Roem.Et Schult.), наданий Університетом
Кордови, Іспанія, використаний у створенні ліній твердої пшениці як джерело високого вмісту
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каротиноїдів у зерні [16]. Амфідиплоїди T. kiharae (Японія) і T. miguschovae (автор
Є. Г. Жиров) служать ефективним «містком» для передачі м'якій і твердій пшеницям генів
імунітету до хвороб, високого вмісту білка і клейковини та інших властивостей, локалізованих в геномі T. timopheevii Zhuk. і похідної від нього T. militinae Zhuk. et Migusch.
(Є. Твердохліб, 2010). За їх участі в НЦГРРУ створено лінії ярої м'якої і твердої пшениць, що
представляють селекційну цінність: TV46 / 10, TV128 / 10, ТV46, TV70, TV84, TV88, TV128,
TV114; лінію типу спельти SpSe 1, у якої канадським генетиком Дж. Федаком виявлено високоефективний ген стійкості до фузаріозу колоса.На основі цієї категорії зразків значно легше і
швидше можливо одержати аллоплазматичні лінії м‘якої пшениці з ЦЧС на цитоплазмі
T. timopheevii, ніж шляхом прямої гібридизації цих двох видів.
Амфідиплоїди ПАГ («пшеничні амфіплоіди гексаплоїдні»), створені Е. В. Тавріним і
М. С. Летіфовой (ВІР) шляхом гібридизації дикої і культурної однозернянок з тетраплоидними пшеницями –T. durum, T. turgidum, T. persicum, T. dicoccum, T. dicoccoides,також є перспективними для перенесення цінних генів від зазначених видів у м'яку і тверду пшеницю. Як
джерело підвищеного вмісту і якості білка і клейковини для озимої м'якої пшениці інтерес
представляє гексаплоїдний амфіплоід Aegilotricum cylindroaestivum Gandil. (T. aestivum-Ae.
cylindrica), переданий автором П. А. Ганділяном (Вірменський СГІ). Цінними є октоплоідний
амфіплоід T. flaksbergeriNavr. (T. militinae – T. persicum) з легким вимолотом зернівок, що несе
гени імунітету від T. militinae (автор Н. А. Наврузбеков, ВІР) та інші зразки колекції.
Практична цінність генетичної різноманітності малопоширених видів і дикорослих родичів пшениці визначається наявністю в ньому джерел цінних ознак для генетичного поліпшення пшениці (табл. 4, 5).
Таблиця 4. Види пшениці, різноманіття яких містять джерела селекційно-цінних ознак
Ознака
Вид пшениці
Ранньостиглість
Імунітет до борошнистої роси, бурої, жовтої, стеблевої ірж, септоріозу, піренофори,
порошистої та твердої сажок.
Наявністьу зерні антимікробних речовиндефензинів
Витривалість дознижених температур напочпткута у кінці вегетації (для ярих
форм)

T. dicoccum(ефіопський підвид);
T. aethiopicum, T. sphaerococcum
T. monococcum, T. boeoticum,
T. timopheevii, T. militinae,
T. zhukovskyi, T. kiharae, T. miguschovae,
T. dicoccum(волзька та закавказька групи різновидностей)
T. persicum, T. spelta

Жаростійкість

T. turanicum, T. petropavlovskyi,
T. dicoccum(Йемен, Марокко),T. vavilovii

Посухостійкість

T. vavilovii, T. dicoccum

Крупнозерність

T. polonicum, T. turanicum, T. petropavlovskyi

Багатоколосковість колосу
Високийвмістбілка та клейковиниу зерні
Высокі круп‘янівластивості
Здатність використовувативажкодоступні
форми фосфору з грунтуза допомогою
везикулярно-арбускулярної мікоризи
Витривалістьсть до кислотності грунту

T. turgidum(галузистоколосі форми),
T. dicoccum(європейський підвид)
T. boeoticum, T. urartu, T. araraticum, T.
dicoccoides, T. timopheevii, T. dicoccum, T.
persicum, T. spelta,T. sphaerococcum, T. kiharae, T.
miguschovae
T. dicoccum, T. monococcum
T. boeoticum, T. araraticum
T. timopheevii, T. zhukovskyi
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Таблиця 5. Видиегілопсу, у генофондіяких містяться носії селекційно-цінних ознак.
Ознака
Вид егілопсу
1
2
Ae. speltoides, Ae. neglecta, Ae. peregrina, Ae.
Імунітет до борошнистої роси
kotschyi, Ae. ventricosa, Ae. sharonensis, Ae.
markgrafii, Ae. geniculata
Ae. cylindrica, Ae. tauschii subsp. strangulata,Ae.
Імунітет до стеблової іржі
speltoides, Ae. longissima, Ae. markgrafii, Ae.
neglecta, Ae. geniculata, Ae. uniaristata, Ae. comosa
Ae. speltoides, Ae. umbellulata, Ae. triuncialis, Ae.
Імунітет до бурої листової іржі
columnaris, Ae. geniculata
Ae. uniaristata, Ae. comosa, Ae. speltoides,
Імунітет до жовтої іржі
Ae. neglecta, Ae. geniculata, Ae. markgrafii
Ae. uniaristata, Ae. comosa, Ae. speltoides,
Імунітет до септоріозу
Ae. longissima, Ae. markgrafii, Ae. umbellulata, Ae.
triuncialis, Ae. columnaris
Імунітет до піренофори (жовтої плямисто- Ae. tauschii subsp. strangulata, Ae. speltoides
сті)
Ae. juvenalis, Ae. trivialis, Ae.ventricosa,
Імунітет до фузаріозних кореневих гнилей
Ae. cylindrica
Ae. tauschii, Ae. ventricosa, Ae. peregrina, Ae.
Імунітет до фузаріозу колосу та зерна
cylindrica
Стійкістьдо снігової плісняви
Ae. cylindrica
Ae. uniaristata, Ae. comosa, Ae. speltoides,
Стійкість до твердої сажки
Ae. peregrina, Ae. neglecta, Ae. cylindrica,
Ae.ventricosa
Ae. peregrina, Ae. neglecta, Ae. cylindrica,
Стійкість до летючої сажки
Ae.ventricosa
Стійкість до церкоспорельозу
Ae.ventricosa
Ae. tauschii (отдельные образцы), Ae.ventricosa,
Стійкість до злакової цистової нематоди
Ae. triuncialis
Стійкість до кореневої злакової нематоди Ae. peregrina
Ae. tauschii (отдельные образцы), Ae.ventricosa,
Стійкість до гессенської мухи
Ae. geniculata, Ae. triuncialis
Ae. searsii, Ae. umbellulata, Ae. speltoides,
Ae. kotschyi, Ae. geniculata, Ae. lorentii,
Стійкість до видів попелиць
Ae. tauschii, Ae.ventricosa (отдельныеобразцы),
Ae. columnaris, Ae. neglecta
Ae. markgrafii, Ae. lorentii, Ae. neglecta,
Вірус жовтої карликовості ячменю
Ae. triuncialis
Зимостійкість
Солестійкість
Стійкість до алюмінієвої токсичності
грунту
Жаростійкість, посухостійкість

Ae. cylindrica
Ae. tauschii, Ae. comosa, Ae. umbellulata,
Ae. sharonensis, Ae. kotschyi, Ae. triuncialis,
Ae. cylindrica, Ae.ventricosa, Ae. crassa,
Ae. juvenalis, Ae. vavilovii,
Ae. uniaristata, Ae.ventricosa, Ae. neglecta,
Ae. recta
Ae. tauschii, Ae. umbellulata, Ae. columnaris,
Ae. peregrina, Ae. triuncialis,
Ae. geniculata, Ae. speltoides
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Продовження таблиці 5
1
Високий вміст клейковини у зерні
Високі хлібопекарські властивості

2
Ae.ventricosa, Ae. triuncialis, Ae. lorentii,
Ae. geniculata
Ae. tauschii, Ae. umbellulata, Ae. comosa,
Ae.ventricosa, Ae. geniculata, Ae. crassa,
Ae. juvenalis

Здатність використовувати важкодоступні форми фосфору з грунту за допомогою Ae. tauschii
везикулярно-арбускулярноі мікоризи
N – Ae. kotschyi, Ae. peregrina;P - Ae. tauschii, Ae.
Здатність підвищувати вміст у зерні
speltoides, Ae. sharonensis;K - Ae. tauschii, Ae.
окремих мінеральних елементів (вплив
speltoides, Ae. sharonensis, Ae. peregrina, Ae.
плазмагенів)
comosa
Здатність підвищувати вміст окремих
елементів у вегетативній масі(вплив геAe. cylindrica, Ae.ventricosa, Ae. kotschyi
нів цитоплазми)
Ця різноманітність також є матеріалом для дослідження генетичних закономірностей і шляхів еволюції провідної зернової культури - пшениці. Культурні її види є продуктом багатовікової
діяльності багатьох поколінь хліборобів в різних природно-кліматичних умовах, втіленням праці,
інтелекту, важливою складовою частиною культури людства. Це визначає необхідність збереження і всебічного вивчення цього надбання для сучасного і майбутніх поколінь.
З перших років існування Харківської селекційної станції розпочато активну селекційну
роботу В. Я. Юр‘євим, Б. К. Єнкеним по кукурудзі та соняшнику. Родоначальниками перших
селекційних сортів кукурудзи, районованих на Харківщині, стали Харківська біла зубовидна,
Харківська біла кремениста. Сорти створені добором із завезених В. Я. Юр'євим американських сортів Міннесота 13, Міннесота 23 та ін.
З 1960 р. доктором сільськогосподарських наук В. О. Козубенком розгорнуто роботу зі
створення самозапилених ліній та сортолінійних гібридів. Найбільш поширеним став гібрид
Буковинський 3ТВ. Він займав значні посіви, відзначався високою екологічною пластичністю
та врожайністю.
В подальшому розробили програму з селекції кукурудзи на ранньостиглість. За результатами досліджень створено біля тисячі нових ранніх та середньоранніх самозапилених ліній
на основі використання вітчизняного та зарубіжного вихідного матеріалу та високогетерозисні гібриди, які мали значне поширення в Україні та Росії. Колектив лабораторії селекції кукурудзи, який свого часу очолювали академік ВАСГНІЛ Б. П. Гур‘єв (1960-1991), доктори с.-г.
наук Л. В. Козубенко, О. Л. Зозуля (1991-2004), кандидат сільськогосподарських наук
М. М. Чупіков (2004-2010) та його співробітники: кандидат сільськогосподарських наук
М. А. Логінова, Д. С. Мовчан, Т. П. Камишан, І. П. Барсуков, О. В. Сікалова, С. М. Тимчук
розроблено та покращено методику створення нових ліній та гібридів в напрямках підвищення холодо- та посухостійкості, толерантності до загущених посівів, стійкості до хвороб та
шкідників (доктор сільськогосподарських наук Л. М. Чернобай), покращення біохімічного
складу зерна, силосної маси та ін. Створено більше 40 гібридів кукурудзи, які відповідають
сучасним вимогам виробництва.
Селекційна робота з соняшником розпочата з 1910 р. Проводилось вивчення біології і
морфології місцевих сортів. В 1927 р. Б. К. Єнкен створив перший в Україні селекційний сорт
соняшника – Харківська зеленка 76, а в 1927-1938 рр. – сорт Харківський 22-82 [8].
З 1945 р. селекцію соняшнику продовжив кандидат с. -г. наук В. Г. Вольф. Пізніше нею
займалися кандидати с.-г. наук А. Д. Гуменюк, Л. В. Бондаренко, Л. П. Думачова,
М. С. Ситник і кандидат біологічних наук О. М. Рябота. За їх участю створено 7 сортів цієї
культури. З них середньостиглі сорти Харківський 100, Харківський 101 та Харківський ран37

ньостиглий з вмістом олії 54-59%. З 1981 р. розширено дослідження в напрямках сортової та
гетерозисної селекції. Над цим працювали Л. В. Бондаренко, В. В. Кириченко,
О. Г. Кислинський, Л. С. Осіпова, Л. І. Корнієнко, В. І. Повякало, К. М. Макляк, В. М. Попов,
В. І. Сивенко, І. В. Токар, Н. В. Михайлова, В. П. Коломацька та ін. Створено ряд сортів та
гібридів з покращеною урожайністю, технологічністю та біохімічним складом білка та жирних кислот. Активну участь у створені сортів та гібридів приймали спеціалісти з імунітету
рослин – доктор с.-г. наук В. П. Петренкова та кандидати с.-г. наук О. М. Долгова,
З. К. Аладьїна, що дозволило створити ранньостиглі гібриди - Кий, Красень, Візит з груповою
стійкістю до хвороб (вовчок, сіра та біла гниль, фомопсис, несправжня борошниста роса).
Широко розгорнуті дослідження під керівництвом академіка НААН, доктора с.-г. наук,
професора, академіка В. В. Кириченка біохімічного складу білку та жирних кислот, агроекологічних властивостей, в тому числі посухостійкості, толерантності до загущених посівів дозволили створити та запропонувати виробництву більш як 60 гібридів соняшнику. Створено
нові лінії з високою комбінаційною здатністю в перспективі дають можливість розширити та
поглибити селекційну роботу цієї культури.
Ідею впливу походження зразків на формування складних ознак розвинено в подальших
дослідженнях генетичних ресурсів кукурудзи та соняшнику.
На зразках кукурудзи та соняшнику відпрацьовано методологію вивчення генетичної цінності самозапилених ліній – за загальною і специфічною комбінаційною здатністю, рівнем істинного та конкурсного гетерозису. Започаткована ця робота кандидат сільськогосподарських наук
В. Г. Вольфом. Її продовжили кандидати с.-г. наук П. П. Літун, І. А. Гур‘єва, О. В. Кривошеєва,
пізніше доктор с.-г. наук В. П. Коломацька, кандидат с.-г. наук Н. В. Кузьмишина та наукові співробітники С. М. Вакуленко, В. П. Степанова, Т. М. Колєшкова [17. 18. 19. 20]
При цьому можливості цих культур до кінця не вичерпані. Створені в Україні гетерозисні гібриди не завжди добре адаптовані до мінливих екологічних умов. Вони потребують покращення пристосування до сучасних технологій вирощування. У тому числі – до підвищеної
густоти посіву, стійкості до сучасних гербіцидів з широким спектром дії, стійкості до поширених хвороб та шкідників тощо.
У виробництві набули широкого використання прості, трьохлінійні, подвійні міжлінійні
та модифіковані форми гібридів кукурудзи, соняшнику. При вдалому доборі батьківських
форм такі гібриди проявляють високий гетерозис за врожаєм.
Запобіганню цих негативних явищ та підвищення рівня гетерозису може сприяти значне
розширення використання різноманітного вихідного матеріалу як за походженням, методом
створення, так і за розширеним спектром цінних властивостей. При створені гібридів для специфічного використання слід залучати вихідний матеріал з генетично обумовленими властивостями якості зерна, що сприятиме високому виходу потрібної продукції.
На даний час створено колекцію кукурудзи, що налічує 6443 зразки з 40 країн світу.
З них 1103 селекційних та місцевих сортів, 4660 самозапилених ліній, 465 генетичних ліній та
215 синтетичних популяцій, які відносяться до зубоподібного підвиду - 1611зразків, кременистого – 2025 зразків, напівзубоподібного – 2278 зразків, цукрового – 319 зразків, розлусного – 144 зразки, воскоподібного – 44 зразки та крохмалистого – 22 зразки.
Значною кількістю представлені лінії створені в Україні - 3242 зразки. З європейських
країн до колекції залучені лінії з Росії – 223 зразки, Молдови – 92 зразки, Сербії та Чорногорії
– 62 зразки , Хорватії – 63 зразків, Німеччини - 63 зразки, Франції – 91 зразок, зразки в меншій кількості лінії інших країн. Також представлено досить велику групу ліній США –
442 зразки, Канади – 123 зразки, в основному зубоподібного та напівзубоподібного підвидів.
Серед ліній України більшість створені в Інституті рослинництва імені В. Я.
Юр‘єва - 2055 зразків, Інституті зернових культур – 551 зразок, Закарпатській державній с.-г.
дослідній станції – 185 зразків, Полтавській державній с.-г. дослідної станції імені М. І. Вавилова – 222 зразки, Буковинській державній с.-г. дослідній станції – 129 зразків.
В основному до них віднесено форми кременистого та напівзубоподібного підвидів.
Майже всі лінії європейських країн пристосовані до механізованого вирощування. Лінії
з азіатських країн – пізньостиглі, високорослі, здебільшого багатокачанні та багатостебельні.
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Лінії, одержані з Університетів США штатів Іллінойс, Айова, Мінесота відзначились високим
рівнем озерненості, довгим качаном. Лінії з Університету Південної Дакоти та Університетів
Канади – ранньостиглі, більшість з них знайшли широке використання в селекційних програмах України.
Сорти кукурудзи, представлені в колекції, складають 1103 зразки. На початку збору колекційних зразків кукурудзи залучено місцеві сорти з Росії. А саме, ранньостиглі з Сибіру,
Далекого Сходу; сорти з різних районів Закарпаття та з колекції ВІР імені М. І. Вавилова [20].
Пізніше колекція поповнилася унікальними автохтонними сортами Грузії. Вони зібрані
Л.Л. Декаприлевичем з різних екологічних зон країни, з долин і високогірної місцевості. Матеріал надіслав доктор с.-г. наук О.А. Ліпартеліані. Його детально вивчили та законсервували
у Національному сховищі.
Завдяки плідній співпраці з відділом кукурудзи ВІР, до колекції залучено місцеві та селекційні сорти Іспанії, Португалії, Польщі, Чехії, Хорватії, Угорщини. З яких, під час вивчення, виділено цінні форми за продуктивністю та її елементами, стійкі до стресових умов – холоду, посухи, та стійкі до ураження хворобами та ушкодження шкідниками, з оптимальним
габітусом рослини, що відзначалися стійкістю проти вилягання стебла та поникання качанів –
Ottafile montavano (Італія), UB0101459, UB0101458, (Мексика) [20].
Пізніше колекція кукурудзи поповнилася сортами з географічно віддалених країн – Мексики, Перу, Австралії, а в останні роки – з Китаю. Не зважаючи на пізньостиглість, їх використано в селекції нового лінійного матеріалу з розширеною генетичною плазмою [16]. Пізньостиглі форми Китайська восковидна 1, Китайська восковидна 4, Кун-Мин-Хуан-Баогу (Китай), N 5 SC 151, Местная (UB0106497) (Єгипет), NAYA 24, H POOL 7 CO, POOL 18,
H POOL 4 CO, БТ 2-1, H POOL 29 C 24 (Мексика) - мали розвинену структуру качана: довгокачанність (19-21 см), багаторядність (16-18 шт.), високу насіннєву продуктивність (500650 шт.). Їх можна використовувати в Україні як донори цінних ознак при збагаченні генетичної плазми вітчизняних ліній.
При вивченні сортів екзотичного походження виділено форми з високим вмістом глютенінів, незамінних амінокислот та їх збалансованістю. Серед них сорти Ніда 86, Colinh 23, Oaxa
135, Mich 162, Mexico (Мексика). До форм з високим рівнем небілкового азоту в зерні відносились Chis 5, Chis 66, Quen 27, Pool 130 (Мексика), GTN/E syn C, Jowa syn III, YCB/E exotic
(Австралія) та лінії власної селекції ІР - УХК 443, УХК 449.
Місцеві сорти України представлено формами з гірських районів Закарпаття та Прикарпаття, унікальні сорти харчової (кременистої, розлусної) кукурудзи з Молдови, Угорщини,
форми з приморських та гірських районів Іспанії теж представляють значну цінність.
Селекційні сорти, створені за різними напрямками використання у селекційних установах зарубіжжя, також є носіями ряду цінних ознак, закріплених багаторічним добором. Деякі
селекційні сорти, як Глорія Янецького, Шиндельмайзер (Німеччина), Добруджанка (Румунія),
Lacanne (Франція), Воронежская 76 (Росія), Зубовидна 76 (Україна) увійшли у родоводи лінійного генофонду. Що започаткував гетерозисну селекцію кукурудзи в багатьох країнах, в
т.ч. в Україні. А їх потомки у гібридах використовуються й до цього часу.
Зареєстровано 215 синтетичних популяцій, що походять з 15 країн світу. Значна частина
їх створені в Україні – 50 зразків, Словаччині та Чехії – 32 зразки, Німеччині – 24 зразки, Мексики – 34 зразки, Австралії – 17 зразків. Це надзвичайно цінні ранньостиглі та пізньостиглі
форми різноманітні за географічним походженням з досить високою продуктивністю, високою озерненістю качана та масою 1000 зерен. Особливо цінними вони є при створені самозапилених ліній кукурудзи.
Синтетичні популяції Іспанії, Австралії виділились за довжиною качана (18-23 см),
України та Німеччини, Австралії за кількістю качанів на рослині (1,9 шт. на рослині), кількістю рядів на качанв (18-20 шт.), серед них С 16, С 19, С 25, Syn. N4, Syn. N7 (Україна);
Poblacion XXVIII (Іспанія); PD 1331, PD 1412, PD 2103 (Німеччина), Smut resistant Syn, A IV
Syn.6, Hibt Syn.2e, BS 17 Syn., BS 17 Syn. no. 6B з Австралії. Синтетики із Австралії відзначились високорослими рослинами (220-260 см) та високим прикріпленням качана (80-99 см),
39

вони мали високу стійкість до вилягання рослини та поникання качанів. Сформовано та опубліковано каталог синтетичних популяцій кукурудзи (результати вивчення) [21].
Створено колекцію соняшнику, яка налічує 633 зразки з 22 країн світу. Серед них
191 селекційний сорт, 15 місцевих форм, 298 селекційних ліній, 72 генетичних ліній та
73 диких види HelianthusL., серед них 23 – багаторічні види, що підтримуються у польовій колекції: H. argophyllusTorr. &A. Gray, H. ciliarisD.C, H. debilisNutt., H. decapetalusL.,
H. giganteusL., H. laetiflorusEll., H. hirsutusRaf., H. microcephalus Torr. & A. Gray, H. mollis
Lam., H. multiflorus Hook.Fl.Bor., H. niveus (Benth.) Brandegee, H. occidentalis Riddell,
H. pauciflorus Nutt.,H. petiolaris Nutt., H. praecox Engelm. &A. Gray, H. pumilus Nutt.,
H. salicifolius A. Dietr., H. strumosus L., H. tuberosus L. таін.
Значна кількість представлених ліній створені в Україні – 338 зразків. З європейських країн до колекції залучені лінії з Росії – чотири зразки, Угорщини – один зразок, Канади – дев‘ять
зразків. США – вісімнадцять зразків. Серед ліній України більшість створені в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва – 298 зразків, Інституті олійних культур – 33 зразка, Луганській
насіннєвій станції – сім зразків, Луганському інституті селекції і технології – один зразок.
Лінії з України відносилися до ультра скоростиглої групи стиглості, скоростиглої, ранньостиглої,середньоранньої, середньостиглої, середньопізньої та пізньостиглої групи стиглості. В цілому лінії були з середнім та підвищеним рівнем продуктивності, маси 100 зерен, більшість ліній мали низьку лушпинність (менше 22 %) – Х 06 – 134 В, Х 525 В, М 17, БИ 198
В, SLM 17, GE 717 В, ЛЗ 9, ЛЗ 10, ЛЗ 15, Х 960 В та ін., з інтенсивним антоціановим забарвленням гіпокотиля, серед них: M 790, SLM – 1, БИ 17, SLM 7, InK 2830, GE – 59 Б, GE – 172
В, GE – 173 В; сильною опушеністю стебла, що дало змогу виявити важливу селекційну ознаку як посухостійкість, серед них: Х 04172 В, Х 04173 В, Х 525 В, М 17, М 17/1, М 19, SLM – 4,
БИ 5, БИ 7, БИ 8, БИ 50, SLM 7, GE 717 В та ін., за ознакою положення кошика відносно стебла, ця ознака сприяє підвищенню продуктивності в умовах сонячної інсоляції, серед них: Х
960 В, Х - 06 - 134 В, Х 04172 В, Х 525 В, Х 847 В, М 17/1, М 19, М 790, БИ 7, БИ 8, БИ 45,
SLM 7, GE – 59 Б та ін., за формою кошика – важлива селекційна ознака, яка впливає на архітектоніку рослин і на її продуктивність, серед них лінії М 17, М 17/1, М 19, М 790, БИ 198 В,
SLM – 1, SLM – 4, Х 960 В, Х 525 В, , Х 041 В, Х 736 В, Х 815 В, SLM 7, InK 2830, GE 6Б, GE
59 Б та ін., з високим вмістом олії в сім‘янці (42,1 – 50,0 %), серед них: ЛЗ 10, Х 59 Б, ЛЗ 8, Х
72 Б, Мх 53 Б, Х 04172 В, Х 04173 В, М 19, БИ 198 В, з дуже високим вмістом (≥ 50,0 %) Х –
06 – 119 В. Серед них дуже стійкими до патогенів форм соняшнику були Х 815 В, Х 06 – 134
В, Х 525 В. Х 847 В; Х 960 В; Х 843 В.
Більшість залучених ліній з Росії відносилися до середньоранньої групи стиглості з середнім рівнем господарських ознак. Лінії з США відносилися до різних груп стиглості, були
низькорослі, мали підвищену масу 1000 насінин (60-105 г.) лінії HAR 4, HAR 6, HAR 8, RHA
304, RHA 340, AD 66, LS – 1002 B, LS – 1003 B., інтенсивне антоціанове забарвленням гіпокотиля лінії AD 66, LS – 1002 B, LS – 1003 B0, HAR 6, високий вміст олії в сім‘янці (47,1 –
50,0 %), олії в ядрі (37 – 52 %), білка в ядрі (26 – 36 %) лінії LC– 1003 B, HA 452, TX 16 R,
HAR 4, HAR 6, HAR 7, RHA 340, AD 66, LS – 1002 B, LS – 1003 B та ін. Лінії з Канади віднесено до скоростиглої групи стиглості, серед них: СМ 568 та ранньостиглої групи стиглості,
серед них: СМ 17, СМ 182.
Сорти соняшнику, представлені в колекції, складають 171 зразок, що походить з 18 країн
світу. Більшість сортів походить з Росії – 99 зразків, України – 30 зразків, Угорщини – п‘ять
зразків, Казахстану – п‘ять зразків, Канади – п‘ять зразків, Чехії – чотири зразка, США – чотири зразка, решта країн представлена меншою кількістю.
Місцеві сорти походять з восьми країн світу: України, Росії, Азербайджану, Польщі, Німеччини, Аргентини, Молдови, Куби.
Селекційні сорти, створені за різними напрямками використання: олійного, кондитерського, лузального, силосного та ін. Інтерес для селекції на скоростиглість представляють колекційні зразки скоростиглої групи (до 20 % загальної кількості колекції). Це зразки з Росії, вони
увійшли до ультра скоростиглої групи стиглості, серед них: Енисей, Поволжский 8, Саратовский скороспелый. Більшість з них увійшли до скоростиглої групи стиглості, серед них: Альбат40

рос, Тамбовский скороспелый, Чакинский 77, Шолоховский, Юбилейный 60, Трудовик, Азовский, Армавирский 9343, Краснодарец, Поволжский 60, Орешек, Посейдон. Найбільш пізньостиглими були місцеві сорти-популяції силосного типу: UE0100114 з Молдови, UE0100098 з Аргентини. Більшість з них виділились як джерела та донори цінних господарських ознак.
З Росії одержано 22 зразки диких видів соняшника – джерела ЦЧС, генів відновлювання
фертильності, стійкості до хвороб.
Ряд зразків соняшнику - Mirodato, G 1828, Nordus, Mandra, Cavisos та інші - одержано з
Чехії, а також сорти Чакинский 77, Альбатрос з Тамбовського НДІСГ. Джерелом посухостійкості та високого вмісту олії у насінні є сорт соняшнику Юбилейный 40 (Казахстан),
UE0101271 (Азербайлжан), Н – 4, Н – 13, Н – 30, H.annuus (Ізраїль).
За допомогою експрес–методу оцінки стійкості колекційних зразків соняшнику до несправжньої борошнистої роси в лабораторних умовах виділилися сорти з дуже високою стійкістю (проростки без симптомів ураження), серед них: Харківський скоростиглий, Маслянка
1, Онікс,UE0101070 (Україна), Надѐжный, Пересвет, Спартак, (Альбатрос, Чакинский 931 та
ін.(Росія), Martoni szador ellenallo (Угорщина) з високою стійкістю (10 – 35 % уражених рослин).До несправжньої борошнистої роси і вугільної гнилі – сорти Лето та Маслянка 1 (Україна), Надѐжный (Росія). До фомопсису – сорти Чкаловский гигант, Саратовский 82 (Росія),
Abendsonne (Німеччина).
Для збору місцевих форм на території України організовано експедиції з участю вітчизняних і зарубіжних вчених. Проведені експедиції були сплановані таким чином, щоб охопити
аграрні регіони із слаборозвиненою промисловістю. Де в більшій мірі розвинені селянські
садиби, на яких проводилась впродовж багатьох років «народна селекція».
Протягом шести експедицій зібрано 174 зразки кукурудзи. Ссеред них 19 зубоподібних, 50
напівзубоподібних, 75 кременистих, 26 розлусних та 4 цукрових. Такі аборигенні сорти, за словами М. І. Вавилова, не мають рівних за ознаками адаптивності до біотичних та абіотичних факторів середовища. Особливо цікавими були зразки, зібрані в окремих, ізольованих від центрів кукурудзосіяння, районах Закарпатської, Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської областей з унікальними кліматичними умовами. Не менш цінними були форми, зібрані у південному регіоні
(Одеська, захід Миколаївської областей) та Молдові. Там генотипи формувалися під впливом
жарких, часто посушливих умов. Всі зразки, зібрані в експедиціях, ідентифікувались за формою,
елементами качана, забарвленням стрижня і зернівки, за ботанічним підвидом.
Дослідна робота зі збору, вивченню та узагальненню характеристик зразків колекції кукурудзи в інституті розпочата в кінці 50-х рр. Були накопичені та сформовані бази даних –
однорічні та узагальнені багаторічні (по трирічному вивченню), бази даних спеціального вивчення (фітопатологічного, біохімічного, фізіологічного, генетичного та ін.), розроблена система вводу, збереження та статистичної обробки даних. Розроблений ознаковий класифікатор
та інформаційно- пошукова система. Завдяки цим розробкам та досвіду роботи з базами даних, проведена систематизація даних про вивчений генофонд в створеному банку даних ―Генетичні ресурси кукурудзи‖. Інформація, викладена в чіткій, доступній для селекціонерів формі у вигляді баз даних, довідників та класифікаторів, дає можливість швидко та ефективно
вести пошук і добір необхідного вихідного матеріалу. Розроблено і опубліковано методичні
рекомендації Банк даних «Генетичні ресурси кукурудзи та його використання в селекції» [22].
З метою уніфікації вивчення зразків кукурудзи соняшнику розроблено та опубліковано:
―Методичні рекомендації польового та лабораторного вивчення генетичних ресурсів кукурудзи― [23], які впроваджені в установах - співвиконавцях ПНД 24 ―Генофонд рослин‖ в Україні.
Класифікатор-довідник виду Zea mays L.[24], в якому на основі узагальнення даних результатів вивчення значної кількості зразків установлені рівні 190 ознак, проведено статистичний
розподіл їх за групами та наведено 380 зразків-еталонів (31 сорт, 347 самозапилених ліній, з
них 221 вітчизняного походження та 126 зарубіжного). Рубрикацію ознак узгоджено з міжнародними класифікаторами та міжнародною стандартизацією генних банків. Доповнено ознаками за методикою UPOV та Українського інституту експертизи сортів рослин. Навчальні
посібники «Ідентифікація ознак кукурудзи (Zea mays L.)»[25], «Ідентифікація морфологічних
ознак соняшнику(Helianthus L.)» [26], що висвітлюють характеристику морфологічних та цін41

них господарських ознак, їх систематизацію за ознаками, ілюструє наявне різноманіття їх у
вигляді наведених еталонів.
Під керівництвом кандидата с.-г. наук І. А. Гур‘євої створено електронні бази даних:
 база родоводів є складовою частиною інформаційної системи ―Генофонд рослин України‖.
До її складу входять основні паспортні ознаки (Номер Національного каталогу, назва зразка, метод створення), а також характеристика родоначальних форм (батьківської і материнської) та
інших поколінь – 3022 самозапилених ліній кукурудзи, 299 зразків соняшнику. База використовується спеціалістами в галузі генетики, селекції, біології для родин з єдиним родоначальником
при складані специфічних схем схрещування та прогнозу спадкоємності цінних ознак (Авторське свідоцтво № 46244 від 05.11.2012 р.);
 база метеорологічних даних щоденних спостережень середньодобової, мінімальної і
максимальної температури, суми добових опадів за 1982–2017 рр.;
 ознакова база даних морфологічних і господарських ознак зразків генофонду кукурудзи є оригінальною розробкою, яка включає результати експериментального вивчення в
польових та лабораторних умовах, статистичної обробки даних по зразках кукурудзи. Служить для проведення класифікації генофонду даної культури, поглибленого дослідження,
узагальнення даних, виділення джерел та донорів цінних ознак та повної характеристики зразка. Використання даної розробки дає можливість цілеспрямовано проводити добір вихідного матеріалу під певні наукові, селекційні та навчальні програми. Це сприяє поліпшенню доступу спеціалістів в галузі селекції, рослинництва, генетики та біологів до зразків генофонду
та ефективного його використання (Авторське свідоцтво №36338 від 29.12.2010 р.);
 бази даних спеціального вивчення формуються подібно однорічним та багаторічним в
залежності від специфіки завдання: імунологічна база даних включає вивчення стійкості зразків при штучному зараженні шкідниками або хворобами; фізіологічна база - вивчення холодостійкості, посухостійкості, фотоперіодичної реакції в лабораторних та спеціальних дослідах; генетична база - ідентифікація генів, вивчення комбінаційної здатності та ін.; біохімічна
база (2545 зразків) – вивчення вмісту білка, олії, крохмалю в зерні та амінокислотного складу
білків, жирнокислотного складу олії, електрофоретичних спектрів запасних білків; екологічна база - вивчення зразків у різних географічних пунктах;
Розроблено методику проведення та узагальнення екологічних досліджень самозапилених ліній кукурудзи, що включає шляхи формування та мінливості кількісних ознак у залежності від пунктів і років вивчення.
Поглиблене дослідження за морфологічними та господарськими ознаками колекційних
зразків кукурудзи дозволило вперше створити та зареєструвати екологічно-орієнтовані ознакові колекції зразків кукурудзи для реалізації важливих напрямків селекції:
─ базова колекція кукурудзи створено разом з Інститутом зернових культур НААН,
Устимівською дослідною станцією рослинництва ІР НААН та Закарпатською державною с.г. дослідною станцією НААН. Вона налічує 4854 зразків з 37 країн світу (Свідоцтво №25 від
05.12.2006 р.). В колекції представлено 3805 самозапилених ліній, 866 сортів та
183 синтетичних популяцій, належать до основних ботанічних підвидів, зібраних та створених в різних країнах світу;
─ базова колекція соняшнику створено спільно з Інститутом олійних культур НААН, складається з 1090 зразків з 18 країн світу (свідоцтво № 58 від 15.05.2009 р.). Ці колекції відкривають
широкі можливості для добору та використання представлених форм в практичній селекції, а також для проведення подальших фундаментальних досліджень та для навчальних цілей;
─ ознакова колекція ліній кукурудзи за продуктивністю рослини та її складовими
(Свідоцтво № 40 від 03.05.2007 р.). Розроблений в цих дослідах підхід дозволив вперше
створити екологічно-орієнтовану ознакову колекцію ліній за продуктивністю з різними
шляхами її формування. До її складу входить 223 самозапилені лінії з 13 країн світу, різного
підвидового складу та груп стиглості, які характеризуються підвищеним рівнем п‘яти
елементів продуктивності: довжина качана (16-20 см), кількість рядів зерен на качані (1618 шт.), кількість зерен на качані (430-682 шт.), маса 1000 зерен (220-333 г.), кількість качанів
на рослині (1,2-1,8 шт.). Українські лінії добре адаптовані до умов вирощування, серед них
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високий рівень цих ознак мали лінії УХ 723, УХ 1008, ЗКМ 169, УП 79, УП 52, УП 138,
WG6, АК 135 та ін. Більшість ліній з європейських країн мають підвищену продуктивність,
багаторядність та озерненність качана, серед них лінії ОН 45, R 139, ЛВ 18, R 2-5 (США), СО
38-12 (Канада). Ці лінії можуть бути використані, як джерела з високим рівнем прояву ознак
безпосередньо при створені гібридів та як покращувачі при створені ліній нового покоління;
─ генетична колекція 489 ліній кукурудзи з ідентифікованими генами, що контролюють
морфобіологічні ознаки. До складу даної колекції входять зразки з ідентифікованими генами:
Brown midrib (bm), Liguleless (lg), Glossy (gl), Virescent seedling (v), Tassel seed (ts), Tunicate (tu1),
Sugary endosperm (su1, su2), Waxy endosperm (wx), а також лінії з системою цитоплазматичної
чоловічої стерильності – М, С, Т – типів, відновлювачі фертильності, закріплювачі стерильності.
До складу колекцій включено самозапилені лінії - рецесивні гомозіготи за генами біохімічного
складу зерна, створені в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр`єва НААН;
─ ознакова колекція самозапилених ліній кукурудзи за стійкістю проти летючої та
пухирчастої сажки (рослини та качана), кореневих та стеблових гнилей, а також проти
ураження шкідниками (кукурудзяний метелик). В дану колекцію входить 99 самозапилених
ліній з 11 країн світу (Свідоцтво № 16 від 14.04.2006 р.). Оцінка колекційних зразків
та виділення стійких форм кукурудзи проводилась на природному та інфікаційному фонах.
При цьому підраховувалась частка уражених рослин від загальної кількості на ділянці. Рівень
шкодочинності встановлювався в залежності від ураження різних органів рослин. За
комплексною стійкістю до хвороб та шкідників, які відзначались високою та середньою
продуктивністю (58-130 г зерна з рослини) кращими були лінії УХ 536, УХ 567, УХК 480,
УХК 462, ЗК 206, ЗКМ 162, IG 448 (Україна), Р 165 (США);
─ спеціальна ознакова колекція генофонду соняшнику за ознаками вирізняльності. У
складі колекції 50 зразків з 13 країн світу, оцінених за 47 ознаками (Свідоцтво №27 від
5.01.2007 р), приведено кількісні та альтернативні ознаки зразків еталонів соняшнику з
різними рівнями прояву згідно з методикою UPOV, а також діагностичні симптоми впливу
біо-та біотичних чинників за основними етапами органогенезу культури;
─ ознакова колекція ліній кукурудзи за придатністю до механізованого вирощування нараховує 158 ліній з 14 країн світу (Свідоцтво № 48 від 19.09.2008 р.), з них 70 ліній створено в Україні, значна кількість ліній (30 шт.) селектовані в США, 13 в Молдові, по вісім ліній в Росії, Франції, Канаді. Оскільки індустріальні технології вирощування кукурудзи передбачають чітке калібрування насіння, що дозволяє дотримувати потрібну густоту посіву, міжрядні обробки зводяться
до мінімуму завдяки внесенню гербіцидів, а збирання проводиться комбайном. Тому підвищуються вимоги пристосування вихідного матеріалу до ряду показників. Від вихідних форм вимагається дружня поява сходів, інтенсивний початковий ріст рослин, оптимальна висота і вирівненість рослини й прикріплення качанів, стійкість до ушкодження кукурудзяним метеликом, грибковими хворобами рослин та качана, а також до вилягання рослин та поникання качана. Серед
них виділено лінії за комплексом ознак – УХ 660, УХ 816, УХК 139, УХК 328, УХК 425, ЗУ 85,
Харківська 656, WG 3, WG 4, WG 6 (Україна), Б 249 (Росія), KL 16 (Польща), HMV 404 (Угорщина), ВС 125 (Хорватія), F 507, МА 71 А 15 (Франція), AS 77-4-1 (Австрія), Р 346 зМ, W 64
(США), СО 125, СА 33 (Канада);
─ ознакова колекція ліній кукурудзи за багатокачанністю представлена 184 зразками з 15
країн (Свідоцтво № 64 від 28.09.2009 р.). В колекції широко представлені багатокачанні форми, у т.ч. 1,5-2,0 качана на рослині - 98 ліній, з 2,1 і більше качанів – 18 ліній. Також виділені
багатокачанні лінії із форм створених в Франції, Росії, США, Канади. Кращими серед багатокачанних форм були ліній УХ 26, УХ 27, УХ 51, УХ 81, УХ 88, УХ 89, УХ 186, УХ 524, ХЛГ
290, WG 4, WG 6, АК 147, ЗК 106, ИК 107, УП 23, УЧ 126 (Україна), LE 302 B(Чехія), VC 47
(Іспанія), D-BE 3 (Німеччина), FC 26, MA 11, MATЭТ (Франція), В 164, Р 165 (США), СО 151
(Канада). Лінії УХ 89, УХ 186, ЛОД 191 (Україна), VC 470 (Іспанія), D-BE 3 (Німеччина), FC
26 (Франція) відзначились кущистістю і мали 0,6 -0,9 качанів на додаткових стеблах, що визначає їх придатність для селекції гібридів силосного напрямку використання;
─ ознакова колекція ліній з різними системами цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС) представлена 157 лініями з 10 країн світу (Свідоцтво № 90 від 12.11.2010 р.), в т.ч.
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52 форми стерильності різних типів, 62 зразки закріплювачів стерильності та
48 відновлювачів фертильності, які можуть бути запропоновані для використання в селекційному процесі. Практичне значення мають Молдавський М-тип та Бразильський С-тип
стерильності і менше використовується Болівійський Б - тип. Представлене різноманіття
джерел цінних ознак за групою стиглості – від ранньостиглих до пізньостиглих, вони належать до різних підвидів – зубоподібного, напівзубоподібного, кременистого. Серед них лінії
з середнім та високим рівнем продуктивності (65-121 г зерна з рослини), з озерненістю качана (350-546 шт.), масою 1000 зерен (200-367 г). Ці лінії в залежності від групи стиглості
мають різну висоту рослин з дещо зниженою висотою прикріплення качана, високу стійкість
до вилягання рослин, поникання качана та ураження пухирчастою сажкою.
─ спеціальна колекція генофонду самозапилених ліній кукурудзи з генами біохімічного
складу зерна, яка включає 168 зразків, 10 ознак, які є джерелами високого рівня білку, олії,
крохмалю в зерні (Свідоцтво № 114 від 18.02.2011 р.). Одним з пріоритетних напрямків
сучасної селекції є селекційно-генетичне поліпшення кукурудзи за вмістом білку, олії та
крохмалю. В Інституті рослинництва в лабораторії генетики та біотехнології кандидатом
біологічних наук - С. М. Тимчуком створено цінний вихідний матеріал – лінії, що придатні для
селекції гібридів з поліпшеним біохімічним складом зерна. А саме з підвищеним вмістом білка,
олії, крохмалю, а також складових білка – лізину, амілози та амілопектину в крохмалі. Серед
них відмічено лінії кукурудзи — носії генів sugary enhancer (se), shrunken endosperm (sh2) з
високим рівнем білку в зерні (вище 14,0 %) поєднувався з високим вмістом олії (15,1-15,8 %) –
СЕ 397, СЕ 416, SS 41, SS 42, SS 308, SS 398, SS 332 та ін. До джерел високого рівня крохмалю
(56,6-58,3 %) у зерні відзначились ліній з генами sh1, su2 – CS 13, CS 17, CS 18, АС 28, АС 32,
АС 38, АС 52, АС 62 та ін. Лінії з геном о2 мали підвищений рівень незамінної амінокислоти
лізину на рівні 4,3-4,4 % в білку. Лінії з геном wx мали високий рівень крохмалю
та амілопектину в ньому, придатного для промислового виробництва. Цей матеріал є особливо
цінним і потребує широкого залучення до спеціальних селекційних програм.
─ ознакова колекція сортів соняшнику за стійкістю до основних хвороб. Включає 40 сортів з високим рівнем ознак (борошнистої роси, білої гнилі, сірої гнилі, фомопсису (9б.), які є
вихідним матеріалом для селекції на стійкість до основних хвороб (Свідоцтво №159 від
03.03.2014 р.);
─ робоча ознакова колекція соняшнику за біохімічним складом насіння (Свідоцтво № 185
від 11.03.2015 р.). Колекція включає 181 зразок з 17 країн світу, 11 ознак та 63 рівнів прояву
з покращеною якістю насіння (42-50 % олії в сім‘янці, 56-63 олії в ядрі, 22-28 білку в сім‘янці,
27-32 білку в ядрі та ін.);
─ робоча колекція сортів кукурудзи харчового напрямку використання. Включає 106 сортів крохмалистої, воскоподібної, розлусної та цукрової кукурудзи 11 країн світу. Сорти віднесено до середньостиглої, середньопізньої групи стиглості, високорослі, багатокачанні з підвищеною масою 1000 зерен (200-250 г.), продуктивністю (78-151 г зерна з рослини), високоозерненні (450—600 шт.) для створення гібридів с покращеною якістю зерна для використання в харчовій промисловості.
─ серцевинна колекція сортів соняшнику (Свідоцтво № 227 від 14.03.2017 р.). Включає
88 сортів з 15 країн світу за 60 морфологічними, господарськими ознаками, є донорами кондитерського напряму використання з покращеною якістю насіння, сорти стійкісті до основних хвороб. Поєднання високої продуктивності, крупнонасіннєвості, високого вмісту білка в
сім‘янці – 22-28 %, високого вмісту білка в ядрі – 27-34 % та низької лушпинності.
─ навчальна колекція зразків різноманіття виду ZeamaysL., що представлена 76 зразками
з 18 країн світу (Свідоцтво №.
─ навчальна колекція генофонду соняшнику (Свідоцтво № 33 від 12.03.2007 р). У складі
колекції 66 зразків з 15 країн світу, ці зразки різноманітні за екологогеографічним походженням,
ботанічним складом, морфологічними ознаками, особливостями розвитку рослин.
Проведена значна робота по виявленню та реєстрації джерел та донорів цінних ознак та
залученню їх в селекційний процес (табл. 6).
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Таблиця 6. Самозапилені лінії кукурудзи зареєстровані в НЦГРРУ, 1992-2017 рр.
Номер
Назва
Національного
Ознака, за якою зареєстровано зразок
зразка
каталогу
1
2
3
Лінії кукурудзи
Джерела цінних господарських ознак
Кремениста, середньорання, поєднання стійкості до поникання качанів
та пухирчастої сажки 9 б. при продуктивності рослини 90 г.
Поєднання середньостиглості, високої групової стійкості до ураження
УХК 364 збудниками фузаріозної стеблової гнилі та летючої сажки 9 б., пухирчастої сажки 7 б. з середньою масою 1000 зерен 247 г.
Кремениста, середньостигла, продуктивність рослини (63 г), джерело та
УХК 374 донор високої стійкості до ураження пухирчастою сажкою та ушкодження кукурудзяним метеликом 9 б. Зерно жовте, стрижень рожевий.
Кремениста, середньостигла, поєднання продуктивності рослини (92 г)
УХК 423 зі стійкістю до пухирчастої сажки, вилягання рослини, поникання качанів
(9 б.), маса 1000 зерен – 230 г.
Кременистозубоподібна, середньорання, поєднання високої продуктивноУХК 425 сті рослини (110 г), кількості качанів на рослині (1,8 шт.), озерненості до
480 шт., маси 1000 зерен 200 г.
Напівзубоподібна, середньостигла, поєднання, підвищеної кількості рядів
УХК 438 на качані (18 шт.), озерненості (493 шт.) та стійкості рослини до вилягання
(9 б.).
Зубоподібна, середньостигла, поєднання високо-продуктивності рослиУХК 439 ни
(96 г), довгокачанності (15 см), стійкості до вилягання рослини і поникання качанів 9 б. Зерно жовтого кольору.
Напівзубоподібна, середньостигла, поєднання стійкості до ураження пухиУХК 458 рчастою сажкою, кукурудзяним метеликом 9 б. при продуктивності рослини 85 г.
Напівзубоподібна, середньостигла, поєднання продуктивності рослини
(84 г) стійкості до ураження пухирчастою сажкою, вилягання рослини
УХК 473
та поникання качанів 9 б., з високими донорськими властивостями за
продуктивністю та її елементами.
Кремениста, ранньостигла, поєднує продуктивність рослини (48 г),
озерненість (375 зерен на качані), стійкість до пухирчастої сажки та
УХК 520
вилягання рослини 9 б. Забарвлення колоскових лусок зелене, пиляків –
рожеве, стовпчиків – жовте.
Напівзубоподібна, середньостигла, поєднує продуктивність рослини
(72 г), озерненість (453 шт.), масу 1000 зерен (274 г), стійкість до кукуУХК 528 рудзяного метелика та вилягання рослини 9 б. Зерно оранжеве з жовтою верхівкою, стрижень рожевий, забарвлення колоскових лусок світло зелене, пиляків – жовте, стовпчиків – зелене.
Напівзубоподібна, середньостигла, поєднує продуктивність рослини
(92 г), озерненість (508 шт.), масу 1000 зерен (200 г), стійкість до кукуУХК 552
рудзяного метелика та вилягання рослини 9 б. Забарвлення колоскових
лусок та пиляків антоціанове, стовпчиків – червоне.
УХК 557 Середньорання, поєднує продуктивність рослини (86 г), озерненість
(417 шт.), масу 1000 зерен (289 г), стійкість до кукурудзяного метелика
9 б., забарвлення колоскових лусок зелене, пиляків жовте, стовпчиків –
червоне.

UB0102299 УХК 325
UB0100916

UB0100916

UB0103226

UB0103367

UB0103239
UB0103240
UB0103256

UB0103269

UB0108514

UB0108753

UB0108832
UB0108835
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УХК 565 Середньорання, поєднує продуктивність рослини (65 г), озерненість (368
зерен на качані), масу 1000 зерен (239 г), стійкість до вилягання рослини
9 б., забарвлення колоскових лусок зелене, пиляків жовте, стовпчиків –
темно червоне.
УХ 877 Середньопізня (вегетаційний період 111 діб), поєднання еректоїдного
розташування листків, темно-антоціанового забарвлення пиляків та
зелених колоскових лусок і приймочок з високими показниками озерненості качана 546 шт. та виходу зерна 87 %.
УХ 878 Поєднання середньостиглості, дуже високої озерненості качана 630 шт.
з багаторядністю 19 шт. та довгокачанності 17 см при продуктивності
130 г.
УХС 75 Поєднання середньостиглості високопродуктивності 96 г рослин, довгокачанності 15 см, кількості рядків на качанів 18 шт., озерненості 630
зерен на качані, стійкості до вилягання рослини та поникання качанів
9 б., зубовидний підвид, зерно жовте.
УХС 85 Поєднання ранньостиглості, високої озерненості качана 404 шт. з високою стійкістю до ураження кукурудзяним метеликом 9 балів при продуктивності 65 г.
УХС 99 Поєднання середньо стиглості, дуже високої озерненості качана
480 шт. з високою масою 1000 зерен 328 г при продуктивності 108 г.
УХЛ 257 Середньопізня, поєднання високої групової стійкості до ураження
збудниками фузаріозної стеблової гнилі 9 б., пухирчастої та летючої
сажками 7 б. з високою кількістю зерен на качані 408 шт.
УХК 364 Середньостигла, поєднання середньостиглості, високої групової стійкості до ураження збудниками фузаріозної стеблової гнилі та летючої
сажки 9 б., пухирчастої сажки 7 б. з середньою масою 1000 зерен 247 г.
Харківська Поєднання середньостиглості, високої озерненості 482 шт., високої
215 зМ маси 1000 зерен 309 г з підвищеною кількістю качанів на рослині
1,5 шт. при високій продуктивності 157 г.
Харківська Поєднання середньо стиглості, високої озерненості качана 573 шт. з
646
багаторядністю 20 шт. та багатокачанністю 1,5 шт. при продуктивності 106 г.
Харківська Середньо-стигла (118 діб), поєднує високу продуктивність (114 г зер667.
на), кількість рядів на качані (20 шт.), діаметр качана (4,9 см), кількість
качанів на рослині (1,4 шт.) та має високі донорські властивості за
цими ознаками.
WG 4
Середньопізня, поєднання високої продуктивності рослини (134 г) та
озерненості з качана (336 шт.) з придатністю до механізованого вирощування, стійкості до вилягання рослини, поникання качанів (9 б.),
еректоїдне розміщення листків.

UB0105069

WG 6

Середньопізня, поєднання високої продуктивності рослини (149 г),
багатокачанності (2,2 качана на рослині), довгокачанності (16 см) та
високої озерненості качана (480 шт.).

UB0104548

ЗУ 111/2

Ранньостигла (93 діб), поєднання високої групової стійкості до ураження збудниками фузаріозної стеблової гнилі та летючої сажки 9 б.,
пухирчастої сажки 7 б., середньою продуктивністю 55 г.
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Середньостигла (89 діб від появи сходів до воскової стиглості), продуктивна (60 г/зерна з рослини) джерело та донор високої стійкості до
ураження пухирчастою сажкою – 9 б. та ушкодження кукурудзяним
метеликом – 9 б.
Середньостигла (89 діб від появи сходів до воскової стиглості), високо
продуктивна (89 г/зерна з рослини) джерело та донор високої стійкості
до ураження пухирчастою сажкою – 9 б.
Ссередньопізня (91 доба від появи сходів до воскової стиглості), високо
продуктивна (87 г зерна з рослини) джерело та донор високої стійкості до
ураження пухирчастою сажкою та ушкодження кукурудзяним метеликом
9 б.
Поєднання високого вмісту лізину в білку 4,2 %, стій до кукурудзяного
метелика 9 б., вилягання та поникання качанів 9 б., середньостигла 114
діб, при продуктивності 64 г зерна з рослини. Джерело мутантного гену
О2 (opague 2).
Поєднання високого вмісту амілози в крохмалі 59,4 %, середньостигла
124 доби, при продуктивності 63 г зерна з рослини. Джерело гену ае
(amylose extender).
Поєднання високого вмісту амілози в крохмалі 42,9 %, стійка до вилягання 9 балів, та поникання качанів 9 б., при продуктивності 59 г зерна з
рослини. Джерело мутантного гену su2 (sugary endosperm 2)
Поєднання високого вмісту амілопектину в крохмалі 99,2 %, стійка до
пухирчастої сажки 9 б., вилягання і поникання 9 б., середньопізня 122
доби, при продуктивності 81,7 г зерна з рослини. Джерело мутантного
гену wx (waxy).
Поєднання високого вмісту водорозчинних полісахаридів 21,9 %, стійка
до пухирчастої сажки, вилягання рослини 9 б., при продуктивності 74,3 г
зерна з рослини. Джерело мутантного гену su1 (sugary endosperm -1)
Поєднання високого вмісту амілози в зерні 31 %, та дисахаридів 4,92 %,
стійка до вилягання рослини та поникання качанів 9 б., середньостигла
121 доба, при продуктивності 67 г зерна з рослини. Джерело мутантного
гену sh 2, (shrunken endosperm 2).
Поєднання високого вмісту цукрів до 28 %, і водорозчин полісахаридів в
зерні 21,8 %, стійка до пухирчастої сажки 9 б., середньостигла 116 діб,
при продуктивності 53 г зерна з рослини Джерело мутантного гену se
(sugary enhuncer)
Донори цінних господарських ознак
Середньостигла (118 діб), джерело з високими донорськими властивостями за продуктивністю (109 г зерна), масою 1000 зерен (300 г), довжиною качана (17 см). Придатна до механізованого збирання врожаю:
оптимальна висота рослини (157 см), прикріплення верхнього качана
(50 см) стійка до кукурудзяного метелика (9 б.).
Середньопізня (129 діб), джерело з високими донорськими властивостями за продуктивністю (117 г зерна), кількістю зерен на качані
(500 шт.), кількістю рядів на качані (18 шт.). Лінія стійка до кукурудзяного метелика та пухирчастої сажки (9 б.).
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Середньостигла (116 діб), джерело високої продуктивності (190 г
зерна), озерненості качана (618 шт.), маси 1000 зерен (270 г.), інтенсивності накопичення сухих речовин в зерні (4,05 г/добу), багатокаUB0108611 ЛНАУ 18.
чанності (1,9 шт.) з високими донорськими властивостями за цими
ознаками.
Лінія має дуже високий вміст крохмалю (73,86 %).
Середньостигла (110 діб), джерело з високими донорськими властивостями за продуктивністю (117 г зерна з рослини), озерненістю (608
шт.), довжиною качана (17 см), інтенсивністю накопичення сухих
UB0100060
F 507
речовин в зерні (3,1 г/добу). Придатна до механізованого збирання
врожаю: оптимальна висота рослини (166 см), прикріплення верхнього
качана (64 см).
Сорт і всі його батьківські компоненти є носіями комбінації рецесивних мутацій кукурудзи sugary-1 (su1) та sugaryenhancer (se). Сорт призUB0108340 Сорт Ніка. начено для отримання свіжої та консервованої овочевої продукції.
Поєднання надцукровості з високими показниками продуктивності.
Вміст цукрів в зерні технічної стиглості 7,42 %.
1

2

Сорти соняшнику
Джерело кондитерського напрямку використання
UE0100950

Ранок

Ранньостиглий (88 діб). Поєднання крупнонасіннєвості (90 г), підвищеного вмісту білка (25,0 %), при урожайності 2,5 т/га.

Донори кондитерського напрямку використання
Ранньостиглий (99 діб), поєднання крупнонасінності (65 г), вміст білку
в ядрі 26,0%, олії 66,6%, лушпинності. 22,8% зі стійкістю до несправUE0100023 Кавказець
жньої борошнистої роси, сірої гнилі, вовчка 9 б. при продуктивності
111 г
UE0100005

UE0100965

Родник

Поєднання крупнонасіннєвості (64,8 г), вмісту білка в ядрі – 27,7,1 %,
олії 66,6 %, лушпинності (30,2 % зі стійкістю до білої гнилі, сірої гнилі
та вовчка (9 б.) при продуктивності 89 г.

Лакомка

Середньоранній (102 доби). Поєднання крупнонасіннєвості (103,5 г),
високої продуктивності (89,2 г), вмісту білка в ядрі – 28,5 %, лушпинності - 31 %. Стійкий до несправжньої борошнистої роси, білої гнилі,
сірої гнилі (9 б.).
Джерела стійкості до хвороб та шкідників

Ранньостиглий 93 доби. Поєднання крупнонасіннєвості 72,4 г, стійкий
Чакинский (9 б.) до основних хвороб та шкідників: несправжньої борошнистої
UE0100083
931
роси, білої гнилі, сірої гнилі, фомопсису, соняшникової вогнівки при
продуктивності 74 г.
UE0101111

Середньоранній (101 доба), поєднання крупнонасінності (64 г), лушпинності (22,4 %), вмісту олії в сім‘янці (47,3%) зі стійкістю до білої
Пересвет
гнилі, сірої гнилі, несправжньої борошнистої роси, фомопсису, вовчка,
соняшникової вогнівки (9 б.) при продуктивності 83 г.

Ранньостиглий (90 діб), поєднання крупнонасінності (86 г), лушпинUE0100083 Богучарец ності 26,4% зі стійкістю до білої, сірої гнилі, несправжньої борошнистої роси (8 б.), вовчка, фомопсису ( 9 б.), при продуктивності 71 г.
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UE0100052

2

Енисей

3
Джерела лузального напрямку використання
Ранньостиглий (93 доби). Поєднання високої продуктивності (80,6 г),
крупнонасіннєвості (89,1 г), з довжиною насінини 13,9 мм, шириною
6,6 мм, товщиною 4,2 мм, співвідношення довжини відносноширини
2:1. Об'ємна маса 350 г/л, кількість сім'янок в одному літрі 3787 шт.,
генотип за розміром сім‘янок крупнонасіннєвий, високим вмістом
білка в ядрі 28,7 %. Стійкий до сірої гнилі (9 б.), білої гнилі та вовчка
(7 б.).

Середньоранній групи стиглості (100 діб). Сім‘янка за основним кольором чорна з білими смужками. Поєднання високої продуктивності
(98,13 г), крупнонасіннєвості (маса 1000 насінин 91,7 г), груболушпинний 45,7 % з довжиною насінини 13,8 мм, шириною 4,6 мм, товщиною
UE0100964 Бородинский
Об'ємна маса 382 г/л, кількість сім'янок в одному літрі 6806 шт., генотип
за розміром сім‘янок середньо насіннєвий, зусилля прикладені до насінини при лущенні 78 Н. З дуже високим вмістом білка в ядрі 34,7 %.
Стійкий до білої гнилі (9 б.) та вовчка (9 б.).

UE0101020

UE0101359

UE0101279

UE0101165

Rodopi

Середньостиглий (105 діб). Поєднання високої продуктивності (60,1 г),
крупнонасіннєвості (95,9 г), з довжиною насінини 15,6 мм, шириною 6,3
мм, товщиною 3,5 мм, генотип за розміром сім‘янок крупнонасіннєвий,
зусилля прикладені до насінини при лущенні 95 Н. З середнім вмістом
олії в сім'янці 33,7 %, середнім вмістом олії в ядрі 49,3 % та середнім
вмістом білка в ядрі 27,5 %. Стійкий до білої гнилі (9 б.), вовчка (7 б.) та
високо толерантний до фомопсису.

Джинн

Середньопізній (112 діб). Сім‘янка за основним кольором чорна. Поєднання високо продуктивності (110 г), крупнонасіннєвості (131,7 г), лушпинності 41,9 % з довжиною насінини 14,5 мм, шириною 8 мм, товщиною 5 мм, співвідношення довжини відносноширини 2:1. Об'ємна маса
333 г/л, кількість сім'янок в одному літрі 2531 шт., генотип за розміром
сім‘янок крупно насіннєвий, зусилля прикладені до насінини при лущенні 30 Н. З вмістом олії в сім'янці 31,1 %. Стійкий до вовчка (7 б.).

68-8

Х 54 В

Середньопізній (112 діб). Сім‘янка за основним кольором чорна. Поєднання високої продуктивності (110 г), крупнонасіннєвості (131,7 г),
лушпинності 41,9 % з довжиною насінини 14,5 мм, шириною 8 мм,
товщиною 5 мм, співвідношення довжини відносноширини 2:1, генотип за розміром сім‘янок крупнонасіннєвий, зусилля прикладені до
насінини при лущенні 30 Н. З вмістом олії в сім'янці 31,1 %. Стійкий
до вовчка (7 б.).
Лінії соняшнику
Джерела цінних господарських ознак
Лінія відновник фертильності, вихідний матеріал для гетерозисної селекції кондитерського типу. Поєднує ранньостиглість 89 діб, масу 1000
насінин 40,6 г, високий вміст в ядрі олії 51,3 %, та білка 33,5%, при продуктивності 58,9 г з рослини. Джерело маркерної ознаки –язичкові квітки
довгі, вузькояйцевидної форми зігнуті у напрямку кошика
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Продовження табл. 6
3
Поєднання крупнонасіннєвості (маса 1000 насінин 52,8 г) зі стійкістю
до несправжньої борошнистої роси, вовчка (9 б.). Відновник фертильності пилку кондитерського типу. Скоростиглий (98 діб). Високий
вміст булка 29,4 %
Закріплювач стерильності, вихідний матеріал для гетерозисної селекції кондитерського типу, поєднує ранньостиглість 88 діб, масу 1000
насінин (59,3 г), вміст в ядрі олії (54,7 %), білка (25,0 %), високу
стійкість до збудників Plasmopara helianthi Novot. та Orobanche
cumana Wall (9 б.).
Закріплювач стерильності, вихідний матеріал для гетерозисної селекції кондитерського типу, поєднує ранньостиглість 89 діб, крупнонасіннєвість (67,0 г),високий вміст олії в ядрі (51,0 %) та білка (33,0 %),
відносно низьку лушпинність (24,5 %) при високій автостерильності.
Закріплювач стерильності, вихідний матеріал для гетерозисної селекції кондитерського типу, поєднує ранньостиглість 106 діб, продуктивність (56 г зерна з рослини), масу 1000 насінин (60,г), високий вміст
олії в ядрі (52,2 %) та білка (32,0 %), джерело морфол. маркер. ознаки
– розмір кошика – великий.
Закріплювач стерильності, вихідний матеріал для гетерозисної селекції кондитерського типу, поєднує ранньостиглість 93 доби, високу
масу 1000 насінин (67,г), вміст олії в ядрі (57,0 %) та білка (27,0 %),
відносно низьку лушпинність (24,0 %) зі стійкістю до Plasmopara
helianthi Novot (9 б.).
Закріплювач стерильності, поєднання скоростиглості 95 діб, продуктивності (73 г зерна з рослини), маси 1000 насінин (91,г), середньорослість (143 см), джерело маркерної ознаки трубкоподібна форма язичкових квіток.
Поєднання скоростиглості 96 діб та середньорослості (147 см) при
продуктивності 57 г зерна з рослини. Лінія закріплювач стерильності
пилку, джерело маркерної ознаки трубкоподібна форма язичкових
квіток.
Багатикошикова, ранньостигла (100 діб), лінія із стійкістю до 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 рас Plasmopara helianthi Novot, обумовлена геном Pl6, масою
1000 зерен 61 г, лушпинністю 36 % та вмістом олії в сім‘янці 30,4 % .

Важливий внесок колективу лабораторії у такі здобутки: Результати вивчення зразків
висвітлено в монографіях «Род AegilopsL. как генетический ресурс селекции» (2004), «Селекция
кукурузы на раннеспелость» (1990, 2000), «Генетичні ресурси кукурудзи в Україні» (2007) [27, 28,
29, 20]; в каталогах: «Каталог самозапилених ліній кукурудзи»(результати вивчення), «Каталог
зразків кукурудзи НЦГРРУ (паспортні дані та цінність)», «Каталог зразків кукурудзи (біохімічний
склад зерна)», «Каталог генетичної та ідентифікаційної колекції самозапилених ліній кукурудзи».
«Каталог генетичної цінності ліній кукурудзи з ендоспермальними мутаціями», «Господарськобіологічна характеристика колекції соняшнику»[30, 31, 32, 33, 34, 35].
Розроблено і опубліковано три каталоги генетичної цінності самозапилених ліній кукурудзи. В каталогах надано характеристику 1003 ліній за КЗ різних за географічним походженням.
Генетична цінність ліній виражалась у вигляді ефектів загальної комбінаційної здатності
(ЗКЗ) та специфічної комбінаційної здатності (СКЗ), розрахованих методом дисперсійного
аналізу по моделі однофакторних дослідів. Розподіл ліній за групами цінності проводився
співвідносно рівня НІР0,05. До групи високої ЗКЗ відносили лінії, ефекти ЗКЗ яких істотно перевищували рівень НІР, низькою – ефекти істотно нижчі НІР, середньої – на рівні НІР. Рівень
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гетерозису гібридів до материнської форми за вивченими ознаками дозволив диференціювати
лінії і виявити джерела та донори високого рівня цінних ознак [36, 37, 38].
Разом з лабораторією імунітету рослин до хвороб опубліковано три каталоги вихідного
матеріалу зернових, зернобобових культур і соняшнику для селекції на стійкість до основних
хвороб і шкідників в умовах східної частини Лісостепу України [39, 40, 41].
Розроблено і введено в дію Державний стандарт України ДСТУ 7066.2009 «Ресурси рослин генетичні. Терміни та визначення понять».
Розроблено: методологію створення навчальних колекцій, зареєстровано та впроваджено
у навчальні програми 12 колекцій; програму навчального курсу «Генетичні ресурси рослин»,
що викладається у вузах України з 2006 р.
З 2013 р. проводяться курси підвищення кваліфікації за тематикою «Формування, ведення, ефективне використання колекцій генетичних ресурсів рослин»
Видається науковий журнал «Генетичні ресурси рослин».
Розроблено і запатентовано наукові розробки:
 Патент № 47845 Україна, МПК A01F 25/2000. Спосіб довгострокового збереження
живців плодово-ягідних культур;
 Патент № 38781UA Україна, МПК А 61 D 19/2002. Пристрій для кріоконсервації
об‘єктів тваринного і рослинного походження;
 Патент № 43957 від 10.09.2009 на корисну модель «Каталог насіння генетичного різноманіття рослин»;
 Патент № 50130 від 25.05.2010 р. «Спосіб підвищення життєздатності насіння сільськогосподарських культур шляхом заморожування»;
 Патент №61248 від 11.07.2011 р. «Спосіб класифікації зразків соняшнику за вмістом
білка в ядрі насіння»;
 Патент 68028 від 12.03.2012 р. «Спосіб моделювання старіння насіння родини бобових
(Fabaceae);
Створено за співавторством: полба Юніка (15 %), гібрид високолізинової кукурудзи Твістер F1 (8 %), цукровий сорт Ніка (8 %), гібриди зернової кукурудзи Оріон (5%), Варяг (5 %),
Шерп (5 %), Любчик (5 %); гібриди соняшнику Гудвін (2 %).
Отримано свідоцтво про авторство на сорт пшениці полби Голіковська, Романівська, гібриди соняшнику Всесвіт, Форвард, Шумер, Атлет.
За розробку «Генетичні ресурси кукурудзи в Україні» І. А. Гурєва, В. К. Рябчун нагороджені золотою медаллю.
За розробку «Формування та реєстрація базової та ознакових колекцій кукурудзи та їх
використання в селекційному процесі», співробітники групи генетичних ресурсів кукурудзи
стали переможцями конкурсу на здобуття премії імені академіка М. М. Кулешова за наукові
досягнення в галузі рослинництва і генетичних ресурсів рослин.
За наукову роботу «Розробка наукових основ і формування Банку генетичних ресурсів
польових культур України» (Указ Президента України № 675/2014 від 23.08.2014 р.) колектив авторів, у т.ч. співробітників лабораторії, нагороджено дипломами Лауреатів Державної
премії України в галузі науки і техніки.
На базі лабораторії захистили дисертації на здобуття науково ступеня кандидата наук:
─ Задорожна О. А. Мінливість рослин у зв‘язку зі старінням насіння,03.00.15 – генетика.
1997 р.
─ Голік О.В. Формотвірний процес у гібридів пшениці з амфідиплоїдами рідких її видів і
диких співродичів, 03.00.15 – генетика. 1998 р.
─ Коломацька В.П. Закономірності формування і мінливості вегетаційного періоду у самозапилених ліній кукурудзи, 06.01.05 – селекція рослин, 2004 р.
─ Кузьмишина Н.В. Селекційна цінність вихідного матеріалу за основними господарськими ознаками, 06.01.05 – селекція рослин, 2006 р.
─ Рожков Р.В. Успадкування ознак видів-полоноїдів у міжвидових гібридів
ці. 03.00.15 – генетика. 2006 р.
─ Лінник Ю.О. Витривалість насіння зразків генофонду сільськогосподарських культур
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до зберігання, 06.01.05 – селекція та насінництво. 2011 р.
─ Твердохліб О.В. Генетична цінність видів і форм пшениці – носіїв субгеному G для покращення м‘якої та твердої пшениць, 03.00.15 – генетика. 2011 р.
─ Мельничук Р.В. Генетичне різноманіття роду CalendulaL. як вихідний матеріал для
селекції,06.01.05 – селекція та насінництво. 2017 р.
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ІСТОРІЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА СЬОГОДЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ ГЕНЕТИЧНИХ
РЕСУРСІВ ЗЕРНОБОБОВИХ І КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР ТА РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ НЦГРРУ ЗА 1992-2017 рр.
Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла, О. В. Бірюкова
Рівень володіння генетичними ресурсами рослин і їх використання має політичне значення, оскільки визначає статус країни на міжнародній арені. Зі вступом України до ФАО збільшилась і її відповідальність перед світовим співтовариством за свій рослинний генофонд як
частину генофонду Земної кулі. Як показав досвід, найбільш надійним шляхом збереження у
життєздатному стані, збагачення, мобілізації генетичних ресурсів рослин для потреб виробництва, селекції, науки та освіти є створення генбанків рослин, обладнаних комплексом відповідних технічних засобів.
Цілеспрямоване формування та вивчення генофонду зернобобових і круп'яних культур у
Національному центрі генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ) розпочато з 1991 р. До
того часу в селекційних підрозділах інституту підтримувались робочі колекції. Основну частину вихідного матеріалу селекціонери одержували з Всеросійського інституту рослинництва
імені М. І. Вавилова (ВІР, Росія). Але після проголошення Україною незалежності, одержати
колекційні зразки з ВІРу стало проблематично. Виникла проблема і зі збереження та захисту
існуючого генофонду рослин в Україні. Тому на рівні держави прийнято рішення про створення Національного центру генетичних ресурсів рослин України. До його складу входить
лабораторія генетичних ресурсів зернобобових і круп'яних культур. Створення лабораторії в
структурі НЦГРРУ базується на багатому історичному досвіді роботи з ресурсами зернобобових і круп‘яних культур в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН.
В різні часи очолювали лабораторію кандидат сільськогосподарських наук Галина Андріївна Посилаєва (січень 1992 р. – вересень 1992 р.), доктор сільськогосподарських наук Іван
Костянтинович Ткаченко (жовтень 1992 р. – березень 1995 р.), доктор сільськогосподарських
наук Любов Никифорівна Кобизєва (квітень 1995 р.– вересень 2015 р.). На теперішній час завідувач лабораторії є кандидат сільськогосподарських наук Ольга Миколаївна Безугла.

Завідувач лабораторією генетичних
ресурсів зернобобових і круп‘яних
культур О. М. Безугла, 2018 р.

Колектив лабораторії генетичних ресурсів
зернобобових і круп‘яних культур, 2018 р.
Зліва на право: перший ряд – Л. Н. Кобизєва,
О. М. Безугла; Другий ряд – Н. О. Вус,
Л. М. Потьомкіна, О. В. Бірюкова,
Т. М. Божко, В. А. Фалалєєва
54

В історію наукового становлення лабораторії внесли свій вклад видатні вчені
С. М. Фріденталь (горох), П. М. Чекригін (горох), А. М. Шевченко (горох, нут, сочевиця),П. П. Бордаков (соя), В. Б. Єнкен (соя), Є. І. Ропопорт (квасоля), Л. І. Полянська (квасоля),
Н. І. Шевченко (квасоля), П. В. Будрін (просо), С. І. Константинов (просо).
На даний час в лабораторії працює 7 співробітників : Кобизєва Любов Никифорівна (головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, куратор
колекцій гороху, сої та сочевиці; Безугла Ольга Миколаївна (завідувач лабораторії, кандидат
с.-г. наук, старший науковий співробітник, куратор колекцій нуту та квасолі, координатор
формування колекцій зернобобових культур); Вус Надія Олександрівна (науковий співробітник, відповідальна за формування колекцій нуту та сої); Потьомкіна Лідія Максимівна (молодший науковий співробітник, відповідальна за формування колекції гороху); Бірюкова Ольга
Володимирівна (науковий співробітник, відповідальна за формування колекції проса та просовидних культур); Божко Тетяна Миколаївна (агроном, відповідальна за формування колекції сочевиці); Фалалєєва Віра Авхадіївна (лаборант).
Збір колекційного матеріалу гороху і його селекцію розпочато у
1944 р. під керівництвом кандидата с.-г. наук С. М. Фріденталь. За
короткий термін зібрано колекцію, що вміщала в собі майже 500 зразків і представлена переважно місцевими пізньостиглими формами та
пелюшками. Відсоток селекційних сортів в цій колекції був незначний. Завдяки старанням С. М. Фріденталь колекція поповнилася штамбовими і напів-штамбовими формами гороху. Нажаль, більша частина цього матеріалу була втрачена.
Робота з колекцією сої на колишній Харківській державній селекційній станції проводилася в період з 1928 по 1935 рр. під керівництвом П. П. Бордакова. В той час в Україні сою використовували як
олійну культуру. Тому переважав зерновий напрям селекції. Зібраний
колекційний матеріал, приблизно сотня зразків, в основному мав похоС. М. Фріденталь
дженням з Маньчжурії та Північного Кавказу. Це пізньостиглі зразки з
темним насінням, витким стеблом, нестійкі проти вилягання. Нажаль, селекційна робота з сої на
Харківській державній селекційній станції в 1936 р. припиняється. Весь селекційний і колекційний матеріал передано до Німерчанської селекційної станції [1].
Формування колекції квасолі починається з 1934 р. Харківська селекційна станція на той
час вже мала колекцію приблизно 1500 зразків. Майже половину колекції складали оригінальні
зразки українських місцевих форм [2]. Колекція сформована Є. І. Рапопортом у відділі рослинних ресурсів Укр. НДІРСіГ імені В. Я. Юр‘єва. На початку 60-х рр. колекція вже налічувала
більш як 2000 зразків. У зв‘язку з тим, що роботу з селекції квасолі в
нашому інституті припинили, зібраний на той час колекційний матеріал частково передали до ВІРу, а частково – нажаль втратили.
Вивчення колекційного матеріалу проса розпочато на Харківській селекційній станції у 1912 р. професором П. В. Будріним.
Спочатку в селекційний процес включали місцеві сорти-популяції.
І тільки у 1945 р. на станцію вперше надійшли 600 зразків світової
колекції ВІР. Вивчення значної кількості вихідного матеріалу дозволило визначити велике різноманіття форм та екологічних типів.
Вони представляють інтерес для синтетичної селекції, а також для
ботанічного вивчення. У 60-х рр. колекція відділу нараховувала
вже 2411 зразків. З них: вітчизняного походження – 2129 та іноземного – 282 зразка. У результаті вивчення зразків колекції проса
встановлено наявність великого різноманіття форм за морфологічП. В. Будрін
ними, біологічними, господарськими ознаками. Виділили чотири
нових різновиди проса: albomongolicumCzern., aurantiacumCzern.,
subaurantiacumCzern., subgrizeolumCzern [3].
Перші колекційні зразки нуту та сочевиці одержані після становлення НЦГРРУ у 1992 р. з
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робочої колекції Луганської обласної сільськогосподарської станції.
Формування та ведення Національного генбанку зернобобових і круп‘яних культур
України здійснює система з генетичних ресурсів. До неї входять провідні науково-дослідні
установи. Лабораторія генетичних ресурсів зернобобових і круп‘яних культур Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН проводить координаційну роботу з формування національної колекції одинадцяти зернобобових та трьох круп‘яних культур. А також формує колекції гороху, сої, квасолі, нуту, сочевиці, вигни, доліхосу, проса і просовидних. Співвиконавцями в системі НЦГРРУ з зернобобових та круп‘яних культур є: Устимівська дослідна станція
рослинництва Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН (квасоля, вика, чина, люпин,
вигна, просо, гречка); Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН (боби,
квасоля, вика); Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського НААН» (горох, нут); Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН» (люпин); Інститут зрошуваного землеробства НААН (соя); Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (люпин); Полтавська
державна сільськогосподарська дослідна станція імені М. І. Вавилова Інституту свинарства і
агропромислового виробництва НААН (вика); Інститут рису НААН.
Метою досліджень з формування генбанку зернобобових та круп‘яних культур є розширення генетичного різноманіття колекції зернобобових та круп‘яних культур шляхом інтродукції, всебічне вивчення колекційних зразків, забезпечення їх надійного зберігання. Основуючись на результатах досліджень – забезпечення зразками генофонду селекційних, наукових,
навчальних програмна основі базових, ознакових, спеціальних, генетичних, навчальних та
інших колекцій.
Основні напрями роботи:
- обґрунтування і проведення інтродукції зразків зернобобових і круп‘яних культур;
- комплексне вивчення зразків зернобобових і круп‘яних культур за цінними господарськими ознаками, виділення джерел та еталонів цих ознак та на основі цього формування
ознакової колекції;
- створення інформаційного банку данних зразків зернобобових і круп‘яних культур;
- підтримання зразків генофонду в живому і генетично чистому стані, підготовка та передача зразків до національного сховища;
- забезпечення науково-дослідних та селекційних установ джереламицінних ознак для
селекції та матеріалом для наукових досліджень.
Комплексне вивчення зернобобових культур та проса включає в собі трирічні дослідження
кожного інтродукованого зразка за ознаками: група стиглості, стійкість до біо- та абіотичних
чинників, придатність до механізованого збирання урожаю, урожайність і продуктивність зразката її складові, якість стиглого насіння та іншої продукції в залежності від напряму використання.
На 01.01.2018 р. національна колекція зернобобових культурУкраїни включає 10190 зразків (горох – 2683,
соя – 2275, квасоля – 2260, нут – 1874, сочевиця – 1041,
вигна – 50, доліхос – 7 зразків), колекція круп‘яних культур – 1499 зразків (просо – 1445, чумиза – 19, могар – 10,
пайза – 9, африканське просо – 4 зразки).
Роботу з колекції гороху НЦГРРУ в 1992 р. почали з 556 зразків культурного виду PisumsativumL., що
одержано з робочої колекції лабораторії селекції гороху Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва (325
зразків), з Луганської обласної дослідної станції (229
зразків) та з ВІРу(2 зразка). В результаті тісного співГенетичне насіннєве різноманіття
робітництва з вітчизняними та закордонними селекційPisum L.
но-науковими установами, а також генетичними банками колекція гороху поповнилася на 2127 зразків і на
даний час включає 2683 зразки двох видів:PisumsativumL. (2682 зразка) та Pisumfulvum Sibth.
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etSmith.(1 зразок). Вид PisumsativumL. складається з 2 морфотипів: горох посівний (sativum) –
2548 зразків та горох польовий (arvense) – 134 зразки та представлений різноманітними формами з 75 країн світу, серед яких найбільше зразків походять з Росії, України, Англії, Німеччини, Швеції (рис. 1).

Рис. 1. Склад національної колекции гороху за країнами походження зразків, 2018 р.
За категоріями генофонд гороху на 49 % представлений селекційними сортами зарубіжних країн. Це цілком зрозуміло, враховуючи історію селекції цієї культури. Унікальність зібраної національної колекції полягає перш за все в тому, що в ній майже повністю зібрані староукраїнські сорти та сорти, які створені в різні періоди селекційної роботи в Україні. Ці сорти є джерелом високої адаптивності до біотичних і абіотичних чинників навколишнього середовища.
На початку роботи з колекцією гороху основна увага спрямована на зерновий та зерноукісний напрям його використання. Підвищення інтересу селекціонерів до овочевого напрямувикористання, а також крупно насіннєвих сортів зернового гороху та придатних до прямого
комбайнування, спонукав до розширення сортименту колекційних зразків з необхідними
ознаками: карлики і напівкарлики, цукровий тип боба, різна форма листка(усатий, хамелеон,
багатонепарнопірчастий), крупнонасіннєвість, багатоплідність та інше. Аналіз колекційних
зразків гороху за цінними господарськими ознаками в залежності від їх географічного походження, дозволив встановити бажані регіони інтродукції нових зразків під конкретні селекційні програми:
- для створення продуктивних сортів – Україна;
- раноквітучих та скоростиглих – Україна, Білорусь, Німеччина, Чехія, Швеція, США;
- придатних до механізованого збирання – Росія, Франція, Канада, США;
- для створення крупнонасіннєвих сортів – Україна, Росія, Чехія, Франція, Канада.
За короткий термін діяльності НЦГРРУ розширено різноманіття гороху та створено інформаційні бази даних:
- паспортна (2958 зразків);
- родоводів (222 зразка);
- ознакова (за 25 років по 24 дескрипторам – 1431 зразок);
- якості насіння (за 2 ознаками: розваримість та вміст білка в насінні – 366 зразків).
За результатами вивчення генофонду гороху було виділено понад 900 джерел цінних
ознак, які передаються для включення в селекційні програми. Особливо інтенсивно використовуються фахівцями форми з вусатим типом листа (ген af) в поєднанні з укороченим потовщеним стеблом (генотип Le-Lm абоle-Lm):Комбайновий 1 (UD0101645), Царевич (UD0102105),
Девіз (UD0102196) з України та інші, які характеризуються підвищеною стійкістю до виляган57

ня. Селекція в цьому напрямку далеко не вичерпала свої можливості,про що свідчить створення
нових оригінальних форм – Хамелеон Aз 23(UD0101429), Аз 99 4Т(UD0101721), Аз 93 1964
(UD0101722) з Росії та інші.
Форма крохмальних гранул є важливою діагностичною ознакою. За її допомогоюї можна
робити діагностику видової належності зразка генофонду, а інколи дозволяє діагностику ефектів мутантних генів. Особливо цінним для харчової та фармацевтичної промисловості є зразки генотипуR-rb(зморшкуваті сім'ядолі і прості крохмальні гранули), які можна використовувати для створення харчових полімерів: український овочевий сорт Віолена (UD0100776)[4].
За результатами багаторічних випробувань виділено зразки гороху з високою урожайністю
насіння як зі звичайним листочковим типом листа (Марафон, UD0102825; Ульяновец, UD0102824
з Росії та інші), так і afila-типу – усатим типом листка, які представляють особливу цінність для
селекції з причини менших
втрат при збиранні: Меценат
(UD0102485),
Одорус
(UD0102486) з України; Зауральский 3 (UD0102464), Сибур (UD0102646) з Росії;Кудесник (UD0102528) з
Білорусі та інші.
У 1992 р. колекція сої
нараховувала 423 зразки
виду Glycinemax. (L.) Mer.,
що одержано від вітчизняних
науково-селекційних
установ: лабораторії селекції
сої Інституту рослинництва
імені В. Я. Юр‘єва
(86 зразків), Красноградської
дослідної
станції
Генетичне різноманіття Glycine L.
(84 зразка), Кіровоградської
державної сільськогосподарської станції (69 зразків), Луганської обласної дослідної станції
(54 зразка), Інституту землеробства (13 зразків), Селекційно-генетичного інституту (2 зразка),Коломийської дослідної станції (1 зразок); зарубіжних науково-селекційних установ: Словацької науково-дослідної станції (2 зразка), Кубанської дослідної станції (21 зразок), Білгородської державної сільськогосподарської академії (8 зразків), ВНДІ зернобобових і
круп‘яних культур (2 зразка), Молдавського НДІ польових культур (1 зразок), Приморського
НДІСГ (1 зразок), Нижньоволжського НДІСГ (1 зразок),Чеського науково-дослідного інституту рослинництва (1 зразок); а також світових генетичних банків: ВІР (75 зразків),
NordicGeneBank (3 зразки).
В результаті подальшого співробітництва з вітчизняними та закордонними науковими
установами, а також генетичними банками, колекція сої поповнилася на 1852 зразка і на
01.01.2018 р. включає 2275 зразків 8 видів: Glycinemax. (L.) Mer. (2141 зразок),
G. sojaSieboldetZucc. (115 зразків), G. canescensF.J. Herm. (9 зразків), G. latifolia(Benth.) Newell
etHymowitz (3 зразки), G. latrobeana(Meissn.) Benth. (1 зразок), G. pescadrensis (2 зразка), G.
rubiginosa (2 зразка), G. stenophita(2 зразка), яка представлений різноманітними формами з 36
країн світу, серед яких найбільше різноманіття зразків походить з України, Росії, США, Канади та Китаю (рис. 2).
За категоріями генофонд сої на 45 % представлений селекційними сортами зарубіжних
країн. Унікальність зібраної національної колекції полягає перш за все в тому, що в ній майже
повністю зібрані староукраїнські сорти та сорти, що були створені в різні періоди селекційної
роботи в Україні (294 зразки).
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Рис. 2. Склад національної колекції сої за країнами походження зразків, 2018 р.
На початку створення колекції зверталася увага на сою як олійну культуру, що залишається актуальним і на даний час. Американськими вченими доведено перспективність створення сортів сої з високим вмістом олії в насінні та регульованим жирно кислотним складом
[5, 6]. Досягти вмісту олії в насінні вище 50 % можливо за умов використання віддаленої
гібридизації культурної сої з дикою уссурійською, яка представлена в НЦГРРУ. Виділено 50
високоолійних зразків: Київська 45(UD0201885),Херсонська 8 (UD0200833),з України,Baltimore (UD0200687) з Франції, Harosoy e3 E4 E7(UD0201667) з США та інші [7]. Крім
цього, в Росії активно проводиться селекційна робота щодо створення сортів сої для виробництва молока[8]. Нові російські сорти цього напряму використання: Донская (UD0201078) і
Фора (UD0200903) залучені до колекції НЦГРРУ, як джерела цієї ознаки.
Селекція на високу насіннєву продуктивність не втратила актуальності. Особливу цінність
як вихідний матеріал представляють два зразка Княжна (UD0202457) та Діадема (UD0202458) з
України як джерела високої урожайності в поєднанні зі скоростиглістю (до 110 діб).
За результатами вивчення зразків генофонду сої виділено понад 800 джерел і донорів
цінних ознак, що передаються для включення в селекційні програми. Лише за останні три роки в результаті активного використання виділених джерел у селекційних установах України
створено понад 50 нових сортів. 20 з яких занесено до Реєстру сортів України.
Аналіз колекційних зразків сої за цінними господарськими ознаками в залежності від їх
географічного походження дозволив встановити бажані регіони інтродукції нових зразків під
конкретні селекційні програми:
- для створення продуктивних сортів – з України;
- раноквітучих та скоростиглих – Білорусі, Польщі, Швеції;
- придатних до механізованого збирання – Франції, США;
- для створення крупнонасіннєвих сортів – Японії, Швеції, Латвії.
За час діяльності НЦГРРУ суттєво розширено різноманітність зразків сої та створено
інформаційні бази даних:
- паспортна (2742 зразка);
- родоводів (333 зразки);
- ознакова (характеристика по 28 ознакам за 25 років досліджень – 885 зразків);
- за якістю насіння (за 2 ознаками: вміст білка та жиру в насінні – 438 зразків).
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Робота з колекційним матеріалом квасолі в лабораторії розпочато з 312 зразків:
Phaseolusvulgaris
L.
–
281
зразок,
Phaseolusacutifolius A. Grey – 30 зразків,
Phaseolusmultiflirus Wild. – 1 зразок. Матеріал
одержано від вітчизняних установ: лабораторії селекції сої Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва (38 зразків), Устимівської дослідної станції рослинництва (217 зразків),
Харківського інституту електрифікації і механізації сільського господарства (36 зразків),
Інституту овочівництва і баштанництва
(2 зразка), Харківського національного аграрного університету (2 зразка); закордонних
установ: ВНДІ зернобобових і круп‘яних
Генетичне насіннєве різноманіття Phaseolus L.
культур (4 зразки), Бєлгородського сільськогосподарського інституту (4 зразки), Молдавського НДІ польових культур (1 зразок), а також
від місцевих жителів нашої країни (8 зразків). В результаті тісної співпраці лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп‘яних культур з вітчизняними та закордонними колегами
колекцію квасолі НЦГРРУ було поповнено 1956 зразками і на даний час вона включає 2268
зразків 4 видів: Phaseolusvulgaris L. (2145 зразків), Phaseolusmultiflirus Wild. (80 зразків),
Phaseolusacutifolius A. Grey (37 зразків), Phaseoluslunatus L. (6 зразків).
Це різноманітні форми з 86 країн світу, серед яких найбільшою кількістю представлені
Україна, Росія, Угорщина, США, Болгарія, Німеччина та Франція (рис. 3).

Рис. 3. Склад національної колекції квасолі за країнами походження зразків, 2018 р.
Унікальність національної колекції квасолі полягає в тому, що вона понад 50 % представлена місцевими формами. З них майже 30 % – місцеві сорти України, що підтверджує популярність цієї культури у місцевого населення не тільки нашої країни, а і багатьох країн світу.
Майже третя частина колекції квасолі складається із зарубіжних селекційних сортів.
Основну увагу при комплексному вивченні звертаємо на придатність їх до механізованого збирання урожаю: стійкість до вилягання(Чернівчанка, UD0300805 з України; Бийчанка,
UD0300633 з Росії; Mona, UD0300560 з Чехії та інші); високе розташування нижнього ярусу
бобів на рослині (Белгородская 1, UD0300285 з Росії; Negrocriolo, UD0301063 з Болгарії;
Dvadestica, UD0303273 з Сербії та інші); кущові форми як з детермінантним (Первомайська,
UD0300025 з України; Льговская 21, UD0300551 з Росії; Preslaw, UD0300584 з Болгарії та інші, так і індетермінантним типом росту (Мавка, UD0301041 з України; Rosinka, UD0300114 з
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Угорщини; Gloria, UD0300145 з США та інші). Виділено і запропоновано для використання в
селекційні установи України зразки з високою урожайністю насіння (Holberg, UD0300227 з
США;Универсальная 2, UD0300801 з Росії; UD0303707 з України та інші) і зелених бобів у
фазу лопатки (Olga, UD0301685 з Німеччини, Ювілейна 287, UD0301092 з України та інші) та
з крупним насінням (Веселка, UD0303753 з України; Лехчево 6, UD0300028 з Болгарії;
Flageolet, UD0300004 з Франції та інші) [9].
Особлива увага приділяється стійкості до абіотичних чинників. Добре зарекомендували
себе в умовах Лісостепу України американські зразки, вони є джерелами стійкості до хвороб:
кореневих гнилей – Michilite (UD0300002), G.N. 1140 (UD0300565), G.N. Harris (UD0300630),
G.N. jules (UD0301056), G.N. Nebraska (UD0301049), Kentwood (UD0300627); бактеріальних
плямистостей – Saginow (UD0300010), G.N. Harris (UD0300630), Gratiot (UD0300011),
Seaway(UD0300030); звичайної мозаїки – Michilite (UD0300002), Saginow (UD0300010),
Seaway (UD0300030); жовтої мозаїки – G.N. 1140 (UD0300565) та α, β і δ расам антракноза –
Saginow (UD0300010), Sanilac (UD0300251).
Аналіз колекційних зразків квасолі за цінними господарськими ознаками в залежності
від їх географічного походження дозволив встановити бажані регіони інтродукції нових зразків під конкретні селекційні програми:
- для створення продуктивних сортів – Україна, Молдова, Болгарія, США;
- придатних до механізованого збирання – Угорщина, Німеччина, Канада;
- для створення крупнонасіннєвих сортів – Україна, Словаччина;
- для створення сортів, стійких до біотичних та абіотичних чинників – Україна, Росія,
США;
- для створення сортів овочевого напряму використання – Франція, Німеччина, Польща,
Нідерланди, Англія.
За час діяльності НЦГРРУ розширено різноманіття квасолі та створено інформаційні бази даних:
- паспортна (4901 зразки);
- родоводів (152 зразка);
- ознакова (характеристика по 36 ознакам за 25 років досліджень – 955 зразків);
- за якістю насіння (за 2 ознаками: розваримість та вміст білка в насінні – 214 зразків).
Формування національної колекції нуту
розпочато з 256 зразків Cicerarietinum L., що
одержано з Луганської обласної дослідної
станції. Це був досить різноманітний матеріал
в основному іноземного походження: місцеві
форми (124 зразка), селекційні сорти (41 зразок), селекційні лінії (91 зразок). Серед них
було тільки 4 українські місцеві форми та сорт
Луганець селекції Луганської обласної дослідної станції. За 25 років колекція поповнилася
на1618 зразків, з них українського походження – 129 зразків. Це 51 місцева форма, що була залучена в колекцію в результаті експедицій по різним регіонам нашої країни,43 селекційні лінії, що несуть цінну плазму, та 35
українських сортів (11 сортів селекції 60-х –
Генетичне насіннєве різноманіття Cicer L.
70-х років 20-го століття та 24 сорти, що створено за останні 25 років). В цьому і полягає унікальність зібраної колекції.
На даний час національна колекція нуту включає 1874 зразки 7 видів: Cicerarietinum L.
(1848 зразків),C. bijugum K.N. Rech. (3 зразки),C. chorassinicum (Bge) M. pop. (1 зразок),
C. judaicumBoiss. (8 зразків),C. pinnatifidumJaub. (9 зразків),C.reticulatumLabizinsky (4 зразки),C. yamashitaeKitam. (1 зразок)і представлена різноманітними формами з 55 країн світу. Левова
доля зразків азіатського походженні, за винятком України: Сирія, Індія, Іран, Афганістан (рис. 4).
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Рис. 4. Склад національної колекції нуту за країнами походження зразків, 2018 р.
Враховуючи біологічний статус зразків, генофонд нуту майже на 70 % представлено селекційними лініями країн Азії. Тому що в цьому регіоні ведеться активна селекційна робота
цієї культури. Більш 14 % зразків – місцеві сорти і форми, що підтверджує популярність нуту
серед місцевого населення.
Аналіз колекційних зразків нуту за цінними господарськими ознаками в залежності від
їх географічного походження дозволив встановити бажані регіони інтродукції нових зразків
під конкретні селекційні програми:
- для створення продуктивних сортів – Сирія, Азербайджан, Росія;
- придатних до механізованого збирання – Україна, Росія, Сирія, Угорщина;
- для створення крупнонасіннєвих сортів – Сирія, Іспанія, Індія;
- стійких до аскохітозу – Росія, Канада.
Серед зразків канадського походження, адаптованих до умов східної частини лісостепу
України, є з визначеними генами: CDC Anna (UD0500723) – серед батьківського компоненту
має стійкі до аскохітозу форму (ICC 7002) та стійку до імідазолінів (ICCX 860047);
CDC Verano (UD0500727) – зеленонансіннєвий сорт з зеленими сім‘ядолями. Це приклад того,
як мутація двох несинонімічних SNP в ZISO2 змінила амінокислотний склад[10].
В колекції є джерела високої стійкості до фузаріозу (Нагут, UD0502055; Красень,
UD0502056 з України;Сандулец, UD0502072 з Молдови та інші), донори стійкості до аскохітозу (Высокорослый 30,UD05000721; Степной 1, UD0500459 з Росії [11, 12]), придатні до механізованого збирання урожаю (Добробут, UD0501194 з України; Крымский 25, UD0500701
та інші), крупнонасіннєві з масою 1000 насінин вище за 400 г (dezi: P 9867, UD0501491 з Мароко; kabuli: UD0500032 з Куби; ILC 464, UD0500394 з Сирії та інші) та джерела високої урожайності насіння (Александрит, UD0500425; Пегас, UD0501164 з України; 418-59, UD0501190
з Канади та інші). Знаходять нові шляхи підвищення урожайності нуту через одержання зразків з двома бобами на одному плодоносі (Луг 1500-07,UD0501787з України) та підвищення
крупнонасіннєвості через шаблеподібний біб (Луг 826-07,UD0501782 з України).
За час діяльності НЦГРРУ створено інформаційні бази даних:
- паспортна (2123 зразки);
- родословних (452 зразка);
- ознакова (за 25 років по 19 дескрипторам – 945 зразків);
- якості насіння (за 2 ознаками: розваримість та вміст білка в насінні – 296 зразків).
Роботу з колекцією сочевиці в лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп‘яних
культур розпочато з 162 зразків Lensculinaris Medik., які було одержано з Луганської обласної
дослідної станції. Це були 74 місцеві форми (серед них 4 українських), 22 селекційні лінії (серед
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них 3 українських) та 66 сортів (серед
них 6 української селекції). Основна увага, на той час, зверталася на крупнонасіннєвість зразка. В подальшому у селекціонерів підвищився інтерес до небуріючих форм сочевиці. В колекцію було залучено33 зразки з небуріючим насінням.
Серед них24 селекційні лінії з луганської обласної дослідної станції, одна місцева форма зі Швеції (UD0600961) та 4
селекційних сорти: з Росії – Белана
(UD0600966) та з України – Любава
(UD0600679), Світлиця (UD0600943) і
Світанок (UD0600735).
На даний час основна увага приділяється пристосованості до механізованого збирання урожаю. Виділено 38 зразків, що є джерелами цієї ознаки. Серед
них
українські
місцеві
форми
UD0600418 і UD0600969 та сорт ДніпГенетичне насіннєве різноманіття Lens L.
ровська 3(UD0600034).
Завдяки плідній роботі співробітників лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп‘яних культур НЦГРРУ впродовж
1992– 2017 рр. генофонд сочевиці збільшився на 879 зразків. 39 % яких є місцевими формами,
що підтверджує високу популярність цієї культури серед місцевого населення. 40 % – селекційними лініями зарубіжних країн, що характеризує активну селекційну роботу з цією культурою в
європейських та азіатських країнах. Унікальність національної колекції сочевиці, в першу чергу, є в тому, що в ній майже повністю зібрані місцеві сорти з різних регіонів України. Також
українські селекційні сорти, що створені в різні періоди селекційної роботи (49 зразків). На
01.01.2018 р. колекція сочевиці включає 1041 зразок 7 видів: LensculinarisMedik. (1035 зразків),
L. ervoides(Brign) Grande (1 зразок),L.lamotteiCzefr. (1 зразок),L.odemensisLadiz. (1 зразок), L.
orientalis (Boiss.) Hand.-Mazz. (1 зразок), L. tomentosusLadiz. (1 зразок) і представлена різноманітними формами з 50 країн світу. Серед яких найбільше зразків походять з Сирії, Росії, Болгарії, Канади та України (рис. 5).

Рис. 5. Склад національної колекції сочевиці за країнами походження зразків, 2018 р.
63

Створені інформаційні бази даних:
- паспортна (678 зразків);
- ознакова (характеристика за господарсько-цінними ознаками – 649 зразки).
За результатами вивчення виділено понад 230 джерел і донорів цінних ознак, що передаються для включення в селекційні програми. Найбільшу цінність мають джерела стійкості
до вилягання (Лінзаз України, UD0600752; Новоуренская 3565з Росії, UD0600509 та інші) і
високого прикріплення нижніх бобів (Любаваз України, UD0600679; Світлицяз України,
UD0600943; Аидаз Росії, UD0600991 та інші), що характеризує сорт як пристосований до механізованого збирання урожаю. Крім цього серед джерел ряд крупнонасіннєвих зразків з масою 1000 насінин більше 60 г (з України: Любава, UD0600679; Лінза, UD0600752; Світанок,
UD0600735 та інші) та з високою продуктивністю насіння (з Росії:Лана, UD0600738; Миледи,
UD0600754; Аида, UD0600991 та інші)[7].
Виділені сорти-еталони господарсько-біологічних ознак та для експертизи сортів сочевиці на відмінність, стабільність та однородність, що значно підвищує ефективність використання генофонду сочевиці у селекційних та
наукових програмах.
Робота з колекцією круп‘яних в
НЦГРРУ
почалася
з
630
зразків
Panicummiliaceum L. Їх отримали з лабораторії селекції проса Інституту рослинництва
імені В. Я. Юр‘єва (11 зразків), Інституту
землеробства (7 зразків), Устиміської дослідної станції рослинництва (454 зразки), Веселоподолянської дослідної станції (5 зразків),
ВІРу (83 зразки) та Всеросійського НДІ зернобобових та круп‘яних культур (13 зразків).
За час існування НЦГРРУ колекція поповнилася на 869 зразків. На даний час включає 1499 зразків. У тому числі 4 роди малопоширених просовидних культур: чумиза –
Setariaitalica B. (19 зразків), могар – Setaria
mochariam A.
(10
зразків),
пайза
–
Генетичне насіннєве різноманіття Panicum L.
Ehcinochloafrumentacea
(Roxb.)
Link.
(9 зразків),
африканське
просо
–
Pennisetumspicatum L. (4 зразки), а також колекція Panicummiliaceum L. (1457 зразків). Генофонд проса представлено культурним видом P. miliaceum L. (1445 зразків) та дикорослими
видами: P. maximum Jacq.(1 зразок), P. lacvifolium Hack. (1 зразок), P. capillare L. (1 зразок),
P. miliareLam. (1 зразок), P. virgatum(8 зразків).
При формуванні національної колекції проса основна увага приділяється залученню нових сучасних сортів та селекційних форм. Але, разом з тим, важливе значення набуло збереження і використання в генетичних і селекційних дослідах стародавніх місцевих сортів народної селекції та старомісцевих популяцій. Вони представляють надзвичайну цінність як
джерело стійкості до хвороб і шкідників, несприятливих умов зовнішнього середовища. Місцеві зразки та форми в генофонді проса України складають 45 %.
В колекції зосереджено всі категорії генетичних ресурсів – селекційні сорти України та
зарубіжних країн, місцеві сорти та форми, селекційні лінії гібридного, гібридно-мутантного
тамутантного походження, дикі форми (інші види та сорнопольове просо), поліплоїди, тонкоплівчасті та рідкі могароподібні форми проса (рис. 6).
Національна колекція проса включає 25 мутантів. Їх одержали з лабораторії селекції проса
Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва. Вони характеризуються цілим рядом цінних господарських ознак та властивостей. Окремі українські мутантні форми мають оригінальну волоть, що
нагадує могар та так і зветься «могароподібне просо»: Могароподібне коричневе плямисте
(UC0203193), Могароподібне коричнево-рум‘яне (UC0202820), Могароподібне червоне
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(UC0204025). В колекції є також високоврожайні сорти проса, які створено поєднанням гібридизації та хімічного мутагенезу: з України–Харківське 57, UC0200084;Харківське 31,
UC0200373;Чегет, UC0200577;з Росії–Липецкое 19, UC0200176.Цінними є голозерні різновиди
проса, які мають біле зерно, дуже низьку плівчастість (до 7 %) та легко шеретуються рукою: Тонкопленчатое 048 з Росії (UC0200003), Тонкоплівчасте 413 з України (UC0201134) та інші [1].

Рис. 6. Склад національної колекції проса за біологічним статусом, 2018 р.
До складу колекції входять 20 поліплоїдів. Вони створені як природним, так і штучним
шляхом (дією колхіцина, хімічного мутагенезу) і характеризуються великим різноманіттям
морфологічних ознак. Серед них російські зразки Полиплоид Радуш (UC0201403), Полиплоид
Павлодарского 3 (UC0200511), Полиплоид Мироновского 94 (UC0201402) та інші.
Основною методичною особливістю при формуванні банка генів є пошук ефективних
джерел та ідентифікація генів. За результатами багаторічного вивчення, використовуючи генеалогічний метод (родоводи сортів), сформовано генетичну колекцію проса з ідентифікованими генами за стійкістю до різних рас сажки: Sm1 – 45зразків (Харкiвське 31з України,
UC0200373 та інші), Sm2 – 7 зразків (UC0200070 з Угорщини та інші), Sm3– 8 зразків (Масловський 3 з України UC0200578 та інші), Sm5 – 18 зразків (Веселоподолянське 176 з України,
UC0200090 та інші), Sm1 + Sm3 – 3 зразки (Л 790 з України, UC0200376 та інші).
За час діяльності НЦГРРУ розширене різноманіття проса та створено інформаційні бази
даних круп‘яних культур:
- паспортна (1454 зразків);
- родоводів (252 зразка);
- ознакова (характеристика по 18 ознакам за 25 років досліджень – 835 зразків);
- за якістю насіння (за 2 ознаками: вміст білка та крохмалю в насінні – 438 зразків).
Багаторічні напрацювання лабораторії лягли в основу зареєстрованих в Національному
центрі генетичних ресурсів України колекцій:
- базові(репрезентує основний генофонд культури): гороху, яка охоплює 2443 зразка з 75
країн світу (свідоцтво № 80 від 16.10.2010 р.); сої, яка охоплює 2046 зразків з 35 країн світу
(свідоцтво № 20 від 23.10.2006 р.); квасолі, яка охоплює 4498 зразків з 88 країн світу (свідоцтво № 130 від 30.10.2012 р.); нуту, яка охоплює 1612 зразків з 55 країн світу (свідоцтво № 41
від 24.10.2007 р.);проса, яка охоплює 6145 зразків з 56 країн світу (свідоцтво № 19 від
23.11.2006 р.); сочевиці, яка охоплює 1004 зразка з 51 країни світу (свідоцтво № 261 від
08.02.2018 р.);
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- генетичні (зразки з ідентифікованими генами): гороху, яка охоплює 221 зразок з 26 країн світу (свідоцтво № 171 від 11.12.2014 р.); проса, яка охоплює 65 зразків з 4 країн світу (свідоцтво № 2 від 11.02.2005 р.);
- ознакові (відображає поліморфізм ознак культури за класифікатором конкретного роду
та дескрипторами ВОС-тесту): нуту за цінними господарськими ознаками, яка охоплює
262 зразка з 34 країн світу (свідоцтво № 131 від 30.10.2012 р.); за стійкістю проти хвороб та
шкідників гороху, яка охоплює 132 зразка з 19 країн світу (свідоцтво № 34 від 01.03.2007 р.)
та сої, яка охоплює 46 зразків з 15 країн світу (свідоцтво № 35 від 12.03.2007 р.);квасолі за
стійкістю проти хвороб та шкідників у комплексі з цінними господарськими ознаками, яка
охоплює 127 зразків з 24 країн світу (свідоцтво № 37 від 11.03.2007 р.);ознакової гороху овочевого напряму використання, яка охоплює 193 зразки з 22 країн світу (свідоцтво № 178 від
11.12.2014 р.);
- ознакові за ознаками вирізняльності:гороху, яка охоплює 153 зразки з 27 країн світу
(свідоцтво № 3 від 17.10.2005 р.); сої, яка охоплює 83 зразки з 19 країн світу (свідоцтво № 82
від 27.10.2010 р.); квасолі, яка охоплює 141 зразок з 25 країн світу (свідоцтво № 65 від
25.06.2009 р.); нуту, яка охоплює 79 зразків з 22 країн світу (свідоцтво № 59 від 24.06.2008 р.);
сочевиці, яка охоплює 90 зразків з 23 країн світу (свідоцтво про реєстрацію авторського права
на твір № 53120 від 14.01.2014 р.);
- спеціальні (за спеціальними ознаками для вирішення специфічних селекційних, наукових та інших завдань): за реакцією зразків нуту на нітрогенізацію штамом 065
Mesorhizobiumciceri, яка охоплює 44 зразка з 13 країн світу (свідоцтво № 60 від 24.06.2008 р.);
за фотоперіодичною реакцією рослинсої, яка охоплює 36 зразки з 22 країн світу (свідоцтво
№ 1 від 17.11.2005 р.); укісного напряму використаннясої, яка охоплює 50 зразків з 14 країн
світу (свідоцтво № 120 від 09.11.2011 р.);
- навчальні (види, різновиди, морфотипи, історія селекції в Україні): проса та просовидних
культур, яка охоплює 113 зразків з 19 країн світу (свідоцтво № 86 від 02.11.2010 р.); гороху, яка
охоплює 123 зразків з 18 країн світу (свідоцтво № 253 від 08.11.2017 р.); квасолі, яка охоплює
115 зразків з 26 країн світу (свідоцтво № 254 від 08.11.2017 р.); нуту, яка охоплює 112 зразків з
29 країн світу (свідоцтво № 251 від 08.11.2017 р.); сочевиці, яка охоплює 116 зразків з 18 країн
світу (свідоцтво № 252 від 08.11.2017 р.);
- робочі (вузькоспеціалізовані під конкретне селекційне завдання): за основними господарськими ознакамиквасолі, яка охоплює 65 зразків з 15 країн світу (свідоцтво № 108 від
30.12.2010 р.); за стійкістю до аскохітозунуту, що охоплює 69 зразків з 19 країн світу (свідоцтво № 244 від 11.08.2017 р.); за вмістом білка в зерні проса, яка охоплює 136 зразків з 20 країн
світу (свідоцтво № 144 від 15.01.2013 р.).
На основі багаторічних напрацювань виділено та зареєстровано в НЦГРРУ еталони та
джерела цінних господарських та селекційних ознак (таблиця).
Науковці лабораторії тісно співпрацюють з багатьма селекційними установами України:
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН, Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», Інститут олійних культур
НААН, Інститут зрошуваного землеробства НААН, Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН та інші. З використанням колекційних зразків НЦГРРУ було створено 13 сортів
гороху (Професор Чекалін, Комбайновий 1, Комбайновий 2, Овочеве диво, Зелений цукат, Луганський, Добриня, Гайдук, Корвет, Гейзер, Меценат, Чекригінський, Магнат), 23 сорту сої
(Мавка, Білявка, Антрацит, Алмаз, Ворскла, Ельдорадо, Ксеня, Берегиня, Донька, Ятрань, Мельпомена, Форватер, Фортеця, Слобода, Вікторина, Вереснева, Вишиванка, Красуня, Писанка,
Кобза, Байка, Естафета, Роксолана,Спритна, Мальвіна, Величава, Версія), 6 сортів квасолі (Веселка, Отрада, Дніпрянка, Надія, Мавка, Перлина), 3 сорту нуту (Буджак, Пегас, Триумф), один
– сочевиці (Любава) та 10 сортів проса (Вітрило, Ювілейне, Багатирське, Незалежне, Альтернативне, Особливе, Лана, Денківське, Олітан, Аскольдо).
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Таблиця. Еталони та джерела цінних ознак зернобобових та круп‘яних культур
Назва зразка,
Номер
Культура Номер Національного
Ознаки за якими видано свідоцтво
свідоцтва
каталогу України
1
2
3
4
Еталони
Горох
Еталон високої стійкості до аскохітозу в поСквирский
єднанні з високою інтенсивністю забарвлен- № 1285 від
Україна
ня зеленого горошку при термічній обробці 18.11.2014 р.
UD0100294
та напівлущильним типом боба
Еталон високої урожайності зеленого гороNorthernSwet
шку в фазу технічної стиглості в поєднанні з
№ 1289 від
США
викою інтенсивністю забарвлення зеленого
18.11.2014 р.
UD0102167
горошку при термічній обробці та викою
стійкістю до фузаріозу
Nefryt
Польща
UD0100559
EarlyOnward
Англія
UD0101446
Горох

Сахарний польовий
Україна
UD0101127

Favorit
Угорщина
UD0102474
Konservanda
Нідерланди
UD0100313
Флагман 9
Росія
UD0102146
Многократно – непарноперистый
Росія
UD0102330
Filby
Англія
UD0100263
Progretta
Англія
UD0101018

Еталон високих смакових властивостей зеленого горошку при термічній обробці в по- № 1290 від
єднанні з високою урожайністю та інтенсив- 18.11.2014 р.
ністю забарвлення зеленого горошку
Еталон крупнонасіннєвості зеленого горошку в поєднанні з напівлущильним типом та
крупністю боба в фазу технічної стиглості
Еталон гороху овочевого напряму використання з цукровим типом боба в поєднанні з
високою урожайністю бобів у фазу технічної
стиглості
Еталон гороху овочевого напряму використання з високою груповою стійкістю до фузаріозу та аскохітозу в поєднанні з високою
урожайністю зеленого горошку та високою
інтенсивністю забарвлення зеленого горошку при термічній обробці
Еталон ранньостиглості зеленого горошку в
поєднанні з високою придатністю до консервування
Еталон-носій генів: deh (самарський тип детермінантності); fn-fna (в китиці 3 і більше
квіток)

№ 1286 від
18.11.2014 р.
№ 1287 від
18.11.2014 р.

№ 1291 від
18.11.2014 р.

№ 1288 від
18.11.2014 р.
№ 1360 від
05.10.2015 р.

Еталон-носій генів: af-tl (багатонепарнопір№ 1365 від
частий тип листка); fn-FnaабоFn-fna (в кити05.10.2015 р.
ці2 квітки)
Еталон-носій генів:
форма прилистку)

st-cont

(рудиментарна

№ 1358 від
05.10.2015 р.

Еталон-носій генів: stim-sc (форма прилист- № 1366 від
ку «кролячівуха»)
05.10.2015 р.
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1
Горох

2
Quasimodo
Німеччина
UD0100992
Аз 365
Росія
UD0102159
Харківський 131
Україна
UD0100918
Детермінантний
ВСХІ
Україна
UD0100269

Девіз
Україна
UD0102196

Люпиноид 527-92-у
Росія
UD0101428
ЛС-СВ-3х0
Росія
UD0102142
WBH 5 Chenille
Швеція
UD0101667
GoldenSnow
США
UD0102169
Сочевиця

Миледи
Росія
UD0600754
Красноградська 100
Україна
UD0600453

Продовження таблиці
3
4
d
Еталон-носій гену: Lf (кількість непродук№ 1357 від
тивних вузлів до першого продуктивного
05.10.2015 р.
менше 8 - дуже ранньостиглий)
Еталон-носій генів: af-tac (ярусна гетерофі№ 1364 від
лія, тип листка «хамелеон»); def (наявність
05.10.2015 р.
ознаки стійкості до обсипання насіння)
Еталон-носій генів: Fn-Fna
(в китиці 1 квітка)

№ 1361 від
05.10.2015 р.

Еталон-носій генів: det (луганський тип де№ 1367 від
термінантності); Af-Tl (звичайний тип лиска,
05.10.2015 р.
листочковий)
Еталон-носій генів: a (антоціанова пігментація
відсутня
–
морфо
тип
Pisumsativum);Det або Deh (індетермінант№ 1362 від
ний тип росту); af-Tl (вусатий тип листа,
05.10.2015 р.
безлисточковий); n-P-V (лущильний тип
боба – повна наявність пергаментного шару); St (звичайна форма прилистка)
Еталон-носій генів:
«люпиноїд»)

det-fas-fa

(морфотип

Еталон-носій генів: Lf(8-11 непродуктивних
вузлів до першого продуктивного –
ранньостиглий); det (московський тип детермінантності)
Еталон-носій генів: Af-tl (акацієвидний тип
листка); lf (12-15 непродуктивних вузлів до
першого продуктивного – середньостигла
група стиглості)
Еталон-носій генів: A(антоціанова пігментація наявна – морфо тип Pisumarvense);lfa
(кількість непродуктивних вузлів до першого продуктивного більше 15 - пізньостиглий); N-p-v (цукровий тип боба)
Еталон дрібнонасіннєвості в поєднанні з
високою урожайністю насіння та високою
стійкістю до фузаріозу

№ 1363 від
05.10.2015 р.
№ 1359 від
05.10.2015 р.

№ 1665 від
25.10.2017 р.

№ 1666 від
25.10.2017 р.

№ 1475 від
27.04.2016 р.

Еталон крупнонасіннєвості в поєднанні з
високою урожайністю насіння, високою № 1474 від
стійкістю до фузаріозу та швидкою розва- 26.04.2016 р.
рюваністю насіння
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1
Горох

Квасоля

Соя

2
Пегас
Україна
UD0101387
Веселка
Україна
UD0303257
Felado №1
Угорщина
UD0201740

ОР 05Х
Канада
UD0201713
Нут

Просо

Е 100
Греція
UD0500495
Тріумф
Україна
UD0501163
Харківське 56
Україна
UC0200196

Просо
Лінія 123-02А
Україна
UC02006225

Нут

Высокорослый 30
Росія
UD05000721
Степной 1
Росія
UD0500459

3

Продовження таблиці
4

Джерела
Джерело поєднання високого вмісту цукрів та сухої речовини в зеленому горошку
у фазу лопатки з великою кількістю бобів
на рослині та кількістю бобів на продуктивний вузол
Джерело поєднання високої урожайності
насіння з крупнонасіннєвостю, високою
стійкістю до бактеріозу, фузаріозу та високих смакових властивостей
Джерело пізньостиглості зерноукісного
напрямку використання, що має оптимальне поєднання білка, клітковини і золи
при високій урожайності насіння та зеленої маси в фазу наливу бобів
Джерело пізньостиглості зерноукісного
напрямку використання, що оптимально
поєднує високу урожайність зеленої маси
в фазу наливу бобів з високою урожайності насіння при наявності високого вмісту
білка в насінні

№ 1592 від
19.01.2017 р.

№ 475 від
20.11.2008 р.

№ 886 від
27.03.2012 р.

№ 887 від
27.03.2012 р.

Джерело нейтральноїреакцїя на нітрогені№ 552 від
зацію штамом 065 Mesorhizobiumciceri
20.05.2009 р.
Джерело позитивної реакції на нітрогені№ 552 від
зацію штамом 065 Mesorhizobiumciceri
20.05.2009 р.
Джерело поєднання високої урожайності
насіння, ранньостиглості, стійкості до 3-ї
раси сажки з високою стійкістю до бактеріозу та проти вилягання
Джерело високорослостіз магароподібною
волоттю з наявністю інтенсивного антоціанового забарвлення, яка поєднує високу
урожайність зеленої маси з крупнонасіннєвістю та високою стійкістю до 1-ї раси
сажки
Донори
Донор високої стійкості до аскохітозу (носій гену Rar 2) серед зразків середньопізньої групи стиглості [11, 12]
Донор високої стійкості до аскохітозу (носій гену Rar 2) серед зразків середньоранньої групи стиглості [11, 12]

№ 156 від
11.05.2005 р.

№ 840 від
14.11.2011 р.

№ 1649 від
11.08.2017 р.
№ 1648 від
11.08.2017 р.

Співробітники лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп‘яних культур є авторами сортів квасолі Веселка та Отрада. Співавторами сортів сої Скеля, Версія, Алмаз, Естафета, Байка, Спритна, Кобза, Слобода, Фортеця. Ссортів проса Харківське 31, Вітрило, Сонечко слобідське, Богатирське. Учасниками створення сортів гороху Магнат, Меценат, Гейзер,
Гайдук, Корвет, Чекригінський, Малахіт.
В результаті проведення багаторічної наукової роботи з генофондом зернобобових культур в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України відпрацьовано і адаптовано
до сучасних вимог підходи до вивчення колекційного матеріалу та формування колекцій. Ро69

бота з колекційним матеріалом проводиться з урахуванням біологічних вимог кожного роду
рослин, що дає змогу виявити біологічний потенціал культур. Видано широкі уніфіковані класифікатори України з сої [13], квасолі [14], нуту [15] та проса [16]. Результати вивчення біологічної специфічності морфологічних та кількісних ознак висвітлено у ряді навчальних посібників [17, 18, 19]. Методичні аспекти узагальнено і представлено до широкого використання у
«Методичних рекомендаціях з вивчення генетичних ресурсів зернобобових культур»[20] танауковому збірнику «Основи управління продукційним процесом польових культур» [21].
Багаторічні дослідження з систематики, ботанічного різноманіття, біологічних особливостей
зернобобових культур та їх споріднених видів представлено в науковому виданні «Дикі та
споріднені види зернобобових культур (горох, соя, квасоля, нут, сочевиця)» [22] та монографії
«Генофонд сочевиці в Україні» [23]. За результатами досліджень лабораторії її співробітниками опубліковано більш як 400 наукових праць.
З 2000 р. лабораторія генетичних ресурсів зернобобових культур тісно співпрацює з міжнародними науковцями і селекціонерами. Укладено творчі угоди з установами Росії: Всеросійський науково-дослідний інститут зернобобових і круп‘яних культур, Красноярський науково-дослідний інститут сільського господарства, Сибірський науково-дослідний інститут
сільського господарства, Нижньо-Волжський науково-дослідний інститут сільського господарства, Приморський науково-дослідний інститут сільського господарства, Армавірська дослідна станція Всеросійського науково дослідного інституту олійних культур імені
В. С. Пустовойта; Білорусі: Інститут землеробства і селекції, Інститут генетики і цитології;
Казахстану: Науково-виробничій центр землеробства і рослинництва імені А. І. Бараєва; Киргизстану: Державний центр по випробуванню і генетичним ресурсам рослин; Болгарії: Інститут кормових культур; Канади: Саскатуньський університет; Китаю: Ляонінська академія
сільськогосподарських наук. Проводиться обмін зразками зі світовими генетичними банками:
ВИР, Nordik GeneBank, ICRISAT, ICARDA.
Проводиться активна популяризація зернобобових і круп‘яних культур через розповсюдження інформації про їх цінні харчові властивості. Співробітники лабораторії проводять екскурсії по демонстраційному розсаднику лабораторії, де представлена різноманітність зернобобових та круп‘яних культур; приймають участь у семінарах та виїзних конференціях, доносять до користувачів інформацію про цінний матеріал, що зберігається в НЦГРРУ.
Лабораторія генетичних ресурсів зернобобових і круп‘яних культур у 2008–2010 рр. приймала участь у міжнародному проекті Global Crop Diversity Trust з регенерації та страхового дублювання колекцій зернових та зернобобових культур. Для закладання на довгострокове збереження вирощено і передано до міжнародного сховища (Норвегія, м. Свальборг), сховища ICARDA, а також
генбанку Нідерландів300 зразків квасолі, 975 зразків нуту та 60 зразків сочевиці. Ці колекції згідно
«Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для
харчових продуктів та сільського господарства» визнано
міжнародним ресурсом.
Співробітники лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп‘яних культур є членами робочих груп
зернобобових культур (Grain Legumes Working Group) Європейської кооперативної програми з генетичних ресурсів
рослин (ECPGR).
Результати багаторічних досліджень Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН, складовою частиною якої є робота наукового підрозділу генетичних
ресурсів зернобобових та круп‘яних культур відзначена
державою. Указом Президента України № 675/2014 від
23.08.2014 р. лауреатами Державної премії України в
галузі науки і техніки стали співробітники інституту і
Лауреат Державної премії України
Устимівської дослідної станції. Одним з лауреатів є зав галузі науки і техніки
ступник директора з наукової роботи, головний наукоЛ. Н. Кобизєва, 2013 р.
вий співробітник лабораторії, доктор сільськогосподарських наук Любов Никифорівна Кобизєва.
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ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
РОСЛИН УКРАЇНИ
В. К. Рябчун, В. А. Музафарова, А. В. Ярош, І. В. Сивоконь,
О. І. Падалка, І. А. Петухова, О. О. Четверик, І. Л. Сергєєва,
Р. Л. Богуславський
Історія Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва бере початок з 1903 року. Саме тоді відкрито Харківське дослідне поле. В
програму його досліджень включено всебічне агробіологічне вивчення сільськогосподарських культур, що вирощувались в регіоні. У тому числі їх генетичну різноманітність, а також, вперше
серед установ України, селекцію нових сортів польових культур.
Крім того, вирішувалося ряд питань агротехніки: визначалися
оптимальні норми висіву, строки сівби, розроблялися методи оцінки якості насіння.
Роботу зі збору вихідного матеріалу для селекції розпочали з перших днів організації Харківської сільськогосподарської
станції у 1908 р. За пропозиції Комітету Міністерства землеП. В. Будрін
робства з 1909 р. її реорганізовано у селекційну. Першим директором установи призначено П. В. Будріна.
У звітах за 1909 та 1910 рр. П. В. Будрін пише, що на перших етапах станція поставила
за мету зібрати якомога більшу кількість зразків хлібів, що вирощують переважно на півдні
Росії (Звіт роботи, 1910). У газетах, журналах й інших виданнях було поміщено звернення до
господарів із проханням про надсилання Харківській станції насіння та суцвітть.
За особистими зверненнями вдалося одержати з поміщицьких маєтків деяку кількість
зразків пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи та проса. Значну кількість зразків було одержано з насінної виставки, влаштованої Харківським товариством сільського господарства в
1909 р. Отримали насіння й від дослідних установ: Полтавського, Херсонського, Омського,
Богородицького, Таганрозького дослідних полів, Шатилівської та Туркестанської дослідних
станцій. Оригінальне американське насіння (35 зразків різних культур) одержано за допомогою агрономічного бюро Катеринославського земства від агронома В. В. Таланова.
Такий вихідний матеріал мала дослідна станція в перший рік своєї діяльності. У процесі
роботи вихідний матеріал поповнювався особистим збором В. Я. Юр‘євим під час поїздок по
Україні, Бєлгородській, Курській та інших губерніях. Він вважав, що збір або створення рослин, які дають найкращий врожай високої якості, це мета селекційної станції, і що селекціонер у своїй діяльності має спиратися
на місцевий матеріал і мати у себе сорти з інших кліматичних зон.
Діяльність Харківської селекційної станції, яка була однією
з провідних сільськогосподарських наукових установ на Лівобережжі України у першій половині 20 сторіччя, зокрема з селекції
зернових культур, описана у низці праць [1-4], але в основному з
напрямів селекції, розробки агротехніки, захисту рослин тощо.
Робота, що проводилася на станції з залученням та використанням
генофонду рослин, була важливим етапом на шляху створення у
90-ті роки 20 століття Національного генбанку рослин України і
його важливої складової – генбанку зернових культур. Але ця
сторона діяльності станції практично залишилась поза увагою
В. Я. Юр'єв
істориків науки.
Навесні 1909 р. проведено перші посіви основних польових
культур. Протягом короткого часу селекціонерами В. Я. Юр'євим, П. П. Корховим, А. Є. Зайкевичем, А. Ф. Гельмером, Б. К. Єнкеним і ін. зібрано багаті колекції місцевих форм зернових,
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зернобобових, олійних і кормових культур. Завезені цінні зразки
з-за кордону. Цей генетичний фонд рослин став основою створення перших селекційних сортів пшениці м'якої озимої - Альбідум 676 (Юр'ївка 676), Ерітроспермум 917, Ферругінеум 1239,
Харьковская 4, Полукарлик 3, Харьковская 11, Харьковская 46,
Харьковская 63, Харьковская 81; жита озимого - Немишлянська;
пшениці м'якої ярої – Артемівка; пшениці твердої ярої – Народна; ячменю ярого – Харківський 306 (створений методом індивідуального добору з ефі опського зразка світової колекції ВІРу),
Нутанс 58 (одним з батьківських компонентів є Ганна Люстдорфська), Європеум 353/133 (створений методом індивідуального
добору з місцевого сорту Молочного №33) [5]. Деякі з них і на
сьогоднішній день залишаються зразками високої адаптивності
до абіотичних факторів зовнішнього середовища і входять до
А. Є. Зайкевич
складу базових колекцій генофонду.
З метою визначення кращих місцевих сортів, що в подальшому стали основою селекційної роботи з зерновими культурами,
Харківською селекційною станцією проводилися обстеження регіону. Перше обстеження проведено у 1914 р., друге – у 1923 р.
Під час першого обстеження зібрано 922 зразки пшениці, 630 –
жита, 503 – ячменю, 240 – вівса, а під час другого – 5730 зразків
(1328 – озимої пшениці, 1520 – жита, 1468 – ярої пшениці, 1414 –
ячменю) [6].
Визначний вплив на формування та збагачення колекції зернових культур мала організована всесвітньо відомим вченим
академіком М. І. Вавиловим у 1925 р. в селі Литвинівка Валківького району Харківської області Українська станція (пізніше
Українське відділення) Всесоюзного інституту рослинництва
(ВІР). Директором станції став академік М. М. Кулешов [7-9].
Б. К. Єнкін
Нажаль, через наступ на передову науку тоталітарного режиму у 1936 р. відділення, яке перед цим перетерпіло ряд реорганізацій, перестало існувати. Частину колекційних зразків передано на Харківську селекційну станцію та Генетико-селекційний
інститут (пізніше ВСГІ, Одеса), інша частина була втрачена.
Один з критичних етапів на шляху становлення Національного банку генетичних ресурсів рослин України проходив у період
Другої світової війни та перші післявоєнні роки. Щоб оцінити важливість цього етапу, треба усвідомити значення величезної за обсягом і напруженої роботи зі збору, вивчення та використання генетичного різноманіття культурних рослин для розвитку вітчизняного рослинництва з метою забезпечення продовольством населення
нашої країни [10].
У ході воєнних дій восени 1941 року увесь селекційний матеріал Харківської селекційної станції головного сортового
управління Народного Комісаріату землеробства СРСР у м. ХаМ. М. Кулешов
ркові було призначено до евакуації в Омський інститут зернового господарства (Росія, м. Омськ), та за адресою Держкомісії з
сортовипробування до Красноуфімської (Росія, Челябинська обл.), Камишинської (Росія, колишня Сталінградська обл.) селекційних станцій. Евакуацію персоналу і матеріальних ресурсів станції до м. Камишин проведено 23 вересня 1941 р. 23 серпня 1942 р. станцію перебазовано до Челябінської державної селекційної станції [9-11].
За важкий період німецької окупації значно зруйновано матеріальну базу станції. Майже
повністю втрачено вихідний матеріал, ліквідовані агротехнічні досліди. У тому числі, станція
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втратила генетичне різноманіття робочих колекцій, створених з використанням місцевих селянських сортів і форм, зразків світової колекції, переданих з Всесоюзного інституту рослинництва (ВІР) і його Української дослідної станції.
Окупаційна влада домоглася проведення дослідної роботи на Харківській селекційній
станції. Зі слів робітниці станції У. Т. Хріпко (1973 р.) директором призначено військового,
агронома за фахом М. А. Фогеля. В елітному господарстві станції керувати роботами поставлений поляк за національністю (прізвище встановити не вдалося). Оцінку польових культур
на той час проводили – Ю. І. Коробейнікова, М. А. Голуб, П. В. Кучумов, І. Г. Строна,
О. В. Заговора, В. П. Пахомова та ін. [9].
Старший науковий співробітник М. А. Голуб у звіті групи озимої пшениці за 1943-1944 рр.
пише: «Отступающими немецкими захватчиками был разграблен и увезен весь семенной материал. Поэтому семенной материал для сортоиспытания взят из сохранившихся образцов в колосьях
и небольших образцов в зерне. Разысканного семенного материала было недостаточно для посева
конной сеялкой. Поэтому сортоиспытание посеяно ручной сеялкой Деревицкого» [11].
У 1945–1946 рр. роботи групи озимих пшениць виконувались таким науково-технічним
персоналом: М. А. Голуб – завідувач групи, старший науковий співробітник; В. І. Дідусь –
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник; Ю. І. Коробейникова
– кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник; Ф. Д. Герасимяк –
старший технік; Н. Д. Кійко – молодший технік.
Розсадник вихідного матеріалу, у якому представлено генетичне різноманіття, практично не змінювався за кількісним складом з довоєнного часу до перших післявоєнних років: у
1940 р. – 118 зразків, 1944 р. – 112 зразків, 1946 р. – 114 зразків. Цей розсадник складався з
селекційних сортів інших станцій і місцевого матеріалу. Восени 1946 року була отримана і
висіяна світова колекція сортів озимої пшениці, надана Всесоюзним інститутом рослинництва
у кількості 954 номерів для розмноження і відновлення схожості насіння. Із висіяних не дали
сходів 97 номерів, 187 зразків дали одиничні сходи.
Результатом селекційної роботи з озимою пшеницею у передвоєнні та воєнні роки були
нові сорти, передані на державне сортовипробування Салют, Українка, Харківська 1/246
(1945 р.), Зенітка (1947 р.).
Групу ярої пшениці у 1944–1945 рр. очолив кандидат сільськогосподарських наук –
П. В. Кучумов. До групи також увійшли – Є. О. Ватуля (науковий співробітник), Г. І. Пугач
(старший технік), А. В. Жадан (молодший технік). У передвоєнному 1940 р. розсадник вихідного матеріалу ярої пшениці включав 2080 зразків генетичного різноманіття.[10].
П. В. Кучумов у звіті вказує на дуже незначну кількість зразків у розсаднику вихідного
матеріалу, зокрема, він зазначає: «Было высеяно 189 образцов по 6 рядков. Основная маса –
173 образца принадлежат сохраненным местным сортам Украины. Остальные образцы – сорта
других станций или разные виды пшеницы. Для селекционной работы состав питомника совершенно недостаточен» [11].
Розсадник вихідного матеріалу 1946 р. включав уже 1460 зразків, у т.ч. 1008 зразків світової колекції ВІР походженням із 55 країн. Одним із завдань було відновлення схожості насіння колекційних зразків [12].
Серед різноманіття сортів пшениці твердої перше місце за урожайністю зайняли: Народна (Первинна назва «Народний», передана на Державне сортовипробування (ДСВ) у 1941 р.,
районована у 1947 р.), Гордеіформе 34-5129, Гордеіформе 25-155, Гордеіформе 13-236; по
м‘яких пшеницях – Лютесценс 32-249.
Лінія Гордєіформе 34-5129 отримана у результаті міжвидового схрещування англійської
пшениці Triticum turgidum L. і двозернянки Triticum dicoccum (Schuebl.) Schrank з вихідних форм з
колекції станції. Цю лінію було відібрано ще у передвоєнні роки. У перші повоєнні роки вона
була схрещена з місцевим зразком пшениці твердої, давши початок видатному сорту твердої ярої
пшениці Харківська 46 – першому радянському сорту, який щорічно займав 3 млн. га.
Сорт Гордєїформе 25-155 виділений з гібридної комбінації 2-х ботанічних різновидів
Гордєїформе та Церулесценс. Сорт Гордєїформе 13-236 виділено індивідуальним добором з
Арнаутки Богородицького дослідного поля. Обидва ці сорти належать до групи пізньостиг74

лих, урожайних, і були передані на державне сортовипробування у 1938 році. У зв'язку з війною випробування їх припинилося, а станція при евакуації змогла зберегти лише невеликі
зразки насіння, які і розмножувалися у 1944 і 1945 рр. Сорт пшениці м‘якої Лютесценс 32-249
створений шляхом гібридизації ліній селекції Харківської селекційної станції Ерітроспермум
0459 і Мільтурум 0162 [9; 13–14].
Завідувачкою групи ячменю стала старший науковий співробітник станції
Т. І. Дмитрієва. Науково-селекційну роботу виконували: Л. Н. Залуговська (старший технік),
К. С. Серікова (молодший технік) [10].
Т. І. Дмитрієва у звіті за 1942–1943 рр. зазначає, що розсадник вихідного матеріалу ячменю нараховував шість зразків світової колекції, виявлених у приміщені для зберігання селекційного матеріалу, та сортів селекції інших станцій, отриманих від ХСГІ. Всього у 1942 р.
відібрано 691 лінію. У 1943 р. їх випробували у селекційному розсаднику.
У 1945 р. розсадник вихідного матеріалу ячменю був розширений майже удвічі: 628 зразків, з них: 500 – зразків світової колекції; місцевих сортів Воронезької області – 101; селекційних сортів – 27 [15].
У результаті селекційної роботи на базі зразків світової колекції у передвоєнні роки
створено сорти Юбілейний, районований у Харківській області у 1945 р. [12], Нутанс 353-Ж
(переданий на ДСВ у 1941 р.), а на основі оціненого матеріалу у воєнні роки сорт Харківський
306 (районований у 1954 р.) [9].
Особливі складнощі становила робота з перехреснозапильною культурою – житом. Завідувач групою жита, старший науковий співробітник В.П. Пахомова у звіті за 1943–1944 рр. зазначає: «Для получения посевного материала брались любые репродукции лишь бы они соответствовали типичности сорта и было бы установлено, что они размножались изолировано. Так,
были использованы необмолоченные снопы суперэлиты и элиты, в отдельных случаях приходилось довольствоваться оставшимися на поле единичными опавшими колосьями» [11].
Штат групи жита озимого: завідувач групи – старший науковий співробітник
В. П. Пахомова; старший технік – Н. Ф. Дем‘яненко; молодший технік – М. П. Гузь. У перші
післявоєнні роки 1945–1946 рр. найбільш врожайним сортом жита у регіоні був сорт Петкусское 194 (переданий на ДСВ у 1933 р., районований у 1938 р. як Харьковское Петкусское 194).
Знаходився у Державному сортовипробуванні сорт Харківське 282 [9].
Харків звільнено 23 серпня 1943 р. А вже 28 серпня 1943 р. Державна селекційна станція поновила свою роботу. Весь селекційний матеріал, вивезений при евакуації станції,
повернуто. У тому числі матеріали, відправлені в Омськ і на Красноуфімську дослідну станцію. Цей матеріал і став основою для розгортання подальшої селекційної роботи.
Повоєнний 1944 р. характеризується широким розгортанням роботи Харківської державної селекційної станції з відновлювання робіт у напрямах насінництва, селекції та агротехніки. Всіляко мобілізується кращий насіннєвий матеріал районованих сортів, збережений на
станції, в області і напрацьований станцією у місцях евакуації. Залучалось насіння з інших
науково-дослідних установ, збиралось у співробітників станції. З матеріалом проводився індивідуальний, масовий та негативний відбір. Після повернення колективу і матеріальної бази
станції до Харкова, починаючи з 1944 р., за розпорядженням Народного комісаріату землеробства СРСР, з ВІРу та його відділень на Кубані, від Кам‘яно-Степової станції на Харківську
селекційну станцію передавались набори зразків світової колекції [9].
На 1947 р. земельна площа станції становила 2400 га, бюджет – 27 тис. крб. і штат науково-технічного персоналу – 70 чоловік.
У відповідності до науково-дослідних і виробничих завдань, до складу станції входиди:
І. Адміністративно-господарча частина у такому складі: 1) директор; 2) секретаріат;
3) бухгалтерія; 4) обслуговування – цех, тракторний парк, автопарк, кінний двір, майстерні;
5) галузь тваринництва; 6) городництво та садівництво; 7) господарча частина; 8) мережа обслуговування – дитячий садок, клуб, медпункт.
ІІ. Наукова частина у складі – двох відділів і п‘яти лабораторій: 1) відділ селекції складався із 7-ми груп: пшениці озимої, житу озимому, пшениці ярої, ячменю і вівса, круп‘яними,
бобовими культурами, соняшнику і кукурудзи; 2) відділ агротехніки з двома опорними пунк75

тами; 3) лабораторії фізіології, ентомології, фітопатології, технології (якості та переробки зерна) та агрохімії.
ІІІ. Елітне господарство мало 1600 га земельної площі. Господарство не було повністю
забезпечене необхідними спорудами та знаряддями виробництва. Тому було складено план
будівництва садиби цього господарства, проте здійснення цього плану потребувало великих
капіталовкладень – у межах 7-8 мільйонів карбованців [11].
Після повернення з евакуації, станція відновила опрацювання всіх культур, за якими велась робота у довоєнний період. А саме: озима пшениця, озиме жито, ярова пшениця, ячмінь,
просо, кукурудза, соняшник, квасоля, соя. Створюючи ресурсну базу для селекції, станція
приділяла велику увагу поповненню вихідного матеріалу. Його залучали від науководослідних установ східних районів, одночасно з розмноженням всього збереженого на станції
вихідного та селекційного матеріалу.
Разом з цим, провідні фахівці України усвідомлювали, що селекції та рослинництву як
галузям, що динамічно розвивались, потрібна була постійна база генетичних рослинних ресурсів, яка б постійно поповнювалась новими джерелами цінних господарських ознак. Координаційну роботу з освоєння світових генетичних ресурсів рослин в Україні після проведеної
реформи (об‘єднання Інституту генетики та селекції з Харківською сільськогосподарською
дослідною станцією) Міністерство сільського господарства УРСР доручило проводити повністю Укр. НДІРСіГ. Для виконання цього завдання у складі інституту у липні 1956 р. створено
відділ рослинництва з лабораторіями агроекології та рослинних ресурсів. Його очолив академік АН України М.М. Кулешов. Було визначено загальну тему: «Агроекологічна характеристика рослинних ресурсів СРСР і зарубіжних країн з метою виявлення зразків найбільш придатних для виведення нових сортів, що перевищують нині районовані в УРСР сорти за урожайністю та якістю продукції» [16–20].
У лабораторії рослинних ресурсів під керівництвом і безпосередній участі вченого–
генетика, доктора біологічних наук, професора Лева Миколайовича Делоне відновлено роботи
зі збору й вивченню колекцій зернових і зернобобових культур. Вона не мала статусу профілюючої і провідної як пропонувалось у проекті. Штат лабораторїї був невеличкий: завідувач,
доктор біологічних наук, професор – Л. М. Делоне; молодший науковий співробітник – Г. А.
Корольська; старший лаборант – С. В. Рабинович; старший
технік – А. І. Верещак [21].
В 1957 р. лабораторія рослинних ресурсів мала в своїх
посівах – 828 зразків таких культур: озима пшениця, яра пшениця, ячмінь, овес, що розміщались на загальній площі 0,75
га. Посів зразків озимої пшениці було проведено 3-5 вересня
1956 р., ранніх ярих зернових – 20-23 квітня 1957 р. Для проведення посіву колекцій усіх чотирьох культур було використано ручні саджалки («розкладушки»).
Насіння зразків світової колекції головним чином отримали з ВІРу. Під час відрядження до ВІРу співробітників Укр.
НДІРСіГ закладалися тісні наукові зв‘язки. Науковці ВІРу
підбирали і надсилали по кожній культурі до лабораторії рослинних ресурсів Укр. НДІРСіГ не стільки зразки так званих
«типових колекцій» (за термінологією ВІРу), як це практикувалось раніше, скільки ті, які б могли бути більш цінними за
Л. М. Делоне
господарськими та біологічними показниками в умовах вирощування в УРСР.
При відборі зразків використовувалися досвід, накопичений на колишній Харківській
селекційній станції, та рекомендації спеціалістів ВІРу. Деяку кількість зарубіжних зразків
одержали від Міністерства сільського господарства УРСР. Насіння сортів озимої пшениці радянської селекції було отримано за підтримки Держкомісії з сортовипробування сільськогосподарських культур від Держсортодільниць 22-ох областей і республік СРСР. Насіння низки
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сортів і ліній отримано безпосередньо від оригінаторів. У достатній кількості були представлені місцеві сорти, як із СРСР, так із зарубіжних країн [21].
У 1957 р. лабораторія рослинних ресурсів виконала заявки різних науково–дослідних
установ, навчальних закладів на зразки генофонду зернових культур. Всього за цей рік було
передано 390 зразків 22-м установам.
Отже, лабораторія рослинних ресурсів УНДІРСіГ фактично виконувала функції українського генбанку зернових культур [22].
У 1958 р. масштаб роботи лабораторії значно розширився [23]. Робота проводилася у тісній співпраці з відповідними (за культурами) лабораторіями відділу селекції. За результатами
вивчення добирались сорти і форми придатні для селекційного використання, їх насіння передавали у селекційні підрозділи; зразки зберігали і розмножували без довільного селекційного
втручання. Щоб не було перевантаження селекційних лабораторій відділу селекції недостатньо опрацьованим вихідним матеріалом, лабораторія рослинних ресурсів вивчала ці зразки у
контрольному розсаднику для більш повної оцінки. Тривала передача насіння зразків генофонду іншим селекційним установам на запити. У першу чергу зразки відправлялись державним обласним сільськогосподарським дослідним станціям УРСР і РФСР [24-25].
Лабораторія рослинних ресурсів залучала такий матеріал: 1) місцеві сорти із різних регіонів і агрокліматичних зон СРСР; 2) сорти селекції радянських науково-дослідних установ; 3)
сорти зарубіжних країн, як місцеві, так і селекційні.
Стратегічне і соціально–економічне значення генетичних ресурсів збільшується з розвитком науки і нових технологій, методів біотехнології та генної інженері. Це надало кардинально нові можливості прискореними темпами використовувати їх для одержання високоякісної конкурентноспроможної продукції.
Відповідно до цього, розсадники вихідного матеріалу поповнювалися і розширювалися
шляхом залучення насіння із наступних джерел: 1) безпосередньо від інститутів і станцій –
оригінаторів нових сортів, що працювали як в УРСР, так і в інших республіках СРСР; 2) від
Держкомісії з сортовипробування сільськогосподарських культур; 3) від Всесоюзного інституту рослинництва (ВІР); 4) від Міністерства сільського господарства УРСР; 5) шляхом експедиційного збору вихідного матеріалу. Особливу увагу було приділено збору зразків місцевих сортів польових культур України, які на той час ще можна було знайти у різних осередках
[26]. У вивчення було включено наступні культури: 1) озима пшениця; 2) яра пшениця; 3) ячмінь; 4) овес; 5) яра вика. Загальна кількість зразків цих культур налічувала у перший рік роботи лабораторії (1957 р.) – 828, у другий рік (1958 р.) вона зросла до 1228, у подальшому
об‘єми роботи ще зростали [23; 24].
Для кожного зразка (сорту) зернових культур проводилися наступні спостереження та
обліки:
1) фенологічні спостереження (дата посіву, сходів, колосіння, початку воскової стиглості
і повної стиглості);
2) оцінка перезимівлі (для озимої пшениці), обсипання, полягання, пошкодження основними для кожної культури грибковими захворюваннями та шкідниками (останні проводилися
лабораторіями фітопатології і ентомології інституту). Зокрема, для виділених за комплексом
цінних ознак зразків ячменю проведено оцінку стійкості до гельмінтоспоріозу на фоні штучного зараження, а також визначено тривалість стадії яровизації;
3) основні виміри, зважування, підрахунки (висота рослини, маса 1000 зерен, урожай з
ділянки). На основі отриманих даних проведено типізацію зразків кожної культури, тобто їх
розподілення на групи за кожною ознакою. Таким чином, закладалось підґрунтя для формування у майбутньому ознакових колекцій. При цьому важливе значення мають екологогеографічні моменти, походження зразків з тих чи інших грунтово-кліматичних зон СРСР і
закордонних країн. Це дозволило вирішувати питання про придатність того чи іншого зразка
для селекційного або прямого використання в умовах зони вирощування.
За перші два роки досліджень виділено зразки озимої пшениці і ячменю, добре пристосовані до умов вирощування; 8 сортів озимої пшениці було використано у 1958 р. лабораторією селекції озимої пшениці для гібридизації [24; 25].
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У 1959 р. лабораторія рослинних ресурсів значно розширює вивчення місцевих матеріалів України, і особливо західних її областей, створює каталоги колекційних зразків і розсилає
їх селекційним і дослідним установам України [27–31]. Це здійснюється у співробітництві з
лабораторією агроекології (керівник – академік АН УРСР М. М. Кулешов), лабораторіями
відділів селекції і рільництва, на основі глибокого аналізу
екологічної пристосованості колекційних зразків, комплексу умов вирощування польових культур. По пшениці розгортається вивчення важливої проблеми – екологічної пластичності сортів. У 1959 р. закінчено типізацію вивчених
зразків (сортів) по культурах. Шість зразків ячменю і три
зразки озимої пшениці передано для включення у сортовипробування і для подальшої селекційної роботи лабораторіям селекції інституту.
Також досліджувалось два режими зберігання зерна:
1) в опалювальному приміщенні за температури 10-13 оС –
«контрольний варіант»; 2) у природних умовах зимівлі
(дерев‘яний амбар).
Лабораторію рослинних ресурсів Укр. НДІРСіГ планували зробити як регіональний генбанк сільськогосподарських культур. З перших років своєї діяльності (19561960 рр.) вона виконувала ці функції з провідних зернових
В. К. Рябчун
культур: пшениці озимій та ярій, ячменю ярому, житу озимому. Проведено широку інтродукцію сортів і форм з території України, інших республік і
регіонів колишнього СРСР. Зразки закордонного походження надходили з колекції ВІР. Яка, у
свою чергу, створювалась за активної участі українських вчених. Інтродукований матеріал
піддавався вивченню за комплексом господарських і біологічних ознак, виділені цінні зразки
передавались у селекційні підрозділи і активно використовувались як вихідний матеріал для
селекції. Зокрема, на основі зразків генофонду створено і в означені роки передано на Держсортовипробування сорти пшениці м‘якої ярої Колективна, озимої – Харківська 4, жита озимого – Харківське 55 та Харківське 60; підвищено зимостійкість пшениці твердої озимої,
створено селекційний матеріал нової перспективної зернової культури – тритикале. Проведено дослідження, які у подальшому послужили основою для організації довгострокового зберігання насіння зразків генофонду. Колекційні зразки передавались для використання селекційним і науковим установам України та інших країн СРСР [21].
Таким чином, організація і функціонування лабораторії рослинних ресурсів Укр. НДІРСіГ стала основою для створення у майбутньому генбанку зернових культур України.
Впродовж 1956-1992 рр. у колекціях інституту роботи науковці досягли великих успіхів
в мобілізації світового генетичного різноманіття культурних рослин, зібрано і вивчено понад
35 тисяч колекційних зразків, у т. ч. 15 тисяч пшениці ярої та озимої, шість тисяч ячменю,
вісім – кукурудзи, три – озимих та ярих тритикале та ін. [5]. Виділено нові джерела цінних
ознак. У тому числі форми з високою стійкістю проти хвороб, шкідників, несприятливих факторів середовища з цінними селекційними властивостми, у т.ч. біохімічними, хлібопекарськими, технологічними та ін.
Постійну увагу приділяли підбору і аналізу родоводів сортів для виявлення найбільш
цінного вихідного матеріалу. Досліджено використання кращих сортів, їх генетичної цінності
та селекційної довговічності, або сортотвірної спроможності.
Підсумком роботи з вивчення колекційного зразка є його найбільш повна біологічна, біохімічна, генетична і екологічна характеристики, визначення шляхів його використання в селекційних програмах. Найкращі зразки розмножували. Їх насіння підтримувалось у живому
стані та передавалось на потреби селекціонерам. Впродовж 1981-1988 передано 85-м селекційним та учбовим закладам 26168 зразків. У т. ч. озимої пшениці – 12674, ярої пшениці –
4219, озимого жита та тритикале – 1253, ячменю – 4288, кукурудзи – 3734.
За ініціативою Української академії аграрних наук на базі Інституту рослинництва імені
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В. Я. Юр'єва наприкінці 1991 р. створено відділ генетичних ресурсів рослин. В 1993 р. –
Національний центр генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ). До складу НЦГРРУ
увійшла лабораторія генетичних ресурсів зернових культур. В лабораторії зосереджено багате
генетичне різноманіття зернових культур. Керівником НЦГРРУ та лабораторії генетичних
ресурсів зернових культур призначено В. К. Рябчуна [32– 34].
На даний час В. К. Рябчун є заступником директора з наукової роботи з генетичними ресурсами рослин, кандидат біологічних наук, доктор філософії в біологічних науках з генетики,
селекції та насінництва, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, старший
науковий співробітник. Віктор Кузьмович є керівником науково-технічної програми «Генофонд
рослин» Формування та ведення Національного банку генетичних ресурсів рослин для стабільного забезпечення потреб народу України у продукції рослинництва. Він зробив значний
внесок у збагачення генетичного різноманіття та формування колекції зернових культур.
На даний час колекції генетичних ресурсів зернових культур, зосереджені в Інституті
рослинництва імені В. Я. Юр'єва НЦГРРУ, складаються з пшениці м'якої, твердої спельти,
полби, інших видів пшениці та її амфідиплоїдів, жита, тритикале озимих та ярих, ячменю ярого. Ця колекція є однією з найбільших у Національному генбанку рослин України. Вона нараховує 20 тисяч зразків.
Колекція пшениці м‘якої озимої складає 5649 зразків, пшениці м‘якої ярої 3020 зразків,
пшениці твердої озимої 225 зразків, пшениці твердої ярої 1301 зразок, малопоширених видів та
диких співродичів пшениці та ячменю 894 зразки, тритикале озимого 1876 зразків, тритикале
ярого 1913 зразків, жита 353 зразки (озиме 316 зразків, яре 35 зразків, багаторічне два зразки),
ячменю ярого 4752 зразки.
Впродовж 2011-2014 рр. лабораторію генетичних ресурсів зернових культур очолювала
кандидат сільськогосподарських наук Н. В. Іванова, з 2014 р. – кандидат сільськогосподарських наук В. А. Музафарова.
Дослідження з генетичних ресурсів рослин у Національному центрі ГРР України виконуються за наступними напрямками:
− інтродукція – залучення до Національного генбанку нових зразків генофонду з України та зарубіжних країн;
− всебічна оцінка зразків генофонду польовими, лабораторними та іншими методами з
метою формування колекцій, виділення джерел та донорів цінних господарських ознак та забезпечення ними селекційних, наукових та учбових програм, сільськогосподарського виробництва;
− підтримання генетичного різноманіття рослин у життєздатному стані, підготовка та передача насіння колекційних зразків до Національного сховища на довгострокове збереження;
− створення та ведення комп'ютерної інформаційної системи «Генофонд рослин» та супутніх баз даних;
− експертиза та забезпечення реєстрації цінних зразків та колекцій генофонду рослин;
− реалізація всесвітнього «Глобального плану дій з генетичних ресурсів рослин для сільського господарства та продовольства» на основі широкого міжнародного співробітництва з
генбанками, селекційними та науковими установами світу.
Завдяки праці співробітників лабораторії генетичних ресурсів зернових культур щорічно
надходить до Національного Генбанку генофонду рослин України більш як 1000 зразків зернових культур. Вченими відслідковуються новітні вітчизняні та світові досягнення біологічної
науки і в колекції залучаються цінні форми. З метою збору місцевих форм і дикорослих родичів культурних рослин проводяться експедиції, у тому числі міжнародні.
Нові оригінальні форми, сорти, створені в процесі селекції і наукових досліджень, реєструються в Національному генбанку рослин України. В результаті щорічного вивчення зразків
генофонду рослин і узагальнення отриманих результатів з використанням інформаційної системи «Генофонд рослин» виділяються джерела і донори цінних господарських ознак: підвищеної
врожайності, зернової та насінної продуктивності, адаптивності до біо- і абіотичних факторів,
якості та технологічності продукції. Вони передаються до селекційних, науково-дослідних і
навчальних установ для забезпечення виконання наукових програм, що сприяє створенню но79

вих, кращих сортів і гібридів. Значна робота вченими проводиться з пошуку форм з оригінальними морфологічними ознаками, маркерів генів цінних ознак, встановлення закономірностей
формування складних кількісних ознак і їх мінливості в різних екологічних умовах.
На основі результатів вивчення формуються базові, генетичні, серцевинні, ознакові,
спеціальні колекції. Що дозволяють оптимізувати обсяг і склад Національного генбанку і
більш ефективно використовувати колекційні зразки в селекції і наукових дослідженнях. За
роки діяльності в лабораторії генетичних ресурсів зернових культур сформовано і зареєстровано 37 колекцій генофонду: базові колекції – пшениці м‘якої озимої, пшениці твердої ярої;
генетичні – пшениці м‘якої озимої за стійкістю до хвороб і шкідників та ячменю ярого за
стійкістю до хвороб; 21 ознакова (пшениця м‘яка озима, ячмінь ярий, тритикале озиме, тритикале яре – за ознаками відмінності; пшениця м‘яка озима за кондитерськими властивостями;
тритикале озиме за хлібопекарськими властивостями, тритикале озиме за технологічністю
вирощування; пшениці м‘якої ярої, пшениці м‘якої озимої, тритикале ярого, ячменю ярого –
за цінними господарськими ознаками; пшениці м‘якої озимої, пшениці твердої ярої, пшениці
м‘якої ярої, ячменю ярого, ячменю озимого – за стійкістю до хвороб та внутрішньостеблових
шкідників; пшениці м‘якої озимої – за якістю зерна, пшениці м‘якої озимої – за зимо- морозостійкістю в поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками); серцевинні – пшениці
твердої ярої, малопоширених видів пшениці; спеціальні ознакові – тритикале озимого та жита
озимого за зимостійкістю; навчальні – пшениці твердої ярої та ячменю ярого.
Пшениця м’яка озима. Пшениця м‘яка озима у світовому масштабі має велике продовольче значення. Основне призначення цієї культури − забезпечення населення хлібом. Хімічний склад її зерна зумовлює велику поживну цінність. Білки є повноцінними за амінокислотним складом, містять усі незамінні амінокислоти, вміст їх залежно від сорту та умов вирощування становить від 8,8% до 23,9%. Також пшениця багата на вуглеводи, у тому числі від 62 %
до 74 % крохмалю, вітаміни В1, В2, РР, Е та провітаміни A, D, а також містить до 2 % зольних
мінеральних речовин [35]. У промисловості зерно пшениці використовують для одержання
крохмалю, спирту. Солому згодовують тваринам, використовують для виготовлення газетного
паперу, картону, різного пакувального матеріалу і брикетів для палива. Пшениця відноситься
до родини злакових (Gramineae), роду Triticum L. Існуючі види пшениці розділяються на чотири групи за кількістю хромосом, утворюючи таким чином поліплоїдний ряд. М‘яка пшениця (Triticum aestivum L.,) належить до гексаплоїдних видів (2n=42), вона має найбільше виробниче значення і за посівними площами займає перше місце у світі [36, 37].
Збір матеріалу для селекційної роботи з пшеницею м‘якою озимою у Харкові розпочався
після створення Харківської селекційної станції у 1909 р. Упродовж короткого періоду
П. В. Будріним, В. Я. Юр'євим, П. П. Корховим та ін. було зібрано цінні місцеві форми зернових культур, завезені кращі сорти із-за кордону. За період 1910–1913 рр. зібрано та вивчено
6098 зразків пшениці місцевого та зарубіжного походження.
Результатом селекційної роботи з пшеницею озимою у передвоєнні та воєнні роки були
нові сорти, передані на державне сортовипробування Салют, Українка, Харківська 1/246
(1945 р.), Зенітка (1947 р.). Також необхідно зазначити сорти, які назавжди увійшли в історію
селекції пшениці м‘якої озимої: Ферругінеум 1239, Юрьевка 676, Харьковская 4, Полукарлик
3, Харьковская 11, Харьковская 46, Харьковская 63, Харьковская 81. Дані зразки стали базисним вихідним матеріалом для створення цілої плеяди сучасних перспективних сортів, так як
генетично збагачували їх високою морозостійкістю, стійкістю до снігової плісняви, засухостійкістю, високою продуктивністю колосу, рослини, продуктивною кущистістю та хлібопекарською якістю. Слід відзначити наступний ряд унікальних зразків, створених на їхній основі, зокрема: Харус, Василина, Розкішна, Досконала, Дорідна, Донецька 48, Крымская 5 (UKR);
Волжская засухоустойчивая, Волжская 100, Волжская низкостебельная, Ранняя 805, Кинельская 9 (RUS); Гармония (BLR); Sundance; 5520-8 (CAN). Більшість сортів харківської селекції в
повоєнні роки виведено методом індивідуального добору. Серед них створені В. Я. Юр‘євим
сорти озимої пшениці Ерітроспермум 917 (з Високолитовської), Юр‘євка або Альбідум 676 (з
Сандомірки), Ферругінеум 1239 (з Корконкур).
У складі колекції пшениці м‘якої озимої НЦГРРУ є також такі легендарні зразки як Оде80

ська 3, Одеська 16, Альбатрос одеський, Миронівська 808, Українка 0246 (UKR); Альбідум
114 (RUS). Дані зразки займали численні площі посівів (понад 1 млн. га).
У результаті цілеспрямованої роботи з рослинними ресурсами у 1956–1957 рр. із 344 радянських і зарубіжних зразків світової колекції було виділено 48 зразків походженням з Угорщини, Румунії, Канади та США. Зовсім безперспективними в умовах Харкова виявились зразки
з Франції, Італії, Данії. Низькі показники для даних умов вирощування показали також зразки з
Болгарії, Югославії, Австрії, Німеччини, Англії. Що стосується зразків озимої пшениці з Фінляндії і Швеції, які є найбільш зимостійкими (визначальна ознака в умовах Північно–Східної
України), в природно-кліматичних умовах України вони показали низьку посухостійкість [23].
Разом з цим, за один рік досліджень неможливо було зробити остаточний висновок про те, які
зарубіжні країни представляють особливий інтерес як джерела інтродукції вихідного матеріалу
для селекції озимої пшениці.
Закладений лабораторією рослинних ресурсів розсадник сортів озимої пшениці у 1957
році був широко використаний лабораторією агроекології УНДІРСіГ імені В. Я. Юр‘єва. Деякі
сорти із цього розсадника, а також із розсадника світової колекції озимої пшениці було включено у гібридизацію лабораторією селекції озимих культур і лабораторією генетики інституту.
Вивчення колекції озимої пшениці проводили у
1956–1960 рр. Л. М. Делоне, Г. А. Корольська, з 1957 р.
– С. В. Рабінович
Формування колекцій, як національного надбання,
проводилось з 1993 р., після створення Національного
центру генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ).
Ведення колекцій пшениці м‘якої озимої після створення
НЦГРРУ
здійснювали
–
С. В. Рабінович,
В. К. Рябчун,
С. С. Лютенко,
О. В.
Анциферов,
О. Ю. Леонов,
Н. М. Четвертакова,
Н. М.
Мороз,
Т. О. Циганок,
Я. В. Кочуров,
Д. В. Горковенков,
Н. Ю. Затула, Н. Ю. Єщенко. На даний час формування
колекції пшениці м якої озимої здійснюють – А. В. Ярош,
О. О. Четверик. Велику допомогу з інтродукції нових зразків надавали співробітники лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин під керівництвом
С. В. Рабінович
Р. Л. Богуславського.
Під координацією НЦГРРУ робота з генетичними
ресурсами пшениці озимої у Україні ведеться Інститутом рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН (базова та
ознакові колекції), Устимівською дослідною станцією
(дублетна колекція, стародавні місцеві форми), Селекційно-генетичним інститутом – Національним центром
насіннєзнавства та сортовивчення НААН (колекція сформована за часів діяльності координаційної ради країн
РЕВ, для степової зони та матеріал з міжнародних розсадників – сучасні сорти та форми), Миронівським інститутом пшениці імені В. М. Ремесла НААН (дублетна
колекція).
При створенні нових сортів необхідно залучати для
цього у селекційну програму зразки з більшим адаптивним потенціалом. Тому сучасний селекційний процес
передбачає стратегічне завдання створення нових високоадаптивних сортів з високим генетичним потенціалом
стійкості до біотичних та абіотичних чинників. На допомогу в цьому у НЦГРРУ формуються та реєструються
ознакові колекції за цінними господарськими ознаками.
Г. А. Корольська
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Щорічно в лабораторії генетичних ресурсів зернових культур проводиться вивчення 500-1000
колекційних зразків пшениці за 40 ознаками. Порівняння проводиться як зі стандартами, так і
з еталонами за різними ознаками та рівнями їх прояву. Нові зразки надходять, головним чином, від генбанків, селекційних центрів та з міжнародних розсадників випробування селекційного матеріалу на основі заявок НЦГРРУ, сформованих у результаті роботи з реєстрами
сортів різних країн, каталогами, базами даних та науковою літературою (CIMMIT, ICARDA,
FAWWON). Більшість сортів та ліній України і Росії отримано безпосередньо від селекціонерів. Важливими напрямками роботи по інтродукції нового матеріалу пшениць є залучення до
колекції ліній з ідентифікованими генами, отриманих шляхом віддаленої гібридизації, реінтродукції стародавніх сортів українського походження та експедиційних зборів.
Колекція пшениці м якої озимої налічує 5649 зразків пшениці м'якої озимої. За біологічним статусом у ній переважають селекційні сорти (60%) та селекційні лінії (39%). Зразки колекції походять з 63 країн світу. Найширше представлені зразки з таких країн світу: України
(1622 зразки, у тому числі 866 – селекційних та вісім місцевих сортів), США (1225), Росії
(942), Болгарії (518), Угорщини (327), Туреччини (308), Франції (289), Румунії (262), Німеччини (217), Казахстану (123), Чехії (144), Канади (79).
На сьогоднішній час в селекції пшениці м‘якої озимої все більшої актуальності та масштабності набирають такі напрямки як біотична та абіотична адаптивність: зимостійкість, стійкість до листкових хвороб, стійкість проти вилягання та посухостійкість. За результатами багаторічного вивчення в НЦГРРУ виділено ряд високоадаптивних джерел за цінними господарськими ознаками. Дані джерела підтверджували свою генетичну цінність під час їхньої
перевірки у роки наявності жорстких фонів.
За період багаторічного вивчення виділено джерела, які мають високий прояв цінних господарських ознак: стійкості до снігової плісені – Даринка київська, Райгородка, МІП Асоль
(UKR); Вид, Табор, Адель, Велена (RUS); Ughur (AZE); F06659G6-1, F06476G5-1INC1,
F07115G1-INC1 (ROU); Fabius (AUT); BC01138-5 (USA); ранньостиглості – Романівна, ЛС18
(UKR); TRK 13 (TUR); F06325G1-2INC1, 02106G2-2, F06325G1-2, 06325G1-1 (ROU);
OK07214, BC01138-5 (USA); стійкості до септоріозу листя – Новосмуглянка, Перлина Полісся, L137-26-0-2 (UKR); Ершовская 11, Тит (RUS); Ilona (SVK); Kovas DS, LIA 5899-16 (LTU);
PI619383 (USA); стійкості до борошнистої роси – Горлиця миронівська, Новосмуглянка, Перлина Полісся, Благовість (UKR); Ершовская 11, Настя, Тит, Глафира (RUS); Афина, Драгон,
Гнейс (KGZ); MV Karej, MV Sobri, MV Lepeny (HUN); F06522G1-1, F06659G10-1 (ROU);
Viglanka (SVK); Kovas DS (LTU); Koreli (FRA); стійкості до бурої листової іржі: Симфонія,
Золото України, Орійка, Грація білоцерківська, Новосмуглянка, Перлина Полісся (UKR);
Южанка, Юка, Миссия, Донэра (RUS); MV Karej, MV Sobri (HUN); 06325G1-2, 05899G01-2
(ROU); Viglanka (SVK); зимостійкості з високою урожайністю – Даринка київська, Губернатор, Конка, Диво, Райгородка, МІП Асоль, Грація білоцерківська, Кубок, Січ, Клад (UKR);
Вид, Табор, Адель, Велена (RUS); Ughur (AZE); MV Pantalika (HUN); F07115G1-INC1,
F06476G5-1INC1 (ROU); Fabius (AUT); BC01138-5 (USA); високою виповненістю зерна – Почайна, Симфонія (UKR); Адель (RUS); 02106G2-2 (ROU); великою масою 1000 зерен – Губернатор, ПС306, 6794-06, Водограй, КР 251, ПС 306, ПС 312 (UKR); Золушка, Петровчанка
(RUS); Turkoaz (BGR); високого об‘єму хліба: Пишна, Сториця, Ера одеська, Оранта одеська,
Краса ланів, Гармоніка, Привітна, Поклик одеський, Щедрість Київська (UKR); Протон,
(RUS); MV Sobri (HUN); Nikifor (ROU); Kovas DS (LTU); сили борошна: Оранта одеська, Славен та Кошова (UKR).
У НЦГРРУ на основі проведених експертиз проводиться реєстрація зразків генофонду
рослин України за цінними господарськими ознаками. На даний час зареєстровано 89 зразків.
Серед них є цінні форми з комплексною стійкістю до хвороб (Фіто 99/14, Фіто 145/09, Лінія
829-10), високими показниками зимостійкості (КАД 37, КУД 54, ЛЧ 821/10), якості зерна (Зустріч, Пріма одеська, ВІС 60, Фермерка), кондитерськими властивостями (VS 2664-11, VS
2653-11, VS 2367-11) та ін.
Виділені джерела та еталони є цінним матеріалом для створення високоадаптивних сортів за стійкістю до біотичних та абіотичних чинників. На основі виділених джерел та еталонів
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у НЦГРРУ сформовано та зареєстровано ряд колекцій пшениці м‘якої озимої:
– ознакова колекція пшениці м'якої озимої за зимо- морозостійкісю в поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками разом з Устимівською дослідною станцією (Свідоцтво
№9 від 17.11.05 р.), включає 115 зразків, генетичне різноманіття яких представлене за 7 ознаками та 21 рівнем їхнього прояву.
– ознакова колекція за стійкістю до хвороб та внутрішньостеблових шкідників (Свідоцтво № 38 від 11.03. 2007 р.), колекція складається з 318 зразків, що походять з 23 країн світу,
включає генетичне різноманіття за стійкістю до сажкових, листкових хвороб та внутрішньостеблових шкідників диференційованих за 5 ознаками та 40 рівнями їх прояву;
– базова колекція (Свідоцтво № 68 від 30.10. 2009 р.), колекція включає 5079 зразків з 56
країн, в якій представлено генетичне різноманіття за 29 ознаками та 144 рівнями їх прояву.
– ознакова колекція за якістю зерна (Свідоцтво № 118 від 01.11. 2011 р.), колекція включає 864 зразків з 20 країн світу, які відображають діапазон коливань зразків пшениці м‗якої
озимої за ознаками якості зерна та характеризуються іншими цінними господарськими ознаками, генетичне різноманіття яких представлене 24 ознаками та 120 рівнями їх прояву;
– ознакова за цінними господарськими ознаками (Свідоцтво № 148 від 04.03. 2013 р.),
колекція включає 347 зразків з 24 країн світу, яка відображає різноманіття пшениці м‘якої
озимої за проявом 21-ї господарської ознаки (урожайність від 200 до 800 г/м2, маса 1000 зерен
32-49 г, зимостійкість від 1 до 9 балів та ін.), має 21 ознаку та 104 градації (Свідоцтво
№ 148 від 04.03.2013 р.);
– ознакова база даних цінних господарських та морфологічних ознак зразків генофонду
пшениці. Структура бази даних охоплює весь цикл росту та розвитку рослин пшениці і складається зі згрупованого за господарським, біологічним, морфологічним та статистичним простором набору таблиць і полів. Використання розробки дає можливість цілеспрямовано проводити підбір вихідного матеріалу для використаннях у селекційних, наукових та навчальних
програмах (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47294 від 21.01.2013);
– ознакова за ознаками відмінності (Свідоцтво № 181 від 11.12. 2014 р.), колекція включає 3152 зразки за 41 ознакою відмінності, відображає різноманіття зразків за 94 градаціями
ознак (восковий наліт, колір зерна, форма куща, висота рослин та ін.);
– генетична колекція за стійкістю до хвороб та шкідників (Свідоцтво № 183 від
11.12.2014 р.), колекція включає 517 зразків, в якій представлено зразки з ідентифікованими
генами за ознакам, які детермінують 13 ознак та 152 рівні їх прояву, таких як фотоперіодична
чутливість (ФПЧ) – 82 зразки (7 генів); реакцію на яровизацію – 15 зразків (3 гени); тривалість
періоду яровизації (ТПЯ) – 4 зразки (2 гени); висоту рослин – 82 зразки (3 гени); стійкість до
бурої іржі – 111 зразків (23 гени); стійкість до борошнистої роси – 58 зразків (21ген); стійкість
до твердої сажки – 15 зразків (18 генів); стійкість до стеблової іржі – 40 зразків (20 генів);
стійкість до жовтої іржі – 21 зразок (6 генів) та ін.;
– ознакова колекція пшениці м'якої озимої за кондитерськими властивостями (м'якозерна пшениця м'якої озимої). (Свідоцтво № 235 від 12.02.16 г.); колекція включає 69 зразків з 14
країн світу, які відображають мінливості зразків пшениці м‗якої озимої за 27 ознаками та 108
рівнях їхнього прояву, що характеризуються іншими цінними господарськими ознаками (твердість зерна, H, розмір часток борошна, склоподібність, водопоглинальна здатність, діаметр
печива, товщина печива, поверхня печива, стійкість до борошнистої роси, урожайність).
На сьогоднішній день сформовано бази даних (паспортна – 5427 зразків, вивчення –
14264, збереження – 5050, розсилки – 14782, родоводів – 11353 та база генів 1035 записів по
зразках пшениці м‘якої озимої).
Пшениця м’яка яра. Збір матеріалу для селекційної роботи з пшеницею ярою у Харкові
почався після створення Харківської селекційної станції. Навесні було проведено перші посіви польових культур. Вченими А. Є. Зайкевичем, Б. К. Єнкеним, В. Я. Юр‘євим було зібрано
широке різноманіття місцевих форм зернових культур.
У перший період станції (1909–1925 рр.) був дуже ефективним метод добору з місцевих
сортів, створених народною селекцією, акліматизованих інорайонних і дикорослих популяцій.
Так, сорт пшениці м якої ярої Мільтурум 162, створена добором з місцевих пшениць. У цей
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час площі під посівами пшениці ярої становлять 39–41% від усіх оброблюваних земель, а
озимої – 9–11%. Уже з 1926 р. співвідношення площ змінюється на перевагу озимої пшениці
[38]. На сьогоднішній день в Україні пшениця яра займає 90–160 тис. га. [39]. Методом індивідуального добору з сортів українського та інорайонного походження створено сорт Артемовка, яка набула широкого розповсюдження в Україні та за її межами.
Від схрещування двох сортів місцевої селекції одержано сорт гібридного походження –
Вітчизняна, який характеризувався середньо стиглістю, посухостійкістю, крупнозерністю,
стійкістю до шведської мухи та високими хлібопекарськими властивостями. Від поєднання
місцевої та інорайонної селекції одержано відомі сорти Колективна та Харківська 93.
На основі схрещування двох зразків світової колекції – казахський ППГ56 і канадський
Selkirk, у результаті проведених доборів були виведені лінії, на основі яких у 1979 р. створено
сорти Харківська 2, Харківська 6 та Харківська 10, районовані у 1981–1990 рр. Найбільшого
поширення набули сорти Харківська 2 та Харківська 6, які характеризувались стійкістю до
листкових та сажкових хвороб [5]. Цей генофонд і на сьогодні є джерелом адаптивності та
стійкості до біотичних чинників та став основою створення сучасних селекційних сортів пшениці м‘якої ярої.
Роботу з генетичних ресурсів пшениці ярої в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва
продовжено з 1956 р. окремим підрозділом. Його очолював видатний генетик доктор с-г. наук
Л. М. Делоне. З цього часу вивчено більш як 30 тисяч зразків. Значний внесок у збір і виділення цінних зразків пшениці м‘якої ярої зробила доктор с-г. С.В. Рабіновіч. Формування колекції, як національної, відбувається з 1993 р. після створення НЦГРРУ. Пізніше активним
розширенням генетичного різноманіття пшениці ярої займались співробітники –
В. С. Лютенко, О. В. Мураєва, В. І. Тшиатсіма, Т. В. Бабушкіна, Н. В. Іванова, О. І. Падалка.
Під координацією НЦГРРУ робота з генетичними ресурсами пшениці м‘якої ярої на
Україні ведеться Інститутом рослинництва імені В. Я. Юр‘єва (лабораторія генетичних ресурсів
зернових культур), Миронівським інститутом пшениці імені В. М. Ремесла. До вивчення щорічно залучається близько 300 зразків пшениці. Нові зразки надходять, головним чином, від генбанків, селекційних центрів та Міжнародних центрів сільськогосподарських досліджень
(CIMMYT, ICARDA) на основі заявок НЦГРРУ, сформованих в результаті роботи з реєстрами
та каталогами, базами даних та науковою літературою. Більшість сортів та ліній України і Росії
отримано безпосередньо від селекціонерів. Важливими напрямками роботи з інтродукції нового
матеріалу є залучення до колекції ліній з ідентифікованими генами; форм, що отримані шляхом
віддаленої гібридизації, реінтродукція стародавніх сортів українського походження. Щорічно
вивчається більше 300 колекційних зразків пшениці за основними господарськими ознаками.
Порівняння проводиться як зі стандартами, так і з еталонами рівня прояву ознак.
Завдяки плідній праці Національного центру генетичних ресурсів рослин України за період 2006–2017 рр. генофонд пшениці м‘якої ярої розширено з 2654 зразків до 3020 зразків.
Колекція пшениці м‘якої ярої Triticum aestivum L., представлена 34 різновидами. Унікальність
колекції пшениці м‘якої ярої полягає в тому, що вона більш ніж на 57% представлена селекційними сортами та селекційними лініями 43%. Зразки колекції пшениці м‘якої ярої походять
із 70 країн світу. Найширше представлені зразки з Росії (23%), Мексики (17%), США (10%),
України (6%), Казахстану (6%). Зразки українського походження, представлено майже всіма
українськими селекційними сортами, як сучасними, так і стародавніми, а також місцевими
сортами і формами з Східної України (Харківська і Донецька області), Північної (Київська,
Сумська області), Західної (Карпати, Закарпатська область), тобто з більшості природнокліматичних зон нашої країни, що обумовлює її генетичне різноманіття. Це цінний вихідний
матеріал для створення високопродуктивних сортів.
Для селекції на створення конкурентоспроможних в сучасному виробництві сортів перспективними є зразки з підвищеним рівнем урожайності та стабільним її проявом. Вони являють собою більшу економічну цінність, ніж сорти із потенційно високими показниками, але з
значним їх коливанням.
В умовах східного лісостепу України стабільно високоврожайними (425–520 г/м2) зразками виявились: Стависька, Струна миронівська, Сімкода миронівська та Сюіта, Торчинська,
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UA0107231, UA0107235, Улюблена, Подарунок, Веселка, Злата, Божена, Оксамит миронівський. Серед зразків зарубіжного походження стабільним рівнем урожайності виділялись зразки: Симбирцит, Тулайковская 100, Омская краса та Серебристая, Черноземноуральская 2, Кинельская нива, Волошинка Черноземноуральская 2, Омская золотая, Саратовская 74 з Росії;
Актобе 32, Карабалыкская 4, Владимир, Дордой 16, Авле, Виньет (KAZ).
За результатами багаторічного вивчення виділенні джерела цінних господарських ознак:
ранньостиглі – Альбідум 10-41, Лютесценс 11-25, Еритроспермум 12-36, Черемшина (UKR);
Тюменская 31, Тулун 15, Эрика (RUS); Тьялве, Дордой 16 (KGZ); високоврожайні – Улюблена, Подарунок, Панянка, Елегія миронівська, Харківська 26 (UKR); Волошинка, Омская 41
(RUS); Касиет, Виньет (KGZ); за масою 1000 зерен – Еритроспермум 12-36, Панянка, Провінціалка, Сімкода миронівська, Улюблена (UKR); Северянка, Карагандинская 22 (KAZ).
За роки досліджень виділено зразки с високим вмістом білку в зерні (понад 13 %): Сімкода миронівська, Веселка, Провінціалка, Черемшина, Панянка, Подарунок, Улюблена (UKR);
Тепсей, Энгелина, Злата, Агата, Ульяновская 100, Волхитка, Мелодия, Новосибирская 31, Кинельская 2010, Якутянка, Уралосибирская, Челяба юбилейная, Тулун 15, Аэстина, Горноуральская, Подмосковная 10, Юбилейная 80, Авиада 2, Саха, Туймаада, Бэль, Полюшко, Новосибирская 15, Александрина, Алтайская 100, Дуэт, Башкирская 28, Лютесценс 13, Новосибирская 31, Омская 41, Уралосибирская, Челяба 2 (RUS); Асыл Сапа, Бекзат, Казахстанская 25,
Ертис 97, Алем, Астана, Шортандинская 95 улучшенная, Самгау, Любава, Карабалыкская 4,
Жазира, Казахстанская 25, Женис, Алмакен, Кайыр, Ырыш (KAZ), Milan, Goodeve, Carberry
(CAN); Casan, CH Matro, Carasso, CH Campala (CHE); Dacue (POL).
Силою борошна понад 300 о.а. характеризувались зразки: Улюблена, Сімкода миронівська (UKR); Кинельская отрада, Волхитка, Серебристая, Мелодия, Омская краса, Новосибирская 31, Кинельская 2010, Алтайская 100, Алтайская 100, Уралосибирская, Кинельская 61,
Оренбургская 13, СКЭНТ 3, Фаворит, Черноземноуральская 2 Агата, Квинта, Красноуфимская
100 (RUS); Карабалыкская 98, Алем, Целина 50, Казахстанская 25, Астана 2, Томирис, Алмакен, Карабалыкская 3, Карабалыкская 8 (KAZ); Fiorina (CHE).
Високими значеннями показників натури зерна (більше 770 г/л) та склоподібності (55%)
відзначались: Августина, Алтайская 100, ДальГАУ 1, Кинельская 2010, Кинельская нива, Кинельская отрада, Лютесценс 30, Лютесценс 516, Лютесценс 540, Челяба юбилейная (RUS).
Високим вмістом клейковини (більше 28%) в борошні характеризувались: Сімкода миронівська, Провінціалка (UKR); Баженка, Кинельская 2010, Кинельская 61, Авиада, Кинельская нива, Кинельская отрада, Ленинградская 6, Лютесценс 516, Новосибирская 31, Оренбургская 13, Соната (RUS); Карабалыкская 4, Астана 2, Астана, Ертис 97, Карагандинская 22, Целина 50 (KAZ).
В НЦГРРУ зареєстровано 39 цінних зразків пшениці м‘якої ярої з комплексом господарських ознак, біохімічними та хлібопекарськими властивостями:
– поєднання високого рівня вмісту каротиноїдів 4,99–6,86 мг/100 г з високим вмістом білка 14,7–15,5%, високим вмістом сирої клейковини в борошні 31,0–34,2% та високих макаронних властивостей 5,4 балів, силою борошна – 399 о.а., індексу еластичності – 71 %, об'ємного
виходу хліба зі 100 г борошна 685–710 мл – Омская 41, Кинельская 2010, Кинельская 61 та ін.;
– поєднання підвищеної урожайності 578–615 г/м2 зі стійкістю до борошнистої роси, септоріозу листя, бурої листовій іржі, стійкості проти вилягання (7–9 балів) – Божена, Оксамит миронівський та ін.;
– поєднання стійкості до стеблевої іржі, твердої сажки 9 балів, маси 1000 зерен – 29,2 г,
при урожайності 110 г/м2 – Фіто 14/08, Фіто 33/08, Фіто 29/08;
– поєднує високі хлібопекарські властивості та показники якості (вміст клейковини в борошні – 32,5 %, сила борошна – 308 о.а., об‘єм хліба 570 мл/кг) з високою стійкістю до борошнистої роси 9 балів при урожайності 424 г/м2 – Волгоуральская (Ауреум 1308);
– поєднання підвищеної урожайності 202–230 г/м2 з комплексною стійкістю до хвороб
(борошниста роса, бура іржа, септоріоз листя –8–9 балів), стійкістю проти вилягання – 9 балів
та якістю (склоподібність – 75%, вміст білку 12,8%, вміст клейковини 37,5 %) – Вишиванка,
Гординя, Остинка та ін.;
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– малопоширена різновидність (остистий, білий колос з неопушеною колосковою лускою, фіолетовим кольром зернівки) маса 1000 зерен – 39,2 г, урожайність – 316 г/м – лінія
SHL19 1;
–малопоширена різновидність (остистий, червоний колос, з неопушеною колосковою
лускою, фіолетовим кольром зернівки) урожайність – 208 г/м – лінія SHL19 4;
–малопоширена різновидність (остистий, білий колос, з опушеною колосковою лускою,
фіолетовим кольором зернівки) урожайність – 348 г/м – лінія SHL19 8.
Для потреб селекціонерів за результатами вивчення сформовані:
– ознакова колекція пшениці м‘якої ярої за технологічними та хлібопекарськими якостями зерна (Св. № 26 від 5.01.07), колекція складається з 156 зразків, що походять з 11 країн
світу, які відображають діапазон мінливості зразків пшениці м‘якої ярої за 8 ознаками якості
зерна та іншими господарсько-цінними ознаками за 31 градацією;
– ознакова колекція за стійкістю до хвороб та внутрішньостеблових шкідників (Св. № 39
від 11.03.07), колекція складається з 182 зразків, що походять з 25 країн світу, включає генетичне різноманіття за шістьма ознаками (стійкістю до сажкових, листкових хвороб та внутрішньостеблових шкідників) за 47 рівнями прояву;
– ознакова колекція пшениці м‘якої ярої за господарськими ознаками (Свідоцтво № 147
від 13.02.2013 р), колекція включає 158 зразків з 13 країн світу, яка відображає різноманіття
пшениці м‘якої ярої за проявом 18 господарських ознак та має 83 їх градації;
– навчальна колекція пшениці м‘якої ярої (Св. № 56 від 23.12.08), колекція складається з
90 зразків, що походять 16 країн світу, включає 25 різновидностей, які відображають різноманіття генофонду за дев ятьма ознаками;
– базова колекція пшениці м‘якої ярої (Св. № 67 від 30.11.09), налічує 2738 зразків з 70
країн, представлена різноманіттям за 26 ознаками та 109 рівнями їх прояву.
Сформовано ознакову базу даних цінних господарських та морфологічних ознак зразків
генофонду пшениці. Структура бази даних охоплює весь цикл росту та розвитку рослин пшениці і складається зі згрупованого за господарським, біологічним, морфологічним та статистичним простором набору таблиць і полів. Використання розробки дає можливість цілеспрямовано проводити підбір вихідного матеріалу для використаннях у селекційних, наукових та
навчальних програмах (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47294 від
21.01.2013 р.).
Пшениця тверда озима. Пшениця тверда Triticum durum Dest. має велике значення у
сільському господарстві, бо вона є єдиним джерелом сировини для макаронного виробництва.
У 1914 р. вперше у світовій практиці Е. А. Кобальтова на Безенчукській дослідній станції
схрещувала озиму м‘яку пшеницю з ярою твердою. Вона довела можливість одержання озимої твердої пшениці, створивши дві форми Леукурум 1278 і 1320, які зимували на рівні середземноморських сортів озимої м‘якої пшениці.
У Харкові з 1950 р. дослідження по пшениці твердій озимій і селекція цієї культури проводилася під керівництвом А. Ф. Шулиндіна. Метою досліджень було підвищення зимостійкості культури. Результатом цих робіт стало створення озимих форм Леукурум 456/3, відібраної від
схрещування озимої м‘якої пшениці Алабасская з ярою твердою пшеницею Народная [5].
Сорти пшениці твердої озимої Харківська 1 і Харківська 909 були одними з перших. З
них було розпочато формування колекції у 1960 р. А. Ф. Шулиндіним і С. В. Рабіновіч, надалі
вивченням зразків генофонду пшениці твердої озимої займались Н. К. Ільченко, М. І. Непочатов, І. В. Сивоконь.
Колекція налічує 225 зразків зразків, генетичне різноманіття з різних регіонів 20 країн
світу. Найбільша кількість 65 зразків з України, 39 – Росії, 28 – Азербайджану, дев‘ять – Молдови, дев‘ять – Угорщини, вісім – Румунії, сім – Франції, сім – Туреччини, шість – США,
п‘ять – Болгарії та ін. країн.
Різноманіття генофонду колекції доповнюють зразки з Чехії, Австрії, Грузії, Вірменії,
Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Казахстану.
У результаті багаторічної оцінки зразків виділено українські зразки з високою активністю відростання (9 балів) Гардемарин, Дніпрянка, Перлина одеська, Одеська ювілейна, Бурш86

тин одеський, Харківська 32, Шулиндінка. За умов ураження рослиння сніговою цвіллю кращими були Агат Дона і Лазуріт (UKR) – 8 балів.
Стійкими проти вилягання (9 балів) та до уражень септоріозом листя виявились українські сорти: Прибуткова, Приазовська, Гардемарин, Білий парус.
Крупним зерном характеризувались зразки: Шулиндінка – 46,0 г; Дуняша – 46,5 г
(UKR); Кристелла (RUS) – 47,1 г. Стандарт Континент – 43,7 г; еталон високої крупності зерна Жемчужина Дона (RUS) – 47,2 г.
Виповненим зерном (9 балів) відрізнялися Андромеда (UKR); Аксинит, Лазурит, Терра
(RUS).
З високим рівнем урожайності виділено зразки: Корал одеський (UKR) – 750 г/м², Лазурит – 775 г/м², Амазонка – 850 г/м² (RUS) та ін.
Зареєстровані із видачею свідоцтва сорти пшениці твердої озимої: Аксинит (RUS) – Свідоцтво про реєстрацію № 1284 від 18.11. 2014 р. (поєднання маси 1000 зерен 49 г зі стійкістю
до снігової плісені 7 балів, септоріозу листя 7 балів, бурої листкової іржі при урожайності 600
г/м2); Курант (RUS) – Свідоцтво про реєстрацію № 1283 від 18.11. 2014 р. (поєднання маси
1000 зерен 49 г , скловидності 9 балів зі стійкістю до снігової плісені 7 балів, зимостійкості 9
балів при урожайності 700 г/м2).
На основі оцінки генетичного різноманіття створена і зареєстрована ознакова колекція
пшениці твердої озимої за господарськими ознаками, Свідоцтво про реєстрацію № 182 від
09.12.2014 р., яка включає 47 зразків з 9 країн диференційована за 65 рівнями прояву 14 ознак.
Пшениця тверда яра. Передумовою створення нових сортів є наявність різноманіття
вихідного матеріалу, що відповідає вимогам селекції. Значних результатів у вирішенні селекційних завдань можна досягнути завдяки колекції пшениці твердої ярої, що зосереджена в
Національному центрі генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ). Роботу зі збору вихідного матеріалу для селекції почали з перших днів організації Харківської сільськогосподарської станції. Колекційні розсадники ярої пшениці вперше були закладені в 1957 р. Значний
внесок у збагаченні базової і навчальної колекцій Triticum durum Desf. цінним матеріалом
зробили видатні селекціонери, які працювали в Інституті рослинництва: П. В. Кучумов,
Є. О. Ватуля і В. С. Голік. З часу створення НЦГРРУ веденням колекції ярої твердої пшениці
займались – Н. К. Ільченко, М. І. Непочатов. На даний час роботу з формування колекції генетичного різноманіття пшениці твердої ярої проводить О. І. Падалка.
Першими сортами пшениці твердої ярої були – Арнаутка Кочина 190, Гордеіформе 802
та Народна. Справжнім проривом в історії селекції ярої твердої пшениці був сорт Харківська 46. Шляхом об‘єднання 4-х ліній, створених від Гордеіформе 5129 з твердою алжирською
пшеницею П. В. Кучумов створює сорт-шедевр Харківська 46 [40]. Сорт районований у
1953 р. Цього ж року сортовипробування сорту пройшло у дев‘яти областях колишнього Радянського Союзу, у 1954 – у 36, 1956 – 57 областях, краях і республіках. По всіх областях
України сорт перевищив врожайний стандарт. У 1969 р. посівна площа сорту займала більш
як 4,6 млн. га, або 97% посівної площі твердої пшениці в СРСР [41]. Як підтверджено багаторічним досвідом, сорт Харківська 46 характеризується високою урожайністю, високими технологічними якостями зерна. Сорт зайняв перше місце серед сортів твердих ярих пшениць у
той час [42]. Пізніше селекціонерами Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва В. С. Голіком, В. С. Аладьїним, О. В. Голіком було створено ряд цінних сортів: Харківська 51, Харківська 3, Харківська 5, Харківська 7, Харківська 15, Харківська 23, Харківська 27. Сучасні сорти – Чадо, Спадщина, Улюблена та Династія характеризуються високою адаптивністю з відмінними макаронними та хлібопекарськими властивостями.
На даний час колекція пшениці твердої ярої в НЦГРРУ налічує 1301 зразок, вона представлена селекційними сортами та селекційними лініями походженням з 53 країн. Найширше
представлені зразки з Мексики – 29% (367 зразків), Росії – 19,6% (248 зразків), США – 9,3 %
(118 зразків), України – 7% (89 зразків), Сирії – 4,3% (54 зразки), Казахстану – 3,9% (50 зразків), Італії – 3,6% (46 зразків), Канади – 3,4% (43 зразки), Франції – 1,7% (22 зразки), Туреччини – 1,6% (20 зразків). З решти 43 країн Світу (Німеччина, Румунія, Польща, Португалія,
Туніс, Алжир та інші) до колекції надійшло всього 294 зразки.
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З колекції пшениці твердої ярої упродовж багаторічних досліджень виділено зразки різного еколого-географічного походження з стабільним проявом урожайності (310–363 г/м2). Це
зразки перш за все української селекції – Нащадок, Новація (Інститут рослинництва iм.
В. Я. Юр'єва), Жизель, (Миронiвський iнститут пшеницi iм. В.М. Ремесла) Дарина (Луганський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук, Товариство
з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини"); зразки російського походження – Жемчужина Сибири (Сибірський НДІСГ), Башкирская 27 (Башкірський НДІСГ), Безенчукская
степная, Гордеиформе 1734 (Самарський НДІСГ ім. Тулайкова) та зразок з Франції – Neodur.
Велику цінність представляють зразки, що характеризувались високим вмістом білка в
зерні (понад 15%) та високою стійкістю до борошнистої роси (8–9 балів в оптимальні роки
для найбільшого прояву збудника хвороби) – Діана (16,6%), Тера (16,2%), Новація (16,6 %) з
України; Рая (15,9%), Дамсинская янтарная (15,9%) – Казахстан; Candura (15,9%), Duraking
(15,8%), Enterprise (16,9%) – Канада.
З великою масою 1000 зерен, крупним та виповненим зерном характеризувались зразки
Arnautka (52,1 г) з Албанії та Дамсинская янтарная (52,1 г) – Казахстан, а також сирійські лінії
ICD02-1257-W-4AP- (55,2 г), ICD02-0992-C-12AP- (54,1 г), ICD02-1041-C-11AP- (54,1 г).
За результатами багаторічної оцінки пшениці твердої ярої в НЦГРРУ зареєстровано 14
цінних зразків:
– поєднання урожайності 413–516 г/м2, при висоті 85 см зі стійкістю до борошнистої роси 8–9 балів, бурої листкової іржі 8 балів, септоріозу листя 8 балів та стійкістю проти вилягання 9 балів, вмістом білка 14,5%, скловидністю 97% – Діана, МІП Магдалена;
– короткостебельний сорт (65 см), в якому поєднано стійкість до борошнистої роси 9 балів з високою урожайністю 500 г/м2 – Метиска;
– сорт поєднанує кількість зерен з колосу 40 шт., масу зерна з колосу 1,6 г, з вмістом каротиноїдів 2,6 мг/кг та стійкістю до бурої іржі 9 балів, борошнистої роси 7 балів, при урожайності 327 г/м2 – Тера;
– сорт поєднанує урожайність 55,4 ц/га із крупнозерністю маса 1000 зерен 50,4 г – Харківська 23;
– сорт поєднує урожайність 41,7 ц/га із стійкістю до летючої сажки 8 балів – Харківська
27 та ін.
За результатами вивчення сформовано:
– базову колекцію пшениці твердої ярої, що складається з 1023 зразків, які походять з 47
країн, колекція відображає різноманіття за 14 ознаками та 72 рівнями їх прояву (Свідоцтво
№ 12 від 17.11.05);
– ознакову колекцію пшениці твердої ярої за стійкістю до хвороб та внутрішньостеблових шкідників спільно з лабораторією стійкості рослин до біо- та абіотичних чинників середовища (Свідоцтво №36 від 11.03.07 р.) вона налічує 92 зразки з 10 країн, представлена за шістьма ознаками та 54 градаціями;
– ознакову колекцію за господарськими ознаками (Свідоцтво № 232 від 20.08.15 р.), колекція складається з 108 зразків, що походять з 11 країн світу, які відображають діапазон мінливості зразків пшениці твердої ярої за 10 цінними господарськими ознаками та 49 рівнями їх
прояву;
– серцевинну колекцію (Свідоцтво № 74 від 16.11.2009 р), кількість зразків у колекції
дорівнює 507 зразків, вона налічує 31 різновид і зразки походять з 45 країн, колекція сформована за 10 ознаками з 26 рівнями прояву;
– навчальну колекцію пшениці твердої ярої, яку складають найбільш цінні за морфологічними та господарськими ознаками 82 зразки (Свідоцтво № 13 від 17 листопада 2005 р.),
колекція відображає три ознаки та 15 градацій.
Жито озиме. За своєю важливістю жито озиме в нашій країні є другою після пшениці
хлібною культурою. Також жито озиме є досить цінною кормовою культурою. У тваринництві у вигляді концентрованого корму використовують житні висівки та кормове борошно з високою поживністю, що забезпечує добре засвоювання. Широке використання жита на ранній
зелений корм для великої рогатої худоби підкреслює ще раз актуальність для виробництва цієї
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культури [43, 44].
Збір матеріалу для селекційної роботи з житом озимим у Харкові розпочався з 1911 р.
Перші селекційні кроки по даній культурі у Харкові зроблені О. Ф Гельмером та Б. К. Єнкеним. Методом масового добору з місцевого сорту жита Немышлянская у 1923 р. отримано
сорт Немышлянское 953. З 1938 р. по 1967 р. селекційна робота і первинне насінництво жита
озимого велися В. П. Пахомовою. Перший сорт жита озимого гібридного походження – Харківський 60 створений В. П. Пахомовою з співавторами, районований лише в 1960 р. був виведений безперервним родинним добором із гібридної популяції від схрещування сортів Харківський 194 та Петкус короткостебловий із Німеччини. Площі його посівів у 70-ті роки становили 1,0– 1,5 млн. гектарів. Методом повторного трикратного індивідуально-родинного
добору у 1948 – 1950 рр. із сорту Харківське 194 створено сорт Харківське 55, районований з
1962 р. (автори В. Я. Юр‘єв, В. П. Пахомова та ін.). Сорт вирощували у виробництві понад
25 років, площа його посіву в 70-ті роки становила 1 млн. гектарів [5].
Селекційний процес жита озимого пройшов тривалий процес від створення місцевих
форм народною селекцією до перспективних сортів. Більш продуктивні та адаптивні за комплексом цінних господарських ознак сорти жита озимого збагатили надбання багатьох попередників. Всебічне вивчення зразків та формування колекції стають у допомозі багатьом селекціонерам на цьому шляху.
Роботу з поповнень та вивчень зразків колекції жита озимого проводили: з 1970 р. –
С.В. Рабінович, з 2000 р по 2010 р. – В. Д. Онацький, з 2010 р. – А. В. Ярош за безпосередньої
участі В. К. Рябчуна.
Формування колекції жита озимого активно розпочалося з 1993 р. при створенні
НЦГРРУ. За координації НЦГРРУ робота з генетичними ресурсами жиа в Україні ведеться
Інститутом рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН (ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН ) (ознакові
колекції) та Устимівською дослідною станцією (дублетна колекція). Щорічно до генбанку
надходять нові зразки жита озимого. Більшість сортів України, Росії та Білорусі отримано
безпосередньо від селекціонерів. Оцінка зразків проводиться відповідно до «Методичних вказівок з вивчення світової колекції жита» і «Міжнародного класифікатора РЕВ, рід Secale L.»
[45, 46], як у порівнянні зі стандартами, так і з еталонами за рівнем прояву ознак.
На сьогодні сформована паспортна база даних зразків колекції жита, яка налічує 353 зразки (316 зразків озимого, 35 зразків ярого та два зразки – багаторічного) та база родоводів –
79 зразків. Зразки колекції походять з 16 країн світу у т. ч. 176 зразків України, з них 70 – селекційних і 18 місцевих сортів, Росії (79), Німеччини (27), Білорусі (22), Польщі (11), Фінляндії (7). Зібрані зразки належать до трьох видів: Secale cereal L. s. l., Secale montanum Guss. s. l.,
та Secale silvestre Host. Колекція жита озимого за біологічним статусом зразків представлена
198 селекційними сортами (61 %), 21 місцевою формою (7 %), 41 селекційними лініями
(14 %), решта зразків за біологічним статусом є синтетичними популяціями. 20 зразків мають
тетраплоїдний рівень плоїдності, які походять з чотирьох країн: України (5), Росії (4), Білорусі
(10), Чехії (1). Серед 41 селекційної лінії з колекції 15 ліній є цінними закріплювачами стерильності для селекції на гетерозис, зокрема: 942098 Б, Х011201 Б, 961358 Б, Х9029635 Б (UKR).
Зразки Кормовая 51 (UKR); Утро (RUS); Bernburger Futterroggen (DEU) є цінними укісними
джерелами. Кормовая 51 створена добором високобілкових біотипів із складної гібридної популяції сортів Харківське 194, Харківське 60, Петкус та тетраплоїдної форми Вятка московська.
За даними багаторічного вивчення виділено джерела, які мають високий прояв цінних
господарських ознак – стійкості до снігової плісені: Флора (RUS); Павлинка (BLR); інтенсивності весняної регенерації: Наполеон, Налите, Верхняцьке 12 (UKR); Былина, Синильга
(RUS); Нива, Павлинка (BLR); Dankowskie Nowe (POL); Remington (CAN); стійкості до борошнистої роси: Інтенсивне 4 (UKR); Петровна (RUS); Нива (BLR); Dankowskie amber,
Dankowskie Nowe (POL); Remington (CAN); стійкості до сколекотрихозу Наполеон (UKR);
Памяти Попова (RUS); Dankowskie amber (POL); Rifle (CAN); високої маси 1000 зерен
(2n=14): Налите, Інтенсивне (UKR); Флора (RUS); Rifle (CAN); високої врожайності: Наполеон, Левітан, Яворовецьке (UKR); Ирина, Короткостебельный, Парча, Роксана (RUS); Павлинка (BLR); Dankowskie amber (POL); Remington (CAN). Виділені джерела підтверджували дану
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генотипову здатність під час перевірки у найбільш сприятливі роки.
Також виділено нові еталони високих рівнів прояву стійкості до снігової плісені – Ирина
(RUS); стійкості до борошнистої роси – Яворовецьке (UKR); Эра (RUS); стійкості до бурої
листової іржі – Эстафета Татарстана (RUS); стійкості до сколекотрихозу – Яворовецьке, Налите (UKR); Нарымчанка (RUS); врожайності – Dankowskie Nowe (POL); високого числа падіння – Стоір (UKR); Еталоном низького рівня прояву стійкості до бурої листової іржі виділено лінію Л 06-3491 В (UKR) та низького числа падіння Паром (RUS).
У НЦГРРУ зареєстровано 20 зразків. Серед них є цінні форми з комплексною стійкістю
до хвороб (Кобра, Імунер 76, Гном 1), високими показниками зимостійкості (Хамарка, Хасто),
високої маси 1000 (ДКЗ 31, ДДЗ 41) та ін.
Виділені джерела та еталони є цінним вихідним матеріалом для створення нових адаптивних сортів, гібридів та батьківських компонентів жита озимого. Вони лягли в основу формування ознакової колекції за цінними господарськими ознаками, яка включає 51 зразок, що
диференційовані за 19 ознаками та 92 рівнями їхнього прояву (Свідоцтво № 180 від
11.12.2014 р.) та значно розширили різноманіття спеціальної ознакової колекції за зимостійкістю (Запит № 333 від 09.09.2015 р.) яка включає 55 зразків, що диференційовані по дев‘яти
ознаках та 27 рівнях їхнього прояву.
Тритикале озиме. Тритикале озиме Triticosecale Wittmak – культура штучно створена людиною від міжродових схрещувань пшениці і жита, яка об‘єднує в собі цінні господарські ознаки пшениці з високою зимостійкістю жита. По
генетичній структурі вона є амфідиплоїдом [47].
Зерно тритикале озимого використовується в хлібопекарській промисловості для випікання хліба у
суміші з пшеничною мукою, для кондитерських
виробів, у якості фуражної культури і у спиртовій
промисловості. У складні за погодними умовами
роки вона може страхувати посіви пшениці озимої
і сформувати достатньо високий урожай зерна.
Селекцію тритикале озимого в Харкові розпочато з 1955 р. доктором сільськогосподарських
наук, професором А. Ф. Шулиндіним. А саме зі
створення пшенично-житніх гібридів та двох
груп пшенично-житніх амфідиплоїдів: гексаплоїдних за участю озимих форм твердої пшениці та
октоплоїдних від схрещування м якої пшениці з
озимим житом. Пізніше селекцію тритикале озимого продовжили Г. С. Гобань, Г. В. Щипак.
Розширення генетичного різноманіття тритикале озимого та формування колекції в Інституті
рослинництва імені В. Я. Юр‘єва проводили А.Ф.
А. Ф. Шулиндін
Шулиндін, з 1967 р.– С. В. Рабіновіч.
Створення укісного гексаплоїдного сорту
Амфідиплоїд 1 вперше районованого в СРСР у 1975 р. стало початком визнання тритикале як
нової самостійної культури в Україні. У 1977 р. районовано перший зерновий сорт Амфідиплоїд
206, у 1978 р. – Амфідиплоїд 201, 1986 р. – Амфідиплоїд 3/5 зерноукісного призначення. У 1988
р. районований перший сорт напівкарлик Амфідиплоїд 60, він характеризується стійкістю проти
вилягання, скоростиглістю та високою потенційною урожайністю. Пізніше створено Амфідиплоїд 42, який занесено в реєстр сортів рослин з 1996 р. Створення цього зразка дало можливість
піднести селекцію тритикале озимого на якісно новий рівень, на основі Амфідиплоїду 42 створено: АД 18, АД 52, АД 256, Гарне, Ратне, Раритет та ін [48].
На даний час куратором колекції тритикале озимого є І. В. Сивоконь. Значний внесок у
збагачення колекції та її систематизацію вносить керівник програми наукових досліджень
В. К. Рябчун.
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Робота з генетичними ресурсами у напрямі формування Національного генбанку рослин
під координацією Національного центра генетичних ресурсів рослин України ведеться з 1992 р.
Сформований банк паспортних даних на основі ознакових, спеціальних, навчальних колекцій
тритикале озимого [49].
У колекції Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва налічується 1876 зразків тритикале озимого з 24 країн. У складі колекції гексаплоїдних зразків – 1799, октоплоїдних – 75, тетраплоїдних – два зразки. Найбільша кількість зразків походженням з України – 24 %, Росії –
24 %, Мексики – 28 %, Білорусі – 5 %, Польщі – 4 %, Румунії – 3 %, Німеччини – 2 %, Молдови – 2 % та ін. країн.
Основними напрямками селекції культури є підвищення адаптивності, зимостійкості,
урожайності, стійкості до збудників хвороб, вилягання та якості зерна. Для створення нових
сортів тритикале озимого використовують різні засоби і методи селекції: внутрішньовидова
гібридизація із залучанням екологічного різноманіття як гексаплоїдних так і октоплоїдних
форм, віддалена гібридизація з використанням тетраплоїдних і гексаплоїдних пшениць, диплоїдного і тетраплоїдного жита, поліплоідізація. Однак, самим ефективним методом одержання вихідного матерілу є внутрішньовидова гібридизація з залучанням екологічного різноманіття, як гексаплоїдних, так і октоплоїдних форм, віддалена гібридизація з використанням
жита різної плоїдності [49, 50]. Успіх селекції тритикале озимого обумовлений наявністю якісного вихідного матеріалу, який надають ознакові колекції. Збагачення складу колекції зразками з різних геолого-географічних зон країн світу дає змогу забезпечити селекціонерів різноманітним генетичним матеріалом, пристосованим до різних кліматичних умов, що значно
підвищує ефективність створення високо адаптивних сортів.
Дуже важливим напрямком роботи є селекція на адаптивність. Ознакою, що характеризує адаптивність є перезимівля. Серед вітчизняних зразків з високим рівнем (9 балів) перезимівлі слід відмітити АД 42, АД 52, Шаланда, Маркіян, Никанор, а також російські Цекад 90,
Цекад 22, Сирс 57 Новосибірського інституту рослинництва. Стандарт Раритет – 9 балів. Сорт
Цекад 90 понад вісім років є еталоном високого (9 балів ) рівня зимо-морозостійкості.
Високим рівнем стійкості до збудника снігової цвілі (9 балів) відрізнялися українські
зразки – Етель, Амос, Маркіян, Никанор, Обрій миронівський; російські – Цекад 90, Цекад 22,
Сирс 57, Сколот; польські – Trapero, Ring.
За стійкістю до збудника бурої листової іржі виділені високостійкі (8 балів) зразки:
Pawo, Aliko (POL); Bedretto, Prader (CZE).
Високою урожайністю (більше 900 г/м²) виділено зраки Маркіян, Амос, Легінь 5, Легінь 6, Раритет, Aliko (POL).
За останні роки в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва творено цілий ряд нових
урожайних, зимостійких, стійких до хвороб сортів: Етель, Шаланда, Маркіян, Амос, Никанор,
Донец, Ярослава та ін. Сорти Шаланда, Маркіян створені із залученням генетичного матеріалу колекції Національного центру генетичних ресурсів рослин України.
Високою виповненістю зерна характеризувались сорти Донець (UKR); Топаз, Алмаз,
Ацтек (RUS).
Легким обмолотом відрізнялись зразки: Динамо (BLR) – 96,3%; Донець (UKR) – 96,8 %,
Раритет – 92,2%, Сколот – 97,7%.
Дуже важливим напрямком роботи є формування ознакових колекцій, генетичне різноманіття яких є вихідним матеріалом для створення нових сортів. Схрещування генетично різноманітних форм дає можливість вибору цінного матеріалу для обраного напрямку селекції.
В НЦГРРУ сформовано колекції тритикале озимого:
– спеціальна ознакова колекція за зимостійкістю у співавторстві з лабораторією селекції
та фізіології пшениці озимої (Н.І. Рябчун) (Свідоцтво №88 від 10.11.2010), яка включає 110
зразків з дев‘яти країн, 52 рівнів прояву за 11 ознаками;
– ознакова колекція за ознаками відмінності (Свідоцтво №146 від 13.02.2013), включає
146 зразків з 15 країн, 158 рівнів прояву за 36 ознаками;
– ознакова колекція за цінними господарськими ознаками (Свідоцтво №203 від
13.02.2013), включає 95 зразків з восьми країн, 72 рівні прояву за 15 ознаками;
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– ознакова колекція за технологічністю вирощування (Свідоцтво №234 від 12.02.16 г.),
включає 40 зразків з семи країн світу, які відображають діапазон мінливості зразків тритикале
озимого за 15 ознаками;
– ознакова колекція за хлібопекарськими властивостями у співавторстві з лабораторією
генетики, біотехнології та якості (Запит № 391 від 18.10.2017 р.), включає 65 зразків з шести
країн світу за 124 градаціями ознак.
В результа багаторічного вивчення генофонду тритикале озимого виділено та зареєстровано вісім зразків, які характеризуються високою зимостійкістю, стійкістю до снігової цвілі,
легкістю обмолоту, виповненим зерном та ін.
Значний вклад у формування генбанку зернових культу зробив Р.Л. Богуславський,
провідний науковий співробітник, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
куратор колекції малопоширених видів пшениці та диких співродичів. Романом Львовичем
започаткувано роботу з формування колекції малопоширених видів пшениці та диких
співродичів.
Формування колекції малопоширених видів пшениці, диких родичів Національного генбанку рослин України проводять з 1992 р. НЦГРРУ і Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН. Здійснюється поповнення новими
зразками, вивчення господарських і біологічних ознаках, ведення бази паспортних даних,
впровадження в селекційні, наукові та навчальні програми.
Основою колекції стали зразки культурних сортів пшениці Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН, зразки диких видів пшениці та егілопсів, зібрані експедиціями
НЦГРРУ, а також зразки культурних і диких видів пшениці, люб'язно передані Всеросійським
НДІ рослинництва ім. Н. І. Вавилова (Росія); дикорослі форми пшениці і егілопсів з Міжнародного центру сільськогосподарських досліджень на посушливих територіях (ICARDA, Сирія).
Цінні зразки видів пшениці, егілопсів і амфіплоїдів різного геномного складу передані з
НДІ генетики та селекції АН Азербайджану; Вірменського сільськогосподарського інституту,
Інституту цитології і генетики СВ Російської академії наук; генбанку Чехії, Словаччини, Польщі.
Велика колекція Ae. tauschii та інших видів передана з Селекційно-генетичного інституту.
Колекція Національного генбанку рослин
України включає генетичне різноманіття 27 малопоширених видів роду Triticum L., представлене 534 зразками, з яких 85 зразків вітчизняного
походження. Упродовж звітного періоду колекцію збільшено на два зразки. Культурна двозернянка (полба) представлена 225 зразками, спельта
– 75, інші види пшениці – 234 зразками. Колекція
включає 246 зразків дикорослих співродичів
пшениці (41 зразок з України), з яких 244 – представники 23 видів роду Aegilops L. та два зразки
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy; 33 зразки
дикорослих співродичів ячменю, у т.ч. 31 належать до шести диких видів ячменю (26 вітчизняних), два зразки – стрічкооснику (Taeniatherum
Р. Л. Богуславський
asperum (Simonk.) Nevski; 81 зразок амфідиплоїдів пшениці, у т.ч. Tritordeum – п‘ять зразків. Разом зібрано та підтримується 894 зразки генофонду.
В останні роки до колекції включено форми полб'яного типу, створені в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр'єва шляхом гібридизації полби з твердої пшеницею і характеризуються легким вимолотила зернівок: Голіковська, Романівська, 05-171, 06-1, 06-366, 07-45, 08753, 09-220 та ін.
Практична цінність генетичної різноманітності малопоширених видів і дикорослих ро92

дичів пшениці визначається наявністю в ньому джерел цінних ознак для генетичного поліпшення пшениці.
Це різноманітність також є матеріалом для дослідження генетичних закономірностей і
шляхів еволюції провідної зернової культури – пшениці. Культурні її види є продуктом багатовікової діяльності багатьох поколінь хліборобів у різних природно-кліматичних умовах, втіленням праці, інтелекту, важливою складовою частиною культури людства. Це визначає необхідність збереження і всебічного вивчення цього надбання для сучасного і майбутніх поколінь.
У результаті роботи виділено ряд зразків за цінними господарськими ознаками.
Високу урожайність серед плівчастих видів показали зразки спельти озимої: Європа,
UKR (стандарт) – 710 г/м2 у перерахунку на вилущене зерно, Frankenkorn, DEU (еталон) –
630 г/м2, Kreuzung Spelz, DEU – 765 г/м2, Л3275/10, UKR – 720 г/м2; полби озимої UA0300485,
HUN (еталон) – 480 г/м2 у перерахунку на вилущене зерно; Black Winter Emmer, USA –
540 г/м2, UA0300081, POL – 576 г/м2. З голозерних зразків порівняно високу урожайність показали T. petropavlovskyi UA0300435, TUR – 800 г/м2 (стандарт пшениці м‘якої Подолянка –
780 г/м2), T. sphaerococcum Perciv. сорт Еремеевна, RUS – 596 г/м2 (еталон Шарада – 568 г/м2).
Найбільш крупнозерними виявились спельти: UA0300481, CHE з масою 1000 зерен
55,0 г; Rothenburg 10, DEU – 55,5 г; Афіна, UKR – 55,6 г; Frankenkorn, DEU (еталон) – 56,0 г;
Elsenegger Weisskorn, CHE – 56,6 г; вказані вище високоурожайні зразки озимої полби:
UA0300485, HUN (еталон); Black Winter Emmer, USA; UA0300081, POL – 57,0–57,5 г.
Слід відзначити добру перезимівлю і досить високу однозернянок (2=14) урожайність –
близько 470 г/м2 посіяних восени зразків T. monococcum L.: UA0300282, HUN; UA0300311,
SYR; UA0300310, GEO. Ці зразки не уражались хворобами. За літературними даними, вони є
перспективними для використання зерна в органічному і дієтичному харчуванні, що потребує
спеціальних досліджень.
Серед зразків ярого типу розвитку за урожайністю виділився еталон спельти Tridentina,
ITA – 350 г/м2 (у перерахунку на вилущене зерно); до нього наближались UA0300238, UZB –
320 г/м2; IR 00639, UKR – 270 г.
Пройшов державне випробування і включений до Державного реєстру сорт пшениці полби звичайної Романівська. Проходить державне сортовипробування сорт пшениці твердої
ярої Ксанта, створений з використанням амфідиплоїду Tritordeum, який характеризується підвищеним вмістом у зерні каротиноїдів. За результатами роботи сформовано сердцевинну колекцію малопоширених видів пшениці. (Запит № 331 від 20.08.15 г.)
Ячмінь ярий. Історія створення колекції ярого ячменю нерозривно пов'язана з діяльністю
Харківської селекційної станції. Вже в перші роки діяльність станції була спрямована на збір
якомога більшої кількості зразків насіннєвого матеріалу польових сільськогосподарських культур. А саме ті, що вирощувались на сході та півдні України, з метою їх подальшої оцінки. Роботу з вивчення зразків ячменю в 1909 р. розпочав Б. К. Єнкен. Далі до 1932 р. селекційну роботу
проводив В. Я. Юр'єв [51]. З 1932 р. по 1961 р. селекційною роботою та збором нового матеріалу ячменю ярого займалася учениця В. Я. Юр'єва кандидат с.-г. наук, Т. І. Дмітрієва.
Селекція ячменю ярого на Харківській державній селекційній станції базувалась на застосовуванні методу індивідуального добору. Так було створено сорт ячменю ярого Європеум
353/138 (добором з місцевого сорту Молочного 133), Нутанс 8/71, Медикум 105/72 (обидва добором з місцевих форм Ганна Моравська №71 та Кнейба шестирядний №72). Найбільш цінним
та довговічним був сорт Європеум 353/138, який вирощували у виробництві понад 50 років [5].
Пізніше були районовані сорти Ювілейний та Харківський 306, які створені на основі індивідуального добору із зразків світової колекції ВІРу, перший з малоазіатськиго, другий з абісінського. Добір сорту Харківський 306 (автори – Т.І. Дмитрієва, О.В. Заговора) проведено на фоні сильного пошкодження злаковими мухами, цей сорт є одним з найбільш стійких до пошкоджень
шведською мухою.
Із п'яти районованих у 1976–1990 рр. сортів ярого ячменю гібридного походження Харківський 60 та Харківський 70 створені схрещуванням сортів місцевої селекції , три – з інорайонним вихідним матеріалом, у т. ч. Харківський 74 із зразка Дворан із Чехії [52]. Найбільшого
поширення (близько 0,5 млн. га на початку 80-х років) набув сорт Харківський 60, автори цих сор93

тів – В.Т. Манзюк, М.М. Лук'янченко, П.М. Барсуков та ін.
Пізніше селекціонерами П.М. Барсуковим та М.Р. Козаченко, на основі мутагенезу, створено цінні сорти Харківський 84, Екзотик, Джерело, Бадьорий, а згодом при поєднанні мутагенезу та
гібридизації – Гама, Етикет, Аспект, Здобуток та ін, Взірець, Інклюзив, Доказ [53]
На сьогодні в колекції ячменю ярого НЦГРРУ усі сорти Харківської селекції, зокрема
сучасні районовані як пивоварного напряму використання так і зернового – Мальовничий,
Скарб, Подив, Виклик, Парнас, Етикет та ін.
Починаючи з 1956 р. по 1987 р. роботу з вивчення та поповнення колекції ячменю ярого
проводила Г. А. Корольська, з 1987 р. по 2003 р. О. В. Бібік, а з 2003 р. цю роботу очолив
Р. В. Рожков, пізніше з 2011 р. по 2014 р. Н. В. Іванова., з 2014 р. В. А. Музафарова Роботу з
формування колекції ячменю
ярого проводили
співробітники:
Л. Г. Серікова,
В. П. Польщикова, Ю. О. Манзюк, І. А. Петухова.
На даний час колекція ячменю ярого НЦГРРУ налічує 4752 зразків. За 10 років вона збільшилась на 413 зразків. Переважна більшість зразків колекції ячменю ярого надійшли з таких країн як Сербія, Казахстан, Узбекистан, Австрія, Великобританія, Канада та ін.
Зразки з України становлять в колекції 15,7%, що свідчить про тісну співпрацю по залученню та обміну генофондом між науково- дослідними установами та навчальними закладами
України. Частка зразків з Німеччини становить 11,1%, це зразки з Institut fur Stress Physiologie
und Rohstoffqualitat та Saatzucht Josef Breun GmbH. З Мексики (CIMMYT) залучено 10,8 %.
Частка зразків, що надійшли з Росії (Російська федерація) становить 9,0 %, це співпраця з такими установами як ВНДІ генетичних ресурсів ім. М. І. Вавілова, Ставропольський НДІСГ,
Московький НДІСГ та ін.
Поповнення колекції здійснюється щорічно та за останні 10 років становить близько
1400 зразків. Колекція охоплює 74 різновидності та відображає широкий діапазон різноманіття роду Hordeum vulgare L. (плівчаті, голозерні, напівплівчаті, двохрядні, шестирядні, безості,
короткоості, трьохості, фуркатні, 8-ми вузлі та ін.). В наявності є зразки, що відносяться до
пяти диких видів ячменю, це – Hordeum agrocrithon, Hordeum bulbosum, Hordeum glaucum,
Hordeum murinum, Hordeum spontaneum.
За біологічним статусом переважна більшість зразків представлені селекційними сортами (43,9 %) та селекційними лініями (38,6 %) зарубіжної селекції. Частка сортів української
селекції становить 12,7 %, селекційних ліній українського походження – 4,5 %. Генетичні лінії
зарубіжного та українського походження становлять 0,3 %.
В результаті багаторічного вивчення виділено найбільш високоврожайні зразки в три річних циклах вивчення, урожайність яких була в межах 447 г/м2 до 705 г/м2. Це сорти перш за
все української селекції – Взірець, Джерело, Дивогляд, Аграрій, Мальовничий, Аватар, Святогор, Гермес, Східний, Варіант, Святомихайлівський, Дорідний, МІП Вдячний, МІП Мирослав
(UKR); зразки з Росії – Биом, Владимир, Щедрый, Казак, Т 12; зразки з Казахстану – Асем,
Сусын, Целинный 2005; з Німеччини – KWS Aliciana, KWS Bambina, Traveler.
Серед ячменю дворядного виділено крупнозерні зразки (54,9–58,1 г) Святовіт, Щедрик,
Смарагд (UKR); Поволжский 22, ЯК-401, Нудум 95 (RUS); Великан (KAZ); Владлен (KGZ);
Despina (DEU) та ін. Серед ячменю високою крупністю зерна характеризувались зразки: Шедевр, 12-473 (UKR); Yerong (AUS) та ін.
Виділено високобілкові зразки продовольчого та кормового напрямків використання:
МІП Сотник, Салют, МІП Богун, Віраж (UKR); Медикум 139, Наран (RUS) – вміст білку становив 15,19–16,38%.
За результатами багаторічної оцінки виділено еталони за ознаками відмінності, зокрема
за висотою рослин (карлики з висотою рослин нижче 60 см – Heran, CZE; напівкарлики (61–80
см) Виклик, UKR; середньорослі (81–110 см) Джерело, UKR; високорослі (111–130 см) Гранал
1, KAZ; дуже високорослі (більше 130 см) Баган , RUS); за довжиною колоса (дуже короткий
– Harmal, SYR; короткий – Moroc9-75, SYR; середній – Віртуоз, UKR; довгий – Адамей,
UKR); за забарвленням алейронового шару зернівки (фіолетовий – ВМ-МГФ, BLR;
коричневий – Ocimana 6 Avamai, CHN; чорний – Negra Manfredi, ARG; сірий – H 159-42, SYR;
білий – Unterafesl, AUS; жовтий – Взірець, UKR; помаранчевий – UA0801311, UKR; зелений –
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UA0800663, ETH); крупність зернівки (дуже дрібна – ВМ-МГФ, BLR; дрібна – Unterafesl,
AUT; середня – Квант 2, RUS; велика – Галактик, UKR; дуже велика – Нутанс 511/624, UZB);
за скоростиглістю (ультраскоростиглі – Nord, CAN; ранньостиглі – ВМ-МГФ, BLR;
середньостиглі – Армакс, UKR; пізньостиглі – Взірець, UKR; дуже пізньостиглі – Жан, KAZ).
За результатами оцінки зразків за круп яними властивостями виділено еталони різного рівня
прояву вирівняності зерен: дуже низька (меньше 76 %) – сорт Гатунок (UKR); низька (76–
80 %) – сорт Взірець (UKR); середня (81–85 %) – сорт Тонус (RUS); висока (86–90 %) – сорт
Статок (UKR); дуже висока (більше 90 %) – сорт Сварожич (UKR). Також виділено зразки
ячменю ярого з високим показником скловидності (більше 60%), це сорти – Сварожич,
Совіра, Парнас (UKR); Омский 90, Золотник, Азов (RUS), серед голозерних – Ахiлес, Гатунок
(UKR); Оскар, Голозерный 1 (RUS).
Цінність крупи визначається не тільки високим вмістом білка (13 – 21 %) і крохмалю
(56,9 – 61,3 %) але і високою її калорійністю. За результатами оцінки енергетичної цінності
зерна коливалась в межах 291 – 310 Ккал. Висока калорійність була характерна лише голозерним сортам (var. nudum) – Ахілес, Гатунок (UKR); CDC Alamo (CAN).
В НЦГРРУ зареєстровано 56 зразків ячменю ярого, серед них зразки з безамілозним типом крохмалю – waxy форми (Л 13-1007, Л 14-1183, Л 14-1171, Л 14-72), з комплексом господарських ознак (MIR5067, MIR4687, MIR4710, MIR4950, МІП Вдячний, МІП Мирослав, Сталий, Аверс, L-626-10, L-651-10, L-652-10, L-326-10, Щедрик, Донецький 12, Наран, Майский,
Мальовничий, AC Malone, Юдиз), голозерні з високим вміст β - глюканів та високою твердістю зерна (Л 4-16, Л 4-17, Л 4-14, Л 4-3, Л 4-7, Л 4-11), з високою антиоксидантною активністю
(Л 12-473, Л 12-954, Л 12-333, Л 12-945); створені лінії ячменю ярого, що характеризуються
комплексом цінних господарських ознак – EL 2, EL 10, EL 16; виділені сорти ячменю ярого за
круп‘яними властивостями – Совіра, Дорідний, Сока, Водограй; стійкістю до хвороб – Atribut,
Sabel, Saloon, Pax, Lumar, Aspen.
В НЦГРРУ сформовано та зареєстровано:
– навчальну колекцію ячменю ярого (Свідоцтво №24 від 5.12.06), яка складається з 47
зразків 15 країн світу, включає генетичне різноманіття 19 різновидностей, що відображають
різноманіття генофонду ячменю ярого для навчальних цілей;
– ознакову колекцію ячменю ярого за господарськими ознаками (Свідоцтво № 128 від
30.12.2011 р), колекція включає 58 зразків з 15 країн світу, яка відображає різноманіття ячменю за проявом господарських ознак (урожайність, маса 1000 зерен, стійкість до збудників
хвороб та ін.);
– генетичну колекцію ячменю ярого за стійкістю до хвороб (Свідоцтво № 210 від
25.12.2015), колекція включає 315 зразків 11 різновидностей з 25 країн світу за чотирма ознаками (стійкістю до борошнистої роси, карликової іржі, летючої сажки, ринхоспоріозу), відображає різноманіття зразків за ідентифікованими групами генів;
– ознакова колекція ячменю ярого за ознаками відмінності (Запит № 390 від 18.10.2017
р.), колекція включає 355 зразків з 28 країн світу та 20 різновидів, які відображають діапазон
мінливості зразків ячменю ярого за 43 ознаками (висота рослин, урожайність, форма куща,
забарвлення алейронового шару зернівки, наявність плівки, форма зернівки, антоціанове забарвлення кінчиків остюків, кількість рядів в колосі, форма колоса, довжина колоса, щільність
колоса) за 158 рівнями їхнього прояву.
Упродовж десяти останніх років науково–дослідним, селекційним установам, навчальним закладам, генбанкам різних країн було передано 4384 пакетів зразків ячменю ярого. Використано як новий вихідний матеріал при виведенні сортів ячменю в Інституті рослинництва
імені В. Я. Юр‘єва 202 зразки з колекції ячменю ярого. Унаслідок цього створено та внесено
до Державного реєстру сортів рослин України – Модерн, Рогань, Щедрий, Дивогляд, Етикет,
Аспект, Здобуток, Виклик, Парнас, Взірець, Інклюзив, Доказ та передано на державну реєстрацію сорти: Вітраж, Козир, Скарб, Реванш, Пан, Велес, Смарагд.
Наукові розробки лабораторії. Зібраний генофонд зернових колосових культур налічує
20 тисяч зразків зернових культур, у т. ч. пшениці м‘якої озимої – 5649 зразків, пшениці
м‘якої ярої 3020 зразків, пшениці твердої озимої 225 зразків, пшениці твердої ярої
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1301 зразок, малопоширених видів та диких співродичів пшениці та ячменю 894 зразки, тритикале озимого 1876 зразків, тритикале ярого 1913 зразків, жита 353 зразки (озиме 316 зразків,
яре 35 зразків, багаторічне два зразки), ячменю ярого 4752 зразки.
Співробітниками лабораторії генетичних ресурсів рослин сформовано 37 колекцій генофонду: базові колекції – пшениці м‘якої озимої, пшениці твердої ярої; генетичні – пшениці
м‘якої озимої за стійкістю до хвороб і шкідників та ячменю ярого за стійкістю до хвороб; 21
ознакова (пшениця м‘яка озима, ячмінь ярий, тритикале озиме, тритикале яре – за ознаками
відмінності; пшениця м‘яка озима за кондитерськими властивостями; тритикале озиме за хлібопекарськими властивостями, тритикале озиме за технологічністю вирощування; пшениці
м‘якої ярої, пшениці м‘якої озимої, тритикале ярого, ячменю ярого – за цінними господарськими ознаками; пшениці м‘якої озимої, пшениці твердої ярої, пшениці м‘якої ярої, ячменю
ярого, ячменю озимого – за стійкістю до хвороб та внутрішньостеблових шкідників; пшениці
м‘якої озимої – за якістю зерна, пшениці м‘якої озимої – за зимо- морозостійкістю в поєднанні
з іншими цінними господарськими ознаками); серцевинні – пшениці твердої ярої, малопоширених видів пшениці; спеціальні ознакові – тритикале озимого та жита озимого за зимостійкістю; навчальні – пшениці твердої ярої та ячменю ярого.
Сформовано та запатентовано базу даних пшениці за комплексом господарських ознак.
Сформовано та щорічно поповнюються ознакові, образні бази даних, а також бази родоводів
зернових культур.
Зареєстровано в НЦГРРУ 206 цінних зразки зернових культур. 17 з яких створено співробітниками лабораторії. Сформовані колекції генофонду та виділені зразки зернових культур
використовуються в установах України та світу в селекційних, наукових та навчальних програмах. Щорічно з цією метою передається користувачам понад 1500 зразків зернових культур. За останні 10 років передано 16000 зразків зернових культур.
На основі зразків колекції зернових культур створено та занесено до Державного реєстру сортів рослин України сім сортів зернових культур, на Державному сортовипробуванні
знаходяться 32 сорти створених за авторства співробітників лабораторії, або за їх участю.
Опубліковано 180 наукових праць, у т. ч. монографія, 13 наукових видань, навчальний
посібник, п‘ять каталогів вихідного матеріалу, методика формування генетичної колекції ячменю ярого.
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗДОБУТКИ УСТИМІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ
СТАНЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В. Я. ЮР’ЄВА
НААН З ФОРМУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН
Ю. В. Харченко, В. М. Кір'ян, О. В. Тригуб,
Р. О. Бондус, С. І. Силенко
Збір та збереження генетичного різноманіття рослин має виключно важливе значення як
для окремої країни, так і для людства в цілому. Реалізація селекційних програм, кінцевою метою яких є, у першу чергу, вирішення продовольчих, загальноекономічних і навіть соціальних
проблем, неможливе без надійних джерел вихідного матеріалу, якими є банки генетичних ресурсів рослин. Колекції генетичних ресурсів мають важливе наукове та освітньо-пізнавальне
значення. У зв‘язку з цим роботи зі збору, збереження, вивчення та забезпечення ефективного
використання колекцій генетичних рослинних ресурсів є пріоритетними проблемами рослинництва [1, 2, 3, 4, 5].
Історія дослідної станції. На Полтавщині, за 30 кілометрів від промислового Кременчука, у селі Устимівка Глобинського району знаходиться Устимівська дослідна станція рослинництва. Станція одна з небагатьох науково-дослідних установ України, що займаються вивченням і збереженням генетичного різноманіття рослин. Історія станції бере свій початок з
30 липня 1931 р. Тоді Устимівський дендрологічний парк (закладений у 1893 р.), передано
тресту "Каучуконос" ВНДІ каучуконосів МСГ СРСР для створення на його базі опорного пункту з вивчення та розмноження евкомії в‘язолистої –субтропічного гутаперченосу, що ріс у
відкритому ґрунті. Починаючи з 1933 року, його перейменовують в "Устимівську науководослідницьку станцію Інституту каучуконосів". Де й продовжуються роботи з каучуконосами:
тау-сагизом, кок-сагизом, ваточником, евкомією.
У 1940 р. при дослідній станції створено Науково-підсобне господарство для перевірки
наукових досягнень у виробничих умовах. З вересня 1941 по березень 1944 рр. дослідна станція евакуйована у місто Бірськ Башкирської АРСР. Дослідницькі роботи припинили на період
війни. Після повернення з евакуації, на станції відновлено наукову роботу з каучуконосами.
До 1954 р. напрямок досліджень залишався незмінним. Разом з тим, актуальність вивчення природних каучуконосів з метою промислового використання на той час зменшилась.
Хімічна промисловість у достатній мірі освоїла виробництво синтетичного каучуку, і виникла
потреба зміни напрямку науково-дослідних робіт. Тому, згідно наказу Міністерства сільського господарства СРСР №153 від 17 травня 1954 р. та наказу ВАСГНІЛ № 73/II від 24 травня
1954 р., дослідна станція підпорядкована Всесоюзному науково-дослідному інституту рослинництва (ВІР, м. Ленінград).
Розпочався новий і надзвичайно важливий період у діяльності станції. Під керівництвом
наукових співробітників ВІРу освоювались методики вивчення, підтримання та розмноження
насіння колекційних зразків різних с.-г. культур. Почалось активне будівництво нових споруд
– метеостанції, теплиці, інтродукційно-карантинного розсаднику, житлових будинків, складських та інших приміщень господарського призначення. Активно розвивалась наукова та господарська діяльність. В окремі роки на полях станції з метою вивчення та розмноження висівалось понад 15 тисяч колекційних зразків різних с.-г. культур. Розширювалась площа землекористування. Завдяки ефективному веденню насінництва, рівень рентабельності господарської діяльності в окремі роки перевищував 100%.
За час існування дослідної станції значний внесок у її існування та розбудову внесли директори Ф. П. Волков, О. Г. Пичикін, В. І. Северин, М. М. Чекалін, І. М. Дашевський,
М. В. Кір'ян. З успіхом продовжує кращі традиції своїх попередників нинішній керівник дослідної станції, провідний науковий співробітник лабораторії зернобобових, круп‘яних культур
і кукурудзи, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Юрій Вікторович Харченко.
Після здобуття Україною незалежності, 9 грудня 1991 року, згідно рішення урядової комісії, станцію передано Українській академії аграрних наук. У відповідності Постанови Президії
99

УААН №16 від 20 серпня 1993 р. та рішення вченої ради дослідної станції від 19 січня 1994 р.,
станція підпорядкована Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН як Устимівська дослідна станція рослинництва (Устимівська ДСР). Роботу з генетичних ресурсів рослин у нашій
державі очолив Національний центр генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ). Важливим
є той факт, що починаючи з 1954 р., головний напрямок науково-дослідних робіт станції залишився незмінним. Збережено унікальні колекції живого насіннєвого матеріалу, що протягом
багатьох років збирались з усіх куточків світу. У минулі роки на дослідній станції працювали
знані науковці-ресурсники. Своїми дослідженнями вони внесли значний внесок у створення колекцій генетичних ресурсів рослин, формування методології роботи з колекціями, виділення цінного генофонду тощо. Це такі співробітники як: завідувачі лабораторій І. К. Шулаков,
А. Ф. Пупикін, Ф. П. Волков, В. В. Олефір, В. В. Колотілов, І. І. Мірошніченко, М. В. Кір‘ян,
Ю. І. Бідаш; наукові співробітники К. М. Белякова, Н. А. Кір'ян, Н. А. Ткаченко,
І. М. Дашевський, Г. О. Ільїчов, Г. С. Колотілова, Л. С. Мельник, К. Т. Драненко, Є С. Підвезько,
М. Г. Дудник, В. А. Савчук, В. М. Колісник, А. В. Чигрин, В. В. Підвезько, С. І. Бондус,
С. Г. Холод, О. Г. Ільїчов та інші.
Наразі дослідна станція є складовою Національного центру генетичних ресурсів рослин
України (НЦГРРУ), однією з провідних установ Системи ГРРУ і працює за єдиною державною науково-технічною програмою "Генофонд рослин". Створену на дослідній станції колекцію генетичного різноманіття рослин Постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня
2001 р. за № 1709 занесено до Державного реєстру наукових об‘єктів. Що є національним надбанням нашої держави (Свідоцтво № 90, серія АА від 19 лютого 2009 року). За визначенням
НЦГРРУ сформовані на дослідній станції колекції проса, гречки, квасолі, чини, маку, картоплі
є національним надбанням і мають європейське та світове значення [6, 7].
Склад колекції та напрями роботи з нею. Колекції Устимівської дослідної станції рослинництва станом на 01.01.2018 налічують 30251 зразок 135 культур та 472 ботанічних види
Державного дендропарку "Устимівський", що становить близько 20 відсотків зареєстрованого
у НЦГРРУ генофонду культурних і дикорослих рослин. За категоріями генофонду до колекції
входить 9870 селекційних сортів (з них 2614 з України), 11801 – сортів і форм народної селекції (3573 – з України), 5434 – селекційних і 133 – генетичних ліній (2617 та 59 українського
походження, відповідно), 126 – синтетичних популяцій (57 українського походження), 30 –
гібридів (10 – з України), 46 – клонів, 2569 – дикорослих видів та форм (659 – українського
походження); статус 242 зразків не визначений (рис.1).

Рис. 1. Розподіл колекції Устимівської дослідної станції рослинництва
за ботанічним складом (на 01.01.2018 р.)
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Головними завданнями, над якими працює колектив дослідної станції, є:
– збагачення та розширення генетичної бази існуючих колекцій генетичних ресурсів с.-г.
культур за рахунок залучення зразків нових видів і різновидностей та зразків, що несуть відсутні у колекціях цінні селекційні ознаки, через створення нового вихідного матеріалу із запрограмованими кількісними та якісними характеристиками;
– формування методичних підходів до ведення колекцій генетичних ресурсів (створення
методичних рекомендацій з формування та ведення колекцій генофонду);
– інтродукція нових зразків (місцевих, дикорослих і селекційних) шляхом експедиційних
зборів і обміну матеріалом, карантинна перевірка рослинного матеріалу;
– співробітництво із науково-дослідними установами, навчальними закладами, іншими
організаціями та приватними особами з метою залучення до колекції дослідної станції та Національного генбанку цінного генофонду рослинного різноманіття для селекції та дослідницьких
робіт;
– комплексне вивчення колекцій, виділення та створення джерел і донорів цінних ознак,
формування базових, серцевинних, ознакових, спеціальних та інших колекцій генофонду та їх
реєстрація;
– збереження насіннєвих колекцій генофонду Устимівської ДСР (дублетні, активні та інші
колекції);
– розмноження та поновлення життєздатності насіння з подальшою закладкою його на довгострокове та середньострокове зберігання у Національне сховище та дублетне сховище
Устимівської ДСР;
– паспортизація генофонду, створення та ведення баз даних (паспортних, інтродукційних,
збереження, тощо);
– забезпечення зразками та колекціями генофонду, інформацією про нього селекційних
установ та навчальних закладів, інших споживачів; науково-консультативне та інформаційне
забезпечення суб‘єктів наукової та господарської діяльності.
Значною цінністю колекції дослідної станції є велике різноманіття генофонду за екологогеографічним походженням. Колекція містить зразки із п'яти континентів, що є представниками рослинності більшості природно-кліматичних зон, де ведеться сільське господарство. Зосередження у колекціях різноманітного генофонду слугує як збереженню генетичного різноманіття культурної та дикорослої флори, так і вирішенню низки нагальних питань ведення сільського
господарства через забезпечення селекційного процесу цінним вихідним матеріалом для створення сортів і гібридів, здатних пристосовуватися або протидіяти впливу негативних чинників
довкілля. Не менш важливою є і значна забезпеченість колекцій матеріалом цінним за якісним
та технологічним складом. Використання зразків колекції з високим вмістом білка, крохмалю,
цукрів, антиоксидантних складників та інших цінних якісних ознак безпосередньо у виробництві чи при застосуванні у селекції може швидко задовольнити вимоги суспільства до забезпечення більш якісними, екологічно чистими, дієтичними чи лікувальними продуктами харчування
та технічною сировиною для їх виробництва.
Інтродукція колекційного матеріалу. Актуальність колекцій генофонду як джерел вихідного матеріалу для селекційних та інших програм обумовлена планомірною інтродукцією селекційних зразків, сортів і форм народної селекції, представників дикорослих видів рослин вітчизняного та зарубіжного походження, що несуть цінні господарські та біологічні ознаки. Відповідно до цього завдання проводиться пошук нових зразків у базах даних генбанків і селекційних установ, у всесвітній мережі Internet, в інших вітчизняних та зарубіжних інформаційних
джерелах. Така інформація є основою для встановлення контактів із утримувачами цінного генофонду та обміну насіннєвим і посадковим матеріалом. На шляху залучення нових зразків
співробітниками дослідної станції встановлено зв‘язки із міжнародними центрами – Федеральним державним бюджетним науковим закладом ―Федеральний дослідницький центр Всеросійський інститут генетичних ресурсів рослин ім. М.І. Вавилова‖, Центром генетичних ресурсів
рослин Інституту генетики і фізіології рослин Академії наук Молдови, Казахським НДІ картоплярства і овочівництва АТ "Каз АгроІнновація" Міністерства сільського господарства Республіки Казахстан, РУП «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі по земле101

робству»; провідними селекційними установами України: Інститутом рослинництва імені
В. Я. Юр'єва НААН, ННЦ ―Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення‖, Миронівським інститутом пшениці ім. В. М. Ремесла НААН, Інститутом фізіології рослин та генетики, Інститутом картоплярства НААН, Веселоподільською, Синельниківською, Іванівською та Верхняцькою ДСС, ННЦ ―Інститут землеробства НААН‖, Інститутом олійних культур НААН, Інститутом с.-г. Північного Сходу НААН, Інститутом овочівництва і баштанництва НААН, Інститутом кормів і сільського господарства Поділля НААН,
Дослідною станцією лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН,
Інститутом круп‘яних культур Подільського АТУ та ін.; навчальними закладами: Національним
університетом біоресурсів і природокористування, Київським НУ ім. Тараса Шевченка, Харківським аграрним університетом ім. Докучаєва, Полтавською ДАА, Сумським НАУ, Харківським
ДУХТ та ін. Співпраця з вітчизняними та зарубіжними колегами сприяє поповненню колекції
станції районованим сортовим матеріалом різного географічного походження, занесеним до
реєстрів у різних країнах наразі і цінним сортовим матеріалом минулих років; залученню до
колекції зразків із експедиційних зборів, починаючи від 20-х років минулого століття і донині.
Співробітництво із селекціонерами дозволяє розширити генофонд існуючих колекцій новим
сучасним селекційним матеріалом різних с.-г. культур, що є носіями цінних характеристик продуктивності, стійкості до абіотичних і біотичних чинників середовища, якості продукції за підвищеним вмістом та специфічним складом білка, крохмалю, цукрів, антиоксидантних речовин,
технологічності, тощо.
З метою збереження генетичного різноманіття дикорослої флори, підтримання безпеки
функціонування природних екосистем і залучення до Національного банку генетичних ресурсів
високоадаптивних форм рослин для забезпечення розвитку фундаментальної та прикладної науки, освіти, сільськогосподарського виробництва в Україні організовується та проводиться
комплекс робіт з експедиційного обстеження територій природно-заповідного фонду, природно-історичних святинь (курганів, городищ, залишки стародавніх поселень та ін.) та пам'яток
садово-паркового мистецтва, місць роздрібного продажу місцевим населенням насіннєвої та
фруктової і овочевої продукції. Устимівська ДСР є постійним організатором та учасником експедиційних зборів як на території України, так і за її межами. Лише за останні 10 років співробітники станції взяли участь у 11 експедиціях. Маршрути експедиційних зборів пролягали по
території більшості областей України: Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Чернігівської, Сумської, Одеської, Запорізької та Київської, та декількох регіонів Російської Федерації – Центрального регіону
(Башкортостан – 7 районів і Челябінської області – 5 районів), Центрального і Південного Уралу (райони Республіки Башкортостан, Пермського краю, Челябінської, Свердловської, Кіровської областей), Північного Сходу європейської частини Російської Федерації (територія Республіки Карелія, Челябінської і Вологодської областей). Загальна довжина маршруту по території
України склала 16,3 тис. км, по території Російської Федерації – 20,9 тис. км. Експедиціями було зібрано 3347 зразків багаторічних кормових злакових, бобових, коренеплідних і малопоширених культур; овочевих, баштанних, плодових, технічних, олійних, ефіроолійних, круп'яних,
зернових, зернобобових, лікарських, декоративних культур та їх дикорослих споріднених видів
(табл.1).
У 2016 р. дослідна станція виконувала пошукове завдання "Залучення до Національного
генбанку рослинних форм народної селекції та диких споріднених видів культурних рослин,
адаптованих до умов центрального Лісостепу України" напрямками якої передбачався збір місцевих дикорослих і культурних зразків генофонду рослин, адаптованих до умов центрального
Лісостепу України, для подальшого виділення з них цінних за господарськими й біологічними
ознаками, включення у селекційні та дослідницькі програми та збереження в ex situ колекціях
Національного генбанку рослин України, а також використання результатів у державних програмах збереження біорізноманіття в Україні.
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17.0827.08.2010

25.07. 01.09.2009

15.0826.08.2008

27.0702.09. 2008

Термін
проведення
1

Таблиця 1. Результати експедиційних зборів за період 2008–2017 рр.
Регіон обстеження та
Організатори та учасниРезультати роботи
тривалість маршруту
ки експедиції
2
3
4
Центральний регіон
Зібрано 333 зразки, у тому числі: багаторічні кормові злаки (грястиця, коВНДІР ім. М. І. ВавилоРосійської Федерації (7
стриця, тимофіївка та ін.) – 90; багаторічні кормові бобові (буркун, конюва, Росія, Устимівська
районів Республіки
шина, люцерна, лядвенець, еспарцет, астрагал та ін.) – 70; малопоширені
ДСР, Україна, ДержавБашкортостан, 5 райокормові культури (щавель, родовик) – 2; зернобобові (вика, чина) – 38,
ний університет Юти,
нів Челябінської обласдекоративні культури (деревні, кущові та напівкущові породи) – 40, інші
США
ті), 7000 км
культури (овочеві, плодові, технічні, круп'яні, зернові) – 96.
Південно-Східні обласНаціональний центр
ті України (територія
ГРРУ, Устимівська ДСР,
Харківської, ЛугансьІнститут овочівництва,
кої, Донецької, Дніпро- Україна, Всеросійський
Зібрано 397 зразків генофонду рослин, у переважній більшості це насіння
петровської, ХерсонсьІР ім. М. І. Вавилова,
бобових і овочевих культур.
кої, Миколаївської, КіРосія, National
ровоградської та ПолAgrobiodiversity Centre,
тавської областей),
NIAB, KDA, м. Суон,
3400 км
Корея
Північний Схід
європейської частини
Зібрано 167 зразків, у тому числі: багаторічні кормові злаки (грястиця,
Російської Федерації
ВНДІР ім. М. І. Вавило- костриця, тимофіївка та ін.) – 71; багаторічні кормові бобові (буркун, ко(територія Республіки
ва, Росія, Устимівська
нюшина, люцерна, лядвенець, астрагал) – 29, зернобобові (вика, чина) –
Карелія, Челябінської і
ДСР, Україна
23, зернові – 12, бульбоплоди – 12, технічні – 1,
Вологодської обласдекоративні культури – 19.
тей), 5900 км
До Національної колекції України залучено: 127 зразків, з них 18 зернобоПівнічно-східні та
бових (вика, квасоля, люпин, соя та чина), 57 кормових (люцерна, конюцентральні області
Національний центр
шина, астрагал, буркун, еспарцет, та ін.), 1 круп‘яних (гречка), 38 лікарсьУкраїни (територія
ГРРУ, Устимівська ДСР, ких (безсмертник, вероніка, гадючник, дивина, дудник, та ін.), 6 овочевих
Сумської, Чернігівської,
Україна
(енотера, часник, шавлія, щавель), 2 технічних (черсак та льон), 3 плодоПолтавської та Харківвих та декоративних (яблуня, горіх та аморфа) культур і 2 бур‘янів
ської обл.), 2000 км
(берізка та повитиця).
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Східна частина України
(територія Сумської,
Харківської та Луганської областей),
2430 км

Південні та Центральні
Степові райони України (територія Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та
Херсонської областей),
2000 км

25.0705.08.2011

20.0830.08.2013

18.0829.08.2014

2
Російська Федерація –
Центральний і
Південний Урал (райони Республіки Башкортостан, Пермського
краю, Челябінської,
Свердловської, Кіровської областей),
8000 км

Південно-західний регіон України (Кіровоградська, Одеська, Миколаївська області),
2200 км

25.07.04.09.2010

1

4
Зібрано 332 зразки (221 дикорослих і 111 культурних) генофонду кормових, зернобобових, овочевих, технічних, декоративних культур і картоплі.
Серед них багаторічні кормові злаки (грястиця, костриця, тимофіївка, мітВНДІР ім. М. І. Вавилолиця, стоколос, житняк, пирійник та ін.) – 95 зразків, багаторічні кормові
ва, Росія,
бобові (буркун, конюшина, люцерна, лядвенець, астрагал, еспарцет) – 86,
Устимівська
зернобобові (вика, чина, люпин) – 41, зернові (овес, жито, ячмінь, пшениДСР,Україна
ця, тритикале) - 26, круп‘яні (гречка) – 6, бульбоплоди (картопля) – 1, технічні (льон, коноплі, фацелія) – 5, овочеві – 55 (сортовий матеріал 16 видів), декоративні культури – 17.
Зібрано 368 зразків, що належать до 87 видів, з яких 50 культурних та 37
дикорослих: зернобобові – 8, зернові культури та їх дикі співродичі – 5,
Національний центр
круп‘яні – 2, овочеві – 22, баштанні – 5, бульбоносні – 1, кормові бобові
ГРРУ, Устимівська ДСР,
культури – 15, кормові злакові – 10, кормові коренеплідні – 2, технічні,
Україна
олійні та їх дикорослі спів родичі – 4, лікарські та ефіроолійні – 6, дикорослі плодові та лісові – 6.
Зібрано 220 зразків культурних і диких видів рослин: зернобобових культур (51 зразок) – квасолі, нуту, чини, сочевиці; овочевих культур (64 зразНаціональний центр
ки) – помідорів, часнику, цибулі, дикорослих кормових бобових (25 зразГРРУ, Устимівська ДСР,
ків) і злакових (20 зразків) рослин – конюшини лучної, суничної, польової;
Україна,
люцерни жовтої, буркуну лікарського та білого, костриці лучної; диких
ВНДІР ім. М.І. Вавилова,
родичів пшениці егілопсів – Aégilops cylíndrica (5 зразків); диких родичів
Росія
олійних культур (10 зразків); плодових культур (4 зразки); лікарських рослин (19 зразків); декоративних рослин (4 зразки).
Зібрано 282 зразки, що належать до 116 видів рослин, з яких 68 культурНаціональний центр
них і 217 дикорослих: цибулі ріпчастої, часнику ярого, чини, нуту, сочеГРРУ, Устимівська ДСР,
виці, квасолі; кабачка, бобів овочевих з білим насінням, буряка столового,
Дослідна станція лікарсалату рукола, петрушки листової, кропу, цибулі ріпчастої; картоплі, ліських рослин Інституту
карських рослин – монарди, пустирнику серцевого, любистку, майорану
агроекології і природосадового, м'яти перцевої, меліси лимонної, тим'яну двоформеного, чаберу,
користування НААН,
подорожнику великого, ромашки лікарської, гісопу лікарського та інших
Україна
рослин.

3

Продовження табл. 1
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31.0712.08.2017

Національний центр
ГРРУ, Устимівська ДСР,
Дослідна станція лікарських рослин Інституту
агроекології і природокористування НААН,
Україна

Національний центр
ГРРУ, Устимівська ДСР,
Дослідна станція лікарських рослин Інституту
агроекології і природокористування НААН,
Україна

Центральні райони
України (територія
Полтавської, Черкаської , Кіровоградської та
Київської областей),
2200 км

20.0422.04.2016,
10.0713.07.2016,
04.0817.08.2016

Лісостепова зона (північні, західні та східні
райони Кіровоградської, західні райони
Полтавської, північні
райони Харківської та
Дніпропетровської областей), 2050 км

3

2

1

Продовження табл. 1
4
Під час двох наукових експедицій зібрано 702 зразки, які належить до 190
видів рослин, з яких 62 культурних і 128 дикорослих: зернові – 45 зразків,
зернобобові – 58, овочеві – 107, баштанні – 13, кормові – 296, технічні – 4,
олійні – 15, лікарські та ефіроолійні – 148, плодові та декоративні – 17.
Сформована електронна база даних експедиційних зборів на 702 записи з
прив‘язкою знайденого зразка до географічної назви об'єктів місцевості,
до географічних координат, до висоти над місцем моря, тощо. Сформована інтродукційна електронна база даних на 538 зразків залучених до колекції Устимівської ДСР. Складено 2 картосхеми маршрутів експедицій (в
т.ч. з доступом на WEB-ресурсі). Систематизована образна база даних, що
нараховує понад 300 фотознімків сайтів (зображення морфологічних ознак
рослин, зображення фітоценозів, зображення особливостей рельєфу локацій, ін.). Для поповнення гербарного фонду Дослідної станції лікарських
рослин (LBE) зібрано 182 аркуші гербарію, які належать до 72 видів. Визначені 12 перспективних об‘єктів для проведення моніторингу стану ценопопуляцій цінних та рідкісних генотипів кормових та лікарських рослин
їх ґрунтовного вивчення, збереження та відтворення.
Зібрано 419 зразків, що належать до 164 видів і підвидів рослин, з яких
208 культурних і 211 дикорослих зразків. Це зразки зернових культур (8
зразків) – ячмінь (селекційні сорти), дике жито; зернобобових культур (25
зразків) – квасоля, нут, сочевиця, соя; овочевих та баштанних культур (141
зразок 35 культур) – помідор, перець солодкий, цибуля дика, салат головчатий і напівголовчастий, та ін., дикорослих кормових бобових (72 зразки)
і злакових (43 зразки) трав – астрагал, еспарцет, конюшина гірська, конюшина лучна, конюшина середня, лядвенець рогатий, та ін.; бульбоплодів
(3 зразки): картопля; диких родичів олійних культур (6 зразків): рижій
дрібноплідний, льон жовтий, та ін.; декоративних культур (13 зразків):
ялівці, жасмин, бересклет та ін.; лікарських та ефіроолійних культур (105
зразків близко 60 видів).

Експедиційні збори проводилися за участі НЦГРРУ та Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології та природокористування. Обстежено і проведено збори насіння
зразків генофонду в 119 місцезнаходженнях. Загальна довжина експедиційних маршрутів
склала 2204 км. Разом зібрано 702 зразки, що належать до 190 видів рослин. З яких 62 культурних і 128 дикорослих. Залучений насіннєвий і посадковий матеріал забезпечив розширення
генетичної бази існуючих і створення нових колекцій генетичних ресурсів польових, лікарських, малопоширених культур різних груп за рахунок залучення нових зразків, видів, різновидностей і форм, що характеризуються показниками адаптивності до стресових чинників середовища, стійкості до біотичних чинників. За результатами зборів сформовано електронну базу
даних експедиційних зборів на 702 записи з прив‘язкою знайденого зразка до географічної
назви об'єктів місцевості, географічних координат, висоти над рівнем моря, з описами складу
фітоценозу місцезнаходження зразка, рельєфу локації, назви зразка, та ін.; складено 2 картосхеми маршрутів експедицій; систематизована образна база даних, що нараховує понад 300
фотознімків сайтів (зображення морфологічних ознак рослин, фітоценозів, особливостей рельєфу, ін.); для поповнення гербарного фонду Дослідної станції лікарських рослин (LBE) зібрано 182 аркуші гербарію, що належать до 72 видів.
По маршрутах експедиційного пошуку особлива увага приділялася видовому різноманіттю рослинності курганів, могильників, майданів та інших історичних об‘єктів, які знаходяться під охороною. Визначено 12 перспективних об‘єктів для проведення моніторингу стану ценопопуляцій цінних і рідкісних генотипів кормових та лікарських рослин, їх ґрунтовного
вивчення, збереження та відтворення. Для червонокнижних видів та видів рослин, що не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними, визначено пункти для можливого влаштування резерватів in situ збереження. До ресурсних підрозділів установ-виконавців ПНД "Генофонд рослин" передано 726 пакетів зразків. Зібраний генетичний матеріал рослинного різноманіття та наукову інформацію використано при виконанні 9 завдань програм наукових
досліджень НААН. За результатами польових і біохімічних досліджень, залучених зразків
виділено 11 джерел селекційно-цінних ознак кукурудзи, 2 джерела м‘яти перцевої.
Загалом, проведена робота з інтродукції колекційного матеріалу за період 2008-2017 рр.
забезпечила надходження до Національної колекції України та колекції дослідної станції 9858
зразків зернових, зернобобових, круп'яних, технічних, олійних, овочевих, баштанних, кормових, плодових, ефіроолійних, лікарських, декоративних культур та їх дикорослих споріднених
видів.
З 1956 р. в Устимівській дослідній станції функціонує інтродукційно-карантинний розсадник (ІКР). Головними завданнями якого є фітосанітарна перевірка та первинне господарсько-біологічне вивчення всього різноманіття зразків зернових, зернобобових, круп‘яних, овочевих, кормових, технічних та ін. культур, що залучаються з-за кордону, а також частина зразків зібраних експедиціями на території України. Нині в інтродукційно-карантинному розсаднику працюють два науковці – науковий співробітник, фітопатолог С. М. Холод та молодший
науковий співробітник Д. М. Кочерга.
Щорічно до ІКР Устимівської ДСР надходить до 500 зразків (табл. 2). Вони залучаються
співробітниками НЦГРРУ та дослідної станції шляхом обміну, на основі наукового співробітництва та експедиційних зборів.
Одночасно з карантинною перевіркою зразків зарубіжного та вітчизняного походження у
ІКР проводиться значний обсяг робіт з первинного вивчення та опису інтродукованого матеріалу. Значне різноманіття зразків зернових і зернобобових культур (пшениці, ячменю, тритикале,
нуту, чини, бобів, сочевиці) надходить на карантинну перевірку у рамках участі НЦГРРУ у міжнародних випробуваннях селекційного матеріалу, які організовують міжнародні центри сільськогосподарських досліджень – CIMMYT (Міжнародний центр з покращення кукурудзи та
пшениці, Мексика), ICARDA (Міжнародний центр сільськогосподарських досліджень в аридній зоні, Сирія), турецька філія міжнародного центру СIMMYT з випробування пшениці м'якої
озимої (IWWIP), Всеросійський НДІ рослинництва ім. М.І. Вавилова (Росія), Саскачеванський
університет (Канада), генбанки і селекційні установи різних країн світу.
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Таблиця 2. Вивчення інтродукованого матеріалу в Устимівському інтродукційнокарантинному розсаднику за групами культур у 2008-2017 рр.
Географія надходжень, зразків шт.
Групи культур
всього
Україна
країни СНД
інші країни
Зернові
Зернобобові
Круп‘яні та кукурудза
Технічні та олійні
Овочеві та баштанні
Кормові
Разом

1029
1358
455
155
182
188
3367

22
1
12
108
242

39
312
49
53
10
43
506

990
1024
406
101
160
38
2719

Результативною є участь ІКР у міжнародних випробуваннях селекційного матеріалу зернобобових культур, що проводить Міжнародний центр сільськогосподарських досліджень на
посушливих територіях ICARDA (Сирія). В Україну залучені посухостійкі з високою продуктивністю і якістю насіння зразки квасолі, нуту, чини, сочевиці, бобів. Після дослідження за комплексом ознак 11 розсадників нуту із ICARDA, виділено зразки, що визначаються придатністю
до механізованого збирання врожаю (компактна або прямостояча форма рослин), високе прикріплення нижніх бобів, значний рівень стійкості до вилягання, маса 1000 насінин, продуктивність однієї рослини, кількість бобів на рослині. В Україну з ICARDA також залучено посухостійкі з високою продуктивністю та якістю насіння зразки з 9-ти розсадників сочевиці. Інтродуковані з-за кордону зразки гороху – селекційні сорти та лінії зернового, овочевого та кормового
напрямів використання з різноманітними морфологічними ознаками: типом листка, детермінантним типом росту, цукровим типом бобу.
Вивчення генетичного різноманіття, виділення джерел і донорів господарських ознак,
формування та реєстрація колекцій. Одним із етапів формування колекцій зразків генофонду є
їх вивчення за господарськими, морфологічними ознаками, біологічними та технологічними
властивостями з виділенням джерел і донорів цих ознак для традиційних та нових напрямків
селекції. Впродовж 2008-2017 рр. оцінено 15621 зразок і виділено 4175 джерел цінних господарських і біологічних ознак. Науковцями станції проводилось вивчення генофонду рослин за
продуктивністю та її складовими. На природному та штучному інфекційному фоні проведено
пошук джерел стійкості до вірусних хвороб серед світового різноманіття культурних і диких
форм картоплі, сажки проса, твердої і летючої сажки ярого ячменю, вірусної мозаїки гречки,
бактеріальних та вірусних хвороб зернобобових культур. Окремим розділом досліджень зернобобових культур стала оцінка зразків на посухо- та жаростійкість, солевитривалість, за реакцією на фотоперіодичні умови вирощування. У результаті вивчення видового та сортового
різноманіття люцерни виділено джерела для створення тимпанійно-безпечних сортів цієї культури, а також форми люцерни зі зниженим вмістом сапонінів у кормовій масі. З метою одержання нового вихідного матеріалу і збагачення генофонду кукурудзи на станції виконано
низку досліджень зі створення та вивчення властивостей міжродових гібридів кукурудзи з
теосинте. Велика увага приділяється залученню до колекції та вивченню генетичних ресурсів
дикорослих споріднених видів сільськогосподарських рослин. Що є джерелами цінних генів
стійкості до хвороб і шкідників, несприятливих абіотичних чинників середовища тощо. Виділення джерел селекційно важливих ознак, тобто організація передселекційної роботи, проводилась у відповідності до загальноприйнятих методик [8-22]. Розподіл зразків за групами цінності здійснювався за класифікаторами, апробованими або розробленими в установах Системи генетичних ресурсів рослин України [23-30]. Вивчення проводилось польовими, лабораторними, статистичними і спеціальними методами, враховуючи зокрема специфіку кожної культури та різноманітні напрямки їх використання.
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Генетичні ресурси групи зернових культур дослідної станції нараховують 7507 зразків
таких культур як пшениця м'яка та тверда, малопоширені та дикі споріднені види й амфідиплоїди пшениці, жито, тритикале, ячмінь, овес. Нині роботу з колекціями проводять завідувач
лабораторії, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
В. М. Кір‘ян і молодші наукові співробітники Р. С. Вискуб та Ю. Г. Іллічов.
Колекція пшениці м'якої озимої та ярої включає зразки із 40 країн Європи, Азії, Африки та Америки. Найчисельнішими у колекції є зразки з України (1013 шт.), Росії (437),
США (399) . Тверда пшениця, малопоширені види пшениць та дикорослі споріднені види походять з Іспанії, Португалії, Болгарії, України, Росії, Грузії, Туреччини, Ірану, Сирії, Тунісу,
Індії, Китаю, Японії, Чилі, США. У колекції дослідної станції представлені 29 видів пшениці,
з них 13 видів, що культивуються та піддаються обмолочуванню: T. sinskajae A. Filat.et Kurk.,
T. militinae Zhuk. et Migusch., T. durum Desf., T. turgidum L., T. persicum Vav., T. aethiopicum
Jakubz., T. turanicum Jakubz., T. polonicum L., T. aestivum L., T. sphaerococcum Perciv.,
T. antiquorum Udacz. Et Schachm., T. compactum Host, T. petropavlovskyi Udacz. et Migusch.; 7
плівчастих видів, що культивуються: T. monococcum L., T. timopheevii (Zhuk.) Zhuk.,
T. dicoccum (Schuebl.) Schrank, T. ispahanicum Heslot, T. spelta L., T. macha Dekapr. et Menabde,
T. vavilovii Jakubz.; 4 дикі види: T. boeoticum Boiss., T. urartu Thum. ex Gandil., T. araraticum
Jakubz. T. dicoccoides (Koern. ex Aschers. et Graebn.) Schweinf.; 5 синтетичних видів (амфідиплоїдів): T. kiharae Dorof. et Migusch., T. miguschovae Zhirov, T. monococcourarticum Gandil., T.
erebuni Gandil., T. palmovae Ivanov. Колекція пшениці м'якої представлена 22 ботанічними
різновидностями, пшениці твердої – 20 різновидностями.
Враховуючи, що генетичне різноманіття найбільш важливий чинник при створенні нових сортів, що будуть здатні протидіяти біотичним та абіотичним впливам середовища, даватимуть високий врожай зерна високої якості, робота з колекцією пшениці зосереджена на оцінці інтродукційних надходжень та виділенні потенційно цінних зразків.
Протягом десяти останніх років до комплексного вивчення залучено понад 2700 зразків
різних видів пшениці та її диких споріднених видів У результаті чого виділено понад 1400
джерел цінних селекційних ознак. Зокрема серед них лінії пшениці м‘якої озимої: Er 1066-06 –
за поєднанням ознак високої групової стійкості до хвороб борошнистої роси (8 балів), септоріозу листя (7 балів), снігової плісняви (9 балів), високої маси 1000 зерен (50,0 г) та підвищеної урожайності (717 г/м2); Г 245 – за поєднанням ознак високої стійкості до борошнистої роси (7 балів), снігової плісняви (9 балів), високої маси зерна з колосу (2,2 г) та високої врожайності (814 г/м2); Er 6794-06 – за поєднанням ознак високої групової стійкості до хвороб борошнистої роси, септоріозу листя, снігової плісняви (7 балів), високої маси 1000 зерен (53,0 г);
Er4KH – за поєднанням ознак високої урожайності (839 г/м2), високої якості клейковини (ВДК
65), високого об‘єму хліба (770 мл) та високої загальної хлібопекарської оцінки (9 балів);
L144-0KH- – за поєднанням ознак високої урожайністі (790 г/м2) із високою стійкістю до збудників бурої іржі (8 балів) та септоріозу листя (8 балів); L168 – за поєднанням ознак високої
екологічної пластичності (в несприятливий 2013 рік за погодно-кліматичними умовами –
урожайність 874 г/м2), високої стійкості до збудників бурої іржі (8 балів) та септоріозу листя
(8 балів) та ін.; Triticum spelta (UA0300111) – за ознакою низького відсотку плівчастості
(27,5 %) у порівнянні з іншими зразками пшениці спельти.
У процесі вивчення встановлено 30 еталонів для різних ознак: 2 еталони низької зимостійкості (рівень зимостійкості низький – 31-40 %, бал 3): Seri.1b*2/3/Kauz*2/Bow...
(IU062150), OK81306/Mercan-2 (IU061620) (TUR); 4 еталони високої стійкості до збудників
борошнистої роси пшениці м‘якої озимої (рівень стійкості – дуже високий, бал 9): Lukullus
(AUT), NIC064688SA (DEU), Rada (SVK), LA9528CA78- 1-2/WX03 ARS0170 (IU061891)
(USA); 2 еталони високої сприйнятливості до збудників борошнистої роси пшениці м‘якої
озимої (рівень стійкості – низький, бал 2): CO050337-2 (IU061821), BC01007-7 (IU062136)
(USA); 9 еталонів групової сприйнятливості зразків пшениці м‘якої озимої до борошнистої
роси та септоріозу (стійкість на рівні 2-4 бали): Славен, L142--8-0-8, L185-27, Гармонія одеська, Оржиця, Оранта одеська, L146-02KH-0-3-3, L189-5 (UKR), Р1 619380 (RUS); 3 еталони
високої стійкості до збудників листкової бурої іржі (рівень стійкості – дуже високий, бал 9):
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Берегиня миронівська, Краєвид, L144-0-13-0-4 (UKR); 3 еталони сприйнятливості до збудників листкової бурої іржі (рівень стійкості – низький, бал 3): Dagmar, Etela (CZE),
Seri.1b*2/3/Kauz*2/ Bow... (IU062150) (TUR); 2 еталони великої маси 1000 насінин (рівень маси 1000 насінин – великий, бал 7): Рум'яна, L170-0-22 (UKR); 4 еталони малої маси 1000 насінин (рівень маси 1000 насінин – малий, бал 3): L142--8-0-8 (UKR), Arkeos, Arlequin (FRA),
SD06069 (USA); 1 еталон скоростиглості (достиг на 1 день раніше за стандарт скоростиглості): Славен (UKR).
Одним з важливих напрямів роботи з колекцією пшениці є пошук зразків стійких до основних збудників хвороб. Проводиться вивчення колекційних зразків пшениці м‘якої озимої
різного походження та років створення, що репрезентують всю колекцію озимої м‘якої пшениці дослідної станції. За цією тематикою співробітником відділу виконується дисертаційна
робота. Виконано та захищено 3 дипломні роботи.
Сформовано та зареєстровано у НЦГРРУ базову колекцію генофонду озимої м'якої пшениці чисельністю 5079 зразків з 56 країн. Продовжується робота з формування ознакових колекцій, до яких включаються зразки пшениці з цінними агрономічними та технологічними
властивостями: стійкі до несприятливих природних факторів (морозо- та зимостійкість, посухостійкість), стійкі до борошнистої роси, бурої іржі, вилягання, з високою продуктивною кущистістю, скоростиглі, посухостійкі, крупнозерні, врожайні, високобілкові, ін. Такі колекції
можна рекомендувати для використання у селекційних програмах.
У колекції зернофуражних культур дослідної станції налічується 2816 зразків різного географічного походження з усіх континентів. Переважна більшість колекційного матеріалу
представлена зразками з України, Болгарії, Білорусі, Канади, Чехії, Словаччини, Німеччини,
Данії, Франції, Великобританії, Угорщини, Мексики, Польщі, Росії, Казахстану, Швеції, Сполучених Штатів Америки, колишньої Югославії, а також інших країн світу.
Колекція ячменю Hordeum vulgare L. налічує 1506 зразків. У ботанічному відношенні вона
представлена двома підвидами: subsp. distichum (L.) Koern. – дворядні та subsp. vulgare – багаторядні. Багаторядні ячмені (subsp. vulgare L.) представлені такими різновидами: rikotense R.Reg.,
pallidum Ser., parallelum Korn., pyramidatum Korn., coeleste L. Дворядні ячмені (Subsp. distichum L.)
представлені наступними різновидами: nutans Schubl., medicum Korn., erectum Schubl., nudum L.
Обсяг колекції тритикале складає 768 зразків. Колекція вівса налічує 434 зразки. Вона представлена трьома видами: Avena sativa L., A. byzantina C. Koch., A. strigosa Schreb; перший з них – різновидами mutica Alef., aristata Krause., aurea Koern., krausei Koern., grisea Koern., cinerea Koern.,
montana Alef., obtusata Alef. У колекції жита озимого налічується 57 зразків.
Вивчення зразків зернофуражних культур проводиться за комплексом господарсько-цінних
ознак – зерновою продуктивністю, скоростиглістю, низькорослістю, стійкістю до вилягання, до
враження хворобами, стійкістю до осипання та ін. У результаті вивчення було виділено низку
джерел господарсько-цінних ознак зі стабільним їх проявом. Так, за продуктивністю виділені зразки: жита озимого – Верхняцьке 95, Аврора, Кормове 51 т (UKR), Вирій (BLR); тритикале озимого– АДП 2, Сувенір, АДИ 1094 (1-2), АДИ 441, АДИ 34/4, Прад, Гарне (UKR), Велетень (BLR);
ячменю озимого – Лінія 4/6, Лінія 5/2, Тамань, Восход (UKR); ячменю ярого – Вакула, Соборний,
Скіф (UKR), Tolar (CZE); вівса – Скакун (RUS), Derbu (CAN).
За стійкістю до вилягання виділено зразки жита озимого – Паллада (UKR), LPP 94 (DEU);
ячменю озимого – Секрет, Аванс, Козир (RUS), Огоньковський (UKR); ячменю ярого – Heran
(SVK), Tabora (FRA), Boss (POL), Носівський 29, Лінія 2159, Лінія 2158, Лінія 2145 (UKR); вівса –
Синельниківський 68, Райдужний (UKR), Догой (RUS); за скоростиглістю: ячменю озимого –
Лінія 5/5, Лінія 1.80 , Лінія 7/1, Лінія 4/1 (UKR); ячменю ярого – Мить, Адапт, Баган (UKR).
В результаті вивчення колекційного матеріалу зернофуражних культур, виділено низку зразків, що характеризуються окремими господарсько-цінними ознаками або їх комплексом, які є
основою для створення ознакової колекції. Ознакова колекція нараховує 193 зразки, в т. ч.:
65 шт. – тритикале, 24 шт. – жита озимого, 77 шт. – ячменю і 27 шт. – вівса. Вона включає в себе
зразки, виділені за ознаками: високої стабільної продуктивності, низькорослості, стійкості до вилягання, скоростиглості, стійкості до враження хворобами та іншими ознаками. Систематично
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проводиться робота з розширення ознакової колекції. Також було сформовано та зареєстровано у
НЦГРРУ навчальну колекцію генофонду вівса чисельністю 37 зразків з 16 країн.
На Устимівській дослідній станції рослинництва сформовано колекції зернобобових
культур у кількості 5542 зразки. З них 973 – українського походження. За біологічним статусом зразки належать до селекційних сортів – 1416, місцевих сортів і форм – 3121, селекційних
ліній – 80, дикорослих споріднених видів – 924. До колекції включено п‘ять культур – квасоля, чина, горошок, люпин і вигна. За останні 10 років групою зернових бобових культур було
вивчено понад 2000 зразків і виділено 400 джерел господарсько-цінних ознак. Роботу з колекцією проводить завідуючий лабораторією зернобобових, круп‘яних культур та кукурудзи, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник С. І. Силенко. Формування та ведення колекції зернобобових культур здійснюється у відповідності до «Широкого
уніфікованого класифікатора роду Lathyrus L.» (В. В. Колотілов, С. І. Силенко) та методичних
рекомендацій з вивчення генетичних ресурсів зернобобових культур.
Однорічні зернові бобові культури відіграють провідну роль у вирішенні проблеми дефіциту рослинного білка. З цією метою створюються високопродуктивні і високоякісні сорти
зернобобових культур, для чого необхідним є вихідний матеріал. Тому одним із важливих
напрямків роботи з колекцією зернових бобових культур на дослідній станції є виділення
джерел високого рівня прояву цінних ознак для використання їх як вихідного матеріалу у селекції. Так, з метою створення високоврожайних сортів квасолі та інших зернових бобових
культур, за останнє десятиріччя запропоновано для включення до гібридизації, як однієї або
двох батьківських форм, зразки з високою масою насіння з рослини, високою кількістю насінин з рослини, підвищеною кількістю бобів на рослині.
Важливим напрямом селекційної роботи з культурою квасолі є створення скоростиглих
сортів, що здатні гарантовано давати стабільний урожай насіння. На дослідній станції за
останнє десятиріччя результати аналізу зразків квасолі звичайної за походженням дозволили
визначити, що найбільш перспективними за ранньостиглістю є зразки з України, Росії, Словаччини, Німеччини. Їх рекомендовано використовувати як вихідний матеріал при створенні
сучасних конкурентноспроможних сортів цієї важливої харчової культури.
Придатність до механізованого збирання є найбільш слабкою ланкою у технологічному
процесі вирощування квасолі. Тому вивчалися сортозразки квасолі звичайної за ознаками висота прикріплення нижнього ярусу бобів на рослині та висота рослини. Виділено зразки квасолі звичайної з високим (>15 см) розміщенням нижнього ярусу бобів на рослині: UD0300856
(SVK), UKR008:02634 (MEX), UD0302796 (DEU), UD0302957 (UKR), UD0302930 (UKR),
UD0302547 (AZE). Перспективними для селекційної роботи є стабільні сортозразки з оптимальним вираженням ознаки "висота рослини": Оливкова (UKR) та Jamunada (ESP).
Зроблено суттєвий крок до інтенсифікації вирощування квасолі в Україні – впровадження у виробництво нового сорту зернового напряму використання Отрада. Сорт внесено до
Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2011 р. Його створено на Устимівській дослідній станції рослинництва за участі Інституту рослинництва імені
В. Я. Юр‘єва НААН методом багаторазоваго індивідуального добору з українського сорту
Харківська штамбова. Новий сорт квасолі є технологічним і толерантним до хвороб. Він дозволяє отримувати високі врожаї насіння не тільки в зоні Центральної України, а і в зоні Сходу України – більш жорсткій за температурним режимом та вологозабезпеченням. Кущова
форма рослини цього сорту, достатньо висока стійкість до вилягання і невеликий розмір насіння дозволяє збирати якісне насіння прямим комбайнуванням.
За результатами вивчення виділено та зареєстровано цінні зразки квасолі зернової: сорти
Enorma (DEU), Segregation black (PHL), Horoz (TUR), Chaly de Dobrodzha, (Cegledi 4 (HUN);
місцеві форми UD0301025 (AFG), UD0302272 (AZE) та лінія UD0300658 (MDA). Вони несуть у
своєму генотипі комплекс селекційно-цінних ознак (поєднання високої урожайності з масою
1000 насінин, поєднання комплексної стійкості до ураження збудниками хвороб та інші).
Чина посівна є продовольчою, технічною та кормовою культурою. На даний час культура є недооціненою і практично не вирощується, хоча є цінною культурою. Насіння містить
30,44–34,31% білка та 38,0–42,5 крохмалю. За біохімічною характеристикою чина не поступа110

ється гороху та сої, а клітковини містить навіть менше, ніж вони. За збором білка з одного
гектара серед зернобобових культур вона займає провідне місце. Білки чини містять усі незамінні амінокислоти.
За результатами вивчення створено Каталог зразків генофонду чини посівної (Lathyrus
sativus L.) базової колекції України. У ньому відображено основні напрями вивчення даної колекції (урожайність насіння, зеленої маси, сіна; вміст білка у насінні та зеленій масі, продуктивність та інші). Виділено низку унікальних зразків (місцеві зразки UD0400320 (SWE),
UD0400512 (RUS), UD0400496 та UD0400500 (AFG), сорти Белянка (UKR), Краснодарская 55
(RUS)) з високим проявом цінних господарських ознак (висока урожайність насіння, зеленої
маси, сіна; вміст білка, скоростиглість, підвищена кількість бобів на рослині та інші).
Колекція горошку, люпину та вигни вивчається за основними господарськими показниками (урожайність насіння, зеленої маси та сіна; стійкість до ураження збудниками хвороб;
розтріскування бобів).
За результатами досліджень сформовано та зареєстровано у НЦГРРУ різні типи колекцій:
– базова колекція генофонду квасолі – 4489 зразків з 88 країн;
– базова колекція генофонду чини – 1173 зразків з 62 країн;
– передано на реєстрацію базову колекцію горошку – 756 зразків з 51 країна;
– ознакова колекція генофонду квасолі за урожайністю та стійкістю до хвороб – 81 зразок з 22 країн;
– ознакова колекція генофонду квасолі за біохімічним складом насіння – 58 зразків з
22 країн;
– ознакова колекція генофонду квасолі за придатністю до механізованого збирання та
ранньостиглістю – 57 зразків з 17 країн.
Колекція кукурудзи дослідної станції нараховує 2364 зразки. Зразки належать до кременистого – 45%, зубоподібного – 27,7%, напівзубоподібного – 22,8%, цукрового – 3%, розлусного – 1,1% та інших підвидів. Керівником сектору кукурудзи дослідної станції вже 30 років є
науковий співробітник Л. Я. Харченко. За 10-ти літній період вивчено 953 зразки та виділено
348 джерел господарсько-цінних ознак. За цей час сформовано та зареєстровано у НЦГРРУ
дві колекції: робоча колекція кукурудзи різного географічного походження, що включає 382
зразки з 30 країн світу, описує 11 ознак 54 рівнів прояву та 7 ботанічних підвидів, а також робоча колекція кукурудзи харчового напрямку використання, яка включає 106 зразків з 11 країн світу. На реєстрацію до НЦГРРУ передано 12 унікальних зразків генофонду кукурудзи. 7 з
яких зареєстровано: лінії RF 90 та RF 7 (USA) та Местная К101 (MDA), сорти Черностебельная (USA), Сее (ESP), форма Египетский 1 (EGY), місцевий сорт Бийская (RUS).
На Устимівській дослідній станції рослинництва проводиться вивчення різноманіття кукурудзи за продуктивністю, вмістом білка та крохмалю з метою виділення найбільш перспективного вихідного матеріалу для селекції гібридів з поліпшеним біохімічним складом зерна в
умовах Лісостепу України.
Лише на одному з етапів дослідження, у результаті польових обліків та спостережень,
проаналізовано 550 зразків кукурудзи та виділено 12 ліній-джерел підвищеної зернової продуктивності і 38 джерел окремих елементів її структури, 8 джерел підвищеної стійкості до
ураження збудниками хвороб. Виділений матеріал є перспективним біогенним джерелом сировини для отримання широкого спектру високоякісних харчових, фармацевтичних та технічних продуктів. Дослідна станція тісно співпрацює з лабораторією генетики та біотехнології
Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва – екологічне випробування та розмноження 250
ліній кукурудзи на основі ендоспермових мутацій та їх комбінацій; Синельниківською селекційно-дослідною станцією Інституту зернового господарства – вивчення 13 гібридів кукурудзи силосного напрямку використання з покращеними біохімічними показниками; лабораторією селекції та насінництва кукурудзи Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН –
70 гібридів кукурудзи.
За останні десять років отримано низку напрацювань у доборі вихідного матеріалу кукурудзи за ознакою "кількість качанів на рослині" та виявленні джерел ефективного поєднання
111

цієї ознаки з продуктивністю, а також з морфологічними ознаками, що характеризують придатність генотипу до механізованого збирання. Залучення до селекційного процесу багатокачанних зразків дозволяє вести цілеспрямований добір вихідного матеріалу кукурудзи при виконанні різних селекційних програм. Так, серед сортів розлусної кукурудзи, якій притаманна
багатокачанність, цінними є сорти: Cutie Blues, Cutie Pink та Ornamental Popcorn (CAN).
Одним із напрямків вивчення була оцінка нових перспективних гібридів цукрової кукурудзи селекції Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва та Устимівської дослідної станції
рослинництва за рівнем антиоксидантної активності з використанням тест-системи на основі
стабільного радикала DPPH, а також за комплексом ознак продуктивності, які в сукупності
відображають перспективність гібридів.
Вивчено особливості та перспективи використання у виробництві нових форм кукурудзи
харчового призначення, створених за допомогою екологічно-безпечного методу використання
біохімічного ефекту природних мутацій структури ендосперму зерна кукурудзи. Створені науковцями Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва та Устимівської дослідної станції рослинництва за допомогою цього методу сорти й гібриди мають значні перспективи для комерційного використання.
Колекцію круп’яних культур дослідної станції репрезентують дві культури – просо та
гречка. Роботу з ними виконують учений секретар станції, кандидат сільськогосподарських
наук, старший науковий співробітник О. В. Тригуб, та молодший науковий співробітник
В. М. Воронцова. Загальна кількість зразків культур становить 7508 шт. Що є 24,8 % від загальної колекції станції. Колекція круп‘яних культур вирізняється значним різноманіттям колекційного матеріалу за еколого-географічним походженням.
Колекція проса є найбільш чисельною колекцією дослідної станції та налічує 5881 зразок.
Культура проса заслуговує особливої уваги завдяки посухостійкості, високому коефіцієнту розмноження, можливості за короткий вегетаційний період формувати високий урожай зерна та соломи, має високу стійкість до хвороб. Цінність зерна проса визначається високими біологічними,
технологічними і біохімічними показниками, що ставить його в один ряд з основними харчовими
та кормовими культурами світу. У залежності від напряму використання і зони вирощування змінюються і вимоги до сортів: сорти харчового напряму використання поєднують високу урожайність із підвищеними технологічними і біохімічними показниками якості зерна і крупи (крупністю зерна, низькою плівчастістю, високим виходом пшона стійкістю до хвороб і шкідників); сорти
кормового напряму відрізняються високорослістю та значною облистяністю рослин, при створенні цих сортів ураховуються такі морфологічні ознаки як висота рослин, кількість міжвузлів,
площа листової поверхні, кущистість, ремонтантність (збереження зеленого листя до повного
визрівання зерна), а також біохімічні показники: вміст білка, каротиноїдів, незамінних амінокислот і мінеральних речовин [31].
На дослідній станції важливим напрямом роботи з колекцією проса є вивчення зразків за
морфобіологічними і господарськими показниками в умовах південної частини Лісостепу
України. За останнє десятиріччя досліджено 750 зразків. 1036 зразків вивчено на стійкість до
чотирьох рас сажки. За господарсько-цінними характеристиками виділився 121зразок. Що є
джерелами високої урожайності, 99 – крупнозерності, 152 – високої продуктивності волоті та
69 – великої маси зерна з рослини. За ознаками стійкості було виділено 310 зразків: до вилягання – 45, поникання волоті – 40, осипання – 40, бактеріозу – 57, просяного комарика – 39,
кукурудзяного метелика – 35, сажки – 54 шт.
Після досить тривалого і об‘ємного вивчення колекції проса можна зробити висновок,
що для зони південної частини Лісостепу України найбільш цінними є зразки походженням з
України. Переважно це генетичний матеріал, що був створений на основі місцевих сортів з
використанням різних методів селекції – від простих відборів до застосування мутагенезу і
багатоступінчастих складних схрещувань. Інші зразки колекції також становлять велику цінність як банк генотипів з максимальним різноманіттям прояву ознак і властивостей для використання у різних напрямках селекції. Наприклад, урожайними та стійкими до негативних
чинників середовища виявились зразки походженням з Японії, Індії, Марокко і Франції. Тому
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при інтродукції слід надавати перевагу зразкам із цих країн. Високоврожайні зразки належать
до степової української, лісостепової та індійської еколого-географічних груп.
Використання значної кількості вихідного матеріалу різного генетичного і географічного походження, наданих із колекції Устимівської дослідної станції рослинництва, дозволило
Веселоподільській дослідно-селекційній станції створити сорти проса: Веселоподолянське
176, Веселоподільське 16, Золотисте, Лана, Денвікське. Із наданого останнім часом вихідного
матеріалу колекції у гібридизацію були включені продуктивні, крупнозерні зразки UC0205517
та UC0205577 (RUS), стійкі до вилягання UC0200810 (RUS) та UC0200326 (KAZ), стійкі до
поширених рас сажки зразки UC0200389 і UC0200477 (RUS) та інші. У результаті спільної
роботи з цим вихідним матеріалом у 2011 році було створено новий крупнозерний посухостійкий сорт проса Олітан з потенціалом продуктивності 50-60 ц/га.
Найбільш цінні зразки проса у кількості 20 шт. після всебічного вивчення передано на
експертизу до НЦГРРУ. На даний час зареєстровано 7 унікальних зразків проса. Їх залучено
до Національної колекції: селекційні лінії М 95-1919, 7/7.5, 7/93.2, 1/57.5 (UKR); селекціні
сорти Олітан (UKR), Kye-shan'-shyan-li (CHN); місцеві сорти UC0205038 (GBR), UC0200480
(UKR).
На дослідній станції сформовано колекцію гречки, що нараховує 1627 зразків. Репрезентує матеріал походженням із 23 країн світу У тому числі: з 20 областей України, 28 – Російської Федерації та 5 – Республіки Білорусь. У складі колекції, крім гречки звичайної
(Fagopyrum esculentum Moench.), є 6 зразків гречки татарської (Fagopyrum tataricum (L.)
Gaertn.), по одному зразку гречки багаторічної (Fagopyrum cymosum Meissn.) та гігантської
(Fagopyrum giganteum Krotov). 23 зразки колекції є поліплоїдами (тетраплоїдами). У колекції
присутні зразки, зібрані експедиціями ще за часів М.І. Вавилова, у колишньому СРСР з початку минулого століття.
Нині роботи з ведення колекції та дослідження генетичного різноманіття гречки базуються на «Широкому уніфікованому класифікаторі роду Гречка (Fagopyrum Mill.)»
(О. В. Тригуб, Ю. В. Харченко). За останні 10 років вивчено 1092 зразки гречки та виділено
236 джерел господарсько-цінних ознак. Специфічність використовуваного вихідного матеріалу гречки визначається напрямком селекції: на урожайність, якість продукції, тривалість вегетаційного періоду, високий гомеостаз плодоутворення, придатність до вирощування за інтенсивною технологією, холодо- та посухостійкість, нектаропродуктивність, стійкість до пошкодження шкідниками та ураження збудниками хвороб. Сучасні вимоги до сортів потребують
розширення генетичної основи наявного генофонду, пошуку серед раніше зібраного чи створеного нового вихідного матеріалу зразків із селекційно-цінними характеристиками. Найбільш оперативним шляхом вирішення цієї проблеми є застосування еколого-географічного
принципу пошуку та створення вихідного матеріалу із залученням до селекційного процесу
географічно віддалених різноманітних форм, які володіють необхідними ознаками.
Дослідженнями, проведеними на дослідній станції, при вивченні широкого набору географічно відділених форм гречки, встановлено значну залежність тривалості вегетаційного періоду від походження. Незважаючи на загальну здатність сортового матеріалу, збільшувати тривалість вегетаційного періоду у більш вологі роки, встановлено специфічність розподілу матеріалу в залежності від географічного походження зразків. Найбільш пізньостиглими виявилися
зразки із Приморського краю та Японії. Найбільш скоростиглими – з північних районів Російської Федерації. За висотою рослини сучасні українські, російські та білоруські сорти характеризуються не лише середнім рівнем прояву, а й мають високу стабільність його по роках і значну цінність як середньорослий вихідний матеріал, частина якого є детермінантними формами, а
частина володіє генетично закріпленим показником обмеженого росту рослини.
Показником привабливості сорту для споживача є якість отримуваної із зерна гречаної
крупи і особливо смаку каші, стійкості до розварювання під час приготування. На якість каші
вказує вміст білка і крохмалю у зерні, співвідношення цих компонентів, а також складові кожного з них. Найбільшим вмістом білка у зерні відрізняються вітчизняні сорти – Єлена
(17,4 %) та Українка (17,2 %), а найбільшою крохмалистістю – Слобожанка (74,0 %) і Антарія
(73,6 %). А найоптимальнішим поєднанням цих характеристик – сорти української селекції
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Слобожанка та Українка. У результаті вивчення було встановлено, що межі варіювання холодостійкості у зразків гречки незначні. Порівняння за термочутливістю географічно різноманітного матеріалу виявило здатність його не стільки витримувати низькі позитивні температури,
скільки проявляти меншу чутливість до добового коливання температур у літній період. За
цим показником кращими виявилися сорти із Сибіру, гірських районів Китаю та Непалу, у
яких підвищена холодостійкість дозволяє конкурувати при вирощуванні у холодних регіонах
з більш південними скоростиглими урожайними сортами [32, 33].
Встановлена залежність механізмів формування посухостійкості рослин гречки від регіону
походження. Зразки із степової зони України, що у процесі росту і розвитку формують могутню
листостеблову масу та характеризуються прискореним проходженням ростових процесів, забезпечують урожайність за рахунок механізму відновлення роботи генеративної сфери після зняття
тиску водного дефіциту. Посуха часто припадає на літні місяці, а за рахунок весняного зволоження, сприятливих температурних умов і родючості ґрунту, рослини встигають до настання екстремальних умов сформувати могутню вегетативну сферу. Такий механізм посухостійкості веде до
добору більш привабливих у цих умовах пізньостиглих екотипів з високими ремонтантними особливостями.
Також, як один із напрямків селекції передбачено створення форм, що вирізняються
прискореним ритмом розвитку рослин, малою кількістю вузлів і гілок першого порядку. Така
мутація обмеженого гілкування зменшує кількісний розвиток гілок та листя і сприятливо
впливає на синхронізацію розвитку рослин [34]. Аналіз географічного розповсюдження генотипів з обмеженим гілкуванням визначив Брянську область і північні райони Росії та Білорусь
як регіони з найбільшою кількістю таких зразків. Такий селекційний матеріал має значну цінність при доборі холодостійких форм.
Вагомим результатом проведеної за останні 10 років роботи з оцінки колекції гречки є
чотири зареєстровані в НЦГРРУ ознакові колекції (за урожайністю та крупноплідністю –
69 зразків з 4 країн; продуктивністю, посухостійкістю та жаровитривалістю – 62 зразки з
4 країн; придатністю до механізованого вирощування – 107 зразків з 6 країн; ознаками відмінності – 62 зразки з 5 країн) та серцевинна колекція генофонду (121 зразок з 8 країн ) (див.
табл. 1). Цінним напрацюванням є передані на реєстрацію п'ять унікальних зразків з підвищеною урожайністю та продуктивністю, високою озерненістю, низькорослістю, дружністю
достигання, ранньостиглістю, особливістю будови рослини і суцвіття.
Колекція технічних культур, сформована на дослідній станції, нараховує 2000 зразків.
За біологічним статусом зразки розподіляються на селекційні сорти – 545, місцеві сорти та
форми – 1107, селекційні лінії – 129, дикорослі споріднені форми – 147 та 72 зразки, статус
яких не визначено. До складу колекції входять культури: мак – 1091, гірчиця – 509, коноплі –
203, ріпак – 152, рижій – 41, перила – 2, лялеманція – 2 зразки. За останнє десятиліття було
досліджено 741 зразок, в т.ч.: маку – 230, гірчиці – 350, ріпаку – 120, рижію – 41 шт. Роботи з
колекцією технічних культур на дослідній станції виконуються завідуючою сектором молодшим науковим співробітником Головаш Людмилою Михайлівною.
При вивченні колекцій технічних культур перш за все проводився пошук генотипів, які
поєднують у собі продуктивність з важливими ознаками скоростиглості, стійкості до хвороб,
посухостійкості, якості зерна та є максимально пристосованими до умов вирощування у зоні
південної частини Лісостепу України. Так, за останнє десятиліття, у результаті вивчення було
виділено 172 джерела господарсько-цінних ознак технічних культур.
На особливу увагу заслуговує колекція маку. До складу якої входять 619 місцевих сортів, 141 дикоросла форма, 138 селекційних сортів, 120 селекційних ліній. Понад 90 % зразків
колекції належать до виду Papaver somniferum L., одиничними зразками представлені види
Papaver arenarium M.Bieb., Papaver dubium L., Papaver paeoniflorum, Papaver pavoninum FISH.
& C.A.MEY. , Papaver trouas, Papaver alpinum L., Papaver nudicaule L., Papaver rhoeas L.,
Papaver orientale L. Цінності колекції надає різне екологогеографічне походження матеріалу,
тобто різноманітна генетична основа наявних зразків. У переважній більшості це зразки європейського походження – 998 шт. Основна частина колекції представлена зразками з України
(43%), Німеччини (9%), Росії (8%), Чехії (6%), Угорщини (5%), а також Туреччини, Франції та
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Великобританії (по 4%). У результаті роботи з колекцією маку було виділено 24 джерела за
ознаками стабільно низького вмісту морфіну, високого вмісту олії, підвищеного вмісту олеїнової кислоти, високої урожайності, які у 2006-2010 роках включено до селекційної програми
Інституту олійних культур НААН. У 2010 році було зареєстровано в НЦГРРУ базову колекцію генофонду маку, яка нараховує 1079 зразків з 41 країни світу. Вагомим напрацюванням є
отримані у 2009 році авторські свідоцтва на сорти маку Колорит та Жар та створений у
2011 році класифікатор виду Papaver somniferum L.
Враховуючи, що сформована на дослідній станції колекція технічних культур забезпечує
селекційні установи різноманітним вихідним матеріалом з різними технологічними властивостями, також слід відмітити колекцію гірчиці сарептської (сизої) – Brassica juncea (L.) Czern.
Багатоцільове використання рослин роду Brassica L. є закономірним наслідком реалізації широкого потенціалу цієї культури [35, 36]. Результатом є виявлені генотипи, максимально пристосовані до умов вирощування у південній частині Лісостепу України за урожайністю та її
складовими, морфологічними ознаками, стійкістю рослин до захворювань і шкідників: індійська група – UE0400025, UE0400043, UE0400089, UE0400109 UE0400110, UE0400453 (IND);
західно-китайська – UE0400139, UE0400141, UE0400253, UE0400255 (CHN); японська –
UE0400456 (JPN). Серед сучасних сортів джерелом крупності насіння є сорти Славянка (RUS)
та Мрія (UKR). У результаті опрацювання колекції гірчиці було виділено та передано на реєстрацію до НЦГРРУ 8 цінних зразків за ознаками високої продуктивності, ранньостиглості та
наявності листової форми рослини.
Наукові дослідження розкривають все нові напрямки та перспективи як традиційного,
так і нетрадиційного використання олійних культур у різних галузях виробництва. Одним із
шляхів збагачення асортименту продукції є пошук нових нетрадиційних джерел рослинної
сировини, що за господарсько-цінними показниками здатні доповнювати сортимент та розширювати напрямки використання традиційних культур. У зв'язку з цим, на дослідній станції
поповнюються колекції, як широко відомими у країні технічними культурами, так і малопоширеними. Серед них – рижій. Ця культура добре адаптована до кліматичних умов України.
На початку XX століття вона на незначних площах вирощувалася у Полтавській, Чернігівській, Київській областях. На сьогоднішній день рижій культивують у європейських країнах
(Франції, Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Швеції). Нині посівні площі цієї культури в Україні
невеликі, але вона має значні перспективи [37, 38]. Вивчення колекцій рижію посівного –
Camelina sativa (L.) Crantz і рижію дрібноплідного – Camelina microcarpa Andrz. за основними
господарськими та селекційними ознаками дозволило отримати інформацію про зразки різних
напрямків використання та виділити 9 джерел за ознаками високої врожайності, високорослості та скоростиглості. У 2017 році цінний зразок рижію ярого UE0600012 із Чехії передано на
реєстрацію до НЦГРРУ за такими елементами новизни як високий вміст олії (40,3 %), особливий жирно-кислотний склад: високий вміст стеаринової (3 %), арахінової (2,2 %), ейкозенової
(20,0 %), ерукової (5 %) кислот, який поєднується з урожайністю, великонасінністю, стійкістю
до осипання та вилягання. Олія даного цінного зразка придатна для різноманітного використання у косметичній, фармацевтичній, текстильній, хімічній, металургійній промисловості та
для виробництва біодизеля.
У результаті проведеної роботи з культурою ріпаку розроблено класифікатор ріпаку
(Brassica napus L.) та виділено 32 цінних джерела: урожайності, крупності насіння, довжини
стручка, високої закладки гілок першого порядку. Унікальний зразок UE0500500 з Росії, що
відзначається високим вмістом олії з особливим жирно-кислотним складом у поєднанні з
урожайністю, стійкістю до вилягання та розтріскування стручків, зимостійкістю передано на
реєстрацію до НЦГРРУ.
Колекція багаторічних кормових культур нараховує 2176 зразків, з них 825 – українського походження. За біологічним статусом зразки розподіляються наступним чином: селекційні сорти – 664 шт., місцеві сорти та форми – 183 шт., селекційні лінії – 193 шт., клони –
46 шт., споріднені види – 1090 шт. Роботи з колекцією кормових культур дослідної станції
проводить науковий співробітник, керівник сектору В. Я. Кочерга За останнє десятиріччя вивчено 493 зразки та виділено 178 джерел господарсько-цінних ознак. З метою ідентифікації
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джерел господарсько-цінних ознак щорічно проводиться вивчення набору зразків, виділених у
процесі попереднього обстеження та розмноження. Вивчення проводиться за двома напрямками: за показниками господарської цінності (продуктивності, скоростиглості, висоти рослин,
достигання, стійкості до осипання, вилягання та ін.), а також за ознаками загальнобіологічної
та генетичної цінності (за формою куща, суцвіття, кольором квітів, формою листя та ін.).
До різноманітних завдань вивчення належить також добір видів для експозицій, відбір декоративних форм, а також добір стійких до певних умов середовища форм рослин з метою збереження рідкісних і зникаючих видів та вивчення різних методів розмноження цінних малонасіннєвих зразків. Так, упродовж 2007-2013 рр. проводилось розмноження малонасіннєвих зразків розсадним методом шляхом посіву у пластикові касети. Розсада вирощувалась протягом 45 днів при
дворазовому щоденному поливі. Зразки після підрощування висаджувались на постійне місце у
польові умови. У результаті використання даного методу колекцію кормових культур поповнено
350 зразками.
Вельми корисними для вирішення низки проблем кормовиробництва України мають
стати малопоширені кормові культури. Вони мають значну кормову поживність та енергетичний потенціал. Їх незначне поширення та використання у виробництві, перш за все, пов‘язано
із недостатньою інформованістю про ці культури спеціалістів сільського господарства. Тому
одним із важливих напрямків роботи є вивчення малопоширених кормових культур для забезпечення вихідним і допоміжним матеріалом селекційних, наукових і освітніх програм.
Систематизація та знання зосередженого у колекції генетичного різноманіття кормових
культур дає можливість найбільш продуктивно використовувати його у наукових і навчальних
програмах, кормовиробництві та інших галузей. Результатом такої роботи є зареєстровані у Національному центрі ГРРУ три навчальні колекції: колекція генофонду багаторічних бобових
кормових культур, яка складається із 26 зразків, що походять із 6 країн світу; колекція генофонду злакових кормових культур – 67 зразків з 7 країн і колекція малопоширених кормових культур, яка налічує 52 зразки 18 культур (40 ботанічних видів) з 13 країн світу. Ці колекції з метою
використання у навчальних і дослідницьких програмах було передано до Полтавської державної аграрної академії та її Аграрно-економічного коледжу.
Наразі, не дивлячись на високі кормові якості люцерни, потенціал даної культури не
тільки не використаний належним чином, але й не виявлений повністю. Тому, на дослідній
станції проводиться робота з формування та вивчення колекції люцерни (Medicago L.). Групою кормових культур досліджуються морфологічні особливості, біологічні властивості та
основні цінні господарські ознаки колекційних зразків люцерни. Виконано низку спеціальних
досліджень з виявлення у кількох видів люцерни форм зі зниженим вмістом шкідливих для
тварин речовин. Серед виявлених 68 джерел селекційно-цінних ознак люцерни є зразки, котрі
можуть слугувати вихідним матеріалом для створення сучасних сортів люцерни з покращеними кормовими властивостями, пластичністю та стійкістю до стресових чинників зовнішнього середовища. В результаті вивчення виділено місцевий зразок люцерни UJ0700028 із
Китаю, який має понад три листочки у листку. Проводиться робота з закріплення цієї ознаки.
Результатом напрацювань з колекцією багаторічних кормових культур є виділені та зареєстровані у НЦГРРУ дві унікальні місцеві форми люцерни посівної походженням з Китаю
UJ0700303 та UJ0700028, цінність яких полягає у поєднанні високої урожайності насіння (понад 4,4 г/м2), швидкого відростання навесні після скошування (9 балів), високої стійкості до
аскохітозу (7 балів), бурої плямистості (5 балів), зимостійкості (7 балів), урожайності зеленої
маси (понад 2,5 кг/м2) та сухої речовини (біля 620 г/м2).
У результаті вивчення колекції амаранту виділено джерела цінних ознак для створення
сортів кормового, олійного та декоративних типів. Для селекції сортів з високим урожаєм зеленої маси рекомендовані високорослі рослини (до 3 м) з високою конкурентною здатністю –
Amaranthus hypochondricus L. (UDS00034, ІND), A. cruentus L. (ІUDS0807, UKR; ІUDS0804,
UKR),); високою облистяністю (40%), врожайністю зеленої маси (800-900 ц/га) – A. hybridus
L. (UDS00042, GRC; UDS00018, GHA). Джерелами для створення сортів зернового типу, які
повинні мати низькорослі рослини до 1 м, дружне дозрівання, насіння білого, золотистого або
рожевого кольору з вмістом сирого протеїну до 18,0-19,0 %, можуть слугувати сорти вітчиз116

няної селекції Поліщук (A. leucospermus S. Watson), Ультра (A. hybridus), Сем
(A. hypochondriacus L.).
Стоколос безостий (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.) – одна з кращих кормових культур
серед багаторічних злакових трав. У колекції дослідної станції є зразки стоколосу безостого
різного еколого-географічного походження: Україна, Росія, Казахстан, колишня Югославія,
Норвегія, Канада. У процесі вивчення було виділено 32 джерела цінних господарських ознак,
які використовуються, як вихідний матеріал у селекції сортів стоколосу безостого з високою
кормовою продуктивністю (урожайністю зеленої маси 1,59-1,84 кг/м2, сіна 0,75-0,85 кг/м2,
облистяністю 32,5-5,5%), солевитривалістю (схожість у сольовому розчині 70-88%) та високим вмістом білка у сіні (15,2-16%).
В результаті комплексного вивчення колекційних зразків грястиці збірної за морфологічними та господарсько-цінними ознаками були виділені перспективні зразки для практичного
використання у селекції за ознаками: висока урожайність зеленої маси (0,91-0,93 кг/м2), облистяність (28,0-30 %), швидкість відростання на 20-й день після скошування (35-40 см). Серед
вивчених зразків житняку перспективними для селекції є джерела високої урожайності зеленої маси (3,7-3,8 кг/м2), врожайності сіна (0,42-0,43 кг/м2), облистяності (28,0-30,0%). Слід
відзначити сорт житняку пустельного Камишинський, який виділився за комплексом ознак і є
цінним джерелом для селекції даної культури.
Серед сільськогосподарських культур картопля вирізняється надзвичайною різноманітністю видів (species), підвидів (subspecies), груп різновидностей (convarietas), різновидностей
(varietas), форм (forma), зразків (concultivar), сортів (cultivar), гібридів (hybrids). Сформована
на дослідній станції колекція картоплі нараховує 650 зразків із 31 країни світу. Роботи з формування, ведення та збереження колекції проводяться за керівництва завідуючої лабораторії
технічних, кормових та овочевих культур, кандидата сільськогосподарських наук, старшого
наукового співробітника Р. О. Бондус.
У результаті цілеспрямованого вивчення генофонду картоплі за урожайністю та її складовими, сформовано робочу ознакову колекцію картоплі за великобульбовістю (121 зразок із
16 країн) та робочу ознакову колекцію за багатобульбовістю (31 зразок із 7 країн). Велика увага
при роботі з колекцією картоплі також приділяється питанню вивчення стійкості зразків до вірусних хвороб. Проведені дослідження й отримані на їх основі результати надали можливість сформувати робочу ознакову колекцію сортів картоплі за стійкістю до вірусних хвороб. Ця колекція є
виключно цінною для практичного використання у селекційних програмах.
В останні роки домінуючого значення набуває принцип цільового використання сортів
картоплі за призначенням. Сорти поділяють на столові, придатні для промислової переробки
на картоплепродукти та технічні (для виробництва крохмалю і спирту). Вихід і якість цих
продуктів значною мірою залежать від вмісту в бульбах крохмалю. За результатами комплексного вивчення колекційного матеріалу картоплі сформовано ознакову колекцію за вмістом
крохмалю та технологічними властивостями. Колекція включає 61 зразок з 5 країн. До ознакової колекції включено сорти-еталони, виділені за певними ознаками і різним рівнем їх прояву. До даної ознакової колекції включено сорт Зарево (Україна), який виділено, як сортеталон високої крохмалистості – понад 25,0% і вище крохмалю в бульбах.
Важливим напрацюванням є сформована колекція картоплі за ознаками відмінності, яка
нараховує 568 зразків, що належать до 47 видів і охоплюють 48 ознак і 190 рівнів їх прояву
згідно з міжнародним класифікатором. Ознакові колекції є першим кроком до створення генетичних колекцій.
Новий напрям у селекції картоплі – створення сортів з червоною, рожевою, синьою, фіолетовою шкіркою і м'якушем бульб – у даний час активно розвивається. Наразі створення сортів картоплі з кольоровим м'якушем є одним із сучасних перспективних напрямів роботи. Селекція сортів з червоною, рожевою, синьою, фіолетовою шкіркою і м'якушем бульб, у даний
час активно розвивається в Японії, Південній Америці, Китаї, США та інших країнах. Передумовою даного напрямку роботи в Україні було значне генетичне різноманіття картоплі, зібране НЦГРРУ. В Інституті картоплярства НААН з 2008 р. також проводиться робота з створення форм з кольоровим забарвленням м'якуша бульб. Компонентами схрещування були
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цінні зразки, виділені з колекції Устимівської дослідної станції рослинництва – сорти Russian
Blue (CAN), Ekzotyk (NLD). У результаті проведеної роботи було створено середньоранній
сорт Солоха, який відзначається суцільним антоціановим забарвленням м'якуша і має підвищений вміст антиоксидантів та добрі смакові якості. Використовується як профілактичний
засіб для покращення роботи і лікування травної і кровоносної системи та зміцнення імунітету. Придатний для використання як природний барвник продуктів харчування. Може використовуватись для декоративного оформлення страв (салатів, картоплі-фрі, пюре). Також з колекції дослідної станції були використані зразки картоплі C-11 та C-14 (ESP) для створення гібридів Інституту картоплярства НААН: ВМ120С17, ВМ117С11, ВМ123С80, ВМ117С21,
ВМ117С24, які є донорами ознаки забарвлення м'якуша.
Сформована колекція овочевих і пряноароматичних культур нараховує 2037 зразків
87 ботанічних видів. За біологічним статусом зразки розподіляються на селекційні сорти –
1116, місцеві сорти та форми – 605, селекційні лінії – 313. Роботу сектору забезпечує молодший науковий співробітник станції С. А. Павлик.
Серед широкого різноманіття овочевих культур, одне з найбільш вагомих місць посідає
салат (Lactuca sativa L). На дослідній станції сформована найбільш чисельна в Україні колекція
салату – 235 зразків з 26 країн світу. Матеріал представлений трьома різновидностями: салат
головковий (L. sativa var. capitata), салат листовий (L. sativa var. secalina), салат ромен чи римський (L. sativa var. romana). За результатами вивчення генофонду салату були виділені джерела господарсько-цінних ознак – зразки з подовженим строком господарської придатності, високою врожайністю листкової маси: сорти із Росії Ассоль, Патрицій (L. sativa var. capitata), сорти
Тайфун, Азарій, Вишневая димка, Вітамінний (L. sativa var. secalina).
Результатом проведеної роботи з культурою салату посівного листкового (L. sativa L.
var. secalina) є виділені та передані на реєстрацію два цінні сорти Місцевий 2 з України та
Romana rorogorana із Іспанії, які характеризуються підвищеним показником врожайності зеленої маси та продуктивності у порівнянні з сортом-стандартом Золотий шар (UKR).
Також, однією з найбільш поширених овочевих культур в Україні та світі є томати, вони
є цінним продуктом лікувального і дієтичного харчування. Щорічне ввезення в Україну нових
сортів і гібридів іноземної селекції створює нестабільну фітопатологічну ситуацію, оскільки
виникає потенційна загроза ввезення з насіннєвим матеріалом збудників захворювань різної
етіології, включаючи й віруси. Зважаючи на це, наразі необхідним є моніторинг вірусів, які
уражують рослини томатів в умовах України та контроль їх наявності у сортах і гібридах іноземної селекції. Такі дослідження нададуть змогу детально вивчити властивості виявлених
вірусів, шляхи їх розповсюдження, розробити ефективні методи захисту цієї цінної сільськогосподарської культури та зберегти її генофонд шляхом відбору стійких до вірусів сортів.
Спільні дослідження у даному напрямку проводяться лабораторією екології вірусів та діагностики вірусних захворювань ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного
університету імені Тараса Шевченка та Устимівською дослідною станцією рослинництва. У
результаті досліджень було виявлено рослини томатів із симптомами вірусного захворювання,
які раніше не були описані. Так, у польових умовах у рослин вперше виявлено ниткоподібні
вірусні частки декількох розмірів і розпочато вивчення їх біологічних властивостей. Зважаючи на вище викладене та отримані результати обстеження томатів на наявність вірусів, поява
нових захворювань потребує безперервного вірусологічного контролю, проведення селекції
томатів на комплексну стійкість до найбільш шкодочинних патогенів.
Підводячи підсумок вивчення, можна відзначити, що за останні десять років, у результаті
комплексного вивчення зразків генофонду, з метою цілеспрямованого залучення, ефективного
використання та збереження цінного генофонду, оптимізації складу та обсягу колекції дослідної
станції та Національного генбанку здійснено формування та реєстрацію у Національному
центрі ГРРУ – 17 колекцій різних типів: базових, ознакових, робочих ознакових, серцевинної,
спеціальних та навчальних 11 культур та виділено і передано на реєстрацію – 126 цінних унікальних зразків 10 культур, з яких 60 – зареєстровані (табл. 3).
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Таблиця 3. Кількість зареєстрованих в НЦГРРУ колекцій та еталонних зразків,
2008-20017 рр. (шт.)
Тип колекцій
Еталонні
Культури
робоча
базова ознакова
спеціальна серцевинна навчальна зразки
ознакова
Пшениця
1
14
Овес
1
Просо
7
Гречка
4
1
Кукурудза
1
1
7
Чина
1
1
Квасоля
1
2
Технічні
2
Кормові
2
Картопля
1
3
20
Деревовидні
2
5
культури
Всього
3
5
3
2
1
2
60
Вихідний матеріал, виділений у процесі роботи з колекціями різних культур, а також
спільні селекційні дослідження науковців станції з колегами із різних селекційних центрів
України дозволили створити низку сортів і форм, що успішно пройшли, або проходять у даний час оцінку на придатність до поширення в Україні. Лише за останні 10 років співпраця
секторів пшениці, кукурудзи, зернофуражних і зернобобових культур дослідної станції з колегами з Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН дала можливість створити та внести
до Держреєстру сортів рослин України сорти пшениці Калита, кукурудзи цукрової Білявка,
квасолі Отрада, тритикале ярого Боривітер харківський, ліній кукурудзи (батьківські форми)
МС 401 та МС 12, гібридів цукрової кукурудзи Соло F1 та кукурудзи високоамілозної Біном
F1, а також підготувати та передати у випробування сорти пшениці озимої м‘якої Коровайна
та Проня, кукурудзи цукрової Ніка, гібрид високолізинової кукурудзи Твістер F 1. Співробітники станції є співавторами створених в Інституті олійних культур сортів маку олійного Жар
(низькоморфійна декоративна форма) і Колорит (низькоморфійна високоолійна форма), у Веселоподільській дослідно-селекційній станції – проса Олітан та Поляно. До Держреєстру Російської Федерації внесений сорт пшениці Устивица за авторства науковців Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН та Устимівської дослідної станції рослинництва. Завершується робота зі створення для сидерального напрямку використання сорту тетраплоїдної гречки Устимівська тетра.
Збереження генофонду. Банки генетичних ресурсів рослин є не лише накопичувачами та
зберігачами генофонду різних культур. Головним напрямком функціонування таких зібрань є
інтенсивна робота із залученням колекційного матеріалу до селекційних програм, розширення
напрямів використання рослинних генетичних ресурсів для задоволення потреб населення
держави. За час роботи з генетичними ресурсами рослин дослідна станція, набула іміджу
установи, що здатна забезпечити різноманітні напрями наукових досліджень як вичерпною
інформацією про генофонд культури, так і якісним автентичним насінням. Співпраця з користувачами генофонду проводиться на основі договорів і угод про науково-технічне співробітництво у сфері генетичних ресурсів рослин. Де чітко прописано умови, на яких надаються
колекційні зразки, та способи і умови їх використання. Лише за останні 10 років наукові підрозділи дослідної станції передали різним споживачам (НДУ України та зарубіжжя, приватним особам, дослідницьким фірмам, тощо) як у формі окремих джерел певних ознак чи їх
комплексу, так і спеціальних колекцій – понад 18,2 тис. зразків. Успішним є співробітництво
наукових підрозділів станції із установами зарубіжних генбанків та дослідницьких центрів.
Результатом такої міжнародної співпраці є обмін цінним матеріалом із ФБДЗ ―Федеральний
дослідницький центр Всеросійський інститут генетичних ресурсів рослин імені
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М. І. Вавилова‖, РУП «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з землеробства», Центром агрономічних досліджень провінції Ено (CARAH) (Бельгія), селекційною фірмою Boreal Plant Breeding Ltd. (Фінляндія), Академією сільськогосподарських наук м.
Байчен (Китай) та ін.
Отримані, в результаті опису та вивчення рослинного матеріалу характеристики, дозволяють формувати спеціальні колекції зразків різних напрямків використання. Такі колекції формуються як на замовлення користувачів, так і на основі вивчення напрямків роботи селекційних установ, дослідження сучасних тенденцій у розвитку сільськогосподарської науки. Частина
таких насіннєвих колекцій, що містять значне видове та широке еколого-географічне різноманіття, сучасні селекційні сорти і старомісцеві сорти та форми, – це зареєстровані в Україні спеціальні та ознакові колекції генофонду. З більшістю науково-дослідних установ укладено договори про співпрацю на безоплатній основі з домовленістю врахувати внесок науковців і самої
станції при передачі селекційного матеріалу на реєстрацію як сортів так і гібридів. Основними
споживачами наукової продукції, створеної на станції, є провідні селекцентри України – Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва, ННЦ ―Селекційно-генетичний інститут – Національний
центр насіннєзнавства та сортовивчення‖, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла,
Інститут фізіології рослин та генетики, Інститут картоплярства, Веселоподільська, Синельниківська, Іванівська та Верхняцька ДСС, ННЦ ―Інститут землеробства НААН‖, Інститут олійних
культур, Інститут с.-г. Північного Сходу, Інститут овочівництва та баштанництва, Інститут
круп‘яних культур Подільського АТУ, Сумський НАУ, Полтавська ДАА та ін.
Відповідно до домовленостей із навчальними закладами України, для унаочнення при
викладанні дисциплін сільськогосподарського та біологічного напрямків проводиться створення та передача користувачам навчальних колекцій. Вони містять інформацію про морфологічні особливості будови суцвіть, плодів, насіння за кольором, розміром чи формою, тощо.
Щорічно наукові підрозділи станції створюють і передають споживачам 15-20 таких колекцій
загальною кількістю до 500 зразків. За останнє десятиріччя такі колекції створено для Полтавської ДАА, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Сумського НАУ, Подільського ДАТУ, Національного університету біоресурсів і природокористування України,
Навчально-виробничого підрозділу із селекції та насінництва Полтавської ДАА, Хорольського агропромислового коледжу, Полтавського аграрно-економічного коледжу, Новокаховського коледжу Таврійського ДАТУ, Новобузького коледжу Миколаївського НАУ, Ерастівського
коледжу ім. Е.К. Бродського Дніпровського ДАЕУ, Великобурімської ЗОШ (експериментального майданчика МОН України), Малобілозерської спеціалізованої естетичної школиінтернату «Дивосвіт» (Запорізька обл.), Глобинського еколого-натуралістичного центру (Полтавська обл.) та ін. У 2016 р. на замовлення Українського інституту експертизи сортів рослин
створено каталоги генетичного різноманіття насіннєвого матеріалу роду Fagopyrum Mill. та
кормових культур, каталоги насіннєвого матеріалу видового різноманіття малопоширених
овочевих та ароматично-смакових культур і різноманіття за характеристиками насіння баштанних культур (кавуна та дині).
Проведення передреєстраційної експертизи зразків. У процесі селекції, наукових досліджень, інших форм експериментальної та пошукової роботи, створюються або виявляються
цінні генотипи, що є вихідним матеріалом для створення нових сортів, використання у наукових та навчальних програмах, що сприяє прогресу вітчизняної науки і сільського господарства.
Ці форми є втіленням інтелекту та праці вчених, селекціонерів, дослідників, вони є надбанням
народу України, а тому мають бути виявлені, збережені у Національному генбанку рослин та
мобілізовані для практичного використання, а їх автори мають отримувати відповідну частку
винагороди. На даний час реєстрацію цінних зразків і колекцій генофонду рослин в Україні
здійснює Національний центр генетичних ресурсів рослин України [39]. Для проведення такої
реєстрації кожен заявлений зразок повинен пройти експертизу та отримати висновок на відповідність заявленим характеристикам. Така експертиза постійно проводиться у ресурсних групах
і лабораторіях Устимівської дослідної станції рослинництва. Лише за останні 10 років передреєстарційне експертне вивчення на полях та у лабораторіях дослідної станції пройшли 658 колекційних зразків зернових культур (спельти, полби, пшениці м'якої озимої), зернофуражних ку120

льтур (вівса, тритикале, жита озимого, ячменю ярого та озимого), кукурудзи, зернобобових культур (люпину жовтого та білого, вики ярої, гороху, сочевиці, бобів), круп'яних культур (гречки
та проса), технічних культур (ріпаку ярого та озимого, льону великоплідного та австрійського,
сафлору, гірчиці білої), овочевих культур (салату, капусти савойської та червонокачанної, томатів, буряків цукрових, мангольду, моркви, петрушки, баклажанів, перцю гіркого, селери, шпинату, редьки лобо, цикорію городнього, портулаку, бамії, пастернаку, дині, огірків, гарбузів,
патисонів та ін.) та кормових культур (люцерни, стоколосу безостого, амаранту, конюшини,
еспарцету, костриці, мітлиці білої, козлятнику східного, сорго, грястиці збірної, серадели, пажитниці та ін.), картоплі. Значна частина вивчених зразків підтвердили свій опис та отримали свідоцтва про реєстрацію генофонду в Україні.
Створення та ведення баз даних генофонду рослин. Необхідність в інвентаризації та систематизації генетичних ресурсів рослин особливо зросла останнім часом у зв′язку з активізацією діяльності національних та міжнародних генних банків рослин і їх співпраці. Цілеспрямований збір, комплексна оцінка колекційних зразків, аналіз і узагальнення отриманих результатів розпочато в Україні з 1993 р. Отримані дані стали основою для створення банку даних генофонду, що забезпечує документування та автоматизовану обробку інформації щодо
генетичних ресурсів рослин.
Усі нові залучені зразки (зібрані в експедиціях, отримані за обміном з іншими генбанками, створені та передані селекціонерами) заносять до інтродукційної бази даних. Наразі база
нараховує 17775 зразків. Паспортні дані про залучений зразок заносяться у відповідні 23 поля
(номер інтродукції, культура, назва зразка, ботанічний таксон, походження та ін.). Протягом
трьох років зразки оцінюються за комплексом морфо-біологічних і господарсько-цінних
ознак. До колекції генофонду зразки включють тільки після визначення їх цінності.
Паспортні бази даних містять інформацію про реєстрацію зразка у колекції станції та у
Національному каталозі зразків генофонду рослин України, його ботанічну належність, загальну, комерційну або наукову назву, географічне та генетичне походження. Представлено
також первинну характеристику зразка за тривалістю життя та типом розвитку, забарвлення
плоду або насіння, селекційну або практичну цінність, місце та роки первинного вивчення,
авторів зразка, умови надання насіння або посадкового матеріалу зразка користувачам. Структура бази паспортних даних і опис її полів, правила заповнення і методи контролю відображено у Положенні про Інформаційну систему "Генофонд рослин України" [40].
Наразі база паспортих даних містить інформацію про весь генофонд рослин, зосереджений в Устимівській дослідній станції рослинництва – 30251 зразок 135 культур (табл. 4).
Таблиця 4. Склад колекції Устимівської дослідної станції рослинництва за групами культур
№ з/п
Група культур
Кількість зразків, шт.
1
Зернові
7507
2
Зернобобові
5542
3
Круп'яні та кукурудза
9872
4
Технічні
2000
5
Кормові
2176
6
Овочеві
2037
7
Картопля
645
8
Деревовидні
472
Всього
30251
Структура бази паспортних даних відповідає міжнародному стандарту і дає можливість завантаження інформації в Європейський каталог EURISCO. Паспортна база побудована на основі
паспортних дескрипторів FAO/IPGRI, уніфікованих для різних культур і розроблених спільно
FAO з IPGRI та за участі багатьох фахівців з документування в усьому світі, для впровадження
міжнародних стандартів з метою сприяння обміну паспортними даними зразків генофонду.
Дескриптори нумеруються відповідно до уніфікованих паспортних дескрипторів культур FAO/IPGRI. Перший дескриптор (під номером 0) та останні чотирнадцять (за номерами
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29-42) є додатковими і властиві лише класифікатору EURISCO. Тільки чотири графи є обов'язковими, всі інші поля - рекомендовано для заповнення. Обов'язковими є поля NICODE (0) код країни, що веде Національний каталог, INSTCODE (1) - код установи, де зберігається зразок, ACCENUMB (2) - номер Національного каталогу та GENUS (5) - родова назва таксону
латинською мовою.
За допомогою комп'ютерної інформаційної системи «Генофонд рослин» ефективно вирішується низка питань, серед яких інвентаризація колекційних зразків; моніторинг стану колекцій на станції та в установах Системи ГРРУ, у т.ч. колекційних зразків, що вегетують;
швидкий і зручний обмін інформацією з установами в Україні та за кордоном, а також виконання інших завдань. Ця інформаційна система дозволяє проводити оперативний пошук зразків у Національному сховищі та у «польових колекціях» і їх добір за господарськобіологічними характеристиками на замовлення користувачів.
За результатами багаторічного вивчення колекційних зразків у польових і лабораторних
умовах сформовані ознакові бази даних колекцій основних сільськогосподарських культур:
пшениці, ячменю, гречки, кукурудзи, проса, квасолі, чини, картоплі та інші. Такі бази сформовано для 7496 зразків за 12-23 показниками. Характеристики, включені до ознакової бази даних,
різняться залежно від категорії та напряму використання: 1 – морфологічні ознаки (форма куща,
забарвлення стебла, облистяність, форма плоду, колір шкірки плоду (коренеплоду), забарвлення
квітки тощо); 2 – цінні господарські показники (тривалість вегетаційного періоду, продуктивність, урожайність, крупність насіння, солевитривалість, товарність та інші); 3 – біохімічні показники (вміст білка, крохмалю, морфійність, олійність та інші).
Створені на дослідній станції образні бази даних фотографічного матеріалу (близько
1500 одиниць) дозволяють унаочнити процес оцінки колекційного матеріалу, а також уточнити рівні прояву окремих ознак: довжина колоса, забарвлення колоса, колір насіння, забарвлення квітки, форма насіння та інше. База є корисною для науковців-систематиків, викладачів,
студентів.
Збереження насіннєвого фонду колекцій. Зберігання світових генетичних ресурсів у стані життєздатності має виключно важливе практичне і теоретичне значення у зв‘язку з «генетичною ерозією» – поступовим зникненням окремих видів і форм рослин, цінних для сучасного і майбутнього поколінь людей [41].
Одним із основних шляхів вирішення цього завдання є зберігання насіння у генетичних банках, що забезпечує середньотривале й довготривале збереження та доступність зародкової плазми рослин для селекціонерів, дослідників та інших користувачів. [42]. Світовий досвід ведення
генбанків, у т.ч. зберігання насіння узагальнено у Стандартах генних банків, прийнятих Комісією
ФАО з генетичних ресурсів для виробництва продовольства та ведення сільського господарства
[43]. Гарантоване збереження генетичних ресурсів рослин залежить від ефективного і раціонального керування колекціями шляхом застосування методів, що забезпечують життєздатність і доступність зразків генофонду рослин сьогодні та у майбутньому [44].
Колекція дослідної станції, за типом збереження насіння зразків генофонду, належить до
колекцій середньострокового зберігання і забезпечує підтримання життєздатності посівного
матеріалу протягом 15 і більше років. Сховище насіннєвого матеріалу має статус дублетного
сховища Національного генбанку рослин України. До групи, що опікується зберіганням насіннєвого та садивного матеріалу колекції, веденням бази даних збереження генофонду рослин
дослідної станції, входять два науковці: науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук О. С. Силенко та молодший науковий співробітник О. Ю. Роговий.
Одним із головних напрямів діяльності наукових підрозділів станції є підтримання життєздатності насіння зразків колекції. Для проведення такої роботи з колекціями польових культур функціонують три спеціальних сховища з різними типами збереження зразків. Для закладки на зберігання використовується насіння, що відповідає вимогам «Положення про вирощування та порядок прийомки насіння на зберігання у Національне сховище генофонду
України" [45]. Насіння, що передається у сховище, за своїми якостями повинно відповідати
таким вимогам: бути вільним від домішок насіння інших видів рослин та бруду; не мати домішок насіння інших сортів, ліній, форм, тощо; бути вільним від шкідників та збудників хво122

роб; мати рівень життєздатності не нижче встановленого стандартами для відповідних культур. Для доведення зразків насіння до необхідної вологості використовується осушувач повітря фірми Munters (Швеція). Протягом періоду сушіння проводиться контроль за вологістю
насіння. Вологість визначається у лабораторних умовах ваговим методом, згідно методики.
Проміжні заміри вологості виконуються вологоміром РМ-400. Доведені до необхідної вологості зразки закладаються у ламіновані пакети з фольги, для герметизації яких використовується
плівкозварювальна установка ШШ-4.

а) забарвлення квітки

б) кількість листових пластинок

в) забарвлення насіння
Морфологічні ознаки
Станом на 01.01.2018 у сховищі з контрольованими умовами (за температури +2-40С та
вологості повітря до 30 %) забезпечується збереження 16819 зразків польових культур (гречка, просо, квасоля, кукурудза, жито, кормові і технічні культури, мало розповсюджені і споріднені види пшениці). Насіння знаходиться у герметично закритій фольговій та скляній тарі з
масою насіння від 10 до 250 г кожного зразка у холодильній камері HURRE об‘ємом близько
37 м3.
Насіння інших польових культур колекції станції (12102 зразки – зернові, зернобобові) зберігається в іншому сховищі, також у підсушеному стані, за нерегульованих температурних умов,
у фольгових пакетах та скляній тарі.
Колекція картоплі (645 зразків) та маточники овочевих культур (буряки, морква, капуста) зберігають у спеціалізованому підземному сховищі.
З метою розмноження і підтримання життєздатності насіння на належному рівні за
останні десять років проводилося вирощування понад 21 тисячі зразків колекції для зберігання у Дублетному сховищі дослідної станції (табл. 5).
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Для закладки у Національне сховище, що функціонує на базі Національного центру генетичних ресурсів рослин України, вирощено та передано на зберігання понад 15 тисяч зразків. Зберігання насіння зразків польових культур відбувається там у низькотемпературних
камерах з автоматичним режимом регулювання температури за -200С і 40С.
Всесвітній банк насіння, «Сховище Судного дня» – сховище насіннєвого матеріалу світового різноманіття сільськогосподарських рослин – був відкритий у 2006 році в околицях
найпівнічнішого на планеті міста Лонгйір., обладнане на 120-метровій глибині у вічній мерзлоті, розраховане на випадок глобальних катастроф. Понад 860 000 зразків насіння надіслано і
закладено у сховище більш, ніж 60 різними організацій світу, національними та міжнародними, які утримують колекції генофонду рослин. Насіння зберігається у герметичних пакетах за
температури -180С [46].
Теоретично, насіннєвий банк у Свальбарді може зберігати всі існуючі види сільськогосподарських рослин. Нестача кисню сповільнює метаболічну активність і старіння насіння, деякі з
них можуть зберігатися 50-100 років без втрати якості, деякі – тисячу років, а якісь – ще довше.
Під керівництвом Національного центру генетичних ресурсів рослин України до Свальбардського Всесвітнього сховища насіння (Норвегія) закладено для страхового зберігання
насіння 300 зразків генофонду чини (Lathyrus), вирощених в Устимівській дослідній станції
рослинництва.

Сховище з контрольованими умовами зберігання

Сховище з неконтрольованими температурними умовами зберігання
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Спеціалізоване підземне сховище
Таблиця 5. Кількість зразків, що було закладено на середньострокове зберігання у сховища
Устимівської ДСР за 2008-2017 роки
Кількість закладених зразків, шт.
№
Група культур, культура
у дублетне сховище у Національне схоз/п
Устимівської ДСР
вище України
Зернові культури
5903
2594
пшениця м'яка
3063
пшениця тверда
68
малопоширені види пшениці, споріднені
172
види, амфідиплоїди
1
овес
426
ячмінь
1251
жито
264
тритикале
659
Зернобобові культури
3028
1572
квасоля
1342
чина
916
2
горошок (вика)
449
люпин
240
вигна
81
Круп'яні культури та кукурудза
7001
5190
гречка
1723
3
просо
3520
кукурудза
1743
Технічні культури
1671
305
гірчиця
836
рижій
57
ріпак
319
4
мак
418
коноплі
39
перила
1
лялеманція
1
5
Кормові культури
1909
442
6
Овочеві культури
2059
205
Всього
21571
15411
125

Зберігання насіння у Всесвітньому банку насіння
Поширення інформації про генетичні ресурси рослин. Крім роботи з формування та ведення колекцій, дослідна станція проводить широку пропаганду досягнень вітчизняної та зарубіжної селекції. Знайомить широкий загал з генетичним різноманіттям зразків, що є у колекції установи. В Устимівській дослідній станції рослинництва постійно діє виставка різноманіття генофонду різних культур, де представлені зразки насіння та снопового матеріалу, довідкова та методична література.
У період вирощування колекційних зразків у польових умовах з кожної групи культур
закладаються спеціальні демонстраційні розсадники, де можна ознайомитися із видовим різноманіттям, провести порівняльну оцінку різного за еколого-географічним походженням сортового матеріалу, тощо. За останнє десятиріччя на базі дослідної станції проведено дві науково-практичні конференції, присвячені 115-й та 120-й річниці дендрологічного парку "Устимівський" (2008, 2013). Участь прийняли науковці (селекціонери, рослинники), керівники
сільськогосподарських підприємств, фермери. Проведено виїзну науково-практичну конференцію "Селекція і генетика бобових культур: сучасні аспекти і перспективи" (2016) за участю
фахівців з НДУ та навчальних закладів України, спеціалістів обласних і районних служб, господарників. Радою ботанічних садів і парків України проведено круглий стіл "Шляхи реконструкції старовинних дендропарків на прикладі Устимівського парку" (2017). Прийняли участь
провідні вчені України в галузі дендрології та паркобудівництва, співробітники станції.
Протягом останнього десятиріччя, відповідно до укладених договорів, проведені наукові
дослідження на замовлення фірми "Монсанто Україна", ТОВ "Лімагрейн Україна" та
ТОВ "Прогрейн Укр", ФОП "Здор В.М.", ТОВ «Агрітема» та ін. Виконання таких робіт дало
можливість залучити до спеціального фонду станції понад 1,15 млн. грн.
Державний дендрологічний парк "Устимівський". Складовою частиною Устимівської
дослідної станції рослинництва є Державний дендрологічний парк "Устимівський". Парк протягом 125 років залучений до процесу збору, збереження та вивчення генетичних ресурсів
культурних і дикорослих дендрологічних видів. Зразки деревних та кущових порід дендрологічного парку, як складова колекції дослідної станції, віднесені до об'єктів, що становлять національне надбання України.
Відповідно до історичних даних, перші посадки майбутнього парку закладено навесні
1893 р. місцевим землевласником В. В. Устимовичем. Саджанці і насіння завозилися з розсадника Людвига Шпета (м. Берлін), з садівництв Варшави, Львова, Одеси та Кременчука. А відповідно спогадів садівника С. М. Трахтенберга, ще й з Америки, Канади, Франції, та навіть
Китаю і Японії. З липня 1931 р. дендрологічний парк став заповідником і його передали у розпорядження тресту "Каучуконос" ВНДІ каучуконосів НКЗ СРСР. Для створення на його базі
опорного пункту з вивчення та розмноження природного каучуконоса евкомії, що потім реорганізований в Устимівську дослідну станцію. З 1952 р. парк перебуває у мережі академічних
структур (АН УРСР, ВАСГНІЛ, УААН, НААН),. Це забезпечило йому гарантоване збереження біорізноманіття колекції, активний розвиток та проведення широкого спектру наукових
досліджень. З 1994 р., згідно з Постановою Президії УААН, парк (у складі Устимівської дос126

лідної станції рослинництва) підпорядковується Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва
НААН.
Територія дендропарку (8,92 га) включає у себе 51 куртину та захисні смуги (для створення
відповідного мікроклімату й захисту колекційних посадок від суховіїв). За більш як 120 років існування Устимівського дендрологічного парку склад його дендрофлори періодично змінювався.
Згідно першої наукової інвентаризації І. І. Білика у 1922 р., колекція включала представників 234
таксонів. Найбільш повне і всебічне дослідження дендрофлори парку здійснив А. Л. Липа у
1936 р., виявивши у колекції понад 400 порід. Інвентаризація, проведена у 1952 р. науковим співробітником ЦРБС АН УРСР О.В. Плєтєньовим, виявила 171 таксон. Наразі колекція налічує 472
таксони, що належать до 53 родин, 123 родів, 370 видів, 102 різновидностей, садових форм, сортів
і гібридів. Колекція хвойних порід представлена 5 родинами, 12 родами, 41 видом, 30 різновидностями та садовими формами. Листяні дерева і чагарники представлені 48 родинами, 111 родами,
326 видами та 70 різновидностями і садовими формами.
Із числа видів-екзотів, що культивуються в Устимівському парку, майже 170 таксонів
становить 100-120 років. Зростаючи у жорстких умовах помірно-континентального клімату (з
нестійким зволоженням, холодною зимою, жарким і сухим літом), рослини добре ростуть,
розвиваються, плодоносять та дають самосів. Усе це підкреслює унікальність колекції дендрофлори, позаяк більшість видів, що зростають у парку, походять із зони зі значною кількістю
опадів та незначними сезонними змінами температур.
Такі співробітники як С. М. Трахтенберг, І. Донченко, Д. М. Михайленко, О. В. Плетеньов,
К. С. Сич. у різні часи були головними зберігачами та підтримувачами колекції парку. Саме ці
люди вклали величезну працю у життя цього зібрання. Нині парком опікується молодший науковий співробітник станції, дендролог О. М. Білик.
Інтродукція рослин є одним з найбільш важливих шляхів поповнення природного генофонду та збереження його в умовах культури. За останні 10 років до колекції парку було інтродуковано 311 зразків 153 ботанічних видів декоративних кущових і деревних порід. З них
106 зразків залучено у вигляді насіння, 33 – зелених живців, 172 – саджанцями та сіянцями.
Зразки були отримані з різних наукових установ, ботанічних садів та дендрологічних парків
України.
Частина зразків інтродукується повторно для відновлення у колекції дендропарку втрачених видів або тих що знаходяться у незадовільному стані, а інша – для збільшення видового
та генотипового різноманіття. За це десятиріччя вперше до колекції залучено: зантоксилюм,
унабі (зизифус), кніффофію, кипарисовик горохоплідний 'Filifera', пухироплідник калинолистий Diabolo, ялівець козачий 'Variegata', ялівець лускатий 'Blue' і 'Holger', ялівець середній
'Blue Gold' і 'Old Gold', брусонетія папероносна, туя західна 'Little Giant' та ін. Інтродуковані
зразки проходять попереднє вивчення та завершальний етап первинної акліматизації, і за її
результатами будуть включені до колекції парку.
Експедиційні збори місцевих зразків генофонду культурних рослин та їх дикорослих
споріднених форм є також одним із шляхів поповнення колекції парку. За останні 10 років з
експедицій по території України та Російської Федерації було привезено 105 зразків у вигляді
насіння та зелених живців, зібраних у природному середовищі та у населених пунктах. Інтродукований матеріал висаджений у холодному розсаднику, який був облаштований у 2011 році
для розмноження та відновлення видів, що не можуть розмножуватися генеративним способом. Наразі у розсаднику знаходиться понад 150 укорінених живців 25 таксонів.
Важливим також є напрям наукових досліджень у галузі екології з виявлення та збереження рідкісних і зникаючих видів. У колекції дендрологічного парку зростають представники
13 видів дерев і кущів, занесених до Червоних книг та Списків різних країн (глід український,
модрина польська, тис ягідний, бруслина карликова, клокичка периста, альбіція ленкоранська,
паротія перська, ліщина деревовидна, яблуня Недзвецького та ін.).
Результати досліджень з вивчення генофонду рослин парку дозволили виділити низку таксонів і рекомендувати їх для озеленення населених пунктів. За результатами багаторічних спостережень та детального вивчення колекції було виділено 2 нові донори цінних ознак (каштан восьмитичинковий (голий), який є донором стійкості до каштанової мінуючої молі; обвійник грецький
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– донор ланцетної форми листкової пластинки) та 30 джерел декоративних ознак.
За час роботи з колекцією парку було сформовано та зареєстровано у НЦГРРУ з видачею
свідоцтва три спеціальні колекції генофонду: колекція садових форм туї західної (зразки відібрані
за формою крони та кольором хвої) включає у себе 13 зразків; шпилькових рослин (родини Кипарисові та Соснові) – 45 зразків з 10 країн; видів родини Маслинові (38 зразків з 6 країн).
За результатами проведеної роботи лише в останньому десятиріччі отримано 7 свідоцтв
про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні на рідкісні для ботанічних садів України
таксони (садові форми туї західної 'Douglasii pyramidalis' та 'Filicoides', розовик керієвидний,
ксантоцерас горобинолистий, сосну віргінську, ялину звичайну 'Viminalis', ялицю троянську).
У 2016 році на реєстрацію до НЦГРРУ передано 5 зразків декоративних видів, що виділені за
комплексом показників, адаптивності, стійкості до хвороб і шкідників та декоративності.
Поряд з цим, сформовано і передано на експертизу до Дослідної станції лікарських рослин (Полтавська обл.) колекцію з 20 зразків таксонів. Вони мають лікарські властивості та
виділилися за поєднанням показників декоративності та адаптивності до умов зростання: гінкго, по 2 види ялівцю та сосни, магонія, аморфа, горіх маньчжурський, евкомія, ломиніс, кизильник, бархат, маклюра та ін. Зразки, що у процесі вивчення, виділилися за ознаками підвищеної стійкості до абіотичних чинників у 2014–2015 рр. для експертизи, передано до НДУ та
навчальних закладів Полтавської області.
Щорічно формується та передається 1-2 навчальні колекції. Вони включають у себе насіннєвий і гербарний матеріал декоративних порід з колекції дендрологічного парку "Устимівський". Колекції використовуються як наочний матеріал у навчальному процесі.
Проводиться значна робота з обміну насіннєвим, садивним та інформаційним матеріалом з організаціями різного профілю діяльності для поповнення колекцій або озеленення територій. У 2008-2017 рр. користувачам передано 2869 саджанців.
Виробничий підрозділ Устимівської дослідної станції рослинництва. Крім роботи з генетичними ресурсами рослин, Устимівська дослідна станція рослинництва вже понад 60 років
веде насінництво зернових, зернобобових, круп'яних, кормових та технічних культур і є однією з провідних елітно-насінницьких установ Полтавської області. Керівництво роботою виробничого підрозділу станції здійснює заступник директора станції С. І. Бондус.
Загальна площа землекористування дослідної станції становить 1044,8 га. В останні роки
успішно ведеться насінництво озимої пшениці (700-1200 т щорічно), ярого ячменю (250-350 т),
гороху (понад 320 т), сої (понад 380 т), гречки (до 100 т), еспарцету ( 10 т), насіння F1 гібридів
соняшнику (25-35 т) та цукрової кукурудзи (1-2 т), а також проса (10-60 т), озимого ячменю (70130 т), ярого тритикале (понад 30 т). При цьому середня урожайність озимої пшениці становить
50-52 ц/га, ярого ячменю - 36-38, гороху - 25-37, сої - 22-27, гречки - 16-20 ц/га.
Аналіз даних господарської діяльності за останні п'ять років показує, що врожайність
зернових культур на фоні району та області перевищує існуючі показники у середньому на
десять центнерів з гектара. Значний досвід дослідна станція має у вирощуванні насіння картоплі, овочевих, сидеральних та інших культур.
Матеріально-технічна база дослідної станції повністю забезпечує ведення елітного насінництва. Машинно-тракторний парк господарства дозволяє проводити своєчасне виконання
технологічних операцій у насінництві, та у наукових підрозділах. На посівах застосовуються
сучасні засоби захисту рослин. Для підвищення родючості ґрунту, урожайності сільськогосподарських культур і якості продукції, вносяться мінеральні добрива, а для позакореневого
живлення рідкі мінеральні добрива «Авангард» та регулятори росту рослин.
Насіннєвий матеріал, вирощений і доведений до кондиції в Устимівській дослідній станції рослинництва, користується попитом у господарствах Полтавської, Київської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської, Сумської, Запорізької, Харківської, Одеської та ін.
областей.
Висока професійна підготовка науковців, спеціалістів та робітників, належний рівень
землеробства, використання кращих сортів сільськогосподарських культур, а також широке
впровадження елементів інтенсивних технологій, дозволяють постійно підвищувати економічну ефективність ведення насінництва сільськогосподарських культур.
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РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ГЕНЕТИКО-ФІЗІОЛОГІЧНИХ ТА
БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В ІНСТИТУТІ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В. Я. ЮР’ЄВА НААН
О. В. Білинська
Біотехнологічні дослідження в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН мають
чи не найкоротшу історію, а лабораторія біотехнології, організаційний статус якої змінювався
у різні роки за часом створення є одним з «наймолодших» наукових підрозділів інституту, що
пов‘язано з більш пізнім становленням біотехнології як інноваційної галузі біології порівняно
з фізіологією рослин, біохімією та генетикою.
Ця лабораторія бере початок від групи гаплоїдії, сформованої у 1981 р. у складі лабораторії селекції ячменю. Ініціатива створення групи належала доктору сільськогосподарських
наук, професору В. Т. Манзюку, який на той час був завідувачем лабораторії, досвідченим
генетиком і селекціонером та добре розумів, що отримання гомозиготних ліній на основі подвоєних гаплоїдів може істотно прискорити селекційний процес і підвищити надійність оцінки
матеріалу.

Завідувач лабораторії селекції ячменю,
доктор с.-г. наук, професор В. Т. Манзюк, 1987 р.
На рішення про початок досліджень у галузі експериментальної гаплоїдії вплинула, безумовно, і та обставина, що В. Т. Манзюк у 1971–1977 рр., був заступником голови координаційної ради з селекції ячменю РЕВ (Рада економічної взаємодопомоги, до складу якої входили
країни Східної Європи) і ВАСГНІЛ, що відкривало доступ до інформації про стан і перспективи досліджень у світі з селекції ячменю і забезпечувало можливість контактів з іноземними
і вітчизняними фахівцями.
Це було дуже важливо, адже у кінці 60-х років канадськими вченими було відкрито явище
селективної елімінації хромосом на ранніх етапах розвитку гібридної зернівки у гібридів від
схрещування культурного ячменю H. vulgare L. з диким багаторічним ячменем H. bulbosum L.
[1]. У 1970 р. у журналі «Nature» було опубліковано статтю з методики отримання гаплоїдів і
обѓрунтуванням можливостей гаплоїдної селекції [2]. А вже у 1980 р. цю теоретично обґрунтовану можливість було підтверджено створенням у Канаді першого сорту ячменю Mingo, що
походив від подвоєного гаплоїда, отриманого за допомогою методу «бульбозум» [3].
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Не останню роль у прийнятті рішенні щодо розгортання біотехнологічних досліджень у
лабораторії селекції ячменю відіграв і великий досвід у галузі віддаленої гібридизації кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника Л. М. Наумової, яка разом із доктором біологічних наук, професором А. Ф. Шулиндіним стояла у витоків селекції нової сільськогосподарської культури тритикале [4].
Оскільки створення тритикале супроводжувалося ґрунтовними цитоембріологічними
дослідженнями з вивчення процесу запліднення і розвитку гібридних зернівок у гібридів від
схрещування м‘якої і твердої пшениць з житом [5], а згодом було проведено схрещування з
іншими представниками родини Poaceae, включаючи ячмінь [6, 7], Л. М. Наумова володіла
необхідними навичками для роботи з віддаленими гібридами. Нею також було опановано метод ембріокультури in vitro – обов‘язковий елемент гаплоїдної технології, необхідний для дорощування гібридних зародків, які мали істотні порушення ендоспермогенезу.
У 1975 р. В. Т. Манзюк взяв участь у роботі III Всесвітнього конгресу з генетики ячменю, який проходив у Мюнхені (Німеччина). Заслухані доповіді, а також ознайомлення з друкованими матеріалами конгресу, які відображали основні світові тенденції розвитку генетики
і селекції ячменю, підтвердили, що дослідженням з гаплоїдії у розвинених країнах надається
велике значення як основі для розробки новітніх технологій селекції [8].

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Л. М. Наумова
та інженер Л. А. Носовська проводять цитологічні дослідження, 1978 р.
Характеризуючи етап становлення біотехнологічних досліджень у Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва, слід зазначити, що цей процес був невід‘ємною частиною становлення
і розвитку біотехнології рослин в Україні і СРСР. Зокрема, не можна не згадати ім‘я
Р. Г. Бутенко, яка є родоначальником напряму культури in vitro рослинних клітин і тканин у
СРСР, започаткованого нею у 1957 р [9].
В Україні дослідження у цьому напрямі було розпочато лише у 1969 р. аспіранткою
Р. Г. Бутенко М. К. Павловою у лабораторії структури і функції клітини Інституту ботаніки АН
УРСР [10]. Виключно велику роль у розвитку біотехнології в Україні відіграли аспіранти
Р. Г. Бутенко Ю. Ю. Глєба (нині – академік НАН України, почесний директор Інституту клітинної біології та біотехнології НАНУ та власник біотехнологічної компанії ―Icongenetics‖, Німеччина) та А .А. Кучко, академік УААН, директор Інституту картоплярства в 1989−1999 рр.
У Інституті фізіології рослин АН СРСР у відділі біології клітини і біотехнології, очолюваному Р. Г. Бутенко, пройшли стажування десятки фахівців. Так, у складі групи з гаплоїдії
ячменю в УНІДРСіГ працювала Л. Швидкая, яка мала досвід роботи у цьому відділі.
Велику допомогу у становленні і розвитку біотехнологічних досліджень в УНІДРСіГ надали завідувач лабораторії культури тканин in vitro Всесоюзного селекційно-генетичного інсти132

туту (м. Одеса), канд. біол. наук С. Ф. Лук‘янюк і канд. біол. наук. стар. наук. співроб. С. О. Ігнатова, які першими в Україні розпочали дослідження з отримання гаплоїдів ячменю методом
«бульбозум». Зокрема, вони надали клони H. bulbosum, отримані ними у свою чергу з Науководослідного інституту зернових культур ( м. Бернбург, Хадмерслебен, Німеччина) та Всесоюзного інституту рослинництва ім. М. І. Вавилова, а також розроблені методичні рекомендації [11].
У різні роки у складі групи працювали, окрім Л. М. Наумової і згаданої вище
Л. Швидкої, Л. П. Весна, О. М. Кучеренко, Л. Л. Юшкіна, І. М. Пасинок. Основними напрямами досліджень були вивчення впливу генотипів ячменю культурного і бульбочкового на
зав‘язування гібридних зернівок, добір найбільш ефективних клонів H. bulbosum для використання як гаплопродюсерів, удосконалення фігормональної обробки запилених квіток з метою
подолання перед- та післягамної несумісності і стимулювання розвитку зернівок [12]. За результатами досліджень з фітогормональної обробки було отримано авторське свідоцтво [13].
У 1984 р. у лабораторії селекції ячменю розпочав дослідження аспірант М. І. Мостипан, тема дисертаційної роботи якого «Получение гаплоидов и дигаплоидов ячменя культурного ячменя
путем скрещивания его с Hordeum bulbosum» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15. – генетика (науковий керівник – В. Т. Манзюк) була пов‘язана
з дослідженням генетичних закономірностей за віддаленої гібридизації культурного ячменю з
бульбочковим і отриманням ліній подвоєних гаплоїдів. У ході проведених ним досліджень було
встановлено, що вихід гаплоїдів культурного ячменю залежить від генотипу обох компонентів
схрещування, розміру зародків, які висаджуються на живильне середовище та ступеню їх диференціації, було відібрано найбільш придатні для гаплоїдів продукування клони H. bulbosum,
отримано і впроваджено у селекційний процес лінії подвоєних гаплоїдів ячменю [14].

Завідувач лабораторії селекції ячменю, доктор с.-г. наук,
професор В. Т. Манзюк та к.б.н., с.н.с. Л. М. Наумова
проводять спостереження за розвитком гаплоїдних рослин in vitro, 1987 р.
У 1987 р. В. Т. Манзюком було прийнято рішення про початок науково-дослідних робіт
з отримання гаплоїдів ячменю за допомогою іншого методу – культури пиляків in vitro. Цей
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метод є універсальним для одержання гаплоїдів вищих рослин і ґрунтується на явищі андрогенезу in vitro, суть якого полягає в індукуванні аномального багаторазового поділу гаплоїдних мікроспор з утворенням калюсу або ембріоїдів з подальшою регенерацією з цих структур
гаплоїдних рослин [15].
Метод приваблював насамперед тим, що мав потенційну високу ефективність через наявність у кожному пиляку кількох тисяч мікроспор, здатних до зміни програми розвитку із гаметофітної на спорофітну. Окрім цього, за його застосування відпадала необхідність у підтриманні у життєздатному стані клонів запилювача H. bulbosum, які, маючи переважно середземноморське походження, не витримували значного зниження температури у зимовий період
і потребували проходження стадії яровизації в умовах штучного клімату. Суттєвою проблемою використання методу «бульбозум» також було визначення оптимальних строків ініціації
цвітіння H. bulbosum для їх співпадіння з цвітінням культурного ячменю.
Слід зазначити, що на час початку досліджень з експериментального андрогенезу in vitro в
УНДІРСіГ гаплоїди було отримано майже у 250 видів рослин, включаючи найбільш важливі
для людства види – пшеницю та ячмінь [16]. Перші гаплоїдні андрогенні рослини ячменю було
одержано у 1973 р. Clapham [17]. Але доведення принципової можливості створення у такий
спосіб гомозиготного матеріалу ячменю ставило одночасно і багато задач, які необхідно було
вирішити для розробки на основі цікавого ембріологічного феномену технології галоїдної індукції, придатної для застосування у селекції. Зокрема, це стосувалося генотипної залежності гаплопродукційного процесу, низької частоти індукції андрогенних структур та рослинрегенерантів, переважання серед них хлорофілдефектних рослин. Тож на першому етапі за мету
досліджень було визначено: провести порівняльне вивчення придатності відомих методичних
прийомів для роботи у наявних умовах, удосконалити методики і розробити технологію одержання гаплоїдів ячменю, яка б принаймні не поступалася за ефективністю методу ―бульбозум‖.
Для практичної реалізації поставленої мети з опанування та удосконалення методу отримання андрогенних гаплоїдів ячменю у лабораторію селекції ячменю у 1988 р. було переведено з лабораторії селекції тритикале мол. наук. спіроб. О. В. Білинську, яка вступила до аспірантури без відриву від виробництва, і з лабораторії генетичних основ селекції – канд. біол. наук, старшого наукового співробітника Г. К. Адамчук.
У зв‘язку з розширенням обсягу досліджень з експериментальної гаплоїдії і зростанням
чисельного складу у 1989 р. лабораторію селекції ячменю було реорганізовано у відділ селекції, генетики та біотехнології ячменю. Роком пізніше з огляду на необхідність збільшення обсягів робіт з гаплоїдної селекції та розвитку інших перспективних напрямів біотехнології, зокрема, клітинної селекції ячменю на стійкість проти грибних і бактеріальних хвороб до відділу було переведено мол. наук. співробітника А. М. Карпухіну і агронома О. М. Безпарточну з
лабораторії розвитку та насіннєвої продуктивності та мол. наук. спів роб. Н. М. Кузьміну з
лабораторії якості зерна.
У 1988 р. було затверджено тему дисертаційної роботи О. В. Білинської на здобуття наукового ступеня к.б.н. за спеціальністю 03.00.15 – генетика «Генотипові особливості одержання гаплоїдів ярого ячменю H. vulgare L. методом культури пиляків in vitro » (науковий керівник – В. Т. Манзюк).
Маючи досвід роботи з культивування in vitro рослинних клітин, тканин та органів, набутий під час роботи у відділі цитофізіології і клітинної інженерії Інституту ботаніки АН
УРСР (м. Київ), який очолював Ю. Ю. Глєба, О. В. Білинська також пройшла стажування з
опанування методів експериментальної гаплоїдії та селекції ячменю у Німеччині в Інституті
садових культур (м. Кведлінбург) та Науково-дослідному інституті зернових культур ( м. Бернбург, Хадмерслебен), а у 2001 р. за грантом АСС (Асоціації канадських коледжів) – у Гвельфському університеті (м. Гвельф, Канада, провінція Онтаріо) під керівництвом професора
К. Каші, одного з провідних фахівців у світі з експериментальної гаплоїдії ячменю.
У 1988–1993 рр. О. В. Білинською було виконано серію експериментів, у результаті яких
було розроблено ефективну, надійну та легко відтворювану методику одержання асептичної
культури пиляків invitro, оптимізовано температурно-світлові режими вирощування донорських
рослин і рослин-регенерантів в умовах штучного клімату та попередньої низькотемпературної
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обробки колосся, удосконалено склад штучних живильних середовищ для культивування пиляків, новоутворень і регенерації рослин. Вперше в СРСР було отримано і впроваджено у селекційний процес лінії подвоєних гаплоїдів ярого ячменю [18, 19]. Зокрема, одна з перших отриманих андрогенних ліній лінія ДГ88-141 у 1991 р. пройшла випробування у контрольному розсаднику, перевищивши стандарт за урожайністю зерна на 41 %, і була залучена до гібридизації.
Застосування удосконаленої методики для одержання гаплоїдів на основі гібридного селекційного матеріалу дозволило у 1994–1995 рр. збільшити кількість ембріогенних пиляків у
2,5 і частоту регенерації зелених рослин − у 11,4 рази порівняно із 1988–1993 рр., а також значно (у п‘ять разів ) перевищити за виходом гаплоїдів метод «бульбозум» [20].
У 1991 р. на основі групи біотехнології ячменю було створено відділ біотехнології рослин, який очолила кандидат біологічних наук Е. В. Крупнова, фахівець у галузі біотехнології
бобових, колишній співробітник Інституту генетики і цитології АН БРСР (м. Мінськ). До
складу новоствореного відділу було переведено з лабораторії селекції тритикале канд. біол.
наук, стар. наук. співроб. В. М. Чередніченка та молодших наукових співробітників
В. М. Островську і К. М. Суворову. На час створення відділу його чисельний склад сягнув 16
осіб за рахунок поповнення молодшими науковими співробітниками В. С. Лютенком,
Е. М. Дубовик та М. В. Жезезняк.
У цей період було продовжено дослідження з гаплоїдної селекції ярого ячменю за використання обох методів групою гаплоїдії і з цитогенетичних основ створення тритикале та пшенично-житніх ревертантів сектором генетики тритикале. Одночасно було започатковано пошукові
дослідження із створення нового вихідного матеріалу зернобобових культур за допомогою віддаленої гібридизації і використання методів біотехнології, а також клітинну селекцію ярого ячменю на стійкість проти смугастої плямистості Drechsler agraminea та посухостійкість.
У 1991 р. було затверджено тему дисертаційної роботи К. Ю. Суворової «Закономірності
формоутворення при гібридизації гексаплоїдних форм тритикале з м‘якою пшеницею» на
здобуття наукового ступеня канд. біол. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. У ході виконання досліджень було показано вплив геномної будови тритикале, використаного у схрещуваннях як материнський компонент на зав‘язуваність, життєздатність гібридних зернівок,
успадкування морфологічних ознак, диференціацію морфотипів при формоутворенні, досліджено каріотип гібридів та їх потомств [21, 22]. Було створено лінії пшеничних ревертантів,
передані у НЦГРРУ, та сорт тритикале Ладне [23]. Дисертацію було захищено у 2002 р. [24].
Як відомо, для досліджень у будь-якій галузі важливим є їх забезпечення матеріальними
та інформаційними ресурсами. Для біотехнології наявність сучасного обладнання для роботи
в асептичних умовах, хімічних реактивів високого ступеня очищення, світлових кімнат та камер штучного клімату має критичне значення. У 1991 р. у відповідь на численні подання
В. Т. Манзюка і Л. М. Наумової щодо зміцнення матеріально-технічної бази для біотехнологічних досліджень та за сприяння першого президента УААН О. О. Созінова було виділено значні кошти, на придбання лабораторії мікробіологічного аналізу іноземного виробництва, що
включала лабораторні меблі і обладнання, та великої партії необхідних реактивів. Також було
виділено кілька кімнат у головному корпусі, виконано великий обсяг робіт з ремонту та їх
облаштування у відповідності до вимог до біотехнологічних лабораторій. Придбане обладнання для світлової кімнати дозволило забезпечити контроль температурно-світлового режиму культивування експлантів і вирощування рослин-регенерантів. Разом з наявними камерами
штучного клімату фітотрону це відкривало можливості отримати рослини-регенеранти та їх
насіннєве потомство.
У 1992 р. за сімейними обставинами Е. В. Крупнова, завдяки активній участі якої в УНДІРСіГ імені В. Я. Юр‘єва було створено сучасну матеріально-технічну базу для біотехнологічних досліджень, була змушена виїхати до Мінська, а завідувачем відділу було призначено
Л. М. Наумову, а роком пізніше – В. М. Чередніченка.
Цей період в історії підрозділу ознаменувався як кризовий через об‘єктивні і суб‘єктивні
причини. Важкий економічний стан у країні у 90-ті роки неминуче відобразився на обсязі фінансування наукових досліджень. Через брак фінансування у 1996 р. практично припинив функціонування фітотрон, що у підсумку призвело до згортання робіт з отримання гаплоїдів ме135

тодом «бульбозум» і втрати колекції клонів гаплопродюсера. Було припинено дослідження з
віддаленої гібридизації та біотехнології бобових, а групу співробітників було скорочено. Відділ через зменшення чисельного складу знову повернувся до статусу лабораторії.
У 1997 р. О. В. Білинською було захищено кандидатську дисертацію з отримання гаплоїдів ячменю методом культури пиляків in vitro [25 ]. З 1999 р. по 2006 рр. дослідження за цим
напрямом нею було продовжено як співробітником відділу селекції і генетики ячменю, але на
матеріальній базі лабораторії біотехнології.
Натомість у лабораторії біотехнології було продовжено роботи з генетики тритикале,
включаючи отримання гібридів від схрещування тритикале з житом за допомогою ембріокультури in vitro і соматичного ембріогенезу [26]. Також подальший розвиток мали дослідження
з клітинної селекції ячменю на стійкість проти смугастої плямистості. Останній напрям досліджень було започатковано на початку 90-х років к.б.н., с.н.с. А. М. Карпухіною за використання методики, розробленої у Інституті сільського господарства Північного Сходу (м. Вятка,
РФ). Групою співробітників було відпрацьовано методику отримання токсину гриба з культиваційної рідини та прийоми культивування калюсних тканин на селективних середовищах [27,
28]. Було отримано регенеранти та їх насіннєве потомство, яке однак не було досліджено з
дотриманням усіх вимог до тестування такого матеріалу на інфекційних фонах щодо стійкості
проти ураження відповідним патогеном.
У 2001 р. лабораторію біотехнології через зменшення чисельного складу до п‘яти осіб
було реорганізовано у сектор біотехнології, який очолив канд. біол. наук В. М. Попов. За його
ініціативи у 2002 р. було виділено приміщення, а згодом придбано обладнання для молекулярно-генетичних досліджень. У цей час у штаті підрозділу перебували к.б.н., с.н.с. А. М. Карпухіна, молодші наукові співробітники Л. Л. Юшкіна, Н. М. Кузьміна, пізніше –
Я. Ю. Шарипіна. Короткий проміжок часу співробітниками сектору були Т. А. Долгова та
Д. Ситник.

Співробітники сектору біотехнології, 2001 р.
Зліва направо: Л. Л. Юшкіна, О. М. Безпарточна, А. М. Карпухіна,
Н. М. Кузьміна, завідувач сектору В. М. Попов

Упродовж 2001−2005 рр. основними напрямами досліджень підрозділу було збагачення
генетичного різноманіття зернових колосових культур і соняшнику за використання методів
біотехнології. Науковцями було виконано великий обсяг робіт із схрещування культурного соняшнику з дикими однорічними і багаторічними видами-співродичами і з дослідження мінливості кількісних ознак міжвидових гібридів [29, 30]. Отримані у певних комбінаціях гібриди
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було використано для цитогенетичного вивчення процесу стабілізації геномів віддалених гібридів за беккросування [31]. Також було проведено дослідження з отримання первинних тритикале на основі схрещування ярої пшениці з житом [32] та андрогенезу in vitro у озимої, ярої пшениці та амфідиплоїдів від їх схрещування з дикими співродичами [33]. Було започатковано дослідження з андрогенезу in vitro cоняшнику. Після освоєння у 2005 р. методу RAPD-аналізу було
проведено ідентифікацію інбредних ліній соняшнику за біохімічними та молекулярногенетичними маркерами [34]. Натомість роботи з генетики і біотехнології тритикале було припинено, а співробітників, які їх проводили, було переведено в інші підрозділи або звільнено.

Доктор с.-г. наук, професор В. Т. Манзюк і кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник О. В. Білинська за фенологічними спостереженнями
на посівах ліній подвоєних гаплоїдів ярого ячменю, 2003 р.

У 2005 р. було затверджено тему дисертаційної роботи Я. Ю. Шарипіної «Успадкування
морфологічних, біохімічних та кількісних ознак соняшнику (Helianthus annuus L.)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика (науковий керівник – В. В. Кириченко).
Ці дослідження було спрямовано на вивчення спряженої мінливості якісних (забарвлення язичкових квіток, ізоферментів) та кількісних ознак соняшнику з перспективою використання морфологічних ознак як маркерних для добору генотипів соняшнику і визначення гібридності насіння. І хоча головну ідею досліджень щодо сумісного успадкування якісних і кількісних ознак не було підтверджено [35], отримані результати щодо зчепленого чи незалежного успадкування певних генів і генетичного контролю окремих ферментних систем у соняшнику є внеском у розвиток спеціальної генетики соняшнику [36−39]. Характеристику ліній
соняшнику за морфологічними та біохімічними маркерами може бути використано у подальших генетичних і селекційних дослідженнях. Одержано патент на корисну модель № 108011
«Спосіб отримання морфологічно і біохімічно маркованих інбредних ліній соняшнику» [40].
Дисертацію було захищено у 2017 р. [41].
У 2006 р. було об‘єднано лабораторію генетики і фізіології та сектор біотехнології з
утворенням лабораторії генетики і біотехнології. Цей підрозділ після звільнення В. М. Попова
у 2006 р. очолила к.б.н. О. А. Задорожна, яка до цього обіймала посаду с.н.с. лабораторії інтродукції та зберігання Національного центру генетичних ресурсів рослин України. Чисельний склад лабораторії сягав 13 осіб, серед яких було чотири кандидати наук.
Проте у 2008 р. частину співробітників лабораторії генетики і біотехнології було переведено до новоствореної лабораторії джерел біосировинних ресурсів, яку очолив к. б. н.
В. В. Поздняков. У 2010 році цей підрозділ увійшов до складу лабораторії якості зерна та біо137

сировини (завідувач кандидат с.-г. наук О. Ю. Леонов).
Згідно затверджених завдань у 2006 р. у лабораторії генетики і біотехнології було розпочато дослідження з клітинної селекції гороху на стійкість проти аскохітозу та продовжено
дослідження з віддаленої гібридизації у соняшнику з метою покращення зародкової плазми
цієї культури.
За результатами проведених експериментів було удосконалено склад живильних середовищ, підібрано концентрації селективного агента – культиваційного фільтрату гриба
Ascochytapisi Lib., отримано стійкі калюсні клони та регенеровано стійкі рослини [42, 43]. Роботу виконано у співпраці із співробітником лабораторії стійкості рослин до біо- та абіотичних чинників Т. В. Сокіл. Одержано патент України на корисну модель № 42048 «Ризогенез
регенерантів гороху (Pisum sativum L.) in vitro і адаптація їх у ѓрунті»[44].
Паралельно з дослідженнями у галузі клітинної селекції гороху і віддаленої гібридизації
соняшнику О. В. Білинська, яку у 2006 р. знову було переведено до лабораторії генетики і біотехнології, продовжила дослідження з отримання гаплоїдів і ліній подвоєних гаплоїдів ячменю у культурі пиляків in vitro. Впродовж 2001−2010 рр. нею було створено перші в СНД популяції рекомбінантних ліній подвоєних гаплоїдів ярого ячменю для досліджень генетичного
контролю здатності до андрогенезу in vitro [45]. Разом із співробітниками Інституту агроекології та біотехнології д.б.н., професором Т. К. Терновською та к.б.н., с.н.с. М. З. Антонюком
(на даний час завідувач кафедри біології та доцент цієї кафедри Києво-Могилянської академії
відповідно) досліджено хромосомну локалізацію генів високої здатності до андрогенезу in
vitro за допомогою ізоферментних маркерів [46 ], а спільно із к.б.н , с.н.с. СГІ НЦСН
М. С. Бальвінською – за допомогою ДНК-маркерів [47].

Співробітники лабораторії генетики і біотехнології, 2007 р.
Перший ряд, зліва направо: О. М. Безпарточна, О. В. Білинська, Я. Ю. Шарипіна, другий ряд:
Л. Л. Юшкіна, Т Д. Мовчан, зав. лабораторії О. А. Задорожна, В. П. Хрякова, С. Г. Понуренко

Проведено серію експериментів з удосконалення усіх елементів технології гаплоїдної
індукції [48] та експериментально обґрунтувано доцільність її використання для створення
ліній подвоєних гаплоїдів у рамках певних селекційних програм, наприклад, селекції на безостість, голозерність [49, 50], підвищений вміст у крохмалі зерна амілози та амілопектину. Запропоновано ефективний методичний прийом – заміну високовартісного агар-агару на хімічно модифіковані та природні крохмалі [51, 52]. Отримано два патенти на корисні моделі щодо
використання як загусників живильних середовищ зернових крохмалів кукурудзи з високим
вмістом амілози [53, 54].
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Ці дослідження було виконано у співпраці із канд. хім. наук, с. н. с. Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України П. Г. Дульнєвим, канд. біол.наук, провідним науковим
співробітником лабораторії джерел біосировинних ресурсів, відомим фахівцем у галузі дослідження генетичної регуляції білкового, вуглеводного та олійного комплексу кукурудзи та соняшнику С. М. Тимчуком та наук. співроб. цієї ж лабораторії О. Ю. Деребізовою.

Співробітники лабораторії джерел біосировинних ресурсів:
кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник С. М. Тимчук,
та науковий співробітник О. Ю. Деребізова, 2008 р.

Стосовно практичного аспекту досліджень з експериментальної гаплоїдії слід зазначити,
що на основі гібридного селекційного матеріалу у цей період було створено і передано для
оцінки у системі селекційних розсадників сотні ліній подвоєних гаплоїдів ярого ячменю, серед яких було дібрано лінії, які успішно пройшли випробування у контрольному розсаднику,
попередньому і конкурсному сортовипробуванні, цілком конкурентоспроможні з матеріалом,
отриманим за традиційною селекційною схемою і були придатні для передачі на державне
сортовипробування [55].
Багаторічними дослідженнями на генетично різноманітному матеріалі було підтверджено, що застосування гаплоїдної технології дозволяє проводити випробування кращих ліній
через два роки після гібридизації у селекційному розсаднику другого року або навіть у контрольному розсаднику, що прискорює селекційний процес на 4−5 років.
Також було розроблено оригінальну методику культури in vitro ізольованих зародків ячменю (заявка на отримання патенту на винахід а 2017 611177), за допомогою якої можливим є
скорочення тривалості селекційного процесу на 2−3 роки. За використання цієї методики
створено сорт Явір, який у 2007 р. планувався до передачі на Державне сортовипробування.
У 2011 р. О. А. Задорожною було започатковано дослідження з розробки методів добру
соняшнику за цінними господарськими ознаками з використання методів сучасної біотехнології. Основну увагу у цей період було приділено методам добору генотипів соняшнику, стійких проти ураження вовчком, та отриманню гаплоїдів соняшника у культурі пиляків in vitro.
Зокрема, було проведено дослідження з маркерування генів стійкості до найбільш розповсюджених рас вовчка Orobanche cumata Wallr.). Спроба валідації відомих з літературних джерел
молекулярно-генетичних маркерів призвела до отримання неоднозначних результатів, що не
дозволило надійно диференціювати залучені зразки щодо стійкості проти досліджуваного
шкодочинного фактору [56]. Натомість більш інформативними виявилися результати валідації
маркерів до генів відновлення фертильності соняшнику [57].
У 2011 р. було затверджено тему дисертаційних досліджень Т. В. Сахно «Морфофізіологічні особливості стійкості ліній і гібридів соняшника до вовчка (Orobanche cumana Wallr.)»
на здобуття наукового ступеня канд. с-г. наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин
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(науковий керівник – В. П. Петренкова), у рамках виконання якої передбачалося проведення
досліджень реакції рослин соняшнику на ураження вовчком і розробку біохімічних методів
добору стійких генотипів, а також культивування in vitro пиляків різних генотипів соняшнику.
Дисертацію було захищено у 2017 р. [58].
У ході досліджень було проведено оцінку динаміки активності оксидаз і вмісту фенольних
сполук соняшнику за ураження паразитом [59−62]. Отримано патент № 79519 на корисну модель
«Спосіб прискореного визначення стійкості зразків соняшнику до вовчка (Оrobanche сumana
Wallr.)», який базується на визначенні активності каталази в листках 14-добових проростків [63].
Що стосується результатів досліджень з андрогенезу in vitro у соняшнику [64], то проведеним нами пізніше цитологічним аналізом культивованих на живильному середовищі пиляків за їх темпоральної фіксації було встановлено відсутність андрогенного розвитку мікроспор
і доведено походження калюсу із стінок пиляків.
У 2013 р. завідувачем лабораторії генетики і біотехнології вдруге став В. М. Попов.
Склад лабораторії було розширено, зарахуванням на посади м.н.с. Г. Є. Акініної,
Ю. М. Тереняк і переводом із лабораторії інтродукції і зберігання канд. біол., наук, ст. наук.
співроб. О. В. Твердохліб та з лабораторії якості зерна та біосировини к.б.н., пров. наук. співроб. В. В. Позднякова і мол. наук. співроб. О. В. Анциферової.
В. М. Попов зі співробітниками продовжив розпочаті О. А. Задорожною дослідження з
валідації молекулярно-генетичних маркерів до генів стійкості проти вовчка [65]. На жаль, через відсутність у публікації даних із оцінки стійкості проти вовчка залучених до аналізу генотипів соняшнику традиційним методом культивування з насінням паразиту, висновок щодо
придатності дослідженого маркера для застосування у практичній селекції зробити важко.
Подальший розвиток у 2011−2015 рр. отримав напрям досліджень з оцінки впливу комплексу генетичних чинників експериментального андрогенезу in vitro у культурі пиляків ярого
ячменю і розробки технології масового отримання гаплоїдів. У цей період О.В. Білинською
було досліджено придатність крохмалів гороху амілозного і нормального типів для використання як замінників агар-агару і отримано відповідний патент винахід [66]. Проведено порівняльне вивчення ефективності застосування на гібридному матеріалі базової і інноваційної
технологій гаплоїдної індукції, яке засвідчило істотне зростання показників частоти утворення андрогенних структур і рослин-регенерантів у дослідних варіантах порівняно з контролем
При цьому було враховано й економічні аспекти інновації, а саме − значно меншу вартість
крохмалів порівняно з агар-агаром [67].
Одночасно з удосконаленням методичних підходів отримання гаплоїдів ячменю
О. В. Білинською було розпочато дослідження з експериментального андрогенезу in vitro у
ріпаку, який є важливою продовольчою, кормовою і технічною культурою та входить до переліку видів сільськогосподарських рослин, у селекції яких доведено доцільність і перспективність застосування сучасних біотехнологій для створення вихідного матеріалу, зокрема батьківських компонентів гетерозисних гібридів [68].
На основі використання методичних розробок з літературних джерел і результатів власних досліджень було удосконалено деякі елементи технологічної схеми отримання андрогенних гаплоїдів ріпаку, виділено генотипи з відносно високою здатністю до ембріоїдогенезу і
регенерації рослин, які можуть слугувати модельними у подальшій роботі з розробки технології гаплоїдизації у цієї культури [69]. У ході експериментів було підтверджено критичну
роль умов вирощування рослин-донорів пиляків для отримання високого і стабільного виходу
андрогенних гаплоїдів і неможливість отримання відтворюваних результатів за вирощування
донорних рослин у відкритому грунті в умовах східної частини Лісостепу України. З огляду
на те, що забезпечення найкращого з відомих температурних режимів (10 0С день/50С ніч) [70]
вимагає наявності камер штучного клімату з технічними можливостями для забезпечення істотного зниження температури при високому рівні освітленості є дуже енергоємним, нами
запропоновано комбінування пожнивної сівби у полі з дорощуванням рослин в умовах штучного клімату [71]. Удосконалено методику клонального мікророзмноження ріпаку шляхом
мікроживцювання, у тому числі з використанням замість агар-агару хімічно-модифікованих
крохмалів [72]. Встановлено придатність хімічно модифікованих крохмалів для застосування
у середовищах для довготривалого підтримання рослин-регенерантів в умовах in vitro, що
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відкриває широкі можливості для застосування цих речовин як основи середовищ для зберігання колекцій у генетичних банках рослин [73].
У 2015 р. було визначено завдання наукових досліджень на період з 2016 по 2020 рр.
Цими завданнями було передбачено поглиблення співпраці із лабораторією імунітету щодо
проведення валідації генів стійкості соняшнику проти несправжньої борошнистої роси та генів стійкості пшениці проти бурої іржі. Також було заплановано спільні дослідження з деякими селекційними підрозділами інституту, зокрема, з лабораторією селекції озимого тритикале
щодо маркерування генів, які детермінують високі хлібопекарні якості, лабораторією селекції
та генетики ячменю щодо валідації маркерів ряду цінних ознак якості та адаптивності, лабораторією селекції та фізіології озимої пшениці щодо розробки маркерних систем добору генотипів з певними алелями генів, що контролюють потребу у яровизації та твердозерність. Було
започатковано важливий і перспективний напрям досліджень з визначення джерел соняшнику
з високим вмістом токоферолів, до виконання якого було залучено канд. біол. наук, пров. наук. співроб. В. В. Позднякова, мол. наук. співроб. О. В. Анциферову та Н. С. Харитоненко.
Важливим напрямом досліджень, за яким підрозділ займає лідируючі позиції в Україні, залишилося отримання гаплоїдів ярого ячменю у культурі пиляків in vitro.
На початку 2016 р. В. М. Попов звільнився із групою співробітників, а завідувачем лабораторії було призначено О. В. Білинську. До штату лабораторії було переведено м.н.с.
В. С. Лютенка та зараховано агронома В. П. Безпарточну.

Співробітники лабораторії генетики, біотехнології та якості, 2018 р.
Перший ряд, зліва направо : В. С. Лютенко, Т. М. Дворніченко, Л. М. Буряк, О. М. Безпарточна;
другий ряд: В. В. Поздняков, Л. І. Реліна, С. Ю. Діденко, О. В. Білинська, Л. А. Вечерська;
третій ряд: О. Г. Супрун. В. П. Безпарточна, Я. Ю. Шарипіна, О. В. Анциферова, Т. В. Сахно,
Н. К. Ільченко, Н. С. Харитоненко, Т. А. Шелякіна

Через рік, у 2017 р. відбулося об‘єднання лабораторії генетики і біотехнології з лабораторією якості зерна і створення найбільшого в інституті за чисельним складом (18 співробітників) і кількістю напрямів досліджень наукового підрозділу – лабораторії генетики, біотехнології та якості. Завідувачем лабораторії за конкурсом було обрано О. В. Білинську.
Для збереження хронологічної точності подій слід зазначити, що таке об‘єднання фактично трьох лабораторій відбулося не вперше. У 2011 р. було створено лабораторію генетики,
біотехнології та якості біосировинних ресурсів під керівництвом к. с. -г. н. О. Ю. Леонова, але
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цей підрозділ існував досить короткий проміжок часу − до 2013 р.
На сьогодні пріоритетними напрямами наукової діяльності лабораторії генетики, біотехнології та якості є удосконалення технології отримання андрогенних гаплоїдів ячменю, визначення комплексу генетичних і біохімічних чинників, які забезпечують високі хлібопекарські
та інші цінні властивості основних хлібних злаків, виявлення найбільш цінних алелів гліадинкодуючих локусів, покрашення пшениці шляхом віддаленої гібридизації у роді Triticum, визначення джерел високого вмісту токоферолів у соняшнику, оцінка мінливості сільськогосподарських культур за антиоксидантною активністю, валідація молекулярно-генетичних маркерів з метою розробки систем маркер-асоційованої селекції. У 2017 р. затверджено пошуковий
проект з удосконалення методу хімічної кастрації соняшнику, виконання якого сприятиме
добору ефективних гаметоцидних препаратів і розширенню обсягів гібридизації цієї культури
на фертильній основі.
Лабораторія підтримує наукові контакти з Селекційно-генетичним інститутом – Національним центром насіннєзнавства і сортовивчення НААН, Інститутом біоорганічної хімії та
нафтохімії НАНУ, ХНУ ім. В. Н Каразіна, ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, ХНТНС
ім. П. Василенка, ХДУХT, а також бере участь у міжнародній співпраці. Зокрема, у 2008 р.
С. Ю. Діденко з групою співробітників виграла грант Міжнародної Агенції з ядерної енергії
(м. Відень, Австрія) на проведення у 2008−2012 рр. досліджень «Покращення якості зерна
пшениці та кукурудзи за використання індукованого мутагенезу».
Слід зазначити, що окрім теоретичних і методичних досліджень, лабораторія виконує
великий обсяг робіт з визначення показників якості всіх культур, селекція яких проводиться в
інституті і колекційних зразків НЦГРРУ, а також здійснює аналізи якості рослинної сировини,
включаючи повний технологічний аналіз хлібопекарськихі макаронних якостей, на комерційній основі за договорами з науково-дослідними установами, агропідприємствами різної форми
власності, фермерами.
Безпосередньо у виконанні досліджень за тематикою, пов‘язаною з біотехнологією, беруть учать завідувач лабораторії О. В. Білинська та співробітники В. С. Лютенко, Т. В. Сахно,
Я. Ю. Шарипіна, В. П. Безпарточна. Науковці добре володіють методами культури рослинних
клітин та тканин in vitro, методиками цитологічного і біохімічного аналізу, методиками
польової оцінки матеріалу, статистичними методами. Останнім часом Я. Ю. Шарипіною та
Т. В. Сахно опановано методики визначення поліморфізму запасних білків соняшнику та
ПЛР-аналіз, проведено дослідження з валідації генів стійкості соняшнику проти несправжньої
борошнистої роси. Започатковано роботи з визначення ефективної маркерної системи для добору генотипів ячменю, стійких проти сажкових хвороб.
Аналіз літературних джерел з питань застосування методів генетики, біотехнології та
молекулярної генетики в селекції свідчить про великі досягнення у світі у цих галузях як у
теоретичному, методичному, так і у практичному аспектах. Саме з розвитком цих напрямів
сучасної біології експерти пов‘язують подальший прогрес у забезпеченні людства продуктами
харчування, у тому числі за рахунок створення нового покоління сортів сільськогосподарських культур, джерелами енергії, альтернативними нафті і природному газу [74]. У провідних
компаніях світу, наприклад, Монсанто, селекційний процес кукурудзи та інших культур значною мірою ґрунтується на застосуванні найсучасних методів біотехнології [75]. У Європі кожний другий сорт ячменю є похідним від подвоєного гаплоїда [76]. Особливо ефективним є
поєднання маркер-асоційованої селекції з гаплоїдними технологіями [77].
Зважаючи на чітку тенденцію до створення і використання у виробництві різних культур
замість сортів, гібридів, у тому числі й у видів, які традиційно є самозапильними (пшениця,
ячмінь) [78, 79], застосування методів експериментальної гаплоїдії для створення ліній батьківських компонентів гібридів не втрачає своєї актуальності і залишається пріоритетним напрямом біотехнологічних досліджень. Для Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН
у цьому плані перспективним можна вважати отримання гаплоїдів жита, що вже практикується на Носівській селекційній станції (інформація з засідання координаційно-методичної ради
при СГІ-НЦНС) та гаплоїдів кукурудзи за використання маркерованих ліній-індукторів гаплоїдів, яке налагоджене у Інституті зернового господарства НААН [81], пшениці, особливо для
швидкої стабілізації інтрогресивних ліній за віддалених схрещувань [82], і тритикале.
142

З огляду на високі вимоги UPOV (Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин)
щодо одноманітності та стабільності сортів і ліній при їх розмноженні [84], а також потреби
ринку у якісному насінні, важко переоцінити значення молекулярно-генетичних методів у
паспортизації та ідентифікації зразків, також у встановленні сортової, лінійної чистоти та гібридності насіння. Налагодження контролю за якістю насіннєвого матеріалу на всіх етапах його виробництва є важливою запорукою конкурентоспроможності інституту на ринку насіння.
Відомо, що біотехнологічні дослідження потребують забезпечення сучасним обладнанням і високоякісними та, на жаль, високовартісними витратними матеріалами і хімічними реактивами переважно іноземного виробництва. Але вже є перші вдалі спроби налагодження
виробництва лабораторного обладнання і витратних матеріалів для біотехнологічних і молекулярно-генетичних досліджень в Україні, що сприятиме зменшенню вартості аналітичних
робіт. І ось тут на перше місце може вийти проблеми налагодження плідної співпраці з селекціонерами та оцінки реальної можливості сучасних методів біотехнології у вирішенні нагальних проблем практичної селекції. Ці методи «працюють» лише за умови адекватного поставленій меті застосування та у відповідності до законів класичної та молекулярної генетики.
Тому наразі важливим є проведення на високому методичному рівні досліджень з валідації
відомих маркерів та розробка чітких схем маркер-асоційованої селекції з урахуванням наявного вихідного матеріалу, джерел, донорів цінних ознак та виходячи із задач селекції. Лише за
тісної співпраці фахівців різних спеціальностей – селекціонерів, генетиків та біотехнологів
можливе успішне вирішення проблеми підвищення ефективності селекційного процесу як у
напрямі зменшення його тривалості, так і підвищення надійності цілеспрямованого добору
унікальних генотипів – основи для створення нових сортів і гібридів.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯКОСТІ ЗЕРНА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В ІНСТИТУТІ РОСЛИННИЦТВА
ІМЕНІ В. Я. ЮР’ЄВА НААН
С. Ю. Діденко, Л. І. Реліна, З. В. Усова,
Л. А. Вечерська, О. В. Білинська
Підвищення якості зерна було і залишається одним з найважливіших завдань
сільськогосподарського виробництва. У вирішенні цього завдання головну роль відіграє
створення нових високоврожайних та високоякісних сортів і гібридів сільськогосподарських
рослин. Основними напрямами досліджень лабораторії якості зерна є розробка теоретичних і
методичних аспектів підвищення результативності селекції на якість зерна пшениці шляхом
розширення генетичного різноманіття ознак якості за використання генетичного потенціалу
видів-співродичів, впровадження нових методів і прийомів оцінки селекційного матеріалу
зернових, зернобобових та круп‘яних культур.
Етапи становлення лабораторії якості зерна і напрямів досліджень
Лабораторія якості зерна в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН є однією з
найстаріших в Україні. Початок свого існування вона бере від лабораторії технології зерна,
яку було засновано в 1934 році на Харківській селекційній станції кандидатом
сільськогосподарських наук Миколою Йосиповичем Мельниковим, беззмінним її керівником
до 1973 року. За цей період в лабораторії було здійснено ряд методичних розробок, створено
нові прилади, розроблено нові і удосконалено існуючі на той період методи досліджень якості
зерна. Значним досягненням стала розробка мікробродильного методу для оцінки якісних
показників селекційного матеріалу пшениці, який дозволяв працювати з малими наважками
зразків зерна. На його основі було створено прилад «Політестограф». Цю методику широко
використовували для оцінки вихідного та експериментального рослинного матеріалу на
ранніх етапах селекційного процесу. Також у лабораторії якості зерна було розроблено
методику лабораторного випікання хліба з тритикале, якої до того часу в Україні не існувало.
Спеціалістами лабораторії було розроблено конструкцію макаронного пресу, який давав
можливість оцінювати якість макаронів за малою кількістю борошна. Його удосконалену
модель використовують для оцінки макаронних якостей пшениці твердої та пшениці полби і
до цього часу. Також було удосконалено конструкцію зернорізу, розроблено номограми для
спрощення процедури розшифровки альвеограм.
Комплексні дослідження, які проводили в ті часи в лабораторії якості зерна сумісно з
лабораторіями селекції пшениці озимої та ярої сприяли створенню сортів пшениці озимої
м‘якої – Харківська 4, Зенітка, Лютесценс 238, Лютесценс 266, Харківська 63, Харківська 81,
пшениці ярої твердої – Харківська 46, яка займала мільйони гектарів по всьому колишньому
Радянському союзу, пшениці ярої м‘якої – Колективна, Харківська 93 та інших.
У 1967 році лабораторію технології зерна було об‘єднано з лабораторією біохімії і вона
отримала назву лабораторії технології та біохімії зерна. До того часу лабораторія біохімії
існувала як самостійна одиниця, якою керувала кандидат сільськогосподарських наук
Матрона Матвіівна Стрельнікова. Біохімічні дослідження в лабораторії біохімії проводили у
напрямі вивчення вуглеводно-амілазного та білково-протеазного комплексу у сильних та
слабких пшениць. Було проведено дослідження ролі сульфгідрильних і дисульфідних груп у
формуванні сильної та слабкої клейковини. Вивчали вплив умов вирощування на якість
крохмалю та активність бета-амілази у основних сільськогосподарських культур. Було
проведено широкий цикл теоретичних досліджень, спрямованих на встановлення генетичної
природи технолого-біохімічних показників якості зерна сільськогосподарських культур,
впливу агроекологічних факторів на формування зерна високої якості. Значну увагу приділяли
вивченню білкових фракцій під впливом азотних добрив. Було виявлено перерозподіл
білкових фракцій у бік збільшення фракції гліадину і зниження фракції водо- і солерозчинни
білків при внесенні азотних добрив. На основі отриманих даних було підтверджено
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закономірності, відмічені іншими дослідниками, про вплив азотних добрив на формування
якісної клейковини. При цьому змінюється співвідношення фракцій гліадину і глютеніну, яке
відбивається на фізичних властивостях клейковини. Результати дослідів підтвердили, що
вміст клейковини в зерні залежав від кількості внесених добрив. У різні за метеорологічними
умовами роки при збільшенні кількості білка його якість не знижувалась. Під керівництвом
М. М. Стрельнікової виявлено можливість отримання високоякісного зерна пшениці по
непарових попередниках. За результатами наукової роботи нею було опубліковано
монографію «Повышение качества зерна пшеницы» (1971 р.) [1].
Впродовж 1973 – 1978 року лабораторію очолює Людмила Петрівна Кучумова. Під її
керівництвом було проведено цикл масштабних досліджень біохімічного складу зерна різних
сільськогосподарських культур. Детально вивчено властивості білково-вуглеводного
комплексу пшениці озимої та ярої. Розгорнуто вивчення технолого-біохімічних властивостей
зерна сільськогосподарських культур. Вперше в інституті розпочато роботи із застосування
запасних білків у ролі молекулярних маркерів, створено каталоги сортів пшениці озимої та
ярої селекції Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН.
Протягом багатьох років лабораторія якості зерна на чолі з Л. П. Кучумовою проводила
спільні дослідження із селекціонерами зі створення сортів пшениці ярої двостороннього
використання – для випікання хліба і виготовлення макаронних виробів. Результати
досліджень знайшли широке застосування в селекційній практиці в Інституті рослинництва та
інших установах. На їх основі створено сорти пшениці озимої та ярої, ячменю, проса, гібриди
кукурудзи. Велику увагу приділяли вчені лабораторії вивченню впливу технологій обробітку
ґрунту на технолого-біохімічні та хлібопекарські властивості зерна. Це питання гостро
постало перед наукою і виробництвом у зв‘язку із широким впровадженням інтенсивних
технологій виробництва сільськогосподарських культур, що дозволяло одержувати високі
врожаї зерна з високими технологічними і хлібопекарськими якостями.
З 1988 року лабораторію якості зерна очолював Іван Архипович Панченко. Під його
керівництвом у лабораторії надавали особливу увагу питанням селекції тритикале озимого і
ярого на якість зерна. В результаті було створено низку сортів цієї культури із відносно
високими хлібопекарськими властивостями. Виявлено сорти тритикале, що можуть
підвищувати хлібопекарські властивості слабкого пшеничного борошна в борошномельних
сумішах. Широкий цикл біохімічних досліджень проведено під його керівництвом у лабораторії
якості зерна з вивчення кукурудзи. При схрещуванні різних підвидів кукурудзи встановлено,
що генотипи одержані за участю цукрового і розлусного підвидів за вмістом білка в зерні
проявлють гетерозис, а генотипи, одним з батьківських компонентів яких є цукрова кукурудза,
успадковують досить високий рівень водорозчинних та лугорозчинних білків, значно краще
збалансованих за амінокислотним складом, ніж спирторозчинна фракція зеїнів. Доведено
високий ступінь успадкування ознак швидкого висихання зерна, характерного для розлусного
підвиду. Таким чином, було теоретично обґрунтовано та застосовано в селекційних підрозділах
можливість поєднання в одному генотипі високого вмісту білка з низькою післязбиральною
вологістю зерна.
Під керівництвом І. А. Панченка в лабораторії якості зерна було значно розширено
дослідження з вивчення впливу основних елементів сучасних технологій вирощування на
технолого-біохімічні властивості зернових культур. Проведення комплексних досліджень з
відділом рослинництва дало можливість дослідити специфічну реакцію сортів на умови та
прийоми вирощування. Було встановлено, що у більшості випадків максимальне накопичення
в зерні пшениці озимої білка та сирої клейковини проявляється у варіантах, із внесенням
оптимальних дози фосфорних і калійних добрив навесні у вигляді кореневого та
позакореневого підживлення [2].
Дослідження амінокислотного та фракційного складу білків
Біохімічні властивості зерна вивчали робочі групи аміокислотного та фракційного
складу білків та групою масових аналізів, які входили до складу лабораторії якості зерна у
1998-2008 роки.
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Групу амінокислотного та фракційного складу в результаті реорганізації було об‘єднано
з лабораторією якості зерна в 1978 році. До цього часу вона входила до складу лабораторії
запліднення та розвитку сільськогосподарських рослин, якою керували доктор біологічних
наук І. М. Поляков та к.б.н. А. М. Дмітрієва. Значний обсяг робіт цією групою був проведений
з дослідження біохімічних властивостей зерна кукурудзи. Активна робота в селекції
кукурудзи на підвищення якості білка розпочалась після відкриття Нельсоном і Мерцем в 1964
році [31] біохімічної дії мутацій ―тьмяний‖ і ―борошняний‖, які викликають зміни в
співвідношенні білкових фракцій в ендоспермі зерна кукурудзи. Гени опейк-2 і флаурі-2
блокують синтез малоцінного зеїнового білка і підвищують рівень багатих лізином і
триптофаном альбумінових та глютенінових фракцій. Оскільки селекційне використання
мутацій опейк-2 і флаурі-2 визначається не тільки їх генетичними особливостями, але і
особливостями форм, до генотипу яких вони вводяться, то виникла необхідність вивчення
характеру успадкування гібридами основних біохімічних ознак цих форм.
Робота групи амінокислотного аналізу сумісно з відділом селекції кукурудзи в 19691980 роках була направлена на вивчення біохімічних особливостей прояву генів опейк-2 і
флаурі-2 у різних генотипів кукурудзи в селекції на якість, а також на біохімічну оцінку зерна
вихідного та селекційного матеріалу на вміст білка, лізину, триптофану, білкових розчинних
фракцій, амінокислотного складу білків.
Досліди проводили з лініями і сортами різних підвидів кукурудзи — кремнистого,
зубовидного, крохмалистого, цукрового і розлусного. В дослідах використовували різні за
тривалістю вегетації форми кукурудзи – ранньостиглі, середньоранньостиглі, середньостиглі
та середньопізньостиглі. Переведення ліній і сортів на високолізинову основу і самозапилення
в процесі насичуючих схрещувань проводили у відповідності з методикою Б. П. Гурь‘єва [4].
Опейк-2 880 використовували як високолізинове джерело при переводенні ліній на
високолізинову основу.
Однією із задач було вивчення ступеню прояву біохімічної дії різних високолізинових генів
у генотипах кукурудзи із звичайним і високим рівнем білка в умовах нашої кліматичної зони.
Як показали дослідження, форми, гомозиготні по гену О2 і fl2, мають високий вміст
лізину і триптофану як в зерні, так і в білку. Білки водо- і лугорозчиної фракції у мутантів у
два рази більше, ніж зеїнової, тоді як у звичайної кукурудзи зеїнова фракція складає понад 4050% від суми вилученого азоту. Солерозчинні білки складають меншу частину в порівнянні з
білками інших фракцій, а різниця за їх вмістом між звичайною і високолізиновою формами
незначна. Звичайна кукурудза значно поступається високолізиновій за вмістом альбумінів і
глобулінів. Зернових білків у флаурі-2 більше, ніж у опейк-2, однак лугорозчинними білками
опейк-2 багатші.
Однак біохімічна дія високолізинових генів неоднакова. Так, гомозиготні високолізинові
аналоги батьківських форм гібридів, отримані на основі мутації опейк-2 540, містять більше
лізину, ніж з мутацією опейк-2 80 і флаурі-2 (табл. 1).
Аналоги fl2 поступалися всім формам О2 за вмістом лізину і триптофану, тоді як за
вмістом тирозину, глютамінової кислоти, аланіну звичайна кукурудза перевищувала всі
мутантні форми.
За вмістом білка високолізинові аналоги на основі опейк-2 SA достовірно переважають
гомозиготні форми на основі опейк-2 880, флаурі-2 і опейк-2 540, що дає можливість добору
необхідних, цінних для селекції генотипів. Наші дослідження показали, що білки водо- і
лугорозчинних фракцій як мутантів, так і звичайної кукурудзи, містять значно більше
незамінних амінокислот, ніж зеїнова і солерозчина фракції. Однак гомозиготні мутантні
форми глютеїнових білках містять значно більше, ніж аналогічні білки звичайної кукурудзи,
проліну, фенілаланіну, лейцину, ізолейцину, лізину, аргініну. У спирторозчинних зеїнових
білках звичайної кукурудзи та їх високолізинових аналогів лізин і триптофан практично
відсутні.
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Зовнішній вигляд зерна кремнистого підвиду кукурудзи

Зовнішній вигляд зерна зубовидного підвиду кукурудзи

Зовнішній вигляд зерна розлусного підвиду кукурудзи
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Гур‘єв Борис Петрович (09. 05. 1929 – 03. 04. 1991) –
вчений-селекціонер, доктор с.-г. наук, професор, академік ВАСГНІЛ,
директор ІР імені В. Я. Юр'єва (1972-1992 рр.)
Таблиця 1. Порівняльна характеристика високолізинових аналогів з різною
генетичною основою (1972 - 1974 рр.)
Показник, %

Високолізинові аналогі, отримані на основі

Вміст білка на суху речовину

Опейк-2 540 Опейк-2 SA Опейк-2 880 Флаури-2

Вміст
лізину

На суху речовину
На білок

НІР0,05

11,23

12,20

10б96

10,40

0,60

0,455

0,430

0б417

0,365

0,02

4,05

3,52

3,80

3,51

0,18

За вмістом лейцину, валіну, аланіну, тирозину, глютамінової кислоти зеїнова фракція
звичайної кукурудзи значно перевищує мутантні аналоги [5].
У процесі роботи було виявлено форми зерна зі зміненим фенотипом, які зустрічались
уже в другому поколінні інцухту і мали напівтьмяну, плямисту консистенцію. Досліджено, що
плямисті аналоги в беккросних поколіннях успадковують підвищений вміст лізину і
триптофану, хоча і поступаються за цими показниками тьмяним формам.
Вивчення характеру успадкування біохімічних сполук показало, що при схрещуванні
високобілкових форм з мутацією опейк-2 і флаурі-2 вміст білка, як правило, успадковується за
проміжним типом з перевагою більш високобілкової материнської форми. На рівні другого
беккросу вміст білка в зерні тьмяних аналогів знизився на 20 %, у порівнянні з
високобілковою материнською формою [6, 7]. Вміст лізину в білках цих форм був на рівні
високолізинових джерел, тоді як в зерні перевищував опейк-2 в 1,7 рази, а в лаурі в 1,9 рази
(табл. 2).
Лінії зі звичайним і високим рівнем білка з геном опейк-2 за абсолютним і відносним
вмістом лізину і триптофану та ступенем перерозподілу білкових фракцій перевищують ці ж
форми з геном флаурі-2. Це дає підставу вважати мутанти неоднозначними за якістю.

152

Таким чином, використання мутації опейк-2 у селекції кукурудзи на якість більш
перспективне. Високолізинові аналоги, створені на основі опейк-2 540, значно цінніші за якістю
зерна від тих, які створено на основі опейк-2 880 і опейк-2 SA.
При селекції кукурудзи, згідно наших даних, можливе сполучення в одному генотипі
високого вмісту білка і незамінних амінокислот в білку.
Дія генів опейк-2 і флаурі-2 проявляється незалежно від вмісту в зерні білка. Вони
викликають перерозподіл білкових фракцій, змінюючи амінокислотний склад білка —
підвищується вміст лізину, триптофану, аргініну та інших амінокислот.
Таблиця 2. Вміст білка і незамінних амінокислот в зерні звичайної і високолізинової
кукурудзи з різним рівнем білка (1972 — 1973 рр.)
Лізин, %
Триптофан,%
Форма кукуру- Білок, % на
дзи
суху речовину На суху речо- г на 100 г біл- На суху речо- г на 100 г білка
вину
ка
вину
ВІР 44

10,69

0,252

2,36

0,068

0,63

ВИР 44 / о2 540
ВС4, тьмяний

11,57

0,453

3,93

0,096

0,84

ВИР 44 / о2 fl2
540 ВС2,
тьмяний

12,60

0,409

3,28

0,089

0,72

(Старшинська х
ІНР) х (ІНР х
ВІР 44)1-2-1
роговидний

19,69

0,375

1,92

0,098

0,50

(ІНР х о2 540)
ВС2, тьмяний

19,51

0,815

4,20

0,140

0,82

(ІНР х fl2 ) ВС2,
тьмяний

20,22

0,736

3,65

0,144

0,71

Опейк-2 540

11,28

0,453

4,03

0,096

0,85

Флаурі-2

9,75

0,374

3,85

0,075

0,77

ІНР (високобілковий генотип)

23,0

0,387

1.68

0,066

0,23

НІР

2,66

0,064

0,37

0,019

0,122

Р, %

5,40

3,95

3,24

9,50

8,40

Включення генів опейк-2 і флаурі-2 у високобілкові генотипи підвищує також синтез
водорозчинних білків, знижує синтез зеїнів, однак вміст білка у таких форм успадковується за
проміжним типом.
Дані свідчать про різнорідність високолізинових аналогів за вмістом лізину і
триптофану. Якість білка у цих форм залежить як від високолізинового донора, так і від лінії
вихідної батьківської форми, до генотипу якої вводиться ген опейк-2 або флаурі-2.
З метою можливого використання в схрещуваннях більш різноманітного матеріалу для
створення високолізинових гібридів було проведено вивчення чутливості різних підвидів
кукурудзи (кременистий, зубовидний, цукровий, крохмалистий, розлусний) на дію опейк-2.
Гібриди першого покоління, одержані від схрещування різних підвидів кукурудзи з
опейк-2 880, за вмістом білка перевершували батьківську форму, а за вмістом лізину і
триптофану в зерні і білку, як правило, перевищували материнські форми.
Так як ознака тьмяності зерна і високого вмісту лізину проявляється тільки в
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гомозиготному стані, гібриди зерна F1 в силу стану гетерозиготності всі роговидні, і ознака
низького вмісту незамінних амінокислот у них домінує.
Вивчення біохімічних особливостей зерна гібридів другого покоління показало, що в
результаті дії рецесивного гену опейк-2 в ендоспермі тьмяних зерен усіх без винятку підвидів
кукурудзи відбувся перерозподіл білкових фракцій — збільшилась кількість водо — і
лугорозчиних білків, різко зменшилась зеїнова фракція (табл. 3). В результаті цього в зерні і
білку підвищився вміст лізину і триптофану. Однак біохімічна дія гена опейк-2 неоднозначна і
залежить від генетичних особливостей підвиду і від генотипу вихідної лінії або сорту [8].
Таблиця 3. Вплив підвиду кукурудзи на фракційний склад білка роговидних форм та їх
високолізинових аналогів, % від суми вилученого азоту, врожай 1978-1979 рр.
Підвиди материнських форм гібридів
Аналоги
Середні за
Фракції кукурудз- КремнисНІР0,05
ЗубоКрохмацукрова
розлусна підвидами
зи
та
видна
листа
Воло- роговисті
розчинна плямисті

23,74

23,76

26,82

34,38

17,37

25,21

43,03

39,94

38,87

41,21

41,87

40,98

роговисті

9,67

10,81

9,77

8,78

9,39

9,68

плямисті

11,82

13,50

12,00

13,20

13,12

12,73

роговисті

46,53

47,76

48,56

43,95

57,37

48,83

плямисті

15,49

13,33

29,30

17,18

1,73

19,40

Лугороз- роговисті
чинна плямисті

20,61

17,14

14,85

12,89

15,87

16,27

28,95

29,23

19,80

28,40

27,05

26,68

сольова
зеїнова

3,63
1,22
4,81
2,88

Так, в ендоспермі крохмалистого підвиду дія гену опейк-2 є менш ефективною, ніж у
зерні інших підвидів кукурудзи — тьмяні зерна гібридів другого покоління крохмалистої
кукурудзи вміщували зеїну значно більше, ніж інші підвиди, а глютелінових білків — менше.
Цілком можливо, що в цьому випадку в більшому ступені, ніж у інших підвидів кукурудзи
проявляється взаємодія геному крохмалистого підвиду з геном опейк-2 [9]. У результаті цього
тьмяні зерна крохмалистого підвиду незамінних амінокислот в білку містили менше, ніж інші
підвиди. Що стосується гібридів інших підвидів, за цим показником вони були схожі між
собою. Якщо за відносним вмістом лізину і триптофану значна кількість тьмяних аналогів
гібридних комбінацій перевищували батьківську форму, яка гомозиготна за геном опейк-2, то
за концентрацією цих амінокислот у білку гібридні форми найчастіше займали проміжне
положення між батьківськими формами, в більшому або меншому ступені наближаючись до
високолізинового джерела.
Тьмяні аналоги гібридів другого покоління різних підвидів кукурудзи успадковували
вміст білка найчастіше за проміжним типом. На вміст білка у форм, гомозиготних -за геном
опейк-2, впливали генетичні особливості підвиду.
Так, високолізинові зерна розлусної і цукрової кукурудзи були багатші білком, ніж зубовидної
і кремнистої, в результаті чого вихід білка, лізину і триптофану в розрахунку на 1000 зерен у
високолізинових аналогів крохмалистої і цукрової груп був вищими, ніж у інших підвидів [10].
Маса 1000 тьмяних зерен розлусної кукурудзи збільшилась більше, ніж у два рази.
Високолізинові аналоги розлусної кукурудзи відрізняються, окрім того, різноманітністю і
більш низькою збиральною вологістю зерна в порівнянні з тьмяними формами інших підвидів.
Отже, використання в селекції кукурудзи на якість потенційних можливостей різних
підвидів кукурудзи дозволяє отримати високолізинові аналоги з високою комбінаційною
здатністю, задовільною післязбиральною вологістю, а ознака ремонтантності цінна при
вирощуванні високолізинової кукурудзи на силос.
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Дослідження поліморфізму запасних білків
З 1990 року у лабораторії якості зерна велику увагу приділяли вивченню запасних білків
злаків як молекулярних маркерів цінних господарських ознак.
Сорти рослин є носіями унікальних асоціацій генів, створених у процесі селекції та зібраних в одному геномі, що забезпечує їх адаптацію до умов середовища та необхідний рівень
розвитку корисних господарських ознак. Набір алельних станів структурних генів рослини та
особливості нуклеотидних послідовностей некодуючих фрагментів ДНК за своєю суттю є його ―генетичним паспортом‖. Для ідентифікації зразків використовують системи генетичних
маркерів, серед яких найбільш ефективними і надійними є молекулярно-генетичні - білки та
фрагменти ДНК, характерною особливістю яких є чітка генетична детермінація та незалежність їх прояву від умов навколишнього середовища.
Серед застосовуваних на теперішній час в генетико-селекційних дослідженнях злаків генетичних маркерів найбільш інформативними виявились групи високополіморфних запасних
білків. У пшениці вони представлені спирторозчиннимигліадинами та високомолекулярними
(ВМ) глютенінами.
У лабораторії якості зерна протягом 1996 – 2006 років було проаналізовано локуси різних зернових культур, які кодують гліадини. Гліадин пшениці контролюється шістьма основними кластерами генів — Gli 1A, Gli 1B, Gli 1D, Gli 6A, Gli 6B, Gli 6D, розташованими в коротких плечах хромосом 1 і 6 гомеологічних груп [11]. У результаті багаторічних досліджень
у Селекційно-генетичному інституті НЦНС (м. Одеса) та Інституті рослинництва імені
В. Я. Юр‘єва НААН було установлено що гени, які кодують синтез запасних білків, зібрано в
кластери і успадковуються за моногенною схемою у вигляді єдиного блоку. По суті блок електрофоретичних компонентів є фенотиповим маркером відповідного полігенного локусу на
рівні білкових молекул і прирівнюється до поняття «алель» для кластерного локусу. По кожному з кластерів було ідентифіковано серії алельних (поліалельних) варіантів, кожен з яких
контролює групу чітко успадковуванихоелектрофоретичних компонентів, що розрізняються
за їх кількістю, рухомістю та інтенсивністю. На цій основі було разроблено принципи генетичної класифікації злаків, які вперше дозволили на практиці використовувати особливості компонентного складу запасних білків для ідентифікації генотипів за допомогою запису генетичної формули та здійснити генетичну класифікацію сортів пшениці [12].
Було показано, що алельний склад локусів запасних білків у багатьох випадках з господарсько корисними ознаками сорту, таких як урожайність, якість борошна, зимостійкість,
адаптивність, стійкість до хвороб [13, 14, 15, 16, 17]. У результаті аналізу колекції озимої
м‘якої пшениці з робочих колекцій лабораторії селекції озимої пшениці ІР імені В. Я. Юр‘єва
НААН, колекцій Національного центру генетичних ресурсів рослин України а також при вивченні штучної пуляції ізогліадинових ліній було виявлено зв‘язок алельної мінливості гліадинкодуючих локусів з еколого-географічними умовами вирощування пшениці і показано
зональну мінливість в расповсюдженні алелів.
У результаті проведеної роботи було установлено, що значна частина вивчених сортів
(32 з 67 або 47,8 %) виявилась поліморфною, тобто мала внутрішньо сортову гетерогенність
за локусами запасних білків, причому для ряду сортів відмічено гетерогенність більш ніж за
одним локусом. З сортів селекції Полтавської аграрної академії гетерогенним за локусом Gli
1A виявився Коломак 3, а сорт Коломак 5 показав гомогенність за всiми вивченими локусами
запасних білків. Таким чином, майже половина вивчених сортів, в основному української селекції є по суті сортами-популяціями і при тривалому вирощуванні у виробництві без належного контролю за їх сортовою чистотою може змінитися співвідношення біотипів аж до повної елімінації окремих з них, що призведе до зміни деяких властивостей і особливостей сорту.
Генотипи половини сортів мають аллель Gli 1A4, вперше ідентифікований в Україні у
сорту Безоста 1. З відносно високою частотою зустрічаються алелі Gli 1A2 і Gli 1A3. На частку трьох вищевказаних алелей припадає близько 82 % мінливості локуса Gli 1A в даній вибірці сортів озимої пшениці.
З алелів локусу Gli 1B виділяється за частотою виникнення алель Gli 1B1. Помітна також частка сортів з алелем Gli 1B3, маркеру 1B1/1RS транслокації. Ці два варіанти були в
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85 % сортів. Серед алелів локусу Gli 1D за частотою домінує алель Gli 1D1, значного розповсюдження набули також алелі Gli 1D4 і Gli 1D5. Головний напрям використання білкових
маркерів у селекції пшениці та інших злакових культур — оцінка хлібопекарських властивостей зерна, оскільки запасні білки беруть участь у формуванні клейковинного комплексу пшениці — основного фактора, який визначає якість хліба. За даними чисельних експериментальних даних було визначено вклад окремих алелів локусів запасних білків у формування показників борошномельно-хлібопекарських характеристик зерна та борошна, а також проведено
ранжування алелів гліадинкодуючих локусів за ступенем їх впливу на якість [18, 12, 14].
Серед сортів озимої м‘якої пшениці, занесених в Реєстр, переважають сильна і цінна
пшениці, на частку кожної з них припадає близько третини сортів, п‘яту частину складають
сорти-філери і найменшу кількість сортів віднесено до групи кормових пшениць. У групі сортів сильних пшениць за частотою виникнення виокремлюється алель Gli 1A4 (68 %) і при погіршенні якості зерна частота виникнення цього алелю помітно знижується при одночасному
підвищенні у цінних, філерів і кормових пшениць частки алелів Gli 1A2, Gli1A3 і Gli 1A9. По
локусу Gli 1B практично всі сорти сильних пшениць мають лише один аллель — Gli 1B1. З
погіршенням якості спостерігається різке зниження частоти виникнення цього алеля, але домінує алель Gli 1B3. Низькі хлібопекарські властивості філерів і кормових сортів зумовлені
тим, що алель Gli 1B3 є маркером житньо-пшеничної транслокації 1BL/1RS у геномі пшениці,
зниження якості таких сортів пояснюється наявністю в їх клейковині білків жита. Проте у низки вирощуваних сортів, особливо, селекції Миронівського інституту пшениць ім.
В. Н. Ремесла НААН присутній алель Gli 1B3 (Миронівськая 28, 33, 61, Мирлебен, Іванівська
остиста, Київська 7, Веселка), ймовірно через те, що він одночасно є маркером генів стійкості
до збудників хвороб іржі [19].
Урожай сортів з житньою транслокацією за результатами попереднього і конкурсного
сортовипробування 1981—1983 рр. був більш високим у порівнянні з сортами, які мали інші
алелі [16]. Автори вважають, що переваги відсутності транслокації пов‘язані зі стійкістю до
стресів у період після цвітіння. Однак, слід враховувати, що вплив 1BL/1RS на прояв рівня
якості суттєво залежить від генетичного фону геному пшениці. Для низькоякісних пшениць
характерним є також збільшення частки алелю Gli 1B4. У локусі Gli 1D у високоякісних пшениць розповсюдженими алелі Gli 1D4, Gli 1D5, Gli 1D7, Gli 1D10, які зустрічаються у 77,8 %
сортів сильних пшениць, при цьому домінує алель Gli 1D4 (44,4%). Алель Gli 1D5 рівномірно
розподілений серед сортів різних за якістю груп при найнижчій його частоті у сильних пшениць, що є несприятливим фактором, оскільки цей алель виявляє певний зв‘язок з показниками зимостійкості [15]. Таким чином, необхідною умовою створення сильної хлібопекарської
пшениці слід вважати наявність у генотипі сорту таких алелів гліадинкодуючих локусів, як
Gli 1A4, Gli 1B1, а також алелів Gli 1D4, Gli D5, Gli 1D7, Gli 1D10. Крім того, твердозерна
консистенція ендосперму є обов‘язковою умовою для високоякісної пшениці. Метод аналізу
запасних білків дозволяє не лише проводити ідентифікацію генотипів, але й на основі їх компонентного складу зробити висновок про їх відмінність, однорідність і стабільність — основні
критерії міжнародного Dust-тесту зерна.
Підвищенню ефективності озимої м'якої пшениці сприяє вивчення наявності алелів
високомолекулярних глютенінів у родоводах сортів пшениці м'якої озимої, які маркують ці
ознаки. Знання родоводу дозволяє встановити, що визначена за електрофорезом глютенінових
білків моно- або гетерогенність є результатом особливостей одержання сорту, а не пов'язана з
механічним засміченням іншими формами. Разом з тим електрофоретичний аналіз у деяких
випадках може бути використаний для з'ясування генеалогії сорту. Використання
високомолекулярних глютенінових білків у ролі маркерних ознак при доборі вихідних
батьківських форм підвищує відсоток вдалих комбінацій у селекційній роботі. Забезпечення
контролю наявності у спектрі запасних білків установлених алелів, які визначають високу
якость зерна, на всіх етапах селекційного процесу допомагає селекціонеру проводити добори
кращих елітних рослин на ранніх поколіннях і ліній у розсадниках [20-25]. Знаючи родоводи
сортів пшениці озимої, які вирощуються на території України, ми за допомогою аналізу
спектрів глютенінів маємо можливість відстежувати чистоту сортів у насінницьких посівах, а
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в деяких випадках - підвищити якісний потенціал сорту, вилучивши з ланок стабілізуючої
селекції лінії, які знижують якісний потенціал сорту, але не мають специфічних
морфологічних ознак.
За результатами дослідження родоводів сортів Інституту рослинництва імені
В. Я. Юр'єва НААН, слід відзначити, що селекційний процес, який проводився без урахування
складу запасних білків обумовив незначну кількість субодиниць високомолекулярних
глютенінів, які зустрічались серед сортів цієї селекційної установи [26, 27]. Так, перші сорти
пшениці м'якої озимої, які було отримано на початку 20-го сторіччя, були добором з місцевих
популяцій. Це сорти Ферругінеум 1239, Юр'ївка, Зенітка поліпшена та ін. Спектр субодиниць
глютенінів цих зразків мав такий вигляд: за хромосомою А1 - 1 або Null, за хромосомою В1 7+8 пізніше 7+9, за хромосомою D1 - 2 +12. Останній варіант зумовив низький потенціал
якості перших сортів.
У подальшому селекціонери інституту, як і інших установ, широко використовували у
своїй роботі сорти Безостая 1 (2* 7+9 5+10) та Миронівська 808 (1 7+9 5+10), які мали
високий потенціал продуктивності і набули значного поширення на території колишнього
СРСР. Це призвело до зменшення кількості алелів глютенінів у сортів, які були отримані в цих
установах.
Для успішної реалізації програм з селекції пшениці м'якої озимої, які започатковані у
Інституті рослинництва, важливе значення має генетично обумовлений рівень прояву
господарсько-цінних ознак.
Компонентний склад високомолекулярних глютенінів у зразків СГІ - НЦНС НААН
України був одноманітним через наявність у родоводі спільних предків, але сорти, створені у
90-х роках, мали субодиницю 1В7+8 (висока якість) [28]. Її несуть сорти, у родоводі яких є яра
пшениця Redriver 68 (Обрій, Альбатрос одеський, Промінь) та нові сорти сильної пшениці
Леля, Ніконія, Символ одеський, Фантазія, які мають у родоводі Альбатрос одеський.
Сорти пшениці м'якої озимої селекції Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла
НААН за вмістом у спектрі високомолекулярних глютенінів зберігають, починаючи з перших
сортів Українка 0246, Миронівська 808 постійний склад: 1А1 1В7+9 1D5+10 [29]. Хоча
останніми роками до селекційних програм активно включають сорти іноземної селекції, такі як
Nike (Польща), Mv-103 (Угорщина), Br1249 (Чехія) та ряд інших, добір, проведений на
адаптивність і зимостійкість, залишив спектр глютенінів незмінним.
Лише сорт Ремеслівна, який у 2004 році було передано на державне сортовипробування,
має покращений спектр Glu -1 2* 7+8 5+10 завдяки тому що його було отримано методомім
добору із підзимнього посіву ярих пшениць із Мексики, що й призвело до зміни алелів
високомолекулярних глютенінів.
У Краснодарському науково-дослідному інституті сільського господарства ім.
П. П. Лук'яненка селекцію пшениці озимої засновано на використанні за батьківські форми
шедеври української і російської селекції Миронівська 808, Безоста 1, які мають однаковий спектр
глютенінів, бо є похідними від перших сортів українських пшениць Народна (Харківська обл.) і
Українка 0246 [21]. Всі сорти цього інституту, які були потомством цих зразків, успадкували їх
спектр глютенінів - це сорти Даха, Краснодарськая 70, Саратница, Лира, Сфера, Победа, Ранняя
47, Селянка, Деметра, Краснодарская 90 та ін. У спектрі окремих сортів відмічено присутність
алельного варіанту іншої батьківської форми, закордонної селекції, а саме у сорту Дельта (1В20),
у сорту Эхо (1В13+16), у сорту Яра (/1В13+16).
Ідентичність генотипового складу високомолекулярних глютенінів деяких сортів
пов'язана, перш за все, з їх близькорідним походженням.
Так, наприклад, сорт Альбатрос одеський приймав участь у створенні багатьох сортів
(селекції СГІ - НЦНС та інших установ), які занесені до реєстру - Вікторія одеська, Символ
одеський, Українка одеська, Фантазія одеська, Красуня одеська, Одеська 268, Астет, Гордовита,
Дорідна та ін. Сорт Миронівська 30 отримано в результаті добору з сорту Миронівська 27, сорт
Скифянка - добір з сорту Спартанка, сорт Київська 7 – з оброблених гама - промінням рослин
сорту Миронівська 61. До родоводу багатьох сортів, які ми вивчали, входять сорти Обрій,
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Ольвія, Донская полукарликовая, які є потомством сорту Прибій. Все це вплинуло на
особливості генотипу сортів озимої пшениці за глютенінкодуючими локусами [30-32].
Хромосоми першої гомологічної групи, які контролюють синтез високомолекулярних
глютенінів, відіграють значну роль у формуванні пшеничної рослини [33, 34], тому великою є
ймовірність широкого розповсюдження субодиниць високомолекулярних глютенінів у всіх
зонах вирощування пшениці м'якої озимої. За результатами останніх досліджень їх кількість
налічує більше 30 варіантів [35].
Однак за результатами дослідження родоводів сортів пшениці озимої окремих
селекційних установ України і Росії, ми спостерігаємо обмежену кількість алелів
високомолекулярних глютенінів, які залучаються до селекційного процесу: за хромосомою А1
- 1, 2*, Null, за хромосомою В1 - 7+9, 6+8, 7+8, за хромосомою D1 - 2+12, 5+10. Така
обмежена кількість алелів зумовлена, з одного боку, їх селекційною і адаптивною цінністю в
умовах України і Росії, а з іншого - є наслідком великої частоти у вихідному матеріалі, який
використовують селекціонери у своїй роботі при створенні нових сортів.
Оскільки головним критерієм оцінки зразка в селекційному процесі є кількість і якість
отриманої продукції (тобто врожаю), то з такої точки зору результати вивчення сортів пшениці
м'якої озимої свідчать про селекційні пріоритети сортів з вищеназваними алелями
високомолекулярних глютенінів для природно-кліматичних зон України і Росії. Однак, беручи
до уваги регіони походження сортів пшениці м'якої озимої, час їх створення, родоводи,
можливо припустити, що субодиниці високомолекулярних глютенінів локусів хромосом
першої гомологічної групи є маркерами комплексу кодомінантних генів, характерних для
сортів окремого регіону або створених у конкретному регіоні у визначений проміжок часу.
Так, для степової зони (СГІ - НЦНС, Краснодарський науково-дослідний інститут сільського
господарства ім. П.П. Лук'яненка) найбільшого розповсюдження набули алелі
високомолекулярних глютенінів 1А2* 1В7+8 1D5+10, для лісостепової зони (Інститут
рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН України, Миронівський інститут пшениці
ім. В. М. Ремесла НААН) найбільшого розповсюдження набули алелі високомолекулярних
глютенінів 1А1 1В7+9 (останнім часом 7+8) 1D5+10.
Отже, дослідження родоводів окремих сортів пшениці озимої України і Росії показали,
що селекційний процес, який проводився без урахування складу запасних білків, обумовив
малу кількість субодиниць глютенінових білків, які зустрічались у межах окремої селекційної
установи. А це в свою чергу призвело до звуження генетичної основи генофонду пшениці
м'якої озимої.
Розширення генетичного різноманіття пшениці шляхом використання
міжвидової гібридизації
З 2011 року і по теперішній час наукові інтереси колективу лабораторії генетики, біотехнології та якості, яка отримала таку назву у результаті об‘єднання з групою генетики та біотехнології, зосереджено на збагаченні генетичного різноманіття пшениці. Успіх практичної селекції великою мірою залежить від широти генетичного різноманіття вихідного матеріалу
[36]. Загальновідомо, що спадковий потенціал господарсько-цінних ознак має певні обмеження, і для отримання реальних результатів селекція вимагає його розширення. Велику небезпеку становить також проблема звуження генетичної плазми у зв`язку з вирощуванням на великих площах однорідних і схожих за рядом ознак сортів, які часто мають у родоводі спільні
форми, що загрожує втратою урожаю в разі масштабних епіфітотій. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є використання генетичного потенціалу видів-співродичів. Одним з найбільш перспективних підходів при оцінці складних генетичних систем, які виникають у результаті віддаленої гібридизації, є використання білкових маркерів, за допомогою яких аналізують поліморфізм їх білкових продуктів [37 - 39]. Поліморфізм білків виявляється методом
електрофорезу в гелях, які базуються на використанні відмінностей між білками за електрофоретичною рухомістю, детермінованою первинною структурою білка. Сукупність білків при
електрофорезі дає специфічний спектр компонентів, який несе цінну інформацію про структуру геному. Принципово важливо, що насіння – це фіксована стадія онтогенезу. Запасні білки насіння залишаються константними багато років.
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Види-співродичі, які використовують для віддаленої гібридизації у ролі джерела цінних
господарських ознак, як правило, мають специфічні за електрофоретичною рухомістю та інтенсивністю прояву компоненти білків, які з успіхом можуть бути використані як молекулярні
маркери інтрогресій.
Одним з багатообіцяючих видів-донорів цінних ознак при міжвидовій гібридизації вважається пирій середній – Thinopyrum intermedium (Host) Barkworth& D.R. Dewey, (синоніми:
Agropyron aucheri Boiss., A. glaucum (Desf. ExDC.) Roem. et Schult., A. intermedium (Host)
Beauv., A. trichophorum (Link) K.Richt., Elytrigia intermedia (Host) Nevski) – аллогескаплоїд з
рівнем плоїдності (2n = 6x = 42). Ця багаторічна форма характеризується стійкістю до обсипання та полягання, має порівняно крупне склоподыбне насіння [40]. При схрещуванні
Th. intermedium передає рослинам пшениці гени стійкості до листової, стеблової та жовтої
іржы [41,42,43], а також борошнистої роси [42,43]. Є також дані, що Th. intermedium є стійким
до вірусу мозаїки пшениці [44], вірусу смугастої мозаїки пшениці [44, 45] та його переносника
кліща Aceriatosichella [45], вірусу жовтої карликовості ячменю [46,47], випрівання [48], червоної фузаріозної гнилі пшениці [49], глазкової плямистості злаків [50]. Ці гени, передані
пшениці, сприяють збільшенню врожайності і зимостійкості під час екологічних стресів.
Th. intermedium також має гени, які покращують хлібопекарські властивості борошна при гібридизації. Хліб довше залишається свіжим [51]. Отже Th. intermedium є джерелом збагачення
генофонду пшениці комплексом цінних генів. Ефективним шляхом переносу генів від пирію у
пшеницю є використання амфідиплоїда, у якому поєднані геноми обох рослин, як «містка».
У 90 роки ХХ ст. болгарський генетик і тритиколог Іван Панайотов люб‘язно передав
створений ним неповний амфідиплоїд пшениці м‘якої з пирієм середнім Thinopyrum
intermedium (2n=42). Геном АДUA0500064 не є простою сумою геномів батьків – пшениці та
Th. intermedium, а, очевидно, сформувався як наслідок рекомбінації і втрати частини хромосом
гібриду, стабілізувавшись на рівні 2n=42. Це дає підставу розглядати його як неповний амфідиплоїд. Проте він несе значну частину спадкової основи дикого виду Th. intermedium, у т.ч.
генів, що контролюють показники якості зерна.
Цей амфідиплоїд було включено до Національного генбанку рослин України під номером Національного каталогу UA0500064, оцінено за комплексом ознак і включено у схрещування з сортами пшениці м‘якої озимої Лютиця та Гордовита селекції Інституту рослинництва
імені В. Я. Юр‘єва НААН.
Отримані в ході віддаленої гібридизації зразки характеризувалися унікальним спектром
запасних білків спирторозчинної фракції (гліадинів) як за електрофоретичною рухомістю, так
і за інтенсивністю прояву компонентів.
Використання запасних білків у ролі білкових маркерів сприяє точному та досить швидкому
визначенню геномного та хромосомного складу зразка, аналізу морфологічно однорідних популяцій, виявленню біотипів, які зовні не відрізняються за морфологічними ознаками. На фото показано різноманітність спектрів гліадинів ліній ЛО 146/15 та ЛО 105/15, отриманих від схрещування сортів Лютиця та Гордовита з АД UA0500064 відповідно. Найбільш різноманітними були
компоненти гліадинових спектрів у зонах  і γ. Більшість компонентів гліадинових спектрів пшениці м‘якої в цих зонах кодуються хромосомами субгеному D. Доведено, що хлібопекарські якості пшениці м‘якої визначаються складним комплексом генів, локалізованих саме в цьому субгеномі [52]. У ньому знаходяться генетичні фактори, які відповідають за синтез ліпопротеїда, який
має в своєму складі дигалактозілдигліцерид, що, у свою чергу, забезпечує міцність та еластичність тіста, його газоутримуючу здатність, об‘єм хліба тощо.
Широкий поліморфізм компонентів у ω-зоні, які за літературними даними [37, 38, 52],
кодуються хромосомою 1D, привнесено від АДUA0500064 з його складною геномною структурою) передбачає перспективи для добору високоякісних, високоврожайних та стійких генотипів пшениці – основи майбутніх сортів.
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Різноманітність спектрів гліадину рослин F5, лінії ЛО 146/15 2013 р.
1, 11, 20 – Безоста 1; 2, 3 – АД UA0500064; 4, 19 – Лютиця; 5-9, 12-18 – ЛО 146/15.
Білими стрілками вказано компоненти спектру, привнесені від АД UA0500064
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Спектри гліадинів індивідуальних рослин лінії ЛО-105 /15 2016 р.
1, 12, 20 – Безоста 1; 2, 3, 13, 14, 19 – АДUA0500064; 4 – 6 – Гордовита; 7-11, 15 –18 спектри
гліадину індивідуальних рослин лінії ЛО 105/15. Білими стрілками вказано компоненти
спектру, привнесені від АДUA0500064
За рівнями натури та склоподібності (табл. 4) зерно отриманих ліній належить до першого класу. У таблиці 1 наведено середні трирічні дані хлібопекарської оцінки інтрогресивних ліній ЛО-146 /15 та ЛО-105 /15, створених за участі АДUA0500064, у порівнянні зі стандартом – сортом пшениці м‘якої озимої Подолянка.
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Вміст клейковини в борошні, %
д. ВДК
Якість клейковини
Ггрупа

Пружність тіста (Р), мм

Розтяжність тіста (L), мм

Збалансованість (P/L)

Сила борошна, о.а.

Індекс еластичності, (Ie), %

Об‘єм. вихід хліба
з 100 г борошна, мл

Загальна хлібопекарська
оцінка, бал

772

58

11,8 21,0 40 ІІ

117

96

1,2

410

64

700

9,0

Лютиця

836

60

13,0 23,0 35 II

55

104

0,5

183

45

710

9,0

ЛО 105 /15

770

65

12,9 21,8 50

I

60

97

0,6

390

56

690

9,0

Гордовита
Подолянка,
стандарт
НІР05

796

50

11,5 19,0 45

I

112

46

2,4

262

55

630

8,6

776

33

12,4 24,0 75

І

60

92

0,7

209

57

680

8,9

4,0

0,3

0,1

0,3

0,5

0,05

1,0

0,3

3,0

–

Вміст білка в зерні, %

Склоподібність, %

ЛО 146 /15

Зразок

Натура, г/л

Таблиця 4. Технологічна характеристика зерна та борошна зразків у порівнянні зі
стандартом – сортом Подолянка, середнє за 2013 – 2015 рр.

0,1 0,3

За даними таблиці 1 генні комплекси, успадковані інтрогресивними лініями від
АДUA0500064, суттєво впливають на показники якості зерна. Такі інтрогресивні лінії є надійним вихідним матеріалом для селекції нових високоякісних сортів пшениці м‘якої озимої з
високим вмістом білка. Слід зауважити, що за показниками склоподібність, вміст клейковини
в зерні та вміст білка в зерні досліджені лінії належать до пшениць-філерів, але за показниками якість клейковини, сила борошна, об‘ємний вихід хліба з 100 г борошна та загальна хлібопекарська оцінка вони належать до поліпшувачів. Це можна пояснити відсутністю безпосереднього зв'язку між вмістом білка та якістю борошна і хліба. Скоріше, слід звертати увагу на
компонентний склад білків клейковини [53].
Таким чином, установлено наявність в амфідиплоїді UA0500064 генетичної основи підвищених хлібопекарських якостей зерна, привнесені пирієм Th. intermedium.
За період свого існування лабораторія якості зерна пройшла багато етапів свого розвитку. На кожному новому етапі організаційних перетворень удосконалювались існуючі та
з‘являлись нові напрями і методи досліджень. Від простого вивчення борошномельних властивостей місцевих сортів озимої та ярої пшениці дослідження розвивались у напрямі поглибленого вивчення технолого-біохімічних властивостей зерна, використання поліморфізму запасних білків у ролі молекулярних маркерів цінних господарських ознак, вивчення впливу особливостей технології вирощування на якість зерна. В результаті проведених комплексних досліджень з селекційними лабораторіями створено високоврожайні сорти пшениці, тритикале,
сої, кукурудзи та інших культур які характеризуються підвищеною якістю зерна. Співробітники лабораторії є співавторами наукових статей, методичних рекомендацій, навчальних посібників і монографій.

1.
2.

3.
4.

Список використаних літературних джерел
Стрельникова М.М. Повышение качества зерна пшеницы. К. : Урожай, 1971.178 с.
Панченко І.А. Варіювання технолого-біохімічних показників якості зерна озимих м‘яких
пшениць в залежності від системи удобрення. // Селекція і насінництво : міжвід. темат.
наук. зб. / УААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва. Х., 1998. Вип. 80. С. 70 – 75.
Mertz E. T., Bates L. S, Nelson O. E. Mutantgene that changes protein composition and in
creases lysine content of maize endosperm // Science. 1964. Vol. 145. No 3629. P. 279-280.
Гурьев Б.П., Козубенко Л.В., Власенко Н.П. Проблема селекции высоколизиновой куку161

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

рузы и ее изучение // Селекция и семеноводство. Киев : Урожай, 1973. Вып. 24. С. 9-20.
Лукьяненко Л.М. Содержание аминокислот и фосфорних соединений в зерне мутантов
опак-2 и флаури-2 // Селекция и семеноводство. К. : Урожай, 1973. Вып. 24. С. 77-80.
Лукьяненко Л. М. Некоторые биохимические особенности лизиновой и суперлизиновой
кукурузы : тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции молодых
ученых по проблемам кукурузы. Днепропетровск, 1976. С. 55-56.
Изменение качества зерна высокобелковых форм кукурузы при насыщении их генами
опейк-2 и флаури-2 / Гурьев Б. П., Козубенко Л. В., Дмитриева А. Н., Лукьяненко Л. М. //
Селекция и семеноводство. К. : Урожай, 1979. Вып. 43. С. 47-50.
Гурьев Б. П., Лукьяненко Л. М., Дмитриева А. Н. Действие гена опейк-2 на генотипы
различных подвидов кукурузы // Селекция и семеноводство. К. : Урожай, 1980. Вып. 46.
С. 61-66.
Использование потенциальных возможностей кукурузы в селекции на качество /
Лукьяненко Л. М., Дмитриева А. Н., Вирченко Л. И., Гринько О. Н. // Селекция и
семеноводство. К. : Урожай, 1981. Вып.49. С. 62-66.
Лукьяненко Л. М., Дмитриева А. Н. Наследование основних биохимических признаков
мутации о2 генотипами различных подвидов кукурузы // Генетические и
методологические аспекты сельскохозяйственных растений. К. : Наукова думка, 1983.
С.79-82.
Конарев А. В., Губарева Н. К., Пенева Т. И. Белки семян в сортовой идентификации //
Молекулярно – генетические аспекты прикладной ботаники, генетики и селекции. М. :
Колос, 1993. С. 136-175.
Созинов А. А. Генетические маркеры у растений // Цитология и генетика. 1993. Т. 27. № 5.
С. 3-14.
Созинов А. А., Попереля Ф. А. Полиморфизм запасних белков в селекции и генетике
пшеницы // Генетика, селекция и семеноводство полевых культур : сб. науч. тр. / ВСГИ.
Одесса, 1976. Вып. 13. С. 1024.
Созинов А. А., Попереля Ф. А. Принципы биохимической генетики как теоретическая
основа решения практических задач селекции (на примере проламинов) /ВСГИ. Одесса.
1976. 48 с.
Єльніков М. І., Грідін М. М., Звягін А. Ф. Методи і результати селекції озимої пшениці за
1910 - 1999 рр. // Наукові основи стабілізації виробництва продукції рослинництва :
матеріали міжнародної конференції, присвяченої 90-річчу від заснування Інституту
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. Х., 2001. С. 11-19.
Сорти озимої м'якої пшениці селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва та
особливості їх вирощування. Х., 2007. 30 с.
The history of winter wheat cultivar from the breeding and genetic in stitute of UAAN between
1912 - 2001: ananalysis of their genealogy, HMW-glutenin composition, and ability fo rusein
breeding new cultivars / Rabinovich S.V. [et al.] // Annual wheat new sletter. Kansas State
University. Manhattan, 2001.V.47. P. 220- 230.
Історія селекції, родоводи і склад високомолекулярних глютенінів миронівських пшениць
створених у 1929-2004 рр. та їх нащадки у різних країнах світу / С. В. Рабинович,
В.А. Власенко, Л. А. Коломієць // Науково-техничний бюлетень Миронівського інституту
пшениць ім. В. М. Ремесла. К. : Аграрна наука, 2004. С. 58-126.
A history of the ancient and modern Ukrainian wheat cultivarused in breeding of the Krasnodar
winter wheat cultivar and ananalysis of thes tructure their high - molecular - weightglutenins /
Rabinovich S.V. [et al.] // Annual wheat new sletter. Kansas State University. Manhattan, 2000.
Vol.46. P. 144-156.
Собко Т. А. Созинов А. А. Анализ генетической структуры возделываемых в Украине
сортов озимой мягкой пшеницы с использованием генетических маркеров // Цитология и
генетика. 1999. Т. 33.№ 5. С. 30-41.
География распространения алелей глютенинкодирующих локусов пшениц и их
технологическая ценность / Пархоменко Р. Г., Панченко И. А., Ельников Н. И., Шевченко З. В.
162

22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

// Методологические основы формирования, ведения и использования коллекций
генетических ресурсов растений : тез. докл. международ. симпозиума. Харьков, 1996. С. 63.
Anderson O. D. Greene F. C. The characterization and comparative analysis of high molecular
weight glunen in genes from genomes A and B of a hexaploid bread wheat // Theor. and Appl.
Genet. 1989. Vol. 77. № 5. P. 689-700.
Payne P. J., Law C. N., Mudd E. E. Control by homologous group 1 chromosome sof the high
molecular weight subunits of glunenin, a major protein of wheat endosperm //Theor. аnd Appl.
Genet. 1980. Vol. 58. № 2. P. 113-120.
Catalog of gene sumbols for wheat: 2002 supplement / Mcintosh R.A., Devos K. M., Dubcovsky
J., Rogers W. // WheatInf. Serv. 2002. № 95. Р. 50-80.
Собко Т. А., Созинов А. А. Анализ генотипической структуры возделываемых в Украине
сортов озимой мягкой пшеницы с использованием генетических маркеров // Цитология и
генетика. 1999. Т. 33. № 5. С. 30-41.
Попереля Ф. А. Полиморфизм глиадина и его связь с качеством зерна , продуктивностью и
адаптивным исвойствами сортов мягкой пшеницы // Селек., семен. и интенс. технол.
воздел. озимой пшеницы. Москва, 1989. С. 138-150.
Князьков В. В., Сухоруков А. Ф., Попереля Ф. А. Компонентный состав глиадина у
некоторых сортов озимой пшеницы // Селекция и семеноводство. 1994. № 2. С. 6-9.
Созинов А. А. Полиморфизм белков и его значение в генетике и селекции. Москва : Наука,
1985. 272 с.
Конарев В.Г. Молекулярно-биологические исследования генофонда культурних растений в
ВИРе (1967-1997). СПб, 1998. 99 с.
Созинов А. А., Попереля Ф. А. Полиморфизм глиадина и селекция // Вестник с.-х. науки.
1979. № 10. С. 21-24.
Carver B.F., Rayburn A.L. (1994) Comparison of related wheat stocks possessing 1B or
1RS/1BL chromosomes: Agronomic performance // CropSci. 34, № 6. Р. 1505—1510.
Cerny J., Sasek A., Hanisova A. Common wheat (T. aestivum) marking by determination of
approximate dependence of frequency of allelic gliadin genes grade of agronomic character //
Sci. Agric. Bohemica. 1995. 26 (4). Р. 245-258.
Копусь М. М. Об эффективности использования глиадиновых маркеров в селекции мягкой
пшеницы // Селекция и семеноводство. 1994. № 3. С. 29-31.
Milling and baking quality of 1BL/1RS translocation wheat. 1. Effect of genotype and
environment / Finn D., Lukow O.W., Bushuk W., DePauw R. M. // CerealChem. 1994. 71. № 2.
Р. 189-1939.
Благодарова О. М., Литвиненко М. А., Голуб Є. А. (Геногеогрфія алелів гліадин- і
глютенінкодуючих локусів українських сортів озимої мя‘кої пшениці і їх зв‘язок з
агрономічними ознаками // Зб. наук. праць СГІ. Одеса, 2004. Вип. 6 (46). С. 124—138.
Farooq, S. Wild species germ plasm: A vital source for creation of genetic variability
IPGRIWANA Newsletter. 1994. № 4. Р. 1-2
Cозинов А. А. Полиморфизм белков и его значение в генетике и селекции. М. : Наука,
1985. С. 134–152.
Созинов А. А., Попереля Ф. А. Полиморфизм глиадина и возможности его использования
// Растительные белки и их биосинтез. М.: Наука, 1975. C. 65-76.
Созинов А. А., Попереля Ф. А., Стаханова А. И. Использование электрофореза глиадинов
в селекции на качество // Вестник с.-х. науки. 1974. T. 7. C. 99-108.
Cooke R. J. The standardization of electrophoresis methods for variety identification //
Biochemical Identification of varieties (Materials III International Symposium ISTA, Leningrad,
USSR, 1978). VIR, Leningrad. USSR. 1988. Р. 14-27.
Bao Y., Li X., Liu S., Cui F., Wang H. Molecular cytogenetic characterization of a new wheatThinopyrum intermedium partial amphiploid resistant to powdery mildew and stripe rust //
Cytogenet Genome Res. 2009. Vol. 4. No 126. P. 390-395.
Characterization of a partial wheat-Thinopyrum intermedium amphiploid and its reaction to
fungal diseases of wheat / Chang Z.J. [et al.] // . Hereditas. 2010 Vol. 6. No. 147. P. 304-312.
163

43. Wheat WCBP1 encodes a putative copper-binding protein involved in stripe rust resistance and
inhibition of leaf senescence / Li X. [et al.] // BMC Plant Biol. 2015. No. 15. P. 239.
44. Inheritance andmapping of powdery mildew resistance gene Pm43 introgressed from
Thinopyrum intermedium into wheat / He R. [et al.] // TheorAppl Genet. 2009 Vol. 6. No. 118.
P. 1173-1180.
45. Molecular cytogenetic discrimination and reaction to wheat streak mosaic virus and the wheat
curl mite in Zhong series of wheat--Thinopyrum intermedium partial amphiploids / Chen Q. [et
al.] // Genome. 2003. Vol. 1. No. 46. P. 135-145.
46. Identification and characterization of wheat-wheatgrass translocation lines and localization of
barley yellow dwarf virus resistance / Crasta O.R. [et al.] // Genome. 2000. Vol. 4. No. 43.
P. 698-706.
47. Molecular characterization of a new wheat-Thinopyrum intermedium translocation line with
resistance to powdery mildew and stripe rust / Zhan H. [et al.] // J. Mol Sci. 2015. Vol. 1. No.
16. P. 2162-2173.
48. Transgenic wheat expressing Thinopyrum intermedium MYB transcription factor TiMYB2R-1
shows enhanced resistance to the take-all disease / Liu X. // J Exp Bot. 2013. Vol. 8. No. 64. P.
2243-2253.
49. Molecular cytological characterization of two novel durum Thinopirumintemedium partial
amphiploids with resistance to leaf rust, stem rust and Fusarium head blight / Zeng J. [et al.] //
Hereditas. 2013. Vol. 1. No. 150. P. 10-16.
50. Resistance to eyespot of wheat, caused by Tapesiayallundae, derived from Thinopyrum
intermedium homoeologous group 4 chromosome / Li H.J., Arterburn M., Jones S.S., Murray
T.D. // Theor. Appl Genet. 2005. Vol. 5. No. 111. P. 932-940.
51. Introgression of useful genes from Thinopyrum intermedium to wheat for improvement of
bread-making quality / Garg M., Mikiko Y., Hiroyuki T., Hisashi T. // Plant Breeding. 2014.
Vol. 3. No. 133. P. 327–334.
52. Effects of nitrogen nutrition on the synthesis and deposition of the ω-gliadins of wheat / Wan Y.,
Gritsch C.S, Hawkesford M.J., Shewry P.R. // Ann Bot. 2014. Vol. 4. No. 113. P. 607-615.
53. Bushuk W. and Zillman R. Wheat cultivar identification by gliadin electrophoregrams. I.
Apparatus, method and nomenclature // Can. J. Plant Sci. 1978. No 58. Р. 505-515.

164

ДОСЛІДЖЕННЯ З ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН В ІНСТИТУТІ РОСЛИННИЦТВА
ІМЕНІ В. Я. ЮР’ЄВА НААН
Н. І. Рябчун
Державними програмами розвитку сільського господарства України передбачено збільшення виробництва зерна у 2020 р. до 80 млн. тонн [1-2]. У продовольчому балансі сільськогосподарського виробництва України провідними завжди були і залишаються озимі зернові культури. Площі, відведені під них, щороку складають від 6,0 до 8,3 млн. га, а валові збори зерна
26,1 – 26,2 млн. т. При цьому ключовим питанням є стабільність урожайності за роками, що
визначається як погодними умовами, зокрема в зимовий період [3-4], так і рівнем адаптивності сортів до несприятливих абіотичних чинників, однією з найважливіших складових якої є
зимостійкість. Кліматичні умови в Україні, особливо в її північно-східній частині, відрізняються мінливістю за роками та в межах вегетаційного року. Особливо це стосується періоду
зимівлі, коли рослини підпадають під дію осінньої та весняної посухи, морозів, різких коливань температур, відлиг, крижаних кірок, видування, вимокання, випрівання та інших несприятливих чинників. Саме тому в нашій науковій установі впродовж всього часу її існування
велика увага приділялась вивченню сортів та селекційного матеріалу за параметрами зимостійкості, встановленню механізмів загартування рослин та збереженню їх витривалості в зимовий період, розробці методів селекції на зимостійкість та спостереженню за станом рослин
і діагностиці їх життєздатності. Вирішення цих проблем потребувало тісної співпраці рослинників, селекціонерів та фізіологів рослин.
Відразу після заснування в 1908 році Харківської селекційної станції було розпочато вивчення місцевих сортів та форм озимої пшениці [5]. Цю роботу започаткував видатний учений-селекціонер Василь Якович Юр‘єв. Розуміючи важливість створення пластичних сортів,
які могли б формувати достатній урожай зерна в різних погодно-кліматичних умовах,
В. Я. Юр‘єв запропонував екологічне вивчення сортів. Враховуючи ступінь прояву ознак в
різних зонах, він створив методом індивідуального відбору з місцевого та інтродукованого
матеріалу високозимостійкі сорти озимої пшениці Ферругінеум 1239, Юр‘ївка, Еритроспермум 917, що сприяло поширенню цієї культури в райони з більш суворими умовами зимівлі.
Деякі з цих сортів, наприклад Ферругінеум 1239, і сьогодні використовується в дослідженнях
лабораторії як еталон високої зимостійкості. Головним напрямом селекції озимих зернових
культур стало створення сортів, які поєднували б у собі високу продуктивність з доброю якістю зерна та стійкістю до шкодочинних факторів навколишнього середовища, в тому числі до
несприятливих умов зимівлі.
У 1928 та 1929 рр. в Україні після суворих зим спостерігалась масова загибель посівів
озимих культур: в 1928 р. загинули посіви на 57% площі в Україні, в тому числі на 71 % площ
в степовій зоні; в 1929 р. 30 та 57 % відповідно [6]. Це привернуло ще більшу увагу вчених до
вивчення питань зимостійкості озимих культур. В інституті було організовано лабораторію
фізіології рослин, співробітники якої досліджували особливості стійкості озимих злаків до
несприятливих умов зимівлі, оцінювали зимо- та морозостійкість селекційного матеріалу.
Очолювала цю роботу видатний вчений у галузі морфофізіології рослин, доктор біологічних
наук, професор Ф. М. Куперман [7-8]. Для проведення цих досліджень на високому методичному рівні у відділі було створено першу в Україні холодильну установку для штучного проморожування рослин на базі завезених з Німеччини холодильних машин.
Основну увагу приділяли розробці нових методів оцінки селекційного матеріалу та діагностики стану озимих посівів при перезимівлі, удосконаленню методу монолітів. Було опрацьовано методики проморожування: уточнено експозиції дії низьких температур та умови
відрощування рослин, особливості обліку регенераційних властивостей різних сортів. У ці
роки в інституті працюють такі визначні вчені як Н. П. Низеньков, М. П. Старостенко,
М. І. Кучерява. Н. П. Низеньков пропрацював на дослідній станції близько тридцяти років,
пройшовши шлях від метеодослідника до завідувача відділом фізіології рослин. У тридцяті
роки, коли моделювання біологічних об‘єктів, математичні методи обробки даних тільки за165

кладались у сільськогосподарській науці, він розробив кілька оригінальних біофізичних методів визначення холодостійкості та посухостійкості рослин. Ці методи було засновано на
визначенні електричного опору у різних за рівнем стійкості сортів. Для вимірювання температури ґрунту на глибині залягання вузла кущіння Н. П. Низеньковим було сконструйовано простий і надійний прилад, названий в його честь «Коробка Низенькова», яка використовувалась
у мережі гідрометеослужби на теренах колишнього СРСР і понині застосовується, особливо у
роботі віддалених метеостанцій. У роботах Ф. М. Куперман і М. І. Кучерявої приділено увагу
розгляду та аналізу проблеми післядії зимових пошкоджень на ріст, розвиток та формування
продуктивності рослинами озимої пшениці у весняно-літній період [9]. Ними було запропоновано також прискорене відрощування рослин на 2 % розчині цукру, що дозволяло зробити
попередні висновки про життєздатність рослин на 4-5 днів раніше, ніж при використанні методу монолітів.
До цього періоду відносяться також перші дослідження з біохімії морозостійкості завдяки співробітництву з видатним вченим, академіком М. А. Максимовим [10], який був науковим керівником Ф. М. Куперман в аспірантурі. Проводиться вивчення динаміки накопичення
та витрачання розчинних вуглеводів у тканинах вузлів кущіння озимої пшениці, що підтверджує положення М. А. Максимова про захисну роль цукрів у період зимівлі озимих злаків,
хоча прямих зв‘язків між їх вмістом та морозостійкістю рослин установити не вдалось. Результатом тісної співпраці Ф. М. Куперман і М. І. Кучерявої та інших співавторів є розроблені
ними методи визначення зимостійкості та посухостійкості сортів озимих культур [11]. У подальшому Ф. М. Куперман продовжила свою наукову діяльність у Московському державному
університеті, де одним з її перших учнів став А. І. Задонцев, який розробляв агротехнічні засади підвищення зимостійкості озимих зернових, а згодом стає директором науководослідного інституту кукурудзи в м. Дніпропетровську [12-14]. З 1949 р. по 1961 р. обов‘язки
завідувача лабораторії фізіології і біохімії рослин виконує Ф. П. Мацков, роботи якого були
присвячено питанням фотоперіодизму, живленню рослин, а також фізіології та біохімії гетерозису [15-16]. М. І. Кучерява очолює роботу в лабораторії фізіології рослин з 1961 р. до
1963 р., коли їй на зміну приходить С. К. Овечкін. В цей період було закладено основи традиції, яка збереглась до теперішнього часу - тісна співпраця селекціонерів та фізіологів. Значного поширення серед селекціонерів не лише в інституті, а й в інших установах набув метод
В. Я. Юр‘єва з проморожування сортів та селекційного матеріалу, висіяних у спеціальні дерев‘яні ящики [17]. При цьому частину проморожених рослин навесні висаджували на ділянки, вони були вихідним матеріалом для селекційного процесу. В 1935-1936 рр. розпочались
роботи з вивчення спадковості ознаки зимостійкості. В. Я. Юр‘єв проводив схрещування різних за зимостійкістю пар, а також схрещування озимих та ярих сортів та зробив перші висновки щодо шляхів передачі цієї ознаки потомству. До творчого доробку В. Я. Юр‘єва ввійшли
також сорти Мільтурум 120, Лютесценс 266, Зенітка, Лютесценс 238.
У селекції озимої пшениці під керівництвом В. І. Дідуся почали залучати до схрещувань
батьківські пари з географічно віддалених регіонів, що дозволило створити багатий вихідний
матеріал, який поєднував у собі цінні ознаки вихідних сортів: продуктивність, крупне високоякісне склоподібне зерно, достатня зимостійкість. Вивчаючи родоводи багатьох сортів, селекціонери прийшли до висновку про можливість отримання зимостійких сортів при схрещуванні середньозимостійких батьків за умови, що в їх родоводі були зимостійкі форми. Так було
отримано сорти Еритроспермум 88, Харківська 10, Лютесценс 33. Виявляється також можливість поєднання в одному сорті різних типів зимостійкості. В результаті схрещування сортів
Ферругінеум 1239 харківської селекції та Лютесценс 121 саратівської селекції, які біологічно
доповнюють один одного різними типами зимостійкості, було створено сорт з дуже високим
рівнем зимостійкості Мільтурум 13 [18]. У відділі селекції розроблено метод холодного формування та наливу зерна у гібридів пшениці, а також використання провокаційних фонів для
оцінки селекційного матеріалу на зимостійкість (схили відповідної експозиції, земляні вали,
оголення вузлів кущіння озимих рослин). Під керівництвом М. І. Кучерявої проводили дослідження з впливу негативних температур на проростки рослин озимої пшениці, їх загартування та вплив на рівень зимостійкості різних форм мінеральних добрив, зокрема фосфорно166

калійних [19]. Постійна робота з селекційним матеріалом у цьому напряму сприяла створенню
високозимостійких сортів озимої пшениці. Плідна співпраця фізіологів з видатними селекціонерами Героєм соціалістичної праці В. Я. Юр‘євим, доктором сільськогосподарських наук,
професором В. І. Дідусем, Лауреатом Державної премії М. І. Єльніковим, кандидатом сільськогосподарських наук А. Ф. Звягіним, доктором сільськогосподарських наук О. Ю. Леоновим
дозволила створити ряд сортів пшениці м‘якої озимої, адаптованих до несприятливих умов
зимового періоду, з високим потенціалом урожайності та якості зерна [20-23]. В останнє двадцятиріччя цьому сприяла також активна співпраця з селекціонерами зарубіжних країн (Болгарія, Румунія, Туреччина) [24] та міжнародних організацій (CIMMYT, ICARDA та ін.), зокрема в межах співробітництва з генетичних ресурсів рослин.

Директор Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН
академік В. В. Кириченко та академік Білоруської НАН С. І. Гриб
на польових дослідах з вивчення зимостійкості озимих культур, 2017 р.
Велику увагу стійкості до несприятливих чинників зимового періоду приділяли селекціонери також при селекції іншої важливої озимої культури - жита. Методом послідовних доборів на провокаційних фонах та проморожуванням рослин в ящиках з високопродуктивного,
але малозимостійкого сорту Петкуське 950 було виведено стійкий до несприятливих умов
зимівлі сорт Харківське 194, з котрого в повоєнні роки методом безперервного родинного добору було створено сорт Харківське 55. Цей сорт набув значного поширення у виробництві.
Харківське 194 та Петкус короткостеблий стали батьками сорту Харківське 60, критичні температури вимерзання якого були мінус 22-230. Ці сорти нормально зимували в найсуровіші
зими, а також мали стійкість до дії крижаних кірок та посухи [25].
У подальшому селекціонерами відділу озимого жита під керівництвом В. І. Худоєрка
проведено велику роботу зі створення сортів жита, які поєднують високу продуктивність, короткостеблість з морозо- та зимостійкістю. Створені сорти Харківське 78, Харківське 88, Харківське 95, Харківське 98, Хасто мають високу стійкість до несприятливих умов зимового
періоду, а також до ураження сніговою цвіллю.
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Селекціонери Болгарії на дослідних полях лабораторії під час
Міжнародного семінару з селекції пшениці озимої в 2009 р.
Новим етапом у селекції озимого жита було впровадження гетерозисної селекції, розробленої на основі досліджень В. П. Дерев‘янко зі співробітниками. Селекціонерами лабораторії
на чолі з Д. К. Єгоровим було створено та впроваджено перший у країнах СНД гібрид Первісток, який поєднав у своєму генотипі властивості високої продуктивності та зимостійкості [26].
Наступними розробками лабораторії у співробітництві з фізіологами рослин було створення
цілої низки гібридів жита – Юр‘ївець, Слобожанець, Харлей, Сатурн, Юпітер (табл. 1), які за
рівнем морозостійкості (висока – 8 балів та дуже висока – 9 балів) перевершують сорти, а також розробка методики насінництва гібридів. Ці гібриди вирізняються не лише високим рівнем урожайності, а й низькою реакцією рослин на несприятливі умови зимівлі – варіабельність ознаки низька й складає 7,9 – 9,0 %, що свідчить про високу стабільністю за роками.
Таблиця 1. Зимостійкість та врожайність гібридів жита озимого у різні
за погодними умовами зимового періоду роки
ЗимоУрожайність, т/га
Гібрид
стійкість,
2010
2011
2012
Х
бал
Первісток
8,0
5,00
5,86
5,50
5,45
Слобожанець
9,0
5,27
6,23
5,94
5,81
Юр‘євець
8,5
5,22
6,25
5,85
5,77
Юпітер
9,0
5,46
6,58
6,00
6,01
Харлей
9,0
5,48
6,52
5,79
5,93
5,29
6,29
5,82
5,79
Х
V, %
3,71
4,55
3,34
-

V, %
7,9
8,5
9,0
9,3
9,0
-

Селекціонерами інституту на чолі з А. Ф. Шулиндіним було створено та впроваджено
у виробництво нову зернову культуру – тритікале, яка має підвищену морозо- та зимостійкість у порівнянні з озимою пшеницею. Базувалися ці дослідження на експериментах з віддаленої гібридизації озимих м‘яких пшениць з ярими твердими. Кращі лінії озимої твердої пшениці було використано для створення тривидових пшенично-житніх амфідиплоїдів.
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Октоплоїдні тритікале мали підвищену морозостійкість, але їх урожайність була недостатньою. Значно більший інтерес для сільськогосподарського виробництва мають тривидові пшенично-житні гексаплоїди, які поєднують у своєму генотипі високу зимостійкість з доброю продуктивністю зерна, а також листо-стеблової маси, що важливо при вирощуванні цієї культури на зелений корм. Сорти Амфідиплоїд 206, Амфідиплоїд 3/5, Амфідиплоїд 42, Амфідиплоїд 44 свого
часу набули значного поширення на території України, Росії, Білорусі, а сучасні сорти Ратне, Гарне, Раритет відзначаються пластичністю і при високому рівні зимостійкості здатні формувати
хороший урожай по непарових попередниках та на менш родючих грунтах (табл. 2).
Таблиця 2. Морозо-зимостійкість сортів озимого тритикале, створених у
різних установах (1986–2015 рр.)
Сорт

Оригінатор

Амфідиплоїд
256, стандарт

ІР НААН,
Україна
ІР НААН,
Україна
ІР НААН,
Україна
ІР НААН,
Україна
ІР НААН,
Україна
ІР НААН,
Україна

Амфідиплоїд 44
Амфідиплоїд 52
Ратне
Степан
Гарне
Раритет

ІР НААН,
Україна

Рік вивчення

Критична температура вимерзання 0С
інтервал


1998–2012 -17,5…-20,5

Загальна оцінка
Група зимосзимостійкості
тійкості
%
бал
підвищена -18,79 91,71
8,38
висока

1986–2003 -17,0…-22,0

-18,93

86,29

8,38

підвищена

1992–2002 -17,0…-20,5

-18,95

87,00

8,10

підвищена

1997–2008 -16,0…-19,5

-18,13

86,25

7,84

вищесередня

2000–2005 -17,5…-20,0

-18,85

90,00

8,30

2000–2007 -17,0…-20,0

-18,36

90,57

8,39

1998–2010 -17,0…-19,0

-17,79

82,60

7,70

вищесередня

2006–2011 -17,5…-19,0

-18,25

88,80

8,10

підвищена

2009–2010 -16,5…-17,0

-16,75

72,00

6,50

середня вищесередня

2004–2010 -14,0…-17,0

-16,25

60,67

5,33

середня

-14,00

27,00

3,00

нижчесередня

-17,13

78,50

7,00

вищесередня
вищесередня
– підвищена

підвищена висока
підвищена висока

Дон

ІР НААН,
Україна
ІР НААН,
Україна
КНДІСГ ім.
П.П.Лук‘яненка, РФ
КНДІСГ ім.
П.П.Лук‘яненка, РФ
ПДСГДС, РФ

Каприз

ПДСГДС, РФ

2004

-17,5…-18,5

-18,00

85,00

7,50

Цекад 90

СНДІРІС, РФ

2007

-17,5…-18,0

-17,75

90,00

8,00

підвищена

Сирс 57

СНДІРІС, РФ
РУП ИПЦ, Білорусь
РУП ИПЦ, Білорусь

2012

-19,0

-19,0

87,00

8,00

підвищена

2007

-17,0

-17,00

75,00

7,00

вищесередня

2007

-17,0

-17,00

77,00

7,00

вищесередня

Шаланда
Ярослава
Прорыв
Сотник

Кастусь
Мара

2011

-14,0

2007–2008 -16,5…-18,0

Woltario

Danko, Польща

2004–2006 -17,0…-18,0

-17,50

69,00

6,50

Secundo

Danko, Польща

2008–2010 -13,5…-16,0

-15,17

35,50

3,25

Moderato

Danko, Польща

2008–2010 -15,0…-17,0

-16,00

52,50

5,00

середня вищесередня
нижчесередня
- низька
середня

Pawo

Danko, Польща

-14,50

31,00

3,00

нижчесередня

2012

-14,5
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У співпраці з А. Ф. Шулиндіним та його соратниками Г. С. Горбанем,
В. М. Чередниченко, Г. В. Щипаком було розроблено метод підвищення зимостійкості пшениці озимої з використанням генофонду тритикале, а також у співавторстві з Н. І. Рябчун
створено високоадаптований до несприятливих умов зимівлі сорт озимого тритикале Амфідиплоїд 256, який тривалий час був національним стандартом України.
Останніми роками в лабораторії селекції озимого тритікале під керівництвом
Г. В. Щипака створено та передано до державного сортовипробування сорти нового покоління, які поєднують оптимальну висоту стебла, високу продуктивність і якість зерна та стійкість
до несприятливих умов зимового періоду: Букет, Шаланда, Харроза, Маркіян та ін. [27].
З 1969 по 1992 роки лабораторію фізіології, а потім лабораторію фізіології стійкості рослин очолював Є. М. Полтарєв. Під його керівництвом було продовжено розробку нових методів
визначення морозо- та зимостійкості сортів і селекційного матеріалу, удосконалення способів
діагностики стану посівів озимих культур протягом зимівлі. Удосконалюється і широко використовується для оцінки морозостійкості селекційного матеріалу метод проморожування рослин у
пучках. Цей метод, запропонований ще І. І. Тумановим у 1940 році [28], було модифіковано з
урахуванням кліматичних умов зони діяльності інституту. Відпрацьовано технологію відбору,
зберігання та відрощування пучків рослин. Застосування методу дає можливість оцінювати морозостійкість невеликих виборок рослин та значно підвищує продуктивність праці.
Під керівництвом Н. О. Сердюк широко вивчалась стійкість озимих та ярих зернових культур
до посухи, було розроблено та удосконалено методи визначання посухостійкості та жаростійкості
сортів та комплексна методика ранньої діагностики посухостійкості та жаростійкості тритикале.
У результаті вивчення особливостей індивідуального розвитку озимих рослин встановлено взаємозв‘язок між тривалістю періоду яровизації, їх зимостійкістю та здатністю зберігати високий рівень загартованості протягом усього періоду зимівлі [29]. В залежності від умов
кожного конкретного року тривалість періоду від появи сходів до завершення яровизації (що
проявляється в готовності рослин до переходу з вегетативного стану до генеративного) коливається в досить широких межах, однак співвідношення між сортами зберігається. Сорти з
тривалим періодом яровизації, як правило, мають вищу зимостійкість та краще зберігають
загартованість протягом зими. Сорти з коротким періодом яровизації мають зазвичай нижчу
стійкість до несприятливих чинників зимівлі, і хоча на початку зими можуть мати досить високий рівень морозостійкості, як правило, швидко втрачають загартованість і в другій половині зими ушкоджуються навіть при порівняно несурових умовах. Ця властивість сортів враховується при оцінці їх зимостійкості, а також при прогнозуванні перезимівлі господарчих
посівів [30].
Дослідженнями Є. М. Полтарєва, В. Д. Золочевської [31] встановлено, що накопичення достатньої кількості розчинних вуглеводів у тканинах вузлів кущіння (не менше 32-34 % на суху
масу) сприяє доброму загартуванню рослин до несприятливих умов зимового періоду, і хоча лінійної залежності між вмістом розчинних вуглеводів і критичними температурами вимерзання
сортів не виявлено, встановлено, що за високого вмісту цукрів з осені та економного їх витрачання протягом зими озимі рослини виявляють більш високу стійкість до шкідливих чинників зимівлі. Виявлено також позитивну роль фракції олигосахаридів у зимостійкості озимих культур.
У 90-х роках минулого сторіччя приділяли значну увагу вивченню функціональної активності геномів озимих культур. Над розробкою цих питань працювали О. М. Дмитрієва,
Л. Р. Борисенко, Н. І. Рябчун, В. М. Іванова, В. І. Долгополова. Встановлено, що високий
вміст лабільних форм ДНК та РНК на першій фазі загартування визначає інтенсивність фізіолого-біохімічних процесів, що забезпечує загартування рослин у природних умовах. У жита
виявлено більш високий вміст лабільних РНК у порівнянні з пшеницею, що свідчить про вищу метаболічну активність геному жита і визначає такий напрям адаптаційних процесів до
несприятливих умов середовища, який обумовлює високий ступінь його загартування [32].
Після настання стійкого похолодання у вузлах кущення озимих культур зменшується
вміст лабільних форм РНК, але зростає кількість гістонів, а також ДНК, стабілізованих у дезоксирибонуклеопротеїдному комплексі. Це свідчить про зниження функціональної активності геному, що є захисною реакцією на дію кріостресу. Таким чином, встановлено, що особливості функціональної активності геномів озимих культур пов‘язані зі ступенем загартованості,
стійкості до кріостресів, здатністю до репараційних процесів.
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Співробітники сектору зимостійкості, 1992 р.
Зліва направо: Н. Борох, В. М. Іванова, Н. І. Рябчун, Л. Р. Борисенко,
Є. М. Полтарєв, В. І. Долгополова

З 1992 року роботи з вивчення питань зимостійкості, а з 1994 р. – лабораторію фізіології та сектор зимостійкості очолює кандидат сільськогосподарських наук Н. І. Рябчун. Структурно підрозділ відносився до лабораторії стійкості до біотичних та абіотичних чинників (завідувач лабораторії доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН
В. П. Петренкова) та лабораторії селекції та фізіології пшениці озимої (з 2008 р. по теперішній час, завідувачі - доктор сільськогосподарських наук Н. І. Рябчун, кандидат сільськогосподарських наук А. Ф. Звягін, доктор сільськогосподарських наук О. Ю. Леонов). З 2007 р. по
теперішній час над вивченням зимостійкості працювали Н. І. Рябчун, В. М. Іванова,
О. М. Четверик, О. С. Усов, Ю. В. Попов. На основі виявлення фізіолого-біохімічних особливостей різних за морозо- та зимостійкістю сортів озимих культур було розроблено ряд методів
оцінки селекційного матеріалу та сортів озимих культур. Отримано авторське свідоцтво на
―Спосіб визначення морозостійкості озимої пшениці‖ (А.с. 1565405 від 22 січня 1990 р.), який
дозволяє протягом одного року визначити генетичний потенціал морозостійкості (статичну
морозостійкість) сортів та форм озимої пшениці (табл. 3) шляхом спеціального загартування
рослин за визначеними режимами, що мобілізує генетичні можливості адаптації сортів до
впливу низьких температур.
Розроблено спеціальні режими загартування для визначення статичної морозостійкості у
озимих жита та тритікале, а також методику опосередкованої оцінки стійкості сортів до відлиг
та крижаних кірок [33]. У складі творчого колективу, очолюваного співробітниками ВІР, проведено дослідження морозостійкості зимостійкості набору сортів та селекційних ліній з різних
еколого-географічних зон колишнього СРСР [34].
У співробітництві з кафедрою фізіології та ботаніки Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, яку очолює доктор біологічних наук Ю. Є. Колупаєв,
проводяться дослідження особливостей механізмів формування стійкості сортів та різних
озимих зернових, зокрема впливу холодового загартування на стійкість проростків пшениці
до дії пероксиду водню, впливу загартування та стресових низьких температур на активність
антиоксидантних ферментів, вмісту цукрів та проліну у сортів пшениці озимої з різним рівнем
морозостійкості (табл. 4) [35-38].
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Таблиця 3. Критичні температури вимерзання сортів пшениці м‘якої озимої за різних
режимів другої фази загартування
Критична температура, °С
Група морозозагартування
Сорт
без спеціального
стійкості
-5...-8 °С,
-5...-9 °С
-5...-10 °С
загартування
60 год.
92 год.
130 год.
Альбидум 114
дуже висока
-18,5
-20,0
-20,0
-21,5
Мироновская 808

висока

-18,0

-19,0

-20,0

-20,5

Одеська 51

вище сереньої

-18,0

-18,0-18,5

-19,0

-19,5

Зірка

середня

-17,5

-17,5

-17,5

-17,5

Бригантина

середня
нижче
середньої

-17,0

-17,0

-17,0

-17,0

-16,5

-17,0-17,5

-16,5

-17,0

Безостая 1

Таблиця 4. Активність супероксиддисмутази (СОД), каталази та гваяколпероксидази в
проростках різних за морозостійкістю сортів пшениці озимої
Після проморожуван- Після проморожуванПісля загартуСорт
Контроль
ня незагартованих
ня загартованих провання
проростків
ростків
СОД (ум. од./(мг білка хв.))
Лютесценс 329 1,82 ± 0,10
2,04 ± 0,07
2,11 ± 0,08
2,24 ± 0,09
Досконала
1,72 ± 0,07
1,99 ± 0,09
1,51 ± 0,10
1,79 ± 0,07
Безоста 1
1,67 ± 0,06
1,91 ± 0,04
1,12 ± 0,07
1,66 ± 0,06
Каталаза (мкмоль H2O2/(мг білка хв.))
Лютесценс 329
142 ± 4
198 ± 6
141 ± 5
179 ± 6
Досконала
173 ± 4
186 ± 5
142 ± 6
166 ± 4
Безоста 1
151 ± 6
176 ± 4
128 ± 5
137 ± 4
Гваяколпероксидаза (ум. од./(мг білка хв.))
Лютесценс 329
69,8 ± 2,2
193 ± 4
101 ± 5
217 ± 6
Досконала
77,6 ± 2,8
220 ± 6
126 ± 8
194 ± 7
Безоста 1
59,5 ± 1,9
178 ± 7
108 ± 6
167 ± 6
У зв‘язку з потребою у доступних та надійних методах визначення вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущіння пшениці, який є важливою діагностичною ознакою життєздатності
рослин озимих культур у зимовий період та їх вірогідних регенераційних властивостей, було
удосконалено методику встановлення вмісту моноцукрів, дицукрів та їх суми в рослинах та
видані методичні рекомендації [39]. Ці методики використовують для оцінки селекційного
матеріалу відділів селекції озимої пшениці, озимого жита та озимого тритікале, завдяки чому
морозо- та зимостійкість сортів, селектованих в інституті останніми роками, значно підвищилась. Результатом цього співробітництва є створення у співавторстві 17 сортів пшениці м‘якої
озимої, зокрема останніми роками Альянс, Дорідна, Досконала, Статна, Калита, Запашна, Фермерка, Привітна, Здобна, Приваблива, Краса ланів та ін.; пшениці твердої озимої Шулиндінка, тритикале озимого Амфідиплоїд 256; гібрид жита озимого Юпітер. Створено ряд ліній
пшениці м‘якої озимої, які поєднують високий рівень зимостійкості та цінних господарських
ознак: ДІК 48 – урожайність 6,7 т/га, маса 1000 зерен 42 г, вміст білка 13,2 %, зимостійкість 7
балів, стійкість проти вилягання 8 балів; VADAN-91– урожайність 7,5 т/га, високий рівень
зимостійкості (7,0 бала), маса 1000 зерен 44,4 г, вміст білка в зерні 13,3 %, клейковини в зерні
– 28,5 %, ІДК - 97 од.; BIOTA-100 – урожайність 7,8 т/га, високий рівень зимостійкості (7,5
бала), маса 1000 зерен 45,4 г, вміст білка в зерні 12,4 %. Лінії зареєстровано в Національному
центрі генетичних ресурсів рослин України.
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Відрощування зразків пшениці озимої після проморожування в
контрольованих умовах для встановлення критичної температури вимерзання
Для оцінки стійкості сортів озимих культур, що проходять державне випробування за
замовленням Державної служби з охорони прав на сорти рослин розроблено ―Методику оцінки морозо- та зимостійкості сортів озимих зернових культур при Державному сортовипробуванні‖ та щорічно проводиться скринінг за морозостійкістю набору сортів озимих культур, що
проходять державну експертизу. В зв‘язку з необхідністю стандартизувати надійні методи
визначення морозостійкості сортів озимої пшениці в 2005-2006 рр. було розроблено проект
Державного стандарту України, а 26 лютого 2007 р. наказом № 40 Держспоживстандарту затверджено ДСТУ 4749:2007. «Пшениця озима. Метод визначення морозостійкості сортів»
[40]. Проекти Державних стандартів України «Пшениця озима. Методи визначення вмісту
розчинних вуглеводів у вузлах кущіння» та «Пшениця озима. Метод визначення морозостійкості через проморожування в рулонах» перебувають на розгляді.

Визначення зимостійкості сортів та гібридів ріпаку озимого
в польових та лабораторних умовах
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Нові вимоги до сортименту озимих культур у ринкових умовах сільськогосподарського
виробництва, а також зміни в кліматі останніх десятирічь, підвищення його континентальності потребують від нових сортів розширення меж адаптованості як в зимовий, так і у веснянолітній періоди. Все це вимагає нових підходів до оцінки інтродукованих сортів, що зберігаються та використовуються в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України
(НЦГРРУ) та сортів, що заявлені до державної реєстрації, а також більш широкого вивчення
стійкості вихідного матеріалу при селекції озимих культур. Тому створення робочих, базових
та ознакових колекцій за зимостійкістю стало особливо актуальним як для рослинництва, так і
для використання в селекційних програмах [41]. Над розробкою закономірностей формування
ознакових колекцій та їх створенням працюють науково-дослідні установи Європи, Америки
та Азії. Ними створено колекції різноманітних сільськогосподарських культур, у тому числі
зернових колосових. Однак у цих колекціях бракує форм, стійких до несприятливих умов зимового періоду та не наведено характеристики морозостійкості.
У зв‘язку з цим набуло особливої актуальності виділення джерел зимостійкості та створення ознакових колекцій озимих зернових культур за зимостійкістю для використання в селекції. На основі розроблених нами методів визначення морозостійкості рослин як в природних, так і в контрольованих умовах, а також узагальнення впливу лімітуючих факторів навколишнього середовища в зимовий період на озимі культури [42-43] в лабораторії розроблено
основи формування ознакових колекцій озимих зернових культур за морозостійкістю та зимостійкістю [44]. З застосуванням ідентифікованих сортів-еталонів озимих культур різного рівня
морозостійкості за результатами вивчення морозостійкості та виділення джерел стійкості серед сортів, інтродукованих Національним центром генетичних ресурсів рослин України з
країн близького та далекого зарубіжжя, створено та зареєстровано в НЦГРРУ ознакові колекції за морозостійкістю по культурах пшениці м‘якої озимої, тритикале озимого, жита озимого,
ведуться роботи з формування колекції ячменю озимого. Інформаційні ознакові бази даних
цих колекцій є важливим джерелом знань про сорти озимих культур та їх ознаки, необхідні
при підборі сортів для вирощування в різних еколого-кліматичних зонах.
За результатами проведеного порівняльного аналізу перезимівлі (табл. 5) та врожайності
пшениці озимої, жита озимого, тритікале озимого та ячменю озимого встановлено високу стабільність урожайності сучасних сортів та гібридів жита озимого в роки з різним рівнем прояву несприятливих чинників зимівлі. Середній рівень зимостійкості вивчених сортів та гібридів жита
становив 8,8 бала за дев‘ятибальною шкалою, тобто був найвищим серед озимих зернових культур. Жито озиме, маючи високий рівень зимостійкості, є стабілізуючою культурою, яка дозволяє
отримувати високі врожаї продовольчого та кормового зерна незалежно від умов перезимівлі.
Встановлено залежність урожайності від несприятливих погодних умов зимового періоду у сортів
різних озимих культур. Так, найбільша залежність проявилась у сортів ячменю озимого – коефіцієнт стабільності урожайності (КСУ) в нього становив 0,11 та інтенсивних сортів пшениці м‘якої
озимої (КСУ = 0,25). Значно вищими були коефіцієнти співвідношення врожайності між несприятливими та сприятливими за перезимівлею роками в універсальних (0,33) сортів пшениці м‘якої
озимої, тритикале озимого (0,45) та жита озимого (0,74). Слід відмітити, що у сортів ячменю озимого в осінній період накопичувалось найменше розчинних вуглеводів у вузлах кущіння (19-25 %
на суху масу), що є показником недостатнього загартування цієї культури. Однак, урожайність
сортів у роки зі сприятливою перезимівлею була вищою в інтенсивних сортів пшениці м‘якої
озимої, тритикале озимого та жита озимого і нижчою в ячменю озимого та стародавніх сортів
пшениці м‘якої озимої, що слід брати до уваги під час планування площ посіву та вибору сортів
для вирощування у виробничих умовах.
На основі цих досліджень рекомендовано оптимальну структуру посівних площ озимих культур у Лівобережному Лісостепу України, яка забезпечується співвідношенням площ, де пшениця м‘яка складає 85-88 %, жито та тритикале 10-12%, ячмінь 3-5% [45]. Таке співвідношення
озимих культур визначає стабільність виробництва зерна та продовольчу безпеку держави.
У підрозділі ведеться велика робота з впровадження наукових розробок у сільськогосподарське виробництво. В рамках діяльності Центру наукового забезпечення АПВ області здійснюються дослідження з моніторингу стану посівів озимих культур у господарствах області
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та прогнозу перезимівлі, проводяться маршрутні обстеження полів в осінній та ранньовесняний періоди, надаються рекомендації виробничникам з питань діагностики стану рослин у
зимовий період, догляду за посівами озимини, підбору сортів для вирощування, зимостійкість
яких забезпечувала б високі та стабільні врожаї цих культур. Надзвичайно несприятливі умови для озимих культур, які склалися в 2002/03 та 2009/10 вегетаційні роки [46-47], ще раз підкреслили важливість і необхідність наукових розробок щодо підвищення адаптивності сортів
озимих культур до абіотичних чинників. Аналіз причин загибелі посівів озимих культур свідчить, що найбільш шкідливими чинниками зимового періоду є низькі температури, особливо
за незначного снігового покриву, льодяні кірки, тривале залягання снігу на полях у ранньовесняний період, а отже, найбільшого поширення заслуговують сорти, які поєднують в собі високу продуктивність з достатньою адаптованістю до цих факторів, а також витривалістю до
несприятливих впливів весняно-літнього періоду. Однак, оскільки щороку в зимовий період
комбінація несприятливих погодних чинників змінюється, важливою складовою моніторингу
посівів озимих культур є діагностика стану та прогнозу перезимівлі посівів на кожному конкретному полі. Для цього в лабораторії було розроблено систему моніторингу агрофітоценозів
озимих зернових культур та їх перезимівлі. За основу було взято методи визначання виживання рослин у зимовий період (В. І. Бондаренко та ін., 1973; Ф. М. Куперман, 1970;
А. І. Грабовец [48]), які було удосконалено, модернізовано та об‘єднано в систему задля забезпечення встановлення цілісної картини стану посівів.
Таблиця 5. Перезимівля рекомендованих до вирощування сортів озимих зернових культур у
роки з різним рівнем дії несприятливих чинників зимівлі (% живих пагонів)
впродовж 1990-2013 рр.
Озима культура
% до кількості
Умови року
років
пшениця м‘яка
жито
ячмінь
Сприятливі

40,9

68-90

88-99

35-78

Близькі до норми

27,3

60-86

80-91

60-70

Несприятливі

18,2

67-82

75-90

18-57

Екстремальні

13,6

0-30

40-90

0

Обстеження посівів пшениці озимої після весняних заморозків та надання
консультацій з подальшого догляду за ними (квітень 2014 р.)
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1

2

Діагностика стану посівів озимих культур під час зимівлі методом монолітів (1)
та експрес-методом (2) з оцінкою регенеруючої здатності кореневої системи
Теоретичною основою обґрунтування системи моніторингу агрофітоценозів озимих зернових культур є динамічність стану їх загартованості та морозостійкості, пошкодженості та
життєздатності рослин у різні періоди зимівлі, для контролювання яких недостатньо розрізнених спостережень, а необхідна система оцінки посівів на рівні агрофітоценозу, рослини, органів, тканин із застосуванням відповідних методів. Виходячи з цих вимог, у лабораторії розроблено систему моніторингу озимих культур, яка складається з чотирьох етапів, що узгоджені
між собою у часі і просторі.
Першим етапом моніторингу є збір інформації про кожне конкретне поле. Забезпечується цей етап маршрутними обстеженнями посівів у кінці осінньої вегетації, дані заносять у
спеціальні журнали. Необхідна інформація може бути отримана від агронома господарства.
Другий етап полягає в аналізі стану рослин у динаміці впродовж зимівлі шляхом проведення фізіологічних та біохімічних досліджень, що забезпечує отримання вичерпної інформації щодо частки життєздатних рослин та ступеню їх пошкодженості, а саме – інтенсивність
відростання надземних органів рослин та кореневої системи, утворення у розкущених рослин
вторинних коренів de novo, стан конуса росту (етап органогенезу, розмір конусу росту, ступінь його пошкодженості) та біохімічних особливостей.
На третьому етапі процесу моніторингу проводиться оцінка виживання рослин, фітосанітарного стану посіву; інтенсивності регенераційних процесів, життєздатності конуса росту
та стану судинної системи основи вузла кущіння; ступеню енергетичного забезпечення рослин – вмісту та співвідношення фракцій моноцукрів та дицукрів у тканинах вузлів кущіння,
які виконують функції кріопротекторів у зимовий період та забезпечують стартовий ріст рослин на початку весняної вегетації, інтенсивності накопичення хлорофілу в новоутворених
листках рослин, що є основою для активного старту процесів фотосинтезу рослин відразу
після відновлення вегетації та є опосередкованим показником забезпечення рослин азотом
(табл. 6).
На четвертому, заключному етапі моніторингу підводяться підсумки та надаються рекомендації, консультації з подальшого догляду за посівом чи своєчасного його пересіву, планування весняних польових робіт, коригування структури посівів.
Отримана інформація у вигляді статей у науково-практичних журналах, рекомендацій,
консультацій, інтерв‘ю на радіо та телебаченні поширюється серед виробничників області та
регіону [49-50].
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Таблиця 6. Зв‘язок життєздатності рослин сортів пшениці озимої з рівнем накопичення розчинних вуглеводів у вузлах кущіння та вмістом хлорофілу у листках, що відростають
(ПОСП «Бурлуцьке» Велико-Бурлуцького району Харківської області, 28.02. 2011 р.)
Вміст
Інтенсивність відхлорофілу
Вміст розчинних
Живих
ростання, бал
в листках,
вуглеводів у вузпагонів,
Сорт
мг/см2 (А)
лах кущіння, % на
% (В)
суху масу (Б)
пагонів коренів
(Г)
(Д)
Подолянка, 87,9 га

26,0

95

8,5

8

0,132

Подолянка, 51,3 га

29,1

97

9

8,5

0,136

Подолянка, 82,5 га

26,1

97

9

8

0,127

Знахідка, 114,9 га

19,5

74

6

5,5

0,099

Смуглянка, 123,4 га

18,0

89

8

7

0,133

Смуглянка, 125,5 га

16,2

78

7

7

0,125

28,0

82

8

8

0,134

19,7

73

7,5

6,5

0,114

Золотоколоса, 126 га

14,5

62

5,5

4

0,095

Антонівка, 155 га

20,9

70

6,5

6,5

0,131

Золотоколоса, 107 га

14,0

66

4,5

4

0,093

Подолянка, 61 га

24,6

83

8,5

8

0,123

r

АБ=0,69

АВ=0,77

АГ=0,83

АД=0,90

-

БВ=0,82

БГ=0,85

БД=0,86

Апогей луганський,
124,5 га
Знахідка, 59,0 га

Обласне телебачення з науковцями на полях озимої пшениці
ДП ДГ «Елітне» ІР НААН, 2006 р.
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Облік життєздатності рослин пшениці озимої в монолітах, 2007 р.
Зліва направо: В. М. Іванова, Н. І. Рябчун, В. І. Долгополова
Останніми роками, у зв‘язку зі змінами у кліматі, впроваджуються елементи технології
вирощування озимих культур, направлені на стабілізацію продукційного процесу та отримання високих урожаїв зерна. При цьому важливе значення має прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, оскільки дає можливість попередньо вибрати та спланувати технологічні операції з догляду за посівами, визначити необхідну кількість і асортимент добрив,
засобів захисту рослин та інших матеріалів, обсяги збиральних робіт, а також попередньо розрахувати можливі доходи підприємства. Особливе значення прогнозування врожайності має
для озимих зернових культур, зокрема пшениці м'якої озимої, як основної продовольчої культури України та багатьох країн світу. Тому дослідженнями лабораторії було встановлено зв'язки між урожайністю зерна пшениці м'якої озимої та параметрами розвитку рослин, їх перезимівлі, співвідношення між прогнозованою і фактичною врожайністю на різних етапах органогенезу. Отримані напрацювання було використано під час маршрутних обстежень посівів
задля прогнозування врожайності зерна в області (табл. 7). Коефіцієнт реалізації прогнозованої врожайності при цьому складав 0,87-0,94.

фактична

Коефіцієнт
Реалізації
прогнозованої
врожайності

прогнозована

Коефіцієнт
чистоти поля

Маса зерна з
колоса, г

Число зерен в
колосі, шт.

Сорт

Густота продуктивного стеблостою, шт./м2

Таблиця 7. Прогнозована та фактична врожайність сортів пшениці м'якої озимої
в господарствах Харківської області, 2012 р.
Урожайність, т/га

5,25

0,92

4,33
3,6
2,34

0,87
0,92
0,89

6,51
4,45
4,13

0,94
0,92
0,92

ПОСП «Бурлуцьке» В-Бурлуцького району
Годувальниця
Богдана
Антонівка
Благодарка
Антонівка
Білосніжка
Ювілейна

495

34

1,15

1

5,69

444
31
1,12
1
4,97
412
30
0,95
1
3,91
329
25
0,8
1
2,63
Агрофірма «Подолівська» Барвінківського району
553
37
1,25
1
6,91
438
33
1,1
1
4,81
408
32
1,1
1
4,49
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Таким чином, в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН існують стійкі традиції досліджень з фізіології рослин, зокрема теоретичні та методологічні основи визначання
рівня адаптованості сортів та культур до несприятливих чинників зимового періоду; біохімічні дослідження рівня загартованості та динаміки морозостійкості під час перезимівлі; визначання виживання рослин та стартового потенціалу їх регенерації у передвесняний період; методичні напрацювання з посухостійкості зернових культур.
У зв‘язку зі значними змінами в кліматі як у глобальних масштабах, так і на території
України: нестійкими погодними умовами в період осені та зимівлі – часті осінні посухи, пізнє
встановлення зимового режиму погоди, перепади температур, недостатній сніговий покрив,
повернення холодів у весняний період, тривалі бездощові періоди з високими температурами
під час весняно-літньої вегетації основними напрямами досліджень підрозділу є:
- Встановлення механізмів загартування озимих культур, зокрема стреспротекторних систем, задіяних у формуванні адаптації рослин до різних несприятливих чинників. Серед них однією з важливих є антиоксидантна система, оскільки
вона задіяна як у конститутивній, так і індукованій стійкості.
- Удосконалення методик визначання посухостійкості сортів та селекційного матеріалу на ранніх етапах розвитку – накільченого насіння, проростків, рослин у стані 2-3 листків та організація проведення оцінки зразків для цілей селекції.
- Встановлення закономірностей темпів розвитку конуса росту у озимих
злаків в осінній та весняний періоди, виявлення потреби у яровизації сортів з різним рівнем морозостійкості, зокрема у сортів-дворучок.
- Вплив перепадів температур, утворення льодяних кірок на динаміку критичних температур вимерзання та біохімічні показники загартованості рослин озимих культур.
- Виявлення нових джерел високої морозостійкості в озимих зернових культур та формування ознакових колекцій з залученням вітчизняного та світового
генофонду.
- Обґрунтування диверсифікації озимих культур у виробництві через тенденції до зниження морозонебезпечності частини території України. Виявлення можливостей розширення ареалу вирощування пшениці твердої озимої, ячменю озимого, спельти озимої.
- Поновлення та розширення досліджень з фізіології посухостійкості та
жаростійкості, розробка та удосконалення методів визначення стійкості сортів та
селекційного матеріалу на різних етапах розвитку.
Для вирішення цих наукових та прикладних проблем необхідна активна співпраця з вченими академічних установ та кафедр закладів вищої освіти, підготовка наукових кадрів, забезпечення наукових досліджень лабораторним обладнанням та устаткуванням – кліматичні
камери, посушники, теплиці. Впровадження результатів наукових досліджень у селекційний
процес прискорить створення високоадаптованих та продуктивних сортів сільськогосподарських культур, а в аграрне виробництво – забезпечить високий рівень та стабільність урожайності польових культур.
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗІ СТІЙКОСТІ
РОСЛИН ДО БІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕНЬ З ІМУНІТЕТУ РОСЛИН
ДО ХВОРОБ ТА ШКІДНИКІВ
В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, І. М. Ниска,
Є. Ю. Кучеренко, К. В. Компанець
Дослідження з імунітету зернових колосових, зернобобових культур, кукурудзи та соняшнику впродовж всього періоду існування інституту і його дослідної мережі були нерозривно
пов‘язані з актуальними задачами селекції. Загальновідомо, що створення стійких до збудників
хвороб і шкідників сортів і гібридів є ефективним напрямом з економічної та екологічної точки
зору. Сільськогосподарська практика постійно потребує інформації про кількісний і якісний
склад шкідливих організмів на посівах польових культур, залежність їх життєздатності від рівня
стійкості генотипу, погодних умов регіону, технологій вирощування культур тощо.
Систематизація теоретичних і практичних досягнень на історичному шляху розвитку
напряму імунітету рослин до хвороб і шкідників має важливе значення для подальшого вирішення проблеми науково-методологічного забезпечення селекційних програм польових культур з метою повноцінної реалізації біологічного потенціалу нових сортів і гібридів. На сучасному етапі розвитку аграрної науки практичне використання в селекції джерел і донорів стійкості до шкідливих організмів сприяє формуванню нових сегментів попиту та споживання
селекційних розробок. Вирішення проблеми створення імунних сортів і гібридів сільськогосподарських культур розширило напрями диверсифікації, відкрило шляхи інтеграції продукції
в переробку, сприяло виділенню продуктів здорового харчування.
Історико - науковий аналіз еволюції досліджень з імунітету рослин до хвороб і шкідників забезпечив визначення періодів основних етапів досліджень, сприяв обґрунтуванню внеску науковців у розвиток напряму кожного з етапів.
На початку ХХ століття (1913 р.) у складі Харківської обласної сільськогосподарської
дослідної станції було засновано відділ фітопатології. На той час сільськогосподарська практика мала потребу в інформації щодо розвитку хвороб на посівах жита, пшениці, вівса, ячменю, проса. Обґрунтував заснування цього відділу видатний міколог кінця ХІХ – початку ХХ
сторіччя А. О. Потебня (1870-1919 рр.), який був магістром ботаніки Харківського університету з читанням курсу «Хвороби рослин» [1].
Він розробив програму досліджень, пріоритетним напрямом якої було створення хворобостійких сортів у тісній співпраці з селекціонерами та вивчення спеціалізації патогенних мікроорганізмів і їх взаємовідносин з рослиною-живителем. Результатом діяльності
А. О. Потебні стали два видання, надруковані у 1915 і 1916 рр. [2, 3]. Перше з них «Грибные
паразиты высших растений Харьковской и смежных губерний» стало практичним довідником
декількох поколінь фітопатологів.
Після етапу організації і становлення відділу А. О. Потебня передчасно (у 1919 р.) пішов
з життя і виконання програми досліджень продовжив Т. Д. Страхов – один з основоположників та організаторів справи захисту рослин у колишньому СРСР.
Роботами Т. Д. Страхова покладено початок експериментальному вивченню хворої рослини у всіх її взаємозв‘язках зі збудниками хвороб і факторами середовища. Він висунув нову теоретичну концепцію про патологічний процес як змінне явище, яке залежить від характеру відносин у складній системі «рослина-паразит-середовище», теоретично її обґрунтував, дав
чітке діалектичне уявлення патологічного процесу, що сприяло поєднанню фітопатологічних
досліджень з агротехнічними і стало одним із основних шляхів захисту рослин від хвороб.
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Лабораторія фітопатології. Початок ХХ сторіччя

А. О. Потебня – засновник відділу фітопатології, видатний міколог кінця ХІХ і початку
ХХ сторіччя Андрій Олександрович Потебня (1870–1919 рр.) – магістр ботаніки,
приват-доцент Харківського університету з курсу ―Хвороби рослин‖
Т. Д. Страхов теоретично обґрунтував роль мінеральних добрив у підвищенні стійкості
сільськогосподарських культур до збудників хвороб.
Значним досягненням у роботі фітопатологічного відділу була організація опорних і спостережних пунктів, які відіграли вагому роль у розвитку справи захисту рослин. Тематику досліджень, методи обліків розробляв безпосередньо Т. Д. Страхов, він же і керував цими дослідженнями. У 1925 році Т. Д. Страхов склав перші методичні рекомендації для робіт всеукраїнської межі спостережних пунктів з обліку хвороб рослин, а в 1929 – для пунктів всесоюзної
служби. Така робота в Україні проводилася вперше, не було прикладу її і в світовій практиці.
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Наукові співробітники відділу в той час формувалися переважно із студентів кафедри
ботаніки. А. О. Потебня разом зі студентами – майбутніми співробітниками відділу.
Зліва перший – Т. Д. Страхов

Т. Д. Страхов – один з основоположників та організаторів справи захисту рослин в колишньому СРСР, член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки, професор.
Очолював відділ імунітету з 1919 по 1930 рр.
З 1925 року у відділі було розпочато глибокі дослідження іржових захворювань зернових культур. Т. Д. Страхов розробив комбіновану шкалу оцінки ураженості пшениці збудником бурої іржі, яка дозволяла враховувати одночасно як відсоток ураженої площі листа, так і
ступінь імунності сорту, чого не давала жодна раніше розроблена шкала, теоретично обґрунтував одержані результати досліджень.
Одночасно було розроблено досконаліші методи оцінки пшениці і ячменю до збудника
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смугастої плямистості, а також кукурудзи до збудників летючої та пухирчастої сажки. Роботи ці
розпочато у 1916 р., а результати цих досліджень експонувалися на Всеросійській виставці сільського господарства вже у 1920 р. [4].
У 20-х рр. у відділі закладено основи гістолого - фізіологічних досліджень взаємовідносин паразитів і рослин. Результатами досліджень у цьому напрямі стала наукова праця
Г. О. Трунова, згідно з якою ним захищено кандидатську дисертацію «К изучению твердой
головни в тканях пшеницы». Вивчено заходи дезінфекції насіння зернових культур від сажкових збудників за допомогою формаліну та сухих препаратів. Розроблено методи встановлення
схожості насіння для оцінок ефективності протруювання.

Ядро відділу фітопатології у період 1920-1925 рр. складали співробітники,
аспіранти, студенти кафедри ботаніки Харківського університету:
А. Н. Івахненко, Г. А. Трунов, І. С. Шевченко, О. О. Фіалковська,
Е. Е.Фомін, К. Г. Ноздрачов, А. Д. Масловський

Співробітники лабораторії
фітопатології за розборкою
снопового матеріалу

Перша посівна на полі нової фітопатологічної
сівозміни дослідної станції
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Е. А. Фіалковська

А. Д. Масловський

У цей період до програми досліджень фітопатологічного відділу, крім зернових, було
включено вивчення хвороб цукрового буряку, плодових, овочевих та баштанних культур. У
зв‘язку зі значним розширенням масштабу робіт у 1930 році за проектом Т. Д. Страхова на
території дослідної станції було збудовано окремий лабораторний корпус, в якому зосереджувались усі роботи з фітопатологічних досліджень до 1993 року.
Видатний міколог А. А. Ячевський, аналізуючи діяльність центрів розвитку мікології та
фітопатології в Росії, писав, що одним з перших як за строком виникнення, та і за своїм значенням виявився Харківський, засновником якого є А. О. Потебня [5].
У травні 1930 року відділ фітопатології Харківської селекційної дослідної станції було реорганізовано. Частину його співробітників переведено в Український інститут захисту рослин,
відкритий у цьому ж році у Харкові, науковим директором і завідуючим відділом фітопатології
було призначено Т. Д. Страхова. Другу частину співробітників переведено до міста Дніпропетровська, де був створений Інститут зернового господарства, а фахівці, що залишились, працювали у фітопатологічній лабораторії дослідної станції вже над більш вузькими задачами.
Наступним етапом у дослідженнях фітопатологічної лабораторії Харківської обласної
дослідної станції, а пізніше Інституту рослинництва, селекції та генетики з 1930 по 1985 роки
стали два напрями: перший – дослідження, пов‘язані безпосередньо з селекцією сільськогосподарських культур на стійкість до хвороб; другий – спрямовані на удосконалення заходів
захисту їх від хвороб.
За період з 1932 по 1961 роки керівництво фітопатологічними дослідженнями в різні роки здійснювали К. П. Кулжинська, О. О. Фіалковська, П. А. Пройда, А. Д. Масловський,
С. І. Борисенко, після І. В. Гречка (1961–1981 рр.), Г. М. Громико (1982–1985 рр.) О. Г. Дунаєвський (1985–1991 рр.), О. М. Долгова (1991–1999 рр.), В. П. Петренкова (1999–2010 рр.),
І. Ю. Боровська (2011 р. – до теперішнього часу).
Підвищені вимоги до нових сортів у відношенні їх стійкості до хвороб сприяли глибокому вивченню селекційного та вихідного матеріалу на цю ознаку, що потребувало розробки
більш досконалих методів оцінки.
Нагальною необхідністю при дослідженні хворобостійкості сортів стала розробка ефективних засобів штучного зараження рослин. Прикладом результатів цих досліджень є створений О. Д. Масловським прилад для штучного зараження пшениці та ячменю летючою сажкою
і гельмінтоспоріозом. Цей прилад, модернізований В. І. Кривченком, широко застосовують у
селекційних установах [6, 7].
Немало зусиль вкладено в дослідження впливу агротехнічних заходів на розвиток коренеїду та церкоспорозу цукрового буряку, а також вивчення умов, які сприяли підвищенню
стійкості ярої пшениці та ячменю до сажкових хвороб, що висвітлено у наукових працях
С. І. Борисенко. Значну увагу приділено вивченню біологічних особливостей та патогенезу
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збудника летючої сажки пшениці, расовому складу популяції, методам ранньої діагностики
захворювання. Теоретичне обґрунтування ці дослідження отримали в монографії
О. О. Фіалковської [8].
У 1961 році лабораторію фітопатології очолила І. В. Гречка. Учениця та послідовниця
Т. Д. Страхова, вона розвиває та поглиблює його погляди на механізм фізіологічного імунітету у рослин. В уражених тканинах стійких та сприйнятливих сортів і гібридів пшениці за ступенем регресивних змін міцелію судили про формування імунітету до збудників летючої та
твердої сажки (Г. М. Громико, Н. О. Сердюк), розроблено гістологічний метод виявлення
ознак імунітету до збудників сажкових хвороб (Ю. І. Богачов).

І. В. Гречка – учениця та послідовниця Т. Д. Страхова

І. В. Гречка, Г. Н. Громико, М. І. Волкова,
Т. М. Євланова, М. І. Гуторова проводять облік
стійкості пшениці до твердої сажки

Ентомологічні дослідження паралельно з фітопатологічними входили до наукових програм Харківської селекційної станції і також розпочато у 1913 році. Відділ ентомології впродовж багатьох років очолювали такі видатні вчені як І. В. Ємельянов (1913-1917 рр.),
А. М. Рахманінов (1922-1927 рр.), Б. Г. Аверін (1928-1929 рр.), Є. В. Клоков (1930-1933 рр.),
О. В. Заговора (1934-1984 рр.).
На початковому етапі досліджень у завдання відділу ентомології входили питання вивчення шкідливої фауни Харківської області. Дослідження щодо вивчення стійкості рослин до
шкідників розпочато у відділі в 1923 р. [9] і в майбутньому набули значного розвитку та стали
пріоритетними саме на Харківській селекційній станції. Пізніше у відділі почали вивчати
вплив ентомологічних факторів на формування врожаю у господарствах області. З цією метою визначали шкідливу дію основних шкідників, динаміку їх розвитку, розробляли заходи
щодо зменшення їх негативного впливу на врожаї. З 1926 р. програму досліджень розширили і
роботи здійснювали у тісному зв‘язку з іншими відділами станції (ґрунтознавства, селекції,
городництва, садівництва). За період існування відділу основним об‘єктом досліджень була
муха гессенська. Масове її розмноження у 1923–1924 рр. обумовило вивчення її біології, шкідливості, засобів боротьби з нею [10]. У 1931 р. О. В. Заговора виділив стійкий зразок пшениці м‘якої ярої на фоні високого заселення рослин місцевих сортів гессенською мухою, з якого
методом індивідуального добору створили на Артемівській дослідній станції перший в історії
вітчизняної селекції стійкий до гессенської мухи сорт Артемівка. На основі цього сорту в
1962 р. створено стійкий до шведської та гессенських мух, летючої сажки сорт Колективна
(П. В. Кучумов, Є. Є. Ватуля, О. В. Заговора) [11, 12].
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І. В. Гречка, Ю. І. Богачов, О. М. Долгова за
обстеженням імпортних зразків кукурудзи

Ю. І. Богачов

У результаті вивчення циклу життя озимої совки (М. Я. Бондарович, 1926;
Г. М. Ярославцев і А. І. Соловйова, 1926, 1927) [13] з‘ясовано ряд питань з удосконалення
заходів боротьби з нею. Запропоновано заходи підвищення ефективності виловлювання метеликів за допомогою ночвець, культивації парів та міжрядної обробки просапних культур, внесення гексахлорану в ґрунт на крайових смугах парових ланів та ін. Випробовували органосинтетичні отрути, що дало можливість рекомендувати спосіб передпосівної обробки гексахлораном насіння кукурудзи, спосіб внесення його в ґрунт для захисту сходів ячменю та пшениці
ярих від пошкодження шведською мухою. Вивчення видового складу шведської мухи
(О. В. Заговора, О. С. Кгаєвська, 1971) [14] сприяло визначенню пошкодження ячменю ячмінною шведською мухою, вівса – вівсяною. Пшениця яра однаковою мірою пошкоджується ячмінною і вівсяною шведськими мухами, а на озимій переважає вівсяна. Методом індивідуального добору з абіссінського зразка було вперше створено та районовано в 1954 р. високоврожайний, стійкий до шведської мухи сорт ячменю Харківський 306 (Т. І. Дмитрієва,
О. В. Заговора) [15]. Цей сорт і до теперішнього часу є донором стійкості до цього шкідника.
У 1963 р. районовано стійкий до гессенської мухи сорт пшениці озимої Харківська 63
(В. І. Дідусь, М. О. Голуб, М. С. Верещак) [16].
Дослідження стійкості сортів пшениці до клопа-черепашки розпочато з 1968 р. При цьому А. Л. Злотіною і О. В. Заговорою [17] встановлено, що попередники значно впливають на
тривалість розвитку шкідливої черепашки: після не рекомендованого попередника тривалість
розвитку шкідника зменшується, підвищується його активність. Попередник і добрива істотно
впливають на хлібопекарські якості зерна, пошкодженого черепашкою. Ентомологи станції
визнали, що в меншому ступені пошкоджуються черепашкою сорти, що рано виколошуються
та походять з Степу України і Північного Кавказу. Аналогічну залежність виявили і у пшеничного трипса. Співробітниками відділу розроблено трибальну шкалу визначення ступеня пошкодженості зерна цим шкідником (Ю. Г. Красиловець, 1976) [18].
Вивчення комплексу шкідників злакових трав і насінників люцерни дало можливість одержати ряд нових відомостей щодо ступеня пошкодженості видами шкідників, характеру накопичення деяких із них у період використання трав і травосумішей на полях сівозмін, про вплив
окремих видів шкідників насіннєвої люцерни залежно від віку і характеру її використання, ефективність та строки застосування хімічних препаратів для боротьби з окремими видами шкідливих комах. Дослідження 1981-1995 рр. (Ю. Г. Красиловець, В. О. Кириленко, К. І. Будьонна,
В. В. Сотніков, А. Є. Литвинов) було спрямовано на розробку та впровадження комплексної
технології захисту зернових культур та люцерни для спеціалізованих сівозмін [19].
На всіх етапах роботи відділу постійно приділяли значну увагу вивченню поширення та
динаміки чисельності шкідливих видів, які здійснювали через мережу пунктів спостереження.
Було розроблено методичні вказівки для всієї системи пунктів спостереження України, а також методичні вказівки для проведення масових обстежень полів. Перші пункти спостере189

ження відкрито у Харківському, Куп‘янському та Богодухівському районах Харківської області. Згодом пункти почали діяти у кожному районі. Ініціатива їх створення та планомірна подальша діяльність належить О. В. Заговорі.

Співробітники відділу захисту рослин, 1971 рік

Г. М. Громико

Г. М. Громико та Т. М. Євланова за визначенням
фенольних сполук у контрасних за стійкістю до
летючої сажки зразків пшениці
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Тісна співпраця відділів з Харківською обласною станцією захисту рослин сприяла розробці
і впровадженню в 1976 році у господарствах Харківської області та України «Рекомендацій по
обстеженню сільськогосподарських угідь на заселеність шкідниками та зараженість збудниками
хвороб», «Методичних рекомендацій по фітопатологічній оцінці в селекції» [20], а також по удосконаленню методів термічного знезараження насіння ячменю та пшениці від збудників летючої
сажки, організації роботи комплексу КТС-0,5 та розробці технології захисту рослин.
Щорічно розробляються та видаються методичні рекомендації для господарств Харківської області по прогнозу поширення хвороб, шкідників та заходів захисту від них.
У 1970 році при фітопатологічній лабораторії було створено інтродукційно-карантинний
розсадник з метою забезпечення селекційних підрозділів вільним від карантинних організмів
вихідним матеріалом, який надійшов з-за кордону. Організацію розсадника та всю подальшу
роботу в ньому очолив Ю. І. Богачов. У 1995 році цей розсадник було передано до Національного центру генетичних ресурсів рослин України, який діє до теперішнього часу згідно Закону про карантин рослин.
У 1981 році у зв‘язку з державною необхідністю в Інституті рослинництва, селекції та
генетики імені В. Я. Юр‘єва НААН було створено нову лабораторію з розробки заходів боротьби з гнилями соняшнику, яка діяла впродовж 10 років. Очолила її О. М. Долгова.
Науковцями цієї лабораторії розроблено експресметоди оцінки соняшнику на стійкість до збудників несправжньої борошнистої роси, білої та сірої гнилей, вивчено патогенність географічно віддалених рас вовчка і
виділено високо вірулентні ізоляти, що використовувались при оцінці соняшнику на стійкість в умовах штучного клімату. Спільно з селекційним відділом створено стійкі лінії, сорти, гібриди соняшнику до збудників несправжньої борошнистої роси та вовчка.
Розроблено та науково-обгрунтовано агротехнічні та
хімічні заходи захисту соняшнику від збудників білої та
сірої гнилей. У циклі розвитку цих збудників вперше виявлено додатковий біотрофний тип живлення, розроблено
спосіб його виявлення [21].
У зв‘язку з реорганізацією відділу захисту рослин
створено лабораторію технології захисту рослин, з 1981
О. М. Долгова
року лабораторія фітопатології виконувала дослідження,
пов‘язані тільки з селекцією зернових та зернобобових культур на стійкість до збудників хвороб і була перейменована в лабораторію імунітету рослин до хвороб. Організаційно вона відносилась до відділу захисту рослин, а очолювали її до 1991 року Г. М. Громико та
О. Г. Дунаєвський.
У 1991 році розпочато етап з вивчення світового генофонду польових культур на стійкість до хвороб та шкідників (завідувач лабораторії імунітету рослин до хвороб та шкідників
О. М. Долгова). При цьому формуються колекції зразків з ефективними генами стійкості до
сажкових, іржастих, борошнисторосяних грибів зернових колосових (ячменю, пшениці озимої
та ярої), створюються колекції джерел і донорів з індивідуальною, груповою та комплексною
стійкістю з метою використання їх в селекції як вихідного матеріалу. Ведеться розробка теоретичних основ створення комплексно стійких до хвороб та шкідників сортів зернобобових
культур, вивчаються механізми та природа стійкості гороху до попелиці. За участю виявлених
джерел та донорів проводяться схрещування для створення стійких ліній.
Загалом не одну п‘ятирічку було присвячено вивченню расового складу найбільш шкідливих облігатних хвороб зернових колосових. Вивчено ефективність відомих генів стійкості у
ячменю і пшениці до збудників бурої іржі, борошнистої роси, твердої, кам‘яної і летючої сажки. Визначено сорти, які втратили селекційну цінність з геном Run 8 та комплексом генів Run
3 Run 6 в зв‘язку з появою в регіоні високовірулентної раси 9 збудника летючої сажки ячменю. Стійкість пшениці озимої до збудника твердої сажки продовжують забезпечувати ком191

плекс генів Bt0, Bt11 та Bt15, Bt1б, а несприйнятливість до місцевої популяції збудника бурої
іржі пшениці (домінує 77 раса) – гени Lr9, Lr19, LrTR, до окремих біотипів цієї раси – Lr24,
Lr25. Імунність до бурої іржі зберігають сорти з Мексики з комплексом генів: Lr10, Lr34
(Opata 85); Lr23, Lr36 (Glenson); Lr26, Lr34 (Cumpas88); Lr13, Lr1, Lr27+31 (Anouchae75).
Продовжують ефективно функціювати комплекси генів Pm1, Pm2, Pm4b, Pm9 у сорту Planet
та Pm1, Pm2, Pm4b, Pm6, Pm9 у сорту Nemares. Шведський сорт Nemares стабільно зберігає
стійкість до збудника борошнистої роси. До збудника кам‘яної сажки ячменю тривалу стійкість (16 років) має сорт Ogalitsu також з комплексом генів Uh, Uh3. Імунність ячменю до збудника борошнистої роси забезпечував ген Reg1 u 13 у сорту Perum. Інші вивчені гени забезпечували сортам пшениці і ячменю або середній ступінь стійкості до місцевих популяцій збудників хвороб, або втратили повністю свою селекційну цінність.
Сформовано (1996–1998 рр.) 20 колекцій джерел та донорів з індивідуальною, груповою
та комплексною стійкістю до хвороб та внутрішньостеблових шкідників пшениці і ячменю,
які передано до НЦГРРУ на тривале зберігання та забезпечення програм селекції на імунітет.
За участю нових джерел та донорів в ІР імені В. Я. Юр‘єва створені сорти пшениці озимої
та ярої, ячменю стійкі до летючої, твердої, кам‘яної сажки, борошнистої роси, смугастої плямистості, карликової іржі: Могутня, Харківська 105, Харківська 8, Харківська 22, Харківська 24,
Колективна 3, Харківська 28, Харківська 31, Харківська 39, Стрункий, Джерело та інші [22].
Наступним етапом історії підрозділу стає період 1999–2010 рр. за керівництва
В. П. Петренкової. У цей період вирішено питання підвищення рівня стійкості пшениці озимої
та ярої, ячменю ярого, кукурудзи, гороху, сої соняшнику до збудників основних хвороб. Встановлено закономірності взаємовідносин між рослиною-живителем, патогенами та навколишнім середовищем, виявлено чинники, що сприяють поширенню хвороб і шкідників в умовах
регіону. Обґрунтовано методичні підходи до оптимізації екологічно-безпечного застосування
хімічного захисту. Розроблено та удосконалено методи оцінки стійкості вихідного і селекційного матеріалу соняшнику до збудників білої та сірої гнилей, фомопсису на ранніх етапах розвитку рослин, в умовах фітототрону, удосконалено методи створення інфекційних фонів у
польових умовах. Визначено роль інфекційного фону для добору стійких до патогенів форм
соняшнику та вивчено селекційну цінність створених, стійких до збудників некротрофних
патогенів самозапилених ліній соняшнику. Вже у 1998 рр. в ІР імені В. Я. Юр'єва НААН серед
сортів і ліній соняшнику вітчизняної та іноземної селекції виділено нове покоління джерел
продуктивності і стійкості до облігатних патогенів і фомопсису [23].
Окрім цього виявлено ризикові зони розповсюдження в
Україні хвороб через насіння соняшнику, визначено вплив
географічної зони на видовий склад патогенів у насінні, виявлено чинники поширеності на посівах соняшнику факультативних патогенів некротрофного типу живлення.
Створені і впроваджені у виробництво сорти пшениці
озимої та ярої, ячменю ярого, гороху, сої, гібриди кукурудзи і
соняшнику з високою стійкістю до збудників основних патогенів та цінними господарськими властивостями є завершальним
етапом роботи і підтверджують вирішення екологічної проблеми у галузі рослинництва АПК України селекційним шляхом.
За наукового керівництва В. П. Петренкової встановлено
селекційно-генетичні особливості стійкості зразків пшениці
м‘якої озимої та ячменю ярого до збудників фузаріозної та
гельмінтоспоріозної кореневих гнилей, визначено успадкування ознаки гібридним потомством, створено вихідний матеріал для селекції сортів з високим та стабільним рівнем стійВ. П. Петренкова
кості до збудників кореневих гнилей [24, 25].
Визначено видовий склад збудників фузаріозної кореневої гнилі пшениці (Fusarium sp.),
серед яких найбільш поширеними виявилися F. oxysporum, F. moniliforme з частотою зустрічаємості F. oxysporum в межах 50,5–58,2 %, F. moniliforme – 26,6–28,8 %.
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Визначено сорти пшениці озимої з низьким рівнем ураженості збудниками фузаріозної
кореневої гнилі на різних етапах онтогенезу (в період проростання–сходи): Розкішна (53,0 %),
Куяльник (51,0 %), Донецька 48 (58,0 %), Українська 3 (47,0 %), Обрій (53,0 %) та Подолянка
(54,7 %). За використання інфекційних фонів у польових та лабораторних умовах виділено
сорти ячменю ярого Виклик та Інклюзив з високим рівнем стійкості до збудника гельмінтоспоріозної кореневої гнилі на рівні 8 балів. Вищенаведені сорти зареєстровано в НЦГРРУ.
Проведено розподіл сортів пшениці м‘якої озимої та зразків ячменю ярого за рангами
екологічної пластичності до умов вирощування зі стабільністю прояву ознаки стійкості до
збудників хвороб коренів за роками. Виявлено сорти пшениці з високим генотиповим потенціалом стійкості до фузаріозної кореневої гнилі – Подолянка, Залив, Обрій та селекційні лінії
ячменю 02-587, 03-50/00-7, 04-396 із стабільно високим проявом стійкості до гельмінтоспоріозної кореневої гнилі.
Установлено дію захисних механізмів рослин пшениці озимої як реакцію на ураженість
фузаріозною кореневою гниллю, що залежить від кількості розчинних вуглеводів у вузлах
кущіння. Накопичення більшої кількості розчинних вуглеводів за наявності інфекції у ґрунті
характеризує сорти як стійкі (наприклад сорт Подолянка з кількістю розчинних вуглеводів
151 %). Механізмом захисту рослин пшениці м'якої озимої від фузаріозної кореневої гнилі є
підвищення вмісту моноцукрів (у межах 120–150 %), а за їх нестачі у сукупності з виникненням екстремальних умов перезимівлі – дицукри, які перетворюються у моноцукри.
Виявлено різний тип фенотипового домінування ознаки стійкості до фузаріозної і гельмінтоспоріозної кореневих гнилей пшениці та ячменю. Доведено залежність варіювання прояву
ступеня фенотипового домінування стійкості (від гетерозису до депресії) від компонентів схрещування та сприяє підбору цінних вихідних форм і подальших доборів стійкого матеріалу.
Установлено наявність домінантних та рецесивних факторів стійкості до фузаріозної кореневої гнилі у сорту пшениці озимої Подолянка за результатами залучення його до схрещування як джерела стійкості, що забезпечує отримання трансгресивних форм зі стабільними
ефектами стійкості.
Установлено значення батьківського компонента в успадкуванні стійкості до гельмінтоспоріозної кореневої гнилі в гібридів F1 ячменю ярого, у яких мають місце гени, що відповідають за ефекти компонентів пилку і беруть участь у заплідненні та ранньому розвитку, що
свідчить про необхідність залучення до гібридизації стійких зразків як батьківських (чоловічих) компонентів. Визначено сорти ячменю ярого, які забезпечують у потомстві гібридних
популяцій F2 найбільшу частку генотипів, імунних до збудника гельмінтоспоріозної кореневої
гнилі, зокрема в комбінаціях схрещувань за участю сортів Інклюзив (20,2-27,7 %) та Бадьорий (20,5– 29,8 %).
Установлено різний контроль генетичної стійкості до збудників кореневих гнилей пшениці та ячменю. Розщеплення на групи стійкості у гібридних комбінацій F 2 мало переважно
полігенний характер. В успадкуванні стійкості до хвороб коренів однаковий вплив мали як
домінантні, так і рецесивні гени. Встановлено донорські властивості батьківських компонентів та виявлено можливі носії генів стійкості до збудників хвороб. Відмічено негативні значення компонента відносної частоти розподілу домінантних і рецесивних алелів (F) у F1 та F2
гібридних комбінацій ячменю ярого, що свідчить про значну роль адитивних ефектів генів в
успадкуванні гібридами стійкості до збудника гельмінтоспоріозної кореневої гнилі ячменю
ярого. Встановлено, що в успадкуванні стійкості до збудника хвороби мають місце адитивні
ефекти генів, на що вказує високе значення h2 у F2 гібридних популяціях. Виділено сорт Інклюзив, який має найбільшу кількість генів, що позитивно визначають ознаку стійкості до
гельмінтоспоріозної кореневої гнилі, про що свідчать достовірно високі значення ефектів ЗКЗ
в обох гібридних популяціях та низькі або середні значення варіанс та коваріанс (W r+Vr) [26,
27]. Результати досліджень слугували базою для опубліковання монографії «Селекція зернових колосових (пшениця озима, ячмінь ярий) на стійкість до кореневих гнилей» [28].
Також встановлено особливості взаємовідносин між рослинами зернобобових культур і
збудниками хвороб, характер фенотипового прояву цінних господарських ознак у сортів і
гібридів, типи їх успадкування та ступінь трансгресивної мінливості. На основі встановлених
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закономірностей виділено джерела, які поєднують стійкість до збудників хвороб з
господарськими ознаками, створено новий вихідний матеріал з комплексом цінних ознак,
який має важливе значення для селекції сортів зернобобових культур, адаптованих до
несприятливих умов навколишнього середовища.
За результатами досліджень зразків генофонду зернобобових культур на інфекційних та
провокаційних фонах сформовано і зареєстровано в НЦГРРУ ознакову колекцію квасолі за
стійкістю до хвороб в комплексі з цінними господарськими ознаками (свідоцтво НЦГРРУ
№ 37) та поповнено новими джерелами з індивідуальною, груповою та комплексною
стійкістю до хвороб та шкідників існуючі ознакові колекції гороху та сої, які були
зареєстровані в НЦГРРУ у 2007 році (свідоцтва № 34 та № 35 відповідно). Ознакові колекції
мають важливе значення для вирішення цілого ряду наукових, селекційних та навчальних
програм і являють собою національне надбання України.
Створено і зареєстровано в НЦГРРУ чотири лінії гороху (UD0102382, UD0102380,
UD0102381, UD0102389) та три лінії квасолі (UD0303511, UD0303512, UD0303513) з
комплексом цінних господарських ознак.
Три лінії гороху (Л 190 ХС, Л 176 СХ, Л 170 КХ) поєднують групову стійкість до
збудників фузаріозу (7-8 балів) і аскохітозу (8-9 балів), лінія Л 188 ХС має комплексну
стійкість до збудників фузаріозу (8 балів), аскохітозу (9 балів), горохової плодожерки (7 балів)
у поєднанні з високою продуктивністю (241-377 г/м2), крупністю насіння (5 балів),
посухостійкістю (7 балів), стійкістю проти обсипання насіння (7 балів).
Лінії квасолі (Л-15 ПG, Л-19 GП, Л-11 ВW) характеризуються комплексом цінних
господарських ознак: стійкістю до хвороб (до 15 % ураження), високою продуктивністю
(24,9 г, 25,8 г і 21,2 г з рослини відповідно), посухостійкістю (бал 5-7), придатністю до
механізованого збирання (висота розташування над рівнем грунту нижнього ярусу бобів: Л15 ПG – 11,5 см, Л-19 GП – 7,5 см, Л-11 ВW – 12,5 см.
На основі вихідного матеріалу, виділеного співробітниками лабораторії селекції гороху,
селекції сої, лабораторії генетичних ресурсів зернобобових та круп‘яних культур у співавторстві з імунологами створено нові сорти гороху Меценат, сої Мальвіна, Подяка та квасолі Веселка [29, 30]. Підготовлено та опубліковано монографію «Теоретичні основи селекції зернобобових культур на стійкість до шкідливих організмів» [31]
Визначено зразки-еталони за ознаками стійкості зернових колосових, зернобобових культур, кукурудзи та соняшнику до найбільш розповсюджених та шкідливих збудників хвороб
та шкідників в умовах східного Лісостепу України. Використовуючи у щорічних дослідженнях визначені сорти-еталони, загальноприйняті та удосконалені методики фітопатологічної
оцінки польових культур, сформовано ознакові та робочі колекції сортів соняшнику за стійкістю до збудників хвороб, ліній соняшнику за стійкістю до несправжньої борошнистої роси і
фомопсису, сої за індивідуальною стійкістю до фузаріозу, зразків пшениці м‘якої озимої з
груповою стійкістю до листкових хвороб. На основі встановлених закономірностей визначення стійкості зразків генофонду НЦГРРУ до збудників хвороб і шкідників, визначення характеру успадкування стійкості, оцінки донорських властивостей виділених джерел опубліковано
наукове видання «Методика формування колекцій польових культур за стійкістю до біотичних чинників [32].
Виділено та зареєстровано в НЦГРРУ зразки кукурудзи, ячменю, пшениці озимої з цінними ознаками; створено та зареєстровано нові лінії соняшнику, пшениці озимої, пшениці
ярої, гороху; визначено донорські властивості ліній кукурудзи, пшениці озимої для подальшого використання в селекційних програмах, направлених на підвищення ознаки стійкості до
шкідливих організмів.
Використання нових джерел стійкості в селекційних програмах польових культур, сортів-еталонів, робочих та ознакових колекцій, нових ліній з цінними ознаками сприяє підвищенню ефективності селекційної роботи на стійкість до шкідливих організмів.
Розроблено способи визначення зараженості насіння ячменю ярого збудника
Helmintosporium spp. [33] та спосіб оцінки стійкості сої до збудників фузаріозу, які скорочує
термін випробування, полегшують визначення видового складу збудника, забезпечують отри194

мання достовірних даних та підвищують ефективність селекційного процесу впровадженням у
програму виділених джерел стійкості [34].
У результаті розроблених і впроваджених у селекційну практику методів оцінки стійкості
селекційного матеріалу до збудників білої гнилі, сірої гнилі, фомопсису в Інституті
рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН створено і впроваджено в сільськогосподарське
виробництво 22 сорти і гібриди соняшнику, які поєднують стійкість до збудників хвороб з
цінними господарськими ознаками та забезпечують екологічну і економічну стабільність
вирощування культури [35].
З 2010 р. лабораторію імунітету рослин до хвороб та шкідників очолила І. Ю. Боровська,
учениця і послідовниця В. П. Петренкової. Загострення проблеми стійкості соняшнику в
Україні через підвищення частоти прояву несправжньої борошнистої роси, фомопсису і сірої
гнилі, спричинене змінами в структурі сівозмін останнім десятиріччям, підсилюване циклічними змінами погодних умов вирішується за наукового керівництва досліджень
І. Ю. Боровської [36]. Так, теоретично обґрунтовано методологічні основи селекції соняшнику
на стійкість до збудників основних хвороб (несправжньої борошнистої роси (Plasmopara
helianthi Novot. f. helianthi), фомопсису (Phomopsis / Diaporthe helianthi Munt. – Cvet. et al.) і
сірої гнилі (Botrytis cinerea Pers.), та практично використано розроблену систему імунологічних оцінок з використанням статистичного аналізу [37].
Методи селекції зернових колосових, зернобобових культур, кукурудзи та соняшнику на
стійкість до збудників хвороб і шкідників викладено в навчальному посібнику «Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів» [38], який використовується у
науково-практичній роботі наукових установ мережі НААН та навчальних закладів Міносвіти
– Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва, Сумському національному аграрному університеті, Одеському державному аграрному університеті, Полтавській державній аграрній академії. Використання розроблених науково-методичних матеріалів
сприяло підвищенню ефективності селекційного процесу та рівня підготовки науковців, аспірантів і студентів аграрного та біологічного профілей.
На теперішній час лабораторія імунітету рослин до хвороб та шкідників працює у тісній
співпраці з селекційними відділами Інституту, Національним центром генетичних ресурсів
рослин України, обласним департаментом сільського господарства за напрямами:
- виділення джерел стійкості до хвороб та шкідників серед колекційних зразків та селекційного матеріалу озимої та ярої пшениць, ячменю ярого, зернобобових культур (гороху та
сої), кукурудзи та соняшнику;
- визначення донорських властивостей визначених джерел стійкості до хвороб;
- залучення донорів стійкості до схрещувань з метою створення стійкого вихідного матеріалу;
- створення стійких ліній польових культур з подальшою їх реєстрацією в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України та залучення в наукові програми селекційних
підрозділів інституту;
- визначення рівня ураження насіння зернових колосових, зернобобових культур, кукурудзи, соняшнику збудниками хвороб (фітоекспертиза насіння);
- визначення видової належності збудників хвороб основних польових культур на рослинних пробах у лабораторних умовах;
- консультації щодо поширення і розвитку хвороб безпосередньо у польових умовах як
надання дорадчої підтримки і наукового супроводу селекційних розробок (сортів і гібридів)
Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН;
Основні теоретичні та практичні наукові розробки лягли в основу формування каталогів
вихідного матеріалу зернових, зернобобових культур та соняшнику для селекції на стійкість
до основних хвороб і шкідників в умовах Лісостепу України, методичних рекомендацій з обліку чисельності шкідників і розповсюдженості хвороб у посівах основних польових культур,
обґрунтовано і видано ряд монографій, наукових посібників, методик.
Висновок. Минуло 110 років від організації лабораторії фітопатології Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН. Створення такої лабораторії свідчить про науковий під195

хід до вирішення проблем фітосанітарного стану посівів польових культур шляхом селекції
сортів і гібридів, стійких до небезпечних хвороб та шкідників. Дослідження стійкості зернових, зернобобових, круп‘яних та олійних культур впродовж всього існування лабораторії були
нерозривно пов‘язані з актуальними задачами селекції. В першу чергу обов‘язковим підходом
було і залишається врахування загальних питань, пов‘язаних з облігатністю або факультативністю паразитизму. Накопичені за минуле сторіччя знання систематизовано і узагальнено.
Аналіз даної інформації сприяв розробці лабораторних і польових методів оцінки вихідного
матеріалу на стійкість до шкідливих організмів, що забезпечило виявлення джерел з індивідуальною, груповою та комплексною стійкістю, визначення їх донорських властивостей та
впровадження в селекційні програми інституту. Створено лінії з ряду культур (пшениця озима, яра, тритікале озиме, ячмінь ярий, горох, соя, квасоля, кукурудза, соняшник), в яких стійкість до шкідливих організмів поєднано з високим рівнем цінних господарських ознак. Сформовано ознакові та робочі колекції, які ввійшли до складу національного надбання нашої країни. Сорти і гібриди польових культур селекції Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва
НААН є конкурентоспроможними за рахунок генетичної стійкості до хвороб і шкідників в
результаті використання в гібридизації донорів стійкості [39].
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РОЗДІЛ 4. ВІКОВИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕНЬ З СЕЛЕКЦІЇ ТА
НАСІННИЦТВА ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР
СТАНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ КУЛЬТУРИ РІПАКУ В
ІНСТИТУТІ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В. Я. ЮР’ЄВА НААН
Н. А. Глухова
Сільськогосподарська культура, сорт, гібрид мають свою історію подібну біографії
окремо взятої людини. Причинами тому є об‘єктивні та суб‘єктивні чинники. На розвиток
ріпаківництва та зацікавленість дослідників у наукових розробках на ріпакові мали вплив розвиток промисловості, зміни в пріоритетах харчування та економічна зацікавленість..
В Інституті рослинництва ріпак зазнав кілька етапів становлення, різних за спрямованістю та метою своїх досліджень.
На початку 70-х, 80-х років в Україні потужно розвивається тваринництво. У зоні діяльності УкрІРСІГ імені В. Я. Юр‘єва (сучасний ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН) у ті роки створюються великі тваринницькі комплекси, збільшується поголів'я худоби і птиці. Однак урожайність кормових культур на той час становила біля 28-46 кормових одиниць, у кожній з
яких містилось тільки 90-98 перетравного протеїну. Відзначався недостатньо високий рівень
урожайності кормових культур і низька якість кормів, що не дозволяло отримувати запланований рівень продукції тваринництва. Це стало передумовою для створення на початку 70-х
років відділу кормовиробництва, який проіснував до 1995 року. В різні роки відділ очолювали
Пазій Іван Пилипович та Цибулько Володимир Сергійович.

В. С. Цибулько, М. Д. Хомич, І. П. Пазій
на дослідних посівах відділу кормовиробництва, 1982 р.
Перед колективом було поставлено задачі вдосконалення структури кормових культур,
їх сортового складу, насичення польових сівозмін проміжними, поукісними і пожнивними
посівами багатокомпонентних сумішей, що значно поліпшувало б білковий баланс раціону
тварин. Було охоплено широкий діапазон кормових культур, технології вирощування люцерни, вики озимої, гороху та капустяних культур, розглянуто кормову цінність сортів та гібридів
кукурудзи різних груп стиглості. Вивчали нові кормові культури-мальва, перила, козлятник,
амарант, буркун білий, сераделла, могар [1]. Доведено переваги змішаних посівів кукурудзи з
соєю, кукурудзи з просом, жита і тритикале з викою та чиною. З‘ясовано можливість використання пожнивних посівів. Отримано авторське свідоцтво на «Спосіб вирощування буркуна
білого та кукурудзи на силос».
199

Авторське свідоцтво автори: М. П. Васильєв, В. С. Цибулько,
Г. О. Тимошенко, А. І. Батарчук, І. П. Пазій, Т. Г. Горбильова
Вивчення капустяних культур почалося із скрінінгу сортів ярого ріпаку, гірчиці сизої та
білої, редьки олійної, суріпки, здатних у пожнивних посівах формувати зелену масу з підвищеним вмістом білка, високою кормовою цінністю і врожайністю. Цю роботу було спрямовано на раціональне використання сільськогосподарської землі та на забезпечення соковитими
кормами тваринництва. Дослідження показали, що в пожнивних посівах раннього строку
(4 серпня) найбільший урожай зеленої маси, перетравного протеїну та кормових одиниць забезпечували сорти ярого ріпаку Мар‘янівський, Салют, Ямал. Найкращим за роки досліджень
виявився сорт Ямал, за використання якого в середньому за п‘ять років було одержано
546 ц/га зеленої маси (за два укоси за рік), 12,0 % перетравного протеїну та 65,5 кормових
одиниць. Було виявлено, що при пізніх строках пожнивного посіву (16 серпня), коли розвиток
рослин проходить при більш низьких температурах, ярий ріпак за збором перетравного протеїну незначно поступався гірчиці білій та сизій.
Перевага капустяних культур у пожнивних посівах була в тому, що норма їх висіву є в
10-30 разів нижчою, ніж у гороху, вівса, кукурудзи. Це дозволяє заощадити насіння тих культур, що можуть бути використані як цінний високобілковий зернофураж. Було доведено, що
за раннього строку пожнивного посіву гречка, кукурудза, горох, просо, суданська трава, крамбеза кормовою продуктивністю значно поступаються гірчиці сизій та ярому ріпакові.
На початку 70-х років біля 60 % виробництва молока і м‘яса у колгоспах і радгоспах
припадало на період, коли тварин годували зеленими і соковитими кормами. Необхідно було
забезпечити з ранньої весни до пізньої осені постійну подачу зелених соковитих кормів на
тваринницькі комплекси, тобто створення своєрідного «зеленого конвеєру». Колективом відділу було вивчено сортовий склад ярих та озимих капустяних культур та виділені найбільш
цінні за кормовою та насіннєвою продуктивністю. Найвищий вміст перетравного протеїну на
одну кормову одиницю серед озимих сортів ріпаку мав сорт Жет-Неф – 170 г (урожай зеленої
маси 210 ц/га), на 13 % вище сорту Благодатний (контроль). Серед досліджуваних ярих сортів
ріпаку виділився сорт Салют за вмістом перетравного протеїну на одну кормову одиницю
153 г при врожайності зеленої маси 306 ц/га. Собівартість 1 ц кормової одиниці за дослідом
була відносно низькою – 2,42-4,53 крб. за цінами 1985-1990 рр.
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М. П. Васильєв, В. О. Запорожець на дослідних посівах ріпаку ярого, 1986 р.
Укісна стиглість за озимими культурами наставала: суріпки 24 квітня – 3 травня, ріпаку –
4-10 травня. Укісна стиглість у гірчиці білої наставала на 41 добу, вегетації гірчиці сизої та ярої
суріпки – на 47 добу, редьки олійної – на 54 добу, ярого ріпаку – на 57-58 добу. Ці дослідження
показали, що за використання комплексу озимих та ярих капустяних культур можливим є забезпечення потреби тваринництва у зелених соковитих кормах навесні та на початку літа.
Для використання хрестоцвітних культур на Сході України стало питання із вивчення
оптимальних строків посіву ріпаку озимого. Посів виконували у другій і третій декадах серпня та у першій декаді вересня, дати посіву ріпаку озимого було орієнтовано до дат посіву озимої пшениці. За результатами вивчення зимостійкості, темпами розвитку рослин, насіннєвої
продуктивності, кормової цінності було встановлено, що для посіву ріпаку озимого в Харківській області найбільш сприятливою є третя декада серпня. На даний час третю декаду серпня
рекомендовано як оптимальний строк посіву ріпаку озимого в Харківській області.
Для моно посівів озимого ріпаку було рекомендовано норма висіву 1,5 млн. схожих насінин, для ярого – 2,5 млн. схожих насінин, що сприяє хорошому розвитку рослин та формуванню високих урожаїв зеленої маси.
Відділом кормовиробництва вивчалась кормова цінність як у чистих посівах хрестоцвітіних культур так і у змішаних із житом та тритикале. Було встановлено, суміш жита озимого з
хрестоцвітними по 60 % від повної норми висіву (5,5 і 1,5 млн. шт./га) і тритикале у такому ж
співвідношенні за раннього і пізнього строках сіву забезпечували практично однаковий урожай
зеленої маси і збору перетравного протеїну, сухої речовини, кормових одиниць. Урожайність
зеленої маси озимого жита із ріпаком за раннього строку посіву складала 217 ц/га, а за пізнього
лише 157 ц/га. Збір перетравного протеїну за цими строками посіву був – 5,1 та 3,9 ц/га відповідно. Причиною тому стала низька зимостійкість рослин ріпаку при пізніх строках посіву.
Було встановлено, що важливою особливістю капустяних культур є те, що суріпка озима
досягає укісної стиглості на три, перко - на дві і ріпаку - на тиждень раніше, ніж жита, а тритикале на тиждень пізніше жита. Таким чином, застосовуючи чисті і змішані посіви капустяних з житом та тритикале, можна створювати «зелений конвеєр».
Роботами відділу було встановлено, що для ярих капустяних культур, які вирощуються
на кормові цілі, оптимальними дозами мікроелементів є N45Р45К30, а для озимих – N60Р60К45.
Ці дози добрив були виваженими і не провокували накопичення нітратів у зеленій масі понад
припустиму концентрацію – 200 мг/кг зеленої маси.
У відділі кормовиробництва у різні роки працювали М. П. Васильєв, М. Д Хомич,
Г. А. Тимошенко, М. Ф. Демченко, В. О. Запорожец, А. І. Батарчук, О.О. Садовой, В. М. Цуканов,
І. М. Бочарніков.
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За час існування відділу кормовиробництва, з 1970 по 1995 рік, у Харківській області
співробітниками ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН було проведено велику роботу удосконалення
структури посівів кормових культур, збільшення площ під зернофуражні культури і багаторічні трави. Було обґрунтовано доцільність вирощування капустяних культур у кожному господарстві на площі від п‘яти до десяти відсотків ріллі.
Географічна розповсюдженість і продуктивність рослин близько пов'язані із темпами їх
індивідуального розвитку та тривалістю вегетаційного періоду. Кожна фаза розвитку рослин
потребує визначеного оптимуму екологічних факторів та їх сукупності. Одним з найбільш
вагомих зовнішніх чинників, що зумовлюють зміну темпів індивідуального розвитку рослин,
є тривалість денного освітлення.
З початку 80-х років по 2002 рік в Інституті рослинництва імені В. Я. Юрєва НААН під
керівництвом В. С. Цибулька проводили дослідження по вивченню трофічних, ензимологічних і гормональних закономірностей фотоперіодичної реакції, зроблено узагальнення їх метаболічних закономірностей [2]. Багатоплановими роботами з чисельними культурами за участі В. В. Жмурка, М. М. Грідіна, Л. Н. Кобизєвої, С. Г. Манзюк, Л. С. Жмурко,
Ф. С. Ястребова, А. М. Карпухіної, О. Ю. Деребізової вивчали метаболічні процеси рослин за
різного фотоперіоду, визначали роль вітамінів та встановлювали взаємозв‘язок активності
ферментів і гормонів з фотоперіодичною реакцією.
Дані дослідження стали продовженням творчої роботи В. С. Цибулька, розпочатої в Харківському сільськогосподарському інституті імені В. В. Докучаєва [3].
Ріпак є типовим представником довгоденних рослин, що дало можливість у відділі фізіології
живлення та насіннєвої продуктивності використовувати його як модельний об‘єкт у дослідах
з фізіології розвитку рослин.

Л. А. Курашова, А. М. Карпухіна, С. Г. Манзюк, 1985 р.
Колективом відділу було доведено, що у довгоденних рослин на коротшому дні накопичується менше вітамінів групи В, аскорбінової кислоти та підвищується активність більшості ферментів, зокрема АТФ-ази.
Зроблено висновок, що фотоперіодична реакція рослин пов‘язана з активністю оксиредуктаз і АТФ-ази (рис. 1) і цей зв'язок опосередкований впливом їх на процеси живлення, головним чином на перетворення і переміщення продуктів асиміляції. Підвищення активності
оксиредуктаз і АТФ-ази за скороченого дня від природної до 8-10-годинної тривалості у короткоденних рослин є нормалізацією, а у довгоденних – порушенням ензиматичної і загальної
метаболічної ситуації. У короткоденних рослин це сприяє прискоренню, а у довгоденних рослин призводить до уповільнення розвитку (табл. 1).
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Рис. 1. Вплив тривалості дня на активність АТФ-ази у довгоденних культур:
1. Овес сорт Советский, 2. Ріпак Николаевский местный; та у короткоденних культур:
3. Чумиза Харьковская желтая 48, 4. Просо Веселоподалянское 367.
Активність АТФ-ази визначалась у мікрограммах Р2О5 за годину
Вивчався зв'язок фотоперіодичної реакції рослин з активністю ферментів. На початку
цих досліджень у літературних джерелах було достатньо багато даних цього питання, але висновки були суперечливими. Спираючись на трофічні закономірності фотоперіодизму та враховуючи фізіологічну роль досліджуваних ферментів, В. С.Цибулько із учнями довели, що
зниження нагромадження продуктів асиміляції призводить до залучення додаткових внутрішніх резервів метаболітів, що в свою чергу і зумовлює підвищення активності ферментів для
забезпечення здійснення цих процесів [4, 5]. Тому підвищення активності в несприятливих
умовах (короткий день) для довгоденних рослин є компенсаторним. Причиною цього є зниження інтенсивності трофічних процесів під впливом короткого дня. За рахунок відтоку продуктів асиміляції у довгоденних рослин на короткому дні формуватимуться рослини із зниженою кількістю та параметрами основних органів (табл. 1). Тобто, зв'язок активності ферментів
із фотоперіодичною реакцією рослин зумовлений їх участю в регуляції процесів накопичення
продуктів асиміляції, їх перетворюванні та переміщенні.
Відомо, що вітаміни в рослинах виконують функції коферментів у ензиматичних процесах.
Це стало підставою для вивчення зв‘язку вмісту вітамінів групи В, РР та інозиту із фотоперіодичною реакцією рослин. Отримані результати показали, що у сприятливих фотоперіодичних умовах
у довгоденних та короткоденних рослин синтез цих вітамінів відбувається інтенсивніше, ніж у
несприятливих умовах. З цього виходило,що вітаміни, як кофактор ферментів, є необхідними
компонентами регуляції трофічних процесів у рослин в умовах різної тривалості дня.
Гормональна теорія цвітіння рослин було сформульовано наприкінці 30-х років [6], її
основою був синтез «флоригену» - особливого «гормону цвітіння» в листі рослин і перетворення за його допомогою вегетативної бруньки у квіткову. Це питання і досі залишається дискусійним. Співробітники відділу фізіології та живлення рослин вивчали роль реально існуючих фітогормонів у регуляції темпів розвитку рослин в умовах різної довжини дня. На їх думку, зв'язок активності фітогормонів з фотоперіодичною реакцією рослин зумовлено участю їх
у регуляції трофічних процесів, які визначають темпи росту і розвитку рослин в умовах різної
тривалості дня. Тобто, у довгоденних рослин в умовах довгого дня висока активність фітогормонів співпадає із достатньою забезпеченістю точок росту поживними речовинами. це є
сприятливим чинником для формування нових, у тому числі генеративних органів.
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Таблиця 1. Рост і розвиток рослин в різних фотоперіодичних умовах
Тривалості
дня, годин

16
14
12
10
8
6
4

16
14
12
10
8
6
4

Період до
цвітіння,
діб

48
57
62
63
63
63
68

89
56
51
49
47
51
56

Маса однієї рослини, г

Кількість
листя на
головному
пагоні

Період до
викидання
волоті, діб

Довгоденні рослини (1970 р.)
Ріпак
3,1
8,6
60
2,3
8,0
61
1,9
7,1
65
1,6
6,8
68
1,5
6,6
71
0,9
6,3
74
0,8
6,2
74
Короткоденні рослини (1969 р.)
Чуміза
2,1
8,8
92
2,3
10,9
58
1,8
12,5
55
1,7
12,7
55
1,7
13,1
57
1,1
13,0
58
0,3
10,2
60

Маса однієї
рослини, г

Кількість
листя на
головному
пагоні

Овес
4,1
3,6
2,2
2,2
1,4
1,3

8,1
8,0
7,6
7,4
7,3
7,0

Перилла
1,1
1,7
1,8
1,4
1,1
0,6
0,5

10,8
11,2
11,0
10,0
10,4
10,4
9,6

Вивчення трофічних закономірностей фотоперіодичної реакції рослин, проведене професором В.С. Цибулько та його учнями, зробило істотний внесок у розуміння біологічної суті
цих явищ [7].
На сьогоднішній час дослідження у цьому напряму продовжуються. Вивчається вплив
генів Vrn та Ppd у ізогенних ліній пшениці та генів ЕЕ у сої на механізми детермінації трофічних, гормональних і ензиматичних процесів. На модельній рослині Arabidopsis thaliana було
доведено [8], що ген CONSTANS (СО) грає ключову роль у фотоперіодичній регуляції цвітіння. Вважається, що ортологи (гомологи) гену CONSTANS арабідопсису грають таку ж роль і в
рису, і в деяких інших досить докладно досліджених видів рослин [9,10].
Розповсюдження ріпаку як сільськогосподарської культури стримують погодні умови,
але в той же час біологічні особливості рослини дозволяють його вирощувати в широкому
діапазоні грунтово-кліматичних умов.
Харківська область має комплекс задовільних та сприйнятливих умов для вирощування
ріпаку. Але різкі зміни температури восени та суховії навесні можуть спричиняти негативний
вплив не тільки на ріст і розвиток, а і на життєздатність рослин ріпаку як озимого, так і ярого.
Рішенням цієї проблеми є створення адаптованих до умов Харківської області сортів і гібридів ріпаку.
З ініціативи та з допомогою директора інституту, академіка НААН В. В. Кириченка, колективом лабораторії селекції і генетики жита озимого з 2007 року в рамках НТП «БІОСИРОВИНА» під керівництвом Н. А. Глухової, за допомогою З. В. Гавриш та Л. І. Гапонової розпочато роботу із селекції ріпаку озимого. Було використано досвід семидесятирічної роботи лабораторії із вивчення ЦЧС та створення на її основі гетерозисних гібридів жита. Підґрунтям
для досліджень із селекції ріпаку стали роботи відділу кормовиробництва і відділу фізіології
живлення та насіннєвої продуктивності рослин.
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Н. А. Глухова, пров. науковий співробітник, 2016 р.
Основною метою дослідженьновоствореного колективу було і залишається створення
гібридів ріпаку озимого на гетерозисній основі, адаптованих до умов східного Лісостепу
України, з високим рівнем урожайності понад, 4,5 т/га, із вмістом жирних кислот, що задовольняли б потреби виробництва.

З. В. Гавриш, агроном, 2008 р.

Л. І. Гапонова, лаборант, 2017 р.

Першим кроком у селекції ріпаку озимого стало формування і вивчення колекції сортів
харчового напряму використання - з масовою долею ерукової кислоти в олії насіння не вище
5 % та із вмістом глюкозинолатів не вище 3 % («00» тип). Згодом, з огляду на зацікавленість
промисловості у технічних маслах і біодизелі, колекцію було розширено зразками сортів ріпаку озимого технічного напряму використання – сортів з масовою долею ерукової кислоти понад 40 % та із вмістом глюкозинолатів не вище 3 % («+0» тип). Основною метою вивчення
колекції було проведення збору та інтродукція колекції озимого ріпаку в умовах Східного
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Лісостепу України; вивчення колекційних зразків за морфологічними ознаками, зимостійкістю, посухостійкістю, стійкістю до хвороб, продуктивністю, стійкістю до розтріскування, за
вмістом ерукової кислоти та глюкозинолатів. Вивчали сорти чеської, німецької, канадської,
французької, білоруської, російської та української селекції. За врожайністю та адаптивною
здатністю було виділено сорти Анна, Атлант селекції ІОК НААН м. Запоріжжя, Галицький,
Свєта селекції Прикарпатського ДСГДС ІСГКР НААН м. Івано Франківськ, Світоч, Дар Ланів
селекції ІЗ НААН м. Київ, Метеор селекції ГНУ ВНИИМК им. В. С. Пустовойта (Росія), Северянин селекції ГНУ ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса (Росія), Liprima селекції Research
Institute of Oilseed Crop sat Opava, Чешська республіка.
На даний момент для зони східної частини Лісостепу України розробляється ідеатип сорту (гібриду) ріпаку озимого. За спостереженнями вегетаційного періоду, формуванням продуктивності у сортів, гібридів та інцухт-лініях було встановлено, що найбільш адаптованими
до змін умов вирощування (погодні умови, агротехніка) є зразки із габітусом рослин еліпсоподібної, округлої, яйцеподібної форми. Найменш пристосованими є зразки із габітусом рослин колоноподібної, пірамідальної, дещо овальної форми. Даний чинник не має прямого
зв‘язку із зимо- та посухостійкістю, але впливає на здатність рослини формувати продуктивність у критичних для рослини умовах.
Рослина ріпаку має прямостояче стебло із гілками першого, другого, іноді третього порядку. Характерним для ріпака є те, що в першу чергу починає рости і розвиватися центральна гілка, пізніше розвиваються інші, розташовані нижче (розвиток зверху донизу). Цвітіння у
межах гілки відбувається знизу доверху. Гілка росте, поки триває цвітіння. У наших дослідах
у рослин колоноподібної, пірамідальної, овальної форми у сприятливі для росту і розвитку
ріпаку роки на центральній гілці формувалось від 60 до 80 і більше квіток. Наступні гілки розвивались паралельно центральній, утворюючи компактну форму, що пригнічувало розвиток
гілочок другого порядку. У рослин еліпсоподібної форми на центральній гілці формувалось
від кількох до 18 квіток, округлої – від 34 до 46 квіток, яйцеподібної – від 40 до 65 квіток. Таким чином, вклад продуктивності центральної гілки в загальну продуктивність рослини був
різним. Так, у сприятливі для росту і розвитку рослин ріпаку роки у рослин колоноподібної,
пірамідальної, овальної форми частка продуктивності центральної гілки у загальній продуктивності становила від 16,8 до 22,4 %, у рослин еліпсоподібної форми – до 6,4 %, округлої –
до 12,8 %, яйцеподібної – до 13,6 %. Якщо в несприятливі роки у рослин еліпсоподібної,
округлої, яйцеподібної форми частка продуктивності центральної гілки у загальній продуктивності рослини істотно не змінювалась, то у рослин колоноподібної, пірамідальної, овальної
форми вона збільшувалась на 8-12 %.
Використання мутагенезу дозволяє розширити різноманіття біотипів рослин у межах виду, створити корисні для селекції зразки, що відрізнялися б від вихідної форми за морфотипом, кількісними та якісними ознаками, отримати генетичні зрушення.
У селекції ріпаку озимого було задіяно хімічний мутагенез. Вивчали дію мутагенів ДАБ
(1,4-бісдіазоацетилбутаном) концентрацією 0,1 %, НММ (нітрозометилсечовина) концентрацією 0,0025 %, НЕС (нітрозоетилсечовина) концентрацією 0,005 % та 0,025 % при експозиції
12 годин.
У мутантів першого покоління можна виділити форми, ознаки яких детермінуються дією
домінантних генів. Але, для виділення гомозиготних ліній необхідною є перевірка стабільності
ознаки за роками. Так, з 1200 вивчених рослин у 2007-2008 с.-г. році (вивчення мутантів першого року) було відібрано 630 рослин, які вирізнялися за морфологічними та фізіологічними показниками. В М2 (табл. 2) виявилось, що з них 451 рослини мають стабільні показники ознак. Як і
М1, так і в М2 за тривалістю вегетаційного періоду більшість форм була пізньостиглими.
Одним із шляхів підвищення стійкості рослин до обсипання є створення детермінантних
форм. Було помічено, що детермінантність у ріпаку може бути кількох видів, це синхронне
цвітіння центральної гілки з боковими гілочками, редукована центральна гілка, абортація бутонів, квіток, стручків. В М2 було виділено шість детермінантних форм. Більшість мутантних
форм була індетермінантною, тобто це форми, які характеризувались розтягнутим періодом
цвітінням та формуванням стручків.
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Рослинам ріпаку притаманне формування одного пагону, але на кореневій шийці присутні
сплячі бруньки, які у випадку пошкодження центральної бруньки можуть розвиватися і дати
додатковий пагон. В дослідженнях за допомогою ДАБ було виділено три зразки, які мали по
чотири пагони, і один зразок, що мав вісім пагонів. Це привело до висновку, що мутагени здатні
пригнічувати розвиток центрального пагону і стимулювати розвиток додаткових.
Форма, розмір і розріз краю листків у ріпаку є сортовими ознаками. На рослині ріпаку
вони змінюються за ярусами. В наших дослідженнях всі лінії, що вивчалися, порівняно із вихідними зразками відрізнялися формою, розміром листків, характером розрізу краю.
Згідно класифікатору до сортових ознак відносяться наявність або відсутність воскового
нальоту, антоціанове забарвлення, колір квіток, тощо. Було виділено один зразок, який не мав
воскового нальоту на стеблі, та два зразки із зеленим листям без воскового нальоту.
З 451 мутантних зразка М2 34 або 7,5 % мали антоціанове забарвлення молодих листочків і гілочок першого порядку.
Таблиця 2. Результати вивчення ліній М2 за морфологічними ознаками, 2009 р.
Ознака
Вегетаційний період

Тип розвитку

Кількість стеблин

Форма і розмір
листків

Наявність антоціанового забарвлення

Відсутність воскового нальоту
Наявність фасціацій

Диференціація ознаки

Кількість зразків, шт (%)

скоростиглі
середньостиглі
пізньостиглі
детермінантний
індетермінантний
перехідні форми
один
чотири
вісім

стебла

7 (1,5)
156 (34,5)
288 (64,0)
6 (1,3)
259 (57,4)
186 (41,3)
447 (99,2)
3 (0,6)
1 (0,2)
всі лінії, що вивчалися, відрізнялися від контролю формою,
розміром листків, характером
розрізу краю
27 (6,0)

стручків

18 (4,0)

сходів
молодих листочків і гілочок першого
порядку
стебла

15 (3,3)

листків
квіток (квітколожа, квітконіжки)
стебла (різної інтенсивності від
«крупної рогатки» до «корони»)
перших (несправжніх) листочків

2 (0,4)
124 (27,5)

за ярусами на одній рослині

кількість
Квітка
забарвлення (з оранжевим відтінком)
крупність
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34 (7,5)
1 (0,2)

29 (6,4)
4 (0,9)
візуально було відібрано 32
лінії із великою кількістю
квіток та 12 ліній, які мали 3-15
квіток на рослині
6 (1,3)
12 ліній з крупними квітками, 6
ліній із дрібними

208

Фасціації стебла у мутантних зразків ріпаку

Характерним для ріпака є наявність фасціацій (злиття, об‘єднання). Так, під час досліджень було індентифіковано 124 зразка, які мали фасціації квітколожа або квітконіжки, 29
форм – мали фасціацію стебел від «крупної рогатки» до «корони», чотири зразки – мали фасціацію перших несправжніх листочків. Слід сказати, що вихідними формами для отримання
мутантів були сорти, яким не мали фасціацій.
Використання хімічного мутагенезу дозволило отримати лінії ріпака озимого зі стабільними ознаками на 3-4 роки раніше, ніж за внутрішньовидової гібридизації. Було помічено, що
більшість перспективних ліній, створених за допомогою хімічного мутагенезу, є пізньостиглими порівняно з перспективними лініями, створеними внутрішньовидовою гібридизацією.
Від обробки сорту Чорний велетень НЕС в концентрації 0,025 % було отримано оригінальну мутантну форму, яка мала цупкі стулки та перетинку, тканини розрослися і перешкоджали висипанню насіння у випадку, коли стручок розтріснувся. Також ця форма відрізнялася від
рослин ріпаку звичайного типу більшою масою 1000 насінин, але меншою кількістю насінин у
стручку (табл. 3).
Таблиця 3. Характеристика оригінальної мутантної форми,
стійкої до обсипання насіння із стручка
Ознака
Стулки стручка
Перетинка
стручка
Маса 1000 насінин
Кількість насінин в стручку

Селекційна форма ріпаку

Одиниця
виміру

Ріпак звичайного типу
Мутантний ріпак
Ріпаку звичайного типу
Мутантний ріпак
Ріпак звичайного типу
Мутантний ріпак
Ріпак звичайного типу
Мутантний ріпак

мг
мг
г
шт

Прояв
ознаки

Перевищення
над звичайною
формою, %

51 ± 2
89 ± 7
15 ± 2
48 ± 4
3,2
5,1
78 ± 6
23 ± 3

+ 43
+ 69
+ 37
– 71

Невисока продуктивність рослин оригінальноого зразка не дала можливості використання її як сорт, але вона стала донором ознак, що перешкоджали висипанню насіння із стручка.
Лінії, створені на її основі, вирізнялися підвищеною стійкістю до розтріскування (табл. 4).
Таблиця 4. Урожайність ліній на провокаційному фоні (перестій на пні), 2011-2012 рр.
Зразок

Урожайність,
ц/га

Відношення до
стандарту, %

St Чорний велетень

4,35

Мутантний ріпак

3,9

89

18-12

8,55

196

19-12

8,62

198

21-12

7,75

178

45-12

8,02

184

83-12

8,0

184

Дані дослідження стали підґрунтям для розробки «Способу створення стійких до висипання форм ріпаку», що дозволило шляхом селекції змінити морфологію рослини ріпаку і тим
самим підвищити вихід насіння за рахунок зниження висипання насіння із стручка.
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Авторське свідоцтво.
Автори: Н. А. Глухова, В. В. Моргун, Д. К. Єгоров, С. Б. Дем‘яненко
У 2018 році ванесено в Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в
Україні сорт ріпаку озимого Родолад, створений за допомогою хімічного мутагенезу та багаторазового індивідуального добору. Родолад має підвищений рівень зимостійкості (8 балів),
посухостійкий. Тривалий час зберігає посівні якості насіння, на третій рік схожість насіння
була 97,5 %. Стійкість до розтріскування стручків вища, ніж у стандарту Антарія. За роками
врожайність на рівні 4,8-5 т/га, що перевищує стандарт Антарія на 10-16 %. Формує 42-45 %
олії в насінні. Відноситься до сортів «00» типу – харчового напряму використання.
У 2007-2011 роках було проведено вивчення дії мутагенів на генетичні системи розмноження (ЦЧС, самонесумісність, апоміксис) у ріпака озимого та ідентифікацію вихідних форм
для селекції гібридів ріпака озимого на гетерозисній основі.
Дія мутагенів була неоднозначною (табл. 5). Якщо на сорті Сенатор Люкс позитивний
ефект показали всі обрані мутагени, то на сорті Чорний велетень лише НЕС.
Аналіз мутантів першого покоління показав, що ДАБ в концентрації 0,1 % на Сенаторі
Люкс та НЕС в концентрації 0,005 % на Чорному велетні порівняно з іншими мутагенами дав
більшу кількість химер за стерильністю. Частота прояву химер за стерильністю в М1 була
0,7 % та 0,8 %, відповідно.
НЕС показав позитивний ефект за проявом стерильності на обох сортах. Але якщо дія
мутагену на Чорному велетні виявилась більш стабільною, то рослини сорту Сенатор Люкс за
обробки НЕС в концентрації 0,005 % в М2 не відтворили стерильність. Поясненням цьому
стало те, що НЕС за невисокої концентрації спровокував прояв фізіологічної стерильності.
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Сенатор
Люкс

Чорний
велетень

Таблиця 5. Вибіркова здатність мутагенів на прояв генетичних систем розмноження рослин
Химери за
Химери за
Самонесумісні
стерильністю
апоміксисом
Сорт
Мутаген
М1
М2
М1
М2
М1
М2
шт % шт
%
шт
%
шт
%
шт
%
шт
%
ДАБ 0,1 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
НЕС 0,025 %
2
0,6
1
2,5
–
–
–
–
–
–
–
НЕС 0,005 %
3
0,8
5
8,3
–
–
–
–
2
0,6
3
7,5
НМС 0,0025 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ДАБ 0,1 %
2
0,7 12 30,0 –
–
1
5,0
1
0,4
2 10,0
НЕС 0,025 %
1
0,4 15 37,5 –
–
–
–
1
0,4
1
5,0
НЕС 0,005 %
1
0,4
0
0
–
–
–
–
3
1,1 20 33,3
НМС 0,0025 %
1
0,4
8 40,0 –
–
–
–
1
0,4
2 10,0

Спираючись на дослідження інших вчених, проведених з іншими сільськогосподарськими культурами, було висунуто припущення, що вірогідною причиною різного прояву генетичних систем розмноження у мутантах ріпаку стало різне генетичне походження вихідного
матеріалу [11] та відмінності генетичного контролю систем розмноження [12-14].
Так, ЦЧС обумовлено рецесивними rf генами за наявності стерильної цитоплазми [12],
спорофітна самонесумісність – наявністю домінантного S алелю в пилку і приймочці маточки
[13], апоміксис – наявністю рецесивного а алелю, який контролює здатність розвитку без запліднення, та рецесивного h алелю, який контролює випадіння редукції числа хромосом при макроспорогенезі [14]. Різні мутагени та їх концентрація в наслідок порушень процесів реплікації,
репарації і рекомбінації [15] можуть зумовити зрушення генетичної будови рослини, і тим самим сприяти виникненню у фертильних самосумісних рослин ріпаку нових систем розмноження. Тим більше, що генетичні зрушення у системах розмноження рослин, які було ідентифіковані в М1, по-перше, можуть не завжди бути стабільними [16, 17], по-друге, можуть бути передумовою для виникнення інших типів мутацій [18]. Так, в М1 (рис. 2) було ідентифіковано химери за стерильністю та самонесумісні форми. В М2 химери за стерильністю дали розщеплення на
фертильні рослини, химери за стерильністю та химери за апоміксисом. Самонесумісні форми
дали розщеплення на сумісні, самонесумісні рослини та на химери за стерильністю, також було
виділено стерильну рослину. В свою чергу, в М3 химери за стерильністю дали розщеплення на
фертильні, стерильні рослини та на химери за стерильністю.
За обробки насіння ріпаку озимого сорту Сенатор Люкс ДАБ в концентрації 0,1 % в М 2
було виділено самонесумісну рослину, в М3 із її потомстваякої було ідентифіковано химеру за
стерильністю (одна гілочка була фертильна). Проведено схрещування із 17 чоловічими формами, запилення стерильної гілочки фертильною та самозапилення фертильної. У результаті
цього було створено шість батьківських пар на основі єдиного генного матеріалу, три із них
виявились найбільш стабільними.
На разі планується вивчення генетичного контролю, стерильності оригінальної стерильної форми. Поблемою є визначення типугенетичного контролю, до якого вона відноситься цитоплазматична чоловіча стерильність (ЦЧС), ядерна чоловіча стерильність (ЯЧС) чи генна
чоловіча стерильність (ГЧС).
На даний час у світі створено сім типів стерильності ріпаку Оgura, Polіma, MSL, Nap,
Tour, Nig, Lyr [19], що відрізняються за способами свого створення [20-33]. Але найбільшого
розповсюдження набули Оgurа та Polіma [34].
Для проведення подальших робіт із гетерозисної селекції ріпаку на основі оригінальної
стерильної форми стала задача із визначення її генетичних відмінностей від широко розповсюджених типів стерильності. За участі молодшого наукового співробітника лабораторії генетики і
біотехнології Акініної Г. О. було здійснено дивергенці. зразків ріпака за п‘ятьма ISSRпраймерами, розроблених в University of British Columbia (UBC): UBC 810 (послідовність
(GA)8T), UBC 834 (AG)8YT), UBC 847 (CA)8RC), UBC 842 (AG)8YG), UBC 857 (AC)8YG).
Обрані праймери були неспецифічними, але за літературними даними виявили найбільший
поліморфізм.
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химери за стерильністю

несумісні

сумісні

химери за апоміксисом

химери за стерильністю

фертильні

М2

фертильні
напівстерильні
стерильні

сумісні
несумісні

сумісні

фертильні
стерильні

фертильні
напівстерильні
стерильні

фертильні

М3

Рис. 2. Характер розщеплення відібраних з М1 джерел для гетерозисної селекції ріпака озимого

самонесумісні форми

химери за
стерильністю

М1

У результаті ампліфікації в досліджених зразках ріпаку за допомогою п'яти ISSR праймерів було ідентифіковано 49 фрагментів ДНК, 31 з яких були поліморфними. Кількість продуктів ампліфікації варіювала від 5 до 14 фрагментів, у середньому 9,8 на один використаний
праймер [35].
Максимальну кількість локусів (14) ідентифіковано з використанням праймерів UBC810
і UBC 834. Мінімальну кількість продуктів ампліфікації було ідентифіковано з використанням
праймерів UBC 857 (5 локусів) та UBC 842 (7 локусів).

Результати ампліфікації ISSR-маркерів у зразках ріпака
1 –MON
2 –Polima
3–Inra
4 –Бекр (1) Д2

5 – Бекр (1) Д21
6 –Бекр (2) Д16/2
7 –Д8 (in vivo)
М - маркер молекулярної маси 1 kb

Для визначення дивергенції між зразками ріпаку розраховували генетичні відстані Nei та
Li, на основі яких створювали дендрограму методом приєднання найближчого сусіда (рис. 3).
Було виділено три протилежних кластери зразків ріпаку. До першого кластеру ввійшли зразки
Бекр (1) Д 21, Бекр (1) Д 2, Бекр (2) Д 16/2 – потомство оригінальної стерильної форми, до
другого – зразки Polima (тип стерильності Polima напівозима форма) і MON (зразок, отриманий з гібриду Aliaska), в третього –Inra (тип стерильності Оgurа) і Д8 (in vivo) (зразок, отриманий за вільного запилення мутантної форми).
Результатами ISSR-аналізу було доведено, що потомство оригінальної стерильної форми
має одне коріння і значні генетичні відмінності від зразків зі стерильністю Оgura та Polіma.
Дослідження генетичних відмінностей стерильної форми було продовжено у рамках пошукової програми у 2016, 2017 роках на кафедрі генетики та молекулярної біології Одеського
національного університету ім. І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна Холостенко Оленою Георгіївною і Чеботар Сабіною Віталіївною [36]. Для досліджень було надано листковий матеріал
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чотирьох ліній ріпаку озимого: стерильна лінія (А-1) і закріплювач стерильності (В-1) на основі сорту "Darmor" типу стерильності Ogura та стерильна лінія (А-2) і закріплювач стерильності (В-2) оригінальної стерильної форми, створеної на основі сорту Сенатор Люкс за обробки 1,4-бісдіазоацетилбутаном (ДАБ) в концентрації 0,1 % при експозиції 12 годин. Для визначення генетичного поліморфізму серед стерильних і фертильних ліній ріпаку було використаноRAPD-аналіз з праймерами: А-12 (5‘-TCGGCGATAG-3‘), B-05 (5‘-TGCGCCCTTC-3‘), P-86
(5‘-ATCCAGTTCTTGTGCACCTG-3‘), C-12 (5‘-TGTCATCCCC-3‘), A-02 (5‘-TGCCGAGCTG3‘), E-10 (5‘-CACCAGGTGA-3‘), B-02 (5‘-TGATCCCTGG-3‘), OPG-2 (5‘-GGCACTGAGG-3‘).

Рис. 3. Дивергенція зразків ріпаку за поліморфізмом ISSR-локусів
Для ліній А-1 та В-1, створених на основі сорту Darmor, було детектовано шістнадцять
поліморфних фрагментів. З праймером А-12 для лінії А-1 детектовано фрагмент розміром 440
п. н., а для лінії В-1 – 550 п. н., за іншими фрагментами ампліфікації, визначеними з цим
праймером, спектри вказаних ліній співпадіння. З праймером В-05 спектр фрагментів ампліфікації лінії А-1 відрізнявся від В-1 за фрагментами 420 п. н. і 250 п. н., які було виявлено для
генотипу лінії А-1, у той час у лінії В-1 детектували фрагмент ампліфікації – 1100 п. н., відсутній у А-1. З праймером Р-86 виявлено, що лінії А-1 і В-1 розрізнялися за фрагментами ампліфікації 585 п. н. і 375 п. н. (присутні у лінії А-1), а також фрагмент 310 п. н. – присутній в спектрі В-1. З праймером С-12 тільки для лінії В-1 детектовано фрагмент 330 п. н. З праймером Е10 в спектрі фрагментів ампліфікації лінії А-1 детектовано фрагмент 780 п. н., відсутній у В-1,
і, навпаки, для лінії В-1 визначено фрагменти 810 п. н. і 500 п. н., які не детектуються у А-1. З
праймером В-02 детектовано фрагменти, що розрізняють генотипи ліній А-1 і В-1, це – 1400 п.
н. і 510 п. н., характерні для А-1, та фрагменти 1100 п. н. і 260 п. н., характерні для В-1.
Для ліній А-2 та В-2, створених на основі сорту Сенатор Люкс, було детектовано п‘ять
поліморфних фрагментів з праймерами А-12 та Р-86. З праймером А-12 детектовано фрагмент
розміром 300 п. н., який присутній тільки у лінії А-2. З праймером Р-86 у лінії А-2 детектовано фрагменти розміром 800 п. н. і 470 п. н., що відсутні у В-2, а у лінії В-2 виявлено поліморфні фрагменти розміром 500 п. н. і 150 п. н. Продукти ампліфікації, отримані з іншими RAPDпраймерами, характеризувались однаковими фрагментами розміром у 1300 п. н., 1000 п. н.,
800 п. н., 600 п. н., 500 п. н., 380 п. н. та 290 п. н.
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Результати електрофорезу продуктів ПЛР з праймерами С-12, Е-10, А-02, В-02
За даними генетичних дистанцій було проведено кластерний аналіз ліній А-1, А-2 та ліній В-1,В-2 (табл. 6). Визначено генетичну дистанцію – 0,168 між лініями А-1 і В-1 сорту
Darmor [36]. Аналіз генетичних дистанцій між лініями А-2 і В-2 сорту Сенатор Люкс показав
мінімальну генетичну дистанцію – 0,064, це говорить про те, що лінії А-2 і В-2 сорту Сенатор
Люкс є близькими, так як обидві лінії отримані з однієї химерної рослини [37].
Таблиця 6. Генетичні дистанції стерильних і фертильних ліній ріпаку
Лінія ріпаку
1
2
3
А1
В1
А2
В2

4

На основі сорту Darmor тип
стерильності Ogura

0,000

0,168

0,075

0,120

-

0,000

0,086

0,156

На основі оригінального
стерильного зразку

-

-

0,000

0,064

-

-

-

0,000

За результатами RAPD-аналізу було зроблено висновок, що лінії А-1, А-2 і В-1, В-2 ріпаку сортів Darmor та Сенатор Люкс характеризуються певним унікальним для кожної лінії
спектром фрагментів ампліфікації [36].
Для створення гібридів на основі стерильності Ogura використано яру форму відновника
фертильності R2000 – носій гена Rf ogura. Негативною властивістю цієї лінії-відновника було
те, що висота рослин сягала 40-50 см, що ускладнювало отримання якісного насіння в насінницьких посівах. Тому для створення гібридів ріпаку озимого було поставлено завдання створити
зимостійку лінію відновника фертильності з висотою рослин 100 см і більше.
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На даний час проводиться переведення лінії-відновника фертильності R2000 на озиму
основу. Було здійснено прямі і зворотні схрещування із кращими зимостійкими сортами та
лініями. Посів отриманого насіння проводили під зиму. Було отримано 64 лінії інцухту другого-третього року. Проведено перевірку цих ліній на відновлювану здатність шляхом запилення цими лініями зразків із типом стерильності Ogura. Відновлювану здатність було підтверджено лише у одного зразка. Вірогідними причинами низької результативності проведеного
експерименту може бути низька зимостійкість зразків-носіїв гену Rf ogura та по аналогії з
озимою пшеницею [38]- різниці у реципрокних гібридів у результаті розбіжностей плазмогенів цитоплазми і генів, локалізованих в ядрі.
Генетичний контроль успадкування зимо- морозостійкості у ріпака озимого на даний час
ще не вивчено. Аналіз літературних джерел показав, що найкращі результати із вивчення зимо- морозостійкості ріпаку було отримано у природних умовах та у дослідах екологічного
сортовипробування. Бракує інформації про дослідження взаємозв‘язку зимостійкості ріпаку із
біохімічними сполуками.
Зв‘язок зимостійкості із кількістю цукрів у кореневій шийці ріпаку озимого не було доведено.
Роль приймочки маточки у розмножені квіткових рослин є вирішальною. Це здатність
уловлювати пилок, проводити пилкові трубки по тканинах маточки до насіннєзачатків, регулювання типу запилення в системі самосумісність-самонесумісність, та інше. Тому метою
експериментальної роботи у 2011-2013 роках стало вивчення функціональних можливостей
маточки на зразках ріпаку озимого «00» типу (низький вміст ерукової кислоти і глюкозинолатів), «+0» типу (високий вміст ерукової кислоти і низький глюкозинолатів), «0+» типу (низький вміст ерукової кислоти і високий вміст глюкозинолатів), «++» типу (високий вміст ерукової кислоти і глюкозинолатів), зразках з ознаками спорофітної самонесумісності, зразках із
чоловічою стерильністю. Життєздатність маточки вивчали шляхом примусового запилення
квіток з інтервалом у три доби. Кількість стручків з насінням, що зав‘язались, підраховували в
середньому на три ізолятори [39].
Наші дослідження показали (рис. 4), що нетривалий період життєздатності приймочок
маточки мають зразки ріпаку озимого «+0» і «++» типів. На дев‘ятий день після кастрації квіток запліднення не відбулося і , як наслідок – формування стручків.
На відміну від зразків ріпаку «00» і «0» типу зразки ріпаку озимого «+0» і «++» типу за
жирнокислотним складом олії, а також за змістом глюкозинолатів найбільш близькі до дикорослих видів родини Brassicacea. Відомо [40], що дикорослі трав'янисті рослини характеризуються коротким періодом цвітіння. Тому, було висунуто припущення про те, що наявність
ерукової кислоти і глюкозинолатів є непрямим показником короткого періоду життєздатності
приймочки маточки ріпаку озимого.
З усіх досліджуваних зразків найбільш тривалий період життєздатності приймочки маточки мали само несумісні зразки, а також стерильні зразки. Приймочки маточки зберігали
свою життєздатність понад 20 діб.
Відомо, що ЦЧС обумовлено рецесивними rf генами за наявності стерильної цитоплазми
[41] в пилку і приймочці маточки [42]. Тобто це є форми, яким необхідна наявність чужого
джерела пилку. На підставі проведеного експерименту було зроблено висновок, що форми, які
відрізняються від самосумісної фертильної форми за особливостями свого генетичного розмноження, матимуть тривалий період життєздатності приймочки маточки.
Аналіз літературних джерел з дослідження різних сільськогосподарських культур [4346] показав, що у вивченні отримання гібридного насіння найчастіше розглядаються питання
щодо кількісного співвідношення в посіві материнських та батьківських компонентів і дуже
мало уваги приділяється саме вивченню особливостей цвітіння цих компонентів.
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Рис. 4. Динаміка життєздатності приймочки маточки в залежності від походження
селекційних зразків, середнє за 2011-2012 рр.
Отримання насіння гібридів F1 у достатній кількості пов‘язане із забезпеченням контрольованого запилення материнських рослин. Якщо чоловіча стерильність (материнська стерильна форма) необхідна для контролю перехресного запилення рослин і є основою для отримання гібридного насіння, то для забезпечення максимального урожаю гібридного насіння та
для повного відновлення чоловічої фертильності необхідним є надійний запилювач (чоловіча
фертильна форма). Таким чином, для гарантованого запилення ідеальним є синхронне цвітіння обох батьківських форм, або більш тривале цвітіння чоловічої форми.
Вивчали лінії типів стерильності Ogura, Polima та вісім фертильних форм ріпаку озимого.
Під час виконання дослідної роботи було з‘ясовано, що за забезпеченням пилком стерильних квіток, що зацвіли, умовно можна виділити три періоди. За дослідними даними (рис. 5)
достатня кількість пилку продукувалась у першому періоді цвітіння, що тривав з третьої декади квітня по третю декаду травня. У цей період на частку стерильних квіток (68,5 %) припадало 89 % фертильних квіток, що зацвіли [47].
Недостатнє забезпечення пилком спостерігали у другому періоді, що охоплювало першу
і другу декади липня. У цей період на частку стерильних квіток (25,5 %) припадало 11 % фертильних квіток, що зацвіли. Відсутністю пилку характеризувався третій період, який припадав
на третю декаду липня. У цей період зацвітало 6 % квіток стерильних рослин.
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Рис. 5. Динаміка цвітіння стерильних та фертильних форм ріпака озимого, 2009-2013 рр.
Вірогідною причиною більш прискореного цвітіння фертильних форм порівняно зі стерильними є їх біологічна особливість. Раніше нами було встановлено [48], що приймочки маточки стерильних форм є життєздатними (здатними сприймати пилок) в середньому протягом
вісімнадцяти діб. Приймочки маточок фертильних форм є життєздатними від чотирьох діб у
ріпаку «+0» типу до десяти діб у ріпаку «00» типу. Тобто квітки фертильних форм відцвітають приблизно у два рази швидше, аніж стерильні. Цей факт було пов‘язано із синтезом різних полових гормонів у стерильних і фертильних форм [49].
У 2012-2015 роках було проведено порівняння сортів «00» та «+0» типів за пилкоутворюючою здатністю. «Кількість пилку з рослини» є багатокомпонентною ознакою, складовими
якої є кількість квіток на рослині та кількість пилку, яку здатна продукувати одна квітка. Виявлено, що сорти ріпаку «00» типу утворювали більшу кількість квітів в умовах раннього відновлення весняної вегетації, але за помірного наростання добової температури. Було
з‘ясовано, що «кількість квіток на рослині» одночасно є найбільш варіабельною ознакою і
найменш вірогідною. Тобто, можна припустити, що у формуванні кількості квіток на рослині
мають вплив не лише умови року та сортові особливості, а й фізіологічні та біологічні особливості ріпака в цілому.
За даними нашого експерименту найбільшого впливу умов року зазнав розмір пилку як у
сортів «00» типу так і сортів «+0» типу, 85,6 % та 58,9 % відповідно (рис. 6). Було виявлено,
що погодні умови року вплинули не тільки на розмір пилку, а і на форму пилку. Так, в посушливих умовах пилок ріпаку мав округлу форму, відношення найменшого до найбільшого діаметра пилкової зернини наближалось до 1. За достатньої та надмірної вологості пилок набував
витягнутої, еліпсоїдної форми, відношення найменшого до найбільшого діаметра пилкової
зернини наближалось до 0,75-0,91.
На «кількість пилку у квітці» за нашими даними, незалежно від сортового типу ріпака,
істотний вплив мали умови року та реакція сорту.
Було з‘ясовано, що на реалізацію пилкоутворення сортами ріпаку «00» та «+0» типів
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вплиють різні фактори. Так, у сортів «00» типу на кількість та масу пилку з рослини вагомий
вплив мають умови року, 59,0 % та 56,9 %, відповідно. Тобто, мала місце односпрямована
реакція генотипу на умови року. У сортів «+0» типу на кількість та масу пилку з рослини вагомий вплив мало відтворення сортових особливостей конкретних умовах року. Іншими словами, проявлялась компенсаторна здатність генотипу під впливом погодних умов.

Рік

Рік

Рис. 6. Вплив чинників на мінливість ознак, 2012-2015 рр.
Для селекції ріпаку важливим є визначення пріоритету відвідування квіток ріпаку бджолами. На вибіркову здатність комах до відвідування квіткових рослин має забарвлення пелюсток та розмір квітки, запах (різні ефірні олії), наявність продуктів для харчування комах. Нами
за допомогою наукового співробітника лабораторії біохімії та якості зерна ІР імені
В. Я. Юр‘єва НААН Ольги Юріївни Деребізової було проведено вивчення наявності цукрів у
квітках (нектарниках) [50]. Виявлено, що сорти «+0» типу з сортами «00» типу, мають більше
моноцукрів та загальну кількість цукрів (табл. 7). Середня кількість моноцукрів складала
1,46 мг/квітку та цукрів 1,80 мг/квітку у сортах «+0» типу проти 1,31 та 1,61 мг/квітку відповідно у сортах «00» типу.
Дані дослідження стали передумовою для дослідів, спрямованих на збільшення насіннєвої продуктивності та олійності ріпаку товарних посівів.
Вивчали реалізацію врожайності насіння та олійності при вільному запиленні сортів ріпаку озимого Чорний велетень, Тисменицький, Антаріяз низьким вмістом ерукової кислоти та
глюкозинолатів («00» тип) інцухт-лініями Л38-12, Л37-12 і Л11-12 з підвищеним вмістом ерукової кислоти, 14,69-27,08 %, і низьким вмістом глюкозинолатів («+0» тип).
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Таблиця 7. Вміст цукрів у квітках ріпаку, мг/квітку, 2008-2010 рр.
Кількість
Сорт
моноцукрів
цукрози
Σ цукрів
Безерукові
RPC 2051
Exgold
Оппонент
Джеспер
Дангал
Дембо
х

1,27
1,17
1,38
1,33
1,39
1,30
1,31

0,38
0,40
0,32
0,34
0,06
0,30

1,66
1,58
1,70
1,67
1,45
1,61
1,61

0,37
0,36
0,37
0,26
0,40
0,26

1,74
1,78
1,76
1,86
1,94
1,75
1,80

Ерукові
Аліот
Marens
Федорівський
Успіх
Діана
Dolnoslaski
х

1,38
1,42
1,39
1,59
1,52
1,42
1,46

На сорту Чорний велетень при вільному запиленні лініями Л38-12, Л37-12 і Л11-12 було
отримано додатковий урожай від 0,4 т / га до 0,8 т / га, у сорту Тисменицький – від 0,5 т / га до
0,9 т / га, у сорту Антарія – від 0,2 т / га до 0,5 т / га. Найбільший ефект отримано у сорту Тисменицький. Але істотних відмінностей між кращими контрольними зразками і перезапиленими
не спостерігали. Таким чином, у наших дослідах підвищення врожайності можна було розглядати як тенденцію, тобто як можливість підвищення врожайності при вільному запиленні.
Дана тенденція була очікуваною, так як урожайність вивчали за зміни умов запилення в
рік перезапилення, де реалізація врожайності цілком залежала від генетичного потенціалу і
фізіологічних особливостей основного (материнського) сорту. І, отже, різкої зміни врожайності, як у гетерозисних гібридів, не можна було очікувати.
У наших дослідженнях при вільному запиленні зразків ріпаку спостерігали збільшення
не тільки врожайності, а й олійності насіння. У сорту Чорний велетен" кількість олії в насінні
підвищувалась на 0,6-2,8 %, у сорту Тисменицький – на 1,4-4,8 %, у сорту Антарія – на 02,8 %. У наших дослідах однозначного впливу запилювача на підвищення олійності не було
виявлено. Найбільший ефект отримано у сорту Тисменицький з використанням лініїзапилювача Л11-12.
Внесок дослідних зразків у підвищення олійності був не однаковий. Якщо між сортом Чорний велетень та зразками Чорний велетень / Л38-12, Чорний велетень / Л37-12, Чорний велетень / Л11-12, сортом Антарія і зразком Антарія / Л11-12 відмінності були статистично значущі,
то між сортом Тисменицький і перезапиленними зразками на його основі, а також між сортом
Антарія і зразками Антарія / Л38-12, Антарія / Л37-12 відмінності не були істотними.
Урожайність, що була отримана в дослідах за вільного перезапилення сортів «00» типу
лініями «+0» типу, розглядалась як результат стимуляції запилення, збільшення олійності - як
результат гетерозисного ефекту, який спостерігається у гібридів першого покоління. За олійністю відмічено позитивне наддомінування.
Проведено дослідження динаміки жирних кислот у самозапильних ліній «00» типу, виділених з сортів Оксана, Чемпіон України, Дангал, а також у самозапильних ліній «+0» типу, виділених з сортів Marens, Федорівський, Emerald (рис. 7, 8). Було проаналізовано насіння стручків на 15, 30, 45 день від дати цвітіння, а також у повній стиглості. Виявлено, що незалежно від
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походження лінії в процесі росту стручків зменшується рівень пальмітинової (від 15,09 до
3,30 %), лінолевої кислот (від 28,09 до 16,84 %). У сортів «00» типу збільшувався (від 39,40 до
67,15 %), а у «+0» зменшувався (від 37,73 до 19,20 %) рівень олеїнової кислоти. При цьому у
«+0» сортів збільшувався рівень ерукової кислоти (від 3,0 до 42,01 %).

Рис. 7. Динаміка жирних кислот у ліній «00» типу

Рис. 8. Динаміка жирних кислот у ліній «+0» типу
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Таким чином істотні зміни жирнокислотного складу в рослинах ріпаку відбуваються із
часом з моменту молочної стиглості насіння. Дані дослідження можуть бути підтвердженням
даних, отриманих лабораторією кормо виробництва щодо якості зеленого корму для худоби.
На разі проводиться вивчення вмісту токоферолів і рівень антиоксидантної активності у
зразках колекції та їх відтворюваність у експериментальних гібридів і ліній.
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РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З СЕЛЕКЦІЇ, НАСІННИЦТВА ТА
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ І КВАСОЛІ В ІНСТИТУТІ РОСЛИННИЦТВА
ІМЕНІ В. Я. ЮР’ЄВА НААН
В. В. Кириченко, С. С. Рябуха, П. В. Чернишенко,
О. О. Посилаєва, Р. Д. Магомедов
Першими культурами, з якими Харківська селекційна станція (нині Інститут рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН) розпочала роботу, були зернові колосові, соняшник та кукурудза. Із зернобобових культур першою була розпочата роботу з квасолею – у 1912 р., соєю – у
1928 р. та горохом – у 1934 р. [1]. Робота з соєю та квасолею припинялась і відновлювалась,
що було пов‘язане з передачею цієї роботи іншим спеціалізованим установам.
Селекцію сої в умовах східної частини Лісостепу України було розгорнуто під керівництвом професора П. П. Бордакова. У 1932-1935 рр. селекцію сої проводила відомий у майбутньому селекціонер А. К. Лещенко [2].
Початок селекції сої на Харківській селекційній станції був пов‘язаний з першою спробою масового впровадження сої у сільське господарство в колишньому СРСР, яка припадає на
1927 р. Максимального значення посівні площі під соєю в СРСР досягли у 1931 р. –
461,4 тис. га. При цьому основна доля припадала на Україну – 191,0 тис. га та Північний Кавказ – 170,0 тис. га [3, 4, 5]. В 1927 р. в Україні під сою було відведено 28,7 тис. га, а у 1930 р.
площі зросли до 75 тис. га, що становило чверть від посівів культури в СРСР. У 1931 р. площа
посіву збільшилася до 213,3 тис. га при середній урожайності 0,8 т/га, а валовий збір досяг
163,6 тис. т. На державному рівні здійснювалося замовлення і закупівля соєвого насіння у виробників, було розроблено загальносоюзний стандарт на соєве насіння. Для вивчення цієї культури було створене соєво-кукурудзяне бюро при Наркомземі УРСР, яке займалося основними питаннями щодо агротехніки та переробки культури, налагоджено сортовипробування у
мережі дослідних станцій, створено систему забезпечення господарств насінням. Дослідження
можливого використання сої показало доцільність її промислової переробки. В той час соя в
основному використовувалася у харчовій та кулінарно-кондитерській галузях [3, 6, 7].
Апробованих для умов регіонів України селекційних сортів не було, а найбільше поширення мали сорти-популяції, наприклад Староукраїнська, справжнє походження якого невідоме. Сорти типу Староукраїнської, що походили з різних регіонів України, різнилися між собою дрібними морфологічними і біологічними ознаками [1].
Основним напрямом селекції на той час було створення сортів зернового використання.
Було зібрано колекційний матеріал у кількості близько 100 зразків, які походили з Манчжурії
та Північного Кавказу. Вони були представлені переважно пізньостиглими формами, в основному з темним насінням, витким стеблом, нестійким до вилягання. За короткий час на основі
цього вихідного матеріалу було створено нові сорти сої: Староукраїнська 1, Харківська 149 та
Харківська 152. Сорт Староукраїнська 1 було одержано від Полтавського сільськогосподарського технікуму через П. П. Бордакова і передано у держсортовипробування у 1929 р. Сорти
Харківська 149 та Харківська 152 створено методом індивідуального добору з господарського
сорту-популяції Харбінська 231 і передано у держсортовипробування у 1933 р. [1, 2].
Однак, через непристосованість інтродукованих з Далекого Сходу сортів до європейських умов і недосконалість технології вирощування культури, врожаї насіння сої були вкрай
низькими. Через пізнє достигання частини посівів їх не вдалось зібрати. Тому в наступні роки
посівні площі сої в Україні різко скоротились, і домінуюче положення в СРСР зайняв Далекосхідний регіон, де відбувалося нарощування її виробництва [3, 4].
У 1936 р. селекційну роботу з соєю на Харківській селекційній станції було припинено,
а колекційний і селекційний матеріал було передано на Немерчанську селекційну станцію, що
розташована на Поділлі [2].
З 1934 р. по 1969 р. науковою роботою в лабораторії селекції зернобобових культур керувала С. М. Фріденталь, яка перейшла на Харківську селекційну станцію з Українського від225

ділення ВІР (с. Огульці, Харківська область). С. М. Фріденталь зібрала у мережі опірних пунктів Всеукраїнської спілки насінництва та Центральної контрольно-насінницької станції в
м. Харків велику колекцію місцевих форм квасолі, яку використала в якості вихідного матеріалу для селекції [8]. В результаті було створено і передано до державного сортовипробування
з 1938 р. сорт квасолі Бомба харківська 143, який створено методом масового добору із зразка
№1657 (або Бомба київська), з ВІРу [1]. Також під її керівництвом було створено такі сорти
квасолі такі як Харківська 266, Новинка, Бомба крупна, Харківська 4, Харьковская пестрая,
Харківська 5, Харківська 1834 та ін.
Паралельно з селекцією сої та квасолі під керівництвом С. М. Фріденталь з 1935 р. проводили первинне насінництво і покращуючий добір районованих сортів сої та гороху [9].
З початком війни у 1941 році Харківську селекційну станцію було евакуйовано в тил і
селекційну роботу з квасолі вели в мінімальному об‘ємі в 1942 р. на Камишинській селекційній станції, а в 1943 р. на Челябінській селекційній станції. В 1944 р. матеріал було повернуто
до Харкова і вже з 1945 р. було відновлено повноцінну роботу.
С. М. Фріденталь було проведено збирання і всебічне вивчення місцевих сортів квасолі
та гороху з різних регіонів СРСР, а виділені кращі зразки залучалися для добору та гібридизації. Нею досліджено природну (спонтанну) гібридизацію квасолі, ретельно вивчено біологію
цвітіння, розроблено методику і техніку схрещувань, що стало джерелом формотворчого процесу культури. В результаті застосування гібридизації в селекційній роботі з квасолею було
одержано гібридний матеріал, з якого виділено ряд нових цінних форм. Нею вперше було виявлено гетерозис по продуктивності, стійкості до хвороб та інших важливих селекційних
ознаках у гібридів квасолі першого покоління. На основі проведених досліджень С. М. Фріденталь опубліковано понад 45 наукових праць, а у 1953 р. вона успішно захистила дисертацію
на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.
У 1944 р. С. М. Фріденталь започаткувала на Харківській державній сільськогосподарській станції селекційну роботу з горохом, яку в подальшому успішно продовжив учень відомого генетика Л. М. Делоне П. М. Чекригін.
У 1948 р. селекційна робота по сої знову було відновлено під керівництвом С. М. Фриденталь, яка керувала нею до 1956 р. [2].
З 1956 р. селекцію сої та квасолі очолила Н. С. Шевченко [2], яка у 1969 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою
―Изучение исходного материала для селекции сои в условиях восточной части левобережнойЛесостепи УССР‖. Проте у 1969 р. селекцію сої знову було припинено, а напрацьований матеріал передано до Молдавської селекційної станції [2].
У 1970-х рр. роботу по селекції квасолі продовжила Л. І. Полянська. Окрім індивідуального добору, видової та міжвидової гібридизації вона ввела в селекційну роботу по квасолі метод
хімічного та фізичного мутагенезу. У 1980 р. на сортовипробування було передано сорт квасолі
Харківська 8, однак невдовзі після того, як Л. І. Полянська перейшла на роботу до іншої установи, селекцію квасолі в нашому Інституті було припинено, а основну масу селекційного матеріалу втрачено. У 1970 р. Є. І. Рапопортом було захищено кандидатську дисертацію за темою
―Изучение исходного материала для селекции фасоли в условиях ВосточнойЛесостепи УССР‖.
У 1992 р. у лабораторії генетичних ресурсів зернобобових та круп‘яних культур було
сформовано колекцію зразків квасолі, яка постійно поповнюється. Роботу з вивчення колекції
очолює кандидат сільськогосподарських наук О. М. Безугла. Тут методом індивідуального
добору створено сорти квасолі Веселка та Отрада (останній у співпраці з Устимівською дослідною станцією рослинництва), які внесені в Державний реєстр сортів рослин, придатних до
поширення в Україні.
Після відновлення селекції сої у 1976 р. до 2004 р. її очолював кандидат сільськогосподарських наук В. О. Матушкін. У лабораторії плідно працювали кандидати сільськогосподарських наук Н. С. Шевченко, В. І. Бондаренко.
Проведене після відновлення селекції вивчення зразків світової колекції сої з ВІР
ім. М. І. Вавилова показало, що в умовах сходу Лісостепу України найбільш повно реалізують
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потенціал продуктивності сорти середньоранньої і середньостиглої груп. У 1978-1982 рр. виділено 50 зразків, які перевищили за врожайністю сорт-стандарт Київська 48: Білосніжка, Терезинська 24, Кіровоградська 4, Херсонська 908, Нива (Україна), Cloy, Norman, Amsoy
(США), Nsc 9086-75 (Велика Британія), 76-130, 76-170, 76-249, 76-254 та ін. Вивчення колекції також показало, що з подовженням тривалості періода вегетації сої зростає кількість продуктивних вузлів, кількістьво бобів і насінин з рослини, а кількість бобів на вузол і виповненість бобів (кількість насінин у бобі) практично не змінюються. Було встановлено широкий
діапазон мінливості окремих складових структури врожаю: кількість продуктивних вузлів –
14-62 шт.; кількість бобів на вузол – 1,3-3,5 шт.; кількість насінин у бобі – 1,5-2,6 шт.; крупність насіння – 42-200 г. і виділено сорти з максимальним проявом даних ознак. За участі сортів з високою виповненістю бобів (2,3-2,8 насінин у бобі) – Амурська 41, Амурська 262, Приморська 524, Нива, Харків‘янка, Херсонська 908 та ін. було створено трансгресивні форми, які
у F3-F4 значно перевищили вихідні зразки за продуктивністю і скоростиглістю [10].
Вивчення кореляції між індивідуальною продуктивністю рослин та її основними складовими (кількість продуктивних вузлів, кількість насінин на вузол, кількість насінин у бобі, маса
1000 насінин) показало, що врожай насіння значною мірою визначається кількістю продуктивних вузлів і кількістю бобів на вузол. Однак збільшення кількості продуктивних вузлів має
негативний зв‘язок з виповненістю бобів і крупністю насіння. Розподіл досліджуваних зразків
на групи з мінімальним і максимальним проявом окремих елементів структури врожаю (кількість продуктивних вузлів, бобів на вузол, насінин в бобі, маса 1000 насінин) виявило, що жоден з них при максимальному прояві не мав вирішального значення у формуванні продуктивності рослин порівняно із мінімальним значенням того ж елемента. При максимізації однієї із
складових структури врожаю рівень прояву інших більшою або меншою мірою зменшувався.
При порівнянні низько- і високопродуктивних сортів сої встановлено, що висока продуктивність зумовлена достовірно більшою кількістю продуктивних вузлів і більшою крупністю насіння при практично однаковій виповненості бобів і кількості бобів на вузол. Показано, що
для ефективного добору рослин за продуктивністю потрібно враховувати поєднання елементів структури урожаю, особливо маломінливих – кількість бобів на вузол і насінин у бобі [10].
Оскільки соя є рослиною, що дуже сильно реагує на тривалість дня, під впливом цього фактора змінюється тривалість періоду її вегетації, висота рослин, довжина і кількість міжвузлів, кількість листків, квіток, бобів, насіння, індивідуальна продуктивність рослин. У 1988-1989 рр. було проведено вивчення фотоперіодичної реакції різних сортів сої. При вивченні в умовах фітотрона і світлового майданчика було виділено сорти, які практично не реагували на тривалість дня:
Білосніжка, Харківська 99, Київська 71 (Україна), Северная 5 (Росія), 856-3-34 (Швеція), Bydoska
046, Д-11 (Польща) та ін. У польових дослідах з різними строками сівби при скороченні тривалості освітлення у сортів Високоросла 3, Пламя, Факел, Терезинська 2, Капітал, Кіровоградська 4 та
ін. помітно знижувалась висота рослин, рівень урожайності та її складових. Високопродуктивні
пізньостиглі сорти різко знижували продуктивність за рахунок суттєвого прискорення проходження фази цвітіння і скорочення періоду плодоутворення. Виділено сорти Амурська 31, Київська 48, Білосніжка, які не знижували продуктивності при прискореному розвитку, їхі можна використовувати в якості джерел фотоперіодичної нейтральності [10].
У результаті вивчення гібридів сої F1 в гібридних комбінаціях Вікторія / Київська 27,
Харківська зернокормова / Юг 30, Харківська зернокормова / Київська 27, Харківська 66 /
Мрія, Романтика / Evans у 1997-2001 рр. встановлено, що максимум позитивних трансгресій
спостерігається за ознаками, що детермінують насіннєву продуктивність, зокрема кількість
бобів і насіння з рослини, маса насіння з рослини. В гібридних популяціях F 4-F5 виявлено велику кількість трансгресивних рослин, які переважали вихідні батьківські форми за проявом
корисних господарських ознак [10].
Сівба в ранні строки (одночасно з ранніми ярими культурами) тридцяти сортів сої з різною тривалістю вегетації дозволила їх диференціювати за ступенем холодостійкості. У більшості сортів спостерігали подовження тривалості вегетації без помітного зниження врожайності.
При цьому встановлено, що сорти ранньої та середньоранньої груп меншою мірою змінювали
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тривалість вегетації порівняно із пізньостиглими. Найбільш холодостійкими виявились сорти
Fiskeby, Шведська 840-2-7, а дуже чутливими до холоду – сорти Amsoy 71 і Evans [10].
На основі одержаних результатів було теоретично обґрунтовано апробовані схеми селекції на високу продуктивність насіння і зеленої маси, скоростиглість, високий вміст білка і
олії в насінні, високе прикріплення нижнього бобу, стійкість до обсипання насіння, вилягання
рослин, хвороб та шкідників. Основними методами створення сортів сої у цей період буливнутрішньовидова гібридизація, хімічний мутагенез, індивідуальний і масовий добори. Встановлено закономірності мутаційної мінливості у сортів і зразків сої під дією хімічних речовин,
отримано ряд цінних мутантів. Завдяки використанню сучасних методів селекції було виділено цінний вихідний матеріал, який став основою для створення нових сортів сої [2, 11].
у результаті колективом лабораторії під керівництвом В. О. Матушкіна було створено
сорти, внесені в Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні: Харківська 35, Харківська 66, Харківська зернокормова, Харківська скоростигла, Романтика, Мрія,
Горизонт, Фея, Східна, Скеля, Версія, Величава. Такі сорти як Харківська зернокормова, Романтика, Мрія, Скеля, Версія при дотриманні технології вирощування можуть формувати
врожайність до 4,0 т/га. Сорт Романтика за посівними площами в Україні посідав у 2004 р.
перше місце, у 2005 р – друге, у 2006 – четверте. Його було відзначений дипломом ―Кращій
товар року–2005‖ [2]. Це стало можливим завдяки творчому поєднанню різних методів селекції. Сорти Мрія і Величава створені методом добору; Харківська 35, Харківська 66, Горизонт,
Східна, Фея, Версія – методом гібридизації; Харківська зернокормова, Романтика, Скеля –
методом хімічного мутагенеза.
У 2004 р. на посаду завідувача лабораторії селекції сої було призначено кандидата сільськогосподарських наук Т. Ю. Марченко, яка у тому ж році захистила дисертацію за темою
―Вихідний матеріал для селекції сої інтенсивного типу в умовах зрошення Півдня України‖.
Вона керувала підрозділом до 2008 р.
З 2005 року в лабораторії проводить наукові дослідження П. В. Чернишенко. Ним вивчено особливості формування врожайності та якісних показників насіння сортів сої різних
груп стиглості залежно від основних елементів технології вирощування. За результатами досліджень оптимізовано для умов регіону способи сівби, норми висіву насіння, елементи основного удобрення та строки десикації, які дозволяють отримати кондиційне насіння при високому рівні врожайності. Ним обґрунтовано доцільність вирощування сортів сої різних груп
стиглості за різних елементів удобрення під основний обробіток ґрунту [12].
Випробування П. В. Чернишенком десикантів на основі діючої речовини дикват (150 г/л)
для обробки посівів сортів різних груп стиглості за різної початкової вологості насіння довело, що
можна проводити десикацію насінницьких посівів сої при вологості насіння 50-55 % (табл. 1).
При цьому не відбувається зниження врожаю насіння та погіршення його посівних якостей. За необхідності допускається проведення десикації за вологості насіння 60-65 %. Цю наукову розробку захищено патентом на корисну модель [13].
За результатами досліджень П. В. Чернишенком у 2012 р. було захищено дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою ―Оптимізація
основних елементів технології вирощування сучасних сортів сої в умовах східної частини Лісостепу України‖ [12] та видано навчальний посібник [14].
У лабораторії забезпечення польових і лабораторних досліджень Р. Д. Магомедовим було
виконано дослідження з визначення порівняльної ефективності різних штамів бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum на насіннєву продуктивність рослин сої і вміст білка в насінні.
П‘ятирічне вивчення дії нових, створених в Інституті сільськогосподарської мікробіології НААН експериментальних штамів Bradyrhizobium japonicum на сорті сої харківської селекції Романтика показало досить високу ефективність інокуляції і різний вплив експериментальних штамів на рівень урожайності (табл. 2).
Встановлено, що застосування нових штамів Bradyrhizobium japonicum дозволяє одержувати прибавки врожайності до 0,31 т/га. Результати досліджень дозволили виділити найбільш ефективні штами та виявити вплив погодних умов року на їх ефективність [15].
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Таблиця 1. Вплив десикантів і строків їх застосування на врожайність
і посівні якості насіння сої, 2005-2007 рр.
Вологість
насіння
при обробці, %

Десикант
Реглонсупер (150 г/л)
урожайність
насіння, т/га

контроль
60-65
50-55
40-45
30-35

1,92
1,84
1,95
1,91
1,92

контроль
60-65
50-55
40-45
30-35

1,98
1,86
1,95
1,98
1,97

контроль
60-65
50-55
40-45
30-35
НІР05

1,74
1,65
1,74
1,79
1,84
0,11

Скорпіон (150 г/л)

маса
урожайність
1000 нанасіння, т/га
сінин, г
сорт Романтика (ранньостиглий)
93,5
144,7
1,92
98,5
142,8
1,85
96,5
144,4
1,89
96,5
143,7
1,89
93,0
144,8
1,88
сорт Мрія (ранньостиглий)
94,5
139,0
1,98
95,0
136,1
1,90
95,0
138,8
1,96
94,5
138,9
1,97
95,0
139,7
2,00
сорт Скеля (середньостиглий)
90,5
136,3
1,74
97,0
134,3
1,70
97,5
136,0
1,77
96,5
136,4
1,82
99,0
136,5
1,91
0,11

лабораторна
схожість, %

лабораторна
схожість, %

маса
1000 насінин, г

93,5
96,0
98,0
94,5
96,5

144,7
143,4
144,8
145,2
144,6

94,5
94,5
95,0
96,0
96,0

139,0
137,0
137,8
138,7
140,1

90,5
95,0
97,0
95,5
97,0
-

136,3
133,9
136,2
136,8
137,2
-

Таблиця 2. Урожайність сорту сої Романтика при інокуляції різними штамами
Bradyrhizobium japonicum, т/га, 2006-2010 рр.
Рік (Б)
Штам (А)
Середнє
+до контролю
2006
2007
2008
2009
2010
Контроль (вода)
1,27
2,03
1,35
1,69
1,03
1,47
–
634б (стандарт)
1,47
2,02
1,38
1,95
1,18
1,60
+0,13
626а
1,31
2,02
1,35
1,92
1,23
1,57
+0,10
640б
1,45
2,08
1,38
2,00
1,22
1,63
+0,16
71т
1,52
2,33
1,33
1,93
1,22
1,67
+0,20
Х-9
1,34
2,34
1,36
1,91
1,21
1,63
+0,16
Х-2
1,45
2,04
1,37
1,77
1,12
1,55
+0,08
М-8
1,42
2,09
1,38
1,85
1,12
1,57
+0,10
33
1,25
2,11
1,40
1,70
1,09
1,51
+0,04
36
1,44
2,31
1,41
1,94
1,13
1,65
+0,18
Д-2
1,38
2,18
1,36
1,84
1,04
1,56
+0,09
середнє
1,40
2,14
1,38
1,87
1,13
1,59
+0,12
НІР05
А – 0,12 т/га, Б – 0,16 т/га АБ – 0,15 т/га
–
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Інокуляція соєвого насіння позитивно відбивається не тільки на рівні врожайності, а й на
вмісті білка в насінні (табл. 3).
Встановлено, що за вмісту білка в насінні сої в середньому за варіантами досліду у межах 32,09-42,91 %, максимальні коливання вмісту білка (32,78-41,61 %) за варіантами спостерігали в 2007 р, що вказує на вплив погодних умов року. Виявлено штами, що достовірно підвищували вміст білка в насінні сої в різні роки [15].
З 2008 р. лабораторію очолює кандидат сільськогосподарських наук С. С. Рябуха. За цей
період у тісній співпраці з іншими підрозділами проведено дослідження, спрямовані на вдосконалення методів селекції, насінництва та технології вирощування нових, високопродуктивних, скоростиглих та середньоранніх сортів сої нового покоління з підвищеною адаптивністю
до несприятливих чинників довкілля, орієнтованих на отримання екологічно чистих повноцінних харчових продуктів та технологічної сировини рослинного походження.
Таблиця 3. Вміст білка в насінні сої сорту Романтика при інокуляції різними штамами
Bradyrhizobium japonicum, %
Рік (Б)
+ до
СередШтам (А)
контнє
2006
2007
2008
2009
2010
ролю
Контроль
38,24
33,46
43,88
30,22
36,46
36,45
39,88
34,25
44,26
34,82
40,28
634б
38,70
+2,25
36,96
35,76
38,65
34,22
40,13
626а
37,14
+0,69
39,01
34,13
44,74
30,90
39,76
640б
37,71
+1,26
40,05
37,53
44,29
32,54
39,47
71т
38,77
+2,32
35,38
38,50
42,83
32,12
39,78
Х-9
37,72
+1,27
38,12
34,61
43,21
30,58
37,33
Х–2
36,77
+0,32
37,84
33,39
44,59
29,40
36,96
М-8
36,44
-0,01
35,35
41,61
43,20
29,17
36,21
33
37,11
+0,66
39,08
34,64
43,49
33,79
38,04
36-2
37,81
+1,36
38,36
36,21
41,20
34,15
40,75
36
38,13
+1,68
36,91
32,78
40,53
33,22
36,65
Д-2
36,02
-0,43
37,93
35,57
42,91
32,09
38,49
середнє
37,40
+0,95
НІР05
А – 3,5 %; Б – 3,8 %; АБ – 3,2.
Для отримання екологічно чистої продукції та зменшення антропогенного тиску на довкілля велике значення має стійкість сортів сої до збудників захворювань та шкідників. Важливою складовою селекційного процесу є оцінка зразків сої на природному та штучному інфекційних фонах на стійкість до найбільш розповсюджених у регіоні збудників хвороб та
шкідників. У результаті співпраці з лабораторією імунітету рослин (кандидат сільськогосподарських наук Т. В. Сокол) у 2005-2012 рр. було вивчено понад 300 зразків сої, з яких було
виділено 40 джерел з індивідуальною та комплексною стійкістю до фузаріозу і акацієвої вогнівки, серед яких Сузір‘я (UD0202234), Тиса (UD0202229), Вейделевская 17 (UD0202196),
ОАС Shire (UD0202060), ОАС Atwood (UD0202219) та ін. [16, 17].
За результатами вивчення зразків сої в умовах штучного інфекційного фону сформовано
і зареєстровано в НЦГРРУ робочу колекцію сої Glycine max (L.) з індивідуальною стійкістю
до фузаріозу (свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 151 від
12.11.2013 р.) у кількості 51 зразка походженням із 11 країн світу [18].
Проведений фітопатологічний моніторинг вирощених у 2008 і 2009 рр. зразків насіння сої
сортів Романтика, Фея, Скеля і Мальвіна виявив, що основними причинами погіршення якості
насіннєвого матеріалу є його ураження збудниками фузаріозу і бактеріозу. При цьому вирішальна роль у процесі патогенезу насіння належить фузарієвим грибам. Встановлено істотний
зв‘язок (r=0,72) між часткою здорового насіння у зразку та його лабораторною схожістю [19].
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Важливе значення в селекції сої має покращення якісного складу соєвої олії на основі
встановлення закономірностей його формування та мінливості, визначення вмісту та ізомерного складу токоферолів, загальної антиоксидантної активності. Ця робота проводилась спільно з лабораторією генетики, біотехнології та якості (кандидати біологічних наук
С. М. Тимчук, В. В. Поздняков) у 2008-2016 рр.
Аналіз жирнокислотного складу олії в процесі достигання насіння у сортів сої Романтика, Мрія, Горизонт, Аврора, Харківська зернокормова і Витязь 50 показав сортову специфічність мінливості вмісту гліцеридів жирних кислот. Встановлено зниження вмісту гліцеридів
пальмітинової і ліноленової кислот у період між 10-ю та 30-ю добою після цвітіння і стабільність цього показника після 30-ї і до 50-ї доби. Вміст стеаринової і олеїнової кислот у період з
10-ї до 30-ї доби після цвітіння зростав, а потім зменшувався до 50-ї доби. Вміст лінолевої
кислоти з 10-ї до 50-ї доби постійно зростав [20].
у результаті вивчення мінливості жирнокислотного складу олії у вісімнадцяти різних за
еколого-географічним походженням сортів сої виявлено суттєві відмінності між ними за цією
ознакою. Встановлено, що норма реакції сортів за вмістом окремих жирних кислот на різні
погодні умови під час вирощування не залежить від генетично обумовленого жирнокислотного складу олії [21].
У сортів сої з різним жирнокислотним складом олії – Алмаз, Аврора і Харківська зернокормова – встановлено наявність внутрішньосортової мінливості за цією ознакою, причому розмах мінливості у сортів різний. За вмістом пальмітата він досягав 3,6 %, стеарата– 1,5 %, олеата– 3,0 %, лінолеата– 4,8 %, а лінолената– 2,0 %. Наявність мінливості дозволяє розглядати
внутрішньосортовий добір у сої на підвищення або зменшення вмісту гліцеридів окремих жирних кислот як самостійний метод дивергентної селекції, особливо при додатковому використанні ефекту ідентифікованих мутантних генів, що регулюють біогенез жирних кислот [22].
Встановлено широку мінливість сортів сої за вмістом в насінні α-, β-, γ- і δ- токоферолів
і суттєвий вплив на ці ознаки погодних умов періоду вегетації. Вміст α- токоферола у різних
сортів варіював у межах 6,6-27,1 % до суми токоферолів, вміст β-токоферола – 0,5-4,5 %, γтокоферола – 50,8-73,2 %, а δ- токоферола – 12,7-26,4 %. Виділено сорти зі стабільним вмістом токоферолів за контрастних погодних умов вирощуваня, до яких належать за вмістом αтокола – Ракиця, Fiskebi-840-5-3, F-35 R-W, INRA 654-12-12, IR-2258; за вмістом βтокоферола – Горизонт, Фея, Мальвіна, Скеля, СН-54-11, Верас, F-35 R-W, INRA 654-12-12,
IR-2258, IR-2259, Milvus, Navico; за вмістом γ-токоферола – Горизонт, Скеля, СН-54-11, Bravalla, Fiskebi-ІІІ, EBS-709, INRA 654-12-12, IR-2258, Milvus і Navico; за вмістом δ-токоферола
– Верас, Fiskebi-52-17, INRA 654-12-12, IR-2258. При цьому сорти з генетично обумовленим
високим рівнем вмісту токоферолів, як правило, не вирізняються його стабільністю за роками,
і навпаки, сорти з вузькою нормою реакції генотипу на умови вирощування не забезпечують
високого рівня вмісту токоферолів. За сукупністю цих вимог до вихідного матеріалу для селекції на вміст токоферолів можуть бути рекомендовані сорти Мальвіна, Fiskebi-840-5-3, INRA
654-12-12, Aldana і зразки IR-2258, IR-2259 [23].
У лабораторії досліджують питання зберігання насіння, зокрема вивчення його господарської довговічності. Встановлено, що господарська довговічність посівного матеріалу сої
при зберіганні в умовах неконтрольованого клімату та за вологості насіння не вищою 14 %
становила у сортів Романтика, Версія і Скеля чотири роки. На п‘ятий рік зберігання відбувалося стрімке зниження схожості насіння і втрата кондиційності. Насіння сортів Мрія і Фея
зберігало господарську придатність протягом трьох років. При цьому енергія проростання
майже співпадала із лабораторною схожістю (різниця не перевищувала 2 %), що говорить про
високу життєздатність насіння даних сортів протягом терміну зберігання. На четвертий рік
зберігання насіння цих сортів втрачало кондиційність. При подальшому зберіганні в усіх сортів спостерігалася більш інтенсивна втрата енергії проростання порівняно із схожістю, де розбіжність залежно від сорту і року зберігання була в межах 8-14 % [24].
У 2011-2014 рр. О. О. Посилаєва виконувала дослідження із встановлення адаптивних властивостей сучасних зразків сої за стійкістю до стресових абіотичних чинників протягом усього періоду
вегетації в поєднанні з цінними господарськими ознаками і виділення джерел для селекції.
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Для цього досліджувані зразки вивчали в природних польових, штучно змодельованих
(посушник) та лабораторних умовах. О. О. Посилаєвою було вдосконалено методику лабораторного термотестування сої [25], що забезпечило визначення 14 стійких до спеки форм та
виділення трьох сортів-еталонів. Диференційовано 131 зразок сої за ступенем посухостійкості
на ранніх етапах розвитку. Визначено 17 кращих за кількістю схожих насінин в осмотичному
розчині, три за величиною показника середньої маси проростка і чотири за комплексним показником. Оцінка 83 зразків сої в умовах поля і гідротермічного стресу дозволила встановити
закономірності накопичення білка та олії в насінні та виділити джерела високого їх вмісту для
селекційних програм [26].
За результатами досліджень О. О. Посилаєвої зареєстровано в НЦГРРУ чотири посухостійких зразки сої (Галі, Соер 345, Припять, Сонячна), робочу колекцію сої (83 зразки з 15 країн світу, свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 161 від
12. 09. 2014 р.), у 2015 р. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою ―Адаптивні властивості зразків сої за стійкістю до спеки та
посухи і виділення джерел для селекції‖, видано навчальний посібник [27].
За цикл наукових праць ―Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок
для сталого виробництва сої в Україні‖ співробітникам лабораторії селекції сої О. О. Посилаєвій та П. В. Чернишенку присуджено премію Президента України для молодих учених за
2017 рік. У науковій роботі ними узагальнено результати комплексних наукових досліджень,
спрямованих на вирішення проблеми підвищення і стабілізації виробництва насіння сої шляхом інтеграції селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої зі збільшення
врожайності, стійкості до абіотичних стресів та впровадження в АПК України інноваційних
технологій вирощування.
Результати досліджень молодих вчених мають високу науково-практичну цінність у галузі сільського господарства і відповідають найсучаснішим потребам наукового забезпечення
агропромислового виробництва України.
У сучасних умовах галузь виробництва та переробки сої України перебуває в стадії активного розвитку. У світовому рейтингу основних виробників сої Україна посідає перше місце в Європі та восьме-десяте – у світі [28, 29, 30], потіснивши при цьому країни Європейського Союзу [2]. Завдяки становленню переробки сої в Україні з початку ХХІ сторіччя стрімко
формується галузевий соєвий комплекс, який має величезні перспективи і наслідки для економіки сільського господарства та держави в цілому [31].
Для задоволення сучасних вимог до сортів сої з боку виробництва та переробки сучасні
дослідження лабораторії спрямовано на створення сортів сої зернового та універсального (зернокормового) напрямів використання, з високими показниками технологічності, якості, стійкості до несприятливих чинників довкілля. За період 2008-2017 рр. створено сорти сої внесені
в Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні: Мальвіна, Подяка
(2012), Спритна, Естафета (2013), Байка (2014), Кобза (2015), Перлина (2016), Криниця, Красуня, Мелодія, Писанка, Райдуга, Різдвяна (2017).
Це сорти зернового напряму використання, здатні повністю задовольнити вимоги сучасного високоінтенсивного сільськогосподарського виробництва, мають потенціал урожайності
до 5,0 т/га, відзначаються стійкістю проти вилягання рослин та обсипання насіння, придатні
до прямого комбайнування, більш адаптовані, порівняно із іноземними сортами, до регіональних ґрунтово-кліматичних умов України. Завдяки відсутності генетично модифікованих конструкцій вони можуть бути використані в системі органічного землеробства.
Усі сорти (за винятком сорту Подяка) створено традиційним методом міжсортової гібридизації. Сорт Подяка створено методом хімічного мутагенезу.
Сорт сої Мальвіна рекомендовано до поширення по зонах Полісся і Степу. Сорт середньостиглий з тривалістю вегетації 110-115 діб, має високий рівень стійкості до фузаріозу. У конкурсному сортовипробуванні (2006-2008 рр.) сорт показав урожайність на рівні 2,5 т/га, у державному
(2009-2011 рр.) сорт мав найвищу середню врожайність у Степовій зоні – 2,25 т/га. Максимальної
урожайності досягнуто в 2009 р. – 3,23 т/га, у 2010 – 3,74 т/га, у 2011 р. – 3,63 т/га. Потенційна
врожайність 3,8-4,0 т/га, вміст білка в насінні – 38-39 %, олії – 21-22 %.
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Таблиця 4. Господарсько-біологічна характеристика нових сортів сої селекції
Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН
Урожайність, т/га
Вміст у
Тривалість
насінні, %
в КСВ
середня за зонами
Сорт
вегетації,
± до станЛісодіб
середня
Полісся
Степ білка
олії
дарту
степ
Мальвіна
105-110
2,50
+0,70
2,03
2,18
2,25
38,5
21,5
Подяка
115-117
2,30
+0,90
1,84
2,07
2,16
38,5
21,5
Спритна
90-95
1,65
+0,35
1,92
2,21
1,96
37,5
20,5
Естафета
95-97
1,85
+0,23
1,85
2,16
1,95
37,5
20,5
Байка
95-99
1,65
+0,45
1,86
2,22
2,05
38,9
23,0
Кобза
94-98
1,71
+0,39
2,17
2,24
2,37
38,4
21,6
Перлина
96-100
1,43
+0,20
2,02
2,45
2,10
38,0
21,0
Криниця
95-100
1,80
+0,60
2,11
2,37
2,19
38,7
20,8
Красуня
95-100
1,97
+0,36
2,13
2,46
2,33
38,7
21,0
Мелодія
95-98
1,39
+0,16
1,98
2,49
2,24
38,5
21,0
Писанка
92-96
1,26
+0,23
2,12
2,54
2,35
38,3
21,5
Райдуга
92-95
1,46
+0,23
1,99
2,36
2,15
38,5
21,0
Різдвяна
96-99
1,82
+0,21
1,92
2,47
2,11
38,0
20,5
НІР05
0,19
Сорт сої Подяка придатний до поширення у Степовій зоні. Сорт середньостиглий з тривалістю вегетації 115-117 діб, стійкий до фузаріозу. У конкурсному сортовипробуванні (20062008 рр.) урожайність сорту становила 2,3 т/га. При вивченні сорту у мережі держсортовипробування (2009-2011 рр.) найбільшою середня врожайність була у Степу – 2,16 т/га. Максимальної врожайності сорту досягнуто у 2009 р. – 2,93 т/га, у 2010 р. – 3,11 т/га, у 2011 р. –
3,67 т/га. Потенційна врожайність 3,7-4,0 т/га. Вміст білка в насінні – 38-39 %, олії – 21-22 %.
Сорт сої Спритна може вирощуватися у зоні Степу. Сорт ранньостиглий з періодом вегетації 90-95 діб, може бути використаним як попередник для озимої пшениці. В конкурсному
сортовипробуванні (2007-2009 рр.) урожайність сорту була на рівні 1,65 т/га, у держсортовипробуванні (2010-2012 рр.) сорт сформував найвищу середню врожайність – 2,21 т/га у Лісостеповій зоні. Максимальна врожайність сорту у 2010 р. становила 3,32 т/га, у 2011 р. –
3,50 т/га. У 2012 р. в Херсонській області (на зрошенні) врожайність склала 3,05 т/га, в Сумській області – 2,28 т/га. На полігоні в Бєлгородській області РФ сорт забезпечив урожайність
3,15 т/га. Потенційна врожайність 3,7-3,9 т/га, вміст білка в насінні – 37-38 %, олії – 20-21 %.
Сорт сої Естафета рекомендовано до вирощування в Степу України. Сорт відноситься до
ранньостиглої групи (тривалість вегетації 95-97 діб), має підвищену посухостійкість. У конкурсному сортовипробуванні (2007-2009 гг.) врожайність сорту сягала 1,85 т/га. Найбільшою
середня по зоні врожайність сорту у держсортовипробуванні (2010-2012 рр.) була у Лісостепу
– 2,16 т/га. Максимальна врожайність у 2010 р. складала 2,82 т/га, у 2011 р. – 5,07 т/га, у
2012р. –2,20 т/га. Потенційна урожайність понад 5,0 т/га, вміст білка в насінні – 37-38 %, олії
– 21-22 %.
Сорт сої Байка рекомендовано до вирощування в Степовій зоні. Сорт ранньостиглий (тривалість вегетації 95-99 діб), має високий рівень посухостійкості. В конкурсному сортовипробуванні (2008-2010 гг.) врожайність сорту становила 1,65 т/га, у держсортовипробуванні найвищий
середній по зоні рівень урожайності сорту зафіксовано у Лісостепу – 2,22 т/га. Максимальна врожайність сорту у 2011 р. була на рівні 4,40 т/га. Потенційна врожайність до 5,0 т/га, вміст білка в
насінні – 38-39 %, олії – 22-23 %. За результатами технологічних випробувань сорт Байка забезпечує найбільший вихід готової продукції (соєве молоко, сир) на одиницю сировини.
Сорт сої Кобза рекомендовано до вирощування у Поліській і Степовій зонах України, а
також внесено в Державний реєстр селекційних досягнень РФ по Центрально-Чорноземному
регіону. Сорт відноситься до ранньостиглої групи (тривалість вегетації 94-98 діб). В конкурсному сортовипробуванні (2009-2011 гг.) урожайність сорту була на рівні 1,71 т/га. У мережі
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держсортовипробування сорт Кобза максимальну середню по зоні врожайність формував у
Лісостеповій зоні – 2,37 т/га. Найвища врожайність сорту у 2014 р. сягала 3,45 т/га. На полігоні в Бєлгородській області РФ у 2011 р. сорт забезпечив урожайність 3,30 т/га. Потенційна
врожайність до 4,0 т/га, вміст білка в насінні – 38-39 %, олії – 21-22 %.
Сорт сої Перлина рекомендовано до вирощування в Поліській і Степовій зонах України.
Сорт ранньостиглої групи з тривалістю вегетації 96-100 діб. У конкурсному сортовипробуванні (2011-2013 рр.) урожайність сорту була на рівні 1,43 т/га. У мережі держсортовипробування сорт Перлина сформував середню врожайність у Поліссі – 2,02 т/га, у Лісостепу –
2,45 т/га, у Степу – 2,10 т/га. Потенційна врожайність до 4,0 т/га, вміст білка в насінні – 38-39
%, олії – 21-22 %.
Сорт сої Криниця рекомендовано до вирощування у Лісостепу та Степу України. Сорт
належить до ранньостиглої групи (тривалість вегетації 95-100 діб). В конкурсному сортовипробуванні (2008-2010 гг.) урожайність сорту була на рівні 1,80 т/га. У держсортовипробуванні сорт Криниця формував урожайність у Поліссі 2,11 т/га, у Лісостепу – 2,37 т/га, у Степу
– 2,19 т/га. Найвища врожайність сорту у 2016 р. сягала 3,45 т/га. Потенційна врожайність до
4,0 т/га, вміст білка в насінні – 38-39 %, олії – 20-21 %.
Сорт сої Красуня придатний до поширення в Лісостеповій та Степовій зонах України.
Сорт ранньостиглий (тривалість вегетації 95-100 діб). В конкурсному сортовипробуванні
(2009-2011 гг.) урожайність сорту була на рівні 1,97 т/га. У мережі держсортовипробування
сорт Красуня у Поліській зоні мав середню врожайність – 2,13 т/га, у Лісостеповій – 2,46 т/га,
у Степовій – 2,33 т/га. Потенційна урожайність до 4,0 т/га, вміст білка в насінні – 38-39 %, олії
– 21-22 %.
Сорт сої Мелодія рекомендовано до вирощування в Лісостеповій зоні України. Сорт відноситься до ранньостиглої групи (тривалість вегетації 95-98 діб). В конкурсному сортовипробуванні (2011-2013 рр.) урожайність сорту була на рівні 1,39 т/га. При держсортовипробуванні сорт Мелодія мав середню врожайність у Поліссі – 1,98 т/га, у Лісостепу – 2,49 т/га, Степу
– 2,24. Найвища врожайність сорту у 2016 р. сягала 3,85 т/га. Потенційна врожайність сорту
понад 4,0 т/га, вміст білка в насінні – 38-39 %, олії – 21-22 %.
Сорт сої Писанка придатний до вирощування вПоліській і Лісостеповій зонах України.
Сорт ранньостиглий (тривалість вегетації 92-96 діб). В конкурсному сортовипробуванні (20092011 рр.) урожайність сорту була на рівні 1,26 т/га. У мережі держсортовипробування в 2014 р.
сорт Писанка мав середню врожайність у Поліссі – 2,12 т/га, у Лісостепу – 2,54 т/га, у Степу –
2,35 т/га. Найвища врожайність сорту у 2016 р. сягала 3,86 т/га. Потенційна врожайність понад
4,0 т/га, вміст білка в насінні – 38-39 %, олії – 21-22 %.
Сорт сої Райдуга рекомендовано до поширення в Лісостепу і Степу України. Сорт належить до ранньостиглої групи з тривалістю вегетації 92-95 діб. У конкурсному сортовипробуванні (2011-2013 рр.) урожайність сорту була на рівні 1,46 т/га. У мережі держсортовипробування сорт Райдуга формував середню врожайність у Поліській зоні – 1,99 т/га, у Лісостеповій
– 2,36 т/га, у Степовій – 2,15 т/га. Потенційна врожайність до 4,0 т/га, вміст білка в насінні –
38-39 %, олії – 21-22 %.
Сорт сої Різдвяна рекомендовано до вирощування в Поліській і Степовій зонах України.
Сорт відноситься до ранньостиглої групи (тривалість вегетації 96-99 діб). В конкурсному сортовипробуванні (2009-2011 гг.) урожайність сорту була на рівні 1,82 т/га. У мережі держсортовипробування сорт Різдвяна мав середню врожайність у Поліській зоні – 1,92 т/га, у Лісостеповій –
2,47 т/га, у Степовій – 2,11 т/га. Найвища врожайність сорту у 2016 р. сягала 3,45 т/га. Потенційна
врожайність понад 4,0 т/га, вміст білка в насінні – 38-39 %, олії – 21-22 %.
Впровадження нових сортів дозволить підвищити врожайність культури, збільшити ефективність використання матеріально-технічних ресурсів, покращити якість товарної і насіннєвої продукції.
У 2015 р. з ініціативи та підтримки директора інституту, академіка НААН
В. В. Кириченка було відновлено роботу по селекції квасолі, яку очолила кандидат сільськогосподарських наук О. О. Посилаєва. У 2017 р. у лабораторії селекції сої під її керівництвом
проведено вивчення зразків робочої колекції квасолі та одержано насіння з гібридних комбінацій. На 2018 рік НААН затверджено поданий Інститутом рослинництва імені В. Я. Юр‘єва
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НААН ініціативний проект ―Розширення генетичного різноманіття квасолі звичайної
(Phaseolus vulgaris L.) для селекції технологічних сортів зернового типу‖. І як не дивно, основним завданням селекції квасолі, як і століття тому, є створення високоврожайних, технологічних, стійких до несприятливих чинників довкілля сортів культури з насінням високої якості.
За результатами наукових досліджень науковцями лабораторії селекції сої опубліковано
монографію [32], п‘ять навчальних посібників [14, 27, 33, 34, 35], понад 100 статей та інші
наукові праці, одержано два патенти на корисні моделі [13, 25].
Висновки. Історія селекції сої та квасолі в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва
НААН налічує понад сто років. За цей час селекція цих культур декілька разів починалася та
припинялася.
В інституті проведено роботу з інтродукції і вивчення місцевих сортів квасолі, добір та гібридизацію кращих зразків, досліджено біологію цвітіння та природну (спонтанну) гібридизацію
квасолі, розроблено методику і техніку схрещувань, одержано гібридний матеріал, виділено ряд
нових цінних форм, випробувано методи хімічного та фізичного мутагенезу, що стало джерелом
формотворчого процесу культури. В різні періоди створено і передано до державного сортовипробування сорти квасолі Бомба харківська 143, Харківська 266, Новинка, Бомба крупна, Харківська 4, Харьковскаяпестрая, Харківська 5, Харківська 1834, Харківська 8, Веселка, Отрада.У наш
час проводиться робота із формування та вивчення колекції квасолі та селекційна робота.
у результаті дослідження вихідного матеріалу для селекції сої встановлено закономірності
формування врожайності та її елементів у різних сортів сої. За період селекції сої методом добору
створено сорти Староукраїнська 1, Харківська 149, Харківська 152, Мрія і Величава, методом
гібридизації – Харківська 35, Харківська 66, Горизонт, Східна, Фея, Версія, Мальвіна, Байка,
Криниця, Кобза, Перлина, Криниця, Красуня, Мелодія, Писанка, Райдуга, Різдвяна, методом хімічного мутагенеза – Харківська зернокормова, Романтика, Скеля, Подяка. Сформовано та зареєстровано у НЦГРРУ зразки генофонду рослин з різними корисними ознаками та робочі колекції сої
з індивідуальною стійкістю до фузаріозу та за стійкістю до посухи та спеки.
Розроблено спосіб десикації насінницьких посівів сої, який дозволяє одержувати кондиційний насіннєвий матеріал за початкової вологості насіння 40-50 %.
Встановлено, що використання нових штамів Bradyrhizobium japonicum на сої дозволяє
одержувати прибавки врожайності до 0,31 т/га та суттєво підвищувати вміст білка в насінні сої.
Вивчено фітосанітарний стан та господарську довговічність насіння сої, встановлено
домінування фузаріозу в патогенезі насіння.
Визначено жирнокислотний склад олії у різних сортів, досліджено його зміни в процесідостигання насіння та внутрішньосортова мінливість. Вивчено вміст та ізомерний склад токоферолів у насінні сої та ідентифіковано сорти із стабільним вмістом токоферолів.
Одержані результати дозволяють оптимізувати селекційний процес у сої і прискорити
створення сортів з необхідними параметрами.
Зараз колектив лабораторії виконує фундаментальні наукові дослідження, спрямовані на
подальше вдосконалення методів селекції, насінництва та технології вирощування нових, високопродуктивних, скоростиглих та середньоранніх сортів сої нового покоління з підвищеною
адаптивністю до несприятливих чинників довкілля, орієнтованих на отримання екологічно
чистих повноцінних харчових продуктів та технологічної сировини рослинного походження.
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ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПРАКТИЧНИХ
ДОСЯГНЕНЬ З СЕЛЕКЦІЇ ТА ГЕНЕТИКИ СОНЯШНИКУ
В. В. Кириченко, К. М. Макляк, В. І. Сивенко, В. П. Коломацька,
О. А. Сивенко, Н. М. Леонова, Н. В. Кузьмишена, О. З. Сатаров,
Б. П. Шепілов, В. В. Андрієнко, О. О. Сердитий, А. Ю. Удовіченко
Більше 110 років тому поруч з містом Харковом зародилася школа дослідників на чолі з
Петром Васильовичем Будріним. Його дар підбирати кадри, ставити нагальні питання щодо
вирішення проблем харчування людей, його талант експериментатора дозволив підібрати когорту ентузіастів-рослинників як за фахом, так і за покликанням. Одним з видатних однодумців П. В. Будріна був Борис Карлович Єнкен. Історичні події того часу та хронологічну послідовність подій добре викладено в роботах дослідників Інституту рослинництва імені
В. Я. Юр'єва НААН (В. М. Ожерельєвої, І. В. Гребенюк, Р. О. Косенко).
На нашу долю випала честь продовжувати роботу з досліджень культури соняшника в
сучасних умовах.
Розділ монографії колективу науковців інституту «Віхи становлення теоретичних досліджень і практичних досягнень з селекції та генетики соняшнику» в стислій формі дає змогу
розуміти величезну роль окремих вчених та колективної праці щодо удосконалення культури
та користі від цього суспільству.
Селекція соняшнику за порівняно короткий час змінила уяву щодо практичного використання його. Час від часу у світі поширюються площі. Так сталося і в Україні, яка за короткий
час стала світовим лідером з виробництва олії. Сучасні наукові розробки мають глибокий інтерес до якості продукції, необхідної для виживання людства. Сьогодні недостатньо виробляти багато продукції – потрібна високоякісна сировина з соняшнику, яка здатна довго зберігатися та давати можливість вироблення нових високоякісних, з значною біологічною цінністю,
продуктів споживання. Якраз суттєві знання щодо генетики та селекції дозволяють розширяти
горизонти використання культури, пов'язані з її толерантністю до хвороб та шкідників, пристосуванню до абіотичних чинників.
Велике значення сучасні наукові колективи приділяють кооперації досліджень. Яскравий приклад такої кооперації належить науковцям Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва
НААН, Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства і сортовивчення, Інституту олійних культур НААН, які за порівняно короткий час створили більше
20 гібридів соняшнику. Ми віримо, що ці розробки знайдуть місце застосування в світовому
просторі найближчим часом.
Початок селекційної роботи, 10-ті - 60-ті роки ХХ сторіччя
Початок селекційної роботи з соняшнику на Харківській сільськогосподарській дослідній станції датується 1911 роком. Результат – протягом 110-річного проміжку часу створено
майже 140 гібридів та їх батьківських компонентів, на які отримано біля 100 авторських свідоцтв; захистили дисертації з селекції соняшнику три доктори та 15 кандидатів сільськогосподарських наук.
Засновник селекційної роботи з соняшником – Б. К. Єнкен, а продовжили її О. Ф. Гельмер у 1919 році і П. П. Бордаков у 1928 році. З перших років велася робота з покращення місцевих сортів та створення сортів-популяцій. За період 1922-1924 pp. на станції було створено
два сорти: Харківський № 22-82 і Зеленка № 76, які було районовано в 1927 і 1930 рр. відповідно. Вихідним матеріалом був місцевий сорт Зеленка, отриманий станцією з колишньої Воронезької губернії. Ці сорти зайняли майже 100 % товарних посівів Лісостепу і північного Степу
України. Однак у подальшому, через сприятливість до вовчка, їх витіснили сорти Донської
дослідної станції.
З 1930 року і впродовж багатьох років наукові дослідження з селекції соняшнику організовував Віктор Григорович Вольф, завідувач лабораторії селекції олійних культур (1946–
1977 рр.). На той час перед селекціонерами постало завдання створити сорт, стійкий до вовчка.
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Сорт було названо № 772/11. Вже в 1937 році він висівався в господарствах Полтавської області. Проте, враховуючи недостатню вирівняність за вегетаційним періодом і кольором насіння,
селекціонери продовжували працювати над його покращенням. В 1937 році до сортовипробування надійшли дві родини сорту, а саме № 3269 і № 3276. Вони перевищили показники вихідного сорту, в тому числі й за ознакою стійкості до вовчка. У співавторстві Віктором Григоровичем Вольфом створено сорти-популяції Харківський 100, Харківський 101, Харківський 50.
У повоєнні роки основною методикою, якою користувалися селекціонери того часу, була вегетативна гібридизація з наступним внутрішньородинним запиленням і добором. За дослідженнями 1949-1953 рp. перезапилення рослин, отриманих завдяки прищепам, забезпечує
більшу життєздатність потомству. Розроблена М. С. Ситник методика і техніка вегетативної
гібридизації дозволила в польових умовах отримати 100 % приживлення компонентів прищепи. Як прищепи, використовували високоолійні сорти соняшнику Армавірський 3497, ВНДІОК 6540, а підщепи – стійкий до вовчка рас «А» і «Б» сорт Жданівський 8221. За 10 років було створено вегетативні гібриди Харківський 340, Харківський 16 та Харківський 25. Їх було
передано до Державного сортовипробування у 1956, 1962 і 1963 роках відповідно.
Перед селекціонерами того часу гостро стояло питання покращення існуючих і створення нових високоолійних і високоврожайних сортів з коротким вегетаційним періодом. Необхідність розробок у цьому напрямку було викликано строками збирання соняшнику, до якого
в господарствах, як правило, приступали наприкінці вересня – на початку жовтня і проводили
його в умовах нестійкої осінньої погоди. Перестій соняшнику на пні призводив до ураження
кошикiв гнилями, погіршення посівних та товарних якостей насіння. Крім того, пізнє збирання супроводжувалося значними втратами врожаю. Сорти соняшнику уражувалися збудниками
вовчка та несправжньої борошнистої роси.

Завідувачі лабораторії селекції олійних культур:
кандидат сільськогосподарських наук В. Г. Вольф (1930–1971 pp.),
кандидат сільськогосподарських наук А. Д. Гуменюк (1973–1991 pp.)
У 1963 році відбувся захист дисертаційної роботи Гуменюка А. Д. на здобуття наукового
ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Изучение естественного и искусственного формообразования при селекции подсолнечника на раннеспелость в условиях лесос239

тепи Украины». В його роботі було висвітлено питання природного та штучного формоутворення соняшникової рослини, доборів ранньостиглих біотипів на різних фонах мінерального
живлення та при різних строках висіву, температурних і світових режимах вирощування в
умовах Лісостепу України з метою розробки методів створення ранньостиглих та високопродуктивних форм. Для вивчення успадкування ранньостиглості в гібридному потомстві було
використано метод статевої і вегетативної гібридизації між сортами соняшнику. За допомогою методів так званого «мічурінського вчення в біології», як основних методів селекційної
роботи на той час, автору вдалося виділити ряд ранньостиглих форм, цінних для подальшої
селекційної роботи. Ці форми на час комбайнового збирання (середина вересня) мали вологість 8-9 %, при якій можливе їх зберігання без додаткового досушування.
Використання класичного методу академіка В. С. Пустовойта, суть якого полягала в індивідуальному доборі з оцінкою потомств і спрямованим перезапиленням при вільному цвітінні дозволило А. Д. Гуменюку та співробітникам відділу створити сорти різних груп стиглості. До них належали середньостиглі сорти Харківський 100 і Харківський 101, з вмістом олії
від 54 до 59 %. а також сорт Харківський ранньостиглий з вмістом олії 56 %. Ці сорти займали
значні площі в різних областях України.
Розвиток теорії селекції соняшнику, 60-ті – 80-ті роки ХХ сторіччя
60-ті роки пов'язані із розвитком в Інституті рослинництва, селекції та генетики імені
В. Я. Юр'єва НААН Південного відділення ВАСГНІЛ теоретичних досліджень у гетерозисній
та популяційній селекції соняшнику та ім'ям В. Г. Вольфа, яким проведено дослідження зі
створення нового вихідного матеріалу, сортів і самозапилених ліній. В. Г. Вольф сформулював проблеми використання лінійно-гібридизаційного методу та використання ефекту гетерoзису у соняшника. Багато з цих проблем, незважаючи на зусилля численних дослідників
протягом десятиріч, не вирішено і по цей час.
В. Г. Вольф, по-перше, підкреслював труднощі створення самозапилених ліній з вдалим
поєднанням високої комбінаційної здатності за врожайністю та олійністю, а також стійкістю
до хвороб і вовчка. Другим етапом розвитку робіт з використання гетерозису у соняшника
було забезпечення схрещування самозапилених ліній, тобто одержання гібридного насіння в
умовах вільного перезапилення компонентів гібридизації. Ще до відкриття французьким ученим П. Леклерком міченої генної чоловічої стерильності, зчепленої з геном антоціанового
забарвлення та аналогічної форми, отриманої в ВСГІ (м. Одеса), дослідження В. Г. Вольфа
було спрямовано на використання чоловічої стерильності як генного, так і цитоплазматичного
типу для одержання гібридного насіння. Одним із вагомих результатів цієї роботи було відкриття у соняшника двох основних типів стерильності та вивчення їх морфо-фізіологічних та
цитоембріологічних особливостей. Ставилось питання також щодо правильного підбору компонентів схрещування, методів створення високоврожайних міжлінійних гібридів.
На основі генного типу стерильності було створено міжлінійні гібриди Харківський 1,
Харківський 2, Харківський 3, які не мали суттєвих переваг перед поширеними на той час сортами і не знайшли широкого застосування через трудомістке насінництво, що потребувало
великих витрат ручної праці на видалення в насіннєвих посівах 50 % фертильних рослин.
Практичне використання цитоплазматичної (повністю закріпленої) стерильності на той
час було припинено через відсутність 100 %-х закріплювачів стерильності. Максимально досягнутий ефект закріплення складав 88 %.
Розроблені методики досліджень щодо селекції ліній – стерильних аналогів, ліній – відновлювачів фертильності пилку, створення і вивчення експериментальних гібридів вперше
відображено у надрукованих в інституті методичних положеннях з гетерoзиснoї селекції та
насінництва соняшнику.
Під керівництвом В. Г. Вольфа плідно працювали М. С. Ситник, Л. В. Бондаренко,
О. М. Рябота, Л. П. Думачова, О. М. Касьяненко. Було створено генетично різні гомозиготні
самозапилені лінії з високою комбінаційною здатністю, стійкістю до хвороб. Завдяки проведеним дослідженням вперше опубліковано методичні положення щодо гетерозисної селекції
та насінництва, спрямованого на створення гібридів соняшнику спочатку на основі генної чо240

ловічої стерильності, пізніше – цитоплазматичної чоловічої стерильності. Для створення міжвидових гібридів та отримання цінного селекційного матеріалу вчені почали використовувати
віддалені дикорослі види соняшнику.
Дисертаційна робота М. С. Ситник «Использование межвидовой гибридизации в селекции подсолнечника для условий Лесостепи УССР» полягала у вивченні можливості отримання міжвидових гібридів між сортами культурного та дикорослими видами соняшнику в умовах Лісостепу України та оцінці успадкування господарських ознак.
На той час повна відсутність у культурних сортів стійкості до багатьох збудників хвороб
соняшнику примусила проводити пошук джерел стійкості серед диких видів роду Helianthus.
У роботах М. С. Ситник висвітлено проблему пошуку джерел стійкості шляхом схрещування
культурного соняшнику з однорічними і багаторічними диплоїдними (2n=34), тетраплoїдними
(2n=68) та гeкcaплoїдними (2n=102) видами роду Helianthus (усього 12 видів), що мають груповий імунітет до основних патогенів соняшнику.
Конкретне завдання, яке було поставлене перед дослідниками –створити за допомогою
методу міжвидової гібридизації вихідний матеріал, який поєднував би комплексний імунітет
до збудників основних хвороб і вовчка з продуктивністю на рівні селекційних сортів соняшнику, поширених у ті роки. При цьому було використано два способи створення гібридів: статева гібридизація та попереднє вегетативне зближення; перший спосіб – з кастрацією материнських рослин, другий – без кастрації.
У результаті десятирічної роботи (1961-1971 рр.) зроблено цікаві висновки щодо гібридизації культурного соняшнику з деякими видами роду Helianthus. Детально вивчено і висвітлено здатність видів до схрещування, процент зав'язування насіння, життєздатність і методи
підвищення польової схожості гібридних насінин, особливості розвитку міжвидових гібридів
соняшнику і формоутворюючого процесу в гібридних поколіннях. Важливим був висновок,
що міцний формоутворюючий процес, який спостерігали у другому та наступних поколіннях
міжвидових гібридів, супроводжується не тільки відхиленими від нормального росту і розвитку рослин, наприклад, рослинами-альбіносами, але і новоутвореннями (спадковими мутаціями), що відрізнялися стійкістю до вовчка, збудників склеротинiозу та іржі, мали великий багатоквітковий кошик і були запропоновані до використання в селекційній роботі.
Гібридні рослини вивчали на жорсткому інфекційному фоні з внесенням при посіві в
гнізда насіння різних рас вовчка, склероціїв білoї та сірої гнилей. Було встановлено, що для
збагачення генофонду соняшнику особливо цінною є гексаплоїдна група видів, яка відрізняється груповим імунітетом до Plasmopara helianthi N., Puccinia helianthi Schw, Phoma sp.,
Orobanche cumana Wallr., Sclerotinia sclerotiоrum (Lib) de Bari, однак схрещування з гексаплоїдами пов'язане з великими труднощами отримання гібридного насіння. Як материнську форму рекомендовано використовувати дикорослі види.
На жаль, було встановлено, що в послідовних зворотних схрещуваннях спостерігаються
ускладнення, а саме: слабка фертильність першого покоління, повна безплідність у першому
та другому поколіннях; поступова втрата рослинами культурного типу стійкості до збудників
хвороб і вовчка; висока гетерозиготність гібридів, яка ускладнює виділення константних
форм. Крім того, константні форми, які поєднували стійкість до вовчка і склеротиніозу, поступалися за продуктивністю та олійністю кращим сортам, тобто в гібридах домінували всі
ознаки дикорослих видів, у тому числі негативні для селекції. Тому, починаючи з третього
покоління, між перевіреними на імунітет рослинами було рекомендовано проводити лише
перезапилення. Проте методом міжвидової гібридизації, що поєднувала насичуючі і парні
схрещування з багаторазовим індивідуальним добором на жорсткому інфекційному фоні, було створено велику різноманітність форм з різним ступенем стійкості до вовчка, сірої та білої
гнилей, які різнилися за господарськими ознаками.
На базі міжвидових популяцій методом інцухту та інтенсивного добору створено морфологічно вирівняний селекційний матеріал з високим вмістом олії в насінні, низькою лушпинністю, 100%-ою панцирністю і високою комбінаційною здатністю.
У 80-ті роки з різних комбінацій міжвидових rібридів (MBГ), отриманих на базі міжвидових
популяцій Helianthus tuberоsus / H. annuus L., було виділено родини певного практичного інте241

ресу: МВГ-75, МВГ-136, МВГ-441, МВГ-562, МВГ-659, МВГ-772 МВГ 5/3, MBГ-39/1, MBI-513,
МВГ-551/4, MВГ-755 та інші, які в подальшому стали вихідним матеріалом для створення високоврожайних, стійких до нових рас вовчка сортів та ліній соняшнику. Метод інцухту в поєднанні
з інтенсивним добором дозволив виділити з цих сімей морфологічно вирівняний селекційний матеріал з високою олійністю, відносно стійкий до місцевих рас вовчка і сірої гнилі.
Гомозиготні лінії, створені на основі гібридних комбінацій Неlianthus tuberosus /
H annuus L, знайшли своє застосування при створенні таких промислових гібридів, як Світоч,
Погляд, Зустріч та інші.
Створення в інституті наприкінці 60-х років ліній зі стерильністю генного типу дозволило селекціонерам звернути увагу на гетерозис у соняшнику в зв`язку з можливістю використання стерильних ліній для вирощування гібридного насіння. Тому виникла необхідність розробки методів визначення цінності ліній (сортів) як компонентів схрещувань, тобто вивчення
їх комбінаційної здатності.
Л. В. Бондаренко захистив дисертацію за темою: «Методы изучения комбинационной
способности инцухт-линий подсолнечника». Широке випробування сортолінійних і міжлінійниx гібридів за методами, розробленими багатьма авторами на кукурудзі, було проведено ним
у 1967-1970 рр. У роботі Л. В. Бондаренко дослідив методи оцінки загальної комбінаційної
здатності (ЗКЗ) в схемах неповного діалельного схрещування, топкросу, полікросу, вільного
запилення. Завданням було виділити метод, який був би найбільш достовірним та найменш
витратним для визначення ЗКЗ у інцухт-ліній соняшнику. Крім цього, дисертант вивчав прояв
у ліній властивостей вибірковості у процесі запилення-запліднення, а також вирівняність їх за
ознаками олійності та лушпинності сім‘янок. Необхідно відмітити, що роботу було виконано
на лініях з неповністю (60-70 %) закріпленою стерильністю з використанням явища самонесумісності і вибірковості запліднення. Автором зроблено важливі теоретичні і практичні висновки, наприклад, щодо найбільш доступного методу визначення загальної комбінаційної
здатності (ЗКЗ) ліній соняшнику. В результаті випробування сортолінійних i міжлінійних гібридів було рекомендовано метод топкpосів. Встановлено, що достовірну оцінку ліній соняшнику за основними господарськими показниками можна отримати при використанні двох тестерів. Важливим був висновок щодо істотного впливу умов року випробувань на оцінку ЗКЗ
ліній і необхідність, як мінімум, дворічного випробування топкросних гібридів. Ці висновки
також зберегли значення і пізніше, при розробці методів випробувань ліній з цитоплазматичною чоловічою стерильністю.
У результаті проведених робіт виділено лінії з високою ЗКЗ за ознаками продуктивності, а також створено високогeтерoзисні гібридні комбінації, які перевищили стандарт (сорт
ВНИИМК 6540) на 0,33-0,53 т/га (15-24%) за врожайністю насіння та на 0,15-0,20 т/га (22 %)
за збором олії.
У дисертації Л. П. Думачевої за темою «Проявление гетерозиса у гибридов первого поколения подсолнечника (Helianthus annuus L.)» досліджено особливості прояву гетерозису у
міжлінійних та сортолінійних гібридів соняшнику за основними цінними господарськими
ознаками. Досліди Л. П. Думачової, проведені у 1968-1970 рр., було присвячено вивченню
рівня гетерозисного ефекту в першому гібридному поколінні, і на селекційному матеріалі інституту підтвердили накопичені на той час дані про більшу ефективність міжлінійної гібридизації в порівнянні з сортолінійною.
Питання прояву гетерoзису за основними господарсько-цінними ознаками, зокрема за
врожаєм насіння, збором олії з гектара, вмістом олії в насінні, лушпинністю та іншими, а також
ступенем впливу рівня ознаки батьківських форм на рівень гетерозису у той час було вивчено
недостатньо. Щоб дати відповідь на ці питання, було проведено діалельні схрещування
10 материнських і 12 батьківських ліній. Рівень гетерoзису визначали за відношенням кращого
батька (істинний гетерозис) до стандарту (конкурсний гeтерoзис). Найвищий гетерoзис проявився за врожаєм насіння, збором олії і висотою рослин. Було відмічено значний гетерозис за вмістом олії в насінні. Більш ніж 50 % вивчених гібридних комбінацій показали значний істинний
гетерозис. Процент комбінацій з високим конкурсним гетерозисом був значно нижчим (1020 %). Збіг оцінок ЗКЗ за декілька років випробувань спостерігали за такими ознаками як олій242

ність насіння, маса 1000 насінин, лушпинність, тривалість вегетаційного періоду. Комбінаційна
здатність за збором олії з гектара була менш стабільною. Дослідження характеру успадкування
вмісту жирних кислот показало, що гібриди першого покоління за вмістом лінолевої кислоти,
як правило, наближаються до материнської форми. Підвищення питомої ваги лінолевої кислоти
в олії материнської форми супроводжується підвищенням вмісту цієї кислоти в олії гібридів.
Подібну картину спостерігали також за вмістом олеїнової кислоти. Визначено загальну комбінаційну здатність самозапильних ліній методом аналізуючих схрещувань. Вивчено жирнокислотний склад олії F1 міжлінійних та сортолінійних гібридів та їх батьківських форм.
Для вирішення проблеми підвищення ефективності селекційного процесу О. М. Касьяненко в 1969-1972 рр. провів широке вивчення спадковості і кореляції в популяції соняшнику.
Організм є цілісною системою взаємопов'язаних органів і властивостей. Зміна будь-якої ознаки здатна викликати зміну інших властивостей організму. Спрямований добір у будь-якому
напрямі діє на організм в цілому, і жодну властивість організму неможливо змінити ізольовано від всієї генетичної системи. Тому вивчення біологічних взаємозв'язків традиційно є невід`ємною частиною селекційного процесу.
Найпопулярнішим методом їх вивчення і біометричного аналізу є кореляційний аналіз.
Його використання в селекційному процесі дозволяє вирішувати багато проблем, одна з яких –
побудова ідеальної рослини для конкретних умов середовища. На підставі вивчення 19 кількісних ознак рослини соняшнику автором було визначено ступінь генотипової різноманітності
ознак у соняшника і розроблено методику визначення коефіцієнта спадковості h2 без зміни поколінь. Вивчено успадковування ознак і систему кореляційних зв'язків у популяції соняшнику, а
також запропоновано методику проведення добору за ознаками з низькою спадковістю.
О. М. Касьяненко використав класичне поняття «генотипового середовища», тобто сукупності
всіх генів, які входять до даного гeнома, і взаємодія яких впливає на ефект даного гена. Теоретичний аналіз взаємозв'язків між ознаками дозволив припустити, що на певні «гeнeтичні детермінанти» впливає не весь генотип, а лише деяка його частина, яку автор назвав «активним генотиповим середовищем» (AГС). За думкою дослідника, високу ефективність добору імовірніше
чекати за ознаками, генетичні детермінанти яких входять до AГС. Аналіз кількісного і якісного
складу AГС за вивченими господарсько-корисними ознаками показав, що при доборі з урахуванням АГС як головну ознаку при селекції на підвищення вмісту олії в насінні слід вважати
лушпинністъ та вихід олії; при селекції на підвищення врожайності – вихід ядра.
Роботи з селекції соняшнику після В. Г. Вольфа продовжив його учень А. Д. Гуменюк,
завідувач лабораторії селекції соняшнику у 1973-1991 рр. Учений вів селекцію соняшнику на
продуктивність і олійність. Під його керівництвом розроблено та теоретично обґрунтовано
методи створення високоолійних сортів соняшнику, що відобразилося у практичному втіленні: створено сім сортів соняшнику з олійністю до 60 % (Харківський 40, Харківський 50, Харківський 75, Харківський 100, Харківський 101, Харківський скоростиглий, Ранок). Скоростиглий сорт Ранок мав підвищений вміст білка (24- 27 %).
Послідовником і однодумцем В. Г. Вольфа був його учень О. М. Рябота. У 1966-1970 рр.
він займався вивченням успадкування чоловічої стерильності, вивчав теоретичні і практичні
методи гетерозисної селекції соняшнику, створив велику кількість стерильних аналогів різних
за стиглістю ліній, а на їх основі – низку гетерозисних гібридів соняшнику. Ним було створено одні з перших вітчизняних ГЧС-гібридів: Харківський 1, Харківський 2, Харківський 3.
Матеріалом для його дослідів були фертильні і стерильні рослини самозапилених ліній
генного типу чоловічої стерильності. Стерильні форми було представлено чотирма типами,
які розрізняються за характером розвитку репродуктивних органів і формою пилку в період
цвітіння. Перший і другий типи стерильності пилку виявлено і описано В. Г. Вольфом, третій
і четвертий безпосередньо О. М. Ряботою. Для генетичного вивчення чоловічої стерильності
проведено серії дослідів у десяти варіантах.
Досліди з біології цвітіння соняшнику дозволили удосконалити знання з багатьох важливих питань: розвиток суцвіття і трубчастої квітки соняшнику; утворювання і розвиток стінок гнізда пиляка; мейоз у материнських клітинах пилку фертильних і стерильних форм соняшнику; розвиток пиляків і пилкових зерен фертильних рослин у процесі гамeтогенезу; розвиток
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пиляків і пилкових зерен стерильних форм соняшнику; порівняльне вивчення розмірів пилкових зерен фертильних і стерильних рослин. Результати дослідів підтвердили дані попередніх
дослідників про рецесивний характер успадкування ознаки і монофакторіальне розщеплення,
однак при цьому встановлено, що в різних джерелах стерильності ці фактори неідентичні.
Як підкреслював О. М. Рябота, специфіка соняшнику як олійної культури потребує певних вимог щодо багатьох показників самозапилених ліній, серед яких найважливішими є врожайність насіння, олійність і лушпинність. Особливу увагу слід звертати на стійкість до збудників хвороб.
Розвиваючи вирішення проблеми, автор запропонував схему селекції самозапилених ліній. У першу чергу необхідно залучити до селекційного процесу якомога різноманітніший у
генетичному відношенні вихідний матеріал: кращі сорти; перше покоління міжлінійних і сортолінійних гібридів; колекційні зразки з мінімальною кількістю негативних властивостей;
складні гібридні комбінації. На підставі проведених дослідів О. М. Ряботa запропонував для
зменшення інцухт-депресії за основними господарськими показниками (урожайність насіння,
вміст олії в насінні) вести селекцію самозапилених ліній методом інцухтування з подальшим
перезапиленням у межах ліній. Такий метод дає можливість у третьому – п`ятому поколінні
досягти задовільної вирівняності за морфологічними ознаками. Автор підкреслив, що при
цьому не можна робити висновок про ступінь гомозиготності ліній за якісними показниками.
Було зроблено висновок про необхідність проведення жорсткого контролю за основними критеріями, починаючи з першого покоління самозапилення. Такий метод надає можливість
створення цінних у селекційному віднощенні ліній у короткі строки (1-5 років).
У дослідах О. М. Ряботи з співавторами велику увагу приділено відбору і оцінці самозапилених ліній соняшнику як компонентів схpeщування для гетерoзисної селекції, пошуку перспективних ліній з високими показниками ЗКЗ і СКЗ за комплексом господарсько-корисних
ознак. На підставі багаторічних дослідів встановлено, що оцінки комбінаційної здатності ліній
соняшнику в значному ступені залежать від погодних умов.
Увагу багатьох дослідників інституту було спрямовано на розробку методів надійної оцінки комбінаційної здатності ліній соняшнику, які дозволять виділити кращий і відбракувати
селекційно неперспективний матеріал. Були спроби розробити методи непрямого визначення
комбінаційної здатності на основі деяких фізіологічних і біохімічних ознак рослин та їх кореляційних зв'язків з комбінаційною цінністю ліній. Так, С. Г. Манзюк, Л. Е. Закревська встановили
зв'язок між вмістом вітамінів групи В у ліній та комбінаційною здатністю цих ліній. Лінії з високою комбінаційною здатністю мали вищий вміст нікoтинової кислоти і біотину та нижчий
інозиту. Метод непрямої оцінки ліній за комбінаційною здатністю і прогнозування гетерозису в
зв'язку з його недостатньою розробкою, не знайшов поки що практичного застосування.
Наприкінці 70-х років роботу продовжено з використанням нового вихідного матеріалу вітчизняної і зарубіжної селекції, перш за все, самозапилених ліній з високою комбінаційною здатністю за врожаєм насіння та вмістом олії в насінні, джерел цитоплазматичної чоловічої стерильності і відновників фертильності пилку. За основу було прийнято концепцію: створення будь-якого
вихідного матеріалу соняшнику має враховувати стійкість до основних збудників хвороб.
На той час вже не викликали сумніву переваги міжлінійних гібридів над сортами: ранньостиглість, рівномірність дозрівання, вирівняність за висотою рослин, витривалість до патогенів. Виникла необхідність визначення параметрів батьківських ліній гібридів. Так, при
створенні материнської форми рекомендовано дотримуватися таких показників: вміст олії на
рівні високоолійних сортів, тривалість вегетаційного періоду 96-110 діб, повне закріплення
стерильності. Вимоги до батьківської форми – це 100 % здатність до відновлення фертильності пилку, наявність генів стійкості до вовчка та збудника несправжньої борошнистої роси, а
також багатокошиковий тип рослини.
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Розвиток теорії гетерозисної селекції соняшнику,
80-ті роки ХХ сторіччя – до теперішнього часу
З 1981 р. селекція велася у двох напрямах, зокрема створення сортів-популяцій і створення гібридів на основі ЦЧС. Протягом 10-ти (1981-1991) років створено групу Rf-ліній,
стійких до вовчка та збудника несправжньої борошнистої роси. Перші багатокошикові відновники фертильності пилку (Rf-лінії) починали цвісти на 5-7 діб пізніше за материнські форми,
що ускладнювало створення гібридного насіння. У зв'язку з цим проведено добір ранньоквітучих генoтипiв методом інцухту на інфікованих фонах. Як вихідний матеріал використовували штучні популяції, створені на основі гібридів між сортами і лініями – відновниками фертильності пилку; гібриди вітчизняної і закордонної селекції а також гібриди популяції, створені на основі схрещувань багатокошикових форм соняшнику.
На теперішній час кількість батьківських форм нараховує біля 900 зразків робочої колекції.
Вивчення гібридів з участю нових ліній показало їх високий генетичний потенціал урожайності.
Перші гібриди, як правило, поступалися дозволеним до поширення сортам-популяціям за
вмістом олії в насінні. Вихід з цієї ситуації було знайдено шляхом підвищення вмісту олії в насінні материнських форм гібридів. Використання стерильного аналога сорту Харківський 50 як
материнської форми дозволило створити сортолінійний гібрид Харківський 40, який у середньому за 1981–1983 рр. перевищив сорт Харківський 50 за врожайністю насіння на 0,38 т/га, за
вмістом олії в насінні на 0,5 % та за збором олії на 226 кг/га. Однак, враховуючи переваги перших міжлінійних гібридів над сортолінійними, зокрема вищий рівень гетерозису, Держкомісія
по сортовипробуванню не рекомендувала гібрид Харківський 40 для районування.
Враховуючи це, селекцію в інституті було зосереджено на створенні лише міжлінійних
гібридів різних груп стиглості. Використання теоретичного і практичного потенціалу накопиченого до середини 80-х років, дозволило колективу відділу cелекції олійних культур створити і передати в Державне сортовипробування в 1989 році гібрид Харківський 49, дозволений
до поширення в 1991 році в Росії, a роком пізніше в Україні, а також гібриди Харківський 58
та Світоч. Нові гібриди не перевищували сорт-стандарт за вмістом олії в насінні. Разом з тим,
при оцінці ефективності гібрида, головним показником є збір олії з гектара, який визначається, насамперед, урожайністю. Завдяки високому врожаю насіння, нові гібриди істотно перевищували стандарт – сорт Харківський 50 – за збором олії.
Створений гібрид соняшнику Харківський 49 відповідав потребам сільськогосподарського
виробництва і олієпереробної промисловості за фізичними, хімічними і технологічними якостями.
Гібрид низькорослий, скоростиглий, високопродуктивний, стійкий до хвороб, проти вилягання.
Гібрид перевищив урожай стандарту ВНДІОК 6540 на 0,3–0,6 т/га і збору олії на 150–300 кг/га.
Гібрид внесено у 1990 р. в Державний Реєстр сортів рослин Росії, в 1991 р. – України.
У 1987 році захищено дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Л. С. Осиповою «Создание самоопыленных линий подсолнечника в восточной лесостепи УССР». Дана робота полягала у вивченні проблем створення інцухт-ліній, розробці стратегій організації селекції самозапильних ліній соняшнику, методів вивчення та відбору на різних етапах інцухту форм, різних за цінними господарськими ознаками. Всебічні
дослідження, проведені на різному за генетичною природою матеріалі, дозволили встановити
закономірності прояву інцухту в селекції соняшнику, за комплексом селекційно цінних ознак
дослідити особливості фенотипового прояву різного ступеня інцухту. Було доведено можливість створення самозапилених ліній соняшнику, які поєднують високу продуктивність з високим вмістом олії в насінні, стійкістю до вовчка та високою комбінаційною здатністю. Розроблено методику оцінки генетичної і господарської цінності самозапилених ліній соняшнику
за площею фотосинтетичної активної поверхні рослини та принципово нову методику визначення площі листкової поверхні.
Депресія, яка виникає при самозапиленні, у різних ліній проявляється неоднаково. Виявлено різні реакції ліній соняшнику різного походження на характер прояву інцухту. До першої
групи віднесено лінії без специфічності реакції на ступінь інцухту, до другої – лінії, для яких
характерним є підвищення депресії в перші роки і стабільний прояв цього показника в наступні роки. Третю групу склали лінії, у яких з кожним наступним поколінням інцухтy депресія
послідовно зростала.
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З 1991 року по 2010 рік відділ селекції соняшнику очолював академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Віктор Васильович
Кириченко, який почав працювати с соняшником у 1980 році. Під його керівництвом також було створено новий генофонд соняшнику, стійкий до збудників основних хвороб, з високими
господарськими показниками. За 10 років з його участю було створено десятки ліній та гібридів
F1, у тому числі Харківський 49, Світоч, Зустріч, Погляд, Харківський 58, які були розповсюджені в Україні і за кордоном. Вперше в Україні створено лінії та гібриди соняшнику з високим
вмістом гліцеридів насичених жирних кислот (пальмітинової та стеаринової).
Наукова робота вимагала спільного виконання окремих завдань з лабораторією боротьби
з сірою та білою гнилями (О. М. Долгова, В. П. Петренкова, З. К. Аладьїна), в якій було створено штучні інфекційні фони. Відібрано форми соняшнику, стійкі до збудників вовчка, несправжньої борошнистої роси, сірої та білої гнилей, фомопсису. Розроблено методи оцінки
вихідного матеріалу за стійкістю до хвороб, виявлено агресивні раси вовчка та патогенів.
Концепція створення нового селекційного матеріалу передбачала вивчення його на фоні
зараження вовчком. Розповсюдження цього квіткового пapaзита у 80-ті роки знову досягло
апогею в південних районах Харківської області та північних районах Донецької.
З. К. Аладьїна у 1991 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою «Создание исходного материала подсолнечника
устойчивого к заразихе в восточной лесостепи УССР». У роботі наведено дані оцінки селекційного матеріалу на стійкість до вовчка, відбору стійких форм та створення стійкого до вовчка вихідного та селекційного матеріалу соняшнику. З. К. Аладьїна довела, що в ДонецькоПридніпровському регіоні найагресивнішими ізолятами вовчка є донецький і харківський
штами. Створені нею самозапилені лінії в I3 були гoмозиготними за ознакою стійкості до вовчка, що свідчило про ефективність добору в ранніх поколіннях. Введення в синтетики ліній Х
1002 i Х 1005 підвищило вірогідність стійкості рекомбінантів до цього паразита. Було підтверджено домінантний монофакторіальний тип успадковування стійкості до вовчка. В цей період колективом лабораторії селекції соняшнику рекомендовано модифікований метод ранньої
діагностики визначення стійкості соняшнику до вовчка в умовах штучного клімату.
Завдяки використанню штучного клімату, з 1982 по 1992 рік вдалося вивчити расовий
склад вовчка і створити новий селекційний матеріал як материнського, так і батьківського
типів. Для селекційної практики рекомендовано лінії X 1002, X 1005, X 711, які дали можливість створити гібриди Харківський 49, Харківський 58, Світоч, Погляд та інші. Починаючи з
1991 року лабораторія плідно співпрацювала з відомою компанією «Піонер» (європейське
відділення). Було створено три спільні гібриди. Особливістю співпраці було широке впровадження гібрида ПР62А91 (XF 202) в багатьох країнах світу, що забезпечило надходження
роялті в іноземній валюті біля 2,0 млн. доларів США.
Значним успіхом лабораторії селекції соняшнику в 1995 році стало створення гібрида
Харківський 58 на базі лінії-материнського компоненту Сх 503 А (Х 503 Б), який було отримано за допомогою методу хімічного мутагенезу. Гібрид пристосований до вирощування за
інтенсивною технологією, толерантний до загущення. До Державного реєстру сортів рослин
України внесений у 1995 р. Щорічна площа посіву гібрида складала понад 30 тис. га.
У лабораторії вивчено біохімічний склад білка та жирних кислот, агроекологічні особливості простих та трилінійних гібридів, комбінаційну здатність, терморезистентність та посухостійкість ліній соняшнику. Створені В. В. Кириченком, З. К. Аладьїною, А. Д. Гуменюком,
В. І. Повякало, К. М. Макляк, В. І. Сивенко ранньостиглі гібриди Кий, Красень, Ной, Візит відрізнялися від стандартів підвищеною продуктивністю та груповою стійкістю до хвороб.
Прогресом у підвищенні продуктивності соняшнику стало впровадження у виробництво
високоврожайних гібридів як вітчизняної, так і закордонної селекції. Серед них широко відомі
гібриди селекції Інституту рослинництва: Оскіл, Еней, Дарій, Форвард, Сівер та інші, які користувалися значним попитом у сільгоспвиробників.
Включення в селекційний процес нового лінійного матеріалу потребувало нових досліджень. Всебічне вивчення ліній з цитоплазматичною чоловічою стерильністю проведено
К. М. Макляк у 1994-1996 рр. У 1998 році відбувся захист її дисертаційної роботи на здобуття
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наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Гетерозис кількісних ознак і
генетичні властивості ліній соняшнику». Роботу проводили для отримання детальної інформації
про генетичні особливості конкретних ознак (рівень конкурсного і істинного гетерозису, загальна
і специфічна комбінаційна здатність та її мінливість у різноманітних умовах вирощування, системи генетичного контролю основних кількісних ознак) ліній та створених за їх участю гібридів у
соняшника. Як основний метод досліджень було обрано повну діалельну схему схрещувань з використанням методик обчислювання Б. Гріффінга та Б. Хеймана. Узагальненням дослідних даних
встановлено комплекс генетичних компонентів, що оцінюють селекційну цінність самозапилених
ліній (рівень конкурсного та істинного гетерозису, загальну і специфічну комбінаційну здатність,
системи генетичного контролю основних кількісних ознак). Важливим був висновок про стабільний взаємозв`язок комбінаційної здатності із співвідношенням домінантних і рецесивних алелів,
які контролюють основні кількісні ознаки, що свідчить про генетичну обумовленість комбінаційної здатності соняшнику. Доведено можливість створення високогeтерoзисниx простих стерильних гібридів для використання їх як материнських форм трилінійних гібридів.
У 90-х роках нове покоління комп'ютерної техніки зробило можливим проведення системних досліджень вихідного та селекційного матеріалу. Досліди було зорієнтовано на розробку принципів системних досліджень, системного аналізу вихідного та селекційного матеріалу в селекції гібридного соняшнику з точки зору прояву гетерозису на рівні макропроцесів
(формування продуктивності, олійності насіння, генетичного захисту врожаю від лімітів абіотичного і біотичного середовища).
Детальним вивченням ознак вегетативної та репродуктивної сфер материнських макросистем і гібридного покоління F1 доведено, що в селекційних програмах керованими ознаками, якими можуть бути урожайність соняшнику, маса 1000 насінин, вміст олії в насінні, збір
олії, висота рослин, діаметр кошика та індекс репродуктивної здатності рослини (кількість
насінин на м2). Дані дослідів дозволили ствердити, що материнські форми робочої колекції
являють собою генотипову різноманітність за шістьма системами, що відносяться до організації різних процесів.
Постійно проводиться робота зі створення нового селекційного матеріалу (материнського, чоловічного типу). Щорічно в розсаднику самозапилення висівається та досліджується
близько 1000 зразків різного ступеня інцухтування.
Виникла проблема: систематизувати отриманий матеріал за рівнем та мінливістю основних господарсько-цінних ознак та дати рекомендації з його використання в гетерозисній селекції. З цією метою аналізується мінливість зразків колекції інбредних ліній та гібридів між
ними за основними морфобіологічними ознаками; визначається інтегральна генетична цінність ліній за допомогою системного аналізу і моделювання; визначається комбінаційна здатність та специфічність донорських властивостей ліній харківської селекції у порівнянні з лініями іншого походження.
За результатами дослідження принципів прояву механізмів системного генетичного контролю макроознак у селекційних ситуаціях та прояву системних явищ гетерозису, адаптивності та норми реакції за ними в 2004 році опубліковано колективно монографію: П. П. Літун,
В. В. Кириченко, В. П. Петренкова, В. П. Коломацька «Теорія і практика селекції на макроознаки. Методологічні проблеми». Реалізовані оригінальні підходи щодо визначення цінності
ліній сприяли цілеспрямованому їх підбору для отримання високогетерозисних гібридних
комбінацій з оптимальним сполученням господарсько-цінних ознак.
У гетерозисній селекції соняшнику особливу значущість мають розсадники випробування
зразків робочої колекції та тест-гібридів. Знання донорських властивостей вихідного та селекційного матеріалу дає можливість визначити найбільш перспективні шляхи селекції на основі
існуючого генетичного різноманіття, виявити «вузькі місця» за конкретними напрямами селекції. Розсадник випробування тест-гібридів, який включає щорічні випробування 1000 тестгібридів, дає можливість оцінити донорські властивості вихідного та селекційного матеріалу.
На початку 2000-х рр. дослідження лабораторії було спрямовано на пошук шляхів створення нового, більш досконалого лінійного матеріалу. Основною метою роботи було попов247

нення робочої колекції материнськими лініями з покращеною комбінаційною здатністю, підвищеною насіннєвою продуктивністю; розширення різноманіття за тривалістю вегетаційного
періоду та окремими елементами архітектоніки рослини.
Створення функціонально орієнтованих на конкретні екологічні та виробничі умови гібридів соняшнику, де гібрид розглядається перш за все як біологічна макроекосистема, здатна
до самоорганізації за рахунок генетичних механізмів цілісної рослини та здатна оптимально
реагувати на мінливість фізичного середовища, потребувала узагальнення величезного теоретичного і експериментального матеріалу, накопиченого у лабораторії до початку ХХІ сторіччя. Результати досліджень з проблеми природи механізмів системного контролю явища гетерозиса, адаптивності, продукційного процесу, його генетичного захисту, біогенезу запасних
речовин, що визначають якість продукції, висвітлено у докторській дисертаційній роботі «Теоретичні основи селекції соняшнику і практичне використання ефекту гетерозису», захищеної
В. В. Кириченком у 2002 році. Робота висвітлює закономірності прояву гетерозису у гібридів,
отриманих у результаті комбінування генетичних плазм різного походження. В роботі визначено специфічність дії генетичних механізмів, які відносяться до цілісності макросистеми та
установлено характер біогенезу жирних кислот у мутантів соняшнику. Розроблено методи
кількісної оцінки гетерозиса за макроознаками у складній генетичній організації та оцінено
донорські властивості батьківських компонентів, прогнозовано високогетерозисні комбінації.
Створено новий вихідний матеріал соняшнику, який поєднує високу врожайність, високий
вміст олії, короткий вегетаційний період, економічно вигідну насіннєву продуктивність батьківських форм, високу стійкість до основних збудників хвороб та шкідників.
У дослідженнях 2000-2007 років увагу зосереджено на проблемах спеціальної генетики в
прояві системного генетичного контролю макроознак соняшнику, а також на розробці методологічних і методичних проблем генетичної і селекційної цінності вихідного і селекційного матеріалу за генетичною організацією морфогенезу макроознак. У ці роки під керівництвом П. П. Літуна
розроблено концепцію та алгоритми селекційно-орієнтованого системного аналізу і кібернетичного моделювання специфічності селекційного матеріалу. Значну увагу приділено генетичній
організації процесів індивідуального розвитку та морфогенезу макроознак, а також стратегії реалізації їх з використанням сучасних інформаційних технологій та комп‘ютерної техніки. Основні
розробки з спеціальної генетики макроознак, системного аналізу та кібернетичного моделювання
і в цілому поглибленого теоретичного аналізу селекційного матеріалу за системними властивостями висвітлено в колективній монографії (П. П. Литун, В. В. Кириченко, В. П. Петренкова,
В. П. Коломацкая Адаптивна селекция. Теория и практика на современном этапе, 2007 р.).
Результати досліджень з розробки принципів і засобів теоретичного аналізу результатів
селекційних експериментів, оцінки генетичної цінності вихідного матеріалу соняшнику за
макроознаками і системними властивостями в гетерозисній селекції, розробки способів прогнозу високогетерозисних комбінацій і добору компонентів схрещувань було висвітлено в
навчальному посібнику «Системний аналіз в селекції польових культур», автори: П. П. Літун,
В. В. Кириченко, В. П. Петренкова, В. П., Коломацька який було опубліковано в 2009 році.
З 2006 року В. В. Кириченко координує дослідження з селекції та насінництва соняшнику в системі НААН. За цей період було створено новий генофонд соняшнику, стійкий до збудників основних хвороб, з високими господарськими показниками, в тому числі різноманітний за жирнокислотним складом олії.
В. В. Кириченко та його учні створили більше 85 гібридів, які являють весь спектр різноманіття сучасних гібридів соняшнику. Це гібриди олеїнового типу, орієнтовані на підвищення
харчової якості олії (містять 88-92 % олеїнової кислоти): Еней, Квін, Богун, Зорепад, Гектор,
Ореол. Гібриди лінолевого типу Оскіл, Ясон, Златсон, Форвард, Добродій, з високою потенційною врожайністю (5,5 т/га) і високим вмістом олії в насінні (50,1%). Гібриди пальмітинового
типу (містять 22 % пальмітинової кислоти): Капрал, Курсор, Трувор, Рубікон, а також ранньостиглі, високоврожайні гібриди кондитерського типу Шумер, Форсаж, Гудвін та ін.
Учені лабораторії приділяють значну увагу розробці теоретичних основ адаптивної селекції і практичному застосуванню в селекції соняшнику методам їх адаптивного потенціалу в
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умовах Лісостепу і Степу України. Мета адаптивної селекції – досягти мінімальної реакції
рослин на несприятливі фактори навколишнього середовища. Відомо, що найбільш надійним
методом реєстрації цієї властивості є екологічне сортовипробування. Значні зусилля було
сконцентровано на розробці методів ідентифікації генотипів за ознаками адаптивності на ранніх етапах селекційного процесу. Сьогодні не викликає сумніву необхідність створення робочої колекції самозапилених ліній, які відповідають вимогам селекції на адаптивність; розробки теоретичних основ селекції на адаптивність, розширення інформації щодо принципів надійного підбору батьківських пар при створенні гібридів соняшнику з широким потенціалом
пристосованості до несприятливих умов вирощування. З початку 80-х років В. Г. Вольфом і
П. П. Літуном було запропоновано модель обробки серії багаторічних дослідів, яка дозволяє
проаналізувати комбінаційну здатність ліній і ступінь взаємодії з середовищем. Автори ввели
до системи дисперсійного аналізу пaратипову мінливість, запропонували враховувати варіансу взаємодії ЗКЗ×середовище і СКЗ×середовище. Мінливість комбінаційної здатності оцінюється шляхом вивчення гібридів від діалельних схрещувань, що були випробувані в різних
умовах середовища, наприклад, в різні роки або у різних місцях.

Директор Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН, академік НААН,
доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України В. В. Кириченко, 2014 p.
Мінливість комбінаційної здатності ліній у різноманітних умовах вирощування викликає
значні ускладнення в процесі селекції, оскільки відбір генотипів в одних умовах може не забезпечити їх переваг в інших. З іншого боку, специфічність характеру мінливості комбінаційної здатності при зміні лімітів навколишнього середовища може бути параметром оцінки адаптивного потенціалу ліній при розробці методів підбору батьківських компонентів гібридів,
які відповідають вимогам адаптивної селекції.
3 цією метою в 1994-2002 рр. проведено всебічне дослідження 13 ліній-закріплювачів
стерильності соняшнику та їх стерильних аналогів шляхом випробування 156 простих стерильних гібридних комбінацій та 78 трилінійних гібридних комбінацій. Оцінку селекційної цінності ліній проводили за статистичними параметрами. Особливу увагу було приділено батьківським формам з стабільно високою (за ознаками продуктивності) або стабільно низькою (за
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тривалістю вегетаційного періоду та висоті рослин) комбінаційною здатністю. За даними багаторічних дослідів особливу цінність мала лінія Сх 1006 A зі стабільно високою ЗКЗ за врожайністю насіння, діаметром кошика і вмістом олії в насінні. На основі підбору батьківських
форм за результатами оцінки комбінаційної здатності створено трилінійні гібриди Сівер, Ковчег і Етюд. Широка генетична основа цих гібридів дозволяє їм адаптуватися до мінливості
умов вирощування, тобто стабільні показники за врожайністю генетично захищені від коливань факторів навколишнього середовища.
Вирішення проблем стабільного збільшення врожаю сільськогосподарських культур за
традиційним класичним підходом, спираючись тільки на експериментальні знання в рамках
багатьох наукових дисциплін аграрної науки, неможливе при відсутності загальної теорії продукційного процесу в агрофітоценозах. У цей час основна увага приділяється створенню гібридів, орієнтованих на конкретні екологічні і виробничі ситуації, при яких гібрид розглядається як біологічна макросистема, здатна до саморегуляції за рахунок генетичних механізмів
цілісності рослин, а також яка може оптимально реагувати на зміни фізичного середовища. У
роботах В. В. Кириченка та інших авторів розглянуто можливість використання для оцінки
селекційної і комерційної цінності гібридів сояшнику коефіцієнтів екологічної пластичності,
для визначення яких як відправна точка комфортності умов зростання використовується реакція самих рослин (індекс середовища). Авторами зроблено висновок про ненадійність традиційних оцінок селекційної і комерційної цінності гібридів за приростом урожаю щодо стандарту без урахування характеру організації процесу формування продуктивності та динаміки
мінливості агрокліматичних умов на момент випробування. Крім того, специфіка адаптивності селекційних форм соняшнику та мінливість динаміки факторів екологічного середовища
пов'язані з сонячною активністю. При врахуванні норми реакції та прогнозу динаміки мінливості процесу формування продуктивності на 11-річному циклі змін можливі оптимальні рішення щодо створення агрокліматичних умов та добору гібридів, орієнтованих на екологічне
середовище з конкретною організацією фізичних факторів.
Важливим є розвиток програм адаптивної селекції, спрямованих на підвищення стійкості
нових гібридів соняшнику проти посухи та жаростійкості в зв'язку з тим, що значна частка
площі, яку займає соняшник, розташована в зоні недостатнього та нерівномірного зволоження.
З метою визначення закономірностей мінливості та успадкування посухостійкості різних
генотипів соняшнику, формування колекції ліній для створення гібридів соняшнику з високою стійкістю до посухи було проведено дослідження І. В. Токаря та інших (1997-2002 рр.).
Авторами використано метод термотесту, розроблений професором В. Г. Шахбазовим. У ході
досліджень опрацьовано і вдосконалено метод термотесту щодо термодіагностики лінійного і
гібридного матеріалу соняшнику в лабораторних умовах. Яскраво доведено ефективність методу для прогнозування польової посухостійкості ліній і гібридів соняшнику, та ефективність
селекції соняшнику на стійкість проти високої температури та посухи шляхом схрещування
контрастних за термостійкістю батьківських форм. Оцінка екологічної стабільності урожайності гібридів в альтернативних екологічних умовах (Харківська область, Херсонська область)
дозволила виділити комбінації з високою термо- та посухостійкістю, стабільні за генотиповим
потенціалом урожайності в умовах півдня України. Захист дисертації І. В. Токаря за темою:
«Створення вихідного матеріалу, стійкого до високої температури та посухи в селекції соняшнику» відбувся у 2004 році.
У 1997-2000 рр. В. М. Поповим проведено роботу, спрямовану на визначення рівня поліморфізму ізоферментних систем та їх генетичного контролю RAPD-локусів і можливості
використання молекулярно-генетичних маркерів у генетико-селекційних дослідженнях соняшнику. Матеріалом для досліджень були 46 інбредних ліній селекції Інституту рослинництва
імені В. Я. Юр‘єва НААН, які проаналізовано за 10 ізоферментними системами. Автором вивчено генетичний контроль анодної естерази, катодної кислої фосфатази та НАД-залежної
малатдегідрогенази.
У вивченій вибірці ліній ідентифіковано 33 алельні варіанти за ферментними генами. З
46 вивчених ліній 38 мали унікальний набір алелів за вивченими генами. Отримані дані запропоновано для використання при контролі чистоти на всіх етапах насінництва, паспортизації ліній, а також визначення рівня гібридності у гібридів соняшнику.
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За допомогою RAPD-аналізу виявлено поліморфізм між 30 лініями соняшнику. Середній
рівень поліморфізму складав 72,6 %. У результаті узагальнення даних, одержаних методами
RAPD- та ізоферментного аналізу, лінії в обох випадках об‘єдналися в три групи, причому в
дендрограмі, отриманій на підставі RAPD-аналізу, більшість материнських і батьківських
ліній було зосереджено в різних кластерах. Коефіцієнт кореляції між генетичними відстанями,
одержаний за даними RAPD- та ізоферментного аналізу склав 0,07. Було зроблено висновок,
що більш прийнятним для структурування вихідного матеріалу є RAPD-аналіз.
Молекулярно-генетичні маркери є зручним інструментом для детального маркування
морфологічних ознак, особливо тих, що мають селекційне значення, для виявлення інтрогресії
чужорідного матеріалу, ідентифікації генотипів. Я. Ю. Шарипіна із співавторами після вивчення шести ізоферментних систем (ME, EST, 6-PGD, AAT, ACP, IDH) на приклад 23 мутантних інбредних ліній соняшнику, створених в інституті, встановила генетичний контроль малік-ензиму та контролювання ідентифікованої поліморфної зони цього ферменту одним геном. Також було встановлено, що гени, які контролюють вивчені ферментні системи, успадковуються незалежно один від одного і, найімовірніше, належать до різних груп зчеплення.
Генетичні дослідження ведуться не тільки за кількісними, але і за якісними ознаками. Це
викликано, в першу чергу, необхідністю пошуку морфологічних маркерів для визначення автентичності, чистоти та однорідності селекційного матеріалу. Для використання певної маркерної системи необхідно вивчити її мінливість та селекційний контроль. З цією метою було
створені на фертильній основі зворотні гібридні комбінації від схрещувань інбредних ліній
соняшнику, що відрізнялись за морфологічними та біохімічними ознаками. Вивчали колір
язичкових квіток, гіллястість, здатність до відновлення фертильності пилку соняшнику.
Вивченням колекції з 23 інбредних ліній соняшнику мутантного походження селекції ІР
встановлено п'ять варіантів забарвлення язичкових квіток: абрикосового, лимонного, блідожовтого, жовтого та жовтогарячого. Доведено, що забарвлення язичкових квіток контролюється різними генами, за якими проходить розщеплення. Фактичне розщеплення за забарвленням язикових квіток (жовтим/лимонним, жовтим/абрикосовим) відповідає теоретично очікуваному 3:1, яке є характерним для моногенного типу успадкування.
У комбінаціях схрещування ліній «лимонне/абрикосове забарвлення» в F2 розщеплення
склало 9:3:4, що є характерним для взаємодії генів за типом рецесивного епістазу. Тобто, за
прояв абрикосового та лимонного забарвлення язичкових квіток відповідають рецесивні алелі
різних генів, завдяки чому ці мутантні варіанти забарвлення можна використовувати як показник чистоти батьківських ліній гібридів соняшнику.
Реципрокні схрещування між лініями з різною формою язичкових квіток (нормальна
форма, дзвоникоподібна, довгі трубкоподібні язичкові квіточки) показали моногенний генетичний контроль за цими ознаками. Ці дані дозволили запропонувати форму язичкових квіток
для використання в селекційних програмах зі створення гібридів із чітко визначеними маркерними ознаками .
Велике розмаїття дикорослих форм соняшнику (Helianthus L.) відкриває широкі можливості для вивчення філогенетичної спорідненості, ядерно-цитоплазматичних взаємовідносин,
інтрогресії генетичного матеріалу в геном культурного соняшнику (H. annuus) з метою поліпшення господарсько-цінних ознак цих рослин. З метою розширення генетичного різноманіття соняшнику та створення нового вихідного матеріалу для селекції на базі колекції диких
видів соняшнику проведено міжвидову гібридизацію.
Отримання міжвидових гібридів переважно проводиться шляхом гібридизації, успіх якої
залежить від багатьох факторів. У 70-х роках було встановлено, що широкому залученню дикорослих видів, як батьківських форм, заважає ряд причин: складності у схрещуванні; постгамна несумісність батьківських форм, що призводить до абортування зародка незабаром після
запліднення; насінини, які зав‘язались, часто не проростають, або проростають одиниці із них.
Однак, на сучасному етапі все більшого значення в селекції соняшнику набувають технології
культури in vitro та біотехнологія, як один з напрямків вирішення проблем селекції. Техніка
ембріокультури відкриває нині широкі можливості для міжвидової гібридизації. Культивування гібридних зародків на штучних живильних середовищах підвищує їх життєздатність і
попереджує постгамну несумісність.
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Важливим є питання про роль впливу батьківських компонентів схрещування на
зав‘язування сім‘янок при схрещуванні дикорослих видів і генотипів культурного соняшнику.
У міжвидові схрещування соняшнику як материнський компонент було залучено диплоїдні дикорослі види: H. salicifolius, H. divaricatus, H. grosseseratus, H. occidentalis та тетраплоїдний вид H. decapitallus, як батьківський компонент – лінія культурного соняшнику Х 2111 Б.
Результати гібридизації показали, що в комбінаціях схрещувань селекційної лінії
Х 2111 Б з диплоїдними видами дикорослого соняшнику H. grosseseratus та H. occidentalis
гібридні зародки не зав‘язувались. З диплоїдним видом H. salicifolium зав‘язалось вісім аномальних зародків, а з H. divaricatus – всього два, які незабаром після вилучення і висадки на
середовище загинули. Гібридизація між диплоїдними багаторічними видами та культурним
соняшником показала білатеральну несумісність. З багаторічним тетраплоїдним видом
H. decapitallus зав‘язалось і було висаджено на штучне живильне середовище 60 зародків, 11 з
яких проросли і утворили нормально розвиненні рослини.
Для вивчення впливу генотипів вихідних форм на схрещування та культивування незрілих зародків отримано 35 гібридних комбінацій, з яких 24 – у групі схрещувань з однорічними
дикорослими видами, а 11 – з участю багаторічних видів соняшнику. Як батьківський компонент булj використанj лінії-закріплювачі стерильності пилку Х 908 Б, Х 1006 Б, Х 1002 Б,
Х 2122 Б. Зав‘язування сім‘янок у комбінаціях, отриманих від схрещування однорічних видів
соняшнику з інбредними лініями, варіювало у широких межах в залежності від підбору пар,
що схрещуються, а також від умов року.
Необхідно зазначити, що у гібридного потомства деяких материнських форм визначилися комбінації як з дуже низьким, так із дуже високим ступенем зав‘язування сім‘янок. Наприклад, при схрещуванні H. argophyllus 1807 з лінією Х 1002 Б зав‘язування склало 1 %, а з лінією Х 908 Б – 99 %. За візуальною оцінкою отриманих у досліді сім‘янок встановлено, що вони
мали нормально розвинені зародки до моменту їх перенесення на живильне середовище.
Результати аналізу отриманих схрещувань з багаторічними дикорослими видами виявили значне варіювання показників схрещування у різних комбінаціях. При цьому частота
зав‘язування сім‘янок змінювалася від 0 до 39,5 %, а сім‘янок із зародками – від 0 до 27,2 %.
Серед багаторічних дикорослих видів соняшнику з найбільш високою здатністю зав‘язувати
сім‘янки при схрещуванні з культурним видом було виділено такі материнські форми:
H. decapetallus, H. salicifolius і H. divaricatus. Кращі комбінації були створені за участю
H. decapetallus і H. salicifolius.
За кількістю морфологічно нормально розвинених зародків виділилися гібридні комбінації, у яких за материнські форми були H. decapetallus і H. salicifolius. Серед дослідних комбінацій були й такі, у яких частота зав‘язування сім‘янок відносно висока, а частота сім‘янок
із зародками – дуже низька. Так, у комбінаціях H. occidentalis / Х 2111 Б і
H. divaricatus / Х 2111 Б налічувалося 22,9 і 21,6 % сім‘янок, тоді як частота сім‘янок із зародками склала 0 і 1,1 %, відповідно.
У міжвидових гібридів першого покоління вивчали також такі кількісні ознаки: висота
рослин, висота рослин до центрального кошика, кількість бічних гілок, довжина та ширина
листкової пластинки, діаметр центрального кошика, маса 1000 насінин, довжина та ширина
насіння. Для характеристики успадкування цих ознак використовували показник «ступінь домінантності».
Для поєднання в одному генотипі комплексу генів, які детермінують цінні господарськокорисні ознаки, було використано ступінчасті схрещування. Вивчали 50 гібридних комбінацій, створених у результаті ступінчастих схрещувань за двома схемами: [(A / B) / C] / D та
[(A / B) / C / [D / E) / F] з використанням методу ембріокультури, що дозволило подолати постгамну несумісність між ними та одержати гібриди F1, які потім були залучені в складні
схрещування. Як материнський компонент використано одно- та багаторічні дикорослі види
соняшнику, а як батьківський компонент – інбредні лінії харківської селекції. На базі гібридних комбінацій між H. annuus ANN-2106 та H. argophyllus виділено лінії, стійкі до вірулентних рас несправжньої борошнистої роси.
У 2007 В. І. Сивенко захистила дисертаційну роботу році за темою: «Особливості створення ліній та гібридів соняшнику олеїнового типу». Починаючи з 1992 року, велика увага при252

діляється спеціальним селекційним програмам, які спрямовані на створення генетичного матеріалу соняшнику з високим (до 95 %) вмістом олеїнової кислоти в олії. Така олія використовується в кулінарії, консервній, парфюмерно-косметичній та фармацевтичній промисловості. Заміна нею звичайної олії може дати значний економічний ефект за рахунок підвищення терміну
зберігання готової продукції. З урахуванням вимог сучасних виробників сільськогосподарської
продукції щодо якості сировини, селекціонери включили до робочої програми виконання важливого завдання зі створення нових гібридів соняшнику, які б поєднували високий вміст олеїнової кислоти з продуктивністю, високим вмістом олії в насінні, оптимальною тривалістю вегетаційного періоду, стійкістю до основних збудників хвороб та шкідників і паразитів. З 1992 року спільно з лабораторією генетики біотехнології та якості ведеться комплексне вивчення мінливості структури жирнокислотного складу олії соняшнику на рівні селекційного матеріалу,
призначеного для гетерозисної селекції. З використанням природного різноманіття культури та
шляхом хімічного мутагенезу значно розширено генетичне різноманіття соняшнику за основними компонентами жирнокислотного складу олії і отримано надійний вихідний матеріал для
селекції. Визначення амплітуди варіювання жирнокислотного складу самозапилених ліній соняшнику, в сукупності з біохімічним підходом, сприяло поглибленню теорії селекції культури
на якість продукції та виявленню шляхів використання одержаних батьківських форм у селекційній програмі зі створення нових високоолeїнових гібридів соняшнику. На основі багаторічних дослідів зроблено важливі теоретичні узагальнення щодо методики створення селекційного
матеріалу та гібридів з різноманітним жирнокислотним складом.
У розв'язуванні проблем селекції соняшнику на якість олії дослідники особливу увагу
приділяють доступному генотиповому різноманіттю. Потенціал reнотипової мінливості за
окремими кислотами дає можливість вирішити проблему вибору стратегії селекції на максимальний (або мінімальний) вміст окремих жирних кислот. Вивчення робочої колекції ліній
соняшнику дозволило встановити сім типів модифікованих за структурою жирнокислотного
складу форм: високоoлеїнову, oлeїнову, високолінолеву, лінолеву, пальмітинову, пальмітолeїнову, лінолевостeаринову. Вивчення двох груп ліній: з високим вмістом лінолевої і олеїнової кислот дозволило встановити, що в межах мінливості вмісту кислот, характерного для
груп ліній, існує чітко виражена закономірність успадковування складу жирних кислот. Установлено стабільність високого вмісту олеїнової або лінолевої кислоти за роками. В окремих
формах визначено максимальний вміст кислот: олеїнової 96,4 %, лінолевої 87,3 %. Частота
фенотипів з низьким і високим вмістом лінолевої і олеїнової кислоти має дзеркальне відображення, а лінійна залежність олеїнової і лінолевої кислот досягає функціональної (коефіцієнт
кореляції r складає 0,98). Роботами В. В. Кириченка, К. М. Макляк, В. І. Сивенко доведено
можливість виділення в І5 форм із спадково закріпленим високим вмістом нової кислоти та
стабільною фенотиповою реалізацію донорських властивостей. Практичними результатами
досліджень підтверджено можливість створення селекційного матеріалу та гібридів з стабільно високим рівнем олеїнової кислоти, адаптованих до вирощування в зонах Степу і Лісостепу
України. При цьому зберігається можливість створення широкого спектру фенотипів за комплексом цінних господарських ознак. За результатами досліджень було передано до Державного сортовипробування гібриди, які забезпечують вміст олеїнової кислоти в олії на рівні 8090 %: прості міжлінійні гібриди Еней, Ант, Псьол, Зорепад і трилінійний гібрид Дарій.
Принципово новим для України та інших країн було створення ліній та гібридів соняшнику з високим вмістом гліцеридів насичених жирних кислот (пальмітинової та стеаринової).
В ході реалізації селекційно-генетичної програми, їх рівень в олії соняшнику вдалося довести
до 35 % та 12 % відповідно Такий жирнокислотний склад олії забезпечує можливість використання соняшнику як економічно вигідного джерела високоякісних маргаринів та щорічно
відновлюваної і екологічно безпечної сировини для виготовлення технічних мастил. Усього в
результаті проведених досліджень було створено більше 200 самозапилених ліній соняшнику,
кращі з яких за вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти в 3-4 рази перевищили лінії звичайного, лінолевого типу.
Встановлення типу успадковування високого вмісту пальмітинової кислоти було наступним кроком на шляху від отримання вихідного матеріалу до створення промислового гібрида
пальмітинового типу. Генетичним аналізом у системі діалельних схрещувань шести ліній з різ253

ним генетично детермінованим рівнем ознаки вмісту пальмітинової кислоти було встановлено,
що успадковування вмісту пальмітинової кислоти гібридами здійснюється за типом неповного
домінування з переважним вкладом у дисперсію адитивних ефектів. Високий вміст пальмітинової кислоти в оліях соняшнику контролюється рецесивними або полігенними комплексами. Важливим став висновок про стабільність рівня ефектів загальної комбінаційної здатності за роками для ліній з найбільшим вмістом пальмітату, що поряд із встановленою суттєвою відмінністю гібридних комбінацій за ефектами специфічної комбінаційної здатності, дозволило створити серію конкурентоздатних гібридів соняшнику з оліями пальмітинового типу.
У 2010 році відбувся захист дисертаційної роботи О. М. Брагіна за темою «Створення
нового вихідного матеріалу та гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти в олії». В даній роботі встановлено закономірності накопичення вмісту гліцеридів пальмітинової кислоти в олії насіння соняшнику. На основі цього створено мутантні
лінії та гібриди з підвищеним та високим вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти в оліях,
що є принципово новим напрямом вітчизняної селекції соняшнику.
З 2010 року у відділі селекції і генетики соняшнику Інституту рослинництва імені
В. Я. Юр‘єва НААН продовжується всебічне вивчення створеної в установі колекції лінійзакріплювачів стерильності; проведення подальших схрещувань, отримання стерильних аналогів і вивчення комбінаційної здатності ліній соняшнику. Невід‘ємною частиною процесу
селекції гібридів соняшнику, яка включає польові і лабораторні дослідження стійкості соняшнику до хвороб на природному, штучному і провокаційному фоні, є система інфекційних фонів. Селекція соняшнику на високу потенційну продуктивність і стійкість до біотичних чинників навколишнього середовища сприяє не тільки підвищенню валового виробництва продукції, але й істотно підвищує її якість, екологічну рівновагу, забезпечує чистоту навколишнього середовища. Результатом багаторічної праці вчених інституту стали рекомендовані до вирощування гібриди соняшнику, стійкі до збудників фомопсису, сірої, білої гнилей, несправжньої борошнистої роси і вовчка.
У 2010-2012 рр. відділ очолювала доктор сільськогосподарських наук В. П. Коломацька.
Під її керівництвом розроблено нові та удосконалено існуючі методичні підходи та способи
оцінки селекційного матеріалу в адаптивній селекції, створено нові лінії та гібриди соняшнику Інтеграл, Експерт, Клад, Бунчук та інші.
У 2011 році відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук В. О. Веселого за темою: «Внутрішньолінійний добір за
продуктивністю в селекції материнських форм гібридного соняшнику». Даною роботою встановлено закономірності мінливості ознак продуктивності в лініях-закріплювачах стерильності
соняшнику та ефективності їх поліпшення методом внутрішньолінійного добору.
З 2012 року по цей час завідувачем лабораторії селекції та генетики соняшнику є кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сивенко Валентина Іванівна.
За цей період до ДСВ передано 35 гібридів та ванесено до Державного реєстру сортів рослин,
придатних до поширення в Україні 34 гібриди соняшнику першого покоління Златсон, Боярин, Добродій, Клад, Чародій та інші.
У зв'язку з вимогами сільськогосподарського виробництва щодо стабільності реалізації
потенціалу врожайності гібридів соняшнику в умовах збільшення частоти стресових неконтрольованих факторів середовища виникла необхідність поглиблення досліджень, спрямованих
на підвищення рівня адаптивності гібридів до абіо- та біотичних чинників. Вирішенню цієї
проблеми присвячено докторську дисертаційну роботу В. П. Коломацької за темою «Методологічні основи гетерозисної селекції соняшнику на адаптивність», захищену нею в 2015 році.
В роботі висвітлено теоретичне обґрунтування методичних підходів гетерозисної селекції соняшнику на адаптивність та їх практичне значення.
З використанням системного підходу в роботі узагальнено та вирішено наукову проблему підвищення адаптивності гібридів F1 соняшнику до умов зони вирощування. Визначено
оптимальні параметри значень ідеотипу гібридів F1 соняшнику олійного напряму використання для східної частини Лісостепу України з урожайністю понад 4,0 т/га, яка відповідає гібриду
ранньостиглої-середньоранньої групи. Теоретично обґрунтовано та розроблено модель залежності врожайності гібрида F1 соняшнику від визначених базових ознак: приросту площі лист254

кової поверхні та коефіцієнта парастіхової структури кошика, яка забезпечує цілеспрямований
добір перспективних гібридних комбінацій для умов екологічної зони.
Установлено факторну структуру екологічної пластичності гібридів F1 соняшнику в Лісостеповій зоні України, виявлено базові ознаки, завдяки мінливості яких забезпечується їх адаптивність. Установлено закономірності успадкування норми реакції за господарськими і морфобіологічними ознаками. Визначено залежність екологічної пластичності гібридів F1 від пластичності батьківських форм та оптимальні варіанти їх добору для забезпечення підвищеного рівня
адаптивності гібрида. Розроблено та впроваджено в селекційний процес способи оцінки селекційного матеріалу соняшнику за площею листкової поверхні в різні фази розвитку рослин та за
кількісними характеристиками кошика, які дозволили підвищити ефективність добору перспективного селекційного матеріалу. Теоретично обґрунтовано та розроблено методичні підходи до
прогнозування цінності ліній соняшнику для селекції високоврожайних гібридів F1 з підвищеним рівнем адаптивності на основі аналітичних моделей, побудованих за результатами оцінки
ліній за базовими ознаками з використанням даних «навчальної вибірки».
Впроваджені в селекційний процес методичні підходи до оцінки селекційного матеріалу
сприяли добору перспективного селекційного матеріалу соняшнику з підвищеним рівнем адаптивності та оптимальною реакцією на окремі градації екологічних умов. У результаті досліджень створено лінії і гібриди різних груп стиглості з підвищеним рівнем адаптивності до умов
східної частини Лісостепу України, які впроваджено в сільськогосподарське виробництво.
У 2016 році відбувся захист кандидатської дисертації О. А. Сивенко за темою: «Селекційно-генетичні особливості батьківських форм та створення високогетерозисних гібридів соняшнику». Цією роботою було встановлено морфо-біологічні і селекційно-генетичні особливості
зразків та ідентифікація селекційно-цінних ліній-відновників фертильності, шляхи одержання
на їх основі високоврожайних гібридів соняшнику, адаптованих до умов Лісостепу України.
Новий кондитерський напрям використання насіння соняшнику потребує створення і
впровадження у виробництво ліній та гібридів цієї культури з відповідними показниками якості. У Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні представлено
невелику кількість гібридів кондитерського типу. У відповідності з реєстрацією сортів і гібридів кондитерського напряму використання існують вимоги до зразків соняшнику за показниками якості: маса 1000 насінин не менше 70 г, вміст протеїну не менше 19 %, вміст олії в
насінні не більше 42 %. Створення гібридів першого покоління із заданими параметрами можливе за наявності вихідного матеріалу з певним комплексом показників якості та на основі
встановлення закономірностей успадкування цінних господарських ознак для кондитерських
гібридів. На вирішення цих завдань було спрямовано дослідження Н. М. Леонової, яка у 2017
році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата сільськогосподарських
наук за темою «Селекція соняшнику на використання ефекту гетерозису в гібридів F1 кондитерського типу». Роботою теоретично обґрунтовано доцільність використання існуючих сортів-популяцій для створення гомозиготних ліній з цінними кондитерськими властивостями,
встановлено рівень ефекту гетерозису, характер успадкування корисних ознак, підібрано та
створено вихідний матеріал для гетерозисної селекції соняшнику кондитерського типу з підвищеною масою 1000 насінин, високим вмістом білка в ядрі, високим виходом чистого ядра,
високим рівнем здатності до розлущування насіння. Завдання вирішено шляхом виділення із
сортів-популяцій джерел генотипів з кондитерськими якостями, створення на їх основі інбредних ліній – вихідного матеріалу для гетерозисної селекції кондитерського соняшнику, визначення характеру успадкування цінних господарських ознак у гібридах першого покоління соняшнику. Доведено можливість створення із сортів-популяцій цінних ліній – батьківських
компонентів для кондитерських гібридів соняшнику. Створені крупноплідні, високобілкові
лінії соняшнику, які є донорами ознак кондитерських якостей насіння: стерильні аналоги ліній-закріплювачів стерильності пилку (Сх 51 А, Сх 52 А), лінії-відновники фертильності пилку (Х 1316 В, Х 279 В, Х 2301 В). Виявлено особливості характеру успадкування ознак (урожайність, маса 1000 насінин, лушпинність, вміст білка і олії в ядрі), встановлено рівень прояву ефекту гетерозису в гібридів F1 за даними ознаками. Встановлено істотний вплив значень
як материнського і чоловічого компонентів, так і їх взаємодії на рівні прояву ознак урожайності, маси 1000 насінин і вмісту олії в насінні гібрида. Визначено лінії з високими ефектами
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загальної комбінаційної здатності за ознаками врожайність, маса 1000 насінин і низькими за
вмістом олії в насінні. Доведено, що у гібридів соняшнику кондитерського напряму використання за зменшення густоти рослин у посіві з 57 до 28 тис. шт./га збільшується маса 1000 насінин за рахунок збільшення площі листкової поверхні рослини і діаметру кошика без зниження врожайності. Створено за участі нових крупноплідних ліній (Сх 51 А, Х 1316 В,
Х 2301 В) та занесено до Державного реєстру гібриди кондитерського типу Шумер, Форсаж,
Гудвін.
За сучасною агрокліматичною зональністю, яка у певній мірі змінилася за останні
50 років, кліматичні умови помірно посушливої зони України залишилися сприятливими для
вирощування соняшнику. Але за показником абсолютного максимуму температури повітря
все частіше спостерігаються періоди, коли температура повітря перевищує 30–35 °С (умови
жари). Для практичного створення цінних генотипів у таких умовах велике значення має розробка методологічних основ оцінки рослин за жаростійкістю. К. М. Макляк захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за темою «Методологічні основи селекції соняшнику на жаростійкість» у 2017 році. В даній роботі представлено
нове вирішення важливої наукової проблеми щодо методологічних основ підвищення жаростійкості F1 гібридів соняшнику для умов помірно посушливої зони України. Визначено закономірності впливу температурного режиму на господарські ознаки F1 гібридів та обґрунтовано
селекційний напрям з підвищення їх жаростійкості. Розкрито закономірності регуляції жаростійкості батьківських компонентів і F1 гібридів та їх використання в селекційних програмах.
Розроблено та доведено ефективність застосування способів оцінки лінійного матеріалу шляхом визначення теплостійкості насіння та пилку, як механізмів толерантності до негативного
впливу теплового стресу. Розвинуто наукові положення щодо рівня прояву кількісних ознак у
першому гібридному поколінні соняшнику стосовно ознак добору в селекції на жаростійкість.
Запропоновано використання тривалості періоду вегетації як механізму уникнення негативного впливу теплового стресу. Розроблено методи кількісної оцінки впливу теплового стресу на
ознаки генотипів соняшнику у польових умовах. Здійснено селекційну програму, спрямовану
на забезпечення стабільності високої якості продукції в умовах підвищених температур. Визначено тенденції зміни рівня вмісту жирних кислот у створеному селекційному матеріалі за
умови суттєвого підвищення температури в період вегетації рослин. Розроблено систему сортовипробування в умовах двох агроґрунтових зон, трьох підзон помірно посушливої зони
України для оцінки F1 гібридів соняшнику на жаростійкість. Запропоновано схему добору гібридів за стабільністю високої врожайності у таких умовах. Створено та впроваджено у сільське господарство України нові лінії та гібриди, з елементами підвищеної жаростійкості.
На теперішній час більшість учених «третього покоління» плідно працює в галузі та має
всі можливості для продовження функціонування наукової школи і виховання нової генерації
вітчизняних науковців. На теперішній час основними напрямами селекції соняшнику лабораторії селекції і генетики соняшнику в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН є:
- створення високоврожайних ліній соняшнику для отримання гібридів, різноманітних за
якістю олійної сировини, з підвищеним рівнем адаптивності до умов середовища;
- селекція на технологічність та придатність до сучасних технологій вирощування, у тому числі на стійкість до гербіцидів групи імідазолінонів та групи сульфонілсечовини;
- селекція на посухостійкість та стійкість до високих температур;
- селекція на стійкість до хвороб і шкідників;
- селекція на високий вміст окремих жирних кислот (олеїнової, пальмітинової, стеаринової) та покращення складу та вмісту токоферолів;
- селекція гібридів соняшнику кондитерського напряму використання.
На даний час під керівництвом академіка В. В. Кириченко в інституті працюють молоді
вчені за такими темами дисертаційних робіт: «Створення вихідного матеріалу соняшнику, стійкого до гербіцидів групи імідазолінонів», О. З. Сатаров; «Комбінаційна здатність різних за походженням батьківських компонентів та створення високогетерозисних гібридів соняшнику»,
В. В. Андрієнко; «Особливості вихідного матеріалу соняшнику кондитерського типу з підвищеним вмістом олеїнової кислоти та β і γ токоферолу», А. Ю. Удовіченко; «Удосконалення основних елементів технологій вирощування сортів та гібридів соняшнику кондитерського напряму
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використання у східній частині Лісостепу України», О. О. Сердитий; «Створення вихідного матеріалу соняшнику, стійкого до гербіцидів групи сульфонілсечовини», Є. О. Лебеденко; «Закономірності успадкування вітаміну Е (токоферолів) за вмістом в гібридах і інцухт-поколіннях
соняшнику», Н. С. Харитоненко.
Таким чином, дослідження колективу лабораторії селекції та генетики соняшнику
останніми роками спрямовано на розробку теоретичних основ та обґрунтування ефективних
напрямів селекції зі створення принципово нового вихідного матеріалу соняшнику, поглиблення фундаментальних знань і перевірку результатів у селекційній практиці шляхом створення удосконалених новітніх гібридів, стійких до несприятливих факторів середовища. Все
це передбачає використання наукових досягнень у галузі генетики, біохімії, імунітету та інших фундаментальних дисциплін. Генетичні дослідження спрямовано на розширення генетичного різноманіття соняшнику, вивчення закономірностей мінливості та успадкування ознак
рослин соняшнику, формоутворення у міжвидових гібридів, у тому числі створених з використанням методу ембріокультури. Обґрунтування ефективних напрямів створення принципово
нового вихідного матеріалу передбачає розробку методів селекційно-орієнтованих генетичних
аналізів цінності вихідного матеріалу на первинних етапах селекції; методів створення, збереження та вивчення колекції батьківських форм; виділення джерел стійкості до збудників
хвороб, донорів високого вмісту окремих жирних кислот. Обґрунтування ефективних напрямів створення принципово нових гібридів соняшнику включає поліпшення батьківських форм
гібридів, розробку методів інтегральної оцінки тест-гібридів.
Практичні результати роботи з селекції гібридів соняшнику
Генетичний потенціал соняшнику у виробництві використовується не більше, ніж на 50 %.
Причини: недотримання сівозмін, основних вимог технології вирощування, недостатня увага до
підбору гібридів і якості насіннєвого матеріалу. Селекціонерами Інституту лише за останні
п‘ять років створено 34 інноваційні гібриди соняшнику. Це гібриди як власної селекції (Курсор,
Трубіж, Раут, Максимус, Сонагро, Трувор, Сайт, Борей, Рубікон, Тайм, Елітнянський, Юр'ївський, Кочеток, Регістр, Батяня, Златсон, Інтеграл, Експерт, Лицар, Шумер), так і створені спільно
з СГІ-НЦНС (Славсон, Кадет, Гектор, Сібсон, Ореол, Ватсон, Академічний, Василик, Боярин,
Воїн, Гусляр) та з ІОК НААН (Гайчур, Ратник, Хазар). З 2018 року внесено до Реєстру гібридів:
Феномен, Фундатор, Равелін, Гудвін. Різноманітність створених гібридів за комплексом біологічно та господарських цінних ознак та якостей (групи стиглості, висока продуктивність, стійкість до основних патогенів, якість сировини, високий рівень гетерозису, генетично визначений
рівень пристосування до агроекологічних умов вирощування) дозволяє в повному обсязі формувати оптимальний гібридний склад для господарств Степу і Лісостепу України.
Пропозиції для виробництва:
- застосовувати у виробництві високоврожайні гібриди соняшнику, стійкі до несправжньої борошнистої роси з підвищеним рівнем адаптивності до несприятливих умов: Інтеграл,
Клад, Златсон, Добродій, Гусляр, Боярин, Елітсон, Чародій, Драйв, Стаєр;
- вирощувати для отримання кондитерської сировини гібрид F1 Шумер, Атлет, Оплот,
внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
- розширити площі вирощування високоврожайних гібридів з олійною сировиною високої якості, зокрема з високим вмістом олеїнової кислоти в олії насіння: Кадет, Гектор, Ореол.
Таким чином, можна стверджувати, що рівень теоретичних напрацювань, організація дослідницького процесу, потужна наукова школа і напрями досліджень відобразилися в подальших
успіхах – створенні цінних гетерозисних гібридів для промислового виробництва, причому кількість і якість створених в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН гібридів свідчить
про вагому роль цієї науково-дослідної установи в активному розвитку галузі в Україні. На теперішній час Інститут рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН «де факто» є національним науковим координаційним центром з селекції та насінництва гібридного соняшнику в Україні.
Співробітники лабораторії селекції та генетики соняшнику вели і надалі будуть проводити
злагоджену роботу на підвищення якості насіннєвого матеріалу, створення нових пластичних
гібридів, розробку нових методик для селекції соняшнику та їх насінництва.
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165175
19-22
58-60

160165
22-23
58-62

Толерантність до загущення, бал
Посухостійкість, бал
Стійкість до вилягання, бал
Стійкість до осипання, бал
Стійкість до несправжньої
борошнистої роси, бал
Стійкість до гнилей, бал
Стійкість до вовчка, бал
Стійкість до фомопсису, бал
Потенційна врожайність:
насіння т/га
Вміст олії в насінні, %
Рекомендована
Степ
густота до збиранЛісостеп
ня, тис. рослин/га

Чародій
49,7
50
55

9
7
9
7
4,3
50,1
55

9

7
9
7

3,9

50,9
50

4,5

7
9
7

9

9
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

ПМ

ПМ

55

50
50

4,4

7
9
7

9

9
9
9
9

170180
19-20
55-58

ПМ

106108

50

49,6
45

4,0

7
9
7

9

9
9
9
9

160165
18-22
58-62

ПМ

103105

50

50,4
45

4,2

7
9
7

9

9
7
9
9

175180
18-24
61-62

ТЛ

105107

50

50
45

4,0

7
9
7

9

9
9
9
9

160165
18-20
45-50

ПМ

104106

55

49,5
50

4,2

7
9
7

9

9
9
9
9

160165
18-20
55-57

ПМ

100102

Оплот
50

49,8
45

4,0

7
9
7

9

9
9
9
9

165170
19-20
58-62

ТЛ

103105

2016

103106

Трубіж
2010

99101

Романс
2010

ЛС, С ЛС, С ЛС, С ЛС, С ЛС, С ЛС, С ЛС, С

Ясон
2007

ЛС

Оскіл
2007

2011

Регістр

Рік занесення до Держреєстру
2012
Рекомендована зона
С
вирощування
Тривалість періоду сходи-повна
98-99
стиглість, діб
Тип гібриду (ТЛ- трилінійний,
ПМ
ПМ - простий міжлінійний)
165Висота рослини, см
170
Діаметр кошика, см
20-21
Маса 1000 насінин, г
53-55

Стаєр
2017

2016

Славсон

Показники

Академічний
55

51,3

4,3

7
9
7

9

9
9
9
9

160167
21-23
55-60

ПМ

103105

ЛС

2014

Добродій
2008

Форвард

2012

2015

50

48,3
45

4,2

7
9
9

9

9
9
9
9

150160
14-16
48-55

ТЛ

104106

50

49,8
45

4,4

7
9
7

9

9
9
9
9

180190
16-20
59-60

ПМ

108109

30

47,7
30

4,4

7
9
7

9

9
9
9
9

165170
19-20
65-80

ПМ

104106

30

47,5
25

4,2

7
9
7

9

9
9
9
9

160170
20-22
70-90

ПМ

97-99

ЛС, С ЛС, С ЛС, С ЛС, С

2016

Атлет

Таблиця. Гібриди соняшнику, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2017 рік
Шумер
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Діаметр кошика, см
Маса 1000 насінин, г
Толерантність до загущення,
бал
Посухостійкість, бал
Стійкість до вилягання, бал
Стійкість до осипання, бал
Стійкість до несправжньої
борошнистої роси, бал
Стійкість до гнилей, бал
Стійкість до вовчка, бал
Стійкість до фомопсису, бал
Потенційна врожайність:
насіння т/га
Вміст олії в насінні, %
Рекомендована густота до збирання,
50
тис. рослин/га

Висота рослини, см

Рік занесення до Держреєстру
Рекомендована зона
вирощування
Тривалість періоду сходиповна стиглість, діб
Тип гібриду (ТЛ- трилінійний,
ПМ - простий міжлінійний)

Показники

9
9
9
9
7
9
7
4,2
51,7
55

9

7
9
7

4,2

50,2
50

55

150165
20-22
53-55

160170
19-20
60-65

9
9
9

ПМ

ПМ

9

103105

108110

9

ЛС, С

ЛС

Кадет
2016

Клад

2011

Кочеток
54

50

3,9

7
9
9

9

9
9
9

9

170175
21-22
51-52

ПМ

101102

ЛС

2012

Лицар
54

51,4
50

3,9

7
9
9

9

9
9
9

9

165175
21-22
57-60

ТЛ

103105

ЛС

2015

Інтеграл
50

51,3
45

4,3

7
9
7

9

9
9
9

9

155158
21-23
59-60

ПМ

103105

ЛС, С

2015

Драйв
50

49,8
45

4,8

7
9
7

9

9
9
9

9

165180
19-20
58-60

ПМ

106108

ЛС, С

2017

Сібсон
55

50,3
50

4,2

7
9
7

9

9
9
9

9

160165
18-20
54-56

ПМ

99-102

ЛС, С

2013

Воїн
53

51,1
50

4,1

7
9
7

9

9
9
9

9
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ЛС, С
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49,5
45

4,9

7
9
7

9

9
9
9

9
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9
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ЛС, С
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ІСТОРІЯ, СТАНОВЛЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЇ СЕЛЕКЦІЇ ТА
ФІЗІОЛОГІЇ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ, 1910 – 2018 рр.
К. Ю. Суворова, З. В. Усова, О. Ю. Леонов
Озима пшениця, як пластична рослина, добре реагує підвищенням врожаю на удобрення,
на зрошення, вона є кращим попередником ряду культур, і зокрема цукрових буряків… Озима
пшениця може давати високі врожаї, бо це зумовлено її біологічними особливостями та умовами її росту і розвитку.
В. Я. Юр'єв
Зернове господарство – основа сільськогосподарського виробництва та одна з найважливіших галузей економіки України, а збільшення виробництва зерна залишається ключовою
проблемою рослинництва.
Велике значення у вирішенні цієї проблеми належить головній зерновій і продовольчій культурі – пшениці озимій, яка висівається в Україні на площі 7-9 млн. га, а в Харківській області на
450 – 500 тис. га щорічно і забезпечує одержання найвищих урожаїв серед зернових культур.
Поряд з удосконаленням технології вирощування пшениці озимої і покращанням культури землеробства одним з найбільш доступних і ефективних засобів підвищення і стабілізації
виробництва зерна виступає селекція і насінництво.
Для успішного створення і впровадження більш досконалих сортів пшениці озимої необхідно постійно розробляти нові і удосконалювати існуючі методи селекції, спрямовані на
підвищення врожайного і адаптивного потенціалу.
Наукову селекційну роботу з озимою пшеницею на території України розпочато у кінці
XІΧ – на початку XX сторіччя, коли було засновано перші дослідні заклади (Немерчанська,
Харківська, Іванівська, Одеська, Верхнячська та інші селекційні станції). Історія розвитку та
становлення селекції пшениці озимої в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН нерозривно пов'язана з історією становлення самого інституту. Роботу вчених установи з селекції озимої пшениці можна розділити на декілька періодів.
На першому етапі селекцію вели в основному методом добору із місцевих та інтродукованих сортів, урожайність яких не перевищувала 3 т/га.
Згодом, завдяки прогресу селекції, удосконаленню і використанню нових методів і підходів було створено нові, більш досконалі сорти, які забезпечували урожайність до 4 т/га.
Починаючи з 1969 року було створено сорти інтенсивного типу і напівкарлики, врожайність яких була на 2 т/га вища, ніж у сортів попереднього періоду.
Останнім часом створено нові сучасні сорти, які відрізняються від попередніх високою
врожайністю (понад 8 т/га), стійкі проти вилягання і основних хвороб, з високою якістю зерна
і підвищеною зимостійкістю. Формується напрям створення сортів спеціального використання, які характеризуються м'якозерним ендоспермом, високим вмістом каротиноїдів.
Витоки. На час створення Харківської селекційної станції (1908 рік) на території Харківщини переважали посіви жита озимого, пшениці ярої, ячменю, вівса, проса, посіви пшениці
озимої були незначними. Тому першою основною культурою, з якою на станції розпочалась
широка й поглиблена робота, стала саме пшениця озима.
Перші дослідні посіви пшениці озимої було проведено в 1910 році. Спочатку селекцію
пшениці озимої проводили масовим добором із місцевих та інтродукованих зразків. У 19101912 роках зібрано і вивчено велику кількість (6098 шт.) місцевого, матеріалу з інших регіонів
та закордонного походження. Вихідними стали місцеві сорти багатовікової народної селекції:
Крымка, Красная безостая, Красная остистая, Белая безостая, Банатка, Сандомирка, Высоколитовская, Горконкур, Немерчанская, Тейськая та інші. Красную безостую та Красную остистую було взято в якості стандартів для порівняння з ними інших місцевих сортів. Перші добори кращих рослин проведено безпосередньо засновником станції – П. В. Будріним в 1911 році. Відбирались найбільші колоси, або рослини з найбільшою кількістю добре розвинених
колосів. Застосовували масовий добір також шляхом сортування гібридного матеріалу, де до261

бирали зразки, які мали велике зерно, з метою одержання крупнозерного сорту. В обох випадках не було одержано позитивних результатів. У потомства ці ознаки при масовому доборі не
успадковувались. Поряд з масовим добором з перших років використовували індивідуальний
добір. З приходом на станцію В. Я. Юр'єва роботу з добору пшениці озимої розгорнуто в повному обсязі і в 1913 році із тисяч рослин було відібрано ті одиниці цінних біотипів, які в майбутньому стали сортами-шедеврами харківської селекції [1].
При вивченні зібраного вихідного матеріалу постало питання, з яких зразків і які форми
краще добирати. Спроби відібрати безпосередньо зі зразків віддаленого екологогеографічного походження необхідні для зони Харкова сорти виявилися безрезультатними. У
більшості такі зразки поступалися місцевим за врожайністю, зимостійкістю, посухостійкістю
та іншими господарсько-цінними ознаками. Було вирішено, що в першу чергу індивідуальний
добір слід проводити серед кращих місцевих сортів, які виділялись за комплексом господарських ознак: урожайністю, якістю зерна, зимостійкістю, скоростиглістю тощо.
При проведенні доборів вирішували питання підбору кращих у наших умов зразків за
врожайністю. За літературними даними було відомо, що одними з найбільш урожайних є англійські та шведські скверхеди. В місцевих сортах таких зразків не було або було дуже мало.
На лінії з колосом скверхедного типу звертали особливу увагу. Однак при вивченні в умовах
Харкова такі лінії виявились менш урожайними.
До негативних результатів призвели спроби відібрати рослини озимої пшениці зі щільним призматичним колосом. Вони також були менш урожайними.
У результаті ретельного вивчення різних форм було встановлено, що для умов Харківського регіону кращим є нещільний веретеноподібний колос. Більшість сортів першого періоду
селекції, рекомендованих для вирощування, мала саме таку форму колоса.
Відомо, що на врожай сорту впливає не тільки розмір і форма колосу, а також їх кількість на одиниці площі, тому приділялась увага і цьому показнику.
Велику увагу при доборах приділяли скоростиглості. Було виявлено, що скоростиглі форми дуже рідко виділялися високою врожайністю.
Поступово методи добору вдосконалювались і вчені прийшли до висновку, що при доборах необхідно брати не яку-небудь одну чи дві визначені форми, а всі що є у даного сорту
чи популяції. Для чистих ліній добирали дуже кущисті і малокущисті, скверхеди і нещільноколосі, червоні і білі, остисті і безості, скоростиглі і пізньостиглі. На підставі цього давали
оцінку їх цінності по потомству в поколіннях. Така методика застосовувалась на Харківській
селекційній станції до середини 30-хроків.
Індивідуальним добором із місцевих 583 сортів, які зібрано до 1917 року, було відібрано
50 кращих сортів. З них виділено 2843 окремі лінії, після всебічного вивчення яких за авторством В. Я. Юр‘єва створено такі сорти пшениці озимої, як Мильтурум 120, Альбидум 676
(Юрьевка), Эритроспермум 917, Ферругинеум 1239, які широко використовувались в виробництві [2]. Площа посіву чотирьох сортів, створених у перший період селекційної роботи, у
1939 році становила близько 900 тис. га [3].
Сорт Мильтурум 120 – отримано з місцевого сорту Красноколоска, поліпшеного масовим
добором. Зимостійкість висока. Посухостійкість середня. Технологічні показники якості зерна
добрі. Був районований з 1929 по 1956 роки в Харківській, Орловській, Брянській, Смоленській
областях. Збиральна площа: максимальна – 320 000 га, сумарна – 1593664 га. Середня врожайність уконкурсному сортовипробуванні інституту за 1972-1978 роки по чорному пару – 33,6 ц/га,
максимальна – 41,3 ц/га; після кукурудзи на силос – 38,4 ц/га, максимальна – 44,2 т/га.
Сорт Юрьевка (Альбидум 0676) – виділено в 1915 році індивідуальним добором із місцевого сорту Сандомирка, випробовувався з 1922 по 1940 роки. З 1926 по 1931 роки був районований у Лісостепу і Степу України. За роки випробувань на станції середня врожайність
дорівнював 23,8 ц/га, що на 0,1 ц/га вище сорту Мильтурум 120. За зимостійкістю дещо поступався сортам Ферругинеум 1239 і Мильтурум 120, пізньостиглий.
Якість зерна і хліба середня, сприйнятливий до збудників грибкових захворювань. За даними апробації у 1937 році у Радянському Союзі площа під сортом Альбидум 0676 становила
38 тис. га, на Харківську область приходилось 56,3 %, на Донецьку – 28,9 %, на Курську 13,5 %.
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В. Я. Юр‘єв проводить добір колосся сорту Юрьевка, 1960 р.
Сорт Эритроспермум 917 створено індивідуальним добором з місцевого сорту Высоколитовка. Цей сорт вважався у довоєнні та післявоєнні роки стабільним за врожайністю, високо зимо стійким, особливо в умовах глибокого снігового покрову, мав міцну соломину, зерно
крупне, хліб вище середньої якості. Сорт виявився найбільш придатним для вирощування в
умовах центрального Чорнозем‘я та просувався у бік Сибіру та Алтайського краю. Був районований з 1929 по 1969 рр. в 20 областях колишнього СРСР. Збиральна площа: максимальна –
396477 га, сумарна – 3741659 га. Середня врожайність у конкурсному сортовипробуванні інституту за 1973-1978 роки по чорному пару – 29,6 ц/га, максимальна – 37,6 ц/га; після кукурудзи на силос – 36,7 ц/га, максимальна – 43,7 т/га.
Сорт Ферругинеум 1239 – створено індивідуальним добором у 1913 році з місцевого сорту Горконкур (Horn Concours). В Україні сорт не перевищений за зимостійкістю до останнього часу. Посухостійкість середня. Технологічні показники якості зерна високі. До недоліків
сорту можна віднести сприйнятливість до бурої іржі. Був районований з 1933 по 1968 рр. в
Харківській, Білгородській, Курській, Орловській, Брянській, Липецькій областях. Збиральна
площа: максимальна – 348034 га, сумарна – 4717749 га. Середня урожайність в конкурсному
сортовипробуванні інституту за 1973-1978 роки по чорному пару – 29,9 ц/га, максимальна —
36,3 ц/га; після кукурудзи на силос – 35,9 ц/га, максимальна – 44,2 т/га.
Новий етап селекції – гібридизація. З 1925 році Харківська селекція на чолі з
В. Я. Юр‘євим переходить на новий метод роботи –гібридизацію. Цей метод розширював можливості створення нових сортів з комплексом цінних господарських ознак. Для умов Харківської області сорт мав бути високоврожайним та поєднувати в собі: 1) високу зимостійкість та
пристосованість до нестійких умов зимівлі; 2) бути посухостійким; 3) мати високі хлібопекарські якості та високу силу борошна; 4) характеризуватись стійкістю до пошкодження гесинською мухою; 5) стійкістю до фітозахворювань, особливо до бурої листкової іржі. За вегетаційним періодом сорт мав бути раннім або середньораннім, тобто на рівні Одеської 3 або на 12 дні пізніше за неї.
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Для створення нових гібридних комбінацій використовували різні принципи підбору батьківських сортів:
1) Еколого-географічний;
2) За стадійністю розвитку;
3) За принципом об'єднання різних типів зимостійкості;
4) Насичуючі схрещування та ін.
В якості вихідного матеріалу використовували чистолінійні зразки Харківської селекції:
зимостійкий урожайний сорт Юрьевка (Альбидум 0676) і другий – високоврожайний сорт з
високою якістю зерна Украинка та Кооператорка, які почали схрещувати з різними за походженням сортами других сортостанцій. З 1925 року метод гібридизації стає головним методом
у селекції пшениці озимої, а масовий та індивідуальний добори з місцевих сортів носить у цей
період допоміжний характер [4].
На пшениці озимій раніше, ніж на інших культурах почали застосовувати провокаційні фони, а саме проморожування в холодильниках, використання природного холоду при посіві на північно-східних схилах, штучне зараження летючою та твердою сажкою та бурою листовою іржею.
На зразках пшениць світової селекції було розпочато вивчення борошномельних і хлібопекарських якостей зерна,
стійкість проти обсипання, глибини залягання вузла кущіння у зв‘язку із зимостійкістю різних сортів. Широко вивчали
успадкування зимостійкості при схрещуванні сортів. Цим
питанням під керівництвом В. Я. Юр‘єва почав займатися
Максим Олексійович Голуб [5].
М. О. Голуб пройшов шлях від техніка до досвідченого селекціонера і віддав станції 50 років свого життя.
Досліджуючи біологію і запліднення озимої пшениці,
Максим Олексійович встановив більш широке перезапилення і на цьому твердженні запропонував висівати всі
категорії насінницьких посівів по кожному сорту на
окремих ділянках. На період 1940/1941 років більшість
сортів Харківської селекції, які знаходились у сортовипробуванні, були гібридного походження (65,8 %). На
другому місці за кількістю були місцеві сорти-популяції і
лінії місцевого походження (14,5 %) і третє місце займали
М. О. Голуб, кандидат с.-г. наук
сорти внутрішньосортового індивідуального добору (6,5
%) [6]. Вивчення сортів проводили за головними господарсько-біологічним показниками: зимостійкість, посухостійкість, жаростійкість, тривалість вегетаційного періоду, стійкість до
бурої листової іржі і сажки, вилягання, хлібопекарськими якостями зерна. При наявності ряду
цінних властивостей у тому чи іншому сорті особлива увага приділялась урожайності у порівнянні зі стандартами.
Методи оцінки сортів. У довоєнні роки використовували наступні методи оцінки сортів [6].
Зимостійкість визначалась в полі окомірно методом порівняння оцінок восени перед
входом сортів у зиму і весною після перезимівлі. Оцінку проводили за п‘яти бальною шкалою. З прямих методів найбільшого поширення набув метод монолітів. Моноліти беруть у
полі і піддають впливу низьких температур. Протягом зими моноліти вирубують кілька разів.
Метод монолітів дає досить точні результати й може з успіхом застосовуватися при вивченні
порівняно невеликої кількості сортів.
Набув поширення розроблений В. Я. Юр'євим метод вивчення зимостійкості при посіві
у спеціальні ящики. За цим методом, що ввійшов в світову науку як метод В. Я. Юр'єва, посіяні в полі сорти одночасно висіваються у спеціальних ящиках з землею. Окремі сорти вивчались на малосніжному південно-східному схилі.
Крім того, всі сорти конкурсного сортовипробування вивчали на зимостійкість шляхом
проморожування у вигляді монолітів у шафах холодильної установки.
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Посухостійкість і жаростійкість сортів визначали лабораторними і польовими методами.
При польових методах усю оцінку селекціонер проводив на звичайних посівах як в селекційних
розсадниках, так і в дослідах сортовипробування. Відмічали всі зміни, які відбувались в окремих сортах у період посухи: зовнішній вигляд рослин, швидкість в‘янення, зміна забарвлення
листя, швидкість його відмирання, тощо. Отримані дані пов'язували з урожаєм кожного сорту і
ступенем його зниження проти урожаю, одержаного за відсутності посухи. Серед лабораторних
методів оцінки використовували метод сухого поля, метод в‘янення, метод суховійних камер,
електрометричний метод Н. П. Низенькова (паралельно, через кожні 2-3 дні, брались колосся
кожного сорту для визначення жаростійкості сортів методом приросту сухої маси колосся) та
ін. Використання різних методів надавало можливість вивчити стійкість рослини на різних фазах її розвитку до ґрунтової і атмосферної посух.
Тривалість вегетаційного періоду визначали за кількість діб від початку весняної вегетації до колосіння рослин. Чим меншим є це число, тим більш скоростиглим є сорт. У фенологічних спостереженнях відмічають всі важливі фази, які характеризують вегетаційний період
сорту: дата посіву, повні сходи, повне колосіння, воскова стиглість, повна стиглість. Ці спостереження доповнюються рядом інших позначок у польових книгах, які дають можливість
більш точно з'ясувати зв'язок між проходженням окремих фаз розвитку.
Стійкість до бурої листової іржі визначали за шкалою Мельхерса і Паркера і одночасного встановлення типу реакції сорту на ураження іржею за шкалою Дженсона. Відповідно до
цієї шкали бал ―0‖ мають імунні сорти, на листях яких зовсім відсутні уредопустули і тільки є
дрібні хлоротичні і некротичні плями; ―І‖ – сорти високостійкі, на яких можуть бути великі
некротичні плями без пустул; ―ІІ‖ - сорти помірностійкі з розкиданими по поверхні некрозними пустулами невеликого розміру; ―ІІІ‖ – сорти помірно сприйнятливі з пустулами середнього
розміру, некроз відсутній, але може бути хлороз при несприятливих умовах розвитку рослин;
―ІV‖ - сорти сильно сприйнятливі, пустули великі, зливаються, може бути некроз.
Стійкість сортів до сажки визначалась за числом ушкоджених летючою сажкою колосів на ділянку в четирьох повтореннях , а до твердої - за відсотком ушкоджених рослин при
штучному заражені насіння спорами твердої сажки перед посівом.
Вилягання визначали окомірно за 4-бальною шкалою: ―0‖ - не вилягає; ―І‖ - вилягає
злегка місцями; ―ІІ‖ - вилягає 50% рослин, ―ІІІ‖ - майже всі рослини ділянки лежать.
Якість хліба. Визначали показники якості зерна та борошна: склоподібність зерна,
вміст білка в зерні, вміст клейковини в борошні, силу борошна, розтяжність та еластичність
тіста, пористість хлібного м‘якуша, об‘єм хліба. Всі показники якості хліба зводяться у загальну хлібопекарську оцінку, виражену у балах.
З 1940 року Харківська селекційна станція включила до програми робіт з схрещувань
найкращі районовані та перспективні сорти у межах одного ботанічного різновиду. Такі
схрещування, вважалося, дозволять значно прискорити селекційний процес зі створення нових цінних сортів, оскільки селекціонеру з гібридної популяції на провокаційних фонах прийдеться вибраковувати тільки ті рослини, які не відповідають тим чи іншим вимогам, а морфологічна неоднорідність гібридного матеріалу подовжувала процес добору.
Селекційні дослідження під час Другої Світової Війни. Напередодні окупації у
1941 році за виконаними комбінаціями схрещування було одержано 36307 зерен, які було висіяно у гібридному розсаднику 1941/1942 років. Під час війни роботи з селекції пшениці озимої продовжувались на окупованій території під керівництвом кандидата сільськогосподарських робіт, старшого наукового співробітника Ю. І. Коробейнікової, роботи з насінництва продовжувались в евакуації на Челябінській державній селекційній станції під керівництвом
В. І. Дідуся.
На період війни 1941/1942, 1942/1943 року склад основного сортовипробування не змінювався, нових надходжень не було, сорти з селекційного розсадника висівали у попередньому сортовипробуванні. Незважаючи на сурові погодні умови зимівлі з 1941/1942 і 1942/1943
років, коли середній бал зимостійкості був 2,2 бали, лінії сортів під номерами 120, 01239 і
0917 мали зимостійкість 3-4 бали і середня врожайність була досить високою за таких погодних умов — 15 ц/га з коливанням від 7,8 ц/га до 19,6 ц/га, що було зумовлено наявністю потужного снігового покрову, який послабив дію виключно низької зимової температури повіт265

ря 1941/1942 років (на рівні 1929 року). Умови зими 1942 року призвели до загибелі 50 % рослин гібридного розсаднику, а 1943 – 70-80 % всіх потомств. Така ж значне природнє бракування було за стійкістю до бурої іржі. Розвиток іржі Puccinia triticina було настільки значним,
що окремі зразки зовсім не дали насіння. До бурої іржі ще приєдналась стеблова іржа Puccinia
graminis, яка не була типовою для нашої зони.
На період 1942/1943 років залишилось: місцевих сортів – один, селекційних сортів інших
селекційних станцій — п‘ять , селекційних сортів Харківської селекційної станції – 18 [7]. Сорти
врожаю 1943 року не вибраковували, оскільки не отримали даних урожайності чотирьох сортів (з
24), внаслідок розграбування снопів при відходженні німців. Невдовзі після визволення Харкова
від німецьких загарбників розсадники були відновлені матеріалом, схованим при обмолоті снопового матеріалу у 1941 році. У 1946 році була повністю відновлена робота з випробування селекційного матеріалу усіх розсадників (табл. 1) і досягнуто довоєнний рівень за всіма видами посівів.
Таблиця 1. Виконання плану по відновленню розсадників пшениці озимої
1940
Назва розсадника

1944

кількість
площа
номерів

1946
план

виконання

кількість
номерів

площа

кількість
номерів

площа

кількість
площа
номерів

Розсадник вихідного
матеріалу

118

0,67

112

0,01

114

0,05

114

0,06

Гібридний
розсадник

4831

0,23

2454

0,50

3074

0,29

3074

0,29

Селекційний
розсадник

350

0,04

-

-

238

0,02

238

0,02

Контрольний
розсадник

562

0,44

506

0,04

65

0,06

65

0,07

Сортовипробування

199

4,69

67

1,38

107

2,46

108

2,47

Розмноження

5

1,45

-

-

12

4,32

13

4,38

Спеціальні досліди

-

-

-

-

9

0,29

9

0,29

Всього

6065

7,52

3139

1,93

3619

7,49

3621

7,58

В евакуації на Челябінський державній селекційній станції під керівництвом директора
станції В. І. Дідуся продовжували роботу з насінництва. При аналізі даних розсадників насінництва було виявлено у межах сорту значний розмах спадкового варіювання ліній за врожайністю, технологічними якостями зерна, міцністю соломини та іншими корисними ознаками
рослини. Був запропонований, теоретично обґрунтований і перевірений багаторічною практикою метод створення еліти безперервним поліпшуючим добором з щорічним збереженням і
вихованням у насіннєвому розсаднику найбільш урожайних ліній, які піддаються обліку і виявленню в первинних розсадниках [8].
Відновлення та розширення селекційної роботи у післявоєнний період. У післявоєнні
роки селекційну роботу по пшениці озимій успішно продовжив доктор сільськогосподарських
наук, професор В. І. Дідусь. Ним було удосконалено метод внутрішньосортового добору, розроблено метод проморожування проростків, який дозволяє відібрати з популяції найбільш зимостійкі форми. Для поліпшення роботи в насінництві В. І Дідусем запропоновано метод акумулятивного добору високопродуктивних ліній у процесі виробництва елітного насіння, який
увійшов в методику виробництва високоврожайного елітного насіння самозапилених культур.
Використовуючи існуючи і нові методи, за участю В. І. Дідуся і під його керівництвом було створено сорти напівінтенсивного типу Лютесценс 266, Зенитка, Лютесценс 238, Харьковская 4. Максимальна врожайність цих сортів становила 38 ц/га, що на 5-6 ц/га вище, ніж у сортів
першого періоду [9].
Лютесценс 266 створено внаслідок сполучення масового та індивідуального добору з
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гібридного матеріалу, одержаного від схрещування сортів Украинка та Юрьевка. Районований
з 1949 року у Харківській, Сумській, Білгородській, Курській, Орловській, Брянській областях. Зимостійкий, середньостиглий, посухостійкий. Сорт має високі хлібопекарські якості,
імунний до летючої і твердої сажки, середньостійкий до гессенської мухи та бурої листової
іржі. У середньому за 18 років випробування на полях інституту врожайність склала 33,9 ц/га.

В. І. Дідусь із співробітниками на селекційних посівах пшениці озимої, 1954 р.
Зенитку виділено індивідуальним добором із сорту Гостианум 237 Саратовської селекції. Ранньостиглий, стійкий до вилягання, високозимостійкий, посухостійкий, жаростійкий, не
вражається сажкою, хлібопекарські якості високі. Районований в 1952 році у східному Лісостепу Харківської області, Курській області. Сумарна збиральна площа 137126 га.
Лютесценс 238 виділено індивідуальнім добором із сорту Лютесценс 17 Черкаської селекції. Районований з 1956 по 1965 роки у Лісостепу України, Гомельській і Могилевській
областях БССР. Зимостійкість середня і вище середньої, посухостійкість середня, технологічні якості зерна високі, сильна пшениця. Сумарна збиральна площа 20366 га. Середня врожайність у конкурсному випробуванні за 1973-1978 роки по чорному пару 38,4 ц/га і вищий
41,3 ц/га, після кукурудзи на силос – 45,0 ц/га і вищий – 54,3 ц/га.
Харьковская 4 створена методом гібридизації сортів Харьковчанка (добір з Новоюрьевки) і Лютесценс 17 з повторним індивідуальним добором. Районований з 1959 по 1965 роки в
Харківській області. Зимостійкість середня і вище середньої, посухостійкість середня, технологічні якості зерна високі, цінна пшениця. Сумарна збиральна площа 44311 га. Середній
врожай у конкурсному випробуванні за 1973-1978 роки по чорному пару 41,3 ц/га і вищий
51,2 ц/га, по кукурудзі на силос – 45,4 ц/га і вищий – 50,7 ц/га.
З 1962 року розпочалися дослідження з отримання гібридної пшениці на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС). Ці роботи проводили серед зразків і сортів твердої і м'якої пшениці методом ізолювання колосів в F2 внутрішньовидових, F1 міжвидових гібридів і зразків пшениці твердої озимої методом огляду кожного пиляку квітки у колосі до його цвітіння, але
ці методи позитивних результатів не дали, бо всі відібрані рослини таким методом виявилися повністю фертильними. Та пошуки з методичної сторони виявилися корисними, оскільки був розроблено метод виявлення рослин з ЦЧС у зернових колосових культур. У 1965 році завдяки цьому методу у міжвидових гібридів першого та другого покоління T. durum з T. аеtstivum вдалося
відібрати 23 стерильні рослини, а від схрещування пшениці Тимофеєва з пшеницею твердою
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озимою Леукурум 932/21 одержати перші сім гібридних зернівок. З накопиченням вихідного матеріалуз цитоплазматичною чоловічою стерильності лабораторія ставила перед собою задачі одержання аналогів кращих сортів пшениці озимої і лінії відновлювані фертильності з високою комбінаційною здатністю за продуктивною кущистістю і урожаєм першого покоління та розробити
методику вирощування гібридної пшениці і встановити ефективність використання другого покоління. За 20 років булостворено надійний відновлювач фертильності RW-20, який було районовано з 1988 року у Чернівецькій області, як сорт Харьковская 20 [10]. Впродовж 1969-1971 років у
дослідах лабораторії озимої пшениці вивчали загальну комбінаційну здатність сортів за основними елементами структури врожаю та технологічними показниками якості у неповних діалельних
схрещуваннях, топкросах і вільному запиленні [11, 12].
На початку розгортання робіт з гібридизації на Харківській селекційній станції з 1925 по
1939 роки застосовували класичну схему – кастрація в одному колосі 20 розвинутих колосків і
примусове їх запилення, яке дуже трудомістке. У 1940 році вперше на пшениці озимій було
застосовано вільне вітрозапилення кастрованих колосів. У 1945 році набуває розповсюдження
обмежено-вільне запилення. В подальшому до 1957 року застосовували всі способи запилення, в залежності від обставин. У 1975 році було проаналізовано результати схрещувань за вільного та обмежено-вільного способах запилення за 15 років (табл. 2). Порівнюючи результати схрещувань з погодними умовами в період гібридизації, було встановлено, що за сприятливого поєднання температури (12-25° С) і помірної вологості повітря (50-80 %), хороші результати мають обидва способи з деякою перевагою вільного запилення. Такими були 1961, 1962,
1966, 1967, 1968, 1970 роки.
При схрещуванні в посушливі 1963, 1971, 1975 роки, коли температура повітря о 13 годині сягала 29,5-31,60С, зав'язуваність зменшувалась за обома способами, однак найбільші
зміни в суху жарку погоду спостерігались при вільному вітрозапиленні. В суху жарку погоду
різко зменшується кількість колосків з відкритим типом цвітіння і тому зменшується насиченість повітря пилком, який за таких умов швидко втрачає життєздатність.
Таблиця 2. Результати схрещування пшениці озимої, 1961-1975 рр.
Вільне запилення
Рік

кастровано квіток

Обмежено-вільне запилення

зав‘язуваність
зерен, шт

%

кастровано квіток

зав‘язуваність
зерен, шт.

%

1961

13605

10581

77,8

3773

2762

73,2

1962

26780

18068

67,5

24077

13951

57,9

1963

16389

10209

62,3

426

301

70,7

1964

6384

5197

76,0

2837

1871

65,9

1965

-

-

-

17786

10411

58,5

1966

2019

1357

67,2

12479

7452

59,7

1967

24248

17886

73,8

4308

2549

59,0

1968

27791

21940

78,9

19489

12395

63,6

1969

4153

2568

61,8

9411

7504

79,7

1970

25994

17743

68,3

16452

10393

63,2

1971

17420

9540

54,8

36904

17871

48,4

1972

3540

1947

55,0

26966

15036

55,8

1973

32550

19058

58,5

22180

15893

71,7

1974

41420

18175

43,9

38240

24241

63,4

1975

44380

17006

38,3

22090

10810

48,9

Середнє

20509

12234

59,65

17161

10229

59,6
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Різко знижувалась зав'язуваність вільнозапилених квіток і в дощову погоду. Такими були 1973-1974 роки. Це пояснюється нестачею пилку у повітрі і частковим змивом його дощем.
Таким чином, вільне запилення в суху жарку та дощову погоду є менш ефективним [13, 14]. У
1980-1981 роках проведено порівняльну оцінку удосконаленого комбінованого способу обмежено вільного запилення без підставки колосів-запилювачів у посудини з водою, який дозволив значно скоротити витрати праці і засобів, збільшити обсяги схрещувань і отримати
високий відсоток зав'язуваності за роками. Завдяки застосування нового способу запилення
продуктивність праці збільшилась на 58,2 %.
Створення сортів інтенсивного типу і напівкарликів. Велике різноманіття ґрунтовокліматичних умов та використовуваних попередників на території колишнього СРСР у 60 роки визначили два основних напрями селекції пшениці озимої:
1. Створення комплексно-цінних сортів інтенсивного типу з генетичним потенціалом
урожайності 70-80 ц/га на богарних високородючих ґрунтах і на зрошуваних землях, де повинні вирощуватись напівкарликові сорти з урожайністю 90-100 ц/га.
2. Створення комплексно-цінних сортів напівінтенсивного типу при вирощуванні після
непарових попередників, які забезпечують високий урожай.
Основним показником цінності сортів вважався і вважається відносно стабільний високий урожай зерна. До комплексу ознак сортів двох напрямів відносяться: добрі якості зерна,
підвищена реакція добрива, достатня стійкість проти вилягання, до основних грибкових хвороб та шкідників, висока посухостійкість, морозо- і зимостійкість поєднана з хорошою регенераційною здатністю рослин. Сорти другого напряму, крім того, повинні відрізнятися слабкою реакцією на невеликі зміщення строків посіву.
У 1972/1973 було закладено спеціальний дослід після двох попередників – чорного пару з
внесенням гною (20 т/га) та кукурудзи на силос, на яких вивчали сорти інтенсивної групи Харьковская 63, напівінтенсивної – Лютесценс 266, Зенитка улучшенная, Лютесценс 238 улучшенный,
Харьковская 4, екстенсивної – Мильтурум 120, Юрьевка, Эритроспермум 917 і Ферругинеум
1239. Вивчення цих сортів упродовж чотирьох років (1973-1976) показало, що сорт інтенсивного
типу Харьковская 63 перевищив напівінтенсивну групу на 16,6 ц/га і екстенсивну, яку було районовано у 1929-1933 роках на 23,5 ц/га. У досліді після кукурудзи на силос перевищення врожайності зерна сортів інтенсивного типу над врожайністю напівінтенсивних і екстенсивних склало
12,8 ц/га. Середньорічний приріст урожайність за рахунок селекції становив 0,6-0,7 ц/га при вирощуванні сортів по чорному пару і 0,3-0,4 ц/га при вирощуванні їх після кукурудзи на силос.
Методом внутрішньовидової гібридизації з наступним цілеспрямованим добором отримано сорти напівінтенсивного типу – Лютесценс 266, Харьковская 4 і один інтенсивний сорт –
Харьковская 63.
Сорт Харьковская 63 створено у результаті схрещування сортів Безостая 1 і Мироновская 808, ранньостиглий, посухостійкий, стійкий проти вилягання, летючої та твердої сажки,
середньостійкий до бурої іржі. Зимостійкість вище середньої, крупнозерний, якість зерна відмінна, сильна пшениця. Сорт Харьковская 63 вважається найбільш продуктивним серед сортів
інтенсивного типу тих часів. На сортодільницях в умовах зрошення врожайність сягала
89,3 ц/га, на богарі – 77,5-80,3 ц/га. У виробничих умовах на великій площі (у 1978 році
113 тис. га) гарантовано збирали 45-60 ц/га [15, 16].
Індивідуальним добором із гібридів від схрещування Лютесценс 238 покращений і Безостая 1 було одержано високопродуктивний сорт Крупноколосая. Цей сорт конкурував з кращими сортами у степовій зоні України. В умовах зрошення на Пржевальській дослідній станції середній врожай сорту Крупноколосая за 1970-1972 рр. складав 88,4 ц/га і перевищував
сорт Безоста 1 на 6,1 ц/га і Кавказ на 4,7 ц/га. У 1973 році врожайність на цій же станції при
зрошенні становила 104,4 ц/га.
У 1973-1975 рр. до державного сортовипробування передано три сорти гібридного походження: Харьковская 38 (Эритроспермум 88/Безостая 4), Харьковская 68 (Безостая
1/Мироновская 808) і Харьковская 81 (Лютесценс 172 (Одесская 3/Кахетинская ветвистоколосая/Безостая 4. Найпродуктивнішим з цих трьох сортів виявився сорт Харьковская 81. У середньому за сім років (1971-1977) по чорному пару врожайність становила 57,4 ц/га, що вище
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стандарту Мироновская 808 на 7,8 ц/га. Велику прибавку (12,4 ц/га) одержали у 1972 році після суворої зими і посушливого літа, а в 1975 році (6,8 ц/га) в умовах весняно-літньої посухи.
Сорт відрізняється доброю якістю зерна (сильна пшениця), підвищеною стійкістю проти вилягання і грибкових хвороб. Однією з позитивних якостей слід відзначити високу насіннєву
продуктивність. Якщо у посушливому 1975 році кількість дрібних і щуплих насінин (фракція
менше 2,5 мм) у сорту Мироновская 808 складала 38,5 %, то у сорту Харьковская 81 тільки
20%. Сорт було районовано в 1981 році.
Селекцію пшениці озимої на напівкарликовість у поєднанні з продуктивністю розпочато
у 1964 році. Донором низькорослості стала тибетська пшениця TomPouse, яку одержали з колекції ВІР. Цю ультроскоростиглу слабозимостійку форму було схрещено з двома сортами
Безостая 1 і зимостійким екстенсивним сортом Пензенская морозостойкая.
Велике різноманіття гібридного матеріалу дозволило відібрати низькорослі (30-40 см) зразки пшениці озимої з міцним потовщеним (діаметр 4,2 мм) стеблом та високої озерненістю колосу. Рослини були середньостійкими до фітозахворювань. З точки зору фотосинтетичних можливостей перевага карликових рослин над звичайними рослинами була у тому, що при однаковій кількості листків на стеблі у карликових форм вони були ширшими і довшими. Крім того,
нижній ярус листя у відібраних форм відмирає не у фазі колосіння і квітування, а на один-два
тижні пізніше, тому період фотосинтез у таких рослин подовжено. У 1970-1972 роках на достатньо константних лініях F6 i F8 гібриду TomPouse/Безостая 1 проводили повторні добори елітних
рослин контрольного розсаднику, де було відібрано лінію Лютесценс 33. Після холодної безсніжної зими 1971/1972 років та посушливого літа врожайністю цієї лінії у конкурсному випробуванні перевищив стандарт Мироновская 808 на 6,4 ц/га і Безостая 1 на 7,7 ц/га.
У 1969 році від академіка П. П. Лук'яненка одержали карликовий мутант сорту Безостая 1 під назвою Карлик 1, який було використано у схрещуваннях з сортом Мироновская 808.
Вирощені у 1969/1970 роках рослини F4 були різними за висотою (від 60 до 120 см), крупністю колосу і зерна, стійкі до борошнистої роси, бурої іржі. В цій гібридній популяції низькорослі форми складали 68 %. Під урожай 1973 року з 16 кращих ліній контрольного розсадника
шість передано до попереднього сортовипробування. Паралельно до цих двох комбінацій було створені нові гібриди за участю Шарти Сонора, Соналика, Чхоти Лерма, Р 18, Сейфд Лерма (Індія), Соната 227 (Мексика), Норин 10 (Японія), Мадиф (Італія), Романи (Кенія).
З 1985 року районовано низькорослий, стійкий проти вилягання сорт інтенсивного типу
Полукарлик 3, створений методом гібридизації Карлик 1/Мироновская 808//Харьковская 63-1.
Це найбільш зимостійкий серед карликових сортів, з потенційною врожайністю 100 ц/га [17].
У зв'язку з накопиченням великої кількості вихідного матеріалу та скорочення строків
створення нових сортів у 1976-1980 роках було розроблено та апробовано схему прискореного селекційного процесу, яка дозволила скоротити добір нових сортів у 1,5-2 рази. Ця схема
передбачає передачу сорту на ДСВ на п‘ятому році селекційного процесу. З 1979 року розсадник конкурсного сортовипробування розділено на два досліди за висотою рослин, де до І досліду входять лінії з висотою до 100 см, до ІІ досліду – вище 100 см.
З 1983 р. відділ селекції озимої пшениці очолює кандидат сільськогосподарських наук
М. І. Єльніков. За розробку нових методів створення напівкарликових сортів м‘якої озимої
пшениці (Полукарлик 3, Харьковская 11, Харьковская 90, Харьковская 92, Харьковская 96) та
їх впровадження у виробництво колективу вчених, до якого входить Микола Іванович, у
1997 році присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки (Диплом лауреата
Державної премії України в галузі науки і техніки за № 4329 від 10.12.1997 р.) [20].
Сумісно з лабораторією якості зерна і масових аналізів розроблено принцип оцінки морозостійкості вихідного і селекційного матеріалу пшениці озимої за гліадиновим спектром в
ПААГ [18, 19]. Метод було апробовано на великій кількості районованих сортів. За блоками
компонентів було визначено п'ять груп сортів: ультразимостійкі, з високою, підвищеною, середньою і низькою зимостійкістю. Електрофоретичний метод оцінки на зимостійкість забезпечує високу точність і дає можливість одержати інформацію з частини зернівки, не пошкоджуючи зародку. Цей метод дозволяє селекціонерам більш упевнено підбирати пари для
схрещування, відібрати більш цінні генотипи, встановити гомозиготність вихідного матеріалу, контролювати родовід сорту та покращувати процес насінництва.
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Рис. 4. Схема прискореного селекційного процесу методом внутрішньосортових доборів

В. І. Дідусь, доктор с.-г. наук та М. І. Ельніков, кандидат с.-г. наук
на насінницькому посіві сорту Харковская 81, 1982 р.
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Здобутки науковців лабораторії селекції озимої пшениці на межі тисячоріч. Перед
селекціонерами відділу селекції озимої пшениці на порозі другого тисячоріччя стояло завдання створення сортів, які б мали високу пластичність, стійкість до стресових умов і стабільну
врожайність за роками і попередниками. Створені ними у цей період сорти відповідають усім
цим показникам [21-28].
Харьковская 11 (Прибой/Харьковская 81) відзначається стабільністю врожаю за роками і
попередниками. Значно перевищує районовані сорти за стійкістю до збудників хвороб і шкідників. Не вилягає, створює густий продуктивний стеблостій. За технологічними якостями належить до групи цінних пшениць. Зимостійкість добра.
Харьковская 90 (Ахтырчанка/Полукарликовая 49) - низькорослий, висота рослин 75-85 см.
Стійкий проти вилягання, придатний для вирощування за інтенсивною технологією. Зимостійкість підвищена. Якість зерна добра – за типом цінних пшениць. У 1989 р. у радгоспі ім. Леніна
Кегичівського району Харківської обл. на площі 701 га одержано врожайність 7,02 т/га.
Харьковская 92 (Тарасовская 29/Харьковская 90-77). Сорт більш зимостійкий, відзначається високою врожайністю (7,0-8,5 т/га), прибавка врожайність у порівнянні із стандартом в
середньому за три роки склала 0,47 т/га. Хлібопекарські якості за типом сильних пшениць.
Вирощування сортів пшениці озимої лише інтенсивного типу внаслідок їх недостатньої
стійкості до чинників середовища могло призвести до значної втрати врожаю, особливо в умовах недостатнього матеріального забезпечення господарств, які склалися у 90-х роках минулого сторіччя. Тому наряду зі створенням сортів інтенсивного типу селекціонери спрямували
свої зусилля на створення сортів універсального типу, які б забезпечували стабільний високий
урожай за роками і попередниками, і поєднували в своєму генотипі високу врожайність і
якість зерна з потужним адаптивним потенціалом, властивості якого були б у змозі забезпечити достатню стійкість до несприятливих умов вирощування, які все частіше повторюються
внаслідок різких кліматичних змін на планеті [29]. Сорти універсального типу повинні мати
генетично обумовлений високий нижній поріг урожайності і, на відміну від інтенсивних, набагато ефективніше використовувати природну родючість ґрунтів і не потребувати в порівнянні з інтенсивними великої кількості мінеральних добрив і заходів боротьби з поширеними
хворобами для формування високих і стабільних за роками урожаїв. У цей період було створено наступні сорти:
Харьковская 96 (Харьковская 82//Лютесценс312/Харьковская81 СП) середньостиглий
(висота 90-115 см), напівінтенсивного типу. Врожайність у конкурсному випробуванні 7,2-8,9
т/га. Стійкий до збудника летючої сажки. Вміст білка – 12,0-14,5 %, клейковини – 25-29 %.
Загальна хлібопекарська оцінка – 4 бали. Сорт рекомендовано для вирощування в Лісостеповій зоні України.
Харьковская 105 (Мироновская морозостойкая/Харковская 92) високорослий (на 20-25
см вище стандарту), середньостиглий. Має високу зимостійкість, добрі хлібопекарські якості,
хворобами уражується на рівні стандарту. Відповідає вимогам до цінних пшениць.
Харьковская 99 (Ольвия/Донская полукарликовая//Альбатрос одесский) сорт інтенсивного напряму використання. Середньостиглий. Має високу продуктивну кущистість, не вилягає. За якістю зерна – цінна пшениця. Середня врожайність 8,2 т/га, що на 0,3 т/га вище стандарту Альбатрос Одеський.
Харьковская 107 (Мироновская 27/Спартанка//Мироновская 28) (висота 105 см), середньостиглий дозріває разом зі стандартом. Стійкий до збудників бурої іржі, снігової плісені,
септоріозу. Хлібопекарські якості добрі. Відповідає показникам цінної пшениці.
Харьковскую 11 було районовано у 1989 р., Харьковскую 90 – у 1991 р., Харьковскую
92 – у 1993 р., Харьковскую 96 – у 1999 р., Харьковскую 105 – у 2001 р., а Харьковская 99 і
Харьковская 107 не були районованими.
Нове сторіччя – нові завдання та напрями селекції. Одним з основних завдань селекції на теперішній час є підвищення адаптивного потенціалу рослин пшениці озимої. Велике
значення при виборі сортів для виробництва має визначення рівня їх реакції на мінливі фактори середовища з метою з'ясування найбільш пристосованих для певної зони вирощування,
зі стабільною високою врожайністю і якістю зерна за роками та попередниками [30, 31]. Рете272

льно підібраний за цими показниками сорт дозволяє до мінімуму звести втрати врожаю від
впливу негативних факторів середовища на рослини, що є запорукою високих урожаїв якісного зерна. Для об'єктивної оцінки генетичного потенціалу, реакції на зміну погодних умов озимої пшениці універсального типу харківської селекції було проведено визначення екологічної
пластичності за врожайністю і ознаками стійкості до хвороб. У результаті дослідів було з'ясовано рівень стабільності і пластичності сортів універсального типу використання. Сорти універсального типу мають сумарний ранг два, що свідчить про їх високу пластичність, зумовлену
стабільністю реалізації генетичного потенціалу сорту і їх добру пристосованість до умов східного Лісостепу України. Глобальні і регіональні зміни клімату зумовлюють необхідність підвищення адаптивного потенціалу рослин пшениці озимої. Створення сортів, стійких до несприятливих умов вирощування є основним завдання селекціонера [4]. У зв'язку з цим, а також враховуючи рівень матеріально-технічного забезпечення сільгоспвиробників, різний рівень культури землеробства, селекція пшениці озимої у теперішній час в Інституті рослинництва імені
В. Я. Юр'єва НААН ведеться на початку другого століття за наступними напрямами:
1. Створення сортів напівінтенсивного типу для низького і середнього агрофону, придатних для посіву після попередників, які пізно збираються (соняшник, кукурудза на зерно), з
високим рівнем морозо-зимостійкості (7 – 8 балів), високою посухостійкістю на всіх етапах
онтогенезу, адаптивністю до пізніх строків сівби, високою здатністю до кущення в пізній
осінній та раньовесняний періоди, формуванням крупного колосся, середньорослих (100120 см), стійких до хвороб, з високою якістю зерна. За цим напрямом створені та успішно
впроваджено у виробництво сорти Досконала, Дорідна, Приваблива, Привітна, Патріотка.
Дорідна – сорт універсального типу використання, невимогливий до умов вирощування.
Стабільно в усіх зонах вирощування формує високу якість зерна. Вирізняється витривалістю до
пізніх строків сівби. Сорт середньостиглий, середньорослий, висота рослин складає 90-100 см,
стійкий до вилягання. Морозостійкість висока, при штучному проморожуванні склала 7 балів.
Толерантний проти бурої іржі, борошнистої роси та снігової плісняви. Зерно містить 12,9 %
білка, 25,2 % клейковини. Сила борошна 232 о. а. В конкурсному сортовипробуванні інституту
2008 року врожайність склала 8,9 т/га. У Державному сортовипробуванні (2008 р.) одержано: у
Степу на восьми ДСС – 6,7 т/га; у Лісостепу на дев′яти ДСС – 6,9 т/га; у Поліссі – 5,5 т/га. Максимальну врожайність 8,4 т/га була отримана на Миргородській ДСС Полтавської обл.
Досконала – сорт універсального типу використання, один з найменш вимогливих до
умов вирощування. Вирізняється витривалістю до пізніх строків сівби. За зимостійкістю один
з найкращих сортів. Морозостійкість висока, при штучному проморожуванні складає 8 балів.
Толерантний до борошнистої роси, бурої іржі, сажкових хвороб та септоріозу. Стебло середньої товщини, заввишки 110 – 120 см, міцне, стійке до вилягання, маса 1000 насінин 46 г.
Сорт належить до групи сильних пшениць. Вміст білка 12,9 %, клейковини – 25,8 %, сила борошна – 336 о. а. В конкурсному сортовипробуванні інституту 2008 року врожайність складала
9,3 т/га, в державному сортовипробуванні на Білоцерківській ДСС – 9,2 т/га, на технологічному
полігоні у 2014 році Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН – 9,6 т/га.
Приваблива – сорт середньостиглий, відноситься до середньорослого типу, висота рослин складає 100 – 110 см, стебло середньої товщини, міцне, стійке проти вилягання з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Форма куща напівпрямостояча. Має високу
кущистість і здатен формувати більше 700 продуктивних пагонів на 1 м2. Має підвищену зимостійкість, яка при штучному проморожуванні складає 7,5 балів. У польових умовах має високу
стійкість до борошнистої роси, бурої іржі, септоріозу. Високоврожайний сорт. У конкурсному
сортовипробуванні інституту 2015 року врожайність дорівнювала 8,4 т/га. Максимальну врожайність в 2015 р. було отримано на Маньківській ДСС – 9,5 т/га; Вінницькій ОДЦЕСР –
8,4 т/га, Миргородській ДСС – 7,6 т/га. Якість відповідає вимогам до цінних пшениць. Вміст
білка 12,8 %, клейковини – 26 %, сила борошна – 280 о.а., об'єм хліба зі 100 г борошна 670 мл.
Привітна – сорт середньостиглий, відноситься проти середньорослого типу, висота рослин складає від 95 до 105 см, стебло середньої товщини, міцне, стійке до вилягання з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Форма куща напівпрямостояча. Має високу
кущистість і здатен формувати більше 700 продуктивних пагонів на 1 м 2. Має підвищену зи273

мостійкість, при штучному проморожуванні критична температура вимерзання складає
17,5С. У польових умовах стійкий до борошнистої роси, стеблової іржі, фузаріозу колосу, до
бурої іржі. Високоврожайний сорт. У конкурсному сортовипробуванні інституту 2015 року
врожайність сорту дорівнювала 8,4 т/га. Середня урожайність в 2016 р. на ДСС Лісостепу
України дорівнювала 7,1 т/га; максимальна – 10,3 т/га на Вінницькій ОДЦЕСР і 10,1 т/га на
Сумській ОДЦЕСР, в Степу на Кіровоградській ДСС – 9,3 т/га, Первомайській ДСС – 8,6т/га.
Якість відповідає вимогам до цінних пшениць. Вміст білка 12,9 %, клейковини – 26,8 %, сила
борошна – 280 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна 620 мл.
Патріотка - сорт середньорослий (висота рослин 95–100 см), стійкий проти вилягання
(9 балів), зимостійкість підвищена (7,5 балів), потенційна врожайність 10,0 т/га, за якістю зерна сильна пшениця, вміст білка 13,7-14,0 %, клейковини 26,9-29,0 %, сила борошна 300 о.а. В
польових умовах стійкий до бурої іржі, борошнистої роси і септоріозу. Сорт невибагливий до
умов вирощування, універсального типу використання, придатний для вирощування після
всіх попередниках та за інтенсивною технологією.
2. Створення сортів універсального типу, які придатні для вирощування після різних попередників, кращими з яких є чорний пар, зайняті пари, багаторічні трави, кукурудза на силос
за звичайною та інтенсивною технологією, морозо-зимостійких (7-7,5 бал), стійких проти вилягання і хвороб, посухостійких, пластичних до строків сівби, середньорослих (90-110 см), з високою кущистістю (700 і більше продуктивних пагонів на 1 м2) та доброю якістю зерна. За цим
напрямом створено та впроваджуються в виробництво сорти Гордовита, Розкішна, Статна, Фермерка.
Гордовита – в сорті унікально поєднані скоростиглість, висока врожайність, підвищена зимостійкість та відмінні показники якості зерна. Середньорослий (90-100см), стійкий проти вилягання, снігової плісняви та борошнистої роси, толерантний до бурої іржі та септоріозу. Зимостійкість – 7 балів. За якістю сильна пшениця. Потенційна врожайність 11,0 т/га. В 2008 р. в КСВ інституту врожайність склала 9,7 т/га. У виробничих умовах 2011 р. у насінницьких посівах було
отримано 7,9 т/га, у 2013 р. на технологічному полігоні Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН - 9,22 т/га.
Розкішна – сорт середньостиглий, середньорослий (висота рослин 95-100 см), стійкий
проти вилягання. Зимостійкість висока – 7 балів, критична температура вимерзання мінус
17,50С. У польових умовах толерантний до основних хвороб. Сорт високоврожайний. У несприятливих умовах 2006 і 2007 років у конкурсному сортовипробуванні IP імені
В. Я. Юр‘єва врожайність складала 7,7-7,9 т/га, в конкурсному сортовипробуванні 2008 року –
9,5 т/га, що вище стандарту Подолянка на 0,4 т/га. Середня врожайність 2006-2007 рр. на сортостанціях Лісостепу – 6,7 т/га, максимальна – 8,7 т/га (Білоцерківська ДСС). В 2012 році у
Тов. «Алькон-Сервис» Дніпропетровської області отримано по 7,5 т/га. В технологічному полігоні Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН в 2012 році врожайність
становила 11,6 т/га (в 2013 році – 8,8 т/га, в 2015 році – 9,7 т/га). В 2015 році у ДП ДГ «Червона хвиля» Великобурлуцького району Харківської області на площі 56 га отримано врожайність 6,2 т/га. Якість зерна відмінна. За даними лабораторії якості зерна Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН вміст білка 12,2 %, клейковини – 24,2 %, сила борошна –
370 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна 600 мл.
Статна – сорт середньостиглий, відноситься до середньорослого типу, висота рослин
складає – 85-95 см, стебло середньої товщини, міцне, стійке проти вилягання, з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Форма куща напівпрямостояча. Має високу кущистість і здатен формувати більше 700 продуктивних пагонів на 1 м 2. Має підвищену зимостійкість, яка при штучному проморожуванні складає 7,5 балів. У польових умовах толерантний
до основних хвороб. Потенційна врожайність 11,0 т/га. В конкурсному сортовипробуванні
інституту 2008 року врожайність сорту дорівнювала 9,6 т/га. В ДПДГ «Елітне» Харківської
обл. в виробничих умовах 2012 року отримано 7,3 т/га. Середня врожайність в 2011 р. на пяти
ДСС Лісостепу України дорівнювала 7,7 т/га; максимальна – 8,4 т/га на Червоногвардійській
ДСС в Степу, та 9,2 т/га в Лісостепу. В 2016 році на полігоні ННПЦ Миколаївського НАУ
урожайність склала 8,1 т/га. Якість відповідає вимогам до сильних пшениць: вміст білка
274

12,5 %, клейковини – 25,9 %, сила борошна – 464 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна 700 мл.
Фермерка – сорт середньостиглий (вегетаційний період 298 днів), колосіння та визрівання відбувається в строки, близькі до стандартів, середньорослий (висота рослин 80-90 см),
стійкий проти вилягання. Має добру кущистість і може формувати 700 і більше продуктивних
стебел на 1 м2. Зимостійкість підвищена – 7,0 балів, у польових умовах толерантний до основних хвороб. Має високу стабільну врожайність. У конкурсному сортовипробуванні інституту
вона складала 9,5 т/га. В 2016 році на полігоні ННПЦ Миколаївського НАУ урожайність
склала 7,3 т/га, у дослідах Інституту зрошуваного землеробства НААН – 7,5 т/га. Якість зерна
відмінна: зерно, в залежності від місця і умов вирощування, містить 12,4-14,5 % білка, 25,029,9 % клейковини, сила борошна 431 о. а., об‘єм хліба 750 мл.
3. Створення сортів інтенсивного типу для високого рівня агрофону, кращий попередник
чорний пар з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив, короткостеблих (80-90 см), стійких проти вилягання, хвороб, зимостійких, посухостійких, з доброю якістю зерна. За цим напрямом створено сорти Альянс, Запашна, Здобна, Диво, Гармоніка, Краса ланів.
Альянс – сорт середньостиглий, відноситься до середньорослого типу, висота рослин складає 90-100 см, стебло середньої товщини, міцне, стійке до вилягання, з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Форма куща напівпрямостояча. Має високу кущистість і здатен формувати більше 700 продуктивних пагонів на 1 м2. Має підвищену зимостійкість, яка при штучному проморожуванні складає 7,5 балів. У польових умовах толерантний до основних хвороб. Високоврожайний сорт. У конкурсному сортовипробуванні інституту 2008 року врожайність сорту
склала 9,2 т/га. В 2015 році у ДП ДГ «Червона хвиля» Великобурлуцького району Харківської
області на площі 54 га отримано врожайність 6,3 т/га. У 2016 році на полігоні Інституту сільського господарства Північного сходу НААН отримано 8,5 т/га (2013 р. – 9,0 т/га, 2015 р. – 10,3 т/га),
на полігоні ННПЦ Миколаївського НАУ – 7,7 т/га. Середня врожайність на восьми ДСС Степу
України дорівнювала 7,1 т/га; максимальна – 8,4 т/га на Червоногвардійській ДСС. Якість відповідає вимогам до сильних пшениць. Вміст білка 12,9-14,3 %, клейковини – 25-28 %, сила борошна
– 280-370 о.а., об'єм хліба зі 100 г борошна 680 мл.
Запашна – сорт середньостиглий (вегетаційний період 299 днів), відноситься до середньорослого типу, висота рослин складає – 85 – 90 см, стебло середньої товщини, міцне, стійке
до вилягання з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Форма куща напівпрямостояча. Має високу кущистість і здатен формувати більше 700 продуктивних пагонів на 1 м 2.
Має підвищену зимостійкість, яка при штучному проморожуванні складає 7,5 балів. У польових умовах толерантний до основних хвороб. Високоврожайний сорт. В конкурсному сортовипробуванні інституту 2008 року урожайність сорту дорівнювала 9,6 т/га. Середня урожайність у 2011 р. на п‘яти ДСС Лісостепу України дорівнювала 7,7 т/га; максимальна – 8,3 т/га в
Степу, та 9,1 т/га в Лісостепу. В 2016 році на полігоні Інституту сільського господарства Північного сходу НААН отримано врожайність 8,2 т/га. Якість відповідає вимогам до сильних
пшениць. Вміст білка 12,0-14,0 %, клейковини – 26-28 %, сила борошна – 380 о. а., об'єм хліба
зі 100 г борошна 710 мл.
Здобна – сорт середньостиглий, відноситься до короткостеблого типу, висота рослин
складає 80-90 см, стебло середньої товщини, міцне, стійке проти вилягання, зі слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Форма куща напівпрямостояча. Має високу кущистість і
здатен формувати більше 700 продуктивних пагонів на 1 м2. Має підвищену зимостійкість, яка
при штучному проморожуванні складає 7,5 балів. У польових умовах толерантний до основних
хвороб. У штучних умовах ураження стійкий до стеблової іржі та фузаріозу колосу. Високоврожайний сорт. У конкурсному сортовипробуванні інституту 2015 року врожайність сорту дорівнювала 9,2 т/га. Середня врожайність у 2016 р. на восьми ДСС Лісостепу України дорівнювала 6,9 т/га; на 8 ДСС Степу України – 5,9 т/га. Максимальну врожайність отримано на Вінницькій ОДЦЕСР – 11,0 т/га, на Сумській ДСС 10,0 т/га, Первомайській ДСС – 9,0 т/га, Кіровоградській ДСС – 8,9 т/га. Якість відповідає вимогам до цінних пшениць: вміст білка 10-12,6 %,
клейковини – 24,5-29 %, сила борошна – 324 о. а., об‘єм хліба зі 100 г борошна 740 мл.
Диво – короткостеблий (висота рослин 85-90 см), стійкий проти вилягання (9 балів), зимостійкість підвищена (7,5 балів), посухостійкість висока (9 балів), потенційна врожайність
10,0 т/га, в конкурсному сортовипробуванні Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН
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2013 р. вона складала 9,1 т/га. В системі сортовипробування 2014-2016 рр. на сортодільницях з
високою культурою землеробства врожайність дорівнювала 10,0 т/га. За якістю зерна сильна
пшениця: вміст білка 12,4 %, клейковини 25,4 %, сила борошна 419 о. а. В польових умовах
проявляє стійкість до септоріозу, твердої сажки, летючої сажки, бурої іржі.
Гармоніка - короткостебловий сорт пшениці м'якої озимої (висота рослин 83-86 см), стійкий проти вилягання (9 балів), стійкий до основних шкодочинних хвороб, зимостійкість підвищена (7,5 балів). За якістю зерна цінна пшениця: вміст білка 14,0 %, клейковини 28,0 %, сила
борошна 324 о. а. Сорт придатний для вирощування по чорному пару та проти непарових попередників на високому агрофоні, урожайність 9,2 т/га, що на 0,8 т/га вище за стандарт Подолянка. Середня врожайність по зоні Лісостепу в 2016 р. складала 6,6 т/га, на Вінницькому Держексперцентрі – 10,4 т/га, Сумському Держексперцентрі – 8,9 т/га, по зоні Степу середня врожайність – 6,06 т/га: на Кіровоградській ДСС – 9,8 т/га, на Первомайській ДСС – 9,22 т/га.
Краса ланів – короткостебловий сорт (висота рослин 80 - 85 см), стійкий проти вилягання (9 балів), стійкий до основних шкодочинних хвороб, зимостійкість підвищена (7,5 балів). За якістю зерна сильна пшениця: вміст білка 14,2 %, клейковини 28,9 %, сила борошна
390 о. а. Сорт придатний для вирощування по чорному пару та після непарових попередників
на високому агрофоні, врожайність 9,5 т/га, що на 1,1 т/га вище за стандарт Подолянка. Середня врожайність по зоні Лісостепу в 2016 р. складала 6,7 т/га: на Вінницькому Держексперцентрі – 10,9 т/га, Сумському Держексперцентрі – 9,9 т/га; по зоні Степу середня урожайність –
6,1 т/га: на Кіровоградській ДСС – 9,8 т/га, на Первомайській ДСС – 9,02 т/га.
Актуальними завданнями селекції пшениці м‘якої озимої в Україні і зокрема і Інституті
рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН є виділення джерел та встановлення закономірностей
успадкування ознак якості зерна пшениці м‘якої озимої, таких як технологічні та кондитерські
властивості, вміст білка, каротиноїдів, структурний склад крохмалю, антиоксидантна здатність та розширення на цій основі генетичного різноманіття, створення нового цінного вихідного матеріалу та адаптованих до умов України (зимостійких, стійких до вилягання, посухи та
основних хвороб листя) високопродуктивних сортів.
Ідентифікація генів за допомогою молекулярних маркерів та окремих біохімічних ознак
сприятиме надійному вивченню зразків робочої колекції та більш ефективному їх використанню в селекційному процесі. Використання матеріалу, отриманого шляхом віддаленої гібридизації, дасть можливість покращити стійкість до несприятливих біо- та абіотичних чинників навколишнього середовища та поліпшити показники якості зерна.
Сорти пшениці озимої селекції, створені в Інституті рослинництва імені
В. Я. Юр'єва НААН за понад сторічну історію. З дня створення станції співробітниками
лабораторії селекції пшениці озимої, при використанні передових для свого часу методів та
багатого місцевого і інформаційного матеріалу своїх попередників, створено більш як 34 сорти (табл. 3), районованих у різні роки. За сторіччя селекційної практики вдалося підвищити
врожайність культури у 2,5 рази, покращивши при цьому показники якості зерна.
Таблиця 3. Сорти пшениці озимої селекції Інституту рослинництва
імені В. Я. Юр'єва НААН,1908-2018 рр.
Рік
відбору
внесення до
Сорт
Автори
елітної
Державного
рослини
реєстру
1
2
3
4
Мильтурум 120
1910
1929
В.Я. Юр‘єв
Юрьевка
1913
1929
В.Я. Юр‘єв
Эритроспермум917
1913
1929
В.Я. Юр‘єв
Ферругинеум 1239
1913
1929
В.Я. Юр‘єв
М.О. Голуб, В.Я. Юр‘єв,
Лютесценс 266
1925
1950
В.І. Дідусь, Ф. Д. Герасім‘як
Ю.І. Коробєйнікова
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Продовження табл. 3.

1

2

3

Зенитка

1940

1952

Лютесценс 238

1947

1956

Харьковская 4

1940

1959

Харьковская 63

1962

1969

Харьковская 81

1958

1981

Полукарлик 3

1970

1985

Харьковская 11

1976

1989

Харьковская 90

1979

1991

Харьковская 92

1982

1993

Харьковская 96

1990

1999

Харьковская 105

1991

2001

Харус

1994

2002

Василина

1996

2004

Астет

1998

2006

Альянс

1999

2008

Досконала

1999

2008

Розкішна

1998

2009
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4
В.І. Дідусь, В.Я. Юр‘єв,
М.О. Голуб, Ф. Д. Герасім‘як
Ю.І. Коробєйнікова
В.І. Дідусь, В.Я. Юр‘єв,
М.О. Голуб, Ф.Д. Герасім‘як
Л.М. Делоне, В.І. Дідусь
В.І. Дідусь, М.О.Голуб,
М.С. Верещак
В.І. Дідусь, М.О. Голуб,
М.С. Верещак, М.І. Єльніков,
М.І. Павлов, В.Ф. Черномаз,
О.Р. Балабанов
М.І. Єльніков, В.І. Дідусь,
В.Ф. Черномаз, М.І. Павлов
М.І. Єльніков, В.І. Дідусь,
І.М. Норик, В.Ф. Черномаз
М.І. Єльніков, В.І. Дідусь,
І.М. Норик, В.Ф. Черномаз,
Ю.С. Переверзєв, Б.О. Весна,
Р.Г. Пархоменко
М.І. Єльніков, І.М. Норик,
Ю.С. Переверзєв, А.І. Кійков,
Б.О. Весна, Г.М. Громико
М.І. Єльніков,І.М. Норик,
І.М. Черняєва, В.Ф. Черномаз,
І.А. Панченко
М.І. Єльніков, І.М. Норик,
В.Ф. Черномаз, І.А. Панченко
М.І. Єльніков, М.М. Грідін,
І.А. Панченко, А. Ф. Звягін
Ю.С. Переверзєв
М.І. Єльніков, М.М. Грідін,
І.А. Панченко, А.Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун, І.М. Черняєва
М.І. Єльніков, М.М. Грідін,
І.А. Панченко, А.Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун, І.М. Черняєва,
О. Ю. Леонов
М.І. Єльніков, М.М. Грідін,
І.А. Панченко, А.Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун, І.М. Черняєва,
В. В. Лучний, З. В. Усова
М.І. Єльніков, А.Ф. Звягін,
І.А. Панченко, Н.І. Рябчун,
Н. А. Глухова, І.М. Черняєва
М.І. Єльніков, М.М. Грідін,
І.А. Панченко, А.Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун, І.М. Черняєва,
Н. А. Глухова, С. Ю.Діденко,
З. В. Усова

Продовження табл. 3.

1

2

3

Дорідна

2000

2009

Гордовита

2003

2010

Статна

2004

2011

Запашна

2007

2014

Фермерка

2007

2014

Приваблива

2008

2015

Привітна

2009

2016

Здобна

2008

2016

Диво

2009

2017

Краса ланів

2010

2017

Гармоніка

2009

2017

Патріотка

2009

2017

4
М.І. Єльніков, А.Ф. Звягін,
І. А. Панченко, Н.І. Рябчун,
В. З. Іодковський
М.І. Єльніков, М.М. Грідін,
І.А. Панченко, А.Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун, І.М.Черняєва,
В. В. Лучний, С. Ю. Діденко
М.І. Єльніков, М.М. Грідін,
І.А. Панченко, А.Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун, В. З. Іодковський
М.І. Єльніков, А.Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун,В. З. Іодковський,
Т. Ю. Маркова, Л. В. Рогуліна
М.І. Єльніков, А.Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун, В. З. Іодковський,
В. П. Петренкова, С. Ю. Діденко
М.І. Єльніков, А.Ф. Звягін,
І. А. Панченко, Н.І. Рябчун,
В. З. Іодковський, О. Ю. Леонов,
І.М. Черняєва
М.І. Єльніков, А.Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун, В. З. Іодковський,
С. Ю. Діденко, І. М. Черняєва,
О. Ю. Леонов
М. І. Єльніков, А. Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун, В. З. Іодковський,
З. В. Усова, В. К. Рябчун
М.І. Єльніков, А. Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун, В. З. Іодковський,
З. В. Усова, І. С. Лучна
М.І. Єльніков, А.Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун, В. З. Іодковський,
О. Ю. Леонов, В. К. Рябчун
М.І. Єльніков, А. Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун, В. З. Іодковський,
З. В. Усова, С. В. Чугаєв
М.І. Єльніков, А.Ф. Звягін,
Н.І. Рябчун, В. З. Іодковський,
К. Ю. Суворова, І.С. Лучна,
З. В. Усова

У Реєстр сортів рослин придатних до поширення в Україні на 2018 рік внесено 18 сортів: Харус, Досконала, Дорідна, Приваблива, Астет, Василина, Розкішна, Альянс, Гордовита,
Статна, Фермерка, Запашна, Здобна, Привітна, Краса ланів, Патріотка, Гармоніка, Диво. Державне сортовипробування проходять сорти Принада, Вигадка, Коровайна, Гайок, Метелиця
харківська. В 2017 р. до Державного сортовипробування передано новий сорт озимої м‘якої
пшениці Проня.
Історія лабораторії в особистостях. З часу заснування станції до початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років селекційну роботу з озимою пшеницею проводили видатні вчені:
П. В. Будрін, ―коллежский советник‖, член-кореспондент Вченого Комітету Землеробства та Державного Майна, ―действительный статський советник‖, член-кореспондент Головно278

го Управління Землевлаштування та Землеробства, член Імператорського Вільного Економічного Товариства, член Правління Всеросійської Сільськогосподарської Палати, професор.
Нагороджений орденом Святого Станіслава ІІ ступеня, орденом Святого Володимира ІV ступеня, золотою медаллю. Один із організаторів сільськогосподарської дослідної справи України, Росії та Польщі.
В. Я. Юр‘єв, депутат Верховної ради УРСР, двічі Герой соціалістичної праці, лауреат
Державної премії СРСР, почесний академік ВАСГНІЛ, академік Академії наук України, академік Української академії с.-г. наук, заслужений діяч наук, почесний член Шведського суспільства насіннєводів, професор, доктор с.-г. наук. Засновник і організатор Українського науково-дослідного Інституту рослинництва, селекції і генетики. Завідувач підрозділу – 1909-1913
рр., 1918 – 1938 рр. Автор сортів пшениці озимої Мильтурум 120, Юрьевка, Эритроспермум
917, Ферругинеум 1239, Лютесценс 266, Зенитка, Лютесценс 238.
О. К. Юр‘єва, завідувач підрозділу 1913-1918 рр., зберегла напрацювання В. Я. Юр‘єва
під час першої світової війни та революції.
М. О. Голуб, кандидат с.-г. наук. Разом з В. Я. Юр‘євим розробив методи оцінки пшениці
озимої на зимостійкість в ящиках без снігу, а також в природних умовах при сівбі на північносхідному схилі, створював інфекційні фони бурої листової іржі шляхом посіву селекційного матеріалу пшениці озимої в оточенні сприятливих сортів. Вивчаючи біологію та запліднення пшениці озимої, М. О. Голуб встановив досить широке перезапилення і на цій основі запропонував
висівати всі категорії насінницьких посівів кожного сорту на окремих ділянках. М. О. Голуб є
співавтором сортів пшениці озимої Лютесценс 266, Лютесценс 238, Зенитка, Харьковская 63.
Ф. Д. Герасим‘як є співавтором сортів пшениці озимої Лютесценс 266, Лютесценс 238, Зенитка.
П. П. Корхов – вчений агроном. Вперше розробив методичні положення з питань насінництва сільськогосподарських культур. Він не був прихильником завозу закордонних сортів,
вважаючи необхідним будувати селекційну роботу на місцевому вихідному матеріалі, адаптованому до умов зовнішнього середовища і такому, що зберігає у собі напрацювання тривалого
періоду народної селекції. П. П. Корхов сконструював посівний селекційний апарат, яким довгий час користувалися науковці селекційних станцій під назвою «дошка Корхова».
Ю. І. Коробєйнікова, кандидат с.-г. наук. Продовжувала роботу з пшеницею озимою на
Харківській селекційній станції на окупованій території (1941-1943 рр.). Автор сортів пшениці озимої Юрьевка, Лютесценс 266.
В. І. Дідусь, доктор с.-г. наук, професор. Нагороджений орденом Леніна, двома орденами ―Знак пошани‖, медаллю ―За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
И. В. Мичурина‖, численними медалями ВДНГ СРСР та УРСР. Завідувач підрозділу Харківської селекційної станції — 1938-1941 рр., лабораторії селекції озимої пшениці УкрНДІРСіГ –
1946-1983 рр. Під час евакуації В. І. Дідусь працював директором Челябінської дослідної станції. Є одним з найбільш авторитетних учених в галузі внутрішньосортового добору. Ним
розроблено оригінальні схеми селекції пшениці озимої з застосуванням гібридизації та індивідуального добору за зимостійкістю, продуктивністю та стійкістю до грибкових хвороб, а
також метод акумулятивного добору при вирощуванні елітного насіння, який дає змогу підтримувати районовані сорти на високому рівні господарсько-біологічних ознак, а за окремими
ознаками і поліпшувати їх. Запропоновано метод індукування форм пшениці озимої з підвищеною морозостійкістю шляхом тривалого проморожування проростків. За участі В. І. Дідуся
створено дев‘ять сортів пшениці озимої, які набули широкого розповсюдження в виробництві: Лютесценс 268, Лютесценс 238, Харьковская 4, Зенитка, Харьковская 63, Харьковская 81,
Полукарлик 3, Харьковская 11, Харьковская 90.
Л. М. Делоне, доктор біологічних наук, професор. У 1934 році ним відкрито явище паралелізму в мінливості природних та експериментальних мутацій. За використання методу спонтанних мутацій у пшениці під впливом зовнішніх умов, ним спільно з В. І. Дідусем створено
сорт пшениці озимої Харьковская 4.
У 1956 році Л. М. Делоне розпочав планомірну роботу зі збору і формування колекцій
світових рослинних ресурсів та їх вивчення. Під його керівництвом організовано дослідження
колекцій семи культур, у т.ч. і пшениці озимої.
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На дослідному полі: М. О. Голуб, кандидат с.-г. наук, Л. М. Делоне, доктор біологічних наук,
професор; П. В. Кучумов, кандидат с.-г. наук, В. І. Дідусь доктор с.-г. наук, професор,
академік В. Я. Юр'єв, 1956 р.
С. В. Рабінович, доктор с.-г. наук, основний напрям роботи – збір, вивчення збереження
та впровадження в селекційний процес генетичних ресурсів озимих культур (пшениці, жита та
тритікале). Вивчено разом із співробітниками за комплексом господарсько-цінних ознак світовий генофонд пшениці озимої – понад 20000 сортів та зразків в умовах північно-східної
України. Здійснено історичний аналіз використання в світовій селекції пшениці озимої генетичного матеріалу жита у формі хромосомних транслокацій, заміщень, доповнень. На основі
вивчення генофонду та аналізу родоводів розроблено стратегію підбору вихідного матеріалу
для селекції пшениці озимої у різних напрямах та для різних регіонів.
М. І. Єльніков, кандидат с.-г. наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і
техніки, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці 1983-2003 рр. Здійснював дослідження
теоретичних основ селекції та створення нових короткостеблих сортів пшениці озимої. В результаті цих досліджень встановлено ряд важливих закономірностей успадкування господарсько-цінних ознак при внутрішньовидовій та віддаленій гібридизації. Ним доведено, що генетично зумовлене зменшення висоти рослин при схрещуванні з короткостебловими формами
не знижує їх продуктивності. Розроблено принципи добору батьківських форм для схрещування і оцінок на зимостійкість на основі специфічності і варіабельності білкових компонентів спектру запасних білків – гліадинів, а також комбінований метод запилення суцвіть рослин
пшениці озимої, який значно скорочує трудові витрати та збільшує обсяги гібридизації. Методами гібридизації та мутагенезу М. І. Єльніков створив якісно нові високоврожайні сорти
пшениці озимої: Полукарлик 3, Харьковская 2, Харьковская 81, Харьковская 11, Харьковская
90, Харьковская 92, Харьковская 96, Харьковская 105, Харус, Астет, Василина, у співавторстві: Розкішна, Альянс, Статна, Гордовита, Запашна, Фермерка, Досконала, Дорідна, Приваблива, Диво, Здобна, Гармоніка, Патріотка, Краса ланів, Привітна, Принада.
А. І. Книш, кандидат с.-г. наук, проводив дослідження з селекції гібридної пшениці та використання ЦЧС у селекції самозапильних культур. Автор сорту гібридної пшениці Харьковская 20.
В. Ф. Черномаз, агроном – насінник. У дослідженнях приділяв велику увагу питанням
первинного насінництва районованих та перспективних сортів пшениці озимої. Співавтор
сортів пшениці озимої: Полукарлик 3, Харьковская 81, Харьковская 11, Харьковская 90, Харьковская 96, Харківська 105.
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На фітотроні: завідувач лабораторії М. І. Єльніков,
агроном-насінник В. Ф. Черномаз

На ділянках сортовипробування: І. М. Норік, старший науковий співробітник,
М. І. Єльніков, завідувач лабораторії, Л. В. Бондаренко, директор інституту, 1995 р.
І. М. Норік, кандидат с.-г. наук, проводив дослідження з удосконалення методів створення
сортів пшениці озимої з високою продуктивністю, зимостійкістю, стійкістю до основних хвороб
і шкідників. Вагомим є внесок І. М. Норіка у селекційні дослідження й створенню інтенсивних
сортів пшениці озимої, ним вивчались особливості ранньовесняного відростання рослин, скоростиглість та якість зерна. Автор сортів пшениці озимої Харьковская 11, Харьковская 90, Харьковская 93, Харьковская 99, Харківська 105.
Л. І. Полянська, кандидат с.-г. наук, основний напрям досліджень – створення високопродуктивних, морозо- та зимостійких сортів для віддалених районів Сибіру, північного Кавказу та Казахстану.
А. Р. Балабанов, кандидат с.-г. наук. Співавтор сорту пшениці озимої Харковская 81.
М. І. Павлов, кандидат с.-г. наук. Співавтор сортів пшениці озимої Полукарлик 3, Харковская 81.
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І. М. Радченко, кандидат с.-г. наук. Проводив дослідження по добору вихідного матеріалу для створення високопродуктивних сортів пшениці озимої.
М. М. Грідін, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії 2004-2008 рр., Проводив
дослідження з питань фізіології рослин – вивчення фотоперіодичної реакції сортів пшениці
озимої в різних температурно-світлових умовах та її зв'язок з вуглеводно-азотним обміном і
морозостійкістю. Встановлені закономірності розвитку сортів пшениці озимої в різних температурно-світлових умовах використовували для розробки методів оцінки морозостійкості селекційного матеріалу на ранніх стадіях селекційного процесу. Співавтор сортів пшениці озимої Астет, Василина, Розкішна, Альянс, Гордовита, Статна.
Н. І. Рябчун, доктор с.-г. наук, завідувач лабораторії 2008–2011 рр. Є одним з провідних
вчених України з питань зимостійкості озимих зернових культур. Нею встановлено фізіологобіохімічні особливості зимостійкості рослин озимих культур та на їх основі розроблено нові
засоби діагностики стану та прогнозу перезимівлі. На основі проведених досліджень сформовано базу даних та ознакову колекцію зимостійких сортів пшениці озимої. Щорічно проводить моніторинг стану посівів озимих культур у господарствах області та на дослідних полях
Інституту, забезпечує визначення рівня морозостійкості при штучному проморожуванні сортів та ліній конкурсного сортовипробування лабораторії. Співавтор сортів пшениці озимої
Астет, Василина, Розкішна, Альянс, Статна, Гордовита, Запашна,Фермерка, Досконала, Дорідна, Приваблива, Диво, Здобна, Гармоніка, Патріотка, Краса ланів, Привітна, Принада.

Круглий стіл з питань перезимівлі озимих культур: О. Ю. Леонов, завідувач лабораторії,
доктор с.-г. наук, головний науковий співробітник; Н. І. Рябчун доктор с.-г. наук,
З. В. Усова, старший науковий співробітник канд. с.-г. наук, 2017 р.
А. Ф. Звягін, кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії 2011-2014 рр. Проводив наукові
дослідження, спрямовані на розробку методів підвищення ефективності селекційного процесу
озимої м'якої пшениці на стійкість до біотичних та абіотичних чинників зовнішнього середовища, врожайністю і якістю зерна для створення сортів універсального типу використання з
високим генетичним потенціалом урожайності, позитивно реагуючих на кращі умови і здатних одночасно в жорстких несприятливих умовах вирощування утримати високим нижній
поріг урожайності. Співавтор сортів пшениці озимої Харус, Астет, Василина, Розкішна, Альянс, Статна, Гордовита, Запашна, Фермерка, Досконала, Дорідна, Приваблива, Диво, Здобна,
Гармоніка, Патріотка, Краса ланів, Привітна.
О. Ю. Леонов, доктор с.-г. наук, завідувач лабораторії з 2014 року до теперішнього часу.
Протягом 1994-2009 рр. забезпечував лабораторію вихідним матеріалом для селекції, працюючи куратором колекції пшениці в НЦГРРУ, а у 2010-2014 рр. сприяв формуванню селекцій282

ної програми щодо покращення якості зерна, працюючи на посаді завідувача лабораторії якості зерна. Співавтор сортів пшениці озимої Астет, Приваблива, Краса ланів, Привітна, Принада, сортів тритікале.
К. Ю. Суворова, кандидат біол. наук. Займається дослідженнями з питань одержання
тритікально-пшеничних гібридів. Нею встановлено наявність заміщення чужерідних хромосом у ранніх поколіннях гібридів, проведено добори лінії нових рослин – пшеничних ревертантів і D(R) – заміщеного тритікале. Досліджено ефективність використання пшеничних ревертантів, одержаних шляхом «тритикального моста» у наступній гібридизації з пшеницею м'якою озимою для отримання цінних генотипів, які поєднують високий рівень адаптивності з
високими показниками якості зерна. Співавтор сортів пшениці озимої Патріотка, Принада,
Вигадка, Коровайна, Гайок, Метелиця харківська та чотирьох сортів тритікале озимого.
З. В. Усова, кандидат с.-г. наук. Займається дослідженнями питань визначення генетичного потенціалу якості та зимостійкості пшеничних генотипів на основі білкових маркерів – запасних білків (гліадинів та глютенінів) на ранніх етапах селекційного процесу, що підвищує його
ефективність та зменшую обсяг польових оцінок. Співавтор сортів пшениці озимоїАльянс, Розкішна, Диво, Здобна, Гармоніка, Патріотка, Вигадка, Коровайна, Гайок, Метелиця харківська.
Великий досвід селекційних досліджень мають інші співробітники лабораторії. Понад 10
років в лабораторії працюють молодші наукові співробітники В. З. Іодковський, О. О. Скрипник, агрономи М. І. Байбак, О. О. Зуза, М. М. Хухрянська, І. В. Кудіна, В. М. Іванова.
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НАУКОВІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ ЖИТА ОЗИМОГО
Д. К. Єгоров, О. А. Змієвська
В сучасних умовах перед науково-дослідними установами, що займаються селекцією і
насінництвом жита озимого, постає задача створення нових інтенсивних, високопродуктивних, короткостебельних, стійких проти вилягання та до основних хвороб і шкідників генотипів жита озимого та швидкого їх впровадження у виробництво. Для зон Полісся і Лісостепу
України урожайність нових селекційних розробок повинна становити не менше 5,0-6,0 т/га,
Степу – 4,0-5,0 т/га і характеризувались високою морозо- і зимостійкістю.
Одним із напрямів рішення поставленої задачі є розширення і поглиблення кооперування
робіт науково-дослідних установ, а також проведення селекційних досліджень за єдиними програмами, побудованими на основі використання методик, що рекомендуються для створення гібридів F1 та сортів жита озимого з комплексом цінних господарських ознак і властивостей.
Коротка історична довідка селекції жита озимого в
Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва (1911-1963)
Селекційну роботу з житом озимим на Харківській селекційній станції розпочато у
1911 році. На той час ще не було розроблених методів селекції, методики сортовипробування,
так як розробка методів йшла паралельно з початком селекційних робіт. У перші роки роботи
було зібрано зразки місцевих сортів. Перший збір проводився у 1914 році, другий – у
1923 році [36]. У 1930 році станція використовувала для вивчення матеріал, зібраний Українським Інститутом рослинництва. Всього було вивчено 3064 зразки, в тому числі зібрані в Харківській області – 1511, інших районах України – 1433, районах СРСР – 60, за кордоном – 60.
На початку їх вивчення основну увагу було зосереджено на місцевому Немишлянському житі,
яке висівалось в найближчому до станції селі Немишля, а потім на селекційному Петкуському
житі. Методом масового добору з Немишлянського жита в 1923 році одержали сорт Немишлянське 953 (автори А. Ф. Гельмер, Б. К. Єнкен, А. В. Чернишова). За ознаками Немишлянське 953 було типовим представником місцевих сортів степової групи, відрізнялося високою
зимостійкістю і стабільною урожайністю навіть у несприятливих умовах. На той час виведення Немишлянського 953 стало відомим успіхом у селекції жита. Але згодом Немишлянське 953 не змогло конкурувати з більш продуктивними сортами і було замінено сортом Харківське 194 (автори Г. М. Лінник, М. І. Смирницька, М. В. Лясковський).
Історія сорту Харківське 194, який було виведено з сорту Петкуське 950, є ілюстрацією
результативності цілеспрямованого добору. Сорт Петкуське 950 при випробуванні в суворі
1927-1928 і 1928-1929 роки значно знизив урожайність, його вибракували, але почали розгорнуту роботу з підвищення зимостійкості шляхом висіву на південно-східних безснігових схилах, проморожуванню в ящиках тощо. Випробування в 1934 році показало, що зимостійкість
сорту значно покращилась. Що підтверджено і результатами випробувань на сортодільницях.
Сорт Харківське 194 в 1938 році було районовано на заміну Немишлянського 953 для північних районів Лівобережної України. З 1938 по 1967 рр. дослідження з селекції і первинного
насінництва жита озимого вела селекціонер, кандидат с.-г. наук В.П. Пахомова.
При відновленні селекційно-насінницької роботи з сортом після визволення Харкова від
німецьких окупантів у 1943 році було проведено добори колосся з числа невідомої репродукції сорту Харківське 194, який випадково залишився в дослідному господарстві. Також було
використано матеріал, який пройшов жорстке проморожування в 1939 році та матеріал, повернутий з евакуації. На базі цього матеріалу створено первинні ланки насінництва для підвищення внутрішньо-популяційної гетерогенності шляхом перезапилення рослин отриманих з
насіння, вирощеного в різних географічних районах. У результаті було підвищено пластичність сорту Харківське 194, що дало змогу значно розширити його ареал і районувати в 34
областях з площею посіву більше 1 млн. га.
У 1948 році розпочато дослідження по виведенню сорту жита з порівняно короткою і
стійкою проти вилягання соломиною. З цією метою проведено добори сорту Харківське 194.
У перший рік відібрано в полі 1000 рослин. Аналіз потомства проводили дуже ретельно. З 38
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потомств, висіяних у результаті добору 1000 рослин, залишилось лише 7. Перші три роки
проводили добір з вихідного сорту, а потім використовували у схрещуваннях з уже накопиченим матеріалом. Щорічно відбирали 1,5-2,5 тис. рослин. Добори проводили на фонах, підсилених кореневим та позакореневим фосфорно-калійним живленням за широкорядного способу сівби. Основне бракування потомств і окремих рослин з небажаними ознаками проводили
в полі до цвітіння. Для рослин, які добирали щорічно, встановлювали жорсткі межі за висотою стебла, продуктивною кущистістю, довжиною колоса, кількістю і якістю зерна з кожної
рослини. Врешті було створено новий сорт Харківське 55 (автори В. Я. Юр'єв,
В. П. Пахомова, Б. М. Кононенко). Сорт Харківське 55 районоване у 1960 році та поширено у
28 областях. Найбільша площа посіву під сортом була в 1974 році і становила 1 млн 616 тис.
га [36]. Таким чином, добір із популяцій дав позитивні результати в накопиченні і закріпленні
навіть таких складних ознак як зимостійкість та стійкість проти вилягання, внаслідок чого
було одержано цінні для виробництва сорти жита озимого.
Про гібридизацію між окремими сортами жита, з метою добору найбільш продуктивних і
стійких проти вилягання генотипів, було відомо з перших кроків у селекції жита. Для проведення схрещувань жита у великих обсягах на Харківській селекційній станції в 1934 році
Г. М. Лінником було розроблено техніку схрещування, яка дозволила з невеликими витратами
одержувати значну кількість гібридного зерна. Для цього материнський сорт підсівали в масив
батьківського сорту або обидва сорти висівали на спеціальній ізольованій ділянці. Колосся материнського сорту готували до кастрації шляхом підрізання квіткових лусок. Підготовку їх починали на другу – третю добу після колосіння. Луски підрізали на 3-3,5 мм нижче верхівки внутрішньої квіткової плівки. Коли пиляки виходили за межі квіткових лусок, їх вилучали пінцетами. Запліднення материнського сорту батьківським проходило шляхом вільного запилення.
Академік В. Я. Юр'єв (1938 р.)[41] вказував, що при гібридизації жита в більшості випадків одержують проміжні форми. Так, вільне міжсортове перезапилення між сортами Немишлянське 953 і Харківське 194 призводило до значного підвищення крупнозернистості у місцевого сорту Немишлянське 953, а високопродуктивний сорт Харківське 194 знижував крупність зерна і продуктивність [42].
Метод гібридизації в селекції жита в інституті вперше був використаний В. П. Пахомовою з метою одержання сорту жита з невисокою і стійкою проти вилягання соломиною. Материнські рослини з бажаними ознаками добирали з сорту Харківське 194. Насіння відібраних
рослин висівали рядками в масиві батьківського сорту, розміщеного на просторовоізольованій ділянці. Перед кастрацією із рядків, засіяних материнським сортом, вилучали рослини з небажаними ознаками. Схрещування проводили за методом Г. М. Лінника. Оскільки
батьківський компонент Петкус короткостеблий, недостатньо зимостійкий, добори проводили
на фоні жорстких умов зимівлі. З цією метою перше покоління гібрида вирощували в суворих
умовах зимового періоду сходу країни, а наступні покоління – у південно-східних районах на
безснігових схилах. Доробку сорту проводили шляхом проморожування рослин, висіяних в
ящиках за методом В. Я. Юр'єва. В 1960 році цей гібрид передано на державне сортовипробування під назвою Харківське 60 (автори В. П. Пахомова, С. А. Усань, Б. М. Кононенко). Максимального значення площа його посіву досягла в 1980 році і становила 1 млн. 651 тис. га.
В 1952 році розпочато спробу добору з сорту Харківське 194 біотипів з підвищеним вмістом білка. Перші два роки добір проводили з вихідного сорту Харківське 194, а потім відібрані
рослини застосовували у подальших схрещуваннях з існуючим матеріалом. Посів рослин з підвищеним вмістом білка проводили за потомством на ізольованій ділянці. Цей дослід тривав
25 років. Вміст білка в зерні підвищився на 1,65 %, а урожайність знизилась на 0,4 т/га.
У 1962 - 1966 рр. В. П. Пахомова та О. О. Тороп проводили дослідження з вивчення селекційної цінності тетраплоїдного жита зернового напрямку, які на той час не дали позитивних результатів.
Напрями та результати досліджень періоду 1964-2000 рр.
У 1967 році лабораторію очолив кандидат с.-г. наук В. І. Худоєрко, який разом з
Л. В. Бондаренком упродовж 1967-1975 рр. методами гібридизації складних тетраплоїдних
популяцій, безперервних індивідуальних і рослинних доборів створив та в 1976 році передав
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на державне сортовипробування високогетерозисний і гетерогенний тетраплоїдний сорт Кормове 51 (автори В. І. Худоєрко, Л. В. Бондаренко, І. А. Панченко, Б. О. Весна). Сорт з
1981 року широко районований в Україні та за її межами.
Суть застосованих методів полягає в тому, що спочатку парними схрещуваннями одержано 13 гібридів з участю 9 тетраплоїдних зразків вітчизняної і закордонної селекції. Кожний
гібрид одержували на просторово-ізольованих ділянках, де материнський компонент висівали
в оточенні батьківського. Кастрацію проводили на початку колосіння шляхом зрізання верхівки колоскових лусок і пиляків. Недорозвинуті травмовані пиляки засихали, і їх не треба було
вилучати пінцетами з колоскових лусок. Багаторазовим індивідуальним і родинними доборами в гібридних популяціях було відібрано біотипи з високою кущистістю і широким довгим
листям, які висівали як компоненти в одному розсаднику. Індивідуально-родинний добір на
фоні перезапилення проводили за кожним компонентом окремо. При досягненні одноманітності рослин всіх компонентів за основними біологічними та господарськими властивостями
матеріали об'єднали в сорт під назвою Кормове 51. Важливими характерними особливостями
нового сорту були висока урожайність зеленої маси (до 35,0 т/га), насіннєва продуктивність
(до 4,5 т/га) і ранньостиглість.
Новим етапом селекції жита озимого стало створення в 1978 році принципово нового сорту
Харківське
78
(автори
В. І. Худоєрко,
І. А. Панченко,
Л. В. Бондаренко,
В. Д. Кобилянський, М. К. Ковальов). Це перший в Україні короткостебельний сорт з високою
стійкістю проти вилягання та повністю придатний до індустріальних технологій вирощування
цієї культури. Селекційну роботу зі створення сорту Харківське 78 розпочато в 1970 році за
розробленою в інституті методикою (В.І. Худоєрко, І. А. Панченко, 1977) [38-40]. Основою
методики є насичуючі схрещування з подальшим одержанням гомозиготних за висотою стебла форм методами інцухту й аналізуючих парних схрещувань. Для зворотних схрещувань з
домінантними донорами короткостеблості ЕМ-1 і К-10028, які було виявлено
В. Д. Кобилянським у 1967 році, використовували сорти – рекуренти: Харківське 60, Саратовське 4 та Харківське 55 [27]. ЕМ-1 є природним мутантом, а у зразка болгарського жита К10028 короткостебельність обумовлена одним геном супресором у гомозиготному (HlHl) або
гетерозиготному (Hlhl) стані за домінантним алелем. Специфічність домінантного алеля гена
– супресора характеризується здатністю останнього частково обмежувати дію всіх мутацій
гена або генів, що контролюють ознаку висоти соломини. Введення гена короткостебельності
в генотипи різних за висотою сортів диплоїдного жита укорочує їхню соломину до 30-40 %.
Створення короткостебельних аналогів районованих і перспективних сортів жита на базі
домінантних джерел короткостебельності варто проводити методом зворотних схрещувань
(синоніми: схрещування, що насичують, бекроси). Сорти, що підлягають поліпшенню, називають рекурентними, а сорти або біотипи, що мають потрібну ознаку, якої немає в рекурентного батька – донорами.
Техніка проведення зворотних схрещувань полягає в проведенні у перший рік гібридизації між рекурентами та донорами короткостебельності. Для цих цілей на просторовоізольованій від інших посівів жита ділянці висівають один або невелику кількість рекурентів
(материнський компонент) в оточенні донора короткостебельності (батьківський компонент).
З огляду на високу гетерогенність і гетерозиготність сортів жита озимого у кожному рекуренті каструють 200-500 колосся не менш чим від 150 рослин.
Кастрацію проводять шляхом підрізання колоскових лусок разом з верхівками пиляків.
Усе невихолощене колосся материнських рослин до цвітіння зрізують і видаляють з поля.
При своєчасній кастрації (до дозрівання пилку в пиляках і штучному запиленні) такий спосіб
дозволяє одержувати 95-100 % гібридних насінин.
На наступний рік гібридне насіння F1 висівають для проведення першого зворотнього
схрещування на окремих просторово - ізольованих ділянках. Сівбу проводять розріджено з відстанню між зернами у рядку 10-20 см. У центрі ділянки висівають рекурентного батька в два
терміни по 400-500 насінин. Це дозволяє подовжити період кастрації і поєднати цвітіння гібридних короткостебельних рослин з рекурентом. Як материнський компонент беруть рекурент, а
батьківський – короткостебельні рослини F1, отримані від попереднього схрещування. До цві287

тіння гібридні рослини піддають ретельному бракуванню – видаляють з коріннями усі високостебельні рослини, а також короткостебельні, що не відповідають задачам селекції, тобто залишають для перезапилення між собою і запилення материнського компонента тільки їх короткостебельних рослин, що якнайповніше відповідають комплексу морфологічних ознак рекурента.
Гібридне насіння, отримане на кастрованих колоссях рекурента, використовують для другого
зворотнього схрещування за такою ж методикою, а серед короткостебельних рослин батьківського компонента проводять добір еліт для подальшої селекційної роботи. При жорсткому доборі, особливо в потомствах з невеликим числом зворотніх схрещувань, як правило, залишається
невелика кількість рослин.
Подальше їх розмноження приводить до зниження життєздатності наступних поколінь
внаслідок близькородинного перезапилення. Крім того, при сильному тиску добору в таких
популяціях генетичний дрейф може легко змінити частоти деяких алелів, що приводить до
зміни як позитивних, так і негативних ознак усієї популяції. Тому в подібних випадках короткостебельні рослини, які вищеплюються після їх гомозиготації за висотою соломини, необхідно використовувати в синтетичній селекції.
Гібридні рослини F1 і наступних поколінь з домінантним геном (HL) короткостебельності скорочено позначають для першого зворотного схрещування ВС 1 (від слова backross), для
другого – ВС2 і т.д. При кожнім схрещуванні частка генотипу сорту-донора зменшується на
половину. Число схрещувань, що насичують, повинне складати від 3 до 6, яке достатнє для
відновлення в основному типі рекурентного батька, але зберігає при цьому значну мінливість
для подальшого добору на продуктивність і пластичність сорту,
У тих випадках, коли мається за мету створення більшого різноманітного вихідного матеріалу з домінантною короткостебельністю, повторні схрещування варто проводити під груповими ізоляторами. Техніка проведення таких схрещувань полягає в тому, що у перший рік
схрещують рекурента (материнський сорт) та донора (батьківський сорт) під бязевими або
пергаментними ізоляторами. У наступному гібридне насіння F1 висівають на 2-4-х рядкових
ділянках, у середині кожної ділянки висівають рекурент (батьківський компонент). До цвітіння гібридні рослини бракують за висотою, каструють і поміщають під груповий ізолятор для
природного запилення рекурентним батьком. Такий спосіб проведення зворотних схрещувань
не потребує великого обсягу робіт і його цілком можна використовувати в тепличних умовах
для проведення двох схрещувань, що насичують в один рік. Однак при цьому селекціонер
позбавляється можливості проведення добору біотипів з генотипом F1 на користь рекурентного батька, що викликає необхідність збільшення кількості зворотних схрещувань.
Недолік цього способу може бути усунутий шляхом висіву в одному полі гібридного насіння, отриманого від схрещування різних рекурентів з донором короткостебельності. На ділянках до цвітіння видаляють усі високорослі рослини, також проводять бракування серед короткостебельних рослин. Кращі з них використовують для подальших зворотних схрещувань як
материнський або батьківський компонент. Гібридизацію при цьому проводять на окремих рослинах. Рекурентні сорти використовують з інших селекційних або насінницьких посівів. Позитивними якостями даного способу проведення насичуючих схрещувань є жорсткий контроль по
кожній окремій рослині, яка залучається у гібридизацію, зменшення кількості просторово- ізольованих ділянок і можливість переведення на короткостебельність великої кількості сортів і
номерів, що селектуються. Разом з тим, як і попередній спосіб, він має істотний недолік – позбавляє можливості одержання всього різноманіття мінливості рекурентного сорту, викликаної
великою гетерогенністю і гетерозиготністю, властивої для сортів перехреснозапильних культур.
Кінцевим етапом роботи з переводу звичайних сортів жита і перспективних ліній на домінантну короткостебельність є одержання гомогенних за висотою рослин популяцій.
Оскільки короткостебельність донора обумовлена домінантним геном Нl, а у високостебельного сорту-рекурента цей ген представлений тільки рецесивним алелем hl, то за фенотипом неможливо відрізнити гомозиготні рослини з генотипом HlHl від гетерозиготних рослин з
генотипом Hlhl. Потомство останніх дають постійне вищеплення високорослих рослин. І якщо систематично їх видаляти в кожному поколінні, то в гібридній популяції навіть сотого покоління на кожні 10000 короткостебельних рослин буде вищеплюватися одна високостебельна з генотипом hlhl.
288

З метою одержання короткостебельного сорту-аналогу, що не розщеплюється за висотою соломини, рекомендується використовувати ряд методів.
Метод 1. Після завершення останнього зворотнього схрещування гібридне насіння F1 висівають розріджено для розмноження. До цвітіння видаляють високорослі рослини і короткостебельні з небажаними ознаками. Перед збиранням проводять добір еліт. Кращі з них, після
індивідуального обмолоту і лабораторного аналізу, використовують для висіву на окремій ізольованій ділянці з площею живлення 10 х 30 см. Насіння кожної елітної рослини висівають в
окремий рядок довжиною 10-20 м. Перед цвітінням кращі дві короткостебельні рослини з різних родин поміщають під один ізолятор для парного перезапилення. Якщо кущистість рослин
велика, то від кожної рослини залишають для вільного запилення по 4-5 добре розвинутого колосся, насіння з яких на наступний рік використовують для висіву в індикаторному розсаднику
з метою визначення гомо - або гетерозиготності батьківських пар за геном Нlhl. У цьому випадку робота з виділення гомозиготних пар HlHl значно полегшується і скорочується на один рік.
Найбільш високий відсоток озерненості рослин, що ізолювали одержують при використанні ізоляторів з тканини (бязь), що утримуються на дротових каркасах. Імовірність виділення гомозиготних короткостебельних рослин при парному перезапиленні залежно від покоління гібридів змінюється в такому порядку:
у F2 – 11%, у F3 - 25%, у F4 - 36%, у F5 – 44 %
З огляду на це, для одержання 150 гомозиготних за висотою соломини пар, необхідних
для збереження гетерозиготності рекурентного батька залежно від покоління гібридної комбінації, проводять парні схрещування в різних кількостях. Ґрунтуючись на рівні імовірності всіх
типів сполучень, що виникають у популяцій при вільному перехресному запиленні, потомство
від парних схрещувань, отримані на рослинах F2, будуть представлені генотипами: HLHL x
HLHL (11 %),HLHL x Hlhl (44.5%),і Hlhl x Hlhl (44,5%).
Якщо парному перезапиленню піддавалися всі колосся двох рослин, то роботу з виявлення гомозиготних пар за висотою соломини проводять у два етапи.
У перший рік виявляють генотипи Hlhl x Hlhl, для чого насіння, отримане від парного
схрещування під ізоляторами, висівають на ділянках із площею живлення 5 х 15 см. Генотипи
Hlhl x Hlhl, які розщеплюються в співвідношенні 3:I вибраковують. Інші генотипи розмножують під груповими ізоляторами
На другому етапі виявляють генотипи HLHL x Hlhl, що після перезапилення під груповими ізоляторами утворюють потомства з генотипами - 9 HLHL+ 6 Hlhl + 1 hlhl. Для цього всі
розмножені потомства парних схрещувань висівають на просторово-ізольованій від інших
посівів жита ділянці. Схема сівби на цій ділянці може бути різною. Найбільш прийнятним є
розріджений спосіб сівби (15 х 15 см або 20 х 20 см), що підвищує коефіцієнт розмноження та
ефективність добору елітних рослин. Потомства, що дають розщеплення, видаляють до цвітіння з коренем. Інші потомства з генотипом HLHL розмножують при вільному запиленні.
Метод 2. Грунтується на використанні самозапилених рослин F2 або наступних поколінь,
отриманих після завершення зворотних схрещувань. Техніка його проведення аналогічна методу 1 за винятком окремих моментів. Замість парних схрещувань проводять самозапилення короткостебельних рослин. При самозапиленні частку колосся залишають для вільного запилення.
По цих колоссях проводять оцінку взятих для самозапилення рослин за ознаками, які не можна
було врахувати до цвітіння, а насіння використовують для оцінки відібраних рослин на гомо або гетерозиготність за ознакою короткостебельність. Насіння, отримане під ізоляторами, висівають у розсаднику ліній на просторово-ізольованій ділянці, а насіння від вільного запилення
по кожній рослині окремо висівають у спеціальному індикаторному розсаднику. Перед цвітінням у цьому розсаднику проводять оцінку потомства на наявність розщеплення за висотою.
Якщо на ділянці є високі і короткі рослини, то це вказує на те, що вихідна рослина, яка була
взята в попередньому році для самозапилення, була гетерозиготною, тобто мала генотип Hlhl.
Самозапилене потомство цієї рослини необхідно видалити до цвітіння в розсаднику лінії I1.
Якщо потомство від вільного запилення в індикаторному розсаднику не розщеплюється за ви289

сотою рослин, то це означає, що вихідна рослина мала генотип HLHL і його самозапилене потомство в розсаднику ліній I1 варто зберігати для перезапилення з іншими подібними генотипами. Отримане насіння об‘єднують, після чого популяція, що не розщеплюється, піддається подальшому селекційному удосконаленню за іншими цінними господарськими ознаками. Даний
метод, у порівнянні з попереднім, дозволяє раніше на один рік виявити гомозиготні за висотою
рослини. Разом з тим при використанні самозапилення значна частина короткостебельних рослин випадає через низьке зав‘язування насіння.
Для усунення цього недоліку необхідно потомства короткостебельних еліт висівати в
ранньоосінній період для закладки клонів. Рослини, що добре розкущились поділяють на 3-4
куща. Після колосіння видаляють високостебельні клони, а короткостебельні ізолюють для
перезапилення всередині клону. У цьому випадку зав‘язуваність насіння підвищується, у порівнянні з ізоляцією окремої рослини. Насіння з кожної рослини висівають окремими рядками
на ізольованій ділянці. Клони, що гомозиготні за домінантною короткостебельністю (HLHL),
після перезапилення дають константне короткостебельне потомство, а гетерозиготні (Hlhl) –
потомства, що розщеплюються.
Метод 3. Суть цього методу полягає в тому, що короткостебельні рослини другого або
наступного поколінь гібридів піддають одночасно парному перезапиленню та аналізуючим
схрещуванням. Результати дозволяють оцінити кожну рослину, що бере участь у парному
перезапиленні.
Для цього насіння короткостебельних рослин, призначених для парного перезапилення,
висівають на ізольованій ділянці в оточенні високостебельного сорту. У цьому випадку бажано брати сорт, який необхідно перевести на домінантну короткостебельність. Перед цвітінням
від кожної рослини один - два колосся залишають вільними і каструють, а інші розміщують
під загальним ізолятором.
Під час цвітіння колосся ізольованих рослин перезапилюється між собою, а кастровані вільно запилюються пилком високостебельних рослин сорту, що оточує розсадник. Насіння кожної пари, що отримано під ізолятором, висівають за номерами на ізольованій ділянці. Під таким
же номером усе насіння кастрованого колосся аналізованої пари висівають на загальному полі
селекційних посівів жита. Таким чином, нумерація пар від ізольованого перезапилення буде
відповідати нумерації колосся даної пари, які підлягали схрещуванням, для подальшого аналізу.
У період колосіння відзначають номери ділянок з потомством, отриманим від запилення
з високостебельним сортом, що розщеплюються. У даному випадку розщеплюватися буде усе
потомство короткостебельних рослин з генотипом Hlhl. Потомство рослин з генотипом HlHl
не будуть розщеплюватися у зв'язку з домінуванням ознаки короткостебельності. Після цього
на ізольованій ділянці, де вирощують потомство від парних перезапилень, знаходять ділянки з
тими ж номерами, і на них видаляють з корінням всі рослини. Гомозиготні за ознакою домінантної короткостебельності пари, які залишилися, розмножують вільним запиленням.
Метод 4. При наявності спеціальних пристроїв тривалого збереження клонів можна значно спростити виділення гомозигот. Для цього вирощені рослини другого або наступного поколінь гібрида від схрещування з джерелом домінантної короткостебельності рано восени
клонують на дві частини. Одну з них висаджують у пристрій для тривалого збереження клонів, а другу - у полі, на ділянку для схрещування із високостебельним сортом. На наступний
рік проводять схрещування, для подальшого аналізу. Отримані гібриди висівають і за характером розщеплення рослин на короткі та високі судять про гомозиготність за наявністю гена
Нl клонованої рослини. Гомозиготні короткостебельні рослини вибирають із пристрою для
тривалого збереження клонів, де вони дотепер росли і пересаджують під ізолятор для розмноження. Працюючи цим методом можна уникнути втрати гомозигот, що частково спостерігається при парних схрещуваннях та інцухті. При цьому можна також проводити звичайну
селекційну роботу з використанням високоефективного добору.
Перше схрещування рекурентів з донорами короткостебельності проводять на просторово
ізольованих від інших посівів жита ділянках, де рекуренти – материнські компоненти висівали в
оточенні донора короткостебельності – батьківського компонента. На кожному сорті каструють
по 200-500 колосів. Всі не кастровані рослини материнського компонента видаляють з дільниці.
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Гібридне насіння кожного сорту-рекурента висівають для проведення першого насичуючого
схрещування на окремих просторово-ізольованих ділянках з площею живлення 10 х 20 см. У
середині ділянок висівають в два строки по 400-500 насінин рекурента. Другий строк сівби проводять через 5-6 днів після появи сходів. Це дозволяє збільшити тривалість періоду кастрації і
сумістити цвітіння гібридних короткостебельних рослин з рекурентом. Високорослі, а також
короткостебельні рослини батьківського компонента, які не відповідають задачам селекції, до
цвітіння виривають з корінням і вилучають з ділянки. Друге та наступні насичуючі схрещування проводять за тією ж методикою.
Заснована методика дозволяє:
1. Проводити великі обсяги схрещувань у кожній комбінації та одержувати після
наступного насичуючого схрещування достатню кількість рослин другого покоління, що
сприяє ретельному добору запилювача за ознаками, за якими проводиться селекція;
2. Виключити випадки залучення в подальшу селекційну роботу короткостебельного
матеріалу, що не пройшов чергового бекросу, а також більш повно реалізувати в гібридному
матеріалі спадкову інформацію добре відселектованих сортів через плазмогени.
Проведення трьох насичуючих схрещувань дозволяє виділити форми, в яких поєднуються короткостебельність, успадкована від домінантних донорів, з комплексом цінних господарських ознак широко районованих сортів-рекурентів.
Методами аналізуючих парних перезапилень рослин було створено короткостебельні
гомозиготні за висотою стебла біотипи сортів Харківське 60, Харківське 4 та Харківське 55,
які після випробування на продуктивність було висіяно у розсадниках розмноження для перезапилення. В результаті перезапилення підібраних компонентів і безперервного індивідуально-родинного добору сформована складна популяція, що під назвою Харківське 78 знаходилася в районуванні з 1981 року, займала майже 20 % сортових посівів жита в Украйні і була
національним стандартом в Державному сортовипробуванні. За висотою рослин сорт Харківське 78 на 35-40 % нижчий сортів Харківське 55 і Харківське 60, значно (на 1,5-2,0 т/га) перевищує їх за врожайністю, не полягає і не поступається за зимостійкістю, посухостійкістю та
іншими господарськими ознаками.
Створення короткостебельного вихідного матеріалу і короткостебельних сортів дало
можливість значно розширити дослідження з використання ефекту гетерозису у синтетиків і
гібридів на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності.
Селекція синтетичних сортів жита озимого
Селекція синтетичних сортів жита озимого здійснюється у три етапи, з них першим є
створення вихідного матеріалу на основі методу гібридизації і періодичного добору; другий
етап цін включає оцінку компонентів синтетичного сорту на загальну комбінаційну здатність
за методикою полікросу; в третьому етапі селекції одержують синтетичний сорт, розмножують його та вивчають.
Успішному завершенню роботи зі створення синтетичного сорту жита повинна передувати ретельна проробка вихідного матеріалу. Суть її полягає в тому, що на основі міжсортової
гібридизації і багаторазового періодичного добору у вихідній популяції концентруються найбільш цінні генотипи. Тільки після цього варто приступати до добору кращих родин і наступній їхній оцінці за методикою половинок і полікросу.
Запропонована нижче схема ґрунтується на використанні родоначальної компоненти синтетичного сорту потомств кращих елітних рослин-родин. Хоча такими компонентами можуть бути інцухт-лінії, клони окремих рослин, гібридні популяції або сорти. Відносно жита
найбільший інтерес являють родини, відібрані з сортів або гібридних популяцій. Переваги
використання родин як компонентів синтетичних сортів виражаються в легкому їх підтримуванні і розмноженні в умовах ізоляції; виявлені диференціації між родинами у яких можуть
бути досить великі генотипові розходження, обумовлені генотипом материнської рослини, що
дає можливість відібрати кращі з них; проведені добори родин у досить великій кількості (кілька тисяч).
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Створення вихідного матеріалу для селекції синтетичних сортів жита озимого
Гібридизація. Міжсортова гібридизація проводиться з метою одержання популяцій з
новою комбінацією генетично обумовлених ознак. Здійснюється вона шляхом кастрації 50100 і більше материнського колосся за методом Лінника. Запилення пилком батьківського
сорту проводиться під бязевими ізоляторами або на просторово ізольованих ділянках.
Вибір тієї або іншої схеми схрещування визначається біологічними особливостями вихідного матеріалу, що застосовується в схрещуванні, характером вимог до нового сорту та ін.
З метою більш повного поєднання в гібриді цінних господарських ознак і в залежності
від ступеня виразності їх у батьківських компонентів, схрещування можуть бути проведені за
такими схемами:
I) Прості (парні) схрещування двох сортів:
А х В або В х А
2). Зворотні схрещування
(сорт А - рекурентний батько сорт В-донор)
А х У –F1
(A x B) x A – BC1
(A2 x B) x A – BC2
(A3 x B) x A – BC3
(A4 x B) x A – BC4
3). Складні східчасті схрещування
Частка генотипу сортів у гібриді, (%)
В
С
Д
25
50
-12,5
25
50
6,25
12,5
25
12,5
12,5
12,5

А
25
12,5
6,25
12,5

(A x В ) х С
(A x В )x С х D
(A x В ) x С х D х Е
(A x В ) x (С х D) х Е

4). Складні схрещування за принципом максимальної рекомбінації
1 рік
АхВ
СхD
ExF
GxH

50 % A

2 рік

25 % A

3 рік

х

х
х

Е
--50
50

12,5 % A

5). Складні схрещування за принципом трансгресивних рекомбінацій
1 рік
АхВ
АхС
АxD
АxЕ
2 рік
х
х

50 % A
50 % A

3 рік

50 % A

х

6). Складні схрещування за принципом трансгресивних рекомбінацій і неповних бекросів
1 рік
АхВ
АхС
АxD
АxЕ
50 % A
2 рік
АхВхА
АхСхА
АxDхА
АxЕхА
75 % A
3 рік
х
х
75 % A
4 рік

х

75 % А
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7). Конвергентні схрещування
1 серія
2 серія
1 рік
АхВ
АхС
1
2 рік
А хВ
А1 х С
3 рік
А2 х В
А2 х С
А3 х В
А3 х С
4 рік
5 рік
х
6 рік

3 серія
AxD
A1 x D
A2 x D
A3 x D

4 серія
AxE
A1 x E
A2 x E
A3 x E
х

х

50 % А
25 % А
12,5 % А
6,25 % А
6,25 % А
6,25 % А

При простих (парних) схрещуваннях процес рекомбінації генів йде на основі рівного перерозподілу спадкоємного матеріалу батьківських компонентів. Застосування цієї схеми
схрещувань доцільно в тих випадках, коли обидва батьки мають однаково виражені цінні
ознаки.
Зворотні (насичуючі) схрещування переважно застосовувати у випадках, коли необхідно
домогтися посилення в гібридному потомстві ознак одного з батьків, а також у випадку, коли
в одного з батьків мається будь-який істотний недолік, інший же сорт являє цінність лише за
однією ознакою, відсутньою в першого.
Використання простих і зворотних схрещувань не завжди забезпечує одержання гібридів, що відповідають задачам селекції. У ряді випадків доводиться залучати в схрещування 45, а іноді і більше батьківських компонентів з метою об'єднати їхні спадкоємні спорідненості
в одній гібридній комбінації. Кращим засобом досягнення такої мети є складні схрещування.
Застосування цієї схеми забезпечує більш широке і прискорене включення в селекційний процес цінного вихідного матеріалу, чого не можна досягти при парних схрещуваннях. Вибір
того або іншого варіанта складних схрещувань залежить від цілей селекції, а також від біологічних і генетичних особливостей вихідного матеріалу.
Однією з різновидів зворотних схрещувань є конвергентні схрещування. Їх застосовують у випадках, коли необхідно поліпшити популяцію визначеного сорту шляхом залучення
декількох сортів-донорів, що володіють цінними господарськими ознаками, яких бракує сорту, що поліпшується. З цією метою проводять 3-4 серії рівнобіжних зворотніх схрещувань
біотипів А, що поліпшується, (він є рекурентним батьком) з сортами-донорами В, С, D і Е.
При створенні конвергентних форм сорту А після кожного бекросу відбирають кращі рослини, що володіють ознаками того або іншого донора.
Після завершення циклу схрещувань, що насичують конвергентні біотипи, які розрізняються між собою за декількома генами, взятими від донорів, послідовно схрещують між собою, щоб об'єднати в одному сорті кращі ознаки. Створену популяцію розмножують з одночасним проведенням поліпшуючих доборів.
Періодичний добір. Для того, щоб майбутній синтетичний сорт відповідав високим вимогам сорту жита інтенсивного типу, то його складові вихідні компоненти повинно бути ретельно відселектовано за комплексом цінних господарських ознак і властивостей. Високий
ступінь селекційної досконалості компонентів синтетичного сорту необхідний через те, що
прояв ряду ознак, особливо, таких як зимо- та морозостійкість, крупнозерність, стійкість до
хвороб, якість зерна, стійкість проти вилягання й інші, залежать від більшості адитивної взаємодії генів. Тому для успішного завершення роботи зі створення синтетичного сорту необхідно провести попередню роботу з поліпшення вихідного матеріалу для концентрації в популяції комплексів і груп генів, що відповідають за прояв тих або інших ознак. Тільки після цього
варто приступати до добору компонентів синтетичного сорту й оцінки їхньої комбінаційної
здатності.
Одним з методів поліпшення вихідного гібридного матеріалу є простий періодичний добір, схему якого приведено нижче.
Простий періодичний добір носить циклічний характер. У кожному його циклі проводять оцінку і добір кращих рослин з наступним перезапиленням (або схрещуванням) потомства кращих рослин і змішування гібридного насіння для проведення наступного циклу добору.
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Методика проведення періодичного добору полягає в наступному:
1. Отримане гібридне насіння F1 висівають в полі на ізольованій ділянці. Спосіб сівби
широкорядний (40-50 см), відстань між рослинами в рядку 10-20 см.
2. Проводять добір за ознаками, які визначають до цвітіння жита: зимостійкість, стійкість до ураження сніговою пліснявою та борошнистою росою, кущистість, висота рослин,
розмір листя та ін.
1 рік
Бракування гірших та добір кращих рослин

2 рік

3 рік

4 рік

Перезапилення

Бракування гірших та добір кращих рослин

Перезапилення
і т.д.
Рис. 1. Схема простого періодичного добору

Кожен цикл добору може бути проведений за один рік. Для цього необхідно провести оцінку досліджуваних рослин і видалити з поля ті, які не відповідають вимогам добору, а кращі
рослини, що залишилися, перезапилити між собою. Якщо кількість відібраних рослин невелика,
то їх можна пересадити на іншу ізольовану ділянку. Для проведення періодичного добору за
зимостійкістю гібридне насіння F2 необхідно висівати на жорсткому фоні (підняті над землею
стелажі, підвищені ділянки з відсутністю снігового покриву та ін.). Навесні проводять добір
рослин, які добре перезимували, їх викопують і пересаджують на ізольовану ділянку для перезапилення. Подібним чином проводиться періодичний добір на стійкість до снігової плісняви і
борошнистої роси, з урахуванням створення відповідного штучного навантаження патогеном.
За такими ознаками як міцність стебла, продуктивність колосу, крупнозерність, вміст протеїну та лізину, стійкість проти вилягання до кореневих гнилей, бурої і стеблової іржі та ін.,
достовірно оцінити рослини можна лише після цвітіння або збирання. На кожен цикл періодичного добору необхідно витратити два роки. Для цього насіння кращих рослин, відібраних за
результатами польової або лабораторної оцінки, змішують. Насіння беруть у рівній кількості від
кожної рослини і висівають на ізольованій ділянці для перезапилення. Насіння від покрашеної в
такий спосіб популяції використовують для висіву і проведення наступного циклу добору.
Кількість циклів періодичного добору може бути різним (2-5 і більше) залежно від
ознаки, за якою проводять селекцію, якості вихідного матеріалу і задач селекції.
Сімейний добір методом половинок. Після завершення періодичного добору гібридну
популяцію, що селектується, вивчають у конкурсному випробуванні. Подальшому поліпшенню шляхом сімейного добору піддають тільки ті гібридні комбінації, що перевищують стандарт за врожайністю, стійкістю проти вилягання, зимостійкістю та іншими ознаками.
Методика проведення сімейного добору за методом половинок полягає в тому, що насіння вихідної гібридної комбінації, попередньо відсортоване за крупністю зерна на ситах
2,20-2,50 мм, висівається в розсаднику добору квадратно-гніздовим (20 х 20 см) або широко294

рядним (40-50 см з відстанню між рослинами в рядку 10 см) способом на ізольованій ділянці
площею 0,20-0,30 га. Строк сівби повинен бути на 6-8 днів раніше оптимального. Кількість
гібридних комбінацій, що проробляються, взятих як вихідний матеріал для створення синтетичного сорту може бути 1-3 і більше. Краще при цьому використовувати декілька гібридних
комбінацій, ніж одну.
Добір елітних рослин у розсаднику добору проводиться в два етапи: до цвітіння і перед
збиранням. При доборі елітних рослин до цвітіння враховують такі морфологічні ознаки:
габітус рослини, відбирають рослини з прямостоячою формою куща, без
підгонів, з вирівняним (одноярусним) розташуванням колосся;
кущистість, добору підлягають рослини з високою продуктивною кущистістю
(12-15 стебел і більш) для того, щоб потомство мало не менш 600-700 зерен. Рослини, що
сильно кущаться, з розташуванням колосся в два яруси вибраковуються, тому що їх нащадки
при суцільному способі сівби сформують багато непродуктивних підгонів;
листя, перевагу варто віддавати рослинам з довгим і помірно широким листям.
При селекції на посухостійкість листя повинно бути вузьким і довгим. Дуже широке і коротке
листя у жита пов‘язане з низькою продуктивністю колосу;
восковий наліт, рослини без воскового нальоту і з дуже сильним восковим
нальотом вибраковують. Рослини із сильно вираженим восковим нальотом утворюють дрібне
зерно. Тому перевагу варто віддавати рослинам з помірно вираженою ознакою;
стебло, воно повинно бути порівняно товстим і міцним по всій довжині. Кущ не
повинен сильно розходитися в боки. Особливу увагу варто звертати на міцність стебла під
колосом. Зелене колосся повинно бути прямостоячим, а на момент збирання – пониклим;
висота рослини, високорослі рослини бракують перед цвітінням жита.
Відбирають короткостебельні рослини з міцною і товстою соломиною.
При першому доборі (до цвітіння) також проводять ретельну оцінку рослин за стійкістю
до борошнистої роси.
Практично добір рослин за перерахованими вище ознаками проводять у такий спосіб:
селекціонер ретельно оцінює всі рослини і ті, що відповідають вимогам добору, етикетує. Рослини без етикеток виривають з корінням і видаляють з поля, після чого з рослин що залишилися знімають етикетки.
Другу оцінку елітних рослин проводять перед збиранням. Основним об'єктом оцінки є колос. Він повинен бути довгим, середньої щільності, не звужуватися догори, мати верхівку, що
добре озернена, а колоски в ньому не повинні передчасно засихати. Наявність у колосі пожовтілих колосків, що нерідко покриваються рожевим нальотом, свідчить про ураженість їх фузаріозом, тому відбирати такі рослини не доцільно. Рослини з підгонами також непридатні для добору.
При доборі в полі проводять оцінку на ураженість рослин усіма видами іржі (бурою,
стебловою, жовтою), ріжками і сажкою. Рослини уражені ріжками і сажкою бракують, а у відношенні іржі звертають увагу на інтенсивність ураження, якщо у популяції немає цілком
імунних рослин.
Рослини, що витримали всі критерії добору, відзначають етикетками, після чого приступають до їхніх вимірів. Висоту рослин вимірюють від поверхні ґрунту до верхівки самого нижнього
і самого верхнього колосу. На одному середньорозвинутому колосі підраховують число колосків і
вимірюють його довжину. Череззерницю визначають окомірно. Дані вимірів записують у журнал.
Обмірювані рослини нумерують і на них закріплюють етикетки з порядковим номером.
Відібрані в полі елітні рослини забирають з корінням, перевозять у приміщення і аналізують у лабораторії. На кожній рослині підраховують кількість продуктивних колосів, після
чого їх обмолочують. Очищене насіння зважують і шляхом розподілу загальної ваги на кількість колосів визначають продуктивність одного колосу.
Рослини з низькою продуктивністю колосу бракують (критерієм може служити середнє
значення варіаційного ряду χ або величина рівна χ + I σ або χ + 2σ, де σ - середнє квадратичне
відхилення), а найбільш продуктивні оцінюють на якість зерна за формою, виповненістю, вирівняністю, крупністю, скловидністю і кольором. Зерно з сіро-зеленим кольором вважається
найкращим, з гладкою поверхнею – більш великоваговим, чим зморшкувате.
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Після завершення добору потомство від кращих елітних рослин використовують для сівби
в селекційному розсаднику. Для цього від кожної родини відбирають по 100 зерен, а інше насіння зберігають у резерві протягом трьох років. Висів насіння від кожної родини проводять на
2-х рядкових ділянках довжиною 1,5 м з міжряддям 15 см. Як стандарт використовують насіння
районованого сорту, що висівають на такі ж ділянки через кожні 9 випробовуваних номерів.
Протягом вегетаційного періоду проводять оцінки потомства за комплексом ознак. Гірші
родини бракують повністю і вони збиранню не підлягають, а на кращих зрізають по 25 колосів. Таку ж кількість колосів зрізають з ділянок стандарту, яким обсіяно ту або іншу родину. У
лабораторії пучки з 25 колосів обмолочують, зерно зважують і визначають середню продуктивність колосу. Отримані дані обробляють математично за методикою. Добору підлягають
тільки ті родини, що істотно перевищують стандарт.
Оцінка родин на загальну комбінаційну здатність (зп)за методом полікросу
Розсадник полікросу. Родини, що одержали найвищу оцінку в селекційному розсаднику, надходять у розсадник полікросу. Для цих цілей використовують оригінальне насіння
кращих родин, узятих з резерву. Кількість родин, що включають в полікрос повинне бути в
межах 20-60 шт. Закладання розсадника полікросу здійснюють так, щоб включені в нього родини знаходилися в умовах сприятливих вільному перезапиленню будь-якої родини пилком
всіх інших родин. При цьому необхідно в першу чергу врахувати причини, що можуть негативно впливати на ступінь однорідності запилення. Такими причинами можуть бути: неодночасність цвітіння родин, різна висота рослин, схильність до вилягання, неоднакова кількість
пилку, що продукує кожна родина, різна її життєздатність і фертильність, а також різний ступінь самофертильності, несумісності і селективність запліднення. Усі ці особливості повинно
бути враховано при доборі родин для включення їх у розсадник полікросу. З іншого боку, відмінності у продуктивності пилку і неоднорідності перезапилення можуть бути зведені до
мінімуму шляхом утворення насіння від порівняно великого числа повторностей (10 і більше).
Ідеальна модель розсадника полікросу може бути витримана у випадку, коли число повторностей дорівнює числу зразків, що перезапилюються, а розміщення номерів усередині
повторень складено в систематичній послідовності так, що кожний з них має в кожній повторності по обидва боки два різних сусідніх номери. Цей спосіб розташування дозволяє відносно повно реалізуватися перехресному запиленню.
Однак, такий метод організації розсадника полікросу доцільний не більш ніж для 20-25
зразків, що перезапилюються.
При наявності більшого числа зразків (наприклад, 50) може бути використана наступна
схема посіву розсадника полікросу, методика якого полягає в тому, що, розсадник закладають
на ізольованій ділянці квадратної форми в 10-и разовій повторності. Розташування номерів усередині кожної повторності рендомізовано. Висів кожної родини проводять на рядковій ділянці
довжиною I м, відстань між рядками – 30 см, ширина доріжки між повтореннями – 50 см. Від кожної родини для висіву відбирають з резерву по 200 зерен, у кожній повторності висівають по 20
зерен з відстанню 5 см. Рівномірність перезапилення можливо досягати не тільки 10-разовою повторністю і рендомізацією, але і додатковим висівом між повторностями 2-х рядкових смуг механічної суміші всіх аналізованих родин і обсівом насінням цієї ж суміші всього розсадника полікросу. Для одержання такої суміші від кожної родини відбирають ще по 100 зерен. Оригінальне
насіння, що залишилося, зберігають до одержання результатів випробування полікросних родин.
Якщо в полікросному розсаднику якась родина виявила небажані властивості (сильне вилягання,
ураження хворобами та ін.) то її не слід збирати на насіння.
Випробовування полікросних родин. Полікросне насіння від кожної родини висівають у
спеціальному досліді з повторностями для оцінки за врожайністю, стійкістю проти вилягання,
зимостійкістю та іншими ознаками. Оскільки кількість випробовуваних номерів є порівняно великою (напр. 50 полікросних родин), то дослід доцільно закладати за методом внутрішньоблокових порівнянь. Сутність методу полягає в тому, що випробовувані номери всередині повторності
розбивають на блоки і порівнюють їх не всередині цілої повторності, а тільки на її частині - блоці.
У різних повторностях шляхом рендомизованого розміщення варіантів усередині блоку випробовують різний набір номерів. Тому, користуючись даними різних повторностей, крім безпосеред296

нього порівняння варіантів, що знаходяться в одному блоці, одержують можливість з тією ж точністю порівнювати непрямим шляхом варіанти, що знаходяться в різних блоках.
При використанні методу кількість випробовуваних номерів у повторності повинна дорівнювати квадрату цілого числа (62, 72, 82, 92 і т.д.). Якщо, наприклад, кількість полікросних
родин, що включають у випробування дорівнює 50, то загальна кількість номерів у повторності повинна бути 82 = 64. У якості відсутніх 14 номерів можна використовувати стандартний
сорт жита, а також вихідну гібридну популяцію, кращі родини якої включено до випробування. Для розподілу випробовуваних 64 номерів у блоках і повторностях складають наступну
решітку: кожен рядок по горизонталі являє собою один блок з 8 варіантами у кожному, а всі
рядки - одне повторення з повним набором випробуваних номерів. Друге повторення складають з блоків, розташовуючи в них варіанти в такій же послідовності, як у відповідних колонках. Якщо планується закласти дослід у 3 або 4-х повторностях, то послідовність номерів у
блоці складають по діагоналі ґрат (1,10,19,28,37,46,55,64; 2,11, 20, 29,38,47,56,57 і т.д.).
При організації досліду в двох повторностях (подвійні ґрати) необхідно витримувати
квадратну або близьку до неї форму ділянки з метою рівномірного охоплення усіма варіантами родючості дослідного поля.
Рендомізоване розміщення блоків усередині повторення і ділянок усередині блоків не
викликає технічних утруднень при сівбі досліду сівалкою ССФК-7М. Вона також зручна для
висіву малої кількості насіння на ділянку.
Випробовування полікросних родин доцільно проводити в умовах максимально близьких до виробничого. Норму сівби варто встановлювати з розрахунку 4-5 млн. схожих зерен на
гектар, спосіб посіву – суцільний рядковий, облікова площа ділянки – 10-20 м2. Протягом вегетаційного періоду в досліді проводять фенологічні спостереження й оцінку за основними
ознаками: зимостійкість, ураженість сніговою пліснявою, борошнистою росою, іржею, кореневими гнилями, стійкість проти вилягання й ін. З метою більш швидкої і достовірної оцінки
кращих родин вивчення доцільно проводити в різних екологічних умовах.
Збирання досліду проводять малогабаритним комбайном (Хеге 125), отримані результати статистично обробляють. На підставі висновків досліду проводять добір родин, які вірогідно перевищують стандарт за урожайністю зерна, а також відрізняються високою зимостійкістю, стійкістю проти вилягання до грибних хвороб, проростання зерна в колосі, високим вмістом протеїну, крупнозерністю, міцністю соломини тощо.
Одержання синтетичного сорту, його розмноження і насінництво
Родини, відібрані за результатами випробування як найкращі, висівають у розсаднику
перезапилення, у якому створюють умови для випадкового і рівного перезапилення всіх компонентів. Випадковість і рівновірогідність перезапилення родин необхідна для того, щоб вони
могли внести рівну частку насіння у фонд наступного покоління. Домогтися цього можна за
рахунок декількох повторностей (4-6) для кожного компонента.
Розсадник перезапилення закладають на ізольованій ділянці. Для висіву розсаднику використовують оригінальне (не перезапилене) насіння відібраних родин (варіант Франдсена). Щоб
уникнути збіднення генетичної основи синтетичної популяції і високого рівня її інбридингу
кількість родин на високу загальну комбінаційну здатність, що включають до розсадника перезапилення, повинно бути не менше 15. При об‘єднанні у синтетичний сорт меншої кількості
родин зменшується потенціал синтетичного сорту і знижується його продуктивність.
Перед цвітінням і перед збиранням проводять негативний добір нетипових або сильно
уражених хворобами рослин. Після збирання від кожної родини з кожної повторності відважують рівну кількість насіння і змішують їх. Отримане насіння позначають Syn-I. При наступних розмноженнях застосовують позначення Syn-2, Syn-3 і т.д. Подальше розмноження синтетичного сорту здійснюють з одночасною оцінкою його в конкурсному сортовипробуванні.
Насінництво синтетичних сортів жита здійснюється на основі сімейного добору за методом половинок. У цьому випадку схема виробництва елітного насіння повинна складатися з
таких ланок:
1. Розсадник добору елітних рослин;
2. Розсадник випробування родин I року (добір за методом половинок);
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3. Розсадник випробування родин 2 року;
4. Розмноження I року;
5. Розмноження 2 року;
6. Супереліта;
7. Еліта.
Така схема дозволяє не тільки зберегти, але і поліпшити корисні якості сорту в процесі насінництва. Ведення насінництва синтетичних сортів жита шляхом збереження родоначальних
компонентів (родин) небажано, тому що при багаторазовому розмноженні родин "у собі" значно зростає коефіцієнт інбридингу, що може негативно позначитися на продуктивності сорту.
Для одержання високоврожайного елітного насіння усі насінницькі розсадники синтетичного сорту необхідно закладати на високому агрофоні, що дозволяє виявити і відібрати найбільш
продуктивне потомство й одержувати насіння з високими сортовими і посівними якостями.
Розроблені теоретичні, методичні і практичні передумови гібридної селекції жита озимого дозволили спланувати довгострокову програму одержання синтетиків і гібридів на основі ЦЧС і донора самофертильності.
За цією програмою створено три синтетичних сорти: Харківське 88 (автори
В. І. Худоєрко, І. А. Панченко, В. Д. Гулага, І. Й. Велік) [39], районований з 1989 року; Харківське 95 (автори В. І. Худоєрко, В. Д. Гулага, О. О. Парасовченко, І. А. Панченко), районований з 1995 року, і Харківське 98 (автори В. І. Худоєрко, О. О. Парасовченко,
В. С. Крайнюк, В. П. Дерев'янко), районований з 1998 року. Перший сорт-синтетик Харківське 88 містить п'ять компонентів, які характеризуються високою загальною комбінаційною
здатністю, і виділені з гібридних комбінацій, одержаних за участю домінантнокороткостебельних сортів Харківське 60, Саратовське 4, Харківське 78 і Чулпан.
Сорт-синтетик Харківське 95 складається з шести компонентів, виділених з гібридів з
рецесивною полігенною короткостебельністю, в родоводі яких приймали участь сорти: Хало,
Саратовське 5 і Меркатор.
До складу сорту-синтетика Харківське 98 входять дев'ять компонентів з рецесивною полігенною короткостебельністю, які було відібрано з гібридних комбінацій, одержаних за участю сортів Харківське 95, СНД-181, Муро, Мардер і Популяції 91-2.
З 2002 року внесено в Реєстр сортів рослин України новий сорт-синтетик для зони Лісостепу Хасто, до складу якого входять дві складні високогетерозисні популяції. Сорт Хасто
пройшов формальну експертизу і на нього отримано державний патент України.
На 2007 рік до Державного реєстру сортів рослин України внесено високо зимостійкий,
стійкий до посухи та основних хвороб сорт – синтетик Хамарка, до складу якого входять дві
складні популяції з домінантним типом контролю короткостебельності: популяція 86-І та популяція 89-І. На сорт Хамарка видано Державний патент України.
З 2005 року проходить Державне сортовипробування новий сорт-синтетик Діхар, який є
батьківським компонентом нового гібрида Слобожанець.
Добір компонентів синтетичних сортів проводять, як правило, зі складних гібридів, селекційну проробку яких ведуть на просторово - ізольованих ділянках, де щорічно висівають
розсадник добору елітних рослин і розсадник вивчення потомства елітних рослин (сімей).
Основне бракування рослин і їх потомства проводять до цвітіння. Починаючи з третього покоління гібридів, кращі сім'ї випробовують у контрольному сортовипробуванні (10 м2 в трьох
повтореннях) за методом половинок. Комбінаційну цінність кращих сімей вивчають за методом політопкросу (В. І. Худоєрко, І. А. Панченко) [38]. Розсадник політопкросу закладають
на просторово-ізольованих ділянках, де рядок сім'ї довжиною 20-З0 м чергується з двома рядками запилювача, який складається з рівномірної суміші насіння всіх сімей, включених до
розсадника. Перезапилення вільне. Полікросні сім'ї вивчають у контрольному сортовипробуванні. Компонентами синтетика стають сім'ї з високою загальною комбінаційною здатністю,
які не проявляють гетерозис за висотою рослин і мають суттєві переваги над стандартами за
основними цінними господарськими ознаками. Синтетики складаються, в основному, з резервного насіння сімей, рідко – з політопкросного насіння [17].
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Дослідження прояву ефекту гетерозису у жита
Роботу з вивчення цитоплазматичної чоловічої стерильності у жита було розпочато в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН (на той час в Українському науководослідному інституті рослинництва, селекції і генетики імені В. Я. Юр‘єва) в 1963 році під
керівництвом І. М. Полякова [22].
З відкриттям ЦЧС у жита В. Д. Кобилянським і створенням аналогів - закріплювачів
стерильності і відновників фертильності за деякими основними сортами світової селекції стала вирішуваною проблема використання гетерозису у жита.
У посіві жита ярового А. Ф. Здрілько виділила стерильні за пилком рослини (російський
R-тип) [23]. Джерело ЦЧС виявлено в колекційному зразку жита ярого (каталог ВІР 9627) , який
було оброблено хімічною речовиною з метою кастрації [20]. З огляду на те, що жито яре в наших умовах не являє виробничого значення, в 1965 році розпочато роботу з переводу на стерильну основу кращих сортів жита озимого. Цю роботу здійснено методом насичуючих схрещувань стерильного жита ярого сортами жита озимого – Харківське 194, Харківське 55, Харківське 60, Балтія, Волжанка, Житомирське і ін. [19].
Розроблений А.Ф. Здрілько [21] метод створення генетичних систем ЦЧС (чоловіча стерильна лінія – закріплювач стерильності) за R-типом стерильності в подальшому став основою для отримання аналогічних систем з Р-типом стерильності, який було виділено ученими з
Німеччини Гейгером і Шнелем у аргентинському сорті Pampa [5].
У подальшому встановлено, що стерильність успадковується та передається за материнською лінією. Різницю за морфологічними ознаками між стерильними та фертильними формами можна виявити на етапі цвітіння. Пиляки стерильних рослин недорозвинуті, значно меншого розміру, ніж у фертильних форм.

А

Б

Пиляки жита озимого. А – фертильні. Б – стерильні
Схрещування з донором самофертильності дозволили створити банк ліній, різних за функціональними характеристиками, генетичним контролем довжини стебла, морфологічними
ознаками, стійкістю до грибних захворювань. Лінії (через системні і парні схрещування) використовувались для розробки теоретичних питань гетерозису та вивчення генетики врожайно-цінних ознак жита.
Чоловічу стерильність у різних популяціях жита надалі виявили А. Ф. Здрілько,
Ф. Т. Кондратенко, І. М. Поляков, Г. К. Адамчук [3, 32].
А. Ф. Здрілько, Г. К. Адамчук, В. П. Дерев‘янко проведено вивчення ряду питань цитоембріології та генетики ЦМС у жита. Дослідження показали, що мейоз у мікроспороцитах
стерильних рослин проходить без істотних змін від норми. Зміни починаються після виходу
299

мікроспор з тетрад і приводять пилкові зерна до дегенерації. Ознака чоловічої стерильності
має складну генетичну структуру і її прояв в однаковій мірі залежить від генотипів опилювача
і стерильної форми. Ними встановлено, що в роботі зі створення ліній-закріплювачів стерильності виникають труднощі, які обумовлені властивою для цієї культури самонесумісністю при
самозапиленні, що перешкоджає швидкому розмноженню ліній.
Вивчення поліморфізму сортових популяцій і великого числа самозапильних ліній за
ознакою стерильність - фертильність дозволило виділити високосамофертильну лінію (лінія
99), яка поводила себе як самозапилювач при самозапиленні одного колосу. За допомогою
лінії 99 створено банк ліній з різними функціональними якостями та розроблено метод створення генетичних систем ЦЧС (рис. 2). Вивчення успадкування цієї ознаки в схрещуваннях з
самостерильними лініями показало, що висока самофертильність успадковується та проявляє
себе як домінантна ознака. Характер розщеплення в F2 свідчить про адитивну дію двох неалельних генів, що контролюють стерильність-фертильність при самозапиленні у жита.
Чоловічо-стерильні (ЧС) лінії створюються в процесі інбридингу самофертильних ліній
шляхом повторних бекросів джерел стерильності. Щорічне самозапилення ліній і схрещування їх з ЦЧС - формою (бекрос) робить ЦЧС - форму близькою за морфотипом до його фертильного аналога [2, 29, 48].
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Рис. 2. Інтегрована схема створення ЧС ліній для материнського компонента гібрида
Порівняльне вивчення вказаних джерел стерильності в схрещуваннях з лініями і сортами
жита озимого виявило різну їх реакцію на гени закріплення стерильності і відновлення фертильности. R-тип легко відновлюється більшістю сортів і ліній, для нього важко виділити закріплювачі стерильності. Сорти і лінії за відношенням до Р-типу володіють низькою концентрацією генів-відновників фертильності, але до нього легше підібрати закріплювач стерильності
[1, 2, 6]. Тому, в цілях отримання великої кількості насіння стерильних форм, перевага була
віддана Р - типу стерильності.
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Функціонуюча належним чином система чоловічої стерильності необхідна, перш за все,
для отримання достатньої кількості насіння в період вивчення інбредних ліній за генетичними
і функціональними якостями [9]. В цьому випадку ЧС-рослини використовуються як тестери
(материнські рослини).
Чоловічо-стерильні (ЧС) лінії створюються в процесі інбридингу самофертильних ліній
шляхом повторних бекросів джерел стерильності. Щорічне самозапилення ліній і схрещування їх з ЦЧС-лінією (бекрос) робить ЦЧС-лінію близькою за морфотипом до його фертильного
аналога [2, 29, 48].
Порівняльне вивчення вказаних джерел стерильності в схрещуваннях з лініями і сортами
жита озимого виявило їх реакцію на гени закріплення стерильності і відновлення фертильності. R-тип легко відновлюється більшістю сортів і ліній, для нього важно виділити закріплювачі стерильності. Сорти і лінії за відношенням до Р-типу володіють низькою концентрацією
генів-відновників фертильності, але до нього легше підібрати закріплювач стерильності [1, 2,
6]. Тому, в цілях отримання великої кількості насіння стерильних форм, перевага була віддана
Р-типу стерильності.
Функціонуюча належним чином система чоловічої стерильності необхідна, перш за все,
для отримання достатньої кількості насіння в період вивчення інбредних ліній за генетичними
і функціональними якостями [9]. В цьому випадку ЧС-рослини використовуються як тестери
(материнські рослини).
Таким чином, створення вихідного матеріалу для гібридної селекції жита можливе в генетичному середовищі, яке передбачає наявність генетично обумовлених типів самофертильності і цитоплазматичної чоловічої стерильності.
Отримання ліній – менш витратна частина гетерозисної селекції. Більш витратною ланкою є оцінка їх генетичних особливостей у схрещуваннях.
Вивчення вихідного матеріалу ґрунтується на оцінці його придатності формувати високогетерозисні гібриди, критеріями якої є продуктивність ліній, їх комбінаційна здатність, здатність закріплювати стерильність і відновлювати фертильність. Вирішальне значення при
цьому мають архітектоніка рослин, довжина стебла, висока ЗКЗ і генетична вирівняність [12,
29, 33, 34, 35].
Показником високої комбінаційної здатності ліній є урожайність їх гібридів [11, 37]. У
великих обсягах проведено дослідження з вивчення комбінаційної здатності і гетерозису
В. І. Худоєрком. та І. А. Панченком.
У 1999 році лабораторію очолив доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Єгоров Дмитро Костянтинович.
Було встановлено, що гетерозис за продуктивністю в першому поколінні гібридів зустрічається досить часто, і рівень його може сягати значних розмірів. Так, найбільшу перевагу
над стандартом за врожайністю зерна відмічено у міжлінійних гібридів, кращі комбінації яких
переважали стандарт на 41 %, при сортолінійних схрещуваннях – на 33 %, а при міжсортових
– 21 % [37]. Серед інших ознак, що формують продуктивність гібридів, є число продуктивних
пагонів на одиницю площі і маса зерна з продуктивного пагону. Гібриди, що істотно перевищують стандарт за врожайністю зерна з ділянки більш ніж на 15 %, за масою ж зерна з продуктивних пагонів перевищували їх на 22-38 % [11, 28].
Науковцями Інституту рослинництва імені В. Я. Юр`єва НААН доведено, що попередню
оцінку ліній ранніх поколінь інбридингу краще проводити у полікросних схрещуваннях, а лінії
глибших поколінь, які вже є вирівняними за основними морфологічними ознаками, доцільно оцінювати у тест-схрещуваннях. Як тестери використовують ЦЧС форми різного генетичного походження, що сприяють більш ефективній диференціації ліній за комбінаційною здатністю.
Не у всіх ліній з високою загальною комбінаційною здатністю проявляється конкурсний
гетерозис у схрещуваннях. Серед досліджених 1180 гібридних комбінацій високу ЗКЗ мали
лише 20 % ліній, конкурсний гетерозис в гібридах – 10 % ліній, а економічно значущий гетерозис відмічено лише у 8 % ліній [30], що свідчить про низьку частоту прояву гетерозису на
економічно значущому рівні у ліній та необхідність проведення великого обсягу досліджень з
гібридним житом.
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У жита існує сильний взаємозв'язок між продуктивністю і гетерозиготністю. Інбридинг
веде до істотного зменшення продуктивності, а неспоріднені схрещування (кросбридинг) до її
збільшення.
Вивчення комбінаційної здатності ЧС-аналогів зручніше проводити методом вільного
запилення, починаючи з ВС1 та ВС2. Урожайність ЧС - аналогів у 2-2,5 рази вищий, ніж у фертильних ліній-закріплювачів стерильності [15].
Рентабельність виробництва гібридного насіння буде залежати від частки насіння,
отриманого на стерильних рослинах. Д. К. Єгоровим та В. П. Дерев‘янко встановлено, що
основний внесок у продуктивність гібридів забезпечує материнський компонент (86,3 %), але
від якісного запилення залежить кількість урожаю, тому для батьківського компонента (відновлювача фертильності) дуже важливими є висока життєздатність і фертильність пилку,
висока комбінаційна, відновлювальна та пилкоутворювальна здатність [15].
При створенні високогетерозисних гібридів в селекції як відновлювачі фертильності використовують сорти або лінії.
Питання відновної здатності відновлювачів фертильності для Р-типу є складним і до недавнього часу не було виявлено повних відновлювачів фертильності. Російські, західноєвропейські і білоруські сорти з рецесивною короткостебельністю відновлюють фертильність на
10-50 % [28,50]. Серед вітчизняних генотипів В. І. Худоєрко також виявив часткові відновлювачі фертильності. Створений ним сорт-синтетик Харківське 98 складається з 5-ти несумісних штамів і відновлює фертильність на 55-58 %.
При вивченні відновної здатності ліній-відновлювачів фертильності польською вченою
І. Коласінською доведено перевагу ліній над сортами за індексом відновлення фертильності,
який складав 98,7 % [49].
Створені в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН лінії відновлювачі фертильності мають найвищий індекс відновлення – 100 %, що встановлено дослідженнями
О. А. Змієвської [24].
Розроблені методичні і практичні передумови для гібридної селекції жита дозволили
створити довгострокову програму (1990-2005 рр.) отримання гібридів жита на основі ЦЧС і
донора самофертильності, проект якої було визнано перспективним, що відповідає вимогам
конкурсної програми «Високоефективні процеси виробництва продовольства», основний напрям «Високопродуктивні рослини».
У основі створення гібридів жита озимого лежать ценогенетичні підходи об'єднання
функціонально різних, належних до різних генопулів ліній.
Дослідження за цими розробками включають підготовку материнських компонентів гібридів – розмноження стерильних ліній; отримання простих гібридів з закріпленою стерильністю; підготовку батьківських компонентів гібридів – розмноження ліній-відновників фертильності; отримання синтетиків з ліній-відновників фертильності; отримання гібридів з різних форм материнських і батьківських компонентів; проведення випробування їх в часі і просторі; відбір гетерозисних комбінацій для об'єднання в гібрид; розмноження батьківських
компонентів кращих відібраних гетерозисних пар з метою отримання гібридного насіння для
товарного посіву.
Перевага гібридів над популяціями обумовлюється максимально повним використанням
ефекту гетерозису від схрещування різних за генетичним складом материнського компонента
гібрида і опилювача. У гібридній селекції якнайповніше спостерігається взаємозв'язок потенційної продуктивності і екологічної стійкості, що підвищує стабільність урожаю і створює
передумови для підвищення врожайності жита озимого не менше, ніж на 15 %. Збільшення
рентабельності і окупність витрат на вдосконалення технології йде за рахунок позитивної
реакції гібридів у порівнянні з сортами на прийоми агротехніки. Селекція гібридів більш мобільна і пластична при скороченні термінів сортооновлення, вона скоротить шлях від початку
опрацьовування вихідного матеріалу до впровадження його в практику.
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Створення простих, міжлінійних, лінійно–сортових гібридів
Чоловічо-стерильні (ЧС) лінії є основою отримання гібридного насіння. Створюються
лінії в процесі інбридингу самофертильних ліній шляхом бекросних схрещувань з джерелами
стерильності [29, 31]. Щорічне самозапилення ліній і схрещування їх з донором ЦЧС (бекрос)
робить ЦЧС-лінію близькою за морфотипом до її фертильного аналога. Починаються бекросні схрещування в S1, S2 або S3. Чим більш пророблений в селекційному плані вихідний матеріал, тим раніше починають програму зворотних схрещувань [47, 48]. Під час селекції ЧС- і
ЗС-ліній основними критеріями при їх оцінці є такі ознаки, як абсолютна здатність до закріплення у лінії закріплювача, комплекс господарських ознак цих ліній і їх продуктивність, комбінаційна здатність за врожайністю і конкурентоспроможність порівняно з сортовими популяціями.
Відповідальною частиною при створенні материнського компонента гібридів є розмноження і збереження в чистоті стерильних ліній. При цьому впродовж всього періоду розмноження необхідно уникати найменшого біологічного і механічного засмічення.
Як встановлено німецькими дослідниками [47], самим адекватним типом насінного батька є простий стерильний гібрид F1, який одержують від запилення ЧС-ліній неспорідненим
закріплювачем стерильності – F1 ЧС (А / B). Такий гібрид характеризується рядом переваг,
зокрема достатньою кількістю отриманого насіння у компонентів гібрида (знімається інбредна депресія у ліній), високим рівнем продуктивності стерильного гібрида F1 (максимальне
використання гетерозису від об'єднання неспоріднених ліній ЧС і ЗС) і стабільністю фенотипу (відомі труднощі в досягненні стабільного фенотипу за довжиною стебла у популяцій і
штамів). «Вузьким місцем» у підтримці вихідного матеріалу є жорсткі вимоги до просторової
ізоляції, що пов'язано з особливостями розмноження жита озимого і специфікою насінництва
систем ЦЧС. Це ускладнює проведення робіт у великих обсягах в районах широкого вирощування жита озимого. Наприклад, німецькі селекціонери розмноження ЧС - ліній проводять у
країнах, де жито не вирощується.
Розроблені німецькими вченими методичні питання селекції гібридних сортів широко
використовуються в селекційних програмах Польщі, Росії, України, Чехії, Білорусі [7, 18, 25,
26, 30]. Гетерозиготність насіння батьківського ЦЧС гібрида F1 досягається шляхом схрещування ЧС - ліній з неспорідненим ЗС. Як неспоріднений ЗС ми використовуємо не тільки інші
лінії, виведені в одному сорті, але і, на відміну від німецьких дослідників, лінії ЗС, виведені в
інших сортах.
При доборі ліній як закріплювача стерильності слід спиратися на показники загальної та
специфічної комбінаційної здатностей; закріплювальної здатності; урожайності самої лінії, яка
залежить від показників морозостійкості, посухостійкості та стійкості до основних хвороб.
Насінництво гібридів жита озимого
Господарське використання гетерозису можливе якщо норми висіву насіння на одиницю
площі невеликі, тобто витрати на виробництво гібридного насіння повинні значно перекриватися вартістю отриманого урожаю.
У 2001 році нами розпочато роботу з визначення норм, строків сівби материнських форм
гібридів жита озимого за різними попередниками, а також системи отримання гібридного насіння жита озимого. Результати 15 річних досліджень викладено у методичних рекомендаціях
«ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДНОГО НАСІННЯ ЖИТА ОЗИМОГО»
Доведено можливість отримувати гібридне насіння жита озимого на ділянках гібридизації методом створення механічної суміші насіння материнського (стерильного) та батьківського (фертильного) компонентів. Можливо створювати суміші в пропорціях 80-95 % ♀ та 515 % ♂. Використання батьківського компонента може бути доцільним або в альтернативних
смугах у співвідношенні від 3:1 до 4:1, або в механічній суміші з пропорцією опилювача приблизно від 4 до 8 % [43-46, 48]. Останній метод значно знижує витрати насіння, але може
знижувати насіннєву продуктивність суміші за рахунок вмісту насіння батьківського компонента гібрида, особливо у випадках використання низькопродуктивного сорту-синтетика, яке
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неможливо повністю або частково (за розміром та забарвленням зерна) відділити від гібридного насіння [5].
Обов‘язковою умовою при створенні такої суміші є рівномірний розподіл рослин батьківського компонента на площі ділянки гібридизації. При правильному формуванні ценозу
рослин кількість фертильного пилку буде достатньою для запилення материнських рослин [8,
13, 14, 16, 17, 18].
Отримання гібридного насіння у механічній суміші вважається більш економічно вигідним,
тому що немає необхідності займати додаткову площу для опилювача та робити межі між батьківськими смугами [4].
За останні 18 років у лабораторії створено велику кількість сортів, гібридів, материнських та батьківських компонентів гібридів. Розроблено та впроваджено науково-обґрунтовану
систему насінництва гібридів жита озимого. В 2011 році зареєстровано в НЦГРРУ колекцію
15 ліній закріплювачів стерильності, яка є унікальною в Україні, а в 2016 році 4 зразки ліній
відновників фертильності.
З 2002 року внесено в Реєстр сортів рослин України новий сорт-синтетик для зони Лісостепу Хасто, до складу якого входять дві складні високогетерозисні популяції. Сорт Хасто
пройшов формальну експертизу і на нього отримано державний патент України.
З 2007 року до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено сорт –
синтетик Хамарка, до складу якого входять дві складні високогетерозисні популяції 86 – І та
89 – І. Сорт відрізняється підвищеною зимостійкістю.
В 2011 році до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено сорт
Пам‘ять Худоєрка. Сорт створено шляхом індивідуального добору високо зимостійких рослин
із популяції сорту Харківське 98 з подальшим негативним добором. Сорт визнано Національним стандартом України з 2011 року.
З 2012 року до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено сорт – синтетик Стоір, який визнано еталоном продуктивності зерна, створений методом політопкросу, до
складу якого входять сім компонентів, відібраних з гібридних комбінацій одержаних з участю
сортів та гібридів: Еспріт, Фаріно, Діно, LPH – 28,LPH– 29, Аванті та Харківське 98.
Другим напрямом наукової діяльності лабораторії є створення наукових основ селекції
гібридів на основі ЦЧС і донорів самофертильності.
В межах цієї програми в 1999 році створено та передано на Державне сортовипробування перший в Україні та країнах СНД гібрид жита озимого Первісток з потенційною врожайністю 10,0 т/га. З 2002 року гібрид занесено до Реєстру сортів рослин України придатних до
поширення.
З 2007 року до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено гібрид
жита озимого Юр‘ївець, потенційна врожайність 10,5 т/га. Гібрид має високі показники якості
зерна, число падіння 225 – 250 сек.
В 2008 році до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено гібрид
жита озимого Слобожанець потенційна врожайність 10 т/га. Гібрид має високі показники технологічності та якості зерна, число падіння 225-240 сек.
У 2014 році до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено перший
в Україні трьохлінійний гібрид Харлей з потенційною врожайністю 10 т/га. Гібрид має високі
показники технологічності та якості зерна, число падіння 225-240 сек.
З 2016 року в Реєстрі сортів рослин України придатних до поширення у зоні Степу занесено гібриди першого покоління Юпітер та Сатурн.
У 2015 році зареєстровані материнські компоненти гібридів – прості гібриди Королева БК
та Харків‘янка БК, та лінії 961358 Б, 120337 Б, 932073 В.
Державне сортовипробування проходять сорти Кліо, Айвенго, гібрид першого покоління
Нептун та лінія відновник фертильності 063491 В.
З 2016 року проводяться дослідження з визначення можливості використання сортів та
гібридів жита озимого для виробництва біогазу. Доведено, що гібриди Сатурн та Юпітер формують 50-70 т/га зеленої маси, яка спроможна забезпечить виробництво біогазу в кількості
8830 м3/га.
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Назва гібрида
Первісток F1
Юр‘ївець F1
Слобожанець F1
Харлей F1
Хаір F1
Харків‘янка F1
Королева F1
Юпітер F1
Сатурн F1
Нептун F1
Арей F1

Таблиця. Походження гібридів жита озимого селекції
Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН
Походження
Рік занесення в
Реєстр,
(рік передаматеринський
батьківський
чі до ДСВ)
компонент
компонент
90693 А / 29585 Б
Харківське 98
2004
90691 А / 120337 Б
Харківське 98
2007
90691 А / 961358 Б
Діхар
2008
90691 А / 961358 Б
932073 В
2015
90691 А / 120337 Б
Пам‘ять Худоєрка
(2010)
90691 А
961358 Б
2015
90691 А
120337 Б
2015
90691 А / 120337 Б
Стоір
2016
90691 А / 961358 Б
Стоір
2016
90691 А / 961358 Б
063491 В
(2014)
90691 А / 120337 Б
041736 В
(2017)

Провідні науковці – автори сортів та гібридів жита озимого, які створено в лабораторії за
110 років: академік В. Я. Юр‘єв, член-кореспондент І. М. Поляков, А. Ф. Гельмер, Б. К. Єнкен,
М. І. Смирницька, М. В. Лясковський, В. П. Пахомова,
А. В. Чернишова, Г. М. Линник,
Б. М. Кононенко,
В. І. Худоєрко,
А. Ф. Здрилько,
Г. К. Адамчук,
В. П. Дерев‘янко,
І. А. Панченко, Л. В. Бондаренко, Д. К. Єгоров.
Впровадження в виробництво останніх сортів, створених в лабораторії, дає змогу отримувати прибавку врожаю в 0,5-0,7 т/га, що тільки в Харківській області складає кілька мільйонів
гривен на рік.
Підрозділ працює за Європейською програмою EUCARPIA, до якої входять понад 20 країн Європи на протязі останніх 27 років. Між учасниками ведеться обмін вихідним матеріалом та
інформацією про екологічне випробування сортів та гібридів.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛАБОРАТОРІЇ СЕЛЕКЦІЇ І ГЕНЕТИКИ
ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ПО СТВОРЕННЮ І УДОСКОНАЛЕННЮ СОРТІВ
ГЕКСАПЛОЇДНИХ ТРИТИКАЛЕ ТА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
Г. В. Щипак
Дослідження з селекції озимих культур в лабораторії генетики (з 1974 р. – відділ селекції
тритикале, з 2003 р. – лабораторія селекції і генетики озимого тритикале) були розпочаті з
1950 року під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Андрія Фроловича Шулиндіна. Талановитий селекціонер і вчений зробив вагомий внесок у створення і вдосконалення нових
сільськогосподарських культур – твердої пшениці озимої та тритикале. З 1982 року селекцію
гексаплоїдних тритикале очолював кандидат біологічних наук Григорій Степанович Горбань,
а з 1996 року – Геннадій Васильович Щипак.
Андрій Фролович Шулиндін – видатний генетик-селекціонер, доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки України (з 1982 р.) народився 26 листопада 1909 року в селі Кілєєво Бакалійського району Башкирії. В 1934 році він закінчив Ленінградський с.-г. інститут, а
після – аспірантуру ВІР, де захистив кандидатську дисертацію. Друга світова війна на три роки відірвала його від науки. У 1944 р. старшого сержанта А.Ф. Шулиндіна відкликають з фронту і направляють на роботу агрономом в радгосп, а потім завідувати кафедрою рослинництва
Ставропольського сільськогосподарського інституту. З 1950 року А. Ф. Шулиндін працював в
Інституті генетики та селекції АН УРСР (м. Харків), а з 1956 – в Українському н.-д. інституті
рослинництва, селекції і генетики (ІР імені В. Я. Юр‘єва). У 1955 році він захистив докторську дисертацію і працював у галузі віддаленої гібридизації та поліплоїдії. Ним опубліковано
260 наукових робіт, присвячених питанням селекції твердої пшениці озимої, успадкуванню
ознак у віддалених гібридів, методам синтезу гексаплоїдних тритикале. Основними досягненнями А. Ф. Шулиндіна є розробка науково-теоретичних положень міжвидової, міжродової
гібридизації і поліплоїдії культурних злаків. Особливо багато досліджень ним проведено по
схрещуванню ярих сортів пшениці твердої з озимою м‘якою, що дозволило йому отримати
високозимостійкі форми типової твердої пшениці озимої. В міжвидовій гібридизації вивчено
питання генетики зимостійкості, життєздатності рослин, продуктивності і якості зерна.
А. Ф. Шулиндіним проведено великі експериментально-теоретичні дослідження в галузі
міжродових схрещувань пшениці з житом, поліплоїдії культурних злаків. Під його керівництвом створено первинні гексаплоїдні (2n=42), пшенично-житні, декаплоїдні пшенично-пирійні
амфідиплоїди (2n=70) за участю твердої пшениці озимої. Особливо великий науковопрактичний інтерес являють тривидові тритикале, в яких синтезовано геноми трьох важливіших
хлібних злаків – пшениць м‘якої і твердої та жита на рівні плоїдності 42 хромосом.
Андрій Фролович Шулиндін є автором перших в країні сортів тритикале: Амфідиплоїд 1, Амфідиплоїд 201, Амфідиплоїд 206 та Амфідиплоїд 3/5, а також високозимостійких сортів твердої пшениці озимої Харківська 1, Харківська 909, Гордеіформе 1203. Своїм талантом,
цілеспрямованістю, виключною працелюбністю А. Ф. Шулиндін здобув визначення і щиру
повагу.
Поряд з А. Ф. Шулиндіним, значний внесок в розробку теоретичних основ селекції гексаплоїдних тритикале зробив кандидат біологічних наук Г. С. Горбань. Під його керівництвом
виконані цитологічні, морфобіологічні та технологічні дослідження, спрямовані на удосконалення біологічного методу синтеза комплексно цінних ліній і сортів тритикале озимих. Він є
співавтором багатьох зернових і зернокормових сортів тритикале, у тому числі першого зареєстрованого в колишньому СРСР напівкарликового сорту тритикале озимого Амфідиплоїд 60
і високопродуктивного середоньостебельного зернового сорту Амфідиплоїд 42, який тривалий час був національним стандартом.
Вагомі досягнення в селекції тритикале озимих і твердої пшениці озимої має кандидат
с.-г. наук, старший науковий співробітник М. С. Шевченко, залучивши у схрещування з високорослими зимостійкими генотипами пшениці твердої напівкарликові низько зимостійкі пшениці тверді озимі з Румунії. Селекціонер М. С. Шевченко створив якісно новий вихідний ма308

теріал і отримав високоврожайний, стійкий проти вилягання, морозо- та зимостійкий сорт
Харківська 32, перший районований сорт твердої пшениці озимої нашого інституту. Новим
напрямом в селекції тритикале на високу продуктивність, кущистість, якість зерна і добрий
обмолот стало залучення у схрещування з житом м‘яких пшениць міжродового походження.
Результатом цих досліджень є створення і впровадження зернового сорту тритикале озимого
Амфідиплоїд 52, основним автором якого був М. С. Шевченко
В селекцію тетраплоїдного жита і тритикале озимого суттєвий доробок вніс кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник В. М. Чередниченко. Спільно з А. Ф. Шулиндіним
шляхом гібридизації на територіальному рівні жита Харківське 194 тетра з F5 (Тетра Норвезька /
Тетра Петрус) і наступних доборів за стійкістю проти вилягання, підвищеним вмістом білка і виведено сорт жита озимого Українське тетра. Сорт був районований з 1980 року в західних областях України і використовувався у виробництві більше 10 років. В. М. Чередниченко є також співавтором декількох сортів тритикале озимих різного напряму використання (Ладне, Гарне, Ратне) і
високопродуктивного сорту м‘якої пшениці озимої Поверна.
В лабораторії селекції і генетики озимого тритикале тривалий час працювали кандидати біологічних наук Л. М. Наумова, О. О. Потапова, Є. М. Полтарєв, В. М. Чередниченко,
В. К. Рябчун, А. Т. Ткачев, К. Ю. Суворова, В. Н. Шередека, кандидати с.-г. наук М. П. Васильєв,
М. С.Шевченко, Т. Ф.Малишева, В. І.Солошенко, В. І. Шатохін, Т. Б. Капустіна, старший науковий співробітник Е. Г.Іванченко, науковий співробітник Р. А. Чернобаб, молодші наукові співробітники Д. І.Байбак, К. Т.Врублевська, В. М. Островська, А. Г. Сорока, В. Е. Пахомова, Т. А. Шулиндіна, агрономи В. Р. Толмачева, Б. П. Яцина, С. І. Переверзєва. Створена професором
А. Ф. Шулиндіним наукова школа продовжила дослідження за напрямом удосконалення сортів
тритикале озимого і пшениці.
Історична довідка по селекції пшениці твердої озимої
Пшениця тверда Triticum durum Desf. за своїм значенням вважається другою культурою
після пшениці м‘якої. Площі її посівів у країнах СНД складають 14-17 млн. га, або 8 % від
пшениці м‘якої, а валове виробництво зерна – 30-35 млн. т. В 1940-х роках її посіви в колишньому СРСР досягали більше 4 млн. га, у тому числі в Україні – 645 тис. га. У повоєнні роки
посіви пшениці твердої почали збільшуватись і досягли максимуму у 1966 році – біля
8 млн. га, або 11,4 % площ посіву пшениці в країні.
Впровадження продуктивних сортів пшениці м‘якої призвело до різкого скорочення посівів твердої ярої як менш врожайної. Це викликало значне зниження виробництва зерна пшениці твердої, а переробна промисловість стала використовувати зерно пшениці м‘якої, вироби
з якої не відрізнялись високою якістю. Вирішити цю проблему можна було створенням сортів
пшениці твердої озимої, яка б забезпечувала урожайність, рівну врожайності сучасних сортів
пшениці м‘якої озимої. Інтерес до пшениці твердої озимої з‘явився відносно давно. Значний
внесок у створення сортів пшениці твердої озимої зробили Ф. Г. Кириченко,
П. П. Лук‘яненко, І. Г. Калиненко. В Україні роботи по створенню пшениці твердої озимої
розгорнув в умовах Одеської області Ф. Г. Кириченко з 1945 р. У результаті багаторічних досліджень перший сорт цієї культури Мичуринка був районований у 1960 р., а другий – Новомичуринка – у 1963 році.
У Харкові з 1950 року велись дослідження по створенню і селекції пшениці озимої твердої під керівництвом професора А. Ф. Шулиндіна. Спільно із співробітниками
(О. О. Потапова, Є. М. Полтарєв та ін.) був виконаний великий обсяг схрещувань м‘якої пшениці озимої з твердою ярою. Ретельно вивчили успадкування в F2-F5 та зв‘язок стійкості до
низьких температур з накопиченням вуглеводів, тривалістю стадій розвитку. Це дало можливість створити типово тверді пшениці озимі, які наближались за зимостійкістю до м‘яких
озимих. У сувору зиму 1953-1954 рр. тверді пшениці озимі збереглися на 95-98 %. Результатом цієї роботи стало виведення декількох сортів твердої пшениці озимої (Харківська 1, Харківська 2, Харківська 909, Гордеїформе 3), які вивчались у державному сортовипробуванні,
але не були районовані через їх недостатню продуктивність та вилягання. Маючи досить високий рівень зимостійкості, ці сорти використовувались як цінний вихідний матеріал. У родо309

води відомих сортів одеської, зерноградської, краснодарської, югославської селекції увійшли
зимостійкі сорти Харківська 1 та Харківська 909.
Для центральної та північної частин України був необхідний більш високопродуктивний
стійкий проти вилягання сорт. Щоб досягти цієї мети, кандидат с.-г. наук М. С. Шевченко
використав у схрещуваннях з раніше одержаними високостебельними зимостійкими генотипами напівкарликові слабкозимостійкі тверді пшениці озимі з Румунії. Це дало змогу створити якісно новий вихідний матеріал і відселектувати високоврожайний, стійкий проти вилягання, морозо- та зимостійкий сорт Харківська 32, занесений до Реєстру сортів рослин України з
1996 року і визнаний національним стандартом. Це перший районований сорт пшениці твердої озимої Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН. Селекційна робота з удосконалення вихідного матеріалу пшениці твердої у подальшому продовжувалась міжлінійною гібридизацією зразків різного еколого-географічного походження та міжвидовими схрещуваннями з кращими новими сортами пшениці м‘якої.
Роботи зі створення і поліпшення вихідного матеріалу пшениці твердої озимої здійснювались нами в умовах гостропосушливого Степу (Приморська ДСД, м. Маріуполь) і Лісостепу
(Інститут рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН (ІР НААН), м. Харків). Виконували міжвидові і внутрішньовидові схрещування сортів і ліній пшениці з різним типом розвитку [44]. Для
виділення стабільних, фенотипово однорідних ліній, використовували розроблений нами метод [40]. У селекційному розсаднику Приморської ДСД пророблялось щорічно 1,3-2,1 тис.
потомств. Контрольний розсадник (950-1250 ліній) і сортовипробування (19-250 номерів) розміщували в двох-чотирьох разовій повторності після чорного пару на дослідному полі ІР
НААН. Оцінку макаронних властивостей проводили в лабораторії якості зерна ІР НААН відповідно до державних стандартів [9].
Проблема нестабільної врожайності зернових культур загострилася через глобальні
зміни клімату. До таких змін більшість сучасних високопродуктивних, екологічно вузькоспеціалізованих, монолінійних сортів не зовсім пристосована, про що свідчить поглиблення розриву між потенційною (8-13 т/га) і фактичною продуктивністю. За даними академіка НААН
М. А. Литвиненка [8], реалізація генетичного потенціалу сортів пшениці неухильно знижується. В період 2001-2010 рр. середня врожайність пшениці у виробництві впала до 2,35 т/га, що
складає 31,5 % від її можливого рівня.
Використання гексаплоїдних тритикале та пшенично-житньої транслокації 1AL/1RS
для підвищення адаптивних властивостей пшениці м’якої озимої
За складних умов вегетації чіткіше виявляються переваги тритикале озимого, їх підвищена конкурентоспроможність порівняно з пшеницею й ячменем. Кращі сорти тритикале істотно
перевищують пшеницю за стійкістю до низьких температур, притертої кірки, травневих приморозків, посухи. Ці властивості необхідно зберігати, посилювати та, що дуже важливо, додати
пшениці. Тому пріоритетною є селекція зернових культур на стійкість до екстремальних навантажень. У зв‘язку з цим підвищилась увага до віддаленої гібридизації, яка є ефективним методом створення нового селекційного вихідного матеріалу.
Гібридизація тритикале з пшеницею в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН
застосовувалась з початку 70-х років минулого сторіччя, що сприяло удосконаленню вихідного матеріалу обох батьківських компонентів. Зареєстрований з 2002 року та розповсюджений
у західних областях України сорт тритикале озимого Ладне створено схрещуванням тритикале Lad 285 (Польша) з пшеницею м‘якою Альбатрос одеський. Тритикале також увійшло у
родовід сорту пшениці м‘якої озимої Поверна, який запропоновано до поширення в Україні з
2011 року [18, 42]. Отримані гібридні популяції Еритроспермум 92/Горлица та RVS
465/Горлица і лінії пшениці, відібрані з них, випробовувались за загальноприйнятою для зернових колосових культур методикою в контрастних агрокліматичних умовах (Лісостеп – Інститут рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН і гостропосушливий Степ – Приморська
ДСД). Для підвищення витривалості і пластичності синтетичний сорт сформовано
об‘єднанням морфологічно однорідних ліній спорідненого походження.
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Наступний багатолінійний сорт пшениці м‘якої озимої Москаль виведений спільно Волинською державною с.-г. дослідною станцією та Інститутом рослинництва імені
В. Я. Юр‘єва НААН шляхом внутрішньовидової гібридизації зимостійких сортів Алабасская,
Волжская низкостебельная, продуктивного сорту Антонівка з ярим напівкарликовим високоврожайним сортом пшениці м‘якої Струна миронівська, носієм пшенично-житньої транслокації 1AL/1RS (рис. 3). Гібридні комбінації проробляли в контрастних агрокліматичних умовах
– в Лісостепу і гостропосушливому Степу при осінніх і весняних посівах. Відселектовані
морфологічно однорідні напівсибси озимого типу розвитку з підвищеною зимостійкістю і
комплексом господарсько цінних ознак об‘єднано в синтетичний сорт, який з 2015 року занесений до Реєстру сортів рослин, дозволених до поширення в Україні [46].
Таким чином, в результаті багаторічної селекційної роботи створено нові сорти м‘якої
пшениці озимої Поверна, Москаль та Агафія з високими адаптивними, врожайними і якісними властивостями. Сорти Поверна і Москаль допущено до поширення в Україні. Випробування сорту Агафія триває.
Селекція тритикале озимих гексаплоїдних різних напрямів використання
Сорти тритикале озимих в залежності від їх морфобіологічних властивостей і призначення розрізняються на декілька груп: кормові, зернокормові, зернові, універсальні. Кормові
сорти використовуються на зелену масу, сінаж, силос, сіно, випас. Рослини кормових сортів
високорослі, дуже гарно облистнені. Зернокормові сорти переважно високостебельні, дають,
як і кормові, хороший урожай зеленої маси, але на відміну від них, характеризуються підвищеною зерновою продуктивністю, мають більш міцне стебло і тому стійкіші проти вилягання.
Сучасні зернові сорти тритикале переважно середньостебельні або низькорослі, з гарною озерненістю колосів, формують крупне, виповнене зерно. За біохімічним складом зернові сорти
розділяють відповідно напрямам використання зернової продукції на харчові і фуражні. На
перших етапах селекції тритикале розглядалось виключно як кормова культура. Зусиллями
декількох поколінь дослідників, тритикале перетворено на культуру універсального призначення з потужними можливостями її подальшого удосконалення на адаптивність, урожайність
та, особливо, якість.
Селекція кормових і зернокормових сортів
В Інституті рослинництва імені В. Я Юр‘єва НААН програми по схрещуванню пшениці
м‘якої і твердої з житом, створенню і дослідженню пшенично-житніх гібридів було розпочато
в 1955 році, а селекція тритикале озимих гексаплоїдних – з 60-х років ХХ століття. Перше
сортовипробування озимих ліній закладено в 1971 році, відповідно до програми, що передбачала створення сортів тритикале різних сортотипів: кормового, придатного для вирощування
на зелений корм, зернокормового для отримання зеленого корму і зернофуражу, зернового з
підвищеною зерновою продуктивністю на зернофураж і харчові цілі [14, 13]. В результаті широкомасштабних досліджень по синтезу спочатку двовидових, потім тривидових ліній і сортів
тритикале, з наступним включенням кращих вихідних компонентів різного походження і типу розвитку у внутрішньовидові схрещування, розробки схем селекційного процесу, створено
і впроваджено у виробництво спеціалізовані за напрямами використання сорти тритикале
озимого, адаптовані до умов всіх зон України.
Схема селекційного процесу по виведенню високоадаптивних сортів тритикале включає
декілька основних етапів: створення гібридних популяцій на основі відповідних батьківських
ліній і сортів з контрастним типом розвитку і урахуванням моделі майбутнього сорту, селекційна проробка гібридів, популяцій та ліній у різних агроекологічних зонах, комплексне вивчення селекційно цінних потомств, формування і випробування перспективних сортових популяцій у різноманітних умовах.
При синтезі гібридних популяцій для створення кормових і зернокормових сортів у
схрещування залучаються генотипи тритикале, пшениці м‘якої і жита озимого з відповідним
рівнем прояву адаптивних властивостей, продуктивності рослин, технологічності при вирощуванні, якості зерна та зеленої маси. Основою селекційної програми служить ефективне ви311

користання колекційного вихідного матеріалу. Добір батьківських компонентів для схрещування повинен базуватись на систематичному вивченні чисельних колекцій, що включають
різні за походженням, основними господарсько-цінними ознаками зразки, в тому числі кращі
вітчизняні та провідних країн світу.
Створення більш досконалих сортів потребує ретельного підбору різноманітного вихідного
матеріалу. З метою його визначення, в 1985-2000 рр. ми вивчили в умовах Східного Лісостепу
України 230 сортів і ліній тритикале озимого з восьми країн Європи. Екологічне випробування
окремих ліній та сортів проводили також в Селекційно-генетичному інституті Національному
науковому Центрі насіннєзнавства та сортовивчення (м. Одеса, Південний Степ, 1995-1999 рр.).
За тривалістю вегетаційного періоду більшість сортів тритикале віднесено до середньостиглих і середньопізніх. У порівнянні з АД 206 і АД 60, нові високоврожайні сорти харківської селекції характеризуються тривалішим на 4-6 діб періодом вегетації. В умовах останніх
років (ранньовесняна посуха, зниження температури і опади в другій половині вегетації) мають перевагу середньо- і пізньостиглі, з тривалою фазою кущення – вихід у трубку. Інтенсивне кущення і сповільнений розвиток на I – III етапах органогенезу властиво АД 42, АД 52,
АД 18, АД 256, Гарне та іншим зразкам. Сортам миронівської селекції також притаманна пізньостиглість. Вони виколошувались і визрівали на 6-8 діб пізніше АД 60.
Тритикале напівкарликового типу харківської селекції АД 26, АД 30, АД 60 та інші, через
підвищену чутливість до умов вирощування, низьку адаптивність і недостатній потенціал продуктивності, різко поступались за врожайністю сортам німецької, польської і болгарської селекції.
Основна перевага вітчизняних тритикале – зимостійкість, в умовах пом‘якшення режиму
зимівлі виявилась незатребуваною [23, 25, 26].
Створені в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН середньостебельні сорти
нового покоління АД 42 (національний стандарт з 1996 року), АД 52 (в Реєстрі сортів рослин
України з 2000 року по Лісостепу та Поліссю), АД 256 (в Реєстрі з 2002 року по всіх зонах
України) та інші в значній мірі позбавлені недоліків, властивих напівкарликовим тритикале
типу АД 60. Вони характеризуються вищим продуктивним стеблостоєм, що забезпечується
інтенсивним кущенням. Тривалі в часі фази кущення і виходу в трубку дозволяють їм не так
чутливо переносити ранньовесняні посухи і ефективно використовувати опади другої половини вегетації.
Урожайність продуктивного сорту тритикале харківської селекції АД 18 досягла в сприятливі 1992-1994 рр. 8,12-9,47 т/га, що на 2,56-3,52 т/га вище, ніж у пшениці озимої. У порівняні з сортами зарубіжної селекції, АД 18 перевищив польські сорти Ugo і Malno відповідно
на 0,58-1,23 т/га, а німецький сорт TSW 2501-83 – на 0,30 т/га.
Сорт АД 18 характеризувався відмінними кормовими властивостями, в зерні накопичував
понад 14,8 % білка, а зелена маса, завдяки високій облистненості рослин і тонким стеблам, безостому колосу, більш корисна у відгодівлі тварин. Сорт АД 18 поєднував ці ознаки з високою
потенційною врожайністю зерна і зеленої маси, чому сприяла висока зимостійкість і дуже потужна продуктивна кущистість. Цей сорт широко залучали у міжродові, міжвидові та внутрішньовидові схрещування, що дозволило створити досконаліші сорти зернокормового типу.
За виповненістю, кольором, розмірами, вмістом білка зерно тритикале різноманітне.
Найбільш виповнене зерно у АД 52 – 7,3 балів.
Значно покращені товарні якості у високорослих тритикале зернокормового призначення. Зерно національного страндарта Амфідиплоїд 44 за розмірами, кольором близьке до пшеничного, за виповненістю (8,8 балів) не поступається, а в посушливі роки і перевершує пшеничне [17, 18, 19]. На основі Амфідиплоїда 44 створені лінії середньо- і високорослих тритикале з виповненою поверхнею ендосперму (8,8-8,9 балів), за кольором і лінійними параметрами рівні пшеничному. Відношення довжини зернівки до її ширини практично таке ж, як у
пшениці озимої Альбатрос одеський (відповідно 1,98 і 2,03). У жита озимого Харківське 88
цей показник складає 2,88, зернових тритикале, що формують зерно житнього типу – 2,53
(Malno), 2,80 (АД 18), а у зернокормових тритикале з проміжним типом – 2,34 (АД 3/5), 2,20
(АД 44), 2,15 (АД 360).
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Підвищеним вмістом білка в зерні (більше 15 %, у стандарту АД 60 – 13,9 %) відрізнялись сорти АД 206 (Україна), Man 1590 (Польща), АД 3296 (Болгарія), ТИ 17 (РФ), UH 72
(Чехословаччина). За хлібопекарською оцінкою закордонні сорти тритикале переваг не мали.
При створенні сортової популяції Ладне в її склад включено морфологічно однорідні лінії з різною довжиною соломини (120-140 см), чим досягається більш рівномірний розподіл
колосів у просторі, що позитивно впливає на ефективність фотосинтезу. Високі врожайні та
адаптивні властивості сорту підтвердились і в екологічному сортовипробуванні в умовах Південному Степу (Одеса, СГІ НЦНС). В середньому за 2 роки (1998-1999 рр.) Ладне перевищив
за збором зерна національний стандарт Зеніт одеський на 0,31 т/га.
Сорт тритикале озимого Гарне універсального призначення створено шляхом багаторазових доборів і об‘єднанням кращих за якістю зерна ліній з комбінації Malno/[(АД
206/Кубанец)/(2059/АД 3/5)]. Особливості цього сорту – стабільно висока урожайність, високі
адаптивні властивості і формування якісної, пружної клейковини (ІДК = 50-60 од.).
Екологічне випробування в умовах Східного Лісостепу (ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН) та
західному Поліссі (Волинська ДСГДС) у 2000-2016 рр. щорічно проходило 28-160 перспективних зразків тритикале, яких оцінювали за урожайністю, елементами структури продуктивності, стійкістю до комплексу хвороб, якістю зерна. В умовах Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції об‘єктивну інформацію вдається отримати за широким комплексом господарсько цінних ознак, пов‘язаних з урожайністю та якістю зерна, в тому числі стійкістю проти вилягання, проростанням зерна на пні, стійкістю до хвороб (кореневі гнилі, септоріоз, іржа, ріжки, фузаріоз колоса і зерна) і основне, визначити потенціал продуктивності.
За період спільних досліджень з селекції тритикале різного типу розвитку на державне випробування передано сорти Ратне, Маркіян, Шаланда, Ярослава, Пластун волинський, Тимофій і
Єлань, з яких перші п‘ять зареєстровано, а інші проходять державне випробування. (табл. 1).
Таблиця 1. Результати екологічного випробування тритикале озимого в умовах східного
Лісостепу (Л) і західного Полісся України (П) (2015*-2016** рр.)
Висота
Вегетаційний
Маса зерна з
Маса 1000
рослин, см період, днів ± до ст.
колоса, г
зерен, г
Сорт
Л
П
Л
П
Л
П
Л
П
Стандарт Амфідиплоїд 256
134
138
319
310
2,2
2,3
44,8
48,6
Ярослава
129
136
0
6
2,4
2,3
48,0
52,1
Ніканор
125
132
0
1
1,9
1,8
47,3
44,0
Пластун волинський
125
138
0
1
2,2
2,3
47,3
49,5
ХАД 522-310
132
135
1
1
2,3
2,4
49,7
52,0
* – сортовипробування в Інституті рослинництва;
** – Волинська ДСГДС
Таблиця 2. Результати екологічного випробування тритикале озимого в умовах
східного Лісостепу (Л) і західного Полісся України (П) (2015* – 2016** рр.)
Стійкість, бал
Урожайність
кореневі
бура
т/га
Сорт
вилягання
септоріоз
гнилі
іржа
Л
П
Л
П
Л
П
Л
П
Л
П
Стандарт
5,52
5,58
8
8
8
8
8
8
8
8
Амфідиплоїд 256
Ярослава
8,03
8,25
9
9
8
8
9
8
9
9
Ніканор
7,60
7,81
9
9
8
8
9
8
9
9
Пластунволинський
7,48
7,80
8
8
8
8
9
8
9
9
ХАД 522-310
8,09
7,65
9
9
9
8
9
7
9
9
* – сортовипробування в Інституті рослинництва;
** – Волинська ДСГДС.
313

Сорт тритикале озимого Ратне за призначенням відносять до універсальної групи, він
володіє збалансованим на відносно високому рівні комплексом цінних господарських ознак,
що сприяло впровадженню його у виробництві. За рейтингом вітчизняних сортів тритикале
озимого з урахуванням площ посіву у сільськогосподарських підприємствах, Ратне зайняло
третє місце з 19 сортів, поширених в Україні (табл. 3, рис. 1).
Нові сорти тритикале Ярослава, Ніканор, Пластун волинський виявили стабільно високу врожайність зерна при екологічному випробуванні в зонах східного Лісостепу і західного Полісся.
Сорт Ярослава забезпечив істотну прибавку у порівнянні із стандартом Амфідиплоїд
256. Вона склала 2,59 т/га при варіюванні врожайності 8,03-8,25 т/га.
У сортів Ніканор, Пластун волинський і лінії ХАД 522-310 прибавки врожаю склали
2,09-2,32 т/га.
При створенні сортів тритикале гексаплоїдних кормового (зернокормового) призначення
використовуються найбільш досконалі батьківські форми (табл. 4).
Таблиця 3. Рейтинг вітчизняних зразків тритикале озимого за площами посівів
у сільськогосподарських підприємствах, 2011 р.
РейПлощі
Зразок
Установа-оригінатор
тинг
посівів, га
Інститут рослинництва
1
Гарне
6060
імені В.Я. Юр‘єва НААН
ТОВ НВА «Степова»
2
Папсуєвська
4115
(Дніпропетровська обл.)
Інститут рослинництва
3
Ратне
3734
імені В.Я. Юр‘єва НААН
Інститут рослинництва
4
Амфідиплоїд 256
3111
імені В.Я. Юр‘єва НААН
5

Ладне

6

Поліський 7

7

Славетне

8

Раритет

9

Пурпурний

10

Інтерес

11

Полянське

12

Аякс

13

АДМ 11

14

Амфідиплоїд 52

15

Pawo

16

АДМ 8

17

ДАУ 5

18

Харроза

Інститут рослинництва
імені В.Я. Юр‘єва НААН
ННЦ «Інститут землеробства» НААН
(Київська обл.)
Носівська ДС (Чернігівська обл.)
Інститут рослинництва
імені В.Я. Юр‘єва НААН
Миронівський інститут пшениці
імені В.М. Ремесла НААН
ТОВ «Насіння Луганщини»

%
20,57
13,96
12,67
10,56

2174

7,38

1919

6,51

1681

5,70

1640

5,56

1112

3,77

928

3,15

646

2,19

629

2,13

462

1,57

389

1,32

247

0,84

120

0,41

Носівська ДС (Чернігівська обл.)

120

0,41

Інститут рослинництва
імені В.Я. Юр‘єва НААН

115

0,39

Інститут кормів та сільського
господарства Поділля НААН
ПП «Сорт» (Київська обл.)
Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН
Інститут рослинництва
імені В.Я. Юр‘єва НААН
Польща
Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН
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Рис. 1. Частка площ посівів вітчизняних сортів тритикале озимого
в сільськогосподарських підприємствах України у 2011 р.
Це стосується і родоводу першого двовидового сорту тритикале озимого кормового напряму використання Амфідиплоїд 1. У схрещування з пшеницею озимою твердою Гордеіформе (981х911) А. Ф. Шулиндін [13] залучив жито озиме Харківське 55, яке мало високі адаптивні властивості, підвищені зернову продуктивність та облистненість рослин. Уже з початку
порівняльних випробувань (1966-1967 рр.), урожай зеленої маси сорту Амфідиплоїд 1 перевищив рівень жита на 29-39 %, а сухої речовини на 36-79 %. У дослідах Інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (Харків) Амфідиплоїд 1 виявився більш урожайним, ніж пшениця озима і жито.
Кращою за вмістом білка і цукрів була й якість зеленої маси тритикале. Вміст протеїну в
зерні тритикале Амфідиплоїд 1 склав 7,69 %, у жита Харківське 55 і пшениці Миронівська 808
відповідно на 25,4-43,0 % менше. Зелена маса амфідиплоїда вміщувала цукрів на 27,7-49,2 %
більше, ніж стандартні сорти пшениці і жита.
На сортодільницях (1971-1974 рр.) за урожайністю зеленої маси Амфідиплоїд 1 майже
на третину перевищив сорти пшениці озимої, а жито – на 9,0-11,0 т/га при врожайності 3055 т/га. У 1975-1977 рр. Амфідиплоїд 1 був районований відразу в Хмельницькій і Волинській, а потім ще в п‘яти областях України, що започаткувало нову сільськогосподарську культуру тритикале в Україні і колишньому СРСР.
315

Таблиця 4. Схема внутрішньовидових і міжвидових схрещувань при створенні
вихідного матеріалу зернокормових тритикале (2003 р.)
Материнський
компонент
Амфідиплоїд 3/5
Позитивні ознаки:
висока зимостійкість;
підвищена
продуктивність зерна і
зеленої маси;стійкість
до ураження
борошнистою росою,
твердою і летючою
сажкою;крупне,
відмінно виповнене
зерно; високий вміст
білка в зерні.

Батьківський компонент
Сорт
Амфідиплоїд
42
Гарне
Амфідиплоїд
256
Ладне
Амфідиплоїд
44

Раритет
Негативні ознаки:
недостатня стійкість
проти вилягання,
слабка стійкість до
посухи у фази вихід у
трубку –
цвітіння;схильність до
ураження сніговою
пліснявою, бурою
іржею, фузаріозом
зерна; утруднений
обмолот зерна.

ХАД 141

Цінні ознаки
Підвищена продуктивність, стійкість
проти вилягання, висока облистненість
рослин
Висока продуктивність зерна і зеленої
маси, кущистість, дуже висока зимостійкість, легкий обмолот

Підвищена продуктивність колоса,
високий вміст білка в зерні і зеленій
масі
Висока урожайність зеленої маси,
стійкість до снігової плісняви, фузаріозу зерна, високий вміст білка

продуктивні лінії з
високим вмістом
білку

Висока облистненість рослин, стійкість
до хвороб, висока якість зерна, легкий
обмолот
Посухостійкість, короткостебельність,
стійкість до хвороб

ХАД 20-71

Дворучка, короткостебельність, високий вміст білка в зерні

АДМ 13

комплексно цінні
лінії
Комплексно цінні
лінії

Висока зимостійкість, підвищена урожайність зеленої маси, легкий обмолот

Розівське 6

Комплексно цінні
лінії

Висока кущистість, зимостійкість, посухо-жаростійкість, ніжна зелена маса

Степан

Амфідиплоїд
52

Результат селекції

Висока зимостійкість, продуктивність
колоса, виповнене зерно, легкий обмолот
Висока стійкість до хвороб, підвищена
продуктивність зеленої маси
Висока облистненість рослин, стійкість
проти вилягання

Комплексно цінні
лінії
Сорт озимого тритикале Донець
Комплексно цінні
лінії
Лінії з високою
урожайністю зеленої маси
Лінії зернокормового типу с високим вмістом білку
Скоростиглі лінії з
легким обмолотом
зерна
Комплексно цінні
лінії
Продуктивні, стійкі
проти вилягання
лінії

Наступними сортами кормового призначення, які передавались на державне випробування, були Амфідиплоїд 2, Амфідиплоїд 7, Амфідиплоїд 257 та Амфідиплоїд 257 В. Вони
створені також шляхом міжродової гібридизації. Ці сорти за морфотипом більше відповідали
моделі кормового сорту: рослини досягали 185-250 см, безостість, висока облистненість. В
зоні Лісостепу України дані сорти тритикале за урожаєм зеленої маси, сіна і сухої речовини
перевищували показники пшениці та жита на 20-54 % при врожайності відповідно 45,6-48,1
т/га; 10,3-10,4 т/га та 8,8-8.9 т/га. Амфідиплоїди 2, 7, 257 та 257 В у разі вирощування на зерно
сильно вилягали, що нівелювало їхні переваги над Амфідиплоїдом 1.
Із сортів тритикале озимого зернокормового призначення особливо виділяється Амфідиплоїд 3/5, зареєстрований в 1986 році [2]. Елітні рослини відібрано з популяції від природної гібридизації ліній тритикале, раніше створених складною міжродовою гібридизацією (біологічним
методом) пшениці м‘якої озимої Безостая 1, жита Саратовская крупнозерная і двовидового тритикале Амфідиплоїд 1. Гібриди покращували шляхом багаторазових індивідуальних доборів
рослин на підвищену озерненість колосів і хорошу виповненість зерна, оцінкою їх за зимостійкістю, імунітетом до хвороб, виляганням, біохімічною і технологічною якістю зерна.
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Генетична плазма унікальних сортів пшениці м‘якої і твердої, жита озимого стала основою високої адаптивності та пластичності сорту, сприяла його поширенню у виробництві. В
державному сортовипробуванні максимальний урожай зерна сорту Амфідиплоїд 3/5 склав 8,0
т/га. В Житомирській і Київській областях у середньому за три роки випробувань Амфідиплоїд 3/5 перевищив за врожайністю стандартні і кращі нові сорти пшениці на 0,69-0,90 т/га. Максимальні врожаї зеленої маси досягали на сортодільницях 53-55 т/га.
По непарових попередниках продуктивність сорту Амфідиплоїд 3/5 знижувалась, але і
по стерні озимих чи ярих зернових культур сорт перевищував за урожайністю зерна пшеницю
озиму на 0,40-0,50 т/га, що свідчило про відносно високу пластичність і більшу, ніж у пшениці придатність до вирощування на середніх і низьких агрофонах.
Основними недоліками сорту Амфідиплоїд 3/5 слід вважати недостатню посухостійкість, що спричиняло череззерницю в окремі роки, особливо в зоні Степу, схильність до вилягання, посередню кущистість, дещо ускладнений обмолот зерна і задовільні хлібопекарські
властивості. Але як сорт зернокормового напряму використання, Амфідиплоїд 3/5 володів
оптимальним поєднанням підвищеної урожайності зерна, зеленої маси, стійкості проти вилягання. Його зерно містило понад 14,0 % білка при відмінній виповненості.
До сортів зернокормового використання, створених шляхом складної міжродової гібридизації, відноситься також Амфідиплоїд 15, виведений за схемою F1 (Щедра Полісся/Харківське 78)//Амфідиплоїд 32 [22]. Як продукт віддалених схрещувань, сорт характеризувався недостатньою збалансованістю цінних господарських ознак. Амфідиплоїд 15 мав високу зимостійкість, підвищену кущистість і посухостійкість, але задовільний обмолот. За
врожайністю зерна він перевищував Амфідиплоїд 3/5 на 0,32-0,56 т/га. Збір зеленої маси знаходився на рівні стандарту. Новий сорт суттєво поступився стандарту Амфідиплоїд 3/5 за
стійкістю проти вилягання через тонкішу соломину і надмірно подовжене верхнє міжвузля,
яке сягало понад 45 см при висоті рослин 125-148 см.
Сорт Амфідиплоїд 15 характеризується підвищеною зерновою продуктивністю, яку він
успадкував від батьківських компонентів. Зростання врожайності відбулось за рахунок високої продуктивної кущистості. Особливо значну густоту продуктивного стеблостою формував
Амфідиплоїд 32, пилком якого запилювались гібриди F1 (Щедра Полісся/Харківське 78). Висока кущистість була притаманна і сорту пшениці озимої м‘якої Щедра Полісся.
У сортовипробуванні в середньому за шість років (1991-1996 рр.) урожайність зерна
сорт Амфідиплоїд 15 по чорному пару склала 4,49 т/га, після гороху – 4,26, після ячменю –
3,32 т/га. Висока зернова продуктивність сорту підтвердилась у державному сортовипробуванні. За три роки (1996 – 1998 рр.) збір зерна складав у Лісостепу 5,14 т/га, у Поліссі –
4,64 т/га, що вище зернового стандарту Амфідиплоїд 42 відповідно на 0,28 т/га та 0,17 т/га.
Збір зеленої маси варіював в залежності від попередників від 15,5 т/га (після ячменю) до
51,3 т/га по пару, що на 32,9-35,1 % менше, ніж у стандарту укісних сортів Амфідиплоїд 44
(табл. 5).
Накопичення різноманітного вихідного матеріалу гексаплоїдних тритикале шляхом гібридизації пшениці м‘якої і твердої з житом, сприяло розширенню досліджень з використанням схеми 2n=42/2n=42, яка має суттєві переваги у порівнянні з віддаленими схрещуваннями
[12, 15, 20]. Міжродова гібридизація служить ефективним методом залучення в геном тритикале цінних пшеничних і житних блоків генів, але як і при вибуху, у даному разі генетичному,
дуже складно, а за деякими властивостями і неможливо швидко відібрати форми, позбавлені
тих чи інших негативних ознак, якими володіють гібридні потомства з популяцій від складної
міжродової гібридизації за схемою F1 (пшениця м‘яка/жито)//тритикале.
Поступове розширення генофонду тритикале визвало необхідність впровадження у селекційну практику внутрішньовидової гібридизації сортів і ліній тритикале різного типу розвитку, що суттєво підвищило можливості синтетичної селекції, яка базується на кумулятивному накопиченні відповідних генів, що контролюють комплекс цінних господарських ознак.
Наступні два сорти тритикале зернокормового використання з добрими і відмінними кормовими якостями створено схрещуванням тритикале з пшеницею м‘якою (Ладне) і внутрішньосортовим добором (Амфідиплоїд 51).
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Сорт тритикале озимого Ладне виведений шляхом багаторазових доборів на продуктивність, стійкість до хвороб, якість зерна і зеленої маси з гібридної популяції від схрещування
тритикале озимого Lad 285 (Польща) з пшеницею озимою м‘якою Альбатрос одеський. Сортову популяцію Ладне сформовано на основі константних ліній з різною довжиною соломини,
при співвідношенні високорослих і середньорослих рослин 3:1. Із 2002 року сорт був зареєстрований в Україні для вирощування на зерно і зелений корм у Лісостеповій і Поліській зонах.

протеїн

жир

клітковина

зола

Збір білка,
т/га

Суха речовина,
%

26

62

42,3

32,4

10,4

3,5

39,1

5,9

1,43

min

max

середнє
за 10 років

Культура, сорт

Дата
колосіння

Таблиця 5. Продуктивність і якість зеленої маси озимих зернокормових сортів тритикале
(1993-2004 рр., чорний пар,  )
Збір зеленої маси,
Вміст в абсолютно сухій
т/га
речовині, %

Тритикале
Амфідиплоїд 44, ст. 05.06
Амфідиплоїд 15

30.05

23

51,3

38,1

30,2

11,8

3,6

36,6

6,5

1,36

Амфідиплоїд 51

12.06

33

65

49,9

30,9

11,8

3,6

38,1

4,3

1,82

29,4

11

3,6

38,6

6

1,24

11,3

3,1

33,2

5,3

0,92

Жито
Харківське 88

22.05

26

51

38,5

Пшениця
Донецька 48
НІР05

30.05

18

37

25,1

32,2

2,4

Різновидність сорту велютинум. Висота стебла 120-140 см. Рослини відрізняються важливими для кормовиробництва морфобіологічними ознаками, стійкістю до борошнистої роси,
жовтої і бурої іржі, витривалістю до фузаріозу і кореневих гнилей.
У зеленому конвеєрі укісна стиглість сорту Ладне наступала на 5-7 діб пізніше жита
озимого та на два дні раніше середньостиглих стандартів Амфідиплоїд 256 і Амфідиплоїд 44.
Зимостійкість сорту середня-вищесередня, посухо- та жаростійкість високі, як у батьківського
сорту пшениці озимої Альбатрос одеський.
В конкурсному сортовипробуванні за 1997-2004 рр. урожайність зерна сорту Ладне по
чорному пару становила 5,27 т/га, на рівні стандарту зернових сортів Амфідиплоїд 256. Відносно висока зернова продуктивність обумовлена здатністю сорту Ладне формувати крупний, щільний (20-30 колосківна 10 см довжини колоскового стрижня), відмінно озернений
колос (48-86 штук) з колосками багатозерного типу (4-6 зерен у колоску), що успадковано
тритикале від високопродуктивного сорту пшениці м‘якої.
Потенційна урожайність зеленої маси сорту становить 65-75 т/га. В конкурсному випробуванні збір зеленої маси склав 31,4-51,8 т/га, що відповідає рівню високопродуктивного укісного сорту – стандарту Амфідиплоїд 44.
Таким чином, зернокормовий сорт Ладне поєднував високу зернову продуктивність з підвищеною урожайністю зеленої маси.
Якість зеленої маси сорту Ладне не поступалась стандартам: вміст протеїну в сухій речовині дорівнював 10,1-10,8 %, жиру – 2,2-2,9 %, клітковини – 33,1-38,5 %. В зерні накопичувалось 11,7-13,9 % білка, 82,3 % БЕР. За вмістом Са і Р відмінностей у порівнянні із стандартом не виявлено (табл. 6).
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Таблиця 6. Хімічний склад сіна та зерна тритикале гексаплоїдних
(% на суху речовину, 2007-2008 рр.,  )
Сорт

Протеїн

Жир

БЕР

Клітковина

Зола

Са

Р

Сіно
Амфідиплоїд 44

10,12

2,87

40,91

38,48

7,62

0,8

0,14

Амфідиплоїд 256

10,75

2,19

44,46

33,54

9,06

0,81

0,2

Раритет

10,83

2,34

44,93

33,08

8,82

0,82

0,22

Зерно
Амфідиплоїд 44

14,05

1,81

80,73

2,05

1,36

0,62

0,27

Амфідиплоїд 256

13,11

1,86

80,91

2,29

1,83

0,54

0,31

Раритет

10,94

1,41

83,3

2,54

1,81

0,51

0,29

Ладне

11,65

1,69

82,33

2,53

1,8

0,53

0,29

Ратне

11,68

1,82

82,54

2,43

1,53

0,62

0,27

Амфідиплоїд 51

15,81

1,64

77,81

2,40

2,34

0,56

0,38

Гарне

10,74

1,38

83,76

2,39

1,73

0,51

0,29

Харроза

11,27

1,78

83,25

2,04

1,66

0,63

0,29

Шаланда

10,66

1,52

83,54

2,69

1,59

0,53

0,28

Тривалий час тритикале озиме Ладне вирощували в господарствах Чернівецької, Рівненської, Івано-Франківської, Волинської, Харківської областей. На середніх і низьких агрофонах, супіщаних ґрунтах урожайність зерна сорту Ладне становила 3,43-5,28 т/га, зеленої маси
– 22,4 – 48,6 т/га.
У дослідах Волинського інституту АПВ (2003-2005 рр.) тритикале озиме Ладне підтвердило більшу, ніж у стандартів, стійкість до поширених і шкідливих хвороб: кореневих гнилей
– 10,1-14,0 % (ураження стандарту Амфідиплоїд 42 склало 20,4 %), бурої листкової іржі –
27,8-34,0 % (стандарту Амфідиплоїд 256-54,4 %), септоріозу – 75,0-85,9 % (стандарту Амфідиплоїд 42 – 91,5 %). В умовах 2003 року урожайність зерна сорту Ладне склала 5,24 т/га, в
2004 – 8,40 т/га, що відповідно на 0,33-0,90 т/га вище за стандартний зернокормовий сорт
Амфідиплоїд 256.
Виробленого елітного насіння було достатньо для того, щоб на товарні цілі у Волинській
області використовувалась друга – третя репродукція. В насіннєвих посівах області під урожай 2006 року сорти тритикале озимого селекції Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва
НААН займали 62,0 %, що засвідчує високу результативність селекційної роботи та ефективність співпраці між установами. За рейтингом вітчизняних сортів тритикале озимого, зернокормовий сорт Ладне на 2011 рік займав п‘яте місце із площею посівів 2174 га, що складало
7,38 % від загальної площі під даною культурою.
Сорт тритикале озимого Ладне, як продукт віддаленої гібридизації, мав, поряд з комплексом позитивних ознак, недостатню зимостійкість, що виявилось у аномальному за умовами перезимівлі 2003 року, коли збереглось рослин 52,1 % (м. Маріуполь) – 54,8 % рослин
(м. Харків), що майже в два рази менше у порівнянні з високозимостійкими сортами Амфідиплоїд 256, Гарне і Амфідиплоїд 52. Інша негативна риса сорту Ладне – схильність до вилягання. У вологі роки висота рослин досягала понад 140 см при довжині верхнього міжвузля 38 –
46 см, що призводило до вилягання посівів у фази наливу і дозрівання навіть на середніх ґрунтах. Суттєва вада сорту – слабка стійкість до септоріозу. В епіфітотні роки хвороби ураження рослин сягало 75-86 %, що спричиняло зниження урожайності.
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Прикладом тісного зв‘язку стійкості проти вилягання з меншою довжиною верхнього
міжвузля є створення і впровадження у виробництво зернокормового сорту Амфідиплоїд 51,
зареєстрованого з 2000 року по всіх зонах України для вирощування на кормові цілі – зернофураж, зелений корм, сінаж, силос, сіно. Сорт виведений індивідуальним добором у контрастних умовах (Лісостеп, гостропосушливий Степ) з сорту Снегиревская зернокормовая високорослих рослин із скверхедним типом колосів і коротким верхнім міжвузлям. При висоті рослин 150-180 см воно складало усього 24-32 см, що у поєднанні з міцним, пружним стеблом
забезпечувало відносно високу стійкість проти вилягання.
Різновид сорту еритроспермум. Колос скверхедний, дуже щільний, зерно крупне, зморшкувате, маса 1000 насінин 42-48 г. Сорт є найбільш пізньостиглим серед тритикале озимих –
колосіння настає на 8-10, а дозрівання – на 14 і більше діб пізніше середньостиглого стандарту Амфідиплоїд 44. Унікальна пізньостиглість сорту Амфідиплоїд 51 сприяла значній тривалості періоду використання зеленої маси.
Морозостійкість сорту середня-вищесередня, посухостійкість висока. Амфідиплоїд 51 не
вражався борошнистою росою, сажкою, іржею, був високостійкий до фузаріозу колосів, слабкіше, ніж інші сорти уражувався септоріозом і кореневими гнилями. Завдяки імунітету до
хвороб, дуже великій облистненості рослин і здатності формувати густий стеблостій, необхідності у застосуванні хімічних засобів захисту не виникало. В сортовипробуванні та виробництві в умовах Львівської, Дніпропетровської, Рівненської областей, сорт Амфідиплоїд 51
забезпечив високі врожаї зеленої маси. У конкурсному випробуванні по чорному пару в середньому за п‘ять років (1996-2000 рр.) вона становила 47,0 т/га, що відповідно на 12,3-14,7 т/га
більше, ніж у стандартних сортів тритикале Амфідиплоїд 44 і жита Харківське 88. Рослини
сорту зберігають листя і стебла у зеленому стані до воскової стиглості зерна, що дозволяє використовувати цей сорт на зелений корм після виколошування і подовжити зелений конвеєр
на 15-20 і більше діб після скошування жита і середньостиглих сортів тритикале.
У державному сортовипробуванні в середньому за два роки врожай зеленої маси у перерахунку на суху речовину становив 9,2; 7,2 та 9,8 т/га відповідно в зонах Степу, Лісостепу і
Полісся при гарантованій додачі 3,0-13,4 %. Якість зеленої маси добра: вміст протеїну 13,114,0 %, клітковини 29,8-32,3 %, жиру 5,3-5,7 %.
Зернова продуктивність сорту Амфідиплоїд 51 задовільна для кормового типу рослин –
3,7-6,5 т/га, в залежності від умов вирощування. Кормові властивості зерна відмінні: протеїну
накопичувалось 15,8-21,0 %, жиру – 1,64 %, БЕР – 77,8 %. Сорт характеризувався підвищеним
вмістом в зерні фосфору – 0,38 % та золи – 2,34 %.
Основні недоліки сорту Амфідиплоїд 51 – невисока урожайність і зморшкуватість зерна,
яка посилювалась у гостропосушливих умовах.
Сорти тритикале зернокормового призначення Амфідиплоїд 44, Амфідиплоїд 256, Донець, Павлодарський та Південний виведено шляхом внутрішньовидової гібридизації при доборах комплексно цінних потомств у контрастних умовах вирощування з наступним
об‘єднанням кращих з них у сортові популяції, специфічні за генетичним складом. Вони характеризуються підвищеними адаптивним властивостями, що гарантує стабільнішу урожайність
зерна і зеленої маси [20, 21].
Сорт тритикале Амфідиплоїд 44 зареєстровано в Україні та РФ з 1993 року для вирощування на зерно і кормові цілі в Степовій, Лісостеповій і Поліській зонах. Створено Амфідиплоїд 44 схрещуванням озимого сорту Амфідиплоїд 280/3 (Україна) з ярим тритикале 2059 р 11
(США), багаторазовими доборами у різних умовах і об‘єднанням константних, морфологічно
однорідних ліній з різною довжиною остей (від безостих з плавним переходом до остистих) і
контрастних за типом розвитку [17].
Різновид сорту мільтурум. За тривалістю періоду вегетації середньостиглий, висота стебла 140-155 см. Зимостійкість рослин підвищена (8,0 балів), посухостійкість висока (8,5-9 балів), стійкість проти вилягання по непарових попередниках становить 7,5-8,5 балів.
Сорт Амфідиплоїд 44 високостійкий до основних шкідливих захворювань, у тому числі до
фузаріозу колосів та зерна і не потребує хімічних засобів захисту рослин протягом вегетації.
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Потенційна урожайність зерна тритикале Амфідиплоїд 44 складає 5,0-8,0 т/га, зеленої
маси 45-75 т/га. У середньому за 27 років (1988-2015 рр.), збір зерна в конкурсному сортовипробуванні по пару досяг 4,44 т/га, що вище у порівнянні із сортами пшениці м‘якої озимої на
0,13 т/га, але нижче від зернового стандарту Раритет на 1,30 т/га.
Завдяки підвищеній адаптивній ємкості, пов‘язаній з багатолінійністю, окремі сорти
тритикале відрізняються стабільнішою продуктивністю, що підтверджується аналізом мінливості ознаки за тривалий період: коефіцієнт варіювання урожайності зернокормового сорту
Амфідиплоїд 44 дорівнював 31,7 %, стандартного сорту Раритет, також багатолінійного на
генетичному рівні – 35,6 %, пшениці м‘якої озимої – 39,2 % [21].
Урожайність зеленої маси тритикале Амфідиплоїд 44 в середньому за 1993-2004 рр. склала
по чорному пару 52,0 т/га, після ячменю – 24,4 т/га. Кормові властивості сорту характеризуються
як відмінні. В зеленій масі накопичувалось протеїну 10,40 %, у сіні – 10,12 %, у зерні – 14,05 %.
За вмістом жиру в зеленій масі (3,5 %) Амфідиплоїд 44 не відрізнявся від інших зернокормових
сортів. У сіні цього сорту зберігалось до 2,87 % жиру, що на 0,53-0,68 % більше, ніж у національних стандартів зернокормового (Амфідиплоїд 256) і зернового тритикале Раритет.
У відгодівлі великої рогатої худоби певне значення має вміст клітковини в зеленій масі,
сіні та інших кормах. За вмістом клітковини в зеленій масі Амфідиплоїд 44 перевищував попередні сорти на 1,00-2,50 %, а в сіні – на 4,94-5,40 % (табл. 7).
У порівнянні з іншими сортами тритикале, сорт Амфідиплоїд 44 і на цей час має унікальне за лінійними параметрами, виповненістю і біохімічним складом зерно. Сорт формує незалежно від умов вегетації виповнене зерно пшеничної морфології з вмістом протеїну в середньому 14,05 %, жиру – 1,89 %, БЕР – 80,71 %.
У змішаних посівах з викою озимою зелена маса тритикале сорту Амфідиплоїд 44 вміщує на 20-30 % більше перетравного протеїну при одночасному збільшенні урожайності на 25
% у порівнянні з чистими посівами [4].
Зернокормовий сорт тритикале Амфідиплоїд 44 має окремі властивості, які знижують
продуктивність зерна і зеленої маси, технологічність при вирощуванні: вилягання посівів у
разі інтенсивних опадів у період до цвітіння, недостатня кущистість, дещо утруднений обмолот зерна, пов‘язаний із частковою ламкістю колосоносного стрижня.
Від вказаних недоліків вдалося поступово позбавитись при створенні наступних сортів
зернокормового призначення і наблизитись до більш досконалих за морфобіологічними, кормовими і поживними показниками сортів (табл. 8).
При створенні сорту тритикале озимого Амфідиплоїд 256 у внутрішньовидовому схрещуванні у 1993 р. використали контрастні за походженням і багатьма господарсько цінними ознаками вихідні компоненти – тритикале озиме Амфідиплоїд 18 та дворучку АД 551–1223 (рис. 2).
Амфідиплоїд 18 був створений методом складної віддаленої гібридизації за схемою F1
(Альбидум 12/Чулпан 3)//Амфідиплоїд 32. Всі три батьківські сорти володіють високою морозозимостійкістю, а жито Чулпан 3 і Амфідиплоїд 32 відзначаються високою зерновою продуктивністю і облистненістю рослин, що важливо для тритикале кормового і зернового призначення.
В результаті двоступінчастого схрещування і багаторазових доборів, у сорті Амфідиплоїд 18 вдалось об‘єднати на високому рівні ознаки продуктивності (потенціал понад 9,0 т/га),
морозостійкості (критична температура вимерзання нижче -21 0С), витривалості до більшості
хвороб за виключенням летючої сажки та бурої іржі (ураження відповідно 0,5-15,0 %).
Основним недоліком сорту Амфідиплоїд 18 виявилась схильність до вилягання, яку він
успадкував від батьківських компонентів Альбидум 12 та Амфідиплоїд 32 з тонкими стеблами
в поєднанні із потужним кущенням, що спричиняє вилягання посівів на високих і середніх
агрофонах. Суттєвою вадою сорту була недостатня посухо-жаростійкість, що виявилось при
його вивченні в умовах гостропосушливого Степу на пісчаному ґрунті. За якістю зерна і зеленої маси Амфідиплоїд 18 відповідав усім вимогам кормовиробництва. Через низку недоліків і,
перш за все схильність до вилягання, Амфідиплоїд 18 не був зареєстрований.
Для створення досконаліших, стабільно урожайних сортів тритикале зернокормового
призначення, у схрещування з Амфідиплоїдом 18 залучили численний набір батьківських
компонентів різного походження і типу розвитку.
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Таблиця 7. Параметри сортів тритикале озимих зернокормового призначення (урожай зерна)
Амфідиплоїд
3/5

Амфідиплоїд
44

Амфідиплоїд
51

Амфідиплоїд
256

Південний

Модельній
сорт

Урожай зерна
Потенціальна продуктивність зеленої маси
Вегетаційний період

Од. вимірювання

Господарсько цінні
ознаки

Показники сортів

т/га

5,5*/4,56**

5,0/4,44

5,0/3,78

8,0/5,06

8,5/8,19

9

т/га

55

65

75

55

65

65

діб

318

316

325

318

320

320

130

148

130

35

23

20

7,5

8

9

3,2

3,2

3,5

337

346

360

12

12,6

12

29,6

31

35

46,6

52,8

60

16

10,3

5

1,9

2,8

3

3,9

4,6

5,5

25,9

32,5

35

Висота рослин
см
144
149
178
Довжина верхнього
см
42
38
30
міжвузля
Стійкість проти
бал
7
7
7,5
вилягання
Продуктивна
шт.
2,4
2,6
2,6
кущистість
Гущина продуктивного
шт./м2
265
285
298
стеблостою
Довжина головного
см
10,2
12,6
9,5
колосу
Кількість колосків в
шт.
24,8
28,1
31
головному колосі
Кількість зерен
шт.
32,6
45,7
31,2
в колосі
Череззерниця
%
21,5
16,8
28,4
Маса зерна з
г
1,9
1,7
1,5
головного колоса
Маса зерна
г
3,6
3,1
2,8
з рослини
Збиральний індекс
%
27,9
25,7
23,1
* – потенційна урожайність, ** – реальна урожайність в дослідах

Амфідиплоїд
44

Амфідиплоїд
51

Амфідиплоїд
256

Південний

Модельний
сорт

Критична температура вимерзання на вузлі кущення
Посухостійкість
Стійкість до бурої іржі
Стійкість до стеблової іржі
Стійкість до снігової плісняви
Стійкість до септоріозу
Стійкість до фузаріозу зерна
Маса 1000 зерен
Вміст білка в зерні
Об‘єм хліба
Загальна хлібопекарська оцінка

Амфідиплоїд
3/5

Господарсько цінні ознаки

Од. вимірювання

Таблиця 8. Параметри сортів тритикале озимих зернокормового призначення (стійкість)

С

-21

-20,5

-18

-21

-21

-21

бал
%
бал
бал
бал
бал
г
%
мл
бал

8
7
8
8
7
8
43,5
14,2
430
6,4

9
8
9
8
7
9
40,4
14,3
350
5,8

8
9
9
8
8
8
38,9
15,2
390
6

9
7
9
8
8
8
41,5
12,4
420
7,6

9
8
9
8
8
8
48
12
485
8

9
9
9
8
8
8
45
14
450
8

0

Показники сортів
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Рис. 2. Схема створення сортів тритикале озимих Амфідиплоїд 256, Степан і Раритет
Найціннішою виявилась гібридна популяція, створена з дворучкою АД 551-1223 від
внутрішньовидової ступінчастої гібридизації за участю тритикале ярих GТА 418 (США), Харківський 41 (Україна) і озимих сортів Амфідиплоїд 206, Амфідиплоїд 3/5, Амфідиплоїд 547,
дворучок АД 77, АД 77/75 і АД 8/192. Дворучку АД 551-1223 використали у схрещуваннях з
урахуванням її хорошої стійкості проти вилягання (висота рослин до 100 см), продуктивний
багатозерний колос, дуже легкий обмолот зерна, високий вміст білка.
Гібридну популяцію Амфідиплоїд 18/АД 551-1223 і лінії, дібрані з неї, досліджували в
Лісостепу (ІР імені В.Я. Юр‘єва НААН) і гостропосушливому Степу (Приморська ДСД). В
селекційному розсаднику випробовували щорічно 1850-5124 ліній з різною висотою рослин
(85-168 см), у контрольному розсаднику і сортовипробуванні оцінювали у різні роки 282-1235
комплексно цінних ліній (табл. 9).
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Таблиця 9. Схема селекційного процесу по створенню озимого зернокормового сорту
Амфідиплоїд 256
Обсяг розсадників,
Вихід констасортовипробування
Рік
Покоління
Розсадник
нтних ліній, %
Харків
Маріуполь (СР)
1993
Амфідиплоїд 18 /АД 551-1223
1994
F1
ГР
165 рослин
68 рослин
1995
F2
СР
Популяція, індивідуальний добір
1996
F3
СР
4940
184
25,0
1997
F4
СР, КР
1235
615
67,9
1998
F5
КР, КСВ
839
260
54,6
1999
F6
КР, КСВ
458
314
67,5
2000
F7
КР, КСВ
282
182
62,8
2001
F8
Р1
0,3 га
84,6
2002
F9
Р2
1,0 га
Кращі константні лінії одночасно випробували в Лісостепу і гостропосушлувому Степу
на пісчаному ґрунті. Особливу увагу приділяли продуктивності колосів, облистненості рослин, стійкості до хвороб, вмісту поживних речовин у зерні та зеленій масі.
В гостропосушливому Степу оцінювали стійкість ліній до надвисоких температур, озерненість колосів, виповненість зерна, а після довготривалого перестою – стійкість до проростання на пні. За результатами досліджень у контрольному розсаднику (1997 р.) і сортовипробуванні (1998 р.), виділили 256 константних, комплексно цінних, морфологічно однорідних, середньорослих (висота рослин 128-135 см), відмінно облистнених, відносно стійких проти вилягання ліній, здатних формувати крупний, добре озернений колос незалежно від зони вирощування.
Для розмноження і передачі на державне сортовипробування, синтетичну популяцію
сформували об‘єднанням частини насіння кожної із 256 ліній.
Різновид сорту мільтурум. Колос має остеподібні відростки довжиною 0,5-4,5 см, щільний, добре озернений (28-46 насінин). Зерно червоне, дуже крупне, злегка зморшкувате, маса
1000 насінин у середньому складала 43,8 г.
Висота рослин у залежності від умов вирощування становила 85-138 см. За тривалістю
вегетаційного періоду Амфідиплоїд 256 відноситься до середньостиглої групи сортів (278289 діб). Зимостійкість рослин висока, критична температура вимерзання на вузлі кущення
становила мінус 20,0-21,5 0С. Посухостійкість сорту також висока. Амфідиплоїд 256 став першим зерновим сортом харківської селекції, зареєстрованим для поширення у зоні Степу.
Сорт виявив високу стійкість до комплексу хвороб. Він не уражується збудниками твердої і летючої сажок, борошнистої роси, жовтої і стеблової іржі. У порівнянні із стандартом Амфідиплоїд 42, більш стійкий до вірусних хвороб, септоріозу, фузаріозу колосів і зерна, снігової
плісняви, кореневих гнилей. Ураження бурою іржею знаходилось на рівні стандарту – 15-26 %.
Продуктивність гібридної комбінації Амфідиплоїд 18/АД 551-1223 оцінювалась в суцільних посівах з популяції F2. В умовах 1995 року, дуже несприятливих для одержання сходів і перезимівлі, вона перевищила за врожайністю зерна стандартний сорт Амфідиплоїд 42
на 0,22 т/га. В подальшому, у середньому за вісім років випробувань (1995-2002 рр.), урожайність гібридної комбінації склала 5,02 т/га, що перевищує стандартний сорт Амфідиплоїд 42
на 0,16 т/га. Збір зеленої маси за ці роки становив 52,4 т/га, майже на рівні стандартного укісного сорту Амфідиплоїд 44 (53,0 т/га) і на 6,8 т/га більше у порівнянні із зерновим стандартом
Амфідиплоїд 42. Новий сорт Амфідиплоїд 256 успішно пройшов державне сортовипробування. На сортодільницях Волинської, Житомирської, Київської, Львівської, Полтавської та інших областей України збір зерна даного сорту склав 5,20 – 7,70 т/га.
Сорт Амфідиплоїд 256 був зареєстрований для поширення в зонах Степу, Лісостепу і
Полісся з 2001 року, а з наступного прийнятий як національний стандарт. У виробництві, за324

вдяки високим адаптивним властивостям, Амфідиплоїд 256 забезпечував відносно високі
врожаї зерна і зеленої маси по непарових попередниках (горох, кукурудза на силос, соняшник) в зонах Лісостепу (Харківська, Сумська, Полтавська, Київська) і Степу (Луганська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська області). Високий урожай зерна Амфідиплоїд
256 отримано в 2004 році у ФГ «Бахчовик» (Донецька область). За особистим повідомленням
головного агронома агрокомплексу імені Ілліча Шердіца Г. Г., у цьому господарстві після попередника кукурудза на силос зібрали з площі 12,0 га в середньому по 8,46 т/га.
За даними НААН, на 2011 рік посіви зернокормового тритикале Амфідиплоїд 256 становили 3111 га, що складало 10,56 % від загальної площі посівів культури в країні. Через те, що
в ті часи і дотепер об‘єктивні статистичні дані посівів і зборів зерна тритикале були відсутні
через їх урахування разом з пшеницею, реальні площі, які займав Амфідиплоїд 256 у виробництві, повинні бути дещо більшими відсотків на 20-30, оскільки частину посівів скошували
на кормові цілі. За рейтингом серед вітчизняних сортів тритикале озимого, Амфідиплоїд 256
займав четверте місце після сортів Гарне, Папсуєвське та Ратне.
Сорт Амфідиплоїд 256 забезпечив добрий і відмінний рівень урожайності зерна і сухої
речовини (відповідно до 8,15 і 15,24 т/га) при випробуваннях у Російській Федерації. З
2014 року сорт дозволений до поширення по Північно-Кавказькому округу РФ.
Впровадженню зернокормового тритикале Амфідиплоїд 256 у виробництво сприяли добрі кормові властивості як зерна, так і зеленої маси.
За даними лабораторії якості зерна ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН, у зеленій масі сорту
Амфідиплоїд 256, що вирощувався по чорному пару без застосування добрив, містилось
10,03 % сирого протеїну, 2,09 % жиру та 50,33 мг/кг каротину. У сіні зберігалось до 11,75 %
протеїну, 2,19 % жиру, 44,46 % БЕР і 33,54 % клітковини. Внесення мінерального підживлення в дозах N60-N180 сприяло підвищенню вмісту сирого протеїну в усіх частинах рослин зеленої маси Амфідиплоїда 256, особливо в листях і стеблах.
Таким чином, створений шляхом внутрішньовидової гібридизації зернокормовий сорт
тритикале Амфідиплоїд 256 за рівнем прояву деяких ключових морфобіологічних ознак наблизився або знаходиться на рівні модельного сорту. Прогрес досягнуто у поєднанні оптимальної висоти (130 см) з хорошою облистненістю рослин і підвищеною зерновою продуктивністю (близько 8,0 т/га). У порівнянні з попередніми сортами тритикале (Амфідиплоїд 3/5, Амфідиплоїд 44, Амфідиплоїд 51 та інші), продуктивна кущистість у сорту Амфідиплоїд 256 суттєво вище і в середньому склала 3,2 стебла на рослину, але все ж таки у майбутнього, більш
досконалого зернокормового сорту, здатність до продуктивного кущення бажано підвищити
до 3,5-3,7 стебел, що сприятиме збільшенню зернової і кормової продуктивності.
В основі стабільності тритикале озимого за продуктивністю лежать найважливіші складові
загальної адаптивної ємкості сорту: зимо-, посухостійкість, імунітет до комплексу хвороб. За такими показниками як стійкість проти вилягання, до бурої іржі Амфідиплоїд 256 має помітні вади.
Зі створенням сорту Амфідиплоїд 256 питання високої потенційної врожайності зерна і зеленої маси, підвищення стійкості проти вилягання вирішити у повній мірі поки що не вдалось. За
рахунок зниження висоти на 10-20 см при збереженні високої облистненості рослин, стійкість до
вилягання підвищилась у середньому на 0,5 бали. Таке суттєве зниження висоти рослин сорту
повинне було підвищити стійкість проти вилягання близько 8,0-8,5 балів. При збільшенні виборки в F2 -F3 не виключалась імовірність виділення рекомбінантів з більш оптимальним поєднанням
ознак продуктивності, пов‘язаних зі стійкістю проти вилягання. Але слід звернути увагу на морфологічні особливості батьківських сортів, пшениці м‘якої озимої Альбідум 12 і тритикале Амфідиплоїд 32. Останній успадкував від пшениці дуже тонке стебло з надмірно подовженим верхнім
міжвузлям. Ці морфологічні особливості високорослої пшениці Альбідум 12 домінували і серед
високопродуктивних рослин тритикале у гібридній популяції Амфідиплоїд 18/АД 551-1223. Таким чином, актуальним залишилось питання створення нових ліній і сортів тритикале, що у повній мірі відповідають показникам модельного сорту зернокормового типу.
При створенні нового зернокормового сорту Південний було залучено у внутрішньовидові схрещування тритикале Юнга і Гарне (табл. 10, рис. 3).
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Таблиця 10. Схема селекційного процесу по створенню зернокормового
сорту тритикале озимого Південний
Обсяг розсадників, сортовипробування
Вихід констанХарків, досРік
Покоління
Розсадник
Маріуполь, СР
тних рослин, %
лідне поле
Приморської
ІР імені
ДСД
В.Я. Юр‘єва
2005
Юнга/Гарне
2006

F1

ГР

2007

F2

СР

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

СР, КР
СР, КР
СР, КР
СР, КР, КСВ
КР, КСВ
КСВ
СР, КР, КСВ
КР, КСВ
КСВ

68 рослин
популяція, індивідуальний
добір
301
25
136
38
69
16
57
23
2
8
2
6
202
2
196
65
158
32

Рис. 3. Родовід сорту тритикале озимого Південний
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45,2
50,7
82,6
97,0
80,6
-

Обидва сорти виведено шляхом ступінчастої внутрішньовидової гібридизації. У родовід
зернокормового сорту Юнга увійшли такі лінії і сорти: місцеві озимі зерноукісного типу
АДМХ, Амфідиплоїд 44 і АД 360 (висота рослин 145-175 см), ярі середньорослі лінії 3687 р26 і
2059 р11 (США), Дворучка 9/5-5 (висота рослин 165-185 см, дуже висока облистненість) і два
високопродуктивні, середньорослі тритикале озимі зернового типу (Амфідиплоїд 280/3 та
Амфідиплоїд 42).
На останньому етапі в 1997 році виконано схрещування стійких проти вилягання батьківських компонентів з високою продуктивністю зерна (Амфідиплоїд 42) і зеленої маси (АД
360). Обидва вихідні сорти мали дуже добре облистнені рослини.
В результаті довготривалих доборів у контрастних умовах із гібридної популяції Амфідиплоїд 42/АД 360 виділили 38 константних озимих ліній з підвищеною урожайністю зерна та
зеленої маси і на їх основі було сформовано сорт зернокормового призначення Юнга, який
передано на державне сортовипробування в 2006 році.
На той час у країні було припинено випробування укісних сортів, урожайність зеленої
маси не враховувалась. Після випробувань тільки на урожайність зерна, зернокормовий сорт
Юнга не отримав дозвіл на поширення у виробництві, оскільки не виявив переваг у порівнянні з стандартом зернових сортів Раритетом.
Інший батьківський сорт Гарне відноситься до групи сортів універсального призначення
і володіє поєднанням унікальних ознак, що забезпечують підвищений – високий рівень адаптивності, урожайності та якості зерна. За ознаками зимостійкості, здатності формувати густий
стеблостій, витривалості до різних умов вирощування, сорт Гарне відповідає показникам модельного сорту. Небажані для майбутнього сорту ознаки Гарне – схильність до ураження летючою сажкою і сніговою пліснявою, передбачалось ліквідувати в результаті схрещування із
стійким до цих хвороб сортом Юнга.
У 2011 році в КСВ досліджено чотири відносно константних високорослих лінії (138175 см) зерноукісного типу. Урожай зерна варіював у межах 6,62-7,80 т/га, у стандартного
зернокормового сорту збір зерна склав 5,98 т/га. Кращі показники урожайності зерна і зеленої
маси мала лінія ХАД 123-512, висота рослин у якої становила 170 см, довжина верхнього міжвузля 38 см, соломина товста, міцна. Стійкість проти вилягання склала 8,5 балів при 7,5 балів у стандарту Амфідиплоїд 256. Серед восьми високорослих ліній комбінації Юнга/Гарне,
при дослідженні в гостропосушливому Степу на супісчасному ґрунті, саме лінія ХАД 123-512
виявилась більш посухо-жаростійкою і формувала в цих умовах крупний, відмінно озернений
колос (43-53 зерна), зберігала листя у зеленому стані до початку воскової стиглості зерна.
Особливо необхідно відмітити рівень стійкості ліній, відібраних з комбінації Юнга/Гарне до
летючої сажки, оскільки сорт Гарне схильний до ураження цією хворобою і при вирощуванні
без попереднього протруєння насіння стрімко накопичує інфекцію, а кількість уражених рослин може досягати 1,5-8,0 %. У новій комбінації домінував імунітет від материнського сорту
Юнга. При дослідженні популяції та відібраних з неї ліній, в обох зонах ураження рослин летючою сажкою не виявлено.
Для досягнення вирівняності майбутнього сорту, в 2013 році серед шести ліній комбінації F8 Юнга/Гарне провели добори найбільш озернених колосів відповідного морфотипу, з
яких після обмолоту і оцінки на виповненість зерна, залишили 202 лінії для сівби в розсаднику на тестування основних цінних господарських ознак.
Протягом багаторічних оцінок і доборів, вихід однорідних комплексно цінних ліній варіював від 45,2 % (F3) до 97,0 % у F9. При остаточному формуванні сорту, після ретельних
оцінок у польових і лабораторних умовах, до складу сортової популяції увійшло 158 константних, морфологічно однорідних ліній F10, 80,6 % від досліджуваних у сортовипробуванні.
Вивчення сортової популяції в дослідах по чорному пару в 2014-2016 рр. підтвердило її
високі адаптивні властивості. Перезимівля в цих умовах проходила відмінно, ураження сніговою пліснявою не перевищувало 0,5-1,5 %. Стійкість сорту до посухи висока. В посушливих
умовах 2014 і 2015 рр. збір зерна склав відповідно 9,40 і 6,72 т/га, у помірно вологому
2016 році – 8,46 т/га. У середньому за три роки урожайність зерна досягла 8,19 т/га, зеленої
маси – 68,7 т/га, що відповідно на 3,04 і 16,1 т/га вище у порівнянні зі стандартом для зернокормових сортів Амфідиплоїд 256.
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Колосся і зерно сорту тритикале озимого Південний
(Triticosecale Witt., var. lutescens)
Якість зерна і зеленої маси тритикале озимого Південний відповідає вимогам кормовиробництва. Вміст білка в зерні при вивченні в сортовипробуванні варіював у межах 10,0412,33 %, у зеленій масі – 8,46-10,09 %. У 2016 році новий сорт зернокормового призначення
передано на державне випробування.
Аналізуючи досвід створення зернокормових сортів тритикале методом внутрішньовидової гібридизації, необхідно підкреслити важливість ретельного добору батьківських компонентів для схрещувань. По можливості вихідні сорти не повинні мати значних недоліків, в
основному за ознаками, що у відповідних умовах чинять вирішальний вплив на кінцевий результат, урожайність і якість продукції. Особливу важливість це набуває на завершальних
циклах робіт. Включення у схрещування на останньому етапі створення сорту Південний батьківських тритикале Юнга і Гарне з вищесереднім – високим рівнем прояву господарсько
цінних ознак підвищило загальний вихід константних генотипів на 20,2-28,0 % у порівнянні з
попередньою сортоутворюючою комбінацією Амфідиплоїд 18/АД 551-1223, де в F3 -F5 вихід
комплексно цінних біотипів становив 25,0-54,6 %.
Таким чином, у результаті багаторічних досліджень по удосконаленню зернокормових
сортів тритикале озимого методом ступінчастої внутрішньовидової гібридизації,створена і
впроваджена у виробництво серія сортів з потенційною урожайністю зерна в залежності від
умов вегетації до 8,5-9,5 т/га, зеленої маси 55,0-65,0 т/га із вмістом протеїну 9,50-12,30 %. Зареєстрований з 2001 року сорт зернокормового тритикале Амфідиплоїд 256 за багатьма господарсько цінними ознаками відповідає розробленій моделі сорту, але за стійкістю проти вилягання потребує поліпшення. Переданий в 2016 році на державне випробування зернокормовий сорт Південний поєднує високу стійкість проти вилягання з потенційною урожайністю
понад 9,0 т/га зерна і 65,0-75,0 т/га зеленої маси при високій витривалості до хвороб і несприятливих умов вегетації.
Особливості селекції зернових сортів тритикале озимого. Сорти тритикале озимих
зернового типу мають знижену висоту рослин, добре озернений колос, зерно нормально виповнене, дають високий урожай [13]. Загальна характеристика сортів тритикале озимого, яку
надав Шулиндін А.Ф., багато в чому доповнилась з тих пір. Сучасні сорти тритикале зернового напрямку використання розрізняються за морфотипом на середньорослі і низькостебельні
(напівкарликові), а стосовно якості зерна і напрямам його використання – на фуражні, харчові
та технічні. Розподілення зернових сортів за спеціалізацією на нинішньому етапі селекції дещо умовне, але сортимент стрімко структурується. На фуражні цілі створюються сорти з відповідним вмістом поживних речовин – протеїну, лізину, каротину, тощо. Технічні сорти тритикале (крохмаль, спирт) характеризуються підвищеним накопиченням крохмалю і високою
активністю α-амілази. Сорти тритикале харчового призначення мають характерні відмінності
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в залежності від кінцевого продукту – хлібопекарські (за житньою або пшеничною технологією), для кондитерського, круп‘яного і макаронного виробництва.
Створення зернових сортів тритикале в Україні бере початок з 1977 року, коли був зареєстрований Амфідиплоїд 206. Синтезовано сорт шляхом складних міжродових схрещувань
(біологічним методом) за схемою F1 (Безостая 1/Саратовская крупнозерная)/Амфідиплоїд 1.
Різновид сорту еритроспермум. Висота рослин у середньому становила 120 см. У аномальних умовах зволоження вона досягала 140 см і більше. Рослини добре облистнені, вкриті
сильним восковим нальотом. Верхнє міжвузля довге, понад 40 см, опушене під колосом за
житнім типом, зустрічались рослини без опушення. Колос сорту середньої щільності, колоски
багатозерні, зернівки крупні, видовжені, червоні, деформовані.
Сорт середньостиглий (305-315 діб). Зимостійкість висока, критична температура вимерзання мінус 19,0-20, 5 0С. Посухостійкість сорту обумовлена потужною кореневою системою і
сильним восковим нальотом на всіх частинах рослин, підвищеною водоутримуючою здатністю. Стійкість сорту до посухи була відмічена в різних зонах в екстремальні роки і опосередковано підтверджувалась фактом районування в одній із посушливих областей – Луганській.
Імовірно, генеративна система сорту Амфідиплоїд 206 була все ж таки чутливою до високих
температур, що виявлялось у череззерниці і суховершинності колосу.

Колосся і зерно сорту тритикале озимого Амфідиплоїд 206
(Triticosecale Witt., var. erythrospermum).
Потенційна урожайність перших сортів тритикале озимих зернових оцінювалась як висока, у 8,0-9,5 т/га [13]. З елементів продуктивності, що визначали урожайність сорту Амфідиплоїд 206, найважливішими були три показники – підвищена кількість зернівок в колосі у
порівнянні з пшеницею на 4-6 шт., великі розміри зерна – маса 1000 зерен тритикале 45-55 г,
пшениці 35-40 г, жита – 30-35 г, більша ніж у пшениці і жита середня маса зерна з колоса.
Таким чином, висока урожайність сорту забезпечувалась продуктивністю колоса. За кущистістю, пов‘язаною з гущиною продуктивного стеблостою, перший сорт зернового тритикале
суттєво поступався стандартному сорту пшениці озимої Миронівська 808. У конкурсному
сортовипробуванні в середньому за сім років (1972-1978 рр.), урожайність пшениці Миронівська 808 становила 4,38 т/га і змінювалась у межах 2,99-5,53 т/га, озимого зернового сорту
Амфідиплоїд 206 – досягла 5,16 т/га з варіюванням від 3,72 до 6,61 т/га. Середня прибавка
зерна у сорту Амфідиплоїд 206 склала 0,78 т/га, або 17,8 %.
Високу урожайність сорт Амфідиплоїд 206 відмічено в державному сортовипробуванні.
Найбільш показові результати урожайності сорту були отримані на Новоалександрівській сортодільниці Ставропольського краю. В середньому за 1975-1978 рр. урожай стандарту Безостая 1 досяг 5,70, Амфідиплоїда 206 – 6,66 т/га. До пшениці прибавка урожаю тритикале склала
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0,96 т/га, або 16,7 %. Найвищий збір зерна у Амфідиплоїда 206 отримано в 1978 році –
9,38 т/га, пшениці – 8,13 т/га.
Подальші конкурсні випробування підтвердили високі адаптивні і врожайні властивості
першого зернового сорту Амфідиплоїд 206, його переваги у порівнянні з сортами пшениці
м‘якої озимої. У середньому за 43 роки урожайність сорту Амфідиплоїд 206 склала 4, 57 т/га,
стандартних сортів пшениці м‘якої озимої – 4,31 т/га. Прибавка урожаю тритикале над пшеницею становила 0,26 т/га. Коефіцієнт варіювання дорівнював 31,14 %, пшениці м‘якої озимої
– 39,24 %, майже на третину вище, ніж у тритикале. Сучасному стандартному сорту тритикале
Раритет перший зерновий сорт поступився в середньому на 1,17 т/га.
Наступним зерновим сортом, який був зареєстрований з 1978 р. у Волинській і Рівненській областях, був Амфідиплоїд 201, створений також біологічним методом за тією ж схемою.
Відповідно даним А. Ф. Шулиндіна [13], Амфідиплоїд 201 за зовнішніми морфологічними
ознаками відрізнявся від Амфідиплоїда 206 більшою поліморфністю за кольором і щільністю
колосів, дозрівав на одну-дві доби пізніше, краще зимував. Максимальна урожайність на сортодільницях України складала 7,40-7,60 т/га. Вищі врожаї Амфідиплоїд 201 формував на сортодільницях Волинської області. В середньому за 1976-1978 рр. по попередниках кукурудза,
конюшина і вико-овес урожайність Амфідиплоїда 201 склала 5,83 т/га, Амфідиплоїда 206-5,31
т/га, що відповідно на 21,9-11,1 % вище у порівнянні із стандартом Іллічівка. Очевидно, за
посухостійкістю сорти тритикале суттєво відрізнялись і Амфідиплоїд 201 позитивно реагував
на більш зволожені умови західного Полісся. Якість зерна цих сортів була хорошою, особливо
прийнятна при використанні на фуражні цілі, оскільки вміст білка складав понад 14,5 %, лізину 2,3-3,4 %. За вмістом клейковини сорти тритикале Амфідиплоїд 201 і Амфідиплоїд 206
знаходились на рівні пшениці, але за її якістю і хлібопекарськими властивостями значно поступались пшениці [11].
Основними недоліками перших зернових сортів тритикале також були посередня продуктивна кущистість, череззерниця колосів, недовиповненість зерна, схильність до ураження
бурою іржею, що в сукупності впливало на стабільність урожайності та якість зерна.
Амфідиплоїд 206 і зараз служить цінним вихідним матеріалом для удосконалення тритикале за зимостійкістю, скоростиглістю, кормовими і поживними властивостями зерна. Перший зерновий сорт тритикале виявив високі донорські властивості. За його участю отримано
широковідомі сорти тритикале озимих у різних країнах світу: Амфідиплоїд 42, Амфідиплоїд
60, Маркіян (Україна); Корнет, Каприз, Граник, Тальва 100, Тарасовский юбилейный, Саргау,
Привада, (РФ); Дар Білорусії; Уго, Альмо, Пантеон (Польща); TF 12 (Румунія) та інші.
Для покращення урожайності сортів тритикале, необхідно було підняти рівень продуктивної кущистості, знизити череззерницю, підвищити озерненість колосів, масу зерна з колоса і
бажано крупність при збереженні існуючого рівня морозозимостійкості і посухожаростійкості.
Такий комплекс цінних господарських ознак спроможний був забезпечити стабільну урожайність понад 9,0 т/га при надійній стійкості рослин проти вилягання. Вирішальним фактором
створення нових конкурентоспроможних сортів залишався вдалий підбір батьківських компонентів.
При застосуванні складної міжродової гібридизації, була виконана величезна кількість
комбінацій, і тільки в окремих з них спостерігався відповідний формоутворюючий процес, що
забезпечував можливість доборів високопродуктивних генотипів з нормалізованими процесами запліднення та ембріогенезу. Лише з окремих комбінацій при гібридизації пшениці м‘якої
(Безостая 1, Полукарлик 71, Донская полукарликовая) і жита Саратовская крупнозерная, Саратовская 4 та тритикале Амфідиплоїд 1 і Амфідиплоїд 206 виділено стабільні генотипи з підвищеною фертильністю, продуктивністю, високою стійкістю до хвороб і задовільним рівнем
якості зерна [1, 13, 20].
Залучення у схрещування з житом озимим низькостебельних, високопродуктивних сортів пшениці м‘якої мало на меті створення тритикале з потенційною урожайністю понад
9,0 т/га, з високою стійкістю проти вилягання. Перший у колишньому СРСР напівкарликовий
сорт тритикале озимого Амфідиплоїд 60 був виведений методом складної віддаленої гібридизації за схемою F1 (Полукарлик 71/Саратовская 4)//Амфідиплоїд 206.
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Різновид сорту Лютесценс. Висота рослин 85-100 см, що на 40-50 см нижче стандарту
Амфідиплоїд 206. Сорт Амфідиплоїд 60 був зареєстрований з 1989 року в семи областях колишнього СРСР, але не отримав широкого впровадження у виробництві.
Сорт мав декілька крупних недоліків, що гальмувало його розповсюдження в країні.
Сорт Амфідиплоїд 60 був носієм домінантних генів карликовості, що спричиняло постійне
вищеплювання 0,3-1,5 % високорослих рослин. Сорт формував частіше дрібне зерно. Маса
1000 зерен і виповненість сильно знижувалась в посушливих умовах. Амфідиплоїд 60 відрізнявся підвищеною чутливістю до умов вирощування і забезпечував високі врожаї зерна переважно по чорному пару із внесенням відповідних доз мінеральних добрив. На низьких фонах
більш конкурентоздатним виявився середньостебельний сортотип тритикале, до якого відносились раніше створені Амфідиплоїд 206, Амфідиплоїд 201. Виведені в Польщі сорти Lasko,
Malno і Presto, які набули на той час значного поширення у світі, мали висоту рослин близько
120-130 см, але недостатню зимостійкість для відносно суворих умов України.
Амфідиплоїд 60, як напівкарликовий сорт, використовувався в селекційній програмі
тритикале Краснодарського НДІСГ імені П.П. Лук‘яненка і увійшов у родоводи сортів Авангард, Хонгор, Мудрец і Прорыв [5, 6].
У подальшому дослідження в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН спрямували на створення середньостебельних зернових сортів тритикале з урожайністю зерна по непарових попередниках 7,50 – 8,50 т/га. З гібридної популяції від складних міжродових схрещувань F1 (Донская полукарликовая/Саратовская 4)//Амфідиплоїд 206 індивідуальним добором був виведений зерновий сорт тритикале озимого Амфідиплоїд 42, зареєстрований з
1996 року по зонах Лісостепу і Полісся [29].
Сорт відноситься до різновиду еритроспермум. Рослини середньорослі, висотою 110130 см. Добрі адаптивні властивості (зимостійкість 8,0 – 8,5 балів, посухостійкість 7,5 балів,
витривалість до хвороб 8,0-9,0 балів) у поєднанні із спроможністю до інтенсивного кущення і
формування оптимального продуктивного стеблостою (300-340 колосів/м2), краще озерненим
колосом (46 – 48 зерен), з масою зерна колоса понад 2 г, гарантували на різних попередниках
більш високі врожаї у порівнянні із стандартним сортом Амфідиплоїд 3/5.
У конкурсному сортовипробуванні Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН у
середньому за 1992-1994 рр. по гороху і чорному пару урожайність зерна сорту Амфідиплоїд 42 була, відповідно, 6,98 і 7,11 т/га, що на 1,38 і 2,02 т/га вище, ніж у стандартного сорту
тритикале Амфідиплоїд 3/5, пшениці озимої Харківська 11 на 1,14 і 1,72 т/га, жита озимого
Харківське 88 – на 0,36 і 0,50 т/га. При розміщенні посівів сорту Амфідиплоїд 42 після ячменю, в середньому за три роки врожай зерна досяг 3,36, а пшениці і жита – 3,07 і 3,11 т/га. Переваги нового сорту підтвердились і при випробуваннях його на сортодільницях зони Лісостепу, де одержано урожайність зерна в середньому 6,55 т/га, що на 0,39 т/га більше, ніж у стандарту.
У середньому за 22 роки конкурсних випробувань, урожайність зерна по чорному пару
сорту тритикале озимого Амфідиплоїд 42 склала 5,31 т/га з варіюванням у межах 1,837,25 т/га. Сучасний стандартний сорт зернового тритикале Раритет також за цей час забезпечив збір зерна 5,74 т/га в інтервалі від 1,68 до 9,74 т/га.
Амфідиплоїд 42 формував крупне (маса 1000 зерен 43,7 г), частково деформоване зерно
із вмістом білка 12,0-14,3 %, клейковини (II-III групи) – 22-28 %. Хлібопекарські властивості
сорту задовільні: об‘єм хліба із 100 г борошна складав 380-450 мл, загальна хлібопекарська
оцінка становила 6,4-8,6 балів.
Поряд з комплексом цінних господарських ознак, сорт Амфідиплоїд 42 мав окремі недоліки, притаманні сортам тритикале, створених методом складної міжродової гібридизації. Біологічною особливістю тритикале, що відрізняє його від інших культур, є їх еволюційна молодість [13]. У тритикале, в залежності від збалансованості хромосомного складу, статеві клітини формуються з аномаліями, які спричиняють порушення у насінній брунці, раннє відмирання ендосперму, а потім і зародка, що призводить до череззерниці. У сорту Амфідиплоїд 42
при посушливих умовах, внаслідок погіршення живлення та водопостачання, значно збільшувалась череззерниця, причому обох типів – дифузна, коли квітки без зернівок виявляються по
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всій довжині колосів, та локальна, у разі відсутності зернівок у верхній частині колоса. Шляхом систематичних індивідуальних доборів на підвищення озерненості, виповненості зернівок, у сорту Амфідиплоїд 42 в Лісостепу і Поліссі підтримувалась відносно висока урожайність. У посушливих і гостропосушливих умовах Степової зони Амфідиплоїд 42 поступався
стандарту Зеніт одеській.
Серед зернових сортів тритикале озимих особливе місце займає Амфідиплоїд 52, зареєстрований у 2000 році. Створено сорт шляхом складної міжродової гібридизації за схемою F 1
(Еритроспермум 827/ Саратовская 4)//суміш пилку тритикале. Його походження остаточно не
з‘ясоване [24, 28].
Різновид сорту феругінеум. Висота рослин 120-135 см. Від інших середньорослих сортів
(Амфідиплоїд 42, Амфідиплоїд 256, Раритет) Амфідиплоїд 52 відрізняється дуже низькою
облистненістю рослин, оскільки листкові пластинки усіх ярусів і особливо флагові, вузькі і
короткі, що забезпечує краще освітлення і вентилювання стеблостою. У окремих зразків з такою морфоструктурою рослин спостерігається висока загальна і продуктивна кущистість. Ця
важлива для високопродуктивних генотипів властивість притаманна і тритикале озимому
Амфідиплоїд 52. Сорт формував крупне, видовжене зерно. Його обмолот був найкращим серед існуючого на той час сортименту. За стійкістю проти вилягання Амфідиплоїд 52 перевершував інші середньорослі сорти. За 17 років конкурсних випробувань (1992-2009 рр.) урожайність зерна сорту Амфідиплоїд 52 досягла 5,46 т/га, що на 1,15 т/га перевищує стандартні сорти пшениці м‘якої озимої та дещо ліпше за стандартний сорт зернового тритикале Амфідиплоїд 42, врожайність якого склала 5,31 т/га. В державному випробуванні (1996-1998) Амфідиплоїд 52 в зонах Лісостепу і Полісся забезпечив середній урожай відповідно 4,85 і 4,95 т/га,
перевищивши стандарт на 12,6 і 16,3 %. Якість зерна сорту Амфідиплоїд 52 задовільна. Вміст
білку в зерні змінювався від 9,3 до 13,1 %. Клейковина формувалась слабка (II-III групи).
Об‘єм хліба становив 350-400 мл, що типово для сортів фуражного призначення. Загальна
хлібопекарська оцінка дорівнювала 7,0 балів.
Завдяки високому рівню зимостійкості, здатності формувати густий стеблостій, Амфідиплоїд 52 поширився у виробництві переважно в Лісостеповій і Поліській зонах. Стабільно
добрі врожаї зерна (4,85-8,32 т/га) сорту Амфідиплоїд 52 отримували в ПСП «Перше травня»
Сахновщанського району Харківської області.
Серед областей України найбільші площі посіву під сортом Амфідиплоїд 52 було зафіксовано у Волинській області, де дослідними і базовими господарствами Волинського інституту АПВ в 2003-2008 рр. було вирощено 2060 т насіння еліти цього сорту. Максимальні площі,
які займав Амфідиплоїд 52 в області у ці роки, становлять близько 6,0 тис. га [27, 30-32, 35].
Багаторічні добори у контрастних умовах на комплекс адаптивних властивостей забезпечили підвищену морозозимостійкість, вищесередню посухостійкість, хорошу витривалість
до основних шкідливих хвороб. При дослідженні гібридної популяції, ліній і сорту з 2000 по
2015 рр. у машинних посівах і сортовипробуванні по чорному пару, середня урожайність зерна склала за 15 років 6,54 т/га, що на 0,80 т/га вище у порівнянні із стандартом зернових сортів Раритет. Якість зерна нового сорту знаходиться на рівні батьківських компонентів. За вмістом білка сорт Харроза поступається стандарту Раритет на 0,60-1,24 %.
У державному сортовипробуванні (2009-2011 рр.) урожай зерна сорту Харроза в середньому за три роки склав у зоні Полісся – 4,48 т/га, Лісостепу – 5,54 т/га, Степу – 5,28 т/га. В
середньому по трьох зонах сорт Харроза при урожайності 5,10 т/га перевищив стандарт Амфідиплоїд 256 на 0,12 т/га.
Максимальний урожай зерна отримано в 2009 році – 9,37 т/га на Валківський ДСС Харківського ДЦЕСР, Городенківській ДСС Івано-Франківського ДЦЕСР – 7,89 т/га, Вінницькому ДЦЕСР – 7,34 т/га, Сумському ДЦЕСР – 7,51 т/га, Золотоніський ДСС Черкаського ДЦЕСР
– 7,38 т/га. У цьому (2009) особливо сприятливому році середній урожай зерна сорту Харроза
склав в Лісостепу 6,89 т/га. В зоні Степу його урожайність за два роки становила 5,28 т/га, що
на 0,17 т/га вище у порівнянні із стандартом Амфідиплоїд 256. Високий збір зерна у Степу
(6,98 т/га) зафіксовано у 2009 році на Нікопольській ДСС Дніпропетровського ДЦЕСР, стандарту Амфідиплоїд 256 – тільки 5,90 т/га. Але Український інститут експертизи сортів рослин
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зупинив із нез‘ясованих причин випробування сорту Харроза в Степу. З 2011 року озимий
зерновий сорт Харроза зареєстровано по зонах Лісостепу і Полісся.
Серед сортів тритикале зернового, зернокормового і універсального призначення озимий
зерновий сорт Харроза при низькому вмісту білка в зерні (11,3 %) характеризується самим високим рівнем накопичення крохмалю, в середньому 65,25 %, з варіюванням від 62,18 до
74,58 %. Значний вміст крохмалю в зерні Харрози у поєднанні з підвищеною амілолітичною
активністю дає підстави рекомендувати сорт для використання у виробництві спирту. З однієї
тонни шроту із зерна тритикале сорту Харроза можливо отримати 463 л спирту, що відповідно
на 41-69 л більше, ніж із тонни пшениці і жита (табл. 11). Сорт Харроза набуває поширення у
всіх зонах країни. Відносно високі врожаї отримують у фермерських господарствах Волинської,
Харківської, Донецької областей. На Волині (Старовижевський район) посіви сорту Харроза
розміщують на легких, кислих, торф‘янистих ґрунтах після картоплі, інших непарових попередників і отримують 4,50-6,78 т/га, що на 1,30-1,85 т/га перевищує врожаї пшениці м‘якої озимої.
В зоні Степу тритикале озиме Харроза у виробництві зарекомендувало себе як високоврожайний, технологічний у вирощуванні, невибагливий до строків сівби і ґрунтів сорт.
Таблиця 11. Урожайність і біохімічні показники якості зерна тритикале озимих
(  за 2011-2016 рр.)
Культура,
сорт

Урожайність, т/га

Вміст в зерні, %
білок
крохмаль
min
max
min max
Тритикале

Вихід спирту
з1т
з1
шроту, л га/м3

min

max

4,08

5,98

5,15

10,46

14,08

11,88 59,16 66,25 63,73

452

2,33

5,08

7,43

6,11

10,39

13,46

12,18 58,57 67,63 62,81

440

2,73

Гарне

5,40

8,05

6,27

9,95

14,36

11,54 58,30 67,30 62,62

445

2,79

Ратне

5,25

9,70

6,63

10,48

14,21

12,26 59,35 65,84 63,18

449

2,98

Харроза

5,70

9,35

7,21

9,81

13,05

11,30 62,18 74,58 65,25

463

3,34

Амос

5,45

7,84

6,89

10,43

13,46

12,37 59,03 67,00 63,05

448

3,09

Букет

5,68

9,56

7,21

10,02

14,28

11,46 58,44 73,26 63,16

449

3,24

Шаланда

6,23

8,90

7,32

9,88

13,21

11,53 61,82 71,16 64,27

456

3,34

Ніканор

5,89

8,75

7,43

9,69

12,40

11,50 60,12 64,52 62,58

445

3,31

Ярослава

6,17

10,93 8,04

10,55

12,82

11,73 60,32 63,80 62,14

442

3,55

Тимофій
Пшениця
озима*

8,82

10,26 9,73

10,71

13,21

12,11 60,29 64,67 62,15

442

4,30

4,18

7,20

5,56

10,76

14,58

12,82 57,05 62,65 59,38

422

2,35

Жито озиме**

4,61

7,58

6,02

9,72

11,60

11,24 53,64 58,23 55,42

394

2,37

НІР05

0,38

0,63

0,50

Амфідиплоїд
256, ст.
Раритет, ст.

* – 2011 – 2013 рр. – Одеська 267, 2014 – 2016 рр. – Подолянка;
** – 2011 – 2013 рр. – Хасто, 2014 – 2016 рр. – Пам‘ять Худоєрка
У Мангушському районі Донецької області у фермерському господарстві І. С. Стамбула
в гостропосушливих умовах 2014-2016 рр. отримали по 3,40-5,26 т/га зерна сорту Харроза по
попередниках ячмінь і соняшник. Сорт пшениці озимої м‘якої Одеська 267, який поширений у
Приазов‘ї, в цих умовах поступився тритикале на 0,85-1,20 т/га.
Таким чином, озимий зерновий сорт Харроза за окремими господарськими ознаками –
зимостійкість, посухостійкість, висока продуктивна кущистість, невибагливість до умов вирощування, урожайність зерна, дуже легкий обмолот являє цінний матеріал для подальшої
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синтетичної селекції та удосконалення сортів зернового типу. Зі створенням сорту Харроза
частково невирішеними залишились питання комплексної стійкості продуктивних зернових
сортів до бурої і жовтої іржі, септоріозу, вилягання, проростання на пні і особливо якості
клейковини, вмісту білка.
Для створення конкурентоздатних, стабільно продуктивних сортів зернового тритикале з
високою адаптивною ємкістю, що поєднує витривалість до низьких і високих температур,
нестачі вологи і поживних речовин, хвороб і шкідників, інших негативних чинників середовища, потрібні системні, тривалі випробування гібридних популяцій тритикале у відповідних
умовах, починаючи із F2. Розроблена нами схема проробки селекційного матеріалу пристосована для комплексного вивчення озимо-ярих гібридів у контрастних умовах при чергуванні
зон (Лісостеп, гостропосушливий Степ, Полісся) і строків сівби (осінній, весняний). Різні варіанти скринінгу популяцій сприяють всебічному вивченню формоутворюючого процесу та
ідентифікації генотипів з комплексом цінних ознак. Важливим етапом створення гібридних
популяцій з широким спектром мінливості є пошук і використання вдалих комбінацій, які
можуть забезпечити поєднання конкурентоспроможного морфотипу сорту з підвищеним, а
краще високим рівнем адаптивних властивостей, фертильності, елементів продуктивності рослин і колосів, якості зерна, що максимально наблизить сорт до відповідної моделі.
В гібридних популяціях від схрещування батьківських зразків з контрастним типом розвитку, відбувається бурхливий за різноманіттям генотипів процес розщеплення за типом і
швидкістю розвитку рослин, що сприяє добору біотипів з оптимальним поєднанням адаптивних властивостей і комплексом господарсько-цінних ознак, пристосованих до умов зовнішнього середовища, яке постійно змінюється. Розробка і впровадження у селекційну практику
технології формування багатолінійних, поліморфних за типом розвитку і якістю зерна компонентів, забезпечили створення зернових сортів тритикале нового покоління з унікальними за
рівнем прояву і стабільності хлібопекарськими властивостями [16, 21, 38, 45]. Першим таким
сортом став Раритет, зареєстрований в Україні з 2008 року в зонах Лісостепу і Полісся.
Сорт Раритет створено методом внутрішньовидової ступінчастої гібридизації і наступним об‘єднанням озимих ліній з клейковиною різного рівня якості (ІДК 40-120 о.п.), дібраних
у контрастних агрокліматичних умовах (Лісостеп – гостропосушливий Степ) з гібридної популяції від схрещувань дворучок (АД 77, АД 77/75, АД 8-192) з ярими (GТА 418, Харківський 41, Аіст харківський) і озимими зразками.
У родовід сорту Раритет увійшли високозимостійкі сорти тритикале озимого – середньорослий Амфідиплоїд 206, високорослий Амфідиплоїд 3/5 і низькостебельна лінія інтенсивного типу Амфідиплоїд 547-8 (рис. 4).
Схрещування F1 (АД 8-192/АД 547) з сортом тритикале ярого Аіст харківський виконано
в 1998 році. Починаючи із F2, випробування і добори проводили в умовах Лісостепу (Інститут
рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН) і гостропосушливого Степу (Приморська ДСД).
Гібридна популяція, як продукт внутрішньовидової ступінчастої гібридизації з використанням
продуктивних сортів і ліній контрастного типу розвитку, характеризувалась гарною кущистістю, підвищеною фертильністю, високою стійкістю до хвороб, здатністю формувати крупне,
відмінно виповнене зерно, як в оптимальних, так і в посушливих умовах. З перших поколінь в
популяції не спостерігалось прояву хвороб, а летючою сажкою потомства не уражувались
навіть на інфекційному фоні. Вже з початку вивчення окремих ліній F 4, урожайність кращих з
них в попередньому сортовипробуванні (1993 рік) досягла 9,74 т/га, що перевищує рівень стандартів – зернокормового Амфідиплоїд 3/5 на 4,47 т/га, зернового сорту від міжродових
схрещувань Амфідиплоїд 42 – на 2,49 т/га.
В сортову популяцію Раритет на 2002 рік увійшла 51 лінія. Генетичну основу сорту
склали константні, морфологічно однорідні потомства з різними показниками якості тіста:
розтяжність до 86 мм, пружність до 79 мм, що сприяло формуванню збалансованого на високому рівні клейковинного комплексу (P/L=82/77, у стандарту зернокормового типу Амфідиплоїд 256 P/L=40/35), зростанню сили борошна (222 о.а., у стандарту 52 о.а.) і отриманню високоякісного хліба із загальною хлібопекарською оцінкою 9 балів при 5,5 балах у стандарту
Амфідиплоїд 256 [33, 34, 36, 37, 41, 45].
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Рис. 4. Родовід сорту тритикале озимого Раритет
Різновид сорту Лютесценс. Колос безостий, білий, веретеноподібний, довгий, 9,012,6 см, щільний, з остеподібними відростками, довжиною 0,5-3,5 см. Колоскова луска довга,
ланцетна, середньої ширини; плече вузьке, скошене. Кіль добре визначений, зубець гострий,
короткий. Зерно червоне, видовжене, або овально-видовжене, гладеньке. Сорт формує крупне
зерно, маса 1000 насінин в середньому за 22 роки склала 42,8 г.

Колосся і зерно сорту тритикале озимого Раритет
(Triticosecale Witt., var. lutescens)
За тривалістю вегетаційного періоду сорт Раритет середньостиглий (275-285 діб), виколошується майже одночасно, а дозріває на 2 – 3 доби раніше у порівнянні із стандартом зернових сортів зернокормового призначення Амфідиплоїд 256.
На перших етапах створення сорту в гібридній популяції F2 - F4 за чисельністю переважали біотипи із слабкою (нижчесердня-середня) зимостійкістю, що пов‘язано з низькою витривалістю ярих батьківських компонентів. У наступних поколіннях, поряд з доборами на
335

продуктивність і якість зерна, виконувались браковки незимостійких, схильних до ураження
сніговою пліснявою біотипів, що сприяло поступовому підвищенню морозозимостійкості до
вищесередньої-підвищеної групи.
Сорти і лінії, що увійшли у родовід сорту Раритет, характеризувались різним рівнем
посухостійкості – від низького (GТА 418, АД 77) до високого (АД 548, Аіст харківський). Інші батьківські компоненти (озимі, ярі, дворучки) володіли вищесереднім-підвищеним потенціалом посухостійкості. Роботи по добору посухостійких генотипів виконувались у гостропосушливій зоні на півдні Донецької області (смт. Ялта, м. Маріуполь) на супісчаному, солончаковому ґрунті. Браковці піддавались низькопродуктивні у цих умовах потомства із недостатньою водоутримуючою здатністю, зморшкуватим зерном, слабким восковим нальотом, череззерницею. Ці міри забезпечили підвищення посухостійкості сорту до високого рівня.
Зерновий сорт тритикале озимого Раритет протягом усього періоду створення і вивчення в конкурсному та екологічному сортовипробуванні, виявив високий імунітет до основних
шкідливих хвороб: бурої, жовтої і стеблової іржі, усіх видів сажки, борошнистої роси, фузаріозу колосів і зерна. Септоріозом і кореневими гнилями вражався менше, стійкість була на рівні 8,5-8,8 балів, ніж у стандарту Амфідиплоїд 256 – 7,5-8,0 балів.
В умовах Волинської державної с.-г. дослідної станції, де шкідливість хвороб особливо
відчутна, Раритет виявився більш стійким у порівнянні із стандартами до ураження кореневими гнилями, бурою листковою іржею, ріжками і летючою сажкою. Борошнистою росою не
вражались всі досліджені сорти [35, 38, 39].
Багаторічні добори ліній з хорошою і відмінною озерненістю колосів, підвищеною кущистістю, виповненим, склоподібним зерном, стійкістю до проростання та інших негативних
явищ, що відбуваються при тривалому перестої на пні, збагатили сортову популяцію Раритет і
підвищили її урожайність, адаптивні властивості, якість зерна.
Потенційна врожайність сорту Раритет складає 8,5-10,5 т/га. В сортовипробуванні Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН у середньому за 22 роки урожайність сорту
по чорному пару становила 5,74 т/га, що на 1,43 т/га перевищує середній показник зборів зерна стандартних сортів пшениці м‘якої озимої та на 0,38 т/га – жита озимого.
За останні шість років конкурсних випробувань у відносно сприятливих умовах, урожайність національного стандарту зернових сортів тритикале сорту Раритет склала 6,11 т/га.
Стандартні сорти пшениці м‘якої озимої Одеська 267 і Подолянка поступились тритикале на
0,55 т/га, жита Харківське 98 та Пам‘ять Худоєрка – 0,09 т/га (табл. 12).
У державному сортовипробуванні (2005 – 2006 рр.) сорт Раритет при урожайності зерна
в середньому по зонах Степу, Лісостепу і Полісся відповідно 6,66; 6,21 і 6,47 т/га перевищив
показники стандартного сорту Амфідиплоїд 256 на 1,25; 1,14 і 1,55 т/га. В середньому по
трьох зонах Раритет забезпечив вищу ніж стандарт урожайність на 25,6 %. За даними польових досліджень на сортодільницях, у порівнянні із стандартом, Раритет визрівав раніше на три
доби, мав меншу на 7,6 см висоту рослин, був на 0,8 балів стійкішим проти вилягання. В Лісостепу за стійкістю проти вилягання перевищення нового сорту склало 1,2 балів, а в Поліссі
– 1,1 балів. Таким чином, підвищена стійкість проти вилягання і до хвороб у поєднані з кращою озерненістю колосів і гущиною продуктивного стеблостою, забезпечує високу урожайність зерна сорту Раритет у всіх зонах України.
Подальшого піднесення урожайності зернових тритикале можливо було досягти шляхом
суттєвого збільшення показників продуктивності колосу, рослини, крупності зерна, посилення
зимо- і посухостійкості. Для удосконалення кормових і харчових властивостей тритикале зернового озимого до теперішнього часу використовується перший зерновий сорт тритикале
Амфідиплоїд 206. У Польщі, за участю сорту Амфідиплоїд 206 створено і впроваджено у виробництво новий високопродуктивний сорт зернового тритикале Panteon. У нашій селекційній
програмі Амфідиплоїд 206 щорічно залучається у схрещування різних типів, як внутрішньовидових, так і міжвидових з пшеницею озимою.
Найбільш комплементарною за генетичними системами, що обумовлюють показники
продуктивності, адаптивності та якості, виявилась комбінація Амфідиплоїд 206/Раритет.
Схрещування цих сортів було виконано в 2003 році. В гібридній популяції спостерігалось домінування в F2 - F5 витривалості до хвороб, низької череззерниці сорту Раритет.
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Тритикале
Амфідиплоїд 256, 136
стандарт
Раритет,
127
стандарт
Амфідиплоїд 206 130

Відхилення від
сорту Раритет

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

середнє

Дата
колосіння

Культура, сорт

Висота рослин,
см

Таблиця 12. Морфо-агробіологічні властивості сортів тритикале озимого
(пар, КСВ, 2011-2016 рр.)
Урожайність зерна, т/га

22.05

4,08

5,3

5,89

5,52

4,11

5,15

–0,96

21.05

5,08

5,34

7,43

6,74

5,37

6,11

0

20.05

4,98

5,1

5,08

5,11

5,07

5,42

–0,69

Гарне

137

22.05

5,4

6,13

8,05

5,97

5,66

6,27

0,16

Ратне

132

20.05

5,25

5,98

9,7

6,43

5,74

6,63

0,52

Харроза

125

19.05

5,7

7,58

9,35

6,88

6,12

7,21

1,1

Амос

126

21.05

5,45

6,46

7,84

7,06

6,3

6,89

0,78

Букет

135

23.05

5,68

6,23

9,56

7,5

6,25

7,21

1,1

Шаланда

130

22.05

6,23

6,49

8,14

7,66

6,48

7,32

1,21

Ніканор

127

21.05

5,89

7,01

7,8

7,38

7,76

7,43

1,32

Ярослава

130

22.05

6,17

7,28

10,93

8,03

7,21

8,04

1,93

Тимофій

96

24.05

10,26

8,82

10,11

9,73

3,62

ХАД 201
Пшениця м’яка
озима*

148

21.05

9,4

6,72

8,46

8,19

2,08

102

20.05

4,75

5,09

7,2

5,91

4,18

5,56

–0,55

Жито озиме**

145

15.05

5,16

6,17

6,48

6,1

4,61

6,02

-0,09

НІР05
0,58
0,54
0,42
0,63
0,38
* – 2011 – 2013 рр. – Одеська 267, 2014 – 2016 рр. – Подолянка;
** – 2011 – 2013 рр. – Хасто, 2014 – 2016 рр. – Пам‘ять Худоєрка

0,5

При екологічних випробуваннях у гостропосушливому Степу, окремі скоростиглі лінії,
дібрані з комбінації Амфідиплоїд 206/Раритет, виявили високу посухостійкість, формували
крупне, добре виповнене, скловидне зерно. До F5 доборами в контрастних умовах створили
403 середньостебельних, високопродуктивних ліній, на основі яких сформовано дві сортові
популяції зернового типу – Амос і Маркіян, які було передано на державне випробування відповідно у 2010 і 2011 роках.
Основна мета залучення до схрещувань з сортом Раритет сорту Амфідиплоїд 206 полягала у дальшому підвищенні хлібопекарських властивостей зернових сортів. Національний
стандарт зернових сортів Раритет формує високоякісну, дуже пружну, але недостатньо розтяжну клейковину. Амфідиплоїд 206 – високобілковий сорт із вмістом сирої клейковини понад
30 %. Її якість низька. Дослідження гібридного матеріалу, дібраного з комбінації Амфідиплоїд
206/Раритет, підтвердили можливість створення сортів, досконаліших за якістю зерна.
За морфотипом колосів сорт Амос відноситься до різновидності лютесценс. Висота рослин складає 100-130 см, на рівні середньорослого стандарту. У порівнянні із середньостиглим
батьківським сортом Раритет, Амос виколошується і дозріває на одну – три доби пізніше.
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Зимостійкість рослин сорту Амос підвищена, критична температура вимерзання становить
мінус 18,5-20,5 0С. Посухостійкість – вищесередня - підвищена, 7,5-8,5 балів. Сорт Амос володіє комплексною стійкістю до шкодочинних хвороб, не уражується борошнистою росою, твердою і летючою сажками, бурою і жовтою іржею. У порівнянні із стандартами Раритет і Амфідиплоїд 256, Амос стійкіший до снігової плісняви, фузаріозу колосів і зерна, кореневих гнилей.
Сорт належить до напівінтенсивного типу. Потенційна врожайність зерна становить 8,510,5 т/га. В конкурсному сортовипробуванні Інституту рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН в середньому за 2008-2015 рр. урожайність зерна сорту Амос дорівнювала 6,63 т/га, що на
0,89 т/га перевищує відповідний показник стандарту Раритет.
У порівнянні із стандартом, Амос формує краще озернений колос, густіший продуктивний стеблостій, але дрібніше зерно. В державному сортовипробуванні (2011-2012 рр.) маса
1000 зерен сорту Амос становила в середньому 44,2 г, стандартів – 45,0-47,4 г, відповідно у
сортів Раритет і Амфідиплоїд 256. Збір зерна в зоні Полісся склав 4,99-5,22 т/га, Лісостепу –
5,37-5,47 т/га, що на 0,25-0,28 т/га вище, ніж у стандарту Раритет.
В середньому за два роки прибавка дорівнювала 0,28 т/га. Стандартний сорт тритикале
озимого зернового зернофуражного призначення Амфідиплоїд 256 також поступився Амосу,
особливо в зоні Полісся, де прибавка досягала 0,29 т/га.
В зоні Степу новий сорт Амос показав невелике перевищення над стандартом Раритет
(0,10 т/га). У порівнянні із стандартом Амфідиплоїд 256, Амос і Раритет характеризуються
меншою посухостійкістю і поступаються за урожайністю зернофуражному сорту в посушливій зоні на 0,17-0,27 т/га.
Комплекс адаптивних, продуктивних і якісних цінних господарських ознак дає можливість сорту тритикале озимого зернового Амос конкурувати із стандартними сортами пшениці
м‘якої озимої і жита. В середньому за вісім років випробувань по чорному пару, сорти цих
культур поступились сорту Амос відповідно на 1,41 і 0,89 т/га.
Високу продуктивність сорт Амос поєднує із здатністю формувати клейковину, унікальну для тритикале за якістю. У порівнянні з батьківським сортом Раритет, Амос також характеризується стабільно високими хлібопекарськими і змішувальними властивостями, оскільки
має дуже пружну клейковину (ІДК 45-65 о.п.), високу силу борошна (до 230-260 о.а.), збалансовану на високому рівні якість тіста: пружність 85 мм, розтяжність 75 мм. При виготовленні
хліба із 100 г борошна без поліпшувачів, об‘ємний вихід складає 550-650 мл. Показники розрідження тіста, загальної валориметричної оцінки, об‘ємного виходу хліба та загальної хлібопекарської оцінки сорту відповідають вимогам, що висуваються до цінних і сильних пшениць
[43, 45]. З 2014 року сорт тритикале озимого зернового Амос занесено в Реєстр сортів рослин
України до поширення в зонах Лісостепу і Полісся.
Інший сорт тритикале озимого зернового Маркіян, також як і сорт Амос, сформований
на основі константних, морфологічно однорідних ліній, відібраних із гібридної комбінації
Амфідиплоїд 206/Раритет. Якщо у сорту Амос домінують окремі морфологічні та біохімічні
ознаки батьківського сорту Раритет (різновид, тип і якість зерна, стійкість до хвороб), то до
складу сортової популяції Маркіян увійшли лінії, у яких успадкування деяких ознак відбулось
за проміжним типом (висота рослин, якість клейковини). Комплекс морфобіологічних ознак і
властивостей Маркіян отримав від першого зернового сорту Амфідиплоїд 206: різновид еритроспермум, високу зимостійкість (критична температура вимерзання складає мінус 19,521,5 0С), підвищений вміст білка (11,7-14,9 %), крупне (маса 1000 зерен складає 45,0-58,0 г),
задовільно виповнене зерно (7,5-8,5 балів), подовжене верхнє міжвузля (понад 40 см), що
знижує стійкість проти вилягання на високих агрофонах у аномально вологі роки.
Потенціальна врожайність зерна сорту Маркіян становить понад 9,0 т/га, яка реалізується за рахунок високої озерненості колосів (49 – 63 зернини), крупності зерна (маса 1000 шт.
складає 43,6 г, у стандарту 42,8 г), підвищеної гущини продуктивного стеблостою (342 проти
326 шт./м2 у стандарту Раритет).
У конкурсному сортовипробуванні Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН, в
середньому за 2008-2015 рр., урожайність зерна сорту Маркіян склала 6,71 т/га. Високий збір
зерна отримали в 2008 (8,25 т/га), 2011 році (8,90 т/га), та в 2014 році – 8,14 т/га. Якщо виклю338

чити 2010 рік, коли через пошкодження клопом черепашкою у першій половині травня відмічено високе зрідження та загібель озимих культур по Харківській області, то в середньому за
сім років рівень урожайності сорту Маркіян становитиме 7,38 т/га, що на 0,88 т/га перевищує
показники стандартних сортів тритикале Раритет (+13,5 %), пшениці озимої м‘якої (+1,42 т/га,
або 23,8%) і жита (+1,12 т/га, +17,9 %).
У дослідах Волинської державної с.-г. дослідної станції урожайність сорту Маркіян в
середньому за 2011-2016 рр. склала 6,78 т/га, стандартного сорту Раритет – 6,19 т/га. Сорт
Маркіян мав переваги за масою зерна з колоса (+0,6 г), продуктивною кущистістю (+0,4 стебла на рослину), масою 1000 зерен (46,0 проти 44,3 г у стандарту). Натомість, в умовах Західного Полісся сорт Маркіян перевищував сорт Раритет за висотою рослин (132 см, +12,4 см до
стандарту) і був схильний до вилягання ( мінус 1 бал до стандарту).
У державному сортовипробуванні в середньому за 2013-2014 рр. збір зерна у сорту Маркіян склав по зонах Полісся, Лісостепу і Степу 5,53 т/га, що на 0,21 т/га більше, ніж у національного стандарту Раритет. Новий сорт виявив задовільну стійкість проти вилягання (7,7 балів)
і високу витривалість до хвороб (8,3-8,8 балів), підвищений-високий рівень посухостійкості
(8,3 бали проти 7,5 у стандарту Раритет). У посушливих умовах 2014 року в зоні Степу середня урожайність сорту Маркіян досягла 6,64 т/га, що на 0,22 т/га краще ніж у сорту Раритет.
Таким чином, сорт Маркіян перевищив стандарт за урожайністю в Поліссі (+0,25 т/га), Лісостепу (+0,31 т/га) і Степу (+0,06 т/га), що дало підстави до його занесення в 2015 році в Реєстр
сортів рослин України по всіх зонах.
В сорті Маркіян досягнуто поєднання на високому і підвищеному рівні провідних цінних господарських ознак – зимостійкості, посухостійкості, урожайності, якості зерна (вміст
білку 12,8-14,3 %, ІДК 58 о.п., сила борошна 174 о.а., об‘єм хліба 580 мл, загальна хлібопекарська оцінка 9,0 балів), стійкості до основних збудників хвороб (8,5-9,0 балів). Але за довжиною соломини і особливо верхнього міжвузля (понад 40 см), Маркіян не відповідає вимогам
сучасної моделі зернових сортів напівінтенсивного і особливо інтенсивного типу. Його задовільна стійкість проти вилягання, як у більшості середньорослих сортів, обмежує впровадження, не дозволяє реалізувати потенціал сорту на високому агрофоні. Необхідно було створювати низькостебельні сорти нового покоління з потенційною урожайністю понад 10,512,5 т/га. Нагальна потреба у таких сортах стала особливо очевидною із появою гексаплоїдних
тритикале зі стабільно високими хлібопекарськими властивостями [45].
Серед сортименту тритикале різного типу розвитку налічується чимало низькостебельних генотипів [3]. У селекційному відношенні досконалими короткостебельними тритикале є
Woltario, Baltiko, Panteon та інші сорти, створені у Польщі і впроваджені в с.-г. виробництво
багатьох країн світу. Вони мають довжину стебла 90-105 см, характеризується високою урожайністю (8,5-11,5 т/га), що забезпечується оптимальним поєднанням гущини продуктивного
стеблостою, маси зерна з рослини, високою стійкістю до комплексу хвороб, витривалістю до
специфічних, низькородючих ґрунтів. У той же час польські сорти недостатньо зимостійкі,
мають відмінні кормові та посередні хлібопекарські властивості. За даними Wos H., вміст білка в зерні тритикале польської селекції складає 10,5-013,4 %, клейковини – 12,0-26,7 % , сила
борошна 92-129 о.а., об‘єм хліба 406-492 мл. Отже, серед існуючих сортів гексаплоїдних тритикале були відсутні генотипи, котрі поєднували продуктивність, низькостебельність і високі
хлібопекарські властивості. Окремі зразки за якістю хліба наближались до філерів.
Зі створенням сорту Раритет темпи удосконалення гексаплоїдних тритикале за хлібопекарськими властивостями стрімко збільшились. У результаті тривалих пошуків, винайшли
вдалу гібридну комбінацію, яка поєднувала надпружну і водночас еластичну, але недостатньо
розтяжну клейковину одного сорту з найбільш розтяжною клейковиною іншого батьківського
зразка, що забезпечило піднесення хлібопекарської сили тритикале на новий рівень [47].
Гібридну комбінацію Раритет/ХАД 7-522 виконали в 2008 році. Починаючи з F3, популяцію і лінії висівали у контрактних агрокліматичних умовах. У F3-F7 щорічно досліджували в
розсадниках і екологічному випробуванні понад 3,7 тис. потомств різного типу розвитку, переважно озимих і пізньостиглих дворучок. До 2015 року відселектували 1512 константних,
морфологічно однорідних, в основному середньо- і низькостебельних ліній, які вивчили за
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урожайністю (7,5-13,3 т/га), вмістом білка (8,9-14,5 %), крохмалю (58,4-76,2 %), твердозерністю (48-156 Н), хлібопекарськими властивостями (420-790 мл). На основі низькостебельних
ліній (до 100 см) з урожайністю понад 10,0 т/га і об‘ємом хліба без поліпшувачів 650-790 мл,
сформували сортову популяцію, яку передано в 2016 році на державне сортовипробування під
назвою Тимофій.
Ботанічна приналежність сорту суберитроспермум. Колос пірамідальний, крупний, довжиною 11,5-12,1 см (у батьківських компонентів 9,6-10,6 см), щільний, 31,6 колосків проти
27,2-28,3 шт. відповідно у сорта Раритет і ХАД 7-522.

Колосся і зерно сорту тритикале озимого Тимофій
(Triticosecale Witt., var. suberythrospermum)
Озерненість колосів сорту Тимофій на 13,1-13,9 % вище у порівнянні з батьківськими
компонентами. Зерно видовжене, добре виповнене (8-9 балів), крупніше, ніж у обох вихідних
сортів (45,0 г проти 39,3 і 42,7 г відповідно у Раритет і ХАД 7-522).
На відміну від середньостиглих батьків, сорт тритикале Тимофій має більш подовжений вегетаційний період (на 2-3 доби). Висота рослин сорту складала на фоні без добрив 84,7 см, що
відповідно на 31,7 і 44,6 см менше за батьківські сорти Раритет і ХАД 7-522. При внесенні весняного підживлення у дозах N60 – N210 довжина стебла підвищувалась в середньому на 5,4 см. Зниження висоти соломини сорту Тимофій обумовлено укорочуванням усіх міжвузлів, у більшій мірі
середнього (l4) та нижніх (l5, l6). Якщо міжвузля l1 - l3 у сорту Тимофій зменшились у порівнянні із
Раритетом і ХАД 7-522 на 27,6-34,2 %, то l4 - l6 – відповідно на 37,2-39,6 % (табл. 13).
Рослини сорту дуже добре облистнені, листя довге і крупне. Після колосіння на рослинах з‘являється сильний восковий наліт.
Низькостебельний сорт тритикале Тимофій володіє комплексом адаптивних властивостей. Зимостійкість підвищена-висока (8,0-8,5 балів), посухостійкість висока (8,5-9,0 балів). У
різних агрокліматичних зонах (Лісостеп, Західне Полісся, гостропосушливий Степ) і фонах
мінерального живлення новий сорт виявив високу стійкість до збудників твердої і летючої
сажки, борошнистої роси, бурої, стеблової і жовтої іржі (9 балів). Ураження сніговою пліснявою, фузаріозом колосів і зерна, кореневими гнилями на рівні стандартного сорту Раритет.
Потенційна урожайність сорту Тимофій становить понад 12,5 т/га. У конкурсному випробуванні збір зерна нового сорту був стабільно високим і в 2014 році склав 10,26; 2015 –
8,82; 2016 – 10,11 і в 2017 –10,59 т/га. У середньому за чотири роки урожайність досягла
9,94 т/га, що на 3,58 т/га перевищує показник національного стандарту Раритет.
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Висока урожайність сорту Тимофій забезпечується комплексом адаптивних властивостей, збалансованих на підвищеному-високому рівні, інтенсивним кущенням в осінньовесняний періоди, що призводить до формування продуктивного стеблостою на неудобреному
фоні 450-500 і 550-610 колосів/м2 при підживленні N60-N180.
Максимальні показники озерненості колосів (49,7-55,6 шт.), маси зерна з колоса і рослини (2,41 г і 2,98 г відповідно) досягались у разі внесення N60-N90. У середньому за два роки
найвища урожайність 11,97 т/га отримана при підживленні N90 в сприятливих умовах зволоження (табл. 14). Урожайність на разі могла бути значно вищою, але в умовах 2015 року, при
найбільш гостропосушливій осені за весь період метеоспостережень (136 років), отримати
сходи своєчасно не вдалось навіть по пару, 35-65 % рослин увійшли в зиму у фазі шилець, або
зійшли під снігом протягом зими.
Таблиця 13. Морфологічні особливості низькостебельного сорту тритикале озимого
Тимофій і його батьківських компонентів (2015-2016 рр.,  )

Фон,
показник

Висота
рослин (Н),
см

Довжина міжвузлів,см / % від Н
l1

l2

l3

l4

l5

l6

0

+0,1

+0,3

Раритет, стандарт, ♀
Без
добрив

116,4
ХАД 7 – 522, ♂

Без
добрив

129,3
Тимофій (Раритет / ХАД 7 - 522)

Без
добрив

84,7

N60

92,2

N90

88,6

N120

90,5

N150

92,1

N180

88,1

N210

87,9

N240

91,2

 N60 – 240

90,1

± до No

+5,4

0

+1,6

341

+0,1

342

3,21

2,95

3,45

3,25

3,00

3,00

2,65

3,15

3,20

3,10

+0,15

Без добрив

Без добрив

N60

N90

N120

N 150

N180

N210

N240

 N60 – 240

± до No

НІР05

3,10

Без добрив

+0,20

2,90

3,00

2,90

2,40

2,85

2,75

2,85

3,25

2,70

2,50

2,54

+94,9

579,9

575

589

610

598

548

595

545

485

376

384

4,47

0

12,1

12,7

12,0

11,7

12,3

11,9

12,3

12,1

-0,6

31,0

32,3

30,1

30,7

30,5

30,5

32,1

31,1

-1,3

47,1

48,1

44,5

43,1

44,4

44,4

55,6

49,7

-0,3

119,8

126,9

118,9

92,3

107,5

110,9

136,8

145,3

+0,25

1,98

2,08

1,85

1,72

1,83

1,91

2,41

2,08

-0,57

4,83

5,01

4,70

3,49

4,23

4,56

5,81

5,98

5,40

148,5

1,80

Тимофій (Раритет / ХАД 7 - 522)
12,1
31,96
48,4
120,1
2,23

42,5

42,8
115,2
ХАД 7 – 522, ♂
6,14

27,2

28,3
1,91

10,5

9,6

-5,0

40,0

39,5

39,3

37,8

39,3

41,0

41,9

41,2

45,0

42,7

39,3

0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

8,0

0,47

+1,44

10,91

11,74

10,38

10,76

10,94

10,27

11,97

10,34

9,47

7,62

6,06

-4,9

41,2

38,0

41,8

41,0

40,6

42,2

43,0

41,8

46,1

25,3

31,8

Таблиця 14. Морфобіологічні особливості низькостебельного сорту тритикале озимого Тимофій і його батьківських компонентів
(2015-2016 рр.,  )
Кількість зерен,
Кущистість, шт.
Маса зерна, г
Гущина
шт.
Довжи- КількіМаса
Стійпрод.
УрожайК
на кость
1000 кість до
з гоон, показник
стебленість
госп.,
в головлосу,
колосбурої
продукз рословз рос- зерен,
стою,
т/га
%
загальна
ному
см
ків, шт.
г
іржі, бал
тивна
лини
ного
лини
2
шт./м
колосі
колоса
Раритет, стандарт, ♀

Хлібопекарські властивості зерна сорту Тимофій відмінні. Вміст білка в зерні складає
11,9-13,4 %, сила борошна 230-320 о.а., об‘єм хліба зі 100 г борошна без поліпшувачів 700780 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 9,0 балів. Таким чином, за рівнем прояву основних
цінних господарських ознак, низькостебельний сорт Тимофій максимально наближений до
ідеальної моделі зернового тритикале хлібопекарського напрямку використання.
Проблема підвищення продуктивності зернових сортів тритикале вирішується нами
шляхом збільшення виходу зерна із загального врожаю надземної маси. На сучасному етапі
селекції тритикале подальше зниження висоти рослин небажане, а підвищення озерненості
колосів, гущини продуктивного стеблостою, крупності, виповненості, натурної ваги зерна
потребують поліпшення. У цьому напряму потужні можливості гібридної комбінації Раритет/ХАД 7-522 ще далеко невичерпані. Окремі лінії мають на 15,0-28,4 % кращу продуктивність при збереженні на високому рівні адаптивних властивостей, якості хліба.
Під урожай 2018 року на державне сортовипробування передано низькостебельний сорт
зернового тритикале Єлань з потенційною урожайністю зерна понад 12,0 т/га і хлібопекарськими властивостями на рівні цінних і сильних пшениць.
Таким чином, шляхом міжродової і внутрішньовидової гібридизації створено на багатолінійній основі і впроваджено у виробництво спеціалізовані за використанням зернові сорти
фуражного і технічного призначення (Амфідиплоїд 52, Харроза), хлібопекарського напряму
(Раритет, Амос, Маркіян, Тимофій) з підвищеним рівнем адаптивних властивостей, потенційною урожайністю 9,5-12,5 т/га, високими кормовими і харчовими якостями.
Селекція сортів тритикале озимого універсального призначення. В сучасних умовах
сорти озимого тритикале вирощуються у господарствах на різні цілі. Крупні компанії і холдинги експортують переважно пшеницю, кукурудзу і ячмінь. В 2015-2016 рр. при загальному
валовому зборі зерна 56,6-62,0 млн. т, за межі України вивезли пшениці 17,354 млн. т, кукурудзи 17,396 млн. т і ячменю 4,409 млн. т, інших зернових – 256 тис. т. Серед останніх зерно
тритикале скоріше за все не фігурує. Воно використовується на внутрішні потреби. Середні і
дрібні фермерські господарства займаються вирощуванням тритикале озимого переважно для
отримання зернофуражу, зелених кормів, силосу, іноді на випас. На такі цілі найкраще підходять сорти тритикале універсального призначення. Враховуючи ці вимоги, тривалий період
проводилась селекція по удосконаленню і поєднанню на оптимальному рівні загальної продуктивності тритикале озимого – зернового і кормового, з поліпшеними поживними і харчовими
властивостями. Створені в різний час укісні та зерноукісні сорти (Амфідиплоїд 1, Амфідиплоїд 44 та інші) характеризувались високою продуктивністю зеленої маси і задовільною урожайністю зерна. Основне їх призначення – виробництво соковитих та інших видів кормів для
тваринництва. В господарствах більший попит мали сорти тритикале озимого зернокормового
напряму, які забезпечували підвищений урожай зеленої маси, близький до укісних сортів (4555 т/га), з високою зерновою продуктивністю – Амфідиплоїд 3/5, Амфідиплоїд 15 та ін. Окремі з цих сортів за ознаками продуктивності зерна, зеленої маси і якості кормів, являли собою
цінний вихідний матеріал для створення високоадаптивних, універсальних сортів нового покоління, продукція яких використовувалась би у багатьох напрямах і задовольнила вимоги
кормовиробництва, харчової і технічної промисловості.
За комплексом основних господарсько біологічних ознак, що забезпечують відносно
стабільний урожай зерна, зеленої маси у поєднанні з високим вмістом білка, гарними адаптивними властивостями, особливо виділявся Амфідиплоїд 3/5. Цінні ознаки, притаманні сорту, в
тому числі відмінно виповнене високобілкове зерно і стійкість рослин проти вилягання, було
поєднано шляхом внутрішньовидовій гібридизації з високою продуктивністю, витривалістю
до хвороб, кращою якістю зеленої маси. З початку 80-х років Амфідиплоїд 3/5 став одним з
основних затребуваних сортів у програмі по створенню вихідного матеріалу для селекції тритикале різних напрямів використання.
Більшість цінних господарських ознак, які відповідають моделі тритикале універсального призначення, має сорт Гарне, зареєстрований в Україні з 2004 року. Створено сорт методом
внутрішньовидової гібридизації та багаторазових доборів морфологічно однорідних, константних ліній, дібраних із популяції від схрещування тритикале різного походження озимих і
ярих зразків (рис. 5).
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Рис. 5. Родовід сортів тритикале озимого Гарне і Ратне
При створенні сорту Гарне перше схрещування тритикале ярового і озимого було виконано в 1980 році. Із гібридної популяції 2059 р11/ Амфідиплоїд 3/5 виділили в F4 високорослу,
пізньостиглу дворучку Амфідиплоїд 233, яка успадкувала від сорту Амфідиплоїд 3/5 відмінно
виповнене зерно, за лінійними параметрами пшеничного типу із вмістом білка понад 14 %.
Для покращення ознак кущистості, продуктивності колосу і стійкості проти вилягання, в
1985 році до схрещування з дворучкою Амфідиплоїд 233 залучили низькостебельний сорт
тритикале Кубанец селекції Краснодарського НДІ імені П. П. Лук‘яненка. Протягом 19861990 рр. гібридну популяцію Кубанец/Амфідиплоїд 233 і дібрані з неї лінії вивчали при чергуванні осінньої сівби з весняною, що дозволило виділити короткостебельні, продуктивні, але
пізньостиглі дворучки, кращу з яких Амфідиплоїд 553 схрестили в 1990 році з високопродуктивним середньорослим сортом тритикале Malno (Польща).
У результаті багаторазових доборів в контрастних умовах, із генетично близьких гібридних популяцій Кубанец/Амфідиплоїд 233 та Malno/Амфідиплоїд 553 було відселектовано
260 високозимостійких, морфологічно однорідних, константних ліній з абсолютно сланкою
формою куща, здатних до формування густого, продуктивного стеблостою. На основі цих
ліній створено озимий сорт Гарне.
За апробаційними ознаками Гарне відноситься до різновиду лютесценс. Колос веретеноподібний, крупний, довгий (11,5-13,2 см), щільний, зерно червоне, видовжене, дуже крупне.
Маса 1000 зерен в середньому за 1999-2013 рр. склала 47,2 г. За рівнем прояву цієї ознаки Гарне поступається тільки зерновому сорту Амфідиплоїд 206, у якого великі розміри зерна
(48,6 г) пов‘язані із недостатньою гущиною продуктивного стеблостою.
Тритикале озиме Гарне відноситься до середньостиглої групи сортів. Тривалість вегетаційного періоду становить 277-287 діб. Фази виходу рослин у трубку і початок колосіння наступають на 10-15 діб після жита озимого Харківське 98, Пам‘ять Худоєрка, що дозволяє використовувати у зеленому конвеєрі ці культури на протязі 20-28 діб.
Сорт Гарне характеризується більшою, ніж стандартні зернові сорти висотою і облистненістю. В оптимальні і аномальні за умовами зволоження роки, висота рослин сорту Гарне
складає понад 155 см, у посушливі – знижується до 115-125 см, що на 10-25 см перевищує
відповідні показники зернового стандарту Раритет.
Сорт тритикале Гарне має високу зимостійкість. Критична температура вимерзання на
глибині вузла кущення дорівнює мінус 21,5 0С. В умовах 2003 року, при майже повній загибелі
сортів пшениці озимої м‘якої як в дослідах, так і по Харківській області (стандартний сорт пшениці м‘якої озимої Донецька 48 перезимував на 12,0 %), Гарне зберігся на 90,0 %.
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Висока морозозимостійкість рослин сорту Гарне обумовлена генетично і пов‘язана з
тривалою стадією яровізації (понад 65 діб), уповільненими темпами росту і розвитку в осінній
і ранньовесняний періоди при збереженні інтенсивного кущення, що забезпечує формування
продуктивного стеблостою понад 450 колосів/м2. Інші адаптивні властивості сорту Гарне відповідають вищесередньому-підвищеному рівню. Виключенням є схильність сорту до ураження летючою сажкою. При відсутності заходу протруєння насіння перед сівбою частина уражених рослин може досягати 1,0 %. Потенційна продуктивність сорту висока і становить 9,0
т/га зерна, 55-65 т/га зеленої маси. В конкурсному сортовипробуванні Інституту рослинництва
імені В. Я. Юр‘єва НААН збір зерна в середньому за 1999-2015 рр. склав 5,92 т/га, що на 0,73
і 1,45 т/га перевищує показники стандартних сортів тритикале Амфідиплоїд 256 та пшениці
озимої м‘якої Одеська 267 і Подолянка. Висока урожайність зерна отримана у 2000 році (8,50
т/га) та 2014 році (8,05 т/га). Збір зеленої маси сорту Гарне варіював по роках від 34,2 до 68,7
т/га, що всього на 3,4-9,1 т/га нижче у порівнянні із тритикале озимим укісного призначення
Амфідиплоїд 44. Якість зеленої маси добра, на рівні стандарту. Підвищена соковитість стебел
і листя, більший вміст поживних речовин ніж у жита, забезпечує тритикале ефективність при
використанні у свіжому вигляді на корм і після колосіння, а також для приготування сінажу,
силосу, трав‘яного борошна.
У зоні Полісся в середньому за два роки урожайність зерна склала 5,31 т/га, Лісостепу –
4,87 т/га. Прибавка над стандартом мала місце тільки на Поліссі (+0,53 т/га), а в Лісостепу
урожайність нового сорту не поступалась стандарту. За результатами проморожування Гарне
відноситься до групи сортів з високою морозозимостійкістю, на рівні жита озимого. У порівнянні із сортом жита Ірина, який випробовувався у ці роки в Поліссі та Лісостепу, тритикале
Гарне перевищувало жито за урожайністю відповідно на 12,2-12,5 %. Сорт Гарне перевищував жито за крупністю зерна на 28,1-29,8 %, вмістом білка – на 11,3-16,2 %. Технологічні властивості сорту Гарне знаходяться на рівні пшениць філерів: клейковина I групи (ІДК 50-60
о.п.), її вміст складає 18,0-28,0 %, сила борошна 150-180 о.а., об‘єм хліба 450-480 мл.
Висока потенційна і реальна урожайність зерна і зеленої маси, підвищений вміст білка в
зерні і хороші хлібопекарські властивості дають підстави віднести Гарне до універсальної
групи сортів.
У 1995 році виділено середньорослу, продуктивну лінію озимого типу розвитку Амфідиплоїд 157. Даний зразок характеризувався високою озерненістю колосів, але розщеплювався за формою куща, зимостійкістю, тривалістю вегетаційного періоду, висотою рослин, виповненістю зерна, стійкістю до хвороб. Протягом 1996-2003 рр. виконувались добори в умовах
гостропосушливого Степу (Приморська ДСД), спрямовані на зниження череззерниці колосів,
посилення стійкості до проростання на пні при тривалому перестої. Створену серію константних зимостійких ліній з напівсланкою формою куща з 2000 року випробовували одночасно в
трьох зонах – Лісостепу (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН), гостропосушливому Степу (Приморська ДСД), західному Поліссі (Волинський ІАПВ). До складу популяції
озимого сорту універсального призначення Ратне увійшло 24 середньостиглих, високоврожайних лінії різновиду лютесценс з вищесередньою-підвищеною зимостійкістю. На державне
випробування сорт Ратне було передано в 2003 році спільно з Волинським ІАПВ.
Як і Гарне, сорт тритикале Ратне характеризується високою продуктивністю зерна і зеленої маси, хорошими і відмінними адаптивними властивостями. Потенційна урожайність
зерна сорту Ратне складає 8,5-9,5, зеленої маси 45-55 т/га.
За роки конкурсних випробувань сортової популяції в Інституті рослинництва імені
В. Я. Юр‘єва НААН (1994-2015 рр.), середній урожай зерна становив 5,69 т/га. Високу урожайність сорту Ратне зафіксовано у 2000 році (8,50 т/га), у 2001 році (7,21 т/га), у 2008 році
(7,33 т/га).
Особливо сприятливі умови для сорту Ратне склались у 2014 році, коли було отримано
9,70 т/га, що на 2,27 т/га перевищує рівень зернового стандарту Раритет, на 1,65 т/га краще,
ніж у сорту Гарне. Результати, одержані в умовах 2014 року, свідчать про більш високу посухостійкість сорту Ратне у порівнянні з іншими сортами. Стабільно високі збори зерна сорт
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Ратне тривалий час демонструє в умовах західного Полісся. В конкурсному сортовипробуванні Волинського ІАПВ у середньому за 2003-2014 рр. при врожайності зерна 6,95 т/га сорт Ратне перевищив стандарт Амфідиплоїд 42 на 1,59 т/га, що забезпечувалось перевагою у стійкості проти вилягання, бурої іржі, септоріозу, кореневих гнилей. У специфічних умовах західного
Полісся попередні сорти Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН (Амфідиплоїд 3/5,
Амфідиплоїд 60) виявились недостатньо адаптованими до помірно теплих, зволожених регіонів. Вони поступались за врожайністю і стійкістю до хвороб слабкозимостійкому, але високопродуктивному сорту Presto (Польща), який було зареєстровано в зоні Полісся.
Першим результатом спільної з Волинським інститутом АПВ роботи по створенню пластичних, високоврожайних, більш якісних сортів тритикале, став сорт Ратне. За стійкістю до
основних збудників хвороб і урожайністю зерна він стабільно перевищував інші сорти тритикале, в тому числі польської селекції, дозволених до поширення в зоні Полісся. Так, в конкурсному сортовипробуванні Волинського ІАПВ у 2011 році урожайність зерна сорту Ратне
склала 7,16 т/га, сорту Pawo (Польща) – 6,54 т/га.
З часу реєстрації (2007) вже в 2011 році Ратне став найбільш поширеним сортом тритикале у Волинській області і займав 8,7 тис. га, що складало 34,0 % від загальної площі під тритикале озимими. Впровадженню сорту у західному Поліссі сприяла саме його універсальність,
стабільно висока урожайність зерна і зеленої маси, а також хороша якість зерна. Вміст білка
становив 11,3-15,1 %, клейковина відповідала I групі якості (ІДК 65-75 о.п.), загальна хлібопекарська оцінка досягала 7,5-8,0 балів. В умовах Волинської області добре адаптуються середньорослі сорти тритикале озимого з комплексною стійкістю до різноманітних несприятливих чинників, особливо до хвороб.
В останні десятиліття у зв‘язку із змінами клімату з‘явилась потреба в удосконаленні
витривалості нових сортів. На сучасному етапі селекції надскладне завдання – поєднання на
високому рівні основних адаптивних властивостей, продуктивності та якості зерна тритикале.
І саме на багатолінійній основі вдається формувати стабільно високоврожайні сортові популяції з підвищеною адаптивною ємкістю. Створення і впровадження сорту тритикале озимого
універсального призначення Ратне підтверджує конкурентоспроможність генетично поліморфних сортів. До тритикале озимого універсального призначення належить і спільний з Волинським інститутом АПВ сорт Шаланда, зареєстрований в Україні з 2014 року.

Колосся і зерно сорту тритикале озимого Шаланда
(Triticosecale Witt., var. suberythrospermum).
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Сорт Шаланда виведений методом внутрішньовидової гібридизації тритикале ярого
АD 992 (Мексика) з озимим зерновим сортом Амфідиплоїд 52. Схрещування виконано у
1998 році. Добори із гібридних популяцій F2 - F6 проводили при весняних і осінніх висівах у
зонах Лісостепу і гостропосушливого Степу. Практичне значення мали середньо- і високостеблові лінії озимого типу розвитку, які характеризувались високою продуктивністю колосів, інтенсивним кущенням, дуже доброю облистненістю рослин, товстим, міцним, стійким проти вилягання стеблом. Ці ознаки поєднувались з високою зимо- і посухостійкістю та імунітетом до основних збудників хвороб – фузаріозу колосів і зерна (8,5-9 балів), борошнистої роси (9 балів),
кореневих гнилей (8,0-8,3 бали), бурої іржі (8,5-9,0 балів). Новий сорт тритикале універсального
призначення сформували на основі кращих за комплексом цінних господарських ознак середньостебельних ліній, що випробовувались тривалий час (2003-2010 рр.) в умовах трьох агрокліматичних зон. У сортовипробуванні Волинського інституту АПВ (2004-2005 рр.) середня урожайність високорослих ліній, підібраних з комбінації АD 992/Амфідиплоїд 52, дорівнювала
7,16 т/га, середньрослих – 7,29 т/га з варіюванням від 5,45 до 8,63 т/га. Стандартні сорти за рівнем урожайності відрізнялись: сорт укісного призначення Амфідиплоїд 44 – 4,54 т/га, зерновий
сорт Амфідиплоїд 256 (національний стандарт) – 7,50 т/га.
У конкурсному сортовипробуванні Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН в
середньому за п‘ять років (2004-2009) збір зерна в популяції АD 992/ Амфідиплоїд 52 склав
7,35 т/га, стандартного сорту Амфідиплоїд 256 – тільки 5,78 т/га. В державному сортовипробуванні, у середньому за 2011-2012 рр., урожай зерна універсального сорту Шаланда становив
4,86 т/га, у т.ч. в зоні Полісся 5,10, Лісостепу 5,58 т/га. Стандартний зерновий сорт тритикале
Раритет забезпечив у цих умовах відповідно 4,44; 4,50 та 5,36 т/га. Середня гарантована прибавка склала 0,42 т/га. Високі зимо- та посухостійкість, комплексний імунітет до хвороб, витривалість на супісчаних, кислих, солончакових, торф‘янистих ґрунтах свідчать про виняткову адаптивну ємкість сорту Шаланда, що забезпечує в різних умовах кращі високі врожаї зерна у порівнянні із стандартними сортами пшениці і тритикале. За 11 років (2004 – 2015 рр.)
конкурсних випробувань по чорному пару урожайність зерна сорту Шаланда досягла
6,75 т/га, стандарту Раритет – 5,91 т/га, стандартних сортів пшениці озимої м‘якої (Одеська
267 і Подолянка) – 5,13 т/га. Стабільна урожайність базується на багатолінійності сорту в поєднанні з високою продуктивною кущистістю (445-500 шт.), крупним, добре озерненим колосом (44-52 зерна), підвищеною масою 1000 насінин (38,8-54,0 г). Сорт тритикале озимого Шаланда формує зерно з відмінними кормовими (вміст білка 11,9-14,3 %, крохмалю 64,1-76,5 %)
і задовільними хлібопекарськими властивостями: вміст клейковини 17,3-26,9 %, ІДК 85110 о.п., сила борошна 80 о.а., об‘єм хліба із 100 г борошна 350-420 мл, загальна хлібопекарська оцінка 6,1-7,5 балів. Технологічні особливості клейковини і тіста сорту Шаланда прийнятні для виготовлення високоякісного хліба за житньою технологією.
Шаланда, як сортотип тритикале озимого універсального призначення, потребує покращення кущистості, міцності стебла, підвищення продуктивності колоса і рослини. Поєднання
високих адаптивних властивостей, притаманних сорту Шаланда, з поліпшенням крупності,
виповненості зерна і особливо якості клейковини, тіста і хліба сприятиме поширенню сортів
універсального типу в регіонах з аномальними агрокліматичними умовами.
Вимогам, що висуваються до модельного сорту, у більшій міри відповідають нові сорти
Ніканор, Ярослава та Пластун волинський, які володіють вищесереднім-високим рівнем якості зерна і комплексом інших цінних господарських ознак, властивих універсальним сортам
тритикале (табл. 15).
Таким чином, методом внутрішньовидової гібридизації пшенично-житних амфідиплоїдів з різним типом розвитку створено на багатолінійній основі тритикале універсального призначення – озимі (Гарне, Ратне, Шаланда), дворучки (Ярослава, Пластун волинський, Олександра) і поліморфний за типом розвитку сорт Ніканор, котрі поєднують високі урожайні, адаптивні та якісні показники зернокормових і зернофуражних сортів з середніми (Шаланда, Ратне), підвищеними (Гарне) і високими хлібопекарськими властивостями (Ярослава, Пластун
волинський, Олександра).
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* – потенціальна урожайність, ** – фактична урожайність

Урожайність зерна
Потенціальна урожайність зеленої маси
Вегетаційний період
Висота рослин
Довжина верхнього міжвузля
Стійкість до вилягання
Продуктивна кущистість
Гущина продуктивного стеблостою
Довжина головного колосу
Кількість колосків в головному колосі
Кількість зерен в колосі
Череззерниця
Маса зерна з головного колоса
Маса зерна з рослини
Збиральний індекс
Критична температура вимерзання на вузлі кущення
Посухостійкість
Стійкість до бурої іржі
Стійкість до стеблової іржі
Стійкість до снігової плісняви
Стійкість до септоріозу
Стійкість до фузаріозу зерна
Маса 1000 зерен
Натурна вага
Вміст білку в зерні
Вміст крохмалю в зерні
Вміст сирої клейковини
ІДК, о. п.
Сила борошна
Об‘ємний вихід хліба
Загальна хлібопекарська оцінка
Число падання
9,0*/6,01**
60
317
128
36
7,5
3,5
454
12,3
28,0
50,6
19,5
2,3
4,8
26,9
-21,5
8,0
8,0
9,0
7,0
7,0
8,0
47,2
674
12,2
62,6
21,3
70
110
456
8,5
267

8,5/5,71
55
318
132
36
7,0
2,8
340
11,5
31,3
42,6
19,8
2,0
4,1
24,5
-18,5
8,0
7,0
9,0
8,0
8,0
7,0
44,5
675
13,0
63,2
24,0
85
89
460
8,1
195

9,0/6,75
65
320
135
32
4,5
3,0
450
125
32,0
48,30
14,0
2,5
3,8
26,1
-21,0
8,0
8,0
9,0
8,0
8,0
8,0
46,5
701
13,5
63,0
28,0
80
95
460
8,0
190

9,5/7,43
60
316
127
29
8,0
3,3
503
11,0
28,8
37,7
12,5
1,8
3,3
26,0
-19,5
9,0
8,0
9,0
8,0
8,0
8,0
42,8
725
12,6
62,6
19,5
55
183
560
9,0
218

10,5/8,21
65
318
130
31
8,0
3,5
423
11,3
29,5
46,3
8,0
2,2
4,0
28,1
-18,0
9,0
8,0
9,0
8,0
8,0
8,0
46,5
740
13,3
62,1
20,5
60
203
630
9,0
226

Таблиця 15. Параметри сортів тритикале озимих універсального призначення
Показники сортів
Од. виміГосподарсько цінні ознаки
рювання
Гарне
Ратне
Шаланда
Ніканор Ярослава
11,0
65
320
125
25
8,5
3,5
450
11,5
32,0
55
5,0
2,8
5,0
40,0
-21,0
9,0
9,0
9,0
9,0
8,0
9,0
50,0
750
13,8
65,0
29,0
55,0
250
650
9,0
350

Модельній сорт

Хлібопекарські якості сортів тритикале озимих гексаплоїдних. Одним з пріоритетних напрямів селекційних досліджень з тритикале є створення високоврожайних сортів з підвищеними адаптивними і хлібопекарськими властивостями. Отримання вихідного матеріалу
для розв'язання цієї складної проблеми здійснювалося шляхом внутрішньовидової гібридизації ліній і сортів тритикале з контрастним типом розвитку (озимих, ярих, дворучок). Гібридні
популяції і лінії опрацьовували одночасно або послідовно в умовах Лісостепу (м. Харків),
Західного Полісся (смт. Рокині) і гостропосушливому Степу (м. Маріуполь), чергуючи осінні
посіви з весняними. Відселектовані в результаті багаторазових відборів лінії використовували
при формуванні сортових популяцій гексаплоїдних тритикале: Амфідиплоїд 44 (в Реєстрі РФ
з 1992 р., України – 1993 р.), Амфідиплоїд 256 (Україна – 2001 р., національний стандарт сортів тритикале зернокормового використання; РФ, з 2014 р.), Гарне (Україна – 2004 р., РФ –
2009 р.), Ратне (створений спільно з Волинським ІАПВ, зареєстрований в Україні з 2007 р.),
Раритет (Україна – 2008 р., національний стандарт зернових сортів тритикале хлібопекарського призначення), Харроза (Україна – 2011 року), Амос. Букет, Шаланда (Україна – 2014 р.),
Маркіян (Україна – 2015 р.), Ніканор (Україна –2016 р.), Ярослава. Донець, Пластун волинський (Україна – 2018 р.) [21, 48-51].
Важливим завданням нашої роботи було вивчення сортів тритикале озимого різного походження за їх технологічними, біохімічними і хлібопекарськими властивостям. В дослідженнях використовували сорти тритикале ярого (Аіст) і озимого (Амфідиплоїд 44, Амфідиплоїд 52,
Амфідиплоїд 57, Амфідиплоїд 256, Гарне, Ратне, Раритет, Амос, Маркіян, АДМ 13, Харроза,
Ладне, Ярослава та ін.), створені в Україні, РФ (Валентин 90, Каприз, Водолей, ТИ 17, Прорыв)
і Польщі (Lamberto, Moderato, Pawo, Secundo), а також пшениці озимої (Одеська 267, Подолянка) і ярої (Харківська 26, Харківська 30, Улюблена) та жита озимого (Харківське 98) української
селекції. Польові досліди закладали по чорному пару. Технологія вирощування загальноприйнята для озимих і ярих культур. Оцінка якості зерна і хлібопекарських властивостей виконана в
Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН у відповідності з Методикою державного
сортовипробування і методичними рекомендаціями без застосування покращувачів [7, 9, 10].
Результати багаторічного вивчення технологічних і хлібопекарських властивостей тритикале озимого у порівнянні зі стандартними сортами пшениці м'якої озимої та ярої, тритикале ярого представлені в табл. 16, 17, 18.
Сорти тритикале озимого з крупним, добре виповненим зерном характеризуються підвищеним виходом борошна (64,5-70,0 %), невисоким вмістом білка (11,3-13,1 %) і сирої клейковини (17,3-22,3 %), відносно стабільною і низькою амілолітичною активністю (251-294 сек.). За
якістю ж клейковини вони істотно розрізняються. Тритикале озиме Амфідиплоїд 256, типовий
сорт зернокормового використання, а також близькі до нього Амфідиплоїд 52, Ладне, Ратне,
АДМ 13 (Україна) та сорти, створені в інших країнах (Lamberto, Moderato, Pawo, Secundo з
Польщі; ТИ 17, Каприз, Водолей, Прорыв з РФ), при виготовленні тіста без покращувачів, через
надмірно слабку клейковину,мали низькі хлібопекарські властивості: силу борошна 60-100 о.а.,
об‘єм хліба 350-400 мл, загальну хлібопекарську оцінку 4-7 балів.
Зерно сортів тритикале зернокормової групи використовується переважно у годівлі тварин і птиці. Борошно з низькими реологічними властивостями цілком придатне для виробництва хліба за житньої технології, або в суміші з пшеницею, виготовлення бісквітів, печива,
вафель, екструдованих продуктів.
Суттєвим кроком на шляху вдосконалення тритикале озимого як культури, стало створення сорту Гарне. У ньому поєднуються висока зимостійкість (8,5 балів) з урожайністю 9,510,5 т/га і відносно хорошими хлібопекарськими властивостями. За силою борошна, якістю
клейковини, тіста, об'ємом хліба і загальною хлібопекарською оцінкою, Гарне випереджає в
середньому за дев'ять років відповідні показники стандарту Амфідиплоїд 256 на 8-75 %.
Родовід сортів тритикале озимого Раритет, Амос, Маркіян, Ніканор, Ярослава, Пластун
волинський, Тимофій наведено на рис. 6.
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27,7
+47,3
1,24
13,5

13,0

+10,2

0,52
12,0


± до Раритету,%
S
V,%


± до Раритету,
%
S
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Аіст**

Одеська 267**
4,09
23,2

+7,3

+65,5

Тритикале озиме
76,1
77,8
2,74
14,19
10,8
54,7
70,0
110,3
-8,0
+41,8
4,33
8,16
18,6
22,2
49,2
192,7
-35,3
+147,7
3,58
13,35
21,8
20,8
Тритикале ярове
62,2
120,8
+26,4
-37,3
3,13
11,30
15,1
28,1
Пшениця озима
52,8
319,0
+24,6

89,0

52,4
-26,6
3,00
17,2

45,6
2,92
19,2
49,7
+9,0
3,77
22,8
71,4
+56,6
4,31
181

17,02
5,12
16,0
17,3
Пшениця ярова
13,7
33,6
86,1
200,4
62,4

± до Раритету, %
+16,1
+78,7
+75,0
+4,0
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0,52
1,58
5,45
25,8
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14,1
19,0
38,7
21,4
* – 2003 і 2006 рр. виключені через значну загибель рослин (сувора зима, градобій ),
** – національний стандарт,
*** – загальна хлібопекарська оцінка, бал
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Гарне
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+20,2
1,02
13,5

13,4
+13,6
0,14
3,1


S
V,%

± до АД 256, %
S
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± доАД 256,%
S
V,%

Амфідиплоїд
256**

17,3
1,12
19,3
21,3
+23,1
0,91
12,9
18,8
+8,7
0,76
12,1

11,4
0,51
13,5
11,3
-0,9
0,51
13,5
11,8
+3,5
0,50
12,8

Культура, сорт

17,02
10,5
531
+0,19
32,50
18,4

112,4
+51,1
9,58
25,6

+17,4

622

387
-27,0
17,00
13,2

370
14,81
12,0
456
+23,2
15,99
10,5
530
43,2
19,40
11,0

7,68
23,3

+32,9

98,9

70,6
-5,1
4,92
20,9

46,6
7,39
47,6
61,9
+32,8
4,35
21,1
74,4
+59,7
3,26
13,1

5,4
0,91
50,4

0,44
15,5

-

8,6

5,7
-36,7
0,67
35,1

4,8
0,62
38,7
8,4
+75,0
0,29
10,5
9,0
+87,5
0
0

Таблиця 16. Якість зерна тритикале і пшениці (середнє за 9 років, 2001-2011 рр.*)
Клейковина
Тісто, мм
Хліб
Вміст
Сила
Показники
білка в вміст в боборошна,
пористість,
од. ІДК
пружність розтяжність об'єм, мл
зерні, % рошні, %
о.а.
бал

6,1
0,78
38,2

0,43
15,4

-

8,4

6,1
-32,2
0,56
27,7

5,3
0,43
24,1
8,5
+60,4
0,18
6,5
9,0
+69,8
0
0

ЗХО***

351

Україна, ІР

Україна, ІР

Амос

Маркіян

Україна,
СГІ

* – середнє за 3 роки

Харківська 26 Україна, ІР

Одеська 267

Lamberto*

Валентин 90

РФ,
ПДСГДС
РФ,
КНДІСГ
Польща

Україна, ІР

Раритет

Каприз

Україна, ІР

Амфідиплоїд
256

14,0

14,1

12,9

12,8

12,2

13,0

13,1

12,2

12,0

34,0

28,0

22.5

22,0

19,6

18,9

22,3

19,3

20,0

82,5

58,8

81,7

62,5

76,3

57,5

51,3

52,0

77,5

43,3

50,3

56,6

67,5

72,8

78,3

50,8

77,5

235,3

65,5

Пшениця ярова

294,5

Пшениця озима

102,7

142,3

108,0

189,8

196,3

212,8

108,0

Тритикале озиме

128,0

108,0

65,3

87,8

49,8

79,8

76,5

75,3

59,8

580

586

377

490

380

633

573

575

395

7,0

8,0

6,3

9,0

7,5

9,0

9,0

9,0

5,5

7,8

7,6

6,0

8,7

7,0

9,0

9,0

9,0

6,2

Таблиця 17. Біохімічні та технологічні властивості сортів тритикале озимого і пшениці (середнє за 2008-2011 рр.)
Клейковина
Тісто, мм
Хліб
Вміст
Сила бовміст у
загальна хлібоСорт
Оригінатор білка в
рошна,
об'єм,
пористість,
борошні, од. ІДК
пружність розтяжність
пекарська
зерні, %
о.а.
мл
бал
%
оцінка, бал

39,0

768

Технологічна
оцінка
клейковини

Одеська 267

Число
падання,
сек.

637
684
711
719
730
700
688
699
709
664

Седиментація, мл

43,5
42,5
42,3
42,7
43,3
42,8
39,9
44,1
41,4
46,2

Вихід
борошна,
%

Амфідиплоїд 256
Гарне
Раритет
Амос
Маркіян
Харроза
Валентин 90
Каприз
Lamberto
Pawo

Сорт

Скловидність, %

Натура,
г/л

Маса 1000
зерен, г

Таблиця 18. Характеристика сортів тритикале озимого за якістю зерна та борошна
(середнє за 2008-2011 рр.)

Тритикале
48,3
42,6
42,4
47,7
41,0
38,8
30,0
48,0
52,0
48,3
Пшениця
53,5

65,3
65,4
70,0
69,2
69,0
65,0
64,5
67,4
68,7
67,0

45,6
49,9
60,2
61,8
58,8
32,7
41,5
35,5
34,5
27,0

251
267
292
294
266
267
180
165
111
162

слабка
середня
міцна
міцна
міцна
слабка
середня
слабка
слабка
слабка

66,1

86,5

382

міцна

Рис. 6. Родовід сортів тритикале озимого Раритет, Амос, Маркіян, Ніканор,
Ярослава, Пластун волинський, Тимофій
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Якість борошна, тіста і хліба сортів Раритет, Амос і Маркіян суттєво краще, ніж сорту
Гарне: сила борошна 180-200 о.а., об'єм хліба 550-650 мл, загальна хлібопекарська оцінка –
9 балів. Стабільність технологічних властивостей і їх високий рівень обумовлені багатолінійною структурою даних сортів, сформованих об'єднанням цілеспрямовано відселектованих
ліній зі специфічними показниками якості клейковини і тіста. Борошно цих сортів придатне
для виробництва хліба за пшеничною технологією, без покращувачів та преміксів.
Дослідженнями фракційного складу білків зерна тритикале різного напряму використання встановлено переважання альбуміну і глобуліну у сортів кормового типу (42-47 %) при
низькому вмісті гліадину і глютеніну (21 – 24 %). Навпаки, тритикале з високими хлібопекарськими властивостями, мають підвищений, на рівні сильної пшениці, вміст білків нерозчинних у воді та сольових розчинах.
Так, сорт Гарне відрізняється великим накопиченням гліадину (31 %), а Раритет і Амфідиплоїд 57 – глютеніну (27-37 %). Співвідношення Gli/Glu сорту Гарне становить 1,42, що
негативно вплинуло на якість тіста і хлібопекарські властивості в цілому.
Високий вміст гліадину зумовив підвищену еластичність і в'язкість, а недостатня наявність
глютеніну знизила пружність його тіста до кормових сортів. Виняткова роль співвідношення
Gli/Glu у визначенні хлібопекарських якостей добре простежується на прикладі сорту Раритет, що
володіє оптимальним співвідношенням пружності і розтяжності тіста на високому рівні, чим досягається потрібний баланс між в'язкістю і еластичністю. Протягом багатьох років Раритет відзначається високими і стабільними показниками якості борошна, тіста і хліба (V = 0-21 %).
В'язко-еластичні параметри клейковини і тіста тритикале добре відображає сила борошна. У 2001-2011 рр., при випробуванні на альвеографі, у стандартного зернокормового сорту
Амфідиплоїд 256 вона варіювала в межах 39-105 о.а., у сортів хлібопекарського призначення
Раритет, Амос і Маркіян – 144-275 о.а., пшениці озимої м'якої (Одеська 267) – 216-386 о.а. За
такими важливими фізичними властивостями тіста, як час утворення, стійкість до замісу, стабільність і ін., нові тритикале в два-три рази перевершують зернокормовий сорт Амфідиплоїд
256 і фактично наближаються до пшениці. Особливо слід зазначити те, що показники розрідження тіста, загальної валориметричної оцінки, об'ємного виходу хліба з 100 г борошна і
загальної хлібопекарської оцінки тритикале озимого відповідають вимогам до цінних і сильних пшениць. Нові низькостебельні тритикале мають виключно пружну клейковину: ІДК варіює в інтервалі 30-50 о.п., деякі з них перевершують як пшеницю м‘яку (50-54 о.п.), так і
кращий за цією ознакою батьківський сорт Раритет (50-60 о.п.). Випробування фізичних властивостей тіста на альвеографі показало, що сортотипи тритикале істотно відрізнялись за силою борошна. У тритикале кормового призначення сила борошна дуже низька, 55-98 о.а., у
ярих – 109-131 о.а. Тритикале альтернативного типу розвитку Ярослава й Олександра формували порівняно з амфідиплоїдами сильніше борошно (157-196 о.а.), особливо за осіннього
висіву (табл. 19).
Серед низькостебельних тритикале виявлено ряд ліній, що дають пружне, стійке до замісу і розрідження, еластичне, з високою газоутримуючою здатністю тісто, яке не поступається показникам фаринограм цінної і сильної пшениці. Так у ліній ХАД 69-189, сортів Тимофій,
Пудік і Єлань час утворення тіста коливався в інтервалі 2,8 – 3,5 хв., стійкість – 10,5-12,5 хв.,
опірність замісу – 13,4-15,7 хв., стабільність – 10,5-17,2 хв., розрідження тіста – 55-98 о.ф.,
загальна валориметрична оцінка – 84,90 о.в. Об‘єм хліба при його виготовленні за пшеничною
технологією без поліпшувачів склав у них 610-880 мл з загальною хлібопекарською оцінкою
8,6-9,0 балів (табл. 19).
Таким чином, на нинішньому етапі селекції культури хлібопекарські властивості тритикале залежать не стільки від кількості білка, скільки від його якості і збалансованого співвідношення компонентів протеїнового комплексу, що знаходиться у багатофункціональній взаємодії з іншими складовими зерна (крохмаль, пентозани, ферменти, ліпіди), роль яких у визначенні властивостей тритикале може виявитися не менш важливою.
Сорти тритикале озимого Раритет, Амос, Маркіян і Ніканор формують зерно зі стабільно
високими показниками якості клейковини і цілком придатні для виготовлення хлібобулочних
виробів за пшеничною технологією, без застосування покращувачів, за об‘ємом і загальною
хлібопекарською оцінкою на рівні стандартних сортів пшениці м'якої [45, 48].
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Таблиця 19. Морфологічні та технологічні особливості гексаплоїдних тритикале (2014-2017 рр.,  )
КлейкоПружВисота УрожайБілок
Число
РозтяжСила
Об'єм
вина у
ІДК,
ність
Сорт
рослин,
ність,
у зерні,
падання,
ність
борохліба,
борошні,
од.
тіста,
см
т/га
%
сек.
тіста, мм шна, о.а.
мл
%
мм
Тритикале озиме
Амфідиплоїд 256, ст.
136
5,61
12,30
16,7
82
206
39
37
57
473
Раритет, ст.
125
6,87
11,52
17,4
55
254
71
74
194
627
Шаланда
138
7,64
12,27
14,8
117
156
46
51
55
465
Букет
139
7,95
11,85
16,9
75
208
48
62
98
486
Ніканор
127
8,02
11,62
18,5
55
195
69
78
180
590
Амос
123
7,33
11,48
16,9
58
246
75
79
203
640
Тимофій
92
9,94
11,67
17,0
54
152
84
81
210
698
Пудік
90
10,14
11,39
20,3
45
226
81
77
226
727
Єлань
94
10,36
11,87
19,0
50
199
72
77
229
800
Тритикале дворучки
Ярослава*
98
3,72
12,80
22,0
68
180
58
65
132
498
Ярослава**
125
8,68
12,18
20,4
63
203
65
77
157
617
Олександра*
102
4,10
12,69
21,8
65
178
84
62
156
600
Олександра**
128
8,56
12,06
18,6
50
206
88
57
196
640
Тритикале яре
Аіст харківський*
102
3,01
12,96
21,5
70
231
57
64
124
417
Аіст харківський**
135
6,14
12,34
19,0
70
207
71
50
131
440
Хлібодар*
112
3,32
12,04
23,4
70
197
57
66
129
426
Дархліба*
116
3,51
12,02
17,0
63
183
56
55
109
490
Пшениця м‘яка озима
Подолянка, ст.
102
6,25
12,44
27,0
63
263
72
69
207
657
НІР05
0,43
* - весняний посів
** - осінній посів
8,8

6,6
7,1
7,4
7,6

8,3
8,7
8,5
8,6

6,6
9,0
6,5
8,1
8,5
9,0
8,7
9,0
9,0

Загальна
хлібопекарська оцінка, бал

Отримані багаторічні результати дають підстави стверджувати, що спрямована селекція
на поліпшення хлібопекарських якостей гексаплоїдних тритикале може бути ефективною, і
при близьких, або рівних до пшениці м'якої технологічних властивостях, можна виготовляти
поживний, дієтичний хліб високої якості.

Хліб із борошна сортів тритикале озимих (1 – 3) і пшениці (4):
1 – Амфідиплоїд 256, 2 – Раритет, 3 – Тимофій, 4 – Подолянка (2017 р.)
Висновок. Наукова проблема щодо підвищення адаптивних властивостей, продуктивності і
якості тритикале і пшениці вирішена нами шляхом створення багатолінійних сортів: Амфідиплоїд 44 (1993 р.) – зернокормовий, середньостиглий, з підвищеною продуктивністю зерна і зеленої
маси, його особливістю є формування ідеально виповненого зерна з високим вмістом білка, призначений для вирощування по непарових попередниках; Амфідиплоїд 51 (2001 р.) – зернокормовий, пізньостиглий, з високою продуктивністю зеленої маси, підвищеною – зерна з дуже високим
вмістом білка, для непарових попередників на зелений корм, фураж, сіно, випас; Амфідиплоїд
256 (2001 р.) – зерновий, середньостиглий, середньорослий з високою морозозимостійкістю і посухостійкістю, підвищеною зерновою продуктивністю, на кормові цілі; Ладне (2002 р.) – зернокормовий, середньостиглий, з підвищеною продуктивністю зерна і зеленої маси, на кормові і технічні цілі; Гарне (2004 р.) – зерновий, середньостиглий, високозимостійкий, один з найвитриваліших сортів при вирощуванні по гірших попередниках і ґрунтах, відмінно вимолочується, універсального призначення – на кормові, технічні і харчові цілі (виготовлення хліба за житньою
технологією); Ратне (2007 р.) – зерновий сорт універсального призначення, середньостиглий, середньорослий, з підвищеною продуктивністю зерна по різних попередниках (соняшник, колосові)
і ґрунтах, в т.ч. супісках і торфовищах; Раритет (2008 р.) – зерновий, морозозимостійкість підвищена, середньостиглий, середньорослий, високопродуктивний по парових і непарових попередниках, високостійкий до хвороб листя і колосу, перший сорт тритикале з стабільно високими
хлібопекарськими і змішувальними властивостями, на продовольчі цілі (виготовлення хліба і хлібобулочних виробів за пшеничною технологією без поліпшувачів); Харроза (2011 р.) – зерновий,
високозимостійкий, середньостиглий, високопродуктивний по парових і непарових попередниках, характеризується ідеальним обмолотом, підвищеним накопиченням крохмалю і високим виходом спирту, призначений на фуражні і технічні цілі; Амос (2014 р.) – зерновий, середньостиглий, середньорослий, з підвищеною морозозимостікістю, потенційна врожайність понад 9,0 т/га,
хлібопекарські властивості високі (виробництво хліба і хлібобулочних виробів за пшеничною
технологією без поліпшувачів); Букет (2014 р.) – зерновий, середньостиглий, високозимостійкий,
потенційна врожайність понад 10,0 т/га, універсального призначення – на кормові, технічні і харчові цілі (виготовлення хліба за житньою технологією); Шаланда (2014 р.) – зерновий, середньопізньостиглий, високозимостійкий, витривалий до посухи і хвороб, невимогливий до попередників і ґрунтів, потенційна врожайність зерна понад 9,0 т/га, зеленої маси 55-65 т/га, універсального
призначення (житня технологія виготовлення хліба); Маркіян (2015 р.) – зерновий, середньостиглий, середньорослий, високозимостійкий, потенційна врожайність понад 9,0 т/га, для парових і
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непарових попередників, хлібопекарські властивості високі (виготовлення хліба і хлібобулочних
виробів за пшеничною технологією); Ніканор (2016 р.) – зерновий сорт, універсального призначення, середньорослий, середньостиглий, за типом розвитку поліморфний, морозозимостійкість
підвищена, потенційна врожайність зерна понад 9,5 т/га, хлібопекарські і змішувальні властивості
високі (виготовлення хліба за пшеничною технологією без поліпшувачів); Ярослава (2018 р.) –
зерновий сорт універсального призначення, середньостиглий, середньорослий, за типом розвитку
– біологічна дворучка, морозозимостійкість вищесередня-підвищена, високостійкий до посухи і
хвороб, витривалий до супісчаних і торф‘янистих ґрунтів, потенційна урожайність зерна при
осінньому висіві понад 10,0 т/га, хлібопекарські властивості вищесередні-високі; Пластун волинський (2018 р.) – сорт універсального призначення, середньостиглий, середньорослий, за типом
розвитку – біологічна дворучка, морозозимостійкість вищесередня-підвищена, високостійкий до
посухи і хвороб, стійкий проти вилягання, із високопродуктивним, відмінно озерненим колосом і
добре облистненою рослиною, що забезпечує урожайність зерна при осінньому висіві понад
11,0 т/га, зеленої маси 50-60 т/га, хлібопекарські властивості вищесередні, кормові – високі; Донець (2018 р.) – зернокормовий озимий сорт, середньостиглий, високорослий, морозозимостійкість висока, стійкий до посухи і хвороб, витривалий до складних попередників, супісчаних і
торф‘янистих ґрунтів, потенційна урожайність зерна 8,5-9,5 т/га, зеленої маси 60-70 т/га, кормові
властивості відмінні, хлібопекарські – низькі (житня технологія виготовлення хліба); Тимофій (в
державному сортовипробуванні з 2017 р.) – зерновий, низькостебельний, середньостиглий, морозозимостійкість підвищена, високостійкий до посухи, хвороб і проти вилягання, потенційна
врожайність зерна понад 12,0 т/га, хлібопекарські властивості високі, на рівні цінних і сильних пшениць (об‘єм хліба за пшеничною технологією без поліпшувачів понад 700 мл, загальна хлібопекарська оцінка 9,0 балів). В державному реєстрі сортів рослин України також зареєстровані і впроваджені у виробництво багатолінійні, конкурентоспроможні сорти пшениці
озимої м‘якої (Поверна, 2010 р.; Москаль, 2015 р.) і твердої (Шулиндінка, 2013 р.; Приазовська, 2017 р.). В держсортовипробуванні вивчаються перспективні сорти тритикале Пластун
волинський (з 2014 р.), Павлодарський (з 2015 р.), Південний (з 2016 р.), Пудік (з 2018 р.).
Для здійснення програми створення багатолінійних сортів тритикале і пшениці за період
з 1980 по 2017 рік виконано понад 15 тис. комбінацій схрещування, з яких внутрішньовидові
гібриди склали 67,3 %. Застосована схема системних екологічних випробувань гібридних популяцій і ліній, створених за участю форм з різним типом розвитку, сприяла добору пластичних, високопродуктивних генотипів, на основі яких, відповідно з розробленою технологією
формування багатолінійних фітоценозів, створено 20 сортів гексаплоїдних тритикале, три сорти пшениці озимої м‘якої і п‘ять сортів пшениці озимої твердої, з яких зареєстровано 22, або
78 %. Урожайність гексаплоїдних тритикале в конкурсному випробуванні в середньому за
1972-2015 рр. становила 5,38 т/га і перевищила пшеницю озиму м‘яку на 1,10 т/га. Потенційна
продуктивність нових багатолінійних сортів тритикале Амос, Ніканор, Тимофій і Ярослава,
пшениці озимої Москаль, Агафія, Шулиндінка та Приазовська складає понад 10 т/га. Сорти
тритикале хлібопекарського призначення Ніканор, Тимофій, Єлань та інші гарантують стабільно високу якість зерна з об‘ємом хліба без поліпшувачів понад 650 мл і загальною хлібопекарською оцінкою 9 балів.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ
ЛАБОРАТОРІЇ СЕЛЕКЦІЇ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО
С. В. Чернобай, В. К. Рябчун, В. С. Мельник,
Т. Б. Капустіна, О. Є. Щеченко
Історія селекції тритикале ярого пройшла короткий період, порівняно з іншими
культурами. Завдяки успіхам у створенні сортів з цінними господарськими ознаками,
тритикале яре з кожним роком набуває все більшого використання. Вчені багатьох країн світу
займаються дослідженнями генетики, фізіології і біохімії, проводять пошук можливостей
покращення цієї культури, створення нового вихідного та селекційного матеріалу, розробки
технологій вирощування та використання.
Вирощування тритикале ярого як основної та страхової культури дозволяє отримувати
харчове, фуражне та технічне зерно, цінну зелену масу. Для тритикале властиве унікальне
поєднання кращих господарсько біологічних ознак пшениці та жита, високий потенціал урожайності зерна, значної поживної та технічної цінності.
Впровадження цієї культури в сільськогосподарське виробництво стабілізує вирощування зерна та розширює сортимент продукції, знімає пестицидне навантаження на оточуюче
середовище.
Підвищення адаптивності сортів тритикале на даний час є одним з найважливіших напрямів у селекції культури. Адаптивна селекція мінімалізує негативні наслідки глобальних змін у
кліматі. Часті посушливі явища, які трапляються у зонах Степу та Лісостепу України, де зосереджена більша частина посівів ярих зернових культур, викликають постійні недобори врожаїв.
Упровадження у виробництво нових адаптивних до посухи сортів тритикале ярого дозволить
стабілізувати виробництво зерна. Сорт повинен поєднувати посухостійкість з позитивною реакцією на зволоження, мати підвищену урожайність та якість, бути стійким проти вилягання, збудників хвороб, толерантним до ушкодження шкідниками тощо. Тому поєднання в одному сорті
високого генетичного потенціалу урожайності та стійкості до несприятливих чинників середовища можливо досягти лише селекційним шляхом за наявності широкого генетичного різноманіття селекційного матеріалу, що потребує вивчення закономірностей формування та взаємодії
ознак при різних методах гібридизації та підбору компонентів для схрещувань.
Науково-дослідна робота в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН
(ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН) проводиться з метою удосконалення методів селекції тритикале
ярого та створення нових сортів, які поєднують високу адаптивність до біотичних і абіотичних чинників зовнішнього середовища з підвищеною урожайністю та якістю зерна, а також
покращення хлібопекарських та змішувальних властивостей борошна.
Важливим завданням для збільшення ефективності зернового комплексу є підвищення
потенціалу урожайності тритикале ярого та його стабільності селекційним шляхом. Посухостійкість сортів є одним з найбільш вагомих факторів, які впливають на урожайність тритикале
ярого в Україні, тому удосконалення методів селекції на підвищення адаптивності, виділення
цінних донорів посухостійкості та створення на їх основі нових сортів є основним напрямком
селекційної роботи з тритикале ярим в ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН. Упровадження у виробництво нових, більш посухостійких сортів дозволить зменшити ризик недоборів урожаю,
пов‘язаний з частими посухами та стабілізує виробництво зерна.
ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО
Напрями використання тритикале ярого
Харчовий напрям використання. Борошно із нових сортів тритикале ярого – цінна сировина для хлібопекарського та кондитерського виробництва. Інтенсивна селекція тритикале
ярих, проведена на генетичній основі кращих світових досягнень у селекції пшениці ярої, дозволила отримати генотипи, що за технологічними властивостями наближені до м'яких пшениць. М'якуш хліба з борошна цілого ряду сортів тритикале має приємний жовтуватий відті359

нок, завдяки підвищеному вмісту каротиноїдних пігментів. Висока якість клейковини (індекс
деформації 45-75 од. ВДК) дозволяє використовувати борошно тритикале ярого для виготовлення сортосумішей з пшеничним борошном низької якості. Населення України використовує
борошно тритикале ярого для випікання домашнього хліба, булок, печива, пряників та інших
виробів. Біохімічні властивості зерна тритикале дозволяють використовувати його у
круп‘яному виробництві та для отримання крохмалю [1].
Кормовий напрям використання. Завдяки хорошій збалансованості незамінних амінокислот, каротиноїдів та інших компонентів
тритикале яре ефективно використовується на
кормові цілі у вигляді комбікормів або як зелений корм. Високі харчові властивості має комбікорм, який містить 40-50 % зерна тритикале.
Особливу цінність мають комбікорм для відгодівлі свиней, який містить 75,8 % тритикале,
20 % сої та 4,2 % вітамінів, корми для курей, а
також зелені кормові суміші з бобовими культурами – викою, горохом, люпином для годівлі
великої рогатої худоби [2, 3].
Технічний напрям використання. Зерно
Зерно сорту Достаток харківський
тритикале – цінна біосировина для виробництва високоякісного спирту. Підвищена активність амілолітичних ферментів забезпечує високе
самооцукрення й розрідження сусла із зерна тритикале. Більш повне зброджування вуглеводів
підвищує вихід спирту в порівнянні із пшеницею на 1,66-1,90 % і житом на 0,33-0,57 % [4].
Ученими Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення проведено порівняльний аналіз сортів тритикале з сортами основних зернових
культур і встановлено, що тритикале має високий потенціал для промислової переробки зерна
в етанол за виходом абсолютного етанолу з 1 т крохмалю, вмістом білка в сухому збродженому залишку, виходом вуглекислого газу під час спиртового бродіння [5].
Господарське значення. Господарська цінність тритикале ярого полягає у меншій
вибагливості цієї культури до умов вирощування і високій біологічній цінності зерна та
зеленої маси. Урожайність зерна тритикале перевищує пшеницю при розміщенні по гірших
попередниках та бідніших ґрунтах, більш пізніх строках сівби, менших дозах добрив та рівнях
вологозабезпечення [6]. Насамперед, тритикале яре дозволяє вирощувати хлібне зерно там, де
виникають проблеми з посівами традиційної хлібної культури – пшениці м'якої озимої. Тому
воно ефективно використовується як страхова культура для підсіву та пересіву озимих.
Тритикале яре має цінні біологічні особливості: здатність інтенсивно засвоювати
поживні речовини з грунту, підвищену стійкість до весняних заморозків, посухи, стійкість до
пошкодження шкідниками та ураження збудниками хвороб. Ця культура забезпечує
екологічно чисте виробництво продовольчого зерна. Сорти харківської селекції не
уражуються твердою та летючою сажкою, тому немає потреби протруювати зерно перед
висівом від збудників цих хвороб [7]. Ця культура ефективно вирощується при органічному
землеробстві.
Тритикале яре з успіхом вирощують після кукурудзи на зерно та силос, сої, цукрового
буряку та інших просапних культур, навіть соняшнику. При сівбі тритикале ярих зменшуються
втрати зернового врожаю від шкідників та хвороб, порівняно з пшеницею озимою.
Місце тритикале ярого в структурі зернових культур. Однією з найвагоміших переваг тритикале ярого над іншими зерновими культурами є невибагливість до умов вирощування. Тритикале здатне формувати урожай на бідних ґрунтах, непридатних для вирощування
пшениці, а також по небажаних попередниках, таких як соняшник, просапні культури та ін.
Як показує досвід виробників, тритикале яре формує урожайність 3-4 т/га по небажаних попередниках пшениці озимої. У сучасних умовах все більше видається обнадійливим і економіч360

но обґрунтованим вирощування тритикале ярого при ранньому весняному і пізньому осінньому висіві (підзимні посіви). Завдяки високій холодостійкості тритикале яре є кращим варіантом для підсіву та пересіву озимини. Досить результативним є підзимній висів тритикале ярого в Степу та Лісостепу України, який дозволяє ефективно використовувати зимово-весняну
вологу та уникнути негативного впливу літньої посухи. За сприятливих умов навколишнього
середовища тритикале проявляє весь потенціал урожайності, який досягає 10 т/га, а у виробничих умовах – 6-8 т/га.
Стійкість сортів до сажкових хвороб, борошнистої роси, толерантність до бурої листкової та жовтої іржі, септоріозу та плямистостей листя, кореневих гнилей дозволяє вирощувати їх без застосування фунгіцидів. Витривалість та менше пошкодження скритостебельними
шкідниками, клопами-шкідливими черепашками, жуками-кузьками дозволяє повністю виключити з технологічного процесу обробки інсектицидами.
Завдяки взаємодії пшеничного та житнього геному тритикале яре формує зерно з цінним
біохімічним складом. Воно оптимально поєднує кількісний склад крохмалю, білків, жирів,
каротиноїдів та інших важливих для організму людини сполук. Білок має особливу цінність,
завдяки підвищеному вмісту незамінних амінокислот (лізин, метионін, фенілаланін, треолін,
валін, лейцин та ін.), що забезпечує дуже високі кормові та харчові властивості. Тому тритикале яре широко використовується для виготовлення кормів – комбікормів, зелених та зернових сумішей, а також у хлібопеченні. Високоякісна туга клейковина тритикале ярого покращує пшеничне борошно V-VI класів у сумішах.
ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО
Історія розвитку культури та її сьогодення в Україні. Селекцію нової культури
тритикале ярого розпочато зовсім недавно, перші сорти з'явилися декілька десятків років
тому. У 1941 р. В. Є. Писарєвим були отримані перші лінії тритикале ярих октоплоїдних [8].
У 50–60 рр. у Манітобському університеті (Канада) проводилися дослідження із синтезу
тритикале ярих первинних гексаплоїдних та цілеспрямована робота з їх селекційного
поліпшення. Ці дослідження призвели до створення та реєстрації в Канаді в 1968 р. першого
сорту тритикале ярого Rosner, призначеного для виробництва зерна [9]. Подальша робота з
селекції тритикале ярого в багатьох країнах світу була спрямована на стабілізацію геному,
подолання череззерниці, схильності проти вилягання, щуплості зерна, ламкості колосу.
Значних успіхів за даними напрямами було досягнуто завдяки організації селекційної роботи
з тритикале в Міжнародному центрі з покращення кукурудзи та пшениці (CIMMYT, Мексика)
у 1963 р. [10]. Задля подолання багатьох недоліків у інтродукованих до Мексики з Канади та
Європи зразків тритикале було проведено серії схрещувань кращих з цих ліній між собою та з
пшеницею м‘якою [11]. Значне покращення гексаплоїдних тритикале відбувалося при
введенні зародкової плазми гексаплоїдної пшениці або гібридизацією октоплоїдних форм
тритикале з гексаплоїдними, з наступним виділенням гексаплоїдних тритикале [6, 12].
Ще у 1933 році В. Н. Лєбєдєв вказав на можливість одержання тритикале при запиленні
пшенично-житніх гібридів F1 пилком раніше створених тритикале [13]. А. Ф. Шулиндін, у
результаті вдалого підбору батьківських пар для схрещування та запилення стерильних пшенично-житніх гібридів F1 пилком гексаплоїдних тритикале, одержаних із використанням пшениці озимої твердої, створив цінний генофонд з великою мінливістю ознак і властивостей.
Синтез нових тритикале без застосування хімічних і фізичних чинників він назвав біологічним методом [14, 15]. Біологічний метод створення первинних тритикале, який полягає у запиленні алоплоїдів, отриманих від схрещування пшениці м‘якої з житом, гексаплоїдними формами тритикале з геномом AABBRR забезпечив найбільшу ефективність у господарському
відношенні та відкрив нові можливості для селекції тритикале [16].
Подальші наукові дослідження дали змогу А. Ф. Шулиндіну запропонувати біологічний
метод створення гексаплоїдних тритикале на цитоплазмі пшениці озимої м'якої шляхом схрещування рослин озимого типу розвитку: пшениця м'яка/жито//гексаплоїдне тритикале з цитоплазмою і геномом АВ пшениці твердої. Селективний природний добір на етапах схрещу361

вання та формування міжродових алоплоїдів, поєднання штучного та природного добору в
гібридних популяціях дало можливість одержати нові форми трьохвидових гексаплоїдних
тритикале зернового напряму використання. Ефективна практична реалізація цього методу
дозволила науковій школі, створеній А. Ф. Шулиндіним, вийти в світові лідери селекції тритикале озимого. Організований ним відділ тритикале вперше широко впровадив у сільськогосподарське виробництво конкурентоздатні сорти зернових тритикале озимих: Амфідиплоїд 206, Амфідиплоїд 201, Амфідиплоїд 3/5, Амфідиплоїд 60. Розробив наукові основи насінництва, стандарти на насіння, зерно, хліб, булки та іншу продукцію.
У відділі тритикале Українського НДІ рослинництва, селекції та генетики імені В. Я. Юр'єва (колишня назва Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН) під керівництвом професора А. Ф. Шулиндіна з 1975 розпочалися роботи зі створення нових генотипів
тритикале ярого у трьох напрямах. Перший з них – міжлінійна гібридизація кращих зарубіжних зразків з Мексики, Канади, США та інших країн, розробляв В. І. Шатохін. Другий напрям
– гібридизація тритикале ярих з пшеницею м'якою, виконувала О. Г. Сорока. Третій напрям –
створення нових ліній методом складних міжродових схрещувань пшениці м'якої з житом і
кращими закордонними лініями тритикале, здійснював В. К. Рябчун, який зробив істотний
внесок у розробку наукових основ селекції тритикале. Під керівництвом В. К. Рябчуна і за
його безпосередньою участю вперше в Україні і в країнах СНД створено сорти тритикале ярого з високим рівнем генетичної захищеності проти дії біотичних та абіотичних чинників середовища. Сорт Коровай харківський є національним стандартом України. В. К. Рябчун є співавтором сортів тритикале озимого і пшениці м‘якої та твердої озимої, внесених у державний
реєстр сортів рослин України. Протягом 1989-1992 рр. очолював створену за його активною
участю науково-виробничу систему «Тритикале». Веде активну роботу з впровадження наукових інновацій, ним вперше в Україні введено у сільськогосподарське виробництво культуру
тритикале ярого.

Кандидат сільськогосподарських наук В. І. Шатохін і
керівник НЦГРРУ В. К. Рябчун на дослідному полі, 2006 р.
На першому етапі створення вихідного матеріалу проводили чотирма методами: шляхом
складної міжродової гібридизації – пшениця м‘яка яра/жито//тритикале гексаплоїдне яре;
створення первинних октоплоїдів – пшениця м‘яка яра/жито яре та подвоєння кількості хромосом колхіцинуванням; міжродової гібридизації – пшениця м'яка яра/тритикале
яре//тритикале яре; міжлінійної гібридизації зразків гексаплоїдних тритикале.
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Складна міжродова гібридизація на генетичній основі сортів пшениці м'якої ярої привела до створення адаптивних комплексно цінних ліній тритикале ярого у 80-х – 90-х роках [17,
18]. До міжродової гібридизації були залучені сорти пшениці м'якої Саратовская 29, Саратовская 46, Саратовская 50, Саратовская 52, Саратовская 54, Харківська 2, Харківська 6, Харківська 8, Харківська 10, Жигулевская, Безенчукская 129, Ульбинка, Жница, Днепрянка, Скороспелка 82, Лютесценс 561, Лютесценс 92, Кинельская 89, Целинная 20, Куйбышевская 6, Атлас
66S, Эритроспермум 238, серія ліній ярої пшениці Свобода, Надія, СМ11511, Привольная та
ін. з високою схрещуваністю з житом, а також сорти ярого жита Местная Ленинградской обл.
(Росія), Somro (Німеччина), Rogo (Данія), Insave FS (Аргентина). Найбільш ефективними для
отримання адаптивних генетично стабільних тритикале ярих біологічним методом виявились
сорти пшениці м'якої ярої саратовської, харківської та поволзької селекції [19].
Серед створеного біологічним методом та при міжлінійній гібридизації селекційного
матеріалу були виділені комплексно цінні лінії СЛ23, СС29, ХЛ16, МС1, Х4Л1-2, Прогресс 1,
Прогресс 2, Ад3-5/6ТА418, Х10ГП11, Х10ГХЛ16, Своб1-3ГХЛ16, С29ВС/ГХ4Л1-2,
Х8InСЛ23, СвТ6, ПрИМП5-2, Х8РМ18-15, СЛ4-3+8, Х8РМС1, Х8РМ15, ЖнГБ1, Х10ГАС8,
С52ХГХЗ, С56ГАС8, ТНДА30, ЖЗРА11, Х8ИМ 24/13, МЛ21, 5-3Ш23/Х2ГА11 та ін. Лінії характеризуються високою урожайністю, різняться за вегетаційним періодом, рівнем прояву
окремих господарських і морфологічних ознак. Методом індивідуального добору з гібридної
комбінації Х4Л6ТА502 у 1986 році було створено перший зерновий сорт тритикале ярого Харківський 41(Прогрес), а з гібридної популяції Х8ИМС1 – сорт Аіст харківський, який з
1995 року протягом двох десятиліть був національним стандартом в Україні.
В. І. Шатохін працював в Інституті рослинництва з 1974 року. За період роботи він
провів великий обсяг експериментальних досліджень і створив різноманітний генофонд
тритикале ярих та озимих. Як здобувач наукового ступеня в 1995 р. захистив кандидатську
дисертацію "Створення вихідного матеріалу ярих гексаплоїдних тритикале методом парних та
складних міжлінійних схрещувань" за спеціальністю 06.01.05 – селекція рослин. З січня
1999 року він обіймає посаду старшого наукового співробітника, а з 2003 року керує вперше
створеною лабораторією генетичних ресурсів і селекції ярого тритикале (з 2016 року –
лабораторія селекції тритикале ярого).
У процесі досліджень визначені напрями селекції нової культури, ефективні методи
створення вихідного матеріалу.
Науково-практичні дослідження по міжлінійній гібридизації ярих тритикале полягали у
вивченні закономірностей формотворчого процесу нової культури. Вивчено характер
успадкування і межі мінливості окремих кількісних і якісних ознак гібридами ранніх
поколінь. Визначено параметри трансгресії елементів продуктивності та якості зерна у
гібридів. Встановлено взаємозв'язок ознак, що обумовлюють потенційну продуктивність та
якість зерна, ступінь спадкоємності окремих цінних господарських ознак. Виявлено гібридні
комбінації з найбільшим проявом перспективних трансгресій за елементами продуктивності,
кращі батьківські компоненти, які дають найбільшу кількість кращих селекційних ліній.
Встановлені закономірності формотворчого процесу сприяють підвищенню ефективності
селекції на продуктивність, адаптивність та підвищення якості зерна тритикале ярого.
В. І. Шатохін займався вивченням цінних господарських та поживних властивостей
сортів і ліній тритикале ярого, особливостей формування хлібопекарської якості зерна та
виділенням донорів підвищеної якості зерна. Результатом науково-дослідної роботи є
створення сортів тритикале ярого, співавтором яких є В. І. Шатохін. Він також є співавтором
озимих зернових сортів АД 42, АД 15 і АД 256 і укісного сорту АД 51, зареєстрованих
відповідно з 1996, 1998, 1999 і 2001 рр.
З 2014 року лабораторію селекції ярого тритикале очолює кандидат
сільськогосподарських наук Т. Б. Капустіна.
Т. Б. Капустіна у 1982 році закінчила Харківський сільськогосподарський інститут
імені В. В. Докучаєва. Цього ж року почала працювати в ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН. З
1988 р. працює у відділі селекції тритикале. В 2009 році захистила дисертацію «Створення
вихідного матеріалу тритикале ярого для селекції на продуктивність і стійкість до хвороб» на
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здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 –
селекція рослин. У цей час лабораторія вела науково-дослідну роботу по завданню
11.01.01.19 Ф «Розробити методи селекції тритикале ярого на підвищення урожайності та
адаптивності, створити сорти з підвищеною стабільністю врожайності, хорошими
хлібопекарськими та змішувальними властивостями». Результатом роботи є створення та
внесення до Державного реєстру нових високопродуктивних сортів тритикале ярого Лебідь
харківський, Дархліба харківський, Боривітер харківський, Гусар харківський, Воля
харківська.
У результаті розширення генетичного різноманіття ярих зразків тритикале значно
підвищилась результативність внутрішньовидової гібридизації. Було створено вихідний
матеріал з цінними господарськими властивостями. На цьому матеріалі і була розширена
селекційна програма, яка на теперішній час виконується в інституті.

Учасники рекламування продукції з тритикале на виставці «Агропорт-2017», м. Харків. Зліва
направо: В. К. Рябчун – керівник НЦГРРУ; Т. Б. Капустіна – завідувач лабораторії селекції тритикале
ярого; С. В. Чернобай – старший науковий співробітник лабораторії селекції тритикале ярого;
В. В. Кириченко – директор Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН
З 2016 року лабораторія селекції тритикале ярого веде науково-дослідну роботу по
завданню 13.00.01.38 П «Встановити закономірності підвищення продуктивності та
адаптивності тритикале ярого в умовах зміни клімату та створити сорти з високою якістю
зерна, урожайністю до 8,0 т/га при зменшенні використання пестицидів». У результаті на
державне сортовипробування передано три сорти тритикале ярого (Зліт харківський, Булат
харківський, Достаток харківський) та сорт дворучка Підзимок харківський. На 2017 р. в
Україні зареєстровано сімнадцять сортів тритикале ярого, дванадцять з яких сорти ІР
імені В. Я. Юр‘єва НААН [20].
З січня 2018 року на посаду завідувача лабораторії було призначено кандидата
сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника С. В. Чернобая.
С. В. Чернобай у 2006-2011 рр. навчався в Харківському національному аграрному
університеті імені В. В. Докучаєва. Одразу після закінчення вступив до аспірантури, яку
закінчив у 2014 році та почав працювати в ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН. У лютому 2016 році
захистив дисертацію «Розвиток рослин і врожайність ячменю ярого залежно від норми висіву
та позакореневих підживлень у східній частині Лісостепу України» на здобуття наукового
ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво
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(науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор А. О. Рожков). На
підставі рішення Атестаційної колегії від 12 травня 2016 року отримав диплом кандидата наук
ДК № 035462. Має 26 наукових публікацій. З 2017 року займав посаду старшого наукового
співробітника лабораторії селекції ярого тритикале. Виконує завдання 13.00.01.38 П
«Встановити закономірності підвищення продуктивності та адаптивності тритикале ярого в
умовах зміни клімату та створити сорти з високою якістю зерна, урожайністю до 8,0 т/га при
зменшенні використання пестицидів» та 24.01.01.01Ф «Встановити генотипові та фенотипові
ряди мінливості генотипів зернових та колосових культур за адаптивністю, продуктивністю та
якістю; сформувати та поповнити ознакові та генетичні колекції». Лабораторії буде
продовжуватись у напрямі створення нових високопродуктивних сортів тритикале ярого з
підвищеною адаптивністю до біотичних та абіотичних факторів та хорошими
хлібопекарськими та змішувальними властивостями.
Вагомий внесок у розвиток культури тритикале ярого зробили співробітники лабораторії.
Станом на січень 2018 року в лабораторії працюють: В. К. Рябчун – керівник НДР, кандидат
біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи по
генетичних ресурсах рослин; С. В. Чернобай, завідувач лабораторії, кандидат
сільськогосподарських наук; Т. Б. Капустіна, провідний науковий співробітник, кандидат
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;
В. С. Мельник, кандидат
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник; О. Є. Щеченко, молодший
науковий співробітник; та лаборанти Н. М. Мартовицька, С. Г. Данилюк. Лабораторія виконує
завдання 13.00.01.38 П «Встановити закономірності підвищення продуктивності та
адаптивності тритикале ярого в умовах зміни клімату та створити сорти з високою якістю
зерна, урожайністю до 8,0 т/га при зменшенні використання пестицидів».
В. С. Мельник у 2007 році закінчила Харківський національний аграрний університет
імені В. В. Докучаєва, спеціальність – селекція та насінництво. Одразу після отримання вищої
освіти вступила до аспірантури в лабораторію селекції тритикале ярого ІР імені В. Я. Юр‘єва
НААН (науковий керівник В. К. Рябчун), яку закінчила у 2010 році. У 2013 році захистила
дисертацію «Особливості біології цвітіння та прояв ефекту гетерозису у тритикале ярого» на
здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05
– селекція і насінництво. Працює на посаді старшого наукового співробітника.
О. Є. Щеченко працює в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН з 1988 року
Впродовж 1995-2002 рр. працювала в лабораторії інтродукції та збереження генетичних
ресурсів рослин. З 2002 року переведена до лабораторії селекції тритикале ярого на посаду
агронома. У 2007 році закінчила заочно Харківський національний аграрний університет
імені В. В. Докучаєва та працює на посаді молодшого наукового співробітника.
С. Г. Данилюк працює Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН з 2015 року на
посаді лаборанта. Н. М. Мартовицька почала працювати в лабораторії селекції тритикале
ярого з 2018 року.
Важливі дослідження з якості зерна тритикале ярого виконав у лабораторії
В. А. Лісничий, який після закінчення у 1999 році агрономічного факультету в Харківському
державному аграрному університеті імені В. В. Докучаєва, вступив до аспірантури ІР імені
В. Я. Юр‘єва НААН. У 2005 р. захистив дисертаційну роботу ―Створення вихідного матеріалу
ярого тритикале для селекції на якість зерна‖ на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція та насінництво.
Дисертаційна робота була присвячена проблемі якості зерна тритикале ярого. Під час
написання роботи В. А. Лісничий встановив особливості формування і характер успадкування
основних показників якості і створив на цій основі новий лінійний матеріал з підвищеним
рівнем урожайності і якості зерна.
Селекція тритикале ярого в світі. Серед інших країн світу найбільш широка
селекційна програма з тритикале ярим проводилась у Міжнародному центрі покращення
кукурудзи та пшениці CIMMYT (Мексика). У цьому центрі на генетичній основі
короткостебельних нечутливих до фотоперіоду ліній Armadillo, створено якісно новий дуже
цінний вихідний матеріал, який широко використовується багатьма селекціонерами світу.
Кращі лінії мають урожайність 8,0–9,0 т/га [21].
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Склад лабораторії селекції тритикале ярого, 2017 р.
Зліва направо: С. В. Чернобай, С. Г. Данилюк, В. К. Рябчун, В. С. Мельник,
Т. П. Гурєєва, Т. Б. Капустіна, О. Є. Щеченко.
Прояв цінних господарських ознак ліній Armadillo може бути обумовлений тим, що крім
повних наборів геномів А і В, вони містять також і хромосоми геному D: хромосома 2R жита
заміщена гомеологічною хромосомою 2D [22]. CIMMYT організував співробітництво з багатьма науково-дослідними інститутами та національними програмами багатьох країн світу, що
дає змогу оцінювати мексиканські лінії тритикале в найрізноманітніших агроекологічних
умовах. Лінії реєструються як сорти або стають вихідним матеріалом для селекції [23].
За останні роки в світі відзначено суттєвий прогрес у селекції тритикале, пов‘язаний з
широкомасштабною рекомбінантною селекцією на базі накопиченого генетичного матеріалу,
використання схем екологічного випробування і селекції гібридного матеріалу.
Селекційна робота з тритикале ярим широко ведеться також у Польщі, Білорусі, Росії,
США, Канаді, Мексиці, Бразилії, Австралії та ін.
Польські селекціонери фірми «DankoHodowlaRoslin» створили і зареєстрували в країнах
Європейського союзу сорти Legalo, Mazur, Nagano, Dublet, Puson, Sopot, у фірмі «Hodowla
Roślin Strzelce» – сорти Kargo, Mieszko, Milkaro, Andrus, Matejko [24], які вирощують для виробництва в першу чергу фуражного зерна. Основними напрямами селекції є скоростиглість, середня висота рослин, стійкість до проростання на корені, підвищений вміст білка в зерні [25].
У Білорусі селекція тритикале ярого ведеться в Науково-практичному центрі НАН Білорусі з землеробства. Основна програма діяльності білоруських селекціонерів В. Н. Буштевича,
С. І. Гриба та ін. базується на внутрішньовидових та віддалених схрещуваннях за діалельними, топкросними, бекросними та конвергентними схемами, використовуючи різноманіття зібраного з усього світу генетичного матеріалу. Також у селекції вони широко використовують
біотехнологічні методи. Кращі сорти Узор, Садко, Лотас за прогресивних технологій забезпечують урожайність 6-8 т/га [26].
У Росії з 2001 року зареєстрований перший сорт тритикале ярого УКРО спільної українсько-російської селекції, зокрема Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН, НДІ
Центральної чорноземної зони та Воронезького аграрного університету. Він є державним стандартом у Росії та набув значного поширення як зерновий, добре адаптований до різних умов
сорт.
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Селекційна робота у Владимирському НДІ сільського господарства розгорнута у співробітництві з Всеросійським НДІ рослинництва імені М. І. Вавилова [27]. А. Ф. Мережко займався створенням вихідного матеріалу для селекції тритикале ярого на скоростиглість. На основі
пошуку джерел і донорів раннього колосіння, здатних прискорити створення конкурентоспроможних, скоростиглих сортів тритикале з яровим типом розвитку було сформовано ознакову
колекцію, яка відображає світове різноманіття за тривалістю періоду сходи-колосіння та виділено джерела цієї ознаки для селекційного використання [28]. На Дагестанській дослідній
станції з метою створення нового вихідного матеріалу для поповнення світової колекції
ВНДІР імені М. І. Вавилова проводять гібридизацію між тритикале ярими гексаплоїдними з
різним ступенем вираження висоти рослин та високими показниками селекційно цінних
ознак. У результаті аналізу сімей F4 у різних комбінаціях виділені лінії, що мають показники
продуктивності на рівні батьківських компонентів або, що перевищують їх [29, 30]. Результатом селекційної роботи у Владимирському НДІСГ стало створення ряду сортів тритикале ярого Память Мережко, Гребешок, Норманн, Кармен та ін. [31].
Значних успіхів у розробці методів селекції цієї культури досягнуто в Краснодарському
НДІСГ імені П. П. Лук‘яненка. В роботах В. Я. Ковтуненко, В. В. Панченка та ін. доведено
результативність всіх відомих типів схрещування, а особливо внутрішньовидової гібридизації
у практичній селекції тритикале ярого для умов Краснодарського краю. Підібрані критерії
добору та бракування на різних етапах селекційного процесу, на основі яких були створені
нові сорти [32, 33].
Найбільшого поширення тритикале яре набуло в таких країнах як Австралія, Польща,
Україна, Білорусь, Іспанія та ін. Світове виробництво тритикале у 2013 р., за даними ФАО,
складало 15,2 млн. т. Загальна площа посіву досягала 4 млн. га, з них посіви тритикале ярих
займають біля 800 тис. га [34].
На теперішній час гексаплоїдні тритикале характеризуються значною мінливістю, що
обумовлено залученням до гібридизації багатьох видів пшениці та жита. Зараз нараховуються
тисячі різних форм тритикале, що виявляють майже таке ж різноманіття, яке існує серед
багатьох інших видів злаків. Значної уваги потребує напрям досліджень з підвищення
адаптивності тритикале.
НАПРЯМИ СЕЛЕКЦІЇ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО
Селекція на стійкість до хвороб. Важливим завданням для селекції є нарощування потенціалу урожайності тритикале ярого та його стабільності шляхом підвищення посухостійкості, холодостійкості та стійкості до хвороб і шкідників.
Адаптивна селекція мінімалізує негативні наслідки глобальних змін у кліматі. Часті посушливі явища, які трапляються у зонах Степу та Лісостепу України, де зосереджена більша
частина посівів ярих зернових культур, викликають постійні недобори врожаїв. Впровадження
у виробництво нових, більш посухостійких та адаптивних сортів тритикале ярого дозволить
стабілізувати виробництво зерна. При цьому сорт повинен поєднувати посухостійкість з позитивною реакцією на зволоження, мати підвищену урожайність та якість, бути стійким проти
вилягання, до збудників хвороб, толерантним до пошкодження шкідниками тощо.
Стійкість тритикале ярого до збудників хвороб має відмінності від пшениці та жита. Більшість сортів тритикале ярого характеризуються імунністю до збудників летючої та твердої
сажки, стеблової іржі, а також борошнистої роси.
Менш стійкі зразки тритикале ярого до збудників бурої листкової іржі та септоріозу листя. При селекції на стійкість тритикале ярого до цих збудників хвороб селекційний матеріал
створюється методом міжлінійної гібридизації та гібридизацією пшениці м'якої, жита і тритикале, а також схрещуванням тритикале з пшеницею. Відібрані з отриманих гібридних популяцій за цінними господарськими ознаками форми оцінюються в умовах штучного інфекційного
фону на ураженість патогенами. В результаті добираються імунні форми, які використовуються в селекційному процесі.
На урожайність зерна нових ліній тритикале ярого значний вплив має підбір сортів вихідних видів: пшениці та жита. При міжгеномній та ядерно-цитоплазматичній взаємодії вихідних видів утворюється нова генетична система, яка обумовлює індивідуальну та популяційну
адаптивність, а також рівень продуктивності тритикале.
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Основними елементами структури врожаю у тритикале є кількість зерен у колосі, маса
зерна з колоса, та кількість продуктивних стебел на 1 м2. Також важливими компонентами
урожайності є фізичні характеристики зерна: маса 1000 зерен і натура зерна. Продуктивність
колоса – основний компонент урожайності тритикале. Зерно тритикале ярого має високу масу
1000 зерен, тому основним напрямом є збільшення їх кількості з колоса.
При віддаленій гібридизації успадкування основних ознак потенційної продуктивності
колоса (довжина колоса та кількість колосків у колосі) відбувається, як правило, за типом домінування та наддомінування.
У деяких випадках сорти тритикале ярого екологічно нестабільні. Внаслідок цього рослини не реалізують свій потенціал продуктивності. Залежно від погодних умов та зони вирощування урожайність їх значно варіює. Екологічної стабільності можна досягти насамперед
проводячи внутрішньовидові схрещування з використанням місцевого генетично різнорідного
вихідного матеріалу, створеного на основі районованих у даній зоні високоврожайних сортів.
При сучасному екологічному стані навколишнього середовища важливим є зменшення застосування пестицидів у сільськогосподарській галузі. Сорти тритикале ярого селекції ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН стійкі до грибних хвороб – фузаріозу, гельмінтоспоріозу та борошнистої
роси, а також до стеблової іржі, летючої та твердої сажки, що виключає необхідність передпосівної обробки зерна фунгіцидами та застосування їх під час вегетації рослин. У селекційному процесі приділяється увага створенню ліній з підвищеною стійкістю до збудників септоріозу листя та
бурої листкової іржі, пошуку джерел та донорів цих ознак. Особливості селекції тритикале ярого
на стійкість до хвороб полягають в тому, що підвищена стійкість повинна поєднуватись з іншими
цінними господарськими ознаками в одному генотипі. Провести добір комплексно цінних генотипів можливо лише на природному фоні в польових умовах серед численного різноманітного
селекційного матеріалу. За таких умов у тритикале ярого ураження септоріозом листя та бурою
листковою іржею проявляється лише в умовах достатнього та надмірного зволоження в період
вегетації. Використання штучних інфекційних та провокаційних фонів дозволяє більш ефективно
проводити пошук стійких зразків, але значно обмежує обсяг селекційного матеріалу та не дозволяє при цьому оцінити в комплексі ряд інших цінних ознак – потенціал урожайності, посухостійкість, фотосинтетичну активність, якість та ін.
В умовах штучного зараження були виділені джерела підвищеної стійкості до септоріозу
листя ЖнГБ1 (UA0600341), Х8IМ24-13 (UA0600362) 8,0 балів, до бурої листкової іржі
С52ХГХ3 (UA0600361), Х10ГАС14 (UA0600342), Х10ПГП11 (UA0600351) – 9,0 балів,
С29ВСГП6 (UA0600147) – 8,5 балів та до обох цих хвороб ЖнГБ1 (UA0600341) – 8,5 балів [35].
Вони були використані при створенні нового комплексно цінного селекційного матеріалу.
За період 2011-2015 рр. найбільше ураження рослин тритикале ярого склалось в умовах
достатнього вологозабезпечення 2014 року. Такі умови дозволили виділити комплексно цінні
лінії, які поєднують підвищену стійкість до хвороб з показниками урожайності. За стійкістю
до бурої листкової іржі також виявлено значну диференціацію серед селекційного матеріалу
(від 1 до 9 балів). Більша частина селекційних ліній (54 %) мала високу стійкість (7 балів) до
бурої листкової іржі, 20 % ліній мали середню стійкість (5 балів). Дуже високу польову стійкість (9 балів) мали 7 % ліній (табл. 1).
Таблиця 1. Cтруктура селекційних ліній тритикале ярого за рівнем стійкості до ураження
збудниками бурої листкової іржі та септоріозу листя, 2014 р.
Частка ліній, %
Рівень стійкості
бура листкова іржа
септоріоз листя
Дуже висока (9 балів)
7
−
Висока (7 балів)
54
12
Середня (5 балів)
20
42
Низька (3 бали)
10
44
Дуже низька (1 бал)
9
2
Примітка. Рівень стійкості наведено за шкалою Міжнародного класифікатору СЕВ роду
Triticum L., 1984, 84 с.
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У цілому, 261 лінія з високою та дуже високою стійкістю до бурої листкової іржі, з них
29 ліній проявили стійкість на рівні 9 балів, два зразки – 8 балів і 230 – 7 балів. Серед ліній,
які мали стійкість 9 балів, середня урожайність за 2013–2015 рр. становила від 2,73 до
4,96 т/га. Лінії, які проявили стійкість на рівні 9 балів у перезволожених та сприятливих для
розвитку хвороб умовах 2014 р., а також при цьому перевищили стандарт за урожайністю, є
цінними джерелами стійкості до бурої листкової іржі: Боривітер харківський, ЯТХ 23-14, ЯТХ
30-14, ЯТХ 41-14, ЯТХ 48-14, ЯТХ 49-14, ЯТХ 97-14, ЯТХ 132-14, ЯТХ 136-14, ЯТХ 160-14,
ЯТХ 214-14, ЯТХ 289-14, ЯТХ 313-14, ЯТХ 365-14, ЯТХ 378-14 та ЯТХ 432-14. Серед них
вищу урожайність мали ЯТХ 132-14 (4,61 т/га) та ЯТХ 432-14 (4,56 т/га). Сорти Сонцедар харківський та Дархліба харківський проявили стійкість на рівні 8 балів.
Стійкість до септоріозу у селекційних ліній варіювала від 1 до 7 балів. Переважали лінії
з середнім та низьким рівнем стійкості 3–5 балів. Національний стандарт Коровай харківський
в умовах 2014 р. мав стійкість до септоріозу листя на рівні 3 балів. Підвищену стійкість
(7 балів) проявили 40 зразків (12 %), з яких 38 селекційних ліній і два сорти Сонцедар харківський, Дархліба харківський. Урожайність серед ліній з підвищеною стійкістю до септоріозу
листя (7 балів) в середньому за 2013–2015 рр. становила 4,30–4,65 т/га. Більш урожайними
були зразки ЯТХ 286-14 (4,65 т/га), ЯТХ 132-14 (4,61 т/га), ЯТХ 732-14 (4,56 т/га). Вони перевищили за урожайністю національний стандарт Коровай харківський на 0,72–0,81 т/га. Тому
наведені зразки є цінними джерелами підвищеної стійкості до септоріозу листя. У попередньому випробуванні 2014 р. урожайність нових ліній перевищувала 6,5 т/га, а кращі з них –
ЯТХ 287-14, ЯТХ 464-14, ЯТХ 474-14, ЯТХ 307-14 формували по 7,0–7,55 т зерна з 1 га. За
умов посухи у 2013 р. їх урожайність була приблизно в два рази нижчою (2,68–3,58 т/га).
За результатами комплексної оцінки зразків тритикале ярого було виділено генотипи, які
поєднують високу урожайність з підвищеною стійкістю до збудників бурої листкової іржі (79 балів), підвищеною або середньою стійкістю до септоріозу листя (5-7 балів), стійкістю проти вилягання (7-9 балів), вирівняним густим стеблестоєм та крупним виповненим зерном
(табл. 2).
Лінія ЯТХ 132-14 безоста, характеризується підвищеною стійкістю до септоріозу листя
(7 балів) та високою – до бурої листкової іржі (9 балів). Вона має оптимальну висоту, стійка
проти вилягання. Має крупне, виповнене, гладеньке зерно. За урожайністю (4,61 т/га) перевищила стандарт на 0,77 т/га. За вегетаційним періодом середньостигла (92 доби), достигає на
п‘ять діб пізніше за стандарт. Створена методом міжродової гібридизації за схемою тритикале/пшениця м‘яка//тритикале (14-6-5ℓ/ЯОР//Х8InСЛ23-3//Повага/4/ Жайворонок/ЯТХ289-08).
Лінія ЯТХ 432-14 також характеризується підвищеною стійкістю до хвороб (стійкість до
септоріозу 7 балів, до бурої листкової іржі 9 балів). Має комплекс морфологічних відмінностей:
колос сірого кольору, Дуже сильне антоціанове забарвлення остюків, опушені колоскові луски.
Висота рослин вище середньої (120 см), але при цьому лінія має міцну соломину і проявляє
стійкість проти вилягання (9 балів). Оцінка густоти та вирівняності стеблестою 9 балів, гарно
виповнене зерно (9 балів). За урожайністю (4,56 т/га) на 0,72 т/га перевищила стандарт. За вегетаційним періодом середньостигла (92 доби), достигає на 5 діб пізніше за стандарт. Створена
методом складної міжлінійної гібридизації (Жайворонок//БПр/Х10АС29/3/Коровай).
Серед ліній з підвищеним рівнем стійкості (7 балів) до обох досліджуваних хвороб кращою за комплексом цінних господарських ознак є лінія ЯТХ 398-14 (Х2П14-65ℓ/ЯОР//Х8InСЛ23-3/3/Повага/4/Ж/5/ С46ВСПХ8РМ//Х8InСЛ23/ С46ВС р11), створена методом міжлінійної гібридизації. Урожайність її становила 4,76 т/га, що на 0,85 т/га перевищує
стандарт. Вона характеризується оптимальною висотою (106 см), стійка проти вилягання
(9 балів), має високі оцінки стеблестою та виповненості зерна (9 балів). Інші комплексно цінні
лінії, які мали стійкість 7 балів до збудників септоріозу листя та бурої листкової іржі – ЯТХ
256-14 та ЯТХ 286-14, дещо поступались за рівнем стійкості проти вилягання (7–8 балів). Середня за роками урожайність наведених ліній становила 4,30–4,65 т/га, що вище за стандарт
на 0,46–0,62 т/га. Лінії середньостиглі (вегетаційний період 88–89 діб), мають середню висоту
(107–110 см), вирівняний густий стеблестій (9 балів) та крупне, виповнене зерно (9 балів).
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2015 р.

середня

Перевищення
стандарту, т/га

септоріоз
листя

Стійкість проти
вилягання, бал

2014 р.

92
91
89
–

2013 р.

ЯТХ 132-14
ЯТХ 307-14
ЯТХ 317-14
НІР 05
* дані 2014 р.

87
90
89
88
86
90
86
89
89
92
89
88
90
89

остисті форми
102
9
3
115
8
5
108
7
7
107
7
7
104
7
5
108
8
5
110
9
5
106
9
7
106
8
5
120
9
7
112
9
5
110
9
5
117
8
5
106
7
5
безості форми
106
9
7
117
8
5
115
9
5
1,8
–
–

бура листкова
іржа

Коровай харківський, ст.
ЯТХ 62-14
ЯТХ 256-14
ЯТХ 286-14
ЯТХ 287-14
ЯТХ 380-14
ЯТХ 397-14
ЯТХ 398-14
ЯТХ 431-14
ЯТХ 432-14
ЯТХ 443-14
ЯТХ 445-14
ЯТХ 464-14
ЯТХ 474-14

Висота, см

Сорт, лінія

Вегетаційний період,
діб

Таблиця 2. Комплексно-цінні лінії тритикале ярого, 2013–2015 рр.
*Стійкість до
збудників
Урожайність, т/га
хвороб, бал

7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
7
7
7
7

2,11
2,93
3,24
3,37
3,40
3,10
3,04
2,70
3,00
3,12
2,92
2,96
2,68
2,00

5,71
6,83
6,95
6,77
7,00
6,82
6,99
6,81
6,88
6,78
6,92
6,81
7,16
7,55

3,70
4,27
3,20
3,80
3,38
3,27
3,74
3,40
3,87
3,77
3,71
3,84
3,81
3,57

3,84
4,68
4,46
4,65
4,59
4,40
4,59
4,30
4,58
4,56
4,52
4,54
4,55
4,37

–
0,84
0,62
0,81
0,75
0,56
0,75
0,46
0,74
0,72
0,68
0,70
0,71
0,53

9
7
7
–

2,88 6,96 4,00
3,58 7,39 4,29
3,06 6,91 3,80
–
–

4,61
5,09
4,59
0,32

0,77
1,25
0,75
–

Високоврожайні лінії, які за сприятливих умов зволоження у 2014 р. сформували урожайність понад 7 т/га, мали підвищену стійкість до бурої листкової іржі (7 балів) та середній
рівень стійкості до септоріозу листя (5 балів), що перевищує стандарт Коровай харківський
(3 бали). Вони характеризуються комплексом цінних ознак і властивостей, різняться за вегетаційним періодом, висотою, структурою колоса та іншими морфо-фізіологічними показниками, тому можуть бути використані в селекції тритикале ярого за різними напрямами.
Безоста лінія ЯТХ 307-14 середньостигла (вегетаційний період 91 доба). За урожайністю
(5,09 т/га) перевищує стандарт на 1,25 т/га. Має високий потенціал урожайності та адаптивність до посушливих умов. Урожайність за сприятливих умов 2014 р. становила 7,39 т/га, за
посушливих умов 3,58 т/га. Є особливо цінною для селекції на зелений корм за рахунок довгого крупного колосу, відсутності остюків, вирівняного густого стеблестою (9 балів) та підвищеної вегетативної маси. Висота рослин вище середньої (117 см). Стійкість проти вилягання 8 балів. Зерно пшеничного типу за формою, добре виповнене та крупне. Оцінка зерна
9 балів. Лінію створено методом складної міжлінійної гібридизації тритикале ярого:
С46Х8РМ/Х8InСЛ23//Жайворонок /3/Х10ПГСвТ6.
Середньостигла лінія ЯТХ 287-14 (вегетаційний період 86 діб) у середньому сформувала
урожайність 4,59 т/га (відповідно по роках 3,40, 7,00 та 3,38 т/га), перевищуючи стандарт на
0,75 т/га. Має оптимальну висоту (104 см). Створена методом міжлінійної гібридизації тритикале ярого СвТ3/БрСвТ39 з сортом тритикале озимого Валентин 90.
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Лінія ЯТХ 464-14 за вегетаційним періодом середньостигла (90 діб). Має високий потенціал урожайності 7,16 т/га. Середня урожайність 4,55 т/га (перевищення стандарту 0,71 т/га).
Особливістю є хороше зерно за крупністю, виповненістю, характером поверхні та однорідністю (9 балів). Висота вище середньої (117 см), при цьому має підвищену стійкість проти вилягання (8 балів). Оцінка стеблестою 9 балів. Ця комплексно цінна лінія створена методом складної гібридизації та поєднує спадковий матеріал високоврожайного сорту Сонцедар харківський, джерела високих технологічних властивостей – сорту Жайворонок харківський, джерела
підвищеної стійкості до хвороб – лінії Х10ГАС29 та сорту пшениці м‘якої Селянка з високими хлібопекарськими властивостями.
Інші комплексно-цінні лінії з середньою стійкістю до септоріозу листя (5 балів) та підвищеною стійкістю до бурої листкової іржі (7 балів) перевищували стандарт за урожайністю,
мали крупне виповнене зерно (оцінка зерна 9 балів), вирівняний густий стеблестій (9 балів),
підвищену стійкість проти вилягання (8–9 балів), а також мали окремі характерні ознаки, що є
цінними для селекції: ЯТХ 317-14 – безоста, ЯТХ 431-14 – коричневе гладеньке зерно, ЯТХ
443-14 – довгий колос, коричневе зерно, ЯТХ 445-14 – крупний довгий колос [36].
Селекція на тривалість вегетаційного періоду. Важливим напрямом у селекції тритикале ярого є створення форм з оптимальною тривалістю вегетаційного періоду 100–110 діб.
Оптимальний вегетації дозволяє змістити критичну фазу розвитку (період колосіння, проходження період мейозу) тритикале ярого і тим самим запобігти співпаданню її з часто повторюваною літньою посухою. Дуже пізнє дозрівання за жаркої погоди порушує налив зерна і
призводить до його щуплості, що значно знижує рівень врожайності. Часто сорти тритикале
дозрівають на кілька діб пізніше порівняно з пшеницею та житом. Це пов‘язано з природою
поліплоїдів, у яких всі біологічні процеси, в тому числі цвітіння, запліднення та ембріогенез
проходять повільніше, ніж у пшениці. Для вдалого вирішення цієї проблеми високу цінність
мають скоростиглі сорти пшениці та жита, які залучаються до створення тритикале ярих. Тривалий період формування та наливу зерна тритикале ярого (сорти Хлібодар харківський, Сонцедар харківський, Дархліба харківський, Боривітер харківський) в умовах східного Лісостепу
та північного Степу України дає йому можливість ефективно використовувати опади червня і
липня для формування урожаю.
Селекція на стійкість проти вилягання. Висота рослин є однією з найбільш мінливих
ознак тритикале ярого, яка в значній мірі забезпечує стійкість рослин проти вилягання. При
селекції на зниження висоти рослин доцільно використовувати короткостебельні сорти пшениці
та жита. Для досягнення оптимальної висоти достатньо включати короткостебельні сорти тільки одного компонента, оскільки при короткостебельності обох батьківських компонентів (пшениці і жита) спостерігається значна депресія висоти рослин внаслідок адитивної дії генів короткостебельності, а оскільки висота рослин позитивно пов‘язана з урожайністю, надмірна низькорослість для тритикале ярого є недоцільною. Оптимальною для тритикале ярого є висота рослин 100-115 см. Зв‘язок висоти рослин з розвитком їх кореневої системи потребує оптимізації
першої при вирощуванні тритикале ярого в богарних умовах. Короткостебельні тритикале (6070 см) як правило мають слабше розвинену кореневу систему, що знижує посухостійкість.
Створено лінії тритикале ярого з висотою соломини 75-95 см – ЯТХ 2403-17, ЯТХ 2406-17,
ЯТХ 2407-17.
Міцність соломини також має значний вплив на стійкість проти вилягання. Добираються
генотипи з пружною та міцною соломиною.
Селекція на хороший обмолот. Для більш активного впровадження культури тритикале ярого в агропромислове виробництво необхідно вирішити низку питань, що сповільнюють
цей процес. Актуальною є проблема технологічності вирощування цього високопродуктивного злаку, а саме, поліпшення вимолочування зерна. Зерно тритикале ярого важче вимолочується з колосків, ніж зерно сучасних сортів пшениці м‘якої. Зразки з легким обмолотом частіше мають вкорочені, щільні, з м'якими колосковими та квітковими лусками колосся. Колосовий стрижень міцний. Форми з дуже легким та легким обмолотом відрізняються ступенем
закритості зерна квітковими лусками. У ліній з дуже тугим та тугим обмолотом луски жорсткі, міцно притиснені до зернівки і повністю їх закривають; колос видовжений.
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Колос з хорошим обмолотом за морфологічною будовою займає проміжне положення
між тугим та легким обмолотом.
Такий тип колосу є найбільш цінним у господарському відношенні. Порівняно з колосом
типу легкого обмолоту він характеризується довшим колосом та добре виповненим, крупним
зерном, а порівняно з колосом типу тугий обмолот, має більший вихід зерна при збиранні
[37]. В селекції тритикале ярого на придатність колосу до обмолоту широко застосовуються
внутрішньовидові схрещування ліній гексаплоїдного тритикале з міцним колосовим стрижнем та різними за морфотипом колосами. У гібридів першого та другого покоління спостерігається значне розщеплення за проявом ознак, що контролюють тип обмолоту. Найбільш ефективним є добір рослин з міцним колосовим стрижнем та колосковими лусками середньої жорсткості. Більшу продуктивність мають рослини з довгим колосом середньої щільності.
Результатом селекції на покращення обмолоту в ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН стало створення сорту Воля харківська (внесено до Державного реєстру сортів рослин України в 2017 р.),
який характеризується легким обмолотом, довгим колосом та підвищеною врожайністю.

Тип колосу за обмолочуваністю
(зліва направо): легкий, щільний, легкий, хороший,
тугий.

Сорт тритикале ярого
Воля харківська з легким обмолотом
колосу.

Підзимній висів тритикале ярого. Враховуючи тенденції до зміни клімату в бік посилення континентальності, проводиться пошук нових шляхів забезпечення стабільного виробництва продовольчого зерна. Значну перспективу являє створення сортів ярих або дворучок, придатних до вирощування в умовах Степу України, застосовуючи ранній висів у «лютневі вікна»
(тимчасові відлиги в середині або наприкінці лютого) та пізній осінній висів. Це дає можливість
рослинам ефективно використовувати запаси вологи з ґрунту, а проходження подальших етапів
органогенезу рослин відбувається раніше, за рахунок чого критичні періоди розвитку рослин не
співпадають з найбільш інтенсивними посухами та проходять за нижчих температурах повітря
та коротшого світлового дня. Тритикале яре, враховуючи його біологічні особливості – невибагливість до ґрунтів, підвищену адаптивність, є більш придатним для сівби після просапних культур (кукурудзи, соняшнику), сої, ніж озимі зернові культури. Досить важливою ознакою у
випадку зимового та пізньоосіннього висіву є стійкість тритикале до холоду в період проростання зерна та сходів. Крім того, за звичайного ранньовесняного висіву їх сходи витримують
заморозки значно краще у порівнянні з іншими ярими культурами.
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Проведено дослідження з формування урожайності при дуже пізньому осінньому висіві
тритикале ярого та дворучок після допустимих строків сівби тритикале озимих (перша декада
жовтня в умовах Харківської області).

Пізньоосінній посів тритикале ярого та дворучок, 2015 р.
Сорти тритикале ярого забезпечили урожайність в середньому за роками 5,20-5,92 т/га
(табл. 3). При цьому вони формували крупне виповнене зерно (маса 1000 зерен 42-52 г). Кращі показники урожайності протягом років досліджень мав сорт Боривітер харківський. Це
обумовлюється високою його пластичністю та адаптивною здатністю.
Найвищу урожайність при пізньоосінній сівбі формували дворучки сорт Підзимок харківський та лінія Л5 (відповідно 8,07 та 7,85 т/га). Вони суттєво перевищували за урожайністю
стандарти дворучку Вуйко та сорт тритикале озимого Раритет. Ці сорти мають високий потенціал урожайності і здатні його реалізовувати в значній мірі при достатньому зволоженні в
ранньовесняний період, проявляючи підвищену холодостійкість. Тому вони є найбільш перспективними для вирощування в посушливих степових регіонах при осінньому та зимовому
висіві.
Таблиця 3. Урожайність тритикале ярого при підзимньому висіві, 2013-2015 рр.
Урожайність, т/га
Сорт, лінія
Маса 1000 зерен, г
2013 р. 2014 р. 2015 р. середня
Тритикале яре
Сонцедар харківський
4,00
6,44
5,16
5,20
52,0
Лебідь харківський
4,78
6,40
4,93
5,37
43,0
Боривітер харківський
5,70
6,72
5,33
5,92
48,0
Гусар харківський
5,14
6,13
5,21
5,49
42,0
Тритикале дворучка
Підзимок харківський
7,97
8,94
7,30
8,07
44,5
Л-5
8,20
8,49
6,86
7,85
46,0
Вуйко
4,84
6,60
4,73
5,39
45,0
Тритикале озиме
Раритет
6,59
6,28
6,38
6,42
40,3
НІР 05
–
–
–
0,28
1,2
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Селекція тритикале ярого на підвищену урожайність та адаптивність.
У результаті багаторічних досліджень розроблений результативний метод підбору
батьківських компонентів для створення селекційного матеріалу шляхом гібридизації, який
дає можливість створити на його основі сорти з підвищеною урожайністю, її стабільністю,
стійкістю до несприятливих умов вирощування, поліпшеною якістю зерна. Оцінено різні
схеми міжродової та внутрішньовидової гібридизації [38].
Міжродова гібридизація:
- пшениця м'яка яра/ жито яре F1// тритикале яре (2n=42);
- пшениця м'яка яра/жито озиме F1// тритикале яре (2n=42);
- тритикале яре/пшениця м'яка яраF1//тритикале яре (2n=42);
- тритикале яре/пшениця м'яка озимаF1//тритикале яре (2n=42).
Внутрішньовидова гібридизація тритикале (2n=42):
- тритикале яре/тритикале яре
- тритикале яре/тритикале яре F1//тритикале яре
- тритикале яре/тритикале озиме
- тритикале яре/тритикале озиме F1//тритикале яре
- тритикале озиме/тритикале яре
- тритикале озиме/тритикале яре F1 //тритикале яре
Біологічний метод створення тритикале (пшениця м‘яка/жито яре//тритикале яре) використовується для залучення нового генофонду пшениць ярих та озимих. Це дозволяє одержати нові селекційні лінії на основі цитоплазми пшениці м‘якої. Цей метод є досить результативним і забезпечує одержання 0,6 цінних ліній на 100 гібридних зернівок (табл. 4).
Серед створеного біологічним методом селекційного матеріалу виділені комплексно
цінні лінії Х10ГП11, Х10ГХЛ16, Своб1-3ГХЛ16, С29ВС/ГХ4Л1-2, Х8InСЛ23, СвТ6,
ПрИМП5-2, Х8РМ18-15, Прогресс 1, Прогресс 2, Х4Л1-2, Х8РМС1, Х8РМ15, ЖнГБ1,
Х10ГАС8, С52ХГХЗ, С56ГАС8, ЖЗРА11, Х8ИМ 24/13 та ін. з високою урожайністю, різним
вегетаційним періодом та рівнем прояву окремих господарських і морфологічних ознак.
У зв‘язку з відсутністю природних центрів походження культури тритикале виникає потреба залучати в схрещування нові більш досконалі сорти пшениці і жита для створення нових
ліній тритикале з покращеною якістю зерна. Для створення нових тритикале біологічним методом проводяться схрещування сучасних сортів пшениці м‘якої ярої з житом ярим Gazelle та
лінією ЯР1. Насичення генотипів спадковим матеріалом високоякісних зразків проводиться
методом потрійних схрещувань – тритикале яре/пшениця м‘яка F1//тритикале яре.

кількість
ліній, шт.

частка,
%

7
46
169
62
12
296

2,4
15,5
57,1
20,9
4,1
100

3
18
70
98
2
1
192

16,0
9,4
36,4
51,0
1,0
0,5
100
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Частка ліній на 100
гібридних зерен, %

частка,
%

Пшениця м‘яка/жито//тритикале яре
Тритикале яре/пшениця м‘яка//тритикале яре
Тритикале яре/тритикале яре
Тритикале яре/тритикале яре //тритикале яре
Тритикале яре/тритикале озиме
Тритикале яре/тритикале озиме// тритикале яре
Всього

Кількість зерен F0,
шт.

Схема

кількість
ліній, шт.

Таблиця 4. Частка ліній тритикале ярого, отриманих від різних схем схрещувань,
сортовипробування 2010 р.
Попереднє
Конкурсне
сортовипро- сортовипробування
бування

1679
12017
140587
15315
14176
6776
-

0,6
0,5
0,2
1,0
0,01
0,2
-

Зліва направо: зерно тритикале ярого, тритикале яре/пшениця м‘яка,
зерно пшениці м‘якої
При цих схрещуваннях на 100 гібридних зернівок F0 припадає 0,5 цінних селекційних
ліній з новою генетичною основою. Для стабілізації геному міжродових гібридів до запилення
алоплоїдів залучаються більш цінні за комплексом ознак лінії тритикале ярого.
Проведення міжродових схрещувань тритикале ярого із залученням кращих за якістю,
адаптованих сортів пшениці м‘якої ярої (Харківська 30, Прохоровка, ЮВ2) дало можливість
створити високоврожайні лінії з хорошими технологічними та хлібопекарськими властивостями. Ефективними джерелами високої посухостійкості є сорти пшениці м‘якої ярої, придатні
для вирощування у посушливих зонах. Більш посухостійкі лінії тритикале ярого створені методом складної гібридизації із залученням сортів пшениці м‘якої Саратовская 29, Саратовская 46, Жемчужина Поволжья, Прохоровка.
З метою підвищення хлібопекарських властивостей зерна та адаптивності проводяться
схрещування кращих ліній тритикале ярого з сортами пшениці м´якої озимої: Куяльник, Селянка, Лелека, Василина, Губернатор Дона та ін. Також досить ефективним методом покращення хлібопекарських
властивостей є парна міжлінійна гібридизація ліній тритикале ярого та залучення до схрещувань сортів Аіст харківський, Хлібодар харківський та Дархліба харківський.
Для підвищення хлібопекарських властивостей зерна та посухостійкості до міжродової гібридизації у
2015 р. залучено сорти пшениці м‘якої озимої Запашна,
Епоха одеська, Ластівка одеська, Гарантія одеська, Традиція одеська, Мудрість одеська, Щедрість одеська, Хвиля, Карма, Білосніжка, Благо, Єдність, Чорноброва, Юнона, Лига 1 та пшениці м‘якої ярої Харківська 30, Подарунок, Улюблена, Веселка, Панянка, Струна миронівська,
Тулайковская 100, Кинельская 2010 та ін.
Парні міжлінійні схрещування тритикале ярих проводяться з попереднім підбором батьківських компонентів за рівнем прояву ознак. У багатьох випадках здійснення цієї схеми дозволяє підвищити урожайність. Також
застосування парних міжлінійних схрещувань є досить
ефективним при селекції на покращення обмолоту колосу, при цьому один з батьківських компонентів повинен
Гібрид F1 Дархліба харківський
мати легкий або хороший обмолот. Встановлено, що
(яре)/ Підзимок харківський
придатність колосу до обмолоту залежить від міцності
утримання зернівки колосковими лусками та ламкістю (дворучка) – праворуч, Дархліба
харківський – ліворуч
колосового стриженя, які успадковуються незалежно. Для
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успішної селекції тритикале на забезпечення хорошого обмолоту необхідно створювати лінії з
міцним колосовим стрижнем і середньої міцності прикріпленням колоскових лусок.
Проведення потрійних схрещувань, шляхом запилення гібридів F1, отриманих від парних
міжлінійних схрещувань, іншою лінією тритикале ярого з комплексом цінних ознак забезпечує
широкий формотворчий процес, який виходить за межі показників батьківських зразків. Це дає
можливість проводити добір цінних біотипів за елементами продуктивності колоса, ознаками
зерна, стійкістю до біотичних та абіотичних факторів для створення нових селекційних ліній.
Ця схема забезпечує більший вихід селекційних ліній (одна лінія на 100 гібридних зернівок F0)
та дозволяє створити різноманітніший селекційний матеріал, порівняно з парними міжлінійними схрещуваннями (0,2 лінії на 100 гібридних зернівок F0).
Для підвищення адаптивної здатності тритикале ярих, а також покращення стійкості
проти вилягання та обмолоту колосу застосовано метод внутрішньовидової гібридизації тритикале ярих з озимими та дворучками.
Для створення нового селекційного матеріалу, що поєднує цінні ознаки від тритикале
озимого і водночас зберігає цінні властивості ярих, слід за материнський компонент використовувати тритикале яре, а за батьківський – тритикале озиме та запилити отриманий гібрид F1
пилком тритикале ярого. При цьому вирішальне значення на кінцевий результат має підбір пар
для схрещування. Для створення короткостебельних ліній з довгим, добре озерненим колосом,
найбільш ефективною є гібридизація тритикале ярого з озимими сортами – носіями домінантних генів карликовості Валентин 90, Woltario, Zorro, Амур та ін. Застосування цієї схеми дозволяє також створювати селекційні лінії з підвищеною адаптивністю. Для привнесення скоростиглості та адаптивності парні гібриди тритикале від схрещування ярих з озимими та озимих з
ярими доцільно повторно запилювати тритикале ярим.
Схрещування різних за типом розвитку зразків виконується на підзимніх посівах озимих
та ярих зразків тритикале. Встановлено, що в умовах східного Лісостепу України проведення
висіву ярих зразків на початку жовтня – листопада, дозволяє забезпечити їх перезимівлю і максимально зблизити строки цвітіння ярих та озимих компонентів схрещування.

Підзимній посів 2011 р. для гібридизації тритикале ярих із озимими
Серед 215 кращих комплексно-цінних ліній конкурсного сортовипробування 2017 р. переважна більшість (80 %) створена методом складної міжлінійної гібридизації. Методом парної міжлінійної гібридизації створено 10 % ліній. Інші лінії створені шляхом міжродової гіб376

ридизації за схемами пшениця м'яка яра/жито яре//тритикале яре (3 %) та тритикале
яре/пшениця м'яка яра//тритикале яре (7 %).
До міжродової гібридизації були залучені сорти пшениці м‘якої ярої саратовської селекції, зокрема Ю-В 2, який має підвищену посухостійкість, високу натуру зерна, склоподібність
та сорт Прохоровка з високою адаптивністю, підвищеною стійкістю до жари, посухи, проти
вилягання, до ураження бурою листковою іржею. Для покращення хлібопекарських властивостей було залучено сорти пшениці м‘якої озимої одеської селекції Селянка (сильна пшениця з
підвищеною жаро- та посухостійкістю) і Повага (високоврожайна цінна пшениця), сорт
херсонської селекції Дріада 1 (характеризується низькою нормою реакції на зміну умов середовища) та сорт інтенсивного типу Губернатор Дона ростовської селекції.
При міжлінійній гібридизації були використані сорти тритикале озимого Гарне, Раритет,
Атлет (Україна), Sorento, Janko, Woltario (Польща), Валентин 90 (РФ).
Серед батьківських компонентів тритикале ярого при створенні 94 ліній конкурсного
сортовипробування (70 %) до гібридизації було залучено сорт Жайворонок харківський, який
відрізняється крупним, добре виповненим, гладеньким зерном та є цінним джерелом цих
ознак. Значну чисельність комплексно-цінного матеріалу одержано також за використання
ліній тритикале ярого Х8InСЛ23 (25 %), С46Х8РМ/Х8InСЛ23 (20 %), МЛ21 (19 %), Х10ГАС7,
Хлібодар харківський (17 %), Аіст харківський (15 %), С52ХГХ3/МЛ21 (12 %), Оберіг харківський, Х6Х8СЛ4-3+8 (10 %), СЛ4-3+8р1 (8 %), 5-3Ш23/Х2ГА11, ЖЗРА11, С46ВСПХ8РМ,
ТНДА30, Х10ГАС8 (7 %) та ін. Вихідні лінії характеризуються високою урожайністю, різні за
вегетаційним періодом, рівнем прояву окремих господарських і морфологічних ознак. Вони
переважно створені біологічним методом. Аналіз родоводів показав, що в міжродовій гібридизації при створенні вихідних ліній використано понад 50 пшениць, але підвищеного рівня
урожайності та прояву багатьох інших цінних господарських ознак досягнуто при залученні
біля 10 сортів пшениць м‘яких з посушливих регіонів, зокрема Саратовська 29, Саратовська
52, Саратовська 56 з Саратова (РФ), Жемчужина Поволжья, Безенчукська 129 з Самари (РФ),
Жница – Вороніж (РФ) та створених у місцевих умовах – Харківська 2, Харківська 8, Харківська 10 (Україна).
Сорти пшениці харківської селекції, використані при створенні вихідних ліній тритикале
ярого (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН) очікувано забезпечили позитивний результат від гібридизації, оскільки мали адаптивність до місцевих умов вирощування. Сорт Харківська 2 відрізняється високим потенціалом урожайності, має високу стійкість проти вилягання,
слабко уражується борошнистою росою. Проявляє толерантність до бурої листкової іржі, але
сприйнятливий до стеблової іржі. Має середні показники вмісту білку та якості хліба [39]. Сорт
Харківська 8 характеризується високими технологічними параметрами якості зерна. Сорти Харківська 8 та Харківська 10 є носіями ефективних генів стійкості до борошнистої роси. Значна частина цінних господарських ознак привнесена до ліній тритикале ярого від сортів пшениці саратовської селекції (НДІ сільського господарства Південного Сходу). Сорт сильної пшениці Саратовская 29 є світовим еталоном хлібопекарських властивостей, також має винятково високу пластичність та посухостійкість, але цей сорт уражується усіма збудниками грибних хвороб, особливо
бурої листкової іржі. Сорт Саратовская 46 інтенсивного типу з високим потенціалом урожайності, відомий як джерело генів стійкості до збудників бурої листкової іржі та високої посухостійкості. Має підвищений вміст білка в зерні та клейковини в борошні. Недоліками цього сорту є схильність до проростання та нестабільна урожайність за різних умов вирощування. Сорт Саратовская
52 інтенсивного типу з високим потенціалом урожайності, багатоквітковий, має укорочену соломину, стійкий проти вилягання. Технологічні властивості зерна середні та нестабільні [40].Cорт
сильної пшениці Жница (НДІ сільського господарства Центрально-Чорноземної полоси імені В.
В. Докучаєва) характеризується високим потенціалом урожайності, підвищеним вмістом білка та
хорошими технологічними показниками [41]. Є донором високих показників якості борошна, при
залученні до гібридизації здатний підвищувати вміст клейковини, серед небажаних ознак –
сприйнятливість до твердої та летючої сажки [42]. Сорт Жемчужина Поволжья (Самарський науково-дослідний інститут сільського господарства імені М. М. Тулайкова РАСГН), який створювався на основі максимального використання адаптивного вихідного матеріалу (Nadadorez, Сарато377

вская 38, Саратовская 29), відрізняється високою посухостійкістю, хорошою виповненістю високоякісного зерна, відповідає вимогам сильної пшениці та має підвищену стійкість до бурої листкової іржі. Цей сорт не був зареєстрований внаслідок ураження летючою сажкою, але в багатьох
селекційних програмах було доведено високу здатність цього сорту передавати цінні властивості
гібридним поколінням [43].
Кращі комплексно цінні лінії конкурсного сортовипробування, які поєднують високу
урожайність з хорошими хлібопекарськими властивостями та мають підвищену стійкість до
біотичних та абіотичних факторів середовища мають такі родоводи: ЯТХ 18-15 –
Х10ГАС7/Жайворонок//С46Х8РМ/Х8InСЛ23-25/3/С46Х8РМ/Х8InCЛ75 р3-1; ЯТХ 22-15 –
АТЭА2/Жайворонок 36; ЯТХ 24-15 – Сонцедар/3/Жайворонок//БПрСв22/ Х10ГАС29 р12;
ЯТХ 57-15 – 14-6-5ℓ/ЯОР//Х8InСЛ23-3/3/Повага/4/Жайворонок/ ЯТХ 28908; ЯТХ 58-15 безоста – С46Х8РМ/Х8InСЛ23//Жайворонок/3/Х10ПГС в Т6б р1; ЯТХ 103-15 – Сонцедар/3/ Жайворонок/Селянка//Х10ГАС29/Пр70С58R р15.
Таким чином, сорти та лінії тритикале ярого мають складні родоводи, які переважно
включають спадковий матеріал декількох кращих пшениць. Підвищений рівень прояву цінних
господарських ознак досягається за рахунок схрещування між собою ліній тритикале, які доповнюють одна одну, а популяції проходять ретельний добір на кожному етапі вивчення.
Переважна більшість селекційного матеріалу з комплексом цінних господарських ознак
отримана методом парної та потрійної міжлінійної гібридизації тритикале ярих з послідуючим
одно- або дворазовим індивідуальним добором з F2 -F3.
У селекції тритикале ярого на адаптивність доведено ефективність внутрішньовидової гібридизації з озимими зразками. У першу чергу це дозволяє покращити адаптивні властивості до
абіотичних чинників, а саме підвищити посухостійкість та холодостійкість. Тритикале озимі також часто є джерелами цінних ознак – довгого та крупного колоса, оптимальної висоти рослин.
У селекційному розсаднику другого року в 2014 р. на ділянках площею 2 м2 було вивчено 735 селекційних ліній, одержаних у результаті гібридизації тритикале ярого з тритикале
озимим. Серед цих ліній переважна більшість (81 %) одержана за схемами, де за материнський компонент використано тритикале яре.
Методом парної гібридизації тритикале яре/тритикале озиме створено 45 % (337) та потрійної гібридизації тритикале яре/тритикале озиме// тритикале яре – 36 % (268) ліній. Серед
ліній, при створенні яких за материнський компонент використано тритикале озиме, 11 %
одержано методом парної гібридизації тритикале озиме/тритикале яре та 8 % – методом потрійної гібридизації тритикале озиме/тритикале яре//тритикале яре.
До гібридизації залучали сорти та лінії тритикале озимого з цінними ознаками та властивостями місцевої селекції та географічно віддаленого походження. Лінії, що вивчали у селекційному
розсаднику другого року, створено із використанням 30 сортів і ліній тритикале озимого різного
походження. Високий рівень вираження цінних господарських ознак в умовах України мають
озимі генотипи з України, Росії, Польщі – урожайність, посухостійкість, стійкість проти вилягання та проростання зерна на пні, холодостійкість та ін., тому до схрещувань доцільно залучати генотипи саме з цих країн. При тому, що гібридизація з кожним озимим зразком проводиться в однаковій кількості колосів за однією комбінацією (5 шт. з 26-28 квітками), а зав‘язуваність складає 90-100 %, то різна кількість сімей, відібраних у селекційному розсаднику першого року, одержаних з кожним окремим озимим зразком та частка виділених цінних ліній у селекційному розсаднику другого року свідчить про кращу селекційну цінність сортів тритикале озимого Валентин
90, Раритет, Амур, Zorro та ін., які дозволили створити більшу кількість морфологічно вирівняних
ліній з цінними господарськими ознаками (табл. 5).
При формуванні селекційних розсадників перевага віддається лініям тритикале, які мають вирівняний стеблестій рослин з крупним колосом і добре виповненим зерном.
У селекційному розсаднику другого року було виділено 344 комплексно цінні лінії для
подальшого вивчення в контрольному розсаднику у 2015 році.
Оцінку селекційного матеріалу в польових умовах проводили за вирівняністю рослин за висотою та морфологічними ознаками, густотою стеблестою, крупністю колосу, стійкістю проти
вилягання, стійкістю до ураження збудниками хвороб, урожайністю та ін.
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Таблиця 5. Селекційна цінність генотипів тритикале озимого в селекції тритикале ярого
за урожайністю, 2014 р.
Кількість ліній у СР2*, шт.
Урожайність, г/м2
Батьківські
Країна
компоненти озипоходження вивчено відібрано до частка, середня
min
max
мого сорту
КР**
%
Амур
Україна
96
37
39
622
560
770
Атлет
Україна
62
38
61
673
505
935
Гарне
Україна
26
19
73
665
550
745
Інтерес
Україна
17
10
59
631
565
700
Пурпурне
Україна
3
1
33
745
–
–
Раритет
Україна
86
47
55
649
520
925
Шарм
Україна
7
4
57
619
595
645
Валентин 90
Росія
96
41
43
654
485
875
Докучаевський 13
Росія
41
19
46
647
565
865
Квазар
Росія
24
5
21
555
495
740
Корнет
Росія
15
8
53
620
490
820
Легион
Росія
15
5
33
710
515
945
Алесь
Білорусь
13
6
46
646
585
725
Рунь
Білорусь
13
7
54
588
550
760
Eldorado
Польща
9
2
22
550
–
–
Fidelio
Польща
11
3
27
650
640
660
Janko
Польща
3
1
33
790
–
–
Kitaro
Польща
2
1
50
630
–
–
Mundo
Польща
18
6
33
689
625
745
Sorento
Польща
7
3
43
687
645
735
Woltario
Польща
42
20
48
677
510
820
Zorro
Польща
81
44
54
647
500
895
MAH 10434
Польща
21
6
29
623
555
735
Flora...
Мексика
20
7
35
679
605
740
*СР2 – селекційний розсадник другого року, **КР – контрольний розсадник
Більшу кількість цінних селекційних ліній тритикале ярого з підвищеною урожайністю,
стійкістю проти вилягання та біотичних чинників одержано при гібридизації з польським тритикале озимим Zorro. Виділено 44 лінії (54 %), які в середньому формували урожайність
647 г/м2 з коливанням від 500 до 895 г/м2.
Вищу урожайність мала лінія ЯТХ 2843-14 (Х6Х8СЛ4-3/3/Х2П14-6-5ℓ/ЯОР//Х8InСЛ2313/4/Zorro/5/АС29ГП/С52Х8In СЛ23-3//СЛ4-3/Х8InБП12 /3/Ж р4) –895 г/м2, з легким обмолотом
колосу та високою стійкістю проти вилягання (9 балів), до збудників бурої листкової та стеблової
іржі (9 балів). Лінія ЯТХ 3324-14 (Хлібодар/Жайворонок//Zorro/3/ С52Х6ГХ8РМ/МЛ21 р14) –
урожайність 855 г/м2, підвищена густота стеблестою та стійкість проти вилягання (8 балів). Лінія
ЯТХ 3352-14 (БП11АлТ58/89399//Zorro/4/С52Х6ГХ8РМ/МЛ21//
А/ЖЗРА11/3/С46Х8РМ//
Х8InСЛ23-25/СЛ4-3Х8In БП12 р16) – урожайність 805 г/м2, довгий крупний колос. Лінія ЯТХ
3839-14 (Ж/Х10ПГСвТ6б// Zorroр13-3) – урожайність 805 г/м2, густий вирівняний стеблестій,
висока стійкість проти вилягання (9 балів). Перші три з цих ліній створено за схемою гібридизації
тритикале яре/тритикале озиме//тритикале яре, а одна – тритикале яре/тритикале озиме з наступним дворазовим індивідуальним добором.
Спадковий матеріал сорту Zorro з домінантними генами короткостебельності призводить
до значної невирівняності рослин за висотою, яка може мати місце протягом декількох поко379

лінь (серед ліній, вибракуваних у селекційному розсаднику більшість була невирівняною за
висотою). Тому при використанні в селекції тритикале ярого цього сорту доцільним є проведення запилення гібрида F1 пилком ярого зразка (яре/озиме//яре) або повторного індивідуального добору, що сприяє одержанню більш вирівняних ліній.
Високу селекційну цінність має сорт тритикале озимого харківської селекції Раритет.
Cеред генотипів, що містять в родоводі цей сорт, виділено 47 цінних селекційних ліній (55 %),
середня урожайність яких становила 649 г/м2 з коливанням від 520 до 925 г/м2. Залучення сорту Раритет до гібридизації дозволило створити лінії з широким діапазоном тривалості періоду
вегетації, обмолочуваності, виділити ранньо-, середньо- та пізньостиглі зразки. Вищу урожайність мала лінія ЯТХ 3243-14 (Х10ГАС7/ЖЗРА2//Хл/3/ Сол/4/Раритет/5/Ж/Хл р2-1) – 925 г/м2,
пізньостигла, крупний колос, висота вища за середню, але при цьому підвищена стійкість проти
вилягання (8 балів) та лінія ЯТХ 6036-14 (B4F4LO97/Civet/3/Bamb// Rem/4/Yogui/5/
Хл/3/БПрСв22//Х10ГАС29/А53/6/ Раритет р38) – урожайність 845 г/м2, висока стійкість проти вилягання (9 балів), легкий обмолот колосу та безостість, які вона успадкувала від мексиканського
тритикале ярого.
Серед негативних ознак, які можуть бути передані тритикале ярому при гібридизації з сортом Раритет, є сприйнятливість до ураження збудниками бурої листкової іржі та септоріозу листя.
Тому при доборах з гібридних популяцій та на подальших селекційних етапах необхідно приділяти особливу увагу оцінці стійкості до збудників цих хвороб.
Серед ліній тритикале ярого, створених з використанням російського сорту Валентин 90,
виділено 41 лінію (43 %) з комплексом цінних господарських ознак. Сорт Валентин 90 є носієм
генів карликовості, тому його доцільно використовувати при селекції на оптимальну висоту.
Більшість ліній створено методом парної гібридизації (яре/озиме, озиме/яре) з одноразовим добором в F2. Середня урожайність виділених ліній становила 654 г/м2 з коливанням від 485 до
875 г/м2. Лінії характеризувались оптимальною висотою, довгим та крупним колосом. Вищу
урожайність мала лінія ЯТХ 4151-14 (ЖЗРАС29ГП2/Х6ПСАС//Х10ГАС/СвТ6б/3/В90 р5) –
875 г/м2 з підвищеною стійкістю проти вилягання (8 балів). Серед ліній, які були вибракувані,
траплялись сприйнятливі до септоріозу листя, а в деяких випадках – стеблової іржі. При вивченні селекційного матеріалу доцільно використовувати інфекційні або провокаційні фони.
Значний вихід селекційно цінних ліній забезпечує використання українського сорту тритикале озимого Атлет. Із 62 зразків, що вивчали у селекційному розсаднику виділено 38 (61 %).
Характерною особливістю ліній, створених з використанням цього сорту, є крупний колос, виповнене зерно, середня висота, густий стеблестій. Лінії формували урожайність у середньому
673 г/м2, а максимальна урожайність становила 935 г/м2. Вищу урожайність мали лінії ЯТХ
3248-14 (2301/Куяльник//ЯТХ18/3/Атлет /4/Жайворонок /Хлібодар р4) – 935 г/м2, високу стійкість проти вилягання (9 балів) та підвищену стійкість до бурої листкової іржі (7 балів); ЯТХ
4425-14 (Соловей/Атлет р8) – 860 г/м2, успадкувала від материнського компонента крупне добре виповнене зерно, від батьківської – підвищену стійкість проти вилягання (9 балів); ЯТХ
2933-14 (Х2П14-6-5ℓ-ЯОР/Х8InСЛ23/3/Х30//Хл/4/Атлет/5 /АЖЗРА11/3/С46Х8РМ/ Х8InСЛ2325//СЛ4-3/Х8InБП12 р10) – 845 г/м2, характерні особливості – густий стеблестій, червоне зерно.
Високу кількість вирівняних селекційних ліній з підвищеною урожайністю та комплексом
цінних господарських ознак дозволяє одержати також залучення до гібридизації сортів тритикале
озимого Амур, Гарне, Інтерес, Докучаевський 13, Woltario [44].
Джерела підвищеної адаптивності. Визначено адаптивну здатність, стабільність і пластичність урожайності сортів і селекційного матеріалу тритикале ярого. Як фактор середовища використано умови 2011-2015 рр., які були досить контрастні за режимом зволоження та
температурою повітря. У роки досліджень спостерігали посушливі явища в різні періоди вегетації тритикале ярого.
Опади протягом вегетації були нерівномірними. Тимчасові посухи, які припадали на
критичні періоди розвитку тритикале ярого чергувались з інтенсивними зливами. У тритикале
ярого, як і в інших зернових колосових культур, найбільш критичним періодом для формування врожайності є початок колосіння. Несприятливі фактори середовища, які діють на рос380

лини під час проходження мейозу в клітинах, розвитку зав‘язі, росту колосу, безпосередньо
знижують озерненість колосу та урожайність. У зоні Лісостепу України період колосіння
припадає переважно на середину червня. Посушливі явища, які співпали з періодом колосіння
спостерігали у 2013 та 2015 рр.
При цьому, найбільш жорстка посуха відмічена в 2013 році. Від появи сходів до закінчення колосіння сортів тритикале ярого не випало жодних опадів. Температура повітря протягом вегетації перевищувала середню багаторічну від 0,9оС до 5,4оС. Це негативно вплинуло на
сходи, продуктивну кущистість, висоту рослин та формування колосу і призвело до найнижчих за період досліджень показників урожайності тритикале ярого. Подібними були умови
зволоження 2015 р., коли посушливі умови склались протягом усіх етапів розвитку рослин до
середини періоду колосіння. Але дощі, що пройшли у фазі кущення та з середини колосіння
дещо підвищили рівень урожайності сортів, порівняно з умовами 2013 року
В умовах 2012 та 2014 рр. кількість опадів та їх розподіл були близькими до середньобагаторічної норми, а в окремі періоди перевищували її. Але у 2012 р. посушливий період тривав від кущення до початку колосіння.
Адаптивність сорту до умов середовища переважно визначається такими параметрами як
адаптивна здатність, пластичність і стабільність. Ефект загальної адаптивної здатності (ЗАЗ)
дозволяє виділити генотипи, що забезпечують максимальний середній урожай за всієї сукупності середовищ [45]. Найвищі ефекти ЗАЗ мають сорти тритикале ярого Боривітер харківський,
Гусар харківський, Дархліба харківський, Зліт харківський та лінії ЯТХ 17-14, ЯТХ 43-14, ЯТХ
61-14, ЯТХ 64-14 (табл. 3.5). Але, якщо генотипи при високому рівні ЗАЗ мають високу варіансу САЗ, вони не можуть забезпечити гарантовано високий урожай за будь-яких умов.
Показник специфічної адаптивної здатності САЗ характеризує відхилення від ЗАЗ в кожному окремому середовищі, тому він є показником стабільності генотипу. Серед виділених
за ЗАЗ зразків Зліт харківський та ЯТХ 64-14 мали менші значення варіанси САЗ, що свідчить
про високу стабільність формування підвищеної урожайності в різних умовах (табл. 6).
Це підтверджується і показником відносної стабільності генотипу (Sgi), який характеризує його здатність у результаті регуляторних механізмів підтримувати певний фенотип у різних умовах середовища. Високу відносну стабільність мали лінії ЯТХ 37-14, ЯТХ 64-14, ЯТХ
60-14, урожайність яких меншою мірою змінювалась під впливом умов середовища. Ці лінії
здатні ефективніше використовувати ресурси та оптимізувати фізіологічні процеси для формування урожайності в несприятливих умовах вирощування. Вони є цінними для використання як вихідний матеріал у селекції на адаптивність. Аналіз родоводів свідчить, що підвищенню стабільності сприяло залучення до гібридизації джерел посухостійкості Жайворонок харківський та Х10ПГСвТ6б, створених на основі пшениць, адаптованих до місцевих умов Харківська 8 та Харківська 10. Сорти з високою ЗАЗ Боривітер харківський, Гусар харківський і
Дархліба харківський мали середні показники САЗ та Sgi.
Визначення коефіцієнта регресії сортів і ліній тритикале ярого дозволило виявити реакцію
генотипів на покращення умов середовища. Найбільш пластичними (bi > 1), тобто здатними
значно підвищувати урожайність за сприятливих умов, є сорти Лебідь харківський (bi = 1,26),
Коровай харківський (bi = 1,16) та лінії ЯТХ 38-14 (bi = 1,21), ЯТХ 62-14 (bi = 1,16). Вони мають
високий потенціал урожайності та здатні максимально реалізовувати його у сприятливих умовах. Ці зразки можуть бути використані в гібридизації для підвищення урожайності.
Низька відносна стабільність цих генотипів свідчить про те, що в окремі роки вони не
мають переваги над іншими генотипами. Тому сорти Лебідь харківський та Коровай харківський доцільно вирощувати в умовах з меншим ризиком посух (Поліссі, західному Лісостепу),
на високому або середньому агрофоні для одержання стабільної урожайності. Серед зареєстрованих сортів більшу стабільність урожайності при підвищеній пластичності (bi > 1) мав Сонцедар харківський. Він може вирощуватись на всій території України, забезпечуючи при
цьому високу врожайність, а у випадку жорстких умов середовища – середню.
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середня

min-max

Пластичність (bi)

Загальна адаптивна
здатність (ЗАЗ)

Варіанса специфічної
адаптивної здатності
(САЗ)

Відносна стабільність
генотипу (Sgi), %

Селекційна цінність
генотипу (СЦГ)

Таблиця 6. Параметри адаптивної здатності сортів і ліній тритикале ярого за врожайністю,
2011-2015 рр.

3,42
4,45
4,40
4,27
3,58
4,00
3,56
3,62
3,97
3,78
4,38
4,48
4,20
4,11
4,25
4,27
4,23
4,14
4,41
4,18
4,22
4,01
4,30
4,16
4,33

1,35–5,71
1,41–5,13
2,18–5,99
2,32–5,98
2,21–5,88
1,73–6,36
1,45–5,45
1,70–5,83
1,93–6,02
2,26–6,05
2,45–5,68
2,59–6,19
2,47–5,71
2,41–5,93
2,36–6,32
2,74–5,88
2,52–6,93
2,40–5,97
2,80–5,90
2,72–6,01
2,23–6,11
2,65–5,86
2,74–6,40
2,08–6,83
2,83–6,17

1,16
0,96
1,00
1,03
0,93
1,26
1,08
1,05
1,10
0,98
0,84
0,97
0,90
0,96
1,08
0,86
1,21
0,97
0,92
0,91
1,02
0,84
0,91
1,16
0,88

-5,25
-6,87
3,43
2,93
1,65
-1,11
-5,49
-4,85
-1,41
-3,27
2,75
3,67
0,87
0,01
1,39
1,59
1,17
0,35
2,99
0,69
1,15
-1,01
1,87
0,47
2,17

16,3
13,6
14,7
15,1
13,5
17,6
15,3
14,9
15,3
14,2
12,7
13,5
12,8
13,5
15,0
12,1
17,6
13,5
13,3
12,8
14,3
11,9
13,2
17,0
12,4

45,4
39,7
33,1
34,2
31,5
44,1
42,9
41,2
38,5
37,7
29,0
30,2
30,6
32,8
35,4
28,4
41,6
32,7
30,1
30,6
33,9
29,8
30,8
40,9
28,7

13,0
15,2
23,9
22,9
23,9
15,3
14,2
15,3
18,3
17,9
26,0
25,9
24,0
22,2
21,4
25,7
17,6
22,5
25,5
23,9
22,2
23,4
24,4
17,8
25,9

Урожайність,
т/га
Сорт, лінія

Коровай харківський, ст.
Аіст харківський
Боривітер харківський
Гусар харківський
Дархліба харківський
Лебідь харківський
Легінь харківський
Оберіг харківський
Сонцедар харківський
Хлібодар харківський
Зліт харківський
ЯТХ 17-14
ЯТХ 18-14
ЯТХ 23-14
ЯТХ 30-14
ЯТХ 37-14
ЯТХ 38-14
ЯТХ 41-14
ЯТХ 43-14
ЯТХ 46-14
ЯТХ 51-14
ЯТХ 60-14
ЯТХ 61-14
ЯТХ 62-14
ЯТХ 64-14

Для пошуку високоадаптивних генотипів з оптимальним поєднанням продуктивності та
екологічної стабільності визначали селекційну цінність генотипів (СЦГ).
Серед всіх досліджуваних генотипів цей показник коливався від 13,0 до 26,0.
Таким чином, найбільш адаптивними є сорт Зліт харківський (СЦГ = 26,0) та лінії ЯТХ
17-14, ЯТХ 64-14 (25,9), ЯТХ 37-14 (25,7), ЯТХ 43-14 (25,5), які поєднують значну адаптивну
здатність з високою врожайністю.
Лінія ЯТХ 17-14 мала вищу серед усіх генотипів середню врожайність 4,48 т/га з коливанням від 2,59 до 6,99 т/га. Серед зареєстрованих сортів високу СЦГ мають Зліт харківський,
який формував в середньому за п‘ять років урожайність 4,38 т/га при коливанні від 2,45 до
5,68 т/га, Боривітер харківський, Дархліба харківський (2,39) та Гусар харківський (2,29).
Сорт Боривітер харківський та лінії ЯТХ 17-14, ЯТХ 37-14, ЯТХ 64-14 мають в родоводі
як один з батьківських компонентів лінію Х10ПГСвТ6б, яка характеризується підвищеною по382

сухостійкістю та комбінаційною здатністю. Серед інших батьківських компонентів цих зразків
є Жайворонок харківський, Хлібодар харківський, Х10ГАС7, ЖЗРА11, Х8СЛ4-3, С29ГП. Сорти
Дархліба харківський та Зліт харківський мають як батьківський компонент лінію СЛ 4-3+8 р1.
Сорт Гусар харківський створено методом міжродової гібридизації тритикале
Х10ГА21/С46ГХ8 з пшеницею м‘якою Прохоровка та сортом тритикале Жайворонок харківський [46].
Селекція на якість зерна. Прагнення людини стабільно забезпечувати себе різноманітними продуктами харчування за мінливих погодних та кліматичних умов спонукає до постійного творчого пошуку нових генотипів рослин, розробки ефективних технологій їх вирощування
та переробки продукції. При роботі із зерновими культурами при цьому найбільш важливо мати
у своєму розпорядженні біотично- та абіотично адаптовані сорти. Вирішуючи завдання зі створення таких сортів хлібних злаків вчені прийшли до висновку про доцільність поєднання в одному організмі цінних властивостей пшениці (високого потенціалу врожайності, багатозерності
колосу, вмісту клейковинних білків) і жита (стійкості до посухи, несприятливих умов зимівлі,
хвороб, здатності більш активно засвоювати поживні елементи з ґрунту, багатоколосковості
колосу, хорошої збалансованості білка за амінокислотним складом, підвищеного вмісту вітамінів тощо). Це реалізовано у результаті створення сортів нової культури тритикале [47-50].
Показники якості досить сильно залежать від умов вирощування, але основна роль формування хлібопекарських та змішувальних властивостей борошна належить генетичній складовій.
Напрям селекції тритикале ярого на покращення хлібопекарських властивостей пов‘язаний
не тільки з досягненням високих показників якості, а й з поєднанням в одному генотипі цілого
комплексу господарських ознак і властивостей. Перш за все це високий потенціал урожайності,
адаптованість до несприятливих умов середовища, стійкість до біотичних чинників.
Найважливішим фактором селекційної роботи є наявність відповідного селекційного
матеріалу, джерел та донорів ознак хлібопекарської якості.
Основну роль у формуванні високої хлібопекарської якості тритикале ярого відіграє
пшеничний геном. Підвищений вміст білка в зерні пов‘язаний з геномом А. Також у селекції
на якість важливе значення має геном D. Він обумовлює високу якість клейковини, що підвищує хлібопекарські властивості [51]. Тому важливим є правильний підбір батьківських
компонентів для схрещувань.
Як вихідний матеріал серед пшениць доцільно використовувати сучасні сорти з високими хлібопекарськими властивостями. Необхідність залучення саме нових сортів обумовлена
їх комплексною господарською цінністю. Це дозволяє привнести до геному тритикале, крім
високих хлібопекарських властивостей, також підвищену урожайність, адаптивність, стійкість
до нових рас збудників хвороб.
Важливе значення для формування хлібопекарських властивостей має кількість та якість
клейковини. Якість клейковини, як правило, відповідає І групі: 45-75 од. ВДК.
Середній вміст клейковини в зерні складає 23 %. Вона характеризується високою пружністю (55-70 мм). За силою борошна (120–200 од. альвеографа) тритикале поступається пшениці,
але незважаючи на це, забезпечує підвищений об'ємний вихід хліба: 400-500 мл із 100 г борошна (без розрихлювачів), у сприятливі роки цей показник досягає 600-610 мл. Серед 16 сортів,
створених в ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН, кращими за хлібопекарською якістю є Дархліба харківський, Хлібодар харківський, Аіст харківський, Гусар харківський, Зліт харківський, Булат
харківський. Вони стабільно формують ознаки, які дозволяють отримати високоякісний хліб.
Натура зерна тритикале ярого становить 680-730 г/л, у сприятливі роки досягає 800 г/л.
Сорт Дархліба харківський мав вищу натуру зерна (772 г/л), на цьому ж рівні був сорт
Зліт харківський та лінія ЯТХ 57-17, дещо нижчу натуру (768 г/л) мав сорт Булат харківський і
лінії ЯТХ 55-17 та ЯТХ 60-17.
Враховуючи стабільність прояву підвищеної натури зерна, лінії ЯТХ 57-17, ЯТХ 60-17,
ЯТХ 47-17, ЯТХ 50-17 є цінними джерелами за цією ознакою. Тому їх доцільно залучати до
внутрішньовидової та міжродової гібридизації для покращення технологічних параметрів зерна.
У 2017 р. загальну хлібопекарську оцінку 9 балів мали лінії ЯТХ 29-17, ЯТХ 46-17, ЯТХ
47-17, ЯТХ 55-17, ЯТХ 61-17, ЯТХ 67-17. Еталон високих хлібопекарських властивостей сорт
383

Дархліба харківський формував хліб об‘ємом 540 мл зі 100 мл борошна. Його загальна хлібопекарська оцінка складала 9 балів (табл. 7).
Вищий вміст сирої клейковини в борошні мала лінія ЯТХ 46-17 (20,5 %). Вміст сирої
клейковини на рівні 18-19 % був у ліній ЯТХ 45-17, ЯТХ 55-17 і ЯТХ 60-17 (еталон Дархліба
харківський – 15,5 %).
Виділено лінії, які перевищували еталон Дархліба харківський за вмістом білка (10,7410,95 %) та крохмалю (63,8–64,6 %) – ЯТХ 29-17, ЯТХ 45-17, ЯТХ 46-17, сорт Зліт харківський.
Підвищену силу борошна 131-144 о. а. мали лінії ЯТХ 47-17 і ЯТХ 55-17.
Кращий об‘ємний вихід хліба був у сортів Дархліба харківський, Зліт харківський, Хлібодар
харківський, Булат харківський та лінії ЯТХ 57-17 (500–540 мл хліба зі 100 г борошна). Підвищений об‘єм хліба (460-490 мл) формували лінії ЯТХ 29-17, ЯТХ 31-17, ЯТХ 46-17, ЯТХ 55-17.
Виділені за окремими технологічними показниками та їх комплексом лінії перевищували
за урожайністю еталон Дархліба харківський. Загальна хлібопекарська оцінка кращих сортів,
яка крім об'ємного виходу включає оцінку зовнішньої поверхні, форми, кольору кірки, пористості, забарвлення та пружності м'якуша, знаходиться на рівні 8,0-9,0 балів. Хліб з тритикале ярого довше, ніж пшеничний, зберігає свіжість. Такі особливості технологічних властивостей зерна
і борошна тритикале ярого необхідно враховувати для випічки високоякісного хліба [52].

натура г/л

білка

крохмалю

сила
борошна,
о.а.

вміст сирої
клейковини,
%

об'єм хліба,
мл/100 г
борошна

загальна
хлібопекарська оцінка, бал

Таблиця 7. Технологічні властивості сортів та кращих ліній тритикале ярого,
урожай 2017 р.
Зерно
Борошно
Хліб
вміст, %

Хлібодар харківський, ет.

742

9,88

59,8

137

18,0

530

9,0

Дархліба харківський, ет.

772

9,60

60,7

131

15,5

540

9,0

Боривітер харківський

764

9,37

61,5

92

17,0

480

8,5

Зліт харківський

774

9,74

60,8

124

17,5

540

8,5

Булат харківський

768

9,36

63,7

124

19,0

500

9,0

ЯТХ 29-17

752

9,95

61,1

118

17,0

470

9,0

ЯТХ 31-17

764

9,44

61,3

92

16,0

460

8,5

ЯТХ 45-17

762

9,78

61,3

92

18,5

420

8,7

ЯТХ 46-17
ЯТХ 47-17

758
766

9,87
9,30

60,9
60,1

124
144

20,5
15,5

480
420

9,0
9,0

ЯТХ 50-17

766

9,25

60,5

111

17,5

430

8,9

ЯТХ 55-17

768

9,53

60,6

131

18,0

490

9,0

ЯТХ 57-17

772

9,80

60,6

98

17,5

500

8,6

ЯТХ 60-17

768

9,17

60,7

118

18,0

430

8,9

ЯТХ 61-17

740

9,38

59,8

124

17,5

440

9,0

ЯТХ 67-17

762

8,85

61,4

118

15,0

430

9,0

Сорт, лінія

Особливістю сортів тритикале ярого ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН є цінні змішувальні
властивості борошна за рахунок високої якості клейковини. Тобто вони здатні покращувати
хліб із борошна низьких класів пшениці.
384

Хліб із суміші борошна тритикале та пшениці м‘якої VI класу,2013 р.
Дослідженнями лабораторії якості зерна встановлено оптимальне співвідношення суміші: 80-90 % борошна пшениці IV-VI класу та 10-20 % борошна тритикале ярого, при якому
можна отримати хліб, що за хлібопекарськими властивостями відповідає пшеничному ІІ–ІІІ
класу (табл. 8).

26,5
28,5
26,0
24,5
25,0
27,5
30,0
26,5
27,5
24,5
27,0
27,0
28,0

од. ВДК група
65
55
60
65
60
75
85
70
65
65
55
65
60

І
І
І
І
І
І
ІІ
І
І
І
І
І
І

Загальна хлібопекарська оцінка, бал

Пшениця м‘яка яра IVкласу (Пшениця) – 100 %
Тритикале яре Аіст харківський – 100 %
Тритикале яре Хлібодар харківський – 100 %
Тритикале яре ЯТХ 21-13 – 100 %
Тритикале яре Зліт харківський – 100 %
Тритикале яре ЯТХ 54-13 – 100 %
Тритикале яре ЯТХ 58-13 – 100 %
Аіст харківський – 15 %, Пшениця – 85 %
Хлібодар харківський – 15 %, Пшениця – 85 %
ЯТХ 21-13 – 15 %, Пшениця – 85 %
Зліт харківський – 15 %, Пшениця – 85 %
ЯТХ 54-13 – 15 %, Пшениця – 85 %
ЯТХ 58-13 – 15 %, Пшениця – 85 %

Якість
клейковини

Об'ємний вихід хліба
зі 100 г борошна, мл

Зразок,
його частка в суміші, %

Сила борошна,
од. а.

Вміст сирої клейковини в борошні, %

Таблиця 8. Якість борошна пшенично-тритикалевих сумішей, 2013 р.

222
144
177
196
144
131
144
255
216
196
255
229
235

550
530
610
670
600
450
530
600
610
670
630
580
580

6,5
7,7
8,6
8,6
8,6
8,5
7,7
7,3
8,2
8,6
9,0
8,1
7,9

Висока якість та поживність зерна тритикале ярого, підвищений вміст білка та його амінокислотна збалансованість обумовлюють високу цінність хліба. Підвищений вміст каротиноїдів у зерні визначає високу біологічну цінність продукту.
Для одержання комплексно цінних ліній, виникає необхідність аналізування великої кількості зразків на початкових етапах селекції, коли провести повний технологічний аналіз немож385

ливо через обмежену кількість матеріалу. Фізичні параметри зерна оцінюються у всіх ланках
селекційного процесу, починаючи із зерна першого покоління гібридів. На перших етапах селекції проводиться візуальна оцінка зерна за дев‘ятибальною шкалою, при якій враховуються виповненість, крупність, однорідність, характер поверхні. Починаючи з селекційного розсадника
першого року визначається маса 1000 зерен. Вміст білка та крохмалю в зерні визначається у
кращих ліній з конкурсного та попереднього сортовипробування, відібраних у результаті
польових оцінок та урожайності. До оцінок також залучаються кращі лінії контрольного розсадника. Щорічно оцінюється вміст білка та крохмалю в зерні у 400-600 селекційних ліній [53].
На теперішній день в Україні розроблені і діють нормативні акти, які регламентують заготівлю зерна тритикале: ДСТУ 4762: 2007 Тритикале. Технічні умови та виробництво борошна; ДСТУ 4960: 2008 Борошно із зерна тритикале. Технічні умови; інструкція з технології
виробництва хлібопекарського сортового і обойного борошна із зерна тритикале.
Починаючи з 80-х років минулого століття колективом вчених Харківського відділення
Всесоюзного НДІ хлібопекарської промисловості на чолі з Н. А. Вєдєрніковою розроблено
нормативно-технічну документацію на п‘ять сортів хліба: «Полтавський» – 100 % обдирного
борошна тритикале, «Волинський» – 100 % обойного борошна тритикале, «Заварний новий» –
100 % обойного борошна тритикале, «Харківський» – 50-60 % обдирного борошна тритикале і
40-50 % борошна пшениці II класу, «Польовий» – 90 % сіяного борошна тритикале і 10 %
пшениці, а також на булочки «Поліські», які виготовляються безопарним [54] способом із суміші сіяного борошна тритикале і пшениці І сорту.
Встановлено, що хліб із обдирного і обойного борошна (96 % виходу) тритикале за споживчими властивостями краще житнього хліба. Його об‘єм на 17-30 % більший, м‘якуш добре
розрихлений, еластичний, не комкується, смак і аромат нагадують житній хліб.
На млинах у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Волинській та
інших областях України виробляється невелика кількість борошна тритикале, яке використовується для випікання традиційних сортів хліба. Жителі ряду областей розробили власні рецепти хліба з борошна тритикале та випікають його в домашніх умовах. Великий досвід з вирощування та використання зерна тритикале має С. П. Лобач із с. Булахи Козельщинського
району Полтавської області. Рецепт дріжджового хліба з борошна тритикале базується на використанні сироватки, олії, солі та яєць. Дегустація такого хліба на сільськогосподарських
виставках у Києві, Харкові, Полтаві підтверджували його високу споживчу якість.
У Канаді, США, Франції, Індії хліб з борошна тритикале з висівками використовується
при харчуванні хворих людей на діабет та ожиріння.
Із зерна тритикале виготовляють крупу в Україні, Росії, Австралії [55].
Популярними серед населення є кондитерські вироби із борошна тритикале: печиво, кекси, булочки, рулети, вафлі тощо[56].
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Великий обсяг наукових досліджень та технологічних робіт учених різних країн за
останні два десятиріччя відкриває широку можливість бізнесу щодо поширення харчових
продуктів з тритикале для здорового і смачного харчування людей.
Формування колекцій тритикале ярого
Для селекційних цілей широко використовується генофонд тритикале та пшениці м'якої
з колекції генбанку рослин України, що дозволяє проводити гібридизацію генетично та екологічно віддалених форм з різним проявом ознак та отримати якісно новий селекційний матеріал. Залучення колекційних зразків до селекційного процесу дозволяє одержати нові генетичні
джерела цінних господарських ознак. Використання генетично віддалених зразків базується
на можливості інтродукувати зразки з генами, що підвищують стійкість до хвороб, толерантність до шкідників, знижують висоту рослин, підвищують якість зерна та ін. Гібридизація генотипів власної селекції, адаптованих до місцевих умов середовища з географічно віддаленими формами досить ефективна для створення комплексно-цінного генетично різноманітного
селекційного матеріалу.
В Україні на базі ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН створено генетичний банк тритикале ярого, у якому зібрано понад 1900 зразків з 24 країн Європи, Азії, Африки, Північної та Південної
Америки, Австралії (табл. 9).
Таблиця 9. Склад колекції генофонду тритикале ярого за походженням, 2017 р.
Кількість
Кількість
Країна походження
Країна походження
зразків, шт.
зразків, шт.
Австрія
1
Канада
19
Австралія
5
Мексика
242
Азербайджан
1
Молдова
1
Аргентина
3
ПАР
1
Білорусь
20
Польща
11
Болгарія
2
Португалія
2
Бразилія
9
Росія
22
Великобританія
2
США
2
Еквадор
1
Узбекистан
1
Індія
2
Україна
1545
Іспанія
2
Франція
3
Італія
2
Чехія
3
Серед зразків генбанку 42 сорти з України та 89 – з інших країн; 1707 селекційних та 75
генетичних ліній (рис. 1). Серед ліній переважну частину складають вторинні гексаплоїди,
крім того, в колекції наявні тетраплоїдні форми, первинні гексаплоїди, октоплоїди, R (D) та A
(R) заміщені форми.

Рис. 1. Склад колекції тритикале ярого за селекційним статусом зразка.
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Переважна більшість зразків, залучених з України, були створені в ІР імені В. Я. Юр‘єва, і
за більшістю показників, таких як урожайність, стійкість до біотичних та абіотичних факторів,
технологічні властивості, в умовах східної частини Лісостепу України істотно переважали сорти та лінії закордонної селекції. Характерною особливістю зразків харківської селекції є адаптованість до місцевих умов на основі підвищеної холодостійкості, стійкості до хвороб та шкідників; виповненість, крупність та висока якість зерна, хороша продуктивність та урожайність.
У дублетній колекції Устимівської дослідної станції рослинництва ІР знаходиться понад
300 зразків. Там щорічно проводиться екологічне випробування комплексно цінних генотипів.
Більшість зразків створені в Україні (ІР імені В. Я. Юр‘єва, Носівська дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла, Національний університет біоресурсів і
природокористування та ін.).
Друге за значенням джерело поповнення колекції новими цінними зразками – співробітництво з Міжнародним центром з покращення кукурудзи та пшениці (CIMMYT, Мексика).
При вивченні матеріалу, отриманого з CIMMYT, виділено значну кількість зразків, які характеризуються покращеними структурно-механічними властивостями зерна та іншими цінними
ознаками: ранньостиглість, стійкість проти вилягання, хорошим типом колосу. Зразки інтродуковані з Мексики дозволяють вести ефективну селекцію на зниження висоти, легкий обмолот, підвищення жаростійкості та твердості зерна.
Зібране різноманіття генотипів являють собою цінні зразки з високою стійкістю проти
вилягання, до хвороб, посухостійкістю, урожайністю, якістю зерна. Колекція включає карликові форми з довгим колосом, великою вегетативною масою, коричневим, білим, янтарним,
крупним, видовженим, шарозерним, твердим і м‘яким зерном та багатьма іншими цінними
господарськими ознаками, які сприяють значному прискоренню селекційного процесу та дозволяють створити комплексно цінні високоврожайні сорти [57].
При формуванні колекції тритикале ярого основна увага приділяється включенню нових
сучасних сортів: Боривітер харківський, Дархліба харківський, Лебідь харківський, Сонцедар
харківський, Ландар, Вересоч (Україна), Лотас, Садко (Білорусь), Кармен, Ярило, Золотой
гребешок (Росія), Wanad, Miesko, Dublet, Sopot, Puson, Mazur (Польща) та селекційних ліній.
Крім цього, важливе значення має збереження та використання в селекційних і генетичних
дослідженнях перших сортів (Харківський 41, Весна, Аіст харківський) та ліній (МЛ 1, СЛ 20,
ПГ 1, ЖНГБ 1, СВТ 6), які є цінними як генетичні джерела стійкості до несприятливих умов
вирощування, хвороб і шкідників та ін. [58].
Для пошуку джерел та донорів цінних ознак зразки колекції вивчаються в польових
умовах з використанням 42 еталонів цінних господарських ознак. У лабораторії якості зерна
та біосировини визначаються біохімічні та технологічні властивості цінних зразків: натура,
скловидність, вміст білка, крохмалю, каротиноїдів, вихід борошна, число падання, пружність
тіста, сила борошна, параметри хліба. В період 2011-2015 р. виділено нові джерела цінних
господарських ознак (табл. 10).
Особливу цінність являють генетичні лінії з ідентифікованими генами, блоками генів,
R(D), A(R) заміщені. Наявність геному D сприяє підвищенню хлібопекарської якості тритикале. В селекції за цим напрямом використовуються зразки генофонду з наявністю R(D) заміщення. Лінії з A(R) заміщенням переважно використовуються для зниження висоти рослин.
Серед генетичних ліній присутні зразки відмінні за плоїдністю (тетра-, гекса та октоплоїди), з
різними цитоплазмами (жита – секалотрітікуми, пшениці м'якої, пшениці твердої), з наявністю генів карликовості та ін.
Відносно короткий період існування роду Triticosecale Wittmack, а також відсутність
природних центрів походження та формоутворення викликають певне обмеження морфологічного та біологічного різноманіття. Широка селекційна робота, яка ведеться в багатьох країнах світу передбачає використання місцевого вихідного матеріалу пшениці, жита, тритикале,
адаптованого до певних агрокліматичних умов. Оцінка і добори серед гібридних популяцій
ведуться в бік більш продуктивних і адаптивних морфотипів, які для кожної країни можуть
бути різними. У таких умовах особливого значення набуває формування ознакових колекцій
зі зразками-еталонами, які б стабільно відповідали різним градаціям прояву кількісних та якісних морфофізіологічних ознак. Ознакові колекції за морфологічними ознаками тісно
пов‘язані з селекційною роботою.
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Таблиця 10. Джерела цінних господарських ознак, залучені до генетичного банку
в 2011-2017 рр.
Номер
Національного
Назва зразка
Характерна ознака
каталогу, IR
UA0603253 Коровай харківський, ст.
ранньостиглість
UA0603971
Сонцедар харківський
пізній; середнє хорошо виповнене зерно
UA0604656
ЯТХ 2442-14, ет.
ранньостиглість
UA0604319
Дархліба харківський
хлібопекарські властивості; хороший колос
IR 05363S
ЯТХ 22-15
сила борошна; хороший колос
UA0604401
Боривітер харківський
тверде зерно; пізньостиглість
UA0604638
ЯТХ 2378-14,ет.
карлик (≤ 80 см)
IR 05377S
ЯТХ 3567-15
карлик (≤ 80 см)
UA0603001
Хлібодар харківський
хлібопекарські властивості; високий вміст білка
UA0604400
Гусар харківський
хороший колос
UA0604409
Воля харківська
легкий обмолот
IR 05378S
ЯТХ 3596-15, ет.
високий (> 110 см)
IR 05376S
ЯТХ 3603-15,ет.
пізньостиглість
UA0604641
ЯТХ 2399-14, ет.
оптимальна висота (91-100 см)
UA0604649
Карлик
оптимальна висота (91-100 см)
UA0604651
Castro Verde
оптимальна висота (91-100 см)
UA0604686
ЯТХ 2518-14,ет.
хороший обмолот
IR 05220S
ЯТХ 3696-15
легкий обмолот
UA0604637
ЯТХ 669-14
безостий; легкий обмолот
IR 05151S
ЯТХ 3670-15
легкий обмолот; відростки
UA0604598
ЯТХ 51-14
тверде зерно
IR 05365S
ЯТХ 44-15
сила борошна; хлібопекарські властивості
сила борошна; хлібопекарські властивості;
UA0604611
ЯТХ 162-14
оптимальна висота (91-100 см)
сила борошна; хлібопекарські властивості; довгий
UA0604607
ЯТХ 146-14
колос; хороший обмолот
UA0604572
ЯТХ 743-14
гладеньке зерно, темно-коричневе зерно
UA0604632
ЯТХ 432-14
стійкість до бурої листкової іржі (7-9 балів)
UA0604616
ЯТХ 286-14
стійкість до септоріозу листя (7-9 балів)
IR 05261S
ЯТХ 3612-15
ранньостиглість
UA0604602
ЯТХ 84-14
короткостебельність (81-90 см)
UA0604667
ЯТХ 2471-14
зелений корм; легкий обмолот; відростки остюків
UA0604553
ЯТХ 160-14
довгий колос
UA0604815
ЯТХ 245-16
легкий обмолот колоса; короткостебельність (81-90 см)
UA0604819
ЯТХ 502-16
короткостебельність (81-90 см); довгий колос
UA0604834
ЯТХ 974-16
безостий; легкий обмолот
UA0604820
ЯТХ 520-16
ранньостиглість
Ознакова колекція є початковим етапом створення генетичної колекції. Деякі морфологічні ознаки (карликовість, безостість, забарвлення колосових лусок, відсутність опушення
верхнього підколосового міжвузля та ін.) можуть вказувати на наявність певних генів, хромосомних транслокацій, заміщення геномів та ін. Це питання досить важливе, оскільки генетика
тритикале вивчена ще недостатньо.
Створені генетичні карти пшениці і жита з відомими маркерними ознаками неможливо на
пряму використовувати для тритикале, оскільки часто ознаки формуються за рахунок взаємодії
геномів пшениці і жита. Кількісні морфологічні ознаки (довжина та щільність колосу, кількість
колосків та квіток у колосі, ламкість колосового стриженя та інші) в більшості випадків безпосередньо впливають на продуктивність. Ознакова колекція за ознаками відмінності може відіг389

равати ще одну важливу функцію, пов‘язану з захистом прав інтелектуальної власності на сорти
через визначення відмінності, однорідності та стабільності сортів. Формування, підтримання та
використання колекцій сортів з еталонними ознаками є необхідною складовою кваліфікаційної
експертизи. Державна система охорони прав на сорти рослин передбачає обов‘язкову кваліфікаційну експертизу на відмінність, однорідність і стабільність, а також проведення ґрунтконтролю кожної партії вирощеного насіння на сортову відповідність. У даних методиках для тритикале за багатьма ознаками та рівнями їх прояву відсутні зразки-еталони.
Враховуючи те, що прояв більшості ознак визначається в польових умовах шляхом безпосереднього порівняння з еталоном, відсутність хорошо адаптованих еталонів певного типу
розвитку може викликати складнощі. Тому досить бажаним є наявність ярих зразків-еталонів
зі стабільним рівнем прояву ознак відмінності та адаптованих до місцевих умов, які б можна
було використовувати для порівняння під час кваліфікаційної експертизи та ґрунтконтролю.
За результатами багаторічного вивчення тритикале ярого було сформовано у 2013 році
ознакову колекцію за ознаками відмінності, яка налічує 104 зразки-еталони за 36 ознаками
відмінності (табл. 11).
До ознакової колекції залучено ті зразки, які протягом трьох років стабільно відповідали
одному з рівнів прояву характерної ознаки відмінності. Якщо таких зразків було декілька,
перевага віддавалась більш урожайним та стійким до несприятливих факторів середовища. За
походженням, у першу чергу, залучали зразки вітчизняної селекції, оскільки вони більш адаптовані до місцевих умов, у випадку відсутності таких – іноземні зразки. За ступенем селекційної проробки, враховуючи доступність зразка, перевагу віддавали сортам, паспортизованим
зразкам НЦГРРУ, однорідним селекційним лініям робочої колекції. Колекція включає зразки,
які походять з дев‘яти країн світу. Більшість з них з України 72 зразки, інші з Мексики (17),
Польщі (5), Білорусі (4), Росії (2), Азербайджану, Канади, Чехії, Індії – по одному зразку. Серед зразків колекції 28 сортів та 76 ліній.
За 28 ознаками підібрані зразки-еталони, які відповідають всім ступеням їх прояву: рослина за плоїдністю та типом розвитку; інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптиля;
частота рослин з похилими прапорцевими листками; інтенсивність антоціанового забарвлення
вушок прапорцевого листка; початок колосіння; інтенсивність воскового нальоту на піхві
прапорцевого листка; інтенсивність антоціанового забарвлення остюків та пиляків; довжина
та ширина прапорцевого листка; сизий наліт на колосі; інтенсивність опушення верхнього
міжвузля; рослина за висотою; наявність остюків та розміщення остюків на колосі, їх довжина
відносно колосу; довжина кільового зубця та опушення нижньої колоскової луски; виповнення соломини у поперечному розрізі; колос за формою, щільністю, довжиною та шириною;
кількість квіток у колоску; зернівка за кольором, формою, характером поверхні, крупністю.
Більшу цінність являють зразки, які одночасно є еталонами рівнів прояву декількох
ознак відмінності, що дозволяє раціональніше проводити оцінку за рахунок меншої кількості
посіву еталонних зразків.
До ознакової колекції були включені поширені сорти, які внесені до Державного реєстру
сортів рослин України: Оберіг харківський – еталон 24 ознак відмінності, Легінь харківський
– еталон 17 ознак відмінності, Хлібодар харківський – еталон 11 ознак відмінності, Аіст харківський – еталон восьми ознак відмінності, Сонцедар харківський – еталон п‘яти ознак відмінності та ін.
На даному етапі виділені та вивчаються для подальшого включення у колекцію зразки,
які несуть ознаки відмінності 25.9 – дуже темне забарвлення зернівки у фенолі, а також додаткові ознаки відмінності – обмолочуваність колосу, довжина зернівки, галузистість колосу,
положення остюків відносно колосу.
У подальшому необхідно провести пошук і залучення в колекцію відсутніх еталонів рівнів прояву ознак відмінності: 3.7, 3.9 – розлога та сланка форма куща; 18.3, 18.5, 18.7, 18.9 –
малий, середній, великий та дуже великий розмір другого кільового зубця нижньої колоскової
луски; 21.4 – чорний колос; 25.1, 25.9 – відсутнє або дуже світле та дуже темне забарвлення
зернівки у фенолі; 27.2, 27.3, 27.4 – циліндричний, напівбулавоподібний та булавоподібний
колос; 29.1 – ламка вісь колосу; 32.1 – зернівка округлої форми; 36.5, 36.7 – горизонтальне та
напівпоникле положення колосу у просторі.
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Таблиця 11. Зразки-еталони ознакової колекції тритикале ярого за ознаками відмінності
Номер НаціональноКод ознаки та рівня її прояву
Назва зразка
го
за методикою ВОС
каталогу, інтродукції
Аіст харківський
UA0600273
2.7, 5.1, 8.3, 13.9, 25.3, 32.3, 34.1, 35.5
Жайворонок харківський
UA0600548
3.1, 7.5, 9.5, 13.5, 25.7, 30.5, 34.1
2.5, 4.7, 7.9, 9.1, 10.7, 11.7, 12.9, 13.9, 23.5, 25.5,
Хлібодар харківський
UA0603001
32.5
Соловей харківський
UA0603225
2.9, 4.1, 10.9, 25.3, 35.9
Коровай харківський
UA0603253
5.3, 9.1, 10.5, 24.7, 4.3
1.6, 2.5, 5.1, 6.5, 9.7, 12.7, 13.7, 16.5, 19.1, 20.3,
Легінь харківський
UA0603259
21.1, 22.5, 23.5, 26.3, 31.1, 34.3, 35.7
1.6, 3.3, 4.5, 5.3, 6.5, 7.7, 8.3, 9.3, 10.7, 11.5, 12.7,
Оберіг харківський
UA0603258
13.7, 14.5, 19.1, 20.3, 21.1, 22.5, 23.5, 24.5, 27.1,
29.9, 31.1, 33.5, 34.3
Харків АВІАС
UA0603407
10.3, 2.3
Сонцедар харківський
UA0603971
2.3, 6.7, 7.9, 12.9, 28.9
Дархліба харківський
UA0604319
9.3, 12.9, 17.5, 18.1, 20.5
Лебідь харківський
UA0604318
2.5, 9.3, 10.3
Микола
UA0603024
2.1
Kargo
UA0603462
16.7
ЯТХ 6755-11
IU05087S
7.1, 8.1, 12.1, 33.7, 34.5
СвТ6
UA0600496
16.3
ЯТХ 2509-10
UA0603399
35.1
ЯТХ 105-11
UA0604383
14.7
Амінова 2
UA0603880
17.9, 16.9
ЯТХ 580-14
UA0603937
14.9
ЯТХ 2205-11
UA0604379
14.3
Лосинівське
UA0604389
15.3
ЯТХ 1105-11
UA0604389
21.2
ЯТХ 115-11
UA0604384
14.7
ЯТХ 116-11
UA0604385
14.7
ЯТХ 154-11
IU05090S
13.3
ЯТХ 2376-11
UA0604367
6.3
ЯТХ 2377-11
UA0604366
6.1
ЯТХ 2387-11
IU05099S
6.9
ЯТХ 30-11
UA0604382
14.5
ЯТХ 307-11
UA0604390
21.3
ЯТХ 450-11
IU05095S
28.9
ЯТХ 63-11
UA0604381
14.5
МР 1-19-11
IU05098S
5.5
МР 2-2-11
IU05099S
8.1
МР 2-3-11
IU06000S
8.5, 12.5
МР 2-6-11
IU06001S
9.1, 12.9
МР 2-7-11
IU06002S
9.7, 12.9
ЯТХ 15-11
UA0604362
2.3
ЯТХ 16-11
UA0604363
2.3
ЯТХ 17-11
UA06003S
2.3
ЯТХ 19-11
UA06004S
2.1
ЯТХ 20-11
UA0604504
2.1
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Різноманіття тритикале ярого за будовою колоса.
Критерії оцінки селекційного матеріалу. Кожна селекційна установа, яка веде селекцію тритикале ярого, створює модель сорту та, відповідно, розробляє вимоги до селекційного
матеріалу, який є оптимальним для конкретних умов вирощування в зоні майбутнього поширення. Залежно від зони, перевага може віддаватися різним рівнем прояву ознак. Загальними
для більшості сортів тритикале ярого є висока та стабільна урожайність зерна для сортів продовольчого та зернофуражного напряму. Для сортів укісного напряму – густий продуктивний
стеблестій, хороша озерненість колосу, висока стійкість до біотичних (хвороб і шкідників) та
абіотичних (несприятливі погодні умови) факторів, стійкість проти вилягання.
Інші ознаки можуть бути специфічними для різних установ. Наприклад, в Україні більшість сортів продовольчого напрямку використання. Обов‘язковою їх характеристикою є хлібопекарські властивості, здатність покращувати пшеничне борошно низького класу. Крім того, важливим є висока поживна цінність зерна, низький вміст у ньому пентозанів для можливості використання його у комбікормах. Сорти технічного призначення повинні мати підвищений вміст крохмалю (більше 65 %), забезпечувати високий вихід спирту. Також вирощування в зоні Степу України диктує необхідність підвищення посухостійкості сортів.
У деяких областях України, Росії, Білорусі досить гостро стоїть проблема проростання
зерна на корені, тому селекція ведеться на стійкість до цієї ознаки, а також до інших ознак, що
можуть мати вплив на це явище (наприклад, опушеність колоса, ранньостиглість).
У регіонах з достатнім зволоженням для запобігання виляганню посівів дуже важливим
є досягнення низькорослості та міцності соломини. В умовах де часто повторюються ранньовесняні заморозки актуальним є підвищення холодостійкості та придатності насіння проростати при низьких температурах.
Для сортів укісного напряму використання важливим є досить чітке моделювання тривалості вегетаційного періоду для заповнення зеленого конвеєру, безостість, швидке накопичення біомаси та поживних речовин у вегетативних органах рослини тощо.
Завданнями наукових досліджень лабораторії селекції
тритикале ярого
ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН є створення та передача до державного сортовипробування сортів тритикале ярого, які відповідають таким характеристикам: cорт тритикале ярого продово392

льчого напряму використання з підвищеною адаптивністю до біотичних та абіотичних факторів, здатний формувати середню урожайність 4,0-5,0 т/га з потенціалом урожайності 8,0 т/га,
посухостійкістю 7-8 балів, стійкістю до збудників септоріозу листя 7-8 балів, бурої листкової
іржі 7-9 балів, хорошими фізичними характеристиками зерна, хлібопекарськими властивостями (загальна хлібопекарська оцінка 8-9 балів); cорт тритикале ярого фуражного призначення
із середньою урожайністю 4,0-5,0 т/га з потенціалом урожайності 8,0 т/га, посухостійкістю 7-8
балів, стійкістю до збудників септоріозу листя 7-8 балів, бурої листкової іржі 7-9 балів, підвищеним вмістом білка в зерні (14-15 %).
ДОСЯГНЕННЯ В СЕЛЕКЦІЇ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО
Створення посухостійких сортів тритикале ярого.
У період 2011–2017 рр. було створено та заявлено на державну реєстрацію сорти тритикале ярого з підвищеною
урожайністю та адаптивністю – Дархліба харківський, Боривітер харківський, Гусар харківський, Воля харківська,
Зліт харківський, Булат харківський, Достаток харківський
та сорт дворучку Підзимок харківський.
Сорт Дархліба харківський (свідоцтво ДР № 150288
від 05.02.15, патент № 150156 від 13.02.15), занесено до
державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні у 2015 р. Сорт створено шляхом складної ступінчатої міжлінійної гібридизації зразків тритикале ярого
СЛ4-3+8р1,
Х10ГАС8
та
Х2ПГАС29П.
Різновид
erhytrospermum. Рослини середні за висотою.
Дархліб харківський
Стебло середньовиповнене з інтенсивним опушенням
під колосом. Колос довгий, білого кольору, пірамідальної форми, остистий. Остюки середньої довжини, розміщені по всій
довжині колосу. Колоскові луски не опушені. Зернівка коричневого кольору, видовженої форми,
середня за крупністю з гладенькою поверхнею. У конкурсному сортовипробуванні 2011-2015 рр.
формував урожайність 2,21-5,88 т/га (у середньому на 0,69 т/га вище за стандарт). Має високу
посухостійкість, густий стеблестій (9 балів), добре виповнене зерно (9 балів) та хороші хлібопекарські властивості зерна: натура 768 г/л, вміст клейковини І групи 22 %, сила борошна 196 о.а.,
загальна хлібопекарська оцінка 9 балів.
Сорт Боривітер харківський (свідоцтво ДР № 150289 від 05.02.15, патент № 150157
від 13.02.15), занесено до державного реєстру сортів
рослин, придатних до поширення в Україні у 2015 р.
Створено методом дворазового індивідуального добору в F2 та F3 з гібридної популяції ЖЗРА/С29ГП2//
Х10ГАС7/3/ Х10ПГСвТ6б. Різновид erhytrospermum.
Рослини середньорослі (90-100 см). Колос призматичний, білий, остистий. Зерно добре виповнене, коричневе. За результатами конкурсного сортовипробування 2011-2015 рр. сорт має високу стійкість проти вилягання, до бурої листкової іржі та септоріозу листя, формує густий стеблестій, має хороший обмолот колосу.
Боривітер харківський
Урожайність 2,18-5,99 т/га (в середньому 4,45 т/га), що
стабільно перевищує стандарт на 0,87 т/га. Зерно добре виповнене (9 балів), крупне, з високою натурою
(764-788г/л). Вміст білка в зерні 12,6 %. Має хороші хлібопекарські властивості. Клейковина І
групи – 20,5-21,0 %, об'єм хліба 400-530 мл зі 100 г борошна. Загальна хлібопекарська оцінка 89 балів.
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Сорт Гусар харківський занесений до державного
реєстру сортів рослин, придатних до поширення в
Україні у 2016 р. (свідоцтво ДР № 13288001 від
26.11.13) з хорошими хлібопекарськими та змішувальними властивостями, стабільною урожайністю, підвищеною посухостійкістю. Сорт створено методом індивідуального добору в F2 з гібридної популяції
Х10ГАС21/С46ГХ8//Прохоровка/3/Жайворонок. Різновид erythrospermum. Рослини середньорослі (90-100 см).
Колос пірамідальний, білий, остистий. За вегетаційним
періодом відноситься до групи середньостиглих (89-92
доби). Зерно добре виповнене, гладеньке, видовженої
форми, світло-коричневе. За 2011-2015 рр. сорт Гусар
харківський формував урожайність 2,32-5,98 т/га. Це
перевищує стандарт на 0,82 т/га. Має високу стійкість
проти вилягання, до бурою листкової іржі та септоріозу
листя, хороший обмолот колоса, формує густий стеблестій. Зерно добре виповнене (9 балів), крупне, з високою натурою (772-788 г/л). Вміст білка в зерні 12,2 %.
Гусар харківський
Новий сорт має хороші хлібопекарські властивості.
Клейковина І групи – 20,2 %, Об'єм хліба 400-520 мл зі 100 г борошна. Загальна хлібопекарська оцінка 8-9 балів.
Сорт Воля харківська (свідоцтво ДР № 170879 від 28.01.17) має хороші хлібопекарські властивості та легкий обмолот колосу. Сорт гексаплоїдного тритикале створено методом
індивідуального добору в F2 зі складної міжлінійної гібридної популяції
Х10ГАС8/Х8InМ2413/3/Х2ГХС37/БП18СЛ4-3/4/АС29ГП-С52/Х8РМ7//С46ВСП / Х8РМ18-15
р57. Різновид erythrospermum. Колос довгий, помірно-щільний, пірамідальної форми. За кольором білий, без опушення колоскових лусок, має слабкий восковий наліт, остистий. Остюки
довгі, розміщені за всією довжиною колоса, з антоціановим забарвленням. Має характерну
ознаку, яка полягає у менш щільному приляганні колоскових лусок до зернівок і слабшому їх
прикріпленню до колосового стрижня, за рахунок чого колос легко обмолочується. Стебло
має слабке опушення під колосом. Соломина середньовиповнена. Зернівка світло-коричневого
кольору, крупна (маса 1000 зерен 40-45 г), слабкозморшкувата, видовженої форми. Висота рослин –
середня (94-110 см), сорт середньостиглий – вегетаційний період 87-92 доби.
Сорт зернового напряму використання. Має
підвищену урожайність, хороші хлібопекарські та
змішувальні властивості борошна. Середня урожайність у конкурсному сортовипробуванні 2012
2014 рр. становила 4,15 т/га, що стабільно
перевищує стандарт Коровай харківський у середньому на 0,43 т/га. Має вирівняний густий стеблеВоля харківська
стій (оцінка при достиганні 9 балів). Стійкість проти вилягання 8-9 балів. Імунний до борошнистої
роси, летючої та твердої сажки. Стійкість до бурої листкової іржі 8 балів, септоріозу листя 7
балів. Натура зерна середня (715-750 г/л), підвищений вміст білка в зерні (12,0-14,5 %). Характерним для сорту є підвищений вміст сирої клейковини в борошні (27-29 %). Об‘єм хліба – 450500 мл зі 100 г борошна. Загальна хлібопекарська оцінка 8-9 балів.
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Сорт Зліт харківський створено методом
ступінчатої міжлінійної гібридизації з подальшими
доборами за фенотипом, переданий на державну реєстрацію в 2015 р. Родовід сорту – СЛ43+8/Х10ГАС8//Х10ПГАС29П
р16.
Різновид
erythrospermum. Колос довгий, помірно-щільний, пірамідальної форми. За кольором білий, без опушення
колоскових лусок, має слабкий восковий наліт, остистий. Остюки середні, розміщені за всією довжиною
колоса. Зернівка світло-коричневого кольору, крупна
(маса 1000 зерен 40-45 г), слабко-зморшкувата, яйцеподібної форми. Висота рослин середня (95-110 см),
сорт середньостиглий – вегетаційний період 88-95 діб.
Зліт харківський
Сорт зернового напряму використання. Має підвищену урожайність, хороші хлібопекарські та змішувальні
властивості борошна. Середня урожайність у конкурсному сортовипробуванні 2013-2015 рр.
становила 3,99 т/га, що стабільно перевищує стандарт Коровай харківський у середньому
на 0,38 т/га. Має вирівняний густий стеблестій (оцінка при достиганні 9 балів). Стійкість проти
вилягання 8-9 балів. Імунний до борошнистої роси,
летючої та твердої сажки. Стійкість до бурої листкової іржі 7 балів, септоріозу листя 8 балів. Характерною для сорту є підвищена натура зерна (760810 г/л). Вміст білка в зерні 12,65 %, вміст сирої
клейковини в борошні (22,5 %). Об‘єм хліба –
510 мл зі 100 г борошна. Загальна хлібопекарська
оцінка 8-9 балів.
Сорт Булат харківський створено методом
індивідуального добору зі складної міжлінійної
гібридної популяції з повторним індивідуальним
добором за фенотипом. Родовід сорту –
Х10ГАС70/Ж51/3/С46Х8РМ/Х8inСЛ2325//С46Х8РМ/Х8inCЛ75р3-1.
Булат харківський
Переданий на державну реєстрацію у 2016 р.
Різновид erythrospermum. Колос довгий, помірно-щільний, пірамідальної форми, за кольором
білий, без опушення колоскових лусок, остистий. Остюки довгі, розміщені за всією довжиною
колоса. Зернівка світло-коричневого кольору, крупна (маса 1000 зерен 46,5 г), гладенька,
округлої форми. Висота рослин – середня (95–118 см), сорт середньостиглий – вегетаційний
період 88-95 діб.
Сорт зернового напряму використання. Має підвищену урожайність, її стабільність. Середня урожайність у конкурсному сортовипробуванні 2014-2016 рр. становила 4,03–6,17 т/га, що
стабільно перевищує стандарт Коровай харківський (в середньому на 0,27 т/га). Має вирівняний
густий стеблестій (оцінка при достиганні 9 балів). Стійкий проти вилягання (9 балів). Імунний до
борошнистої роси, летючої та твердої сажки. Стійкість до бурої листкової іржі 8 балів, септоріозу
листя 7 балів. Характерною для сорту є підвищена натура зерна (750-800 г/л) та склоподібність
(30 %). Вміст білка в зерні 12,5 %, крохмалю 63,4 %. Має хороші хлібопекарські та змішувальні
властивості борошна. Вміст сирої клейковини в борошні (22,5 %). Об‘єм хліба – 510 мл зі 100 г
борошна. Загальна хлібопекарська оцінка 8-9 балів.
Сорт Достаток харківський створено методом індивідуального добору зі складної
міжлінійної гібридної популяції з повторним індивідуальним добором за фенотипом. Родовід
сорту Ж//А/ТЭА2р13/3/Об/4/Х6Х8СЛ4-3+8р1/ЯТХ48 р22. Переданий на державну реєстрацію
у 2017 р.
Різновид erythrospermum. Колос довгий, помірно-щільний, пірамідальної форми. За кольором білий, без опушення колоскових лусок, остистий. Остюки довгі, розміщені за всією
395

довжиною колоса. Зернівка світло-коричневого кольору,
крупна (маса 1000 зерен 42,2 г), слабко зморшкувата,
видовженої форми. Висота рослин – середня (105 см),
сорт середньостиглий – вегетаційний період 89-94 діб.
Сорт продовольчого напряму використання. Має
підвищену урожайність, її стабільність. Урожайність у
конкурсному сортовипробуванні 2015-2017 рр. становила 4,81 т/га з коливанням за роками від 4,39 до 5,09 т/га,
що стабільно перевищує стандарт Коровай харківський
у середньому на 0,70 т/га. Має вирівняний густий стеблестій (оцінка при достиганні 9 балів). Стійкий проти
вилягання 9 балів. Імунний до борошнистої роси, летючої та твердої сажки. Стійкість до бурої листкової іржі
Достаток харківський
8,2 балів, септоріозу листя 5,5 балів. Характерною для
сорту є хороша натура зерна (725-750 г/л) та склоподібність 32 %. Вміст білка в зерні 11,21 %,
крохмалю 63,03 %. Має хороші хлібопекарські та змішувальні властивості борошна. Вміст
сирої клейковини в борошні 18 %. Об‘єм хліба – 420 мл зі 100 г борошна. Загальна хлібопекарська оцінка 8-9 балів.
Сорт дворучка Підзимок харківський створено
методом індивідуального добору за холодостійкістю з
гібридної популяції С46Х8РМ/Х8InСЛ23//Жайворонок.
Різновид erythrospermum. Заявлений на державну реєстрацію в 2015 р. Колос довгий, помірно-щільний, пірамідальної форми, за кольором білий, без опушення колоскових лусок, остистий. Остюки середні, розміщені за
всією довжиною колоса. Зернівка світло-коричневого
кольору, середньої крупності, зморшкувата, дуже видовженої форми. Висота рослин – середня (100-120 см).
Сорт фуражного та технічного напряму використання.
Має підвищену урожайність: у конкурсному сортовипробуванні при пізньоосінньому висіві 2013-2015 рр.
становила 8,62 т/га, що стабільно перевищує стандарт
Підзимок харківський
Раритет харківський (в середньому на 1,29 т/га та еталон
дворучку Вуйко на 1,60 т/г). Має вирівняний густий стеблестій (оцінка при достиганні 9 балів).
Стійкість проти вилягання 9 балів. Вміст білка в зерні 12,5 %, вміст крохмалю 63,5 %.
Створено та зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України
9 ліній – джерел цінних господарських ознак: ЯТХ 40-13 (свідоцтво № 1369 від 05.10.15 р.) –
лінія з підвищеною урожайністю (прибавка до стандарту 157 г/м2 , високою натурою зерна –
768 г/л, крупним зерном (маса 1000 зерен – 48,6 г); ЯТХ 54-13 (свідоцтво № 1368 від
05.10.15 р.) – лінія поєднує підвищену урожайність (на 187 г/м2 перевищує стандарт), високу
натуру зерна (780 г/л), високу продуктивну кущистість, середньорослість (78,3 см), має коричневе зерно; ЯТХ 21-13 (свідоцтво № 1259 від 24.02.15 р.) – лінія з підвищеною урожайністю,
високою натурою зерна (752 г/л), хорошими хлібопекарськими властивостями; ЯТХ 33-13
(свідоцтво № 1261 від 24.02.15 р.) – лінія характеризується підвищеною урожайністю (на 147
г/м2 перевищує стандарт), підвищеною натурою, хорошими хлібопекарськими властивостями;
ЯТХ 58-13 (свідоцтво № 1298 від 24.02.15 р.) – лінія має підвищену урожайність (перевищення стандарту 167 г/м2), підвищений вміст клейковини в борошні (23,2 %), підвищена натура
зерна (766 г/л), хороші хлібопекарські властивості; ЯТХ 23-13 (свідоцтво № 1299, від
24.02.15 р.) – лінія характеризується комплексом цінних господарських ознак - підвищеною
урожайністю, крупним виповненим зерном, хорошими хлібопекарськими властивостями;
ЯТХ 2267-11 (свідоцтво № 1245 від 03.11.14 р.) – поєднує підвищену посухостійкість (7 балів)
зі стійкістю проти вилягання (7 балів), висота соломини 87 см при підвищеній урожайності;
ЯТХ 2331-11 (свідоцтво № 1246 від 03.11.14 р.) – безоста лінія поєднує середньорослість (висота 90 см), довгий колос (9 см) з посухостійкістю 7 балів та підвищеною урожайністю; ЯТХ
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2268-11 (свідоцтво № 1247 від 03.11.14 р.) – поєднує стійкість до вірусної плямистості 7 балів,
виповненість зерна (8 балів) з підвищеною посухостійкістю 8 балів при урожайності 413 г/м2.
Використання гетерозису в селекції тритикале ярого на адаптивність є досить важливим і перспективним напрямом. Створення високоврожайних гібридів може мати переваги над
загальноприйнятими для самозапильних культур методами селекції за рахунок адаптивного
гетерозису. Відомо, що при вирощуванні гібридів у дуже посушливих умовах ступінь та частота
наддомінування над батьківськими компонентами значно збільшується, порівняно з вирощуванням гібридів у сприятливих умовах, що свідчить про наявність адаптивного гетерозису. Тому виробництво гібридів є одним з методів протистояння посушливим умовам та дозволяє розширити посівні площі за рахунок вирощування гібридів у несприятливих зонах [59, 60].
Біологічні особливості цвітіння та запилення тритикале ярого дозволяють ефективно вести селекцію на гетерозис. Тритикале яре є факультативно самозапильною культурою з переважаючим відкритим типом цвітіння квіток (58,3-76,2 %). Відкрите цвітіння характеризується
високою добовою та онтогенетичною синхронністю, викиданням великої кількості фертильного пилку в повітря.
Гетерозисна селекція тритикале ярого передбачає підбір батьківських компонентів, забезпечення чоловічої стерильності материнського компонента та наступне його запилення
батьківським компонентом гібрида.
Сорт Коровай харківський має стабільно високу загальну комбінаційну здатність за
комплексом ознак: кількістю колосків з колосу, масою зерна з колосу та масою 1000 зерен. За
масою зерна з колосу стабільно високу ЗКЗ проявив сорт Хлібодар харківський. Сорти Микола, Соловей харківський та Легінь харківський мали стабільно високі ефекти ЗКЗ відповідно
за кількістю колосків у колосі, довжиною колосу та кількістю зерен з колосу. Високу варіансу
специфічної комбінаційної здатності за масою зерна з колосу протягом трьох років досліджень проявляли сорти в комбінаціях схрещувань Kargo / Коровай харківський, Микола /
Хлібодар харківський та Соловей харківський / Легінь харківський. За комплексом ознак – в
комбінації Микола / Хлібодар харківський.
При хімічній стерилізації гаметоцидами етрел, 1,3-дибромпропан та дибутилфталат
(ДБФ) встановлено, що оптимальною фазою обробки рослин є IV етап органогенезу – на початку фази трубкування. Сорт Соловей харківський більш чутливий до хімічної стерилізації.
Для нього кращим з досліджуваних гаметоцидів був ДБФ. Він у середньому за три роки забезпечив стерильність 92,3 (до 96,6 %). Але стерилізуюча дія значно залежить від умов навколишнього середовища та генотипу материнського компонента і є недостатньо стабільною
для використання у виробничих масштабах [61].
Альтернативним методом є використання чоловічої стерильності, викликаної генетичними чинниками. Цей метод є основним при виробництві гібридного насіння перехреснозапильних культур. Тому дослідження були спрямовані на пошук джерел стерильності серед генофонду тритикале ярого та розробки системи «стерильна лінія-закріплювач стерильностівідновлювач фертильності». Як відомо з літературних джерел та за нашими спостереженнями,
переважна більшість генотипів тритикале ярого є відновлювачами фертильності. Тому основною задачею є пошук закріплювачів стерильності. Було проведено запилення 289 стерильних
колосів 50 різними генотипами – сортами і лініями. Продовжено створення закріплювачів стерильності на частково стерильних (10-40 %) 12 генотипах. Всі вони мали материнський зразок
червонозерну мексиканську лінію IU042638. Запилювачами, здатними закріплювати стерильність, виявились сорти Соловей харківський, Kargo, безоста лінія UA0603357 та ін. Для підвищення рівня стерильності материнських компонентів проведено багаторазовий індивідуальний
добір стерильних рослин зі створених частково стерильних гібридних популяцій, запилення
виділеними закріплювачами – для підвищення частки стерильності, пошук нових генотипів –
закріплювачів стерильності. У 2015 році створено понад 500 популяцій зі стерильністю 20-80
%. Встановлено, що результативним методом підвищення частки стерильності є запилення стерильного колосу пилком фертильної або частково стерильної рослини з цього ж генотипу. Це
дозволяє з кожною наступною генерацією збільшувати частку стерильності на 10-15 %. На даному етапі проводиться вивчення генетичної природи даної стерильності, створення вирівняних
ліній з часткою стерильності 98–100 % та розробка схеми одержання гібридного насіння [62].
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Висновок. Селекція тритикале ярого в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН ведеться понад 40 років. Починаючи із залучення мексиканських, канадських ліній тритикале ярого та посухостійких сортів пшениці м‘якої ярої харківської та саратовської селекції,
розробки методів внутрішньовидової та міжродової гібридизації, використання сучасних сортів пшениці м‘якої було створено цінний селекційний матеріал, адаптований до місцевих умов
вирощування. Створення нового комплексно цінного селекційного матеріалу та постійна інтродукція кращих іноземних зразків значно розширили генофонд тритикале ярого. За цей період створено 20 сортів тритикале ярого, 12 з яких занесено до державного реєстру сортів рослин України на 2017 р., чотири проходять державне сортовипробування, два зареєстровані в
Росії. Сорт Аіст харківський був вперше зареєстрованим і впровадженим у сільськогосподарське виробництво на теренах колишнього Радянського Союзу. В Україні сорти тритикале ярого вирощуються у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.
Тенденції до глобальних змін клімату потребують науково-обґрунтованих змін у веденні
сільського господарства: структурі посівних площ у зональному та біологічному аспектах, підборі культур та високоврожайних адаптивних сортів, ресурсозберігаючих технологіях та ін. Стабільність урожайності в умовах змін навколишнього середовища обумовлюється толерантністю
генотипів до стресових факторів. Тритикале яре в значній мірі відповідає цим вимогам.
Господарські та біологічні особливості тритикале ярого, зокрема його невибагливість до
ґрунтів, холодостійкість, імунність або висока стійкість до багатьох хвороб у поєднанні з підвищеною врожайністю та якістю зерна дозволяють використовувати тритикале яре як основну, так і страхову культуру для виробництва харчового, фуражного та технічного зерна. Для
раціонального використання посівних площ можливе вирощування тритикале на територіях,
непридатних для ефективного вирощування пшениці або по гірших попередниках.
Інтенсивне варіювання лімітуючого фактора вологозабезпечення на всій території України, а також частий аномальний його прояв викликали необхідність посилення досліджень за
напрямами селекції щодо підвищення адаптивності та стабільності урожайності. Тому створення посухостійких, високоадаптивних сортів тритикале ярого з комплексом цінних господарських ознак постало однією з найважливіших задач для сучасної селекції.
У результаті селекційної роботи за цим напрямом в ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН розроблено методику селекції тритикале ярого на підвищення адаптивності та урожайності, яка
сприяє прискореному створенню вихідного матеріалу та поєднанню в одному генотипі ознак
підвищеної адаптивності та урожайності.
Ефективними схемами гібридизації є парні та потрійні внутрішньовидові схрещування, які
забезпечують високий вихід селекційних ліній з підвищеною урожайністю та комплексом господарських ознак, а також міжродові схрещування тритикале ярого з пшеницею м‘якою ярою.
Проведення потрійних схрещувань шляхом запилення гібридів F1, отриманих від парних
міжлінійних схрещувань, іншою лінією тритикале ярого з комплексом цінних ознак дає можливість проводити добір цінних біотипів за елементами продуктивності колосу, ознаками зерна, стійкістю до біотичних та абіотичних чинників. Ця схема забезпечує більший вихід селекційних ліній. Використання тритикале озимого дозволяє підвищити продуктивність колоса,
урожайність, стійкість проти вилягання, обмолочуваність при створенні ліній тритикале ярого, розширити діапазон тривалості вегетаційного періоду та висоти рослин, підвищити стійкість до абіотичних чинників, а в деяких випадках – до біотичних. Створення гібридів на основі плазми ярих зразків дозволяє швидше досягти морфологічної вирівняності селекційного
матеріалу. До схрещувань доцільно залучати озимі генотипи з України, Росії, Польщі – Раритет, Валентин 90, Атлет, Амур, Докучаєвський 13, Гарне, Інтерес, Woltario, Zorro та ін. Для
підвищення хлібопекарських властивостей зерна та адаптивності доцільно проводити схрещування кращих ліній тритикале ярого з сортами пшениці м´якої озимої: Куяльник, Альбатрос
одеський, Селянка, Лелека, Василина, Благо, Єдність та ін. Також ефективним методом покращення хлібопекарських властивостей є парна міжлінійна гібридизація ліній тритикале ярого
із залученням до схрещувань сортів Аіст харківський, Хлібодар харківський, Дархліба харківський та ряду ліній, яким притаманний підвищений рівень ознак якості: натури зерна –
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ЯТХ 17-14, ЯТХ 307-14, ЯТХ 30-14, ЯТХ 28-14, Сонцедар харківський: вмісту сирої клейковини в борошні – Коровай харківський, Лебідь харківський: сили борошна – Хлібодар харківський, Аіст харківський, Дархліба харківський, ЯТХ 21-13; об‘єму хліба – Аіст харківський,
Хлібодар харківський, Зліт харківський.
З використанням розроблених методів створено комплексно цінні сорти тритикале ярого
з підвищеною адаптивністю до біотичних та абіотичних факторів середовища.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ, ТЕОРЕТИЧНІ ЗДОБУТКИ ТА ПРАКТИЧНІ НАУКОВІ
ДОСЯГНЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ СЕЛЕКЦІЇ ТА ГЕНЕТИКИ ЯЧМЕНЮ
ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В. Я. ЮР’ЄВА НААН
М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний,
О .Є. Важеніна, О. В. Солонечна
Ячмінь є цінною зерновою культурою різностороннього використання. За посівними
площами він посідає четверте місце в світі і друге в Україні. Тому збільшення виробництва
зерна ячменю залишається одним із важливих проблем сільського господарства. Успіх у
цьому в значній мірі залежить від підвищення врожайності культури. Провідне значення у
вирішенні даного завдання має селекція зі створення і впровадження у сільськогосподарське
виробництво нових високоврожайних сортів ячменю. Останнє ставить все нові задачі щодо
підвищення ефективності селекції, зокрема зі створення і використання сучасного вихідного
матеріалу з більш цінними селекційними ознаками.
Аналіз літературних джерел з селекції, сортовипробування та практики вирощування
ячменю свідчить, що лише деякі сорти є придатними в певному регіоні України. Більшість же
сортів, навіть внесених до державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в
Україні для відповідної зони, мають ті чи інші недоліки, і основне, вони мають недостатній
рівень урожайності, так як не зовсім пристосовані до умов різних регіонів.
Історичні аспекти етапів, методів і напрямів селекції ячменю
Відомо, що ячмінь, як і всі культурні рослини, які зараз вирощуються людством, є продуктом тривалих природних і штучних еволюційних і творчих процесів. Ячмінь було введено
в культуру, як вважав J. Percival [1], за 15-10 тис. років до н. е. від доісторичних і до наших
часів ячмінь пройшов тривалий шлях розвитку від первинних примітивних трав‘янистих до
культурних форм і сучасних сортів.
Різні систематичні групи рослин виникли, в основному, в результаті багатьох мутацій, їх
закріплення через схрещування і добір. У роботах Н. Ф. Батыгина [2], Н. Д. Тарасенка [3],
М. Р. Козаченка [4] наведено, що мутагени можуть індукувати різні відомі і втрачені в природі чи нові ознаки в межах виду, роду, родини.
Культурний ячмінь виник внаслідок втрати ознак дикорослої форми і набуття культурних якостей. Уже в самі стародавні часи минулих сторіч і тисячоріч люди досягли надзвичайно великих селекційних успіхів, хоча вони і поняття не мали про сучасну науку щодо спадковості і діяли інтуїтивно, але в напрямі покращання рослин. Після переходу від несвідомого до
свідомого покращання ячменю шляхом добору кращих типів рослин поступово розпочався
перехід до емпіричної селекції як виду майстерності чи мистецтва окремих зацікавлених і досвідчених людей. Ця форма селекції ще не мала наукової основи, але завдяки їй упродовж
тривалого часу було сформовано основні підвиди і групи сучасного культурного ячменю.
За період покращання місцевих сортів-популяцій народною селекцією було підготовлено передумови створення наукової організації селекції ячменю. В Україні ячмінь є однією із
провідних зернових культур, займаючи за посівними площами друге місце після пшениці, у
світі (55-60 млн. га) четверте місце після пшениці, рису і кукурудзи. Це зумовлено його широким використанням у переробній, харчовій, пивоварній, кондитерській, фармацевтичній промисловості, в кормовиробництві.
Важливе значення в збільшенні виробництва зерна ячменю має підвищення його врожайності та якості. В першу чергу це залежить від створення і впровадження нових сортів. Завдяки селекції високопродуктивних сортів урожайність ячменю за 40 років виросла на 30-40 % [5].
Селекцію ячменю в Україні було розпочато в 1909 р. зі створенням Харківської державної селекційної станції (нині Інститут рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН), в 1916 р.
Одеської дослідної станції (нині Селекційно-генетичний інститут – національний центр насіннєзнавства та сортовивчення) і Катеринославської дослідної станції (нині Інститут зернових культур НААН) спочатку методом добору, з 1924-1929 рр. методом гібридизації, а методом індукованого мутагенезу первинно в 30-х роках ХХ ст. і заново з 1965 р.
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На 2017 р. до державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні,
було внесено 151 сорт ячменю ярого [6]. Майже всіх їх створено генетичними методами гібридизації, окремі – з використанням експериментального мутагенезу. Більшість сортів вітчизняної селекції, а третю частину складають сорти зарубіжної селекції.
Успіхи раннього періоду селекції ячменю в Україні в першій половині ХХ ст. пов‘язані з
селекціонерами В. Я. Юр‘євим, Б. К. Єнкеним, П. Х. Гаркавим, у другій половині ХХ ст. з
П. Х. Гаркавим, Т. І.Дмитрієвою, В. С. Губернатором, В. Т.Манзюком, Т. Є. Тарасенком,
І. Д. Прохожаєм, І. А. Шубенком, у теперішній час з А. А. Лінчевським, М. Р. Козаченком та
їх науковими школами, сорти ячменю яких складають значну частину державного реєстру
сортів рослин України (на 2017 р. 17 сортів Селекційно-генетичного інституту НААН, 17 Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН).
Сформовані внаслідок природного і несвідомого штучного добору популяції самозапилених рослин ячменю мали в собі складні суміші різних біотипів. Тому на первинних етапах
розвиток селекції ішов від сортів-популяцій народної селекції до аналітичної селекції на основі масового та індивідуального доборів для поліпшення вихідних форм ячменю в необхідному напрямі: підвищення врожайності і якості зерна, стійкості до несприятливих біотичних і
абіотичних чинників.
Новий сорт можна одержати добором із старого сорту, якщо останній до кінця ще не відселектовано і має генетично різні лінії, навіть за окремою важливою ознакою, наприклад,
якістю зерна, стійкістю до екстремальних біотичних і абіотичних чинників та ін.
Інколи сорт може складатися із кількох зовнішньо однакових, але генетично різних ліній, які збалансовують потенціал сорту в мінливих умовах вирощування. Але методом добору
неможливо досягти в одному біотипі нового поєднання ознак, які є в різних сортів чи ліній.
Це стає можливим при створенні абсолютно нового вихідного матеріалу, зокрема шляхом
використання різних методів комбінаційної селекції – гібридизації з метою одержання потомств з новою комбінацією ознак. Відомі ранні роботи Кельрейтера, Т. А. Найта, П. Ширреффа, Ф. Галлета XVIII-XIX ст. із схрещування різних форм рослин.
У початковий період синтетичної селекції проводили, в основному, внутрішньовидові
схрещування близьких за географічним походженням сортів. Подальшими дослідженнями
виявлено, що для одержання більш суттєвих результатів при різкому поліпшенні ознак створюваних сортів необхідно використовувати віддалені схрещування, тобто гібридизацію проводити між географічно далекими зразками, які б відрізнялися багатьма суттєвими ознаками,
але мали б по можливості мінімум негативних ознак.
Перші українські сорти ячменю гібридного походження було впроваджено у виробництво в 40-70-х роках ХХ ст.: це сорти селекції Всесоюзного селекційно-генетичного інституту
(нині Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення)
Одеський 14(1946 р.), Южний (1956 р.), Степовий (1956 р.), Нутанс 106 (1967 р.), Одеський 36
(1968 р.), Чорноморець (1971 р.), Нутанс 244 (1973 р.) та сорти селекції Українського науководослідного інституту рослинництва, селекції і генетики імені В.Я. Юр‘єва (нині Інститут рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН) Нутанс 58 (1971 р.), Харківський 60 (1973 р.), коли для
гібридизації стали використовувати географічно віддалені зразки ячменю.
Добір константних гомозиготних рослин методом педігрі проводять уже в F2. Але при цьому можлива необхідність проведення повторних доборів серед кращих потомств при їх розщепленні, проводячи повторні добори в потомствах рослин F3 і F4, доки закінчиться розщеплення.
Метод масової селекції (масових популяцій або пересіву), запропонований шведським
генетиком і селекціонером Х. Нільссоном-Еле в 1908-1920 рр., полягає в тому, що добір розпочинають у більш пізніх поколіннях гібридів, коли частка константних (гомозиготних) рослин уже досить значна, чим виключається проведення кропітких складних і об‘ємних багаторазових індивідуальних доборів при роздільному вирощуванні потомств. Методом гібридизації створено майже всі сорти, рекомендовані до поширення в Україні.
Якщо компоненти схрещування дуже різняться за багатьма ознаками, маючи, таким чином, дуже різні гени, то розщеплення в поколіннях гібридів може бути надзвичайно різноманітним. І якщо необхідно покращити певну ознаку сорту, яка є в іншого малоцінного колекційного зразка, то вірогідність виділення цінної комбінації зі збереженням комплексу позити403

вних ознак дуже обмежена. Вказані труднощі можна подолати, якщо провести зворотні (бекросні або насичуючі) схрещування F1 з батьківським сортом, який хочемо покращити, і повторювати його в кількох поколіннях з добором необхідних рослин.
Проблеми розширення генетичного різноманіття ячменю потребують пошуку нових
джерел вихідного матеріалу для селекції серед інших видів роду Hordeum L., а також серед
других родів сімейства тонконогих (Poaceae Barnh.).
Ячмінь культурний звичайний (Hordeum vulgare L.) належить до відділу насіннєві рослини, підвідділу покритонасіннєвих (Angiospermae), класу однодольних (Monocotyledoneae), порядку лускатноквіткових, сімейства тонконогих (Poaceae Barnh.), підроду Hordeum L., роду
Hordeum L. поряд з родами пшениці (Triticum L.), жита (Secale L.) і ін.
З ячменем культурним легко схрещуються види ячменю H. spontaneum C. Koch, а також H. agriocrithon Aoberg. завдяки морфологічній схожості хромосом.
Серед ефективних методів створення нового вихідного матеріалу для селекції належне
місце займає експериментальний мутагенез.
Ефективність одержання індукованих мутацій залежить від мутагену, його дози, генотипу вихідного матеріалу, модифікуючих факторів до, під час і після дії мутагену, що показали в
своїх роботах М. П. Дубінін, П. К. Шкварніков, Ш. Ауербах, В. В. Хвостова, В. К. Щербаков,
В. В. Моргун, Т. В. Сальнікова, Й. А. Рапопорт, М. Р. Козаченко, Г. Н. Шангін-Березовський і
ін., результати яких узагальнено М. Р. Козаченком [7].
Першими створеними з використанням індукованого мутагенезу і зареєстрованими мутантними сортами ячменю ярого були в Швеції Паллас (1958 р.) і Марі (1961 р.), в Австрії – Вена
(1959 р.), Німеччині – Аллаш (1964 р.), у Нідерландах – Імпіала (1964 р.), у Чехії – Діамант
(1965 р.), у США – Найлен (1966 р.), в Японії – Гама 4 (1960 р.), у Росії – Темп і Факел, у Білорусі – Мінський, в Україні від дії мутагенів на сорти – Харківський 84, Екзотик, Джерело, Бадьорий, Ефект, від поєднання мутагенезу з гібридизацією – Харківський 99, Фенікс, Гама, Етикет, Аспект, Здобуток, Парнас, Виклик, Взірець, Інклюзив, Доказ, Козван.
Усі методи сучасної селекції (гібридизація, мутагенез, поліплоїдія, генетична інженерія)
створюють вихідний селекційний матеріал, який потім оцінюють на різних етапах селекційного процесу з виділенням цінних біотипів і їх потомств у гібридних популяціях індивідуальним добором із наступною порівняльною оцінкою і виділенням кращих ліній у селекційних і
контрольних розсадниках, попередньому і конкурсному сортовипробуванні.
Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН – перша в Україні установа, де започатковано селекцію ячменю в 1910 р. До 1932 р. селекцію ячменю, як і інших зернових культур
в єдиному на той час відділі селекції, вів Василь Якович Юр'єв. Понад 50 років свого життя
академік В. Я. Юр'єв присвятив дослідженням актуальних питань селекції, розробив методики
селекційного процесу й оцінки господарських властивостей сортів зернових сільськогосподарських культур.
Після нього з 1932 р. до 1961 р. дослідження по селекції ячменю очолила його учениця,
кандидат сільськогосподарських наук Таїсія Ісидорівна Дмитрієва, а з 1961 р. – його колишній
аспірант, доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки
України, лауреат премії імені В. Я. Юр‘єва Віталій Тимофійович Манзюк, з 2001 р. – доктор
сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Михайло Романович Козаченко, з 2004 р. – кандидат сільськогосподарських наук, старший
науковий співробітник Наталія Іванівна Васько, з 2013 р. – кандидат сільськогосподарських
наук, старший науковий співробітник Олексій Германович Наумов.
З самого початку селекційну роботу було спрямовано на створення сортів кормового,
круп‘яного та пивоварного напрямів. За 110-річний період селекція ячменю ярого в інституті
пройшла декілька етапів, які відрізняються один від одного напрямом і методами селекції.
Метод індивідуального добору в селекції в 1908–1960 рр.
На першому етапі основним методом селекції був індивідуальний добір з місцевого матеріалу.
Необхідно відмітити, що селекційна робота починалася з вибору вихідного матеріалу і
добору з нього елітних рослин. Так, у 1910 році в сортовипробуванні вивчали сорти Ганна
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Моравська №71, Ганхен Свалефський №72, Принцеса Свалефська №73/93, Шевальє місцевий
№69, Шевальє Свалефський №67/108, Шестирядний Свалефський №70/94 і Шестирядний
місцевий №66.
Застосувавши метод індивідуального добору з невеликої кількості сортів, наведених вище, було виділено 35 ліній, з яких три в 1926 р. передано до державного сортовипробування, а
в 1929 р. – районовано [8]. Це Нутанс 8/71 – чистолінійний сорт, виведений з ячменю Ганна
Моравська №71. Лінію було виділено у 1910 році В. Я. Юр'євим. Подальшу роботу з 1911 до
1919 рр. проводив Б. К. Єнкен.
Другий сорт Медікум 105/72 спочатку мав назву Медікум Вернері 0105/72. Створений
методом індивідуального добору з сорту Кнейба шестирядний № 72. Чисту лінію відібрав
В. Я. Юр'єв у 1910 р. як домішок до основної лінії. З 1911 до 1919 рр. роботу проводив
Б. К. Єнкен.
І нарешті, третій сорт Європеум 353/133 створений також методом індивідуального добору із сорту Місцевий Молочного № 133. Елітну рослину відібрав Б. К. Єнкен у 1913 р. Сорт
належить до групи середньостиглих, вегетаційний період складає, в середньому, біля 80 днів.
Має середню посухостійкість, але при цьому характеризується високою пластичністю. Районований у 1929 р., у 1946 р. займав біля 1 млн. 100 тис. га і вирощувався у понад 40 областях
колишнього Радянського Союзу.
Таким чином, методом індивідуального добору було одержано нові сорти ячменю, більш
урожайні, ніж кращі місцеві, які використано як вихідний матеріал. Але, в основному, вони
були того ж екологічного типу, що і місцеві сорти.
Добір чистих ліній продовжувався у все більших масштабах, але всі спроби знайти, наприклад, зразок більш продуктивний, ніж Європеум 353/133 і в той же час більш посухостійкий, або стійкий до пошкодження шведською мухою чи інше, не дали бажаних результатів.
Поряд з місцевими сортами досить широко вивчали сорти інших регіонів, які мали цінність для селекції. Вперше в достатній кількості матеріал ячменю з ВІР надійшов до нашої
установи у 1935 р [9]. Було залучено до вивчення біля 900 зразків світової колекції, походженням з 38 держав та республік СРСР. Більша кількість зразків ячменю була з кавказьких
республік, а також Малої Азії і Абісінії.
Основну увагу зосереджували на стійкості до сажки, гельмінтоспоріозу, шведської та
гессенської мухи. Обов‘язково вивчали придатність до механізованого збирання (висота рослини, стійкість проти вилягання і обсипання). За сукупністю цінних господарських ознак
кращими виявилися зразки з Вірменії, Азербайджану, Малої Азії і Абісінії. В результаті використання зразків світової колекції створено два сорти ячменю – Ювілейний і Харківський 306.
Сорт Ювілейний створено методом індивідуального добору із зразка ВІР, походженням
з Малої Азії. Різновид nutans, районований у 1947 р.
Сорт Харківський 306 – різновид nutans, створено методом індивідуального добору з
абісінського зразка колекції ВІР. Автори сорту – Т. І. Дмитрієва і О. В. Заговора. Один з найбільш стійких сортів до шведської мухи. До недоліків слід віднести слабку стійкість проти
вилягання. Сорт був районований у Харківській і Сумській областях. У 1971 р. у Харківській
області вирощувався на площі 10931 га [9].
Комбінаційна селекція методом внутрішньовидової гібридизації
В усьому світі переважну більшість сортів ячменю створено методом внутрішньовидової
гібридизації. При схрещуванні вдається об‘єднати кращі властивості батьківських компонентів і в поєднанні з спрямованим добором створити оригінальні форми і цінні сорти. Рекомбіногенез на основі гібридизації завжди був і залишається основним методом селекції. Гібридизацію ячменю почали широко застосовувати в Швеції після робіт Нельсона-Еле з 1903 р. У
нашій країні гібридизацію як метод селекції ячменю почали застосовувати пізніше.
Цим методом було створено в Україні перші сорти ячменю гібридного походження Одеський 14 (районований у 1946 р., автор П. Ф. Гаркавий); Донецький 650 (1951 р., автор
Т. Є. Тарасенко); Южний і Степовий (1956 р., автор П. Ф. Гаркавий), Ільїнецький 43 (1960 р.,
автори П. П. Граковський, Н. Г. Аврамчук); Нутанс 106 (1967 р., автори П. Ф. Гаркавий,
П. В. Данильчук і О. О. Созінов); Донецький 4 (1968 р., автор Т. Є. Тарасенко).
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У нашому інституті, починаючи з 70-х років ХХ ст., методом гібридизації було створено
перші сорти гібридного походженняНутанс 58 (1971 р., автори В. Т. Манзюк, Т. І. Дмитрієва,
Н. М. Лук‘яненко, П. М. Барсуков); Харківський 60 (1976 р., автори В. Т. Манзюк,
Н.М. Лук‘яненко, П. М. Барсуков, Т. І. Дмитрієва); Харківський 67 (1979 р., автори
В. Т. Манзюк, Н. М. Лук‘яненко, П.М. Барсуков); Харківський 70 (1981 р., автори
В. Т. Манзюк, Н. М. Лук‘яненко, П. М. Барсуков); Харківський 74 (1984 р., автори
В. Т. Манзюк, Н.М. Лук‘яненко, П.М. Барсуков, Т. О. Дятлова, В. В. Кириченко, С. Л. Усань);
Харківський 112 (1996 р., автори В. Т. Манзюк, П. М. Барсуков, Н. М. Лук'яненко,
М. Р. Козаченко).
Методи експериментального мутагенезу
Сучасний і майбутній прогрес селекції ячменю залежить від розвитку на новому методичному рівні класичних її методів: гібридизації і експериментального мутагенезу. Одними з
перших показали можливість одержання радіаційних мутацій Л. Н. Делоне [10] і А. A. Сапегин
[11] у пшениці та L.J. Stadler [12] у кукурудзи. В 40-х роках XX ст. відкрито Й. А. Рапопортом
високоактивні хімічні мутагени з супермутагенним ефектом [13, 14].
Актуальними є дослідження нових закономірностей в індукуванні мутаційної мінливості
та її реалізації в спадкових ознаках на організменому рівні ячменю, критеріїв визначення
мутабільності, оптимальних варіантів мутагенної дії та можливостей контролювати
мутаційний процес. Теоретичні дослідження виконано М. Р. Козаченком у 1969-1999 рр.,
практичні у 1991-2013 рр. у лабораторії селекції і генетики ячменю Інституту рослинництва
імені В. Я. Юр‘єва НААН.
Перевагу слід надавати методам визначення частоти всіх випадків фенотипово різних
мутацій М2 з розрахунку як на 100 потомств рослин М1, так і на 100 сімей М2 чи на 100 рослин М2 (останній метод найбільш простий) [15, 16]. Установлено оптимальні варіанти індукованого мутагенезу при взаємодії відносної мутагенної специфічності іонізуючої радіації і хімічних мутагенів та інтенсивних генотипів ячменю.
Розроблено способи нададитивного підвищення мутагенної ефективності радіації. Проведено порівняння ефективності сенсибілізуючої і протекторної дії хімічних модифікаторів в
експериментальному мутагенезі при замочуванні і вакуум-інфільтрації. Розроблено спосіб на
винахід № 1316602 АО1 ―Модифікатори частоти індукування мутацій у рослин‖ (цитологічні
барвники кармін, фуксин, аурамін) та його вдосконалення [17].
Підвищено ефективність експериментального мутагенезу при мутагенній дії на гібриди
різних поколінь і мутанти ячменю ярого. Показано можливість індукувати оригінальні мейотичні мутації ячменю з генетичним контролем мейозу: з незбалансованою кількістю хромосом
(від 7 до 14 і більше пар), з поліплоїдизацією МКП через відсутність синапсису і редукції хромосом та цитокінезу, а також з цитоміксисом ядер чи хромосом і зливом протопластів та виникненням синцитіїв.
Досліджено ефективність індукування мутацій з внутрішньовидовими різновидностними, підвидовими, родовими ознаками ячменю та ознаками сімейства тонконогих (злак ових) і їх еволюційно-генетичне значення. Показано можливість при використанні розроблених способів індукувати цінні для генетико-еволюційних досліджень мутації з новими
видовими і родовими ознаками (безтичинкові, багатовузлові, багатоквіткові,
п‘ятитичинкові, з перетворенням тичинок у зав‘язі і луски). Індукування їх вказує на можливі шляхи повернення до предкових і виникнення нових ознак [15, 18, 19]. Досліджено
ефективність методів селекційного використання мутацій [20, 21, 22].
Ефективними методами створення сортів ячменю ярого, які було районовано в різні роки, були такі: пряме індукування мутантних сортів (сорти Харківський 84,районований у
1988 р., Екзотик – 1997 р.), повторна мутагенна обробка мутантних сортів (Джерело – 1999 р.,
Бадьорий – 1999 р., Ефект – 2002 р.), поєднання гібридизації з наступною дією мутагенів на
гібридне насіння (Харківський 99 – 1993 р., Гама – 2000 р., Фенікс – 2002 р.), використання в
гібридизації мутантних сортів (Етикет, Здобуток, Аспект, Парнас, Виклик, Взірець, Інклюзив,
Доказ, Козван, Аграрій, Алегро).
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Методи віддаленої міжвидової та міжродової гібридизації, гаплоїдії-дигаплоїдії,
андрогенної дигаплоїдії, поліплоїдії
Віддалена міжвидова гібридизація. Перед селекціонерами давно стало питання, як
взяти від дикорослих видів корисні ознаки і властивості та передати їх культурним рослинам.
Залучати дикорослі види ячменю до схрещувань з метою передачі бажаних ознак культурним
видам почали давно [23]. Ще в 80-і роки 19 століття Г. Бестергон провів, але безуспішно,
схрещування культурного ячменю з луковичним – H. bulbosum L. Більш результативними були схрещування між культурними видами і дикорослим видом H. spontaneum C. Koch[24].
У дослідах Н. М. Лук‘яненко як вихідний матеріал було використано дикорослі види
ячменю: H. spontaneum C. Koch, H. laguneuliforme Bacht., H. bulbosum; культурні – H. vulgare
L. i H. distichum L. Виявилося, що дикорослі види H. spontaneum C. Koch і H. laguneuliforme
Bacht. досить легко схрещуються з культурними видами (ярі та озимі сорти).
При міжвидових схрещуваннях дикорослих ячменів і культурного виду з дикорослим
H.bulbosum насіння не одержано. Насіння гібридів, які зав‘язались, було висіяне під зиму. Перезимували тільки ті гібриди, у яких однією з батьківських компонентів був ячмінь озимий сорту
Паллідум 18/73. Подальше вивчення гібридів показало, що гібриди F1 двохрядні, вирівняні
морфологічно, дуже близькі за зовнішнім виглядом до дикорослого батьківського компонента.
Гібриди F2 належать до ксерофітного типу; цвітуть відкрито, мають жорстке вузьке листя. При розщепленні виділено кілька груп, які відрізняються не тільки за кількістю плодючих
колосків, а й за ламкістю колоса, опушенню колоскових лусок і члеників колоскового стержня
та ін. В F3, F4, F5 продовжувався формоутворюючий процес. В F6 при температурі на глибині
вузла кущіння -16°С гібриди вимерзли [25].
Одержання гаплоїдів ячменю методом «бульбозум» та андрогенної дигаплоїдії. Одним з досягнень сучасної генетики стала розробка схеми одержання гаплоїдів ячменю методом «бульбозум» і використання його для прискорення селекційного процесу.
Працями канадських учених доведено можливість одержання подвоєних гаплоїдів від
схрещування H. vulgare L./ H. bulbosum L. [26]. У нашій країні першими застосували цей метод у Селекційно-генетичному інституті в Одесі [27].
Основою одержання подвоєних гаплоїдів була методика С.J. Jensen [28] з деякими модифікаціями. В результаті запилення культурного ячменю Н. vulgare пилком дикорослого виду Н. bulbosum розвивається 14-хромосомний гібридний зародок (по сім хромосом від батьків). Після першого поділу клітин зародка, хромосоми, одержані від Н. bulbosum елімінуються
і утворюються гаплоїди з сімома хромосомами від Н. vulgare.
Вихід гаплоїдів у дослідах Л. М. Наумової склав 4-17%, у окремих комбінаціях досягав
одержати до 50 %, у той час як в інших комбінаціях їх не було зовсім. При виконанні селекційних програм такий вихід є недостатнім, тому постала задача підвищення виходу гаплоїдів.
На першому етапі розмножили і вивчили дикорослий ячмінь Н. bulbosum (2n=14), який
було одержано з ВСГІ. Спочатку було одержано гібридний матеріал шляхом гібридизації
кращих сортів культурного ячменю, а гібриди F1 запилювали Н. bulbosum.
У дослідах основну увагу приділяли обробці гормоном гібереліном, на основі цих досліджень удосконалено метод одержання гаплоїдів ячменю. Так, обробка в 1984 р. підвищила
вихід гаплоїдів з 11,7 % до 17,7 %, у 1985 р. – з 17,2 % до 24,2 %. Крім того, обробка збільшувала кількість нормально розвинутих рослин гаплоїдів: у 1984 р. таких рослин було в контролі
23,1 %, а при обробці розчином гібереліну – 29,9 %; у 1985 р. ці показники становили 5,2% і
14 % відповідно.
На «Спосіб одержання гаплоїдів ячменю» у 1989 р. одержано авторське свідоцтво за
№1544297 (автори: Л. М. Наумова, В. Т. Манзюк, Л. А. Носовська, Л. Л. Юшкіна,
О. М. Кучеренко). У 1983-1987 рр. було одержано 449 дигаплоїдів з 695 рослин, оброблених
колхіцином (64,6%).
У 1988 р. О. В. Білинською започатковано роботи з освоєння і вдосконалення методу
культури пиляків in vitro, який є одним із найбільш ефективних методів дигаплоїдії. Багаторічними дослідженнями розроблено технологію одержання дигаплоїдів ячменю ярого, яка
включає експериментально встановлені режими вирощування матеріалу в умовах штучного
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клімату та температурної обробки колосся, склад штучних живильних середовищ для культивування пиляків та регенерації зелених рослин. Завдяки застосуванню розробленої методики
підвищено вихід дигаплоїдів.
Міжродові схрещування. Інтерес до міжродових схрещувань значно зріс після повідомлення Вільсона [29] про одержання гібрида пшениці з житом. Селекціонерів заінтригувала перспектива сполучення кращих якостей двох або більше культур в одному новому типі рослини.
Доволі інтенсивні дослідження з житом було проведено Brink, Cooper, Tompson і ін.[30,
31, 32]. У зв‘язку з величезними труднощами одержання не тільки фертильних, а й стерильних віддалених гібридів ячменю, автори сконцентрували увагу на цитологічних дослідженнях
віддалених гібридів. У нашому інституті роботи з міжродової гібридизації ячменю розпочато
в 1966 р. Л. М. Наумовою, О. О. Потаповою та ін. [33].
Як материнську форму в дослідах використовували ячмінь озимий, а батьківську – жито
озиме, пшениці м‘яку і тверду, 42-хромосомні пшенично-житні амфідиплоїди, одержані від
схрещування пшениці озимої твердої з житом озимим. Вивчали питання схрещуваності ячменю озимого з представниками інших родів; впливу сортових особливостей батьківських компонентів на схрещуваність рослин; впливу різних стимуляторів на зав‘язування і формування
гібридного насіння.
Слід відзначити, що в результаті цих схрещувань утворюється деформоване гібридне
насіння у невеликій кількості. Цікаво, що коли загальний відсоток зав‘язаного насіння є вищим при схрещуванні ячменю з житом, то більше всього гібридного насіння, яке здатне проростати (3,7 %), одержано якраз при гібридизації ячменю з пшеницею озимою м‘якою, а менш
всього (0,29 %) – у схрещуваннях з житом.
З метою подолання несхрещуваності ячменю з представниками інших родів вивчали дію
стимуляторів. Як стимулятори застосовували борну кислоту, гіберелінову і аскорбінову кислоти. Досліди 1966-1967 рр. показали, що обробка стимуляторами не завжди дає позитивний
результат, але закономірність у їх дії помітна. Показано значну роль фізіологічно активних
речовин у формуванні життєздатного гібридного насіння, можливість використання цих речовин для подолання одного з бар‘єрів несумісності – ембріонального, вказано шлях до подолання інших бар‘єрів – гібридного некрозу, стерильності гібридів першого покоління. (авторське свідоцтво №990153, видане 28.03.83 р., автори: Л. М. Наумова, Л. А. Носовська,
О. М. Кучеренко.)
Поліплоїдія. Перші штучні тетрапоїди ячменю одержав Г. Д. Карпеченко у 1938 р. дією
високої температури, а далі колхіцину [34]. Враховуючи те, що роботи з одержання і вивчення
тетраплоїдів ячменю в Україні не проводили, П. М. Барсуковим з 1965 р. проведено дослідження
у цьому напрямі [35]. Ним було оброблено колхіцином насіння восьми сортів ячменю. Встановлено, що під впливом колхіцину відбувається пригнічення паростків і їх розростання вширш. Виживання колхіцинованих рослин було низьким, до збирання їх зберігалося від 4 % до 40 % в залежності від сорту, в той час як контрольних рослин збереглося 82-90 %.
У першому поколінні серед рослин, одержаних після колхіцинування, були рослини і
навіть стебла з однієї рослини, які мали різну плоїдність. У корінцях зустрічалися клітини як
диплоїдні (2п=14), так і тетраплоїдні (2п=28). З такої міксоплоїдної тканини розвивались химерні рослини. Виникнення химер, як відмічали А. Мюнтцинг, Л. П. Бреславецьта ін., є характерним для рослин, оброблених колхіцином. У деяких випадках з рослин, у яких переважають тканини з тетраплоїдними клітинами, було одержано тільки тетраплоїди. У другому поколінні проведено цитологічний аналіз на плоїдність, що дало можливість провести добір і
одержати у третьому (1967 р.) і четвертому (1968 р.) поколіннях виключно тетраплоїди.
Одержані тетраплоїди поступалися диплоїдним зразком за схожістю на 5-10 % і мали
знижену енергію проростання. Енергію проростання вдалося підвищити за рахунок видалення
плівок з насіння на 2-3 день після початку пророщування.
Для тетраплоїдних зразків усіх одержаних тетраплоїдів характерним є великий розмах
варіювання за озерненням колосу. З віком поколінь у результаті добору кращих потомств, а
також кращої збалансованості гаметогенезу, озерненість тетраплоїдних зразків підвищувалася. В окремих рослин тетраплоїдів озерненість у четвертому поколінні досягала 86 %. Озерненість диплоїдних сортів становила 95-100 %.
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У тетраплоїдів третього і четвертого поколінь кущистість була на 35-40 % нижчою, ніж
у диплоїдів. За тривалістю вегетаційного періоду тетраплоїдні сорти були більш пізньостиглими, ніж вихідні сорти.
У цілому ж тетраплоїди відрізняються більш розвиненим кільцем механічної тканини,
яке перевищує кільце диплоїдних сортів на 13-15 % (на 16,5-26,4). Кількість судинноволокнистих пучків практично не змінюється, збільшується лише їх діаметр і ступінь склерифікації механічної тканини. Особливо різко збільшується товщина виповненої частини стебла,
діаметр клітини і товщина їх стінок.
Було проведено вивчення вмісту білка і його компонентного складу у тетраплоїдів в порівнянні з вихідними диплоїдними сортами [35]. Встановлено, що зразки диплоїдного ячменю
є найбільш збалансованими і продуктивними.
Узагальнення історичного огляду методів селекції ячменю ярого
З історичного огляду етапів селекції (первісний несвідомий і свідомий добори, науковий
етап), методів (негативний і позитивний масовий добір, індивідуальний добір, гібридизація з
використанням методів педігрі та масових популяцій при пересіві, зворотні бекроси, міжвидові
та міжродові схрещування, експериментальний мутагенез), напрямів (урожайність та інші кількісні ознаки, пивоварні, харчові та кормові якості, стійкість до біотичних і абіотичних чинників), а також досягнень селекції ячменю стає очевидним, що основним, найбільш доступним для
масового використання методом селекції є гібридизація з наступним добором і оцінкою цінних
біотипів. Основою цього є підбір вихідного матеріалу як створеного методами гібридизації та
мутагенезу, так і наявного в світових колекціях генетичних ресурсів рослин.
Визначення особливостей кількісних ознак ячменю ярого
Значним внеском у теоретичні дослідження особливостей прояву ознак ячменю були праці колективу лабораторії та аспірантів. Так, В. В. Кириченко встановив генетичні особливості
кількісних ознак ячменю ярого, гетерозисний ефект. Разом з П. П. Літун та О. М. Кас‘яненком
було відпрацьовано методичний підхід щодо використання діалельних схрещувань за методикою Хеймана. Встановлено особливості мейозу хімічних і радіаційних стерильних мутантів з
відкритим цвітінням. У результаті дослідження виявлено мутанти з різними хромосомними
абераціями, незбалансованою кількістю хромосом у материнських клітинах пилку (МКП) та
поліплоїдизацією МКП, відсутністю в профазі кон‘югації хромосом (асинапсис) і редукційного
поділу (тобто поділ відбувається з типом мітозу, утворюються лише діадні клітини). М. І. Мостипан разом з Л. М. Наумовою вивчали особливості одержання гаплоїдів і дигаплоїдів шляхом
схрещування культурного ячменю з дикорослим видом Hordeum bulbosum L. У результаті цього
встановлено необхідність селективного добору клонів H.bulbosum, а для збільшення виходу
життєздатних гаплоїдів – культивування диференційованих зародків розміром 1,7-2,5 мм.
О. В. Бібік установила особливості впливу фізіологічно активних речовин на ефективність одержання індукованих мутацій ячменю ярого. В. П. Шкумат визначив особливості вихідного матеріалу для селекції кормового ячменю з підвищеною якістю. Зокрема, було встановлено вплив
генотипу, погодних умов та фону живлення на вміст та амінокислотний склад білка в зерні. Визначено також успадкування вмісту лізину у гібридів, одержаних від схрещування високолізинового зразка Hyproly. П. В. Щипак дослідив пивоварні властивості сортів ячменю як вихідного
матеріалу для селекції. Було визначено екстрактивність зерна та залежність пивоварних властивостей від вмісту крохмалю. М. І. Павлов у багатофакторному досліді вивчав вплив генотипу,
норми висіву, дози удобрення на врожайність сортів ячменю. На основі проведених досліджень
було виділено цінний вихідний матеріал для селекції ячменю на підвищену врожайність.
Селекційно генетичні закономірності селекції ячменю ярого
М. Р. Козаченко і його аспіранти О. В. Солонечна, П. М. Солонечний, Н. В. Іванова,
О. Є. Важеніна, О. Г. Наумов, К. В. Компанець, а також Н. І. Васько теоретично узагальнили
та вирішили важливі наукові проблеми з підвищення ефективності селекції на врожайність,
пивоварну якість, якість крохмалю, адаптивну здатність і стабільність за кількісними ознаками шляхом установлення селекційно-генетичних особливостей ознак генотипів у системах
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діалельних схрещувань і топкросів. Досліджено генетичні основи, проблеми, досягнення та
перспективи селекції на урожайність та якість ячменю. Установлено морфо-біологічні особливості, мінливість, кореляцію, варіабельність, успадкування, селекційно-генетичні особливості за компонентами генетичної дисперсії, комбінаційною здатністю та успадковуваністю
ознак рослин, адаптивність і стабільність сортів за кількісними ознаками і на їх основі визначено ефективність створення цінних селекційних та господарських зразків ячменю ярого.
Прояв ознак рослин у системі діалельних схрещувань і топкросів сортів ячменю
ярого. Актуальним є встановлення селекційної цінності сортів та селекційних ліній з огляду
відсутності досліджень закономірностей мінливості, успадкування, успадковуваності, кореляції, адаптивності і стабільності та генетичних параметрів ознак і їх комплексу в умовах різних
років і при вирощуванні після різних попередників щодо сортів, занесених до державного реєстру сортів рослин України, і їх гібридів з метою виділення і створення нового цінного вихідного матеріалу для селекції.
Необхідність вирішення цих важливих задач і становить основу обґрунтування
актуальності та підставу для проведення досліджень з встановлення закономірностей прояву
цінних селекційних ознак у системі діалельних схрещувань і топкросів сортів ячменю ярого.
Дослідження виконано з О. В Солонечною у 2004-2008 рр. в Інституті рослинництва
імені В. Я. Юр`єва НААН [36-43].
Установлено генотипові особливості сучасних сортів за комплексом морфо-біологічних
ознак, їх кореляцією та екологічною стабільністю в різних умовах вирощування як джерел
цінних ознак для селекції. Встановлено селекційно-генетичні особливості сучасних сортів
ячменю ярого за рівнем і співвідношенням ефектів ЗКЗ та констант СКЗ і переважанням
неадитивних ефектів генів, за екологічною стабільністю їх гібридів, одержаних як від прямих
діалельних схрещувань, так і топкросів, а також за компонентами генетичної дисперсії,
успадковуваністю та кореляцією кількісних ознак у F1, їх підтвердженням у F2 гібридів від
діалельних схрещувань. Унаслідок установлених закономірностей доведено доцільність
прогнозування ефективності доборів на первинних етапах селекційної оцінки гібридних
популяцій в залежності від генотипових особливостей сортів, установлено селекційну цінність
сортів, гібридних комбінацій і ліній, створених на їх основі. Вирішене наукове завдання має
важливе значення для селекції ячменю ярого. При цьому встановлено закономірності щодо
особливостей прояву рівнів показників ознак урожайності, продуктивності та її структурних
елементів 65-ти в 2004 р. і 100 в 2005-2006 рр. сортів ячменю ярого в залежності від їх генотипу
та умов вирощування після попередників кукурудза на зерно та цукрові буряки і в різні за
погодними умовами роки [36]. Як правило, врожайність зерна в середньому по дослідах вищою
була при вирощуванні сортів після чорного пару (в середньому 5,45-6,10 т/га), нижчою – після
кукурудзи на зерно (4,80-5,18 т/га) та після цукрових буряків (4,69-5,49 т/га). Варіабельність
урожайності в середньому по дослідах була більшою при вирощуванні сортів після
попередників цукрові буряки (V = 10,54-20,05 %) і кукурудза на зерно (V = 6,72-20,13 %), ніж
після попередника чорний пар (V = 4,37-18,53 %). Реакція сортів і ліній ячменю на умови
вирощування після вказаних попередників і в різні роки була неоднаковою як за урожайністю з
ділянки, так і за структурними елементами продуктивності рослин, внаслідок чого визначено
кращі з них за комплексом ознак.
Визначено, що найбільш цінними як вихідний матеріал для використання в селекції є 20
із 100 досліджених сортів і три селекційні лінії з найбільшою кількістю селекційно цінних
ознак структури продуктивності з позитивними показниками: сорти Звершення (8 ознак в
2004 р. і 5 ознак в 2005 р.), Джерело (відповідно 5 і 7), Гамбринус (7 і 4), Лотос (7 і 4), Екзотик
(7 і 3), Парнас (6 і 4), Здобуток (5 і 4), Галактик (5 і 4), Scarlett (5 і 4), Бадьорий (6 і 3), Етикет
(4 і 4), Виклик (4 і 4), Ефект (4 і 4), Терен (5 і 3), Цезар (6 і 2), Аспект (5 і 2), Фенікс (3 і 3),
Донецький 15 (3 і 3), Задум (4 і 2), Гама (2 і 4), лінії 99-103/96-18 (7), 97-163/94-8 (6), 99-3/9621 (3 і 4) [37–43], з рівнем кореляції (r = 0,33 – r = 0,77) між продуктивністю рослин та її
окремими структурними елементами в умовах 2004–2006 рр. Доведено, що добір
продуктивних біотипів найбільш доцільний за продуктивною кущистістю (r = 0,77) і
довжиною основного колосу (r = 0,74), в дещо меншій мірі – за масою 1000 зерен (r = 0,38).
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Серед досліджених сортів найвищу екологічну стабільність за сумою рангів
генотипового ефекту та коефіцієнту регресії за ознаками продуктивність, продуктивна
кущистість, кількість зерен основного колосу, маса 1000 зерен в 2004-2006 рр. мають сорти
Екзотик, Ефект, Адапт, Галактик, Fink, Бадьорий [43].
Таблиця 1. Середній ранг генотипового ефекту та ступеня екологічної стабільності сортів за
ознаками продуктивність, продуктивна кущистість, кількість зерен з основного колосу,
маса 1000 зерен, 2004-2006 рр.
Ранг генотипового
Ранг ступеня
Сорт
Сума рангів
ефекту
стабільності
Екзотик
1,75
1,25
3,00
Галактик
1,75
1,50
3,25
Ефект
2,00
1,25
3,25
Адапт
2,00
1,50
3,50
Fink
2,00
1,75
3,75
Едем
2,00
2,00
4,00
Одеський 115
2,00
1,75
3,75
Гамбринус
2,00
1,75
3,75
Задум
1,75
2,50
4,25
Бадьорий
2,00
1,50
3,50
Етикет
2,00
2,25
4,25
Гама
2,00
2,25
4,25
Джерело
2,00
2,25
4,25
Marina
1,75
3,00
4,75
Залік
2,00
2,00
4,00
Більшість сортів за переважною кількістю ознак мали різний рівень ЗКЗ і СКЗ. Високий
рівень ЗКЗ при середньому рівні СКЗ був у сортів Джерело за продуктивною кущистістю,
довжиною і масою зерна основного колосу в F1; Фенікс – за продуктивністю та продуктивною
кущистістю рослин, довжиною та масою зерна основного колосу, Пафос – за продуктивністю
рослин, Philadelphia – за довжиною колосу, що забезпечить у гібридів за їх участю комбінацію
вказаних ознак.
Високі рівні ЗКЗ і СКЗ проявилися у сортів Annabellе та Пафос за масою 1000 зерен,
Фенікс – за висотою рослин, що передбачає у гібридів від їх схрещування як перевищення
величини відповідної ознаки, так і низьке її вираження.
Компоненти Н1 і Н2 домінантних ефектів генів значно більші компонента Д адитивних
ефектів генів за всіма кількісними ознаками як в F1, так і в F2. Це підтверджено величиною
компонента F частоти розподілу домінантних і рецесивних алелів, який за ознаками більше
нуля, що вказує на наявність у сортів більшої кількості домінантних алелів генів або їх
ефектів. Середній ступінь домінування (Н1/Д) майже за всіма ознаками більше одиниці, що
вказує на наддомінування. Детермінування ознак домінантними генами зумовлює проведення
доборів у більш пізніх поколіннях гібридів. За більшістю кількісних ознак різниця між їх
успадковуваністю у широкому (Н2) і вузькому (h2) розумінні значна, а тому генотипову
мінливість зумовлено, в основному, неадитивними ефектами домінантних генів, що
підтверджується і співвідношенням компонентів Д, Н1 і Н2 генетичної дисперсії. Коефіцієнти
Н2 високі і близькі за величиною за всі три роки досліджень, що дає можливість більш
ефективно проводити добори біотипів. Продуктивність рослин істотно корелює найбільше із
продуктивною кущистістю (r = 0,81), масою зерна (r = 0,64) і кількістю зерен (r = 0,54)
основного колосу, неістотно – зі щільністю колосу (r = 0,11).
Установлено селекційно-генетичні особливості 20-ти (13 материнських і семи
батьківських тестерних) сучасних сортів ячменю ярого за неоднаковим рівнем і
співвідношенням ефектів ЗКЗ і констант СКЗ та за ефектами генів кількісних ознак у F1 за
схемою повних топкросів. Високий рівень ефектів ЗКЗ за більшістю ознак гібридів топкросів
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мали материнські сорти Ефект, Етикет, Джерело (цей сорт як і в гібридів від діалельних
схрещувань), Гама і Бадьорий, а також батьківський сорт-тестер Josephina, високий рівень за
декількома ознаками – материнські сорти Фенікс (як і в гібридів від діалельних схрещувань),
Annabelle (як і в діалельних схрещуваннях), Звершення і Пафос (як і в діалельних
схрещуваннях), а також сорти-тестери Barke, Ceylon і Danuta, низький рівень майже за всіма
ознаками чи їх більшістю – материнські сорти Adagio, Едем, Екзотик і Scarlett, а також сортитестери Astoria і Pasadena, неоднозначний рівень – у сорту-тестера Philadelphia. Гібриди від
схрещування сортів з високими ефектами ЗКЗ перспективні для комбінації відповідних ознак.
Низький рівень констант СКЗ, так само як і низькі ефекти ЗКЗ, були у материнських сортів
Adagio за всіма ознаками, Екзотик і Scarlett – за більшістю ознак, а також у сортів-тестерів
Astoria (за всіма ознаками) і Pasadena (за більшістю ознак). Позитивне співвідношення високих
чи середніх ефектів ЗКЗ і низьких констант СКЗ було за окремими ознаками майже у всіх
сортів. Тому використання досліджених сортів буде мати переваги в комбінаційній селекції на
окремі ознаки при різних рівнях ЗКЗ і СКЗ. Специфічні гібридні комбінації як з перевищенням,
так і зі зниженням величини спадкової ознаки, будуть при схрещуванні таких сортів-тестерів з
високими рівнями ЗКЗ і СКЗ за певними ознаками: Barke, Ceylon, Josephina, Pasadena.
Виявлено різний внесок компонентів топкросів у загальну мінливість показників усіх
досліджених ознак гібридів: переважну залежність її від взаємодії материнських сортів із
сортами-тестерами, меншу – від материнських сортів, ще меншу – від тестерів.
Визначено значну перевагу домінантних ефектів генів, які детермінують досліджені
кількісні ознаки, над адитивними. Причому, адитивні ефекти генів були в два рази, а
домінантні – у чотири рази більшими в сортів-тестерів західноєвропейської селекції (Astoria,
Barke, Ceylon, Danuta, Josephina, Pasadena, Philadelphia), ніж у материнських сортів, більшість
серед яких сорти вітчизняної селекції.
Перевага домінантних ефектів генів у визначенні величини ознак передбачає ефективний
добір переважно за генотипом, ніж за фенотипом, що зумовлює необхідність проведення його в
більш пізніх поколіннях гібридів, ніж в F2, тобто коли буде достатньо константних біотипів з
домінантним (і рецесивним) успадкуванням ознак у розщеплених популяціях.
Найвищу екологічну стабільність у гібридів топкросів визначають материнські сорти
Фенікс, Бадьорий і Джерело (71 %,71 % і 57 % відповідно або 5, 5 і 4 гібридних комбінацій із
семи) із загальною сумою рангів 3,9; 3,6 і 3,6 відповідно, а також сорти-тестери Philadelphia,
Ceylon і Danuta (70 %, 60 % і 50 % відповідно або 7, 6 і 5 гібридних комбінацій із 10-ти) із
загальною сумою рангів по 3,9 [43].
Визначено доцільність прогнозу ефективності доборів на первинних етапах селекційної
оцінки гібридних популяцій за селекційно-генетичними особливостями сортів-компонентів
схрещування в залежності від рівня ефектів ЗКЗ. Усього в гібридів топкросів від гібридизації
13-ти материнських сортів із сімома сортами-тестерами виділено в селекційному розсаднику
І-го року 602 (14,2 %) кращі 4230 ліній [42]. Більше кращих ліній дібрано в комбінаціях
топкросних схрещувань з використанням восьми материнських сортів (Джерело, Фенікс,
Гама, Бадьорий, Етикет, Annabelle, Ефект, Звершення – від 15,4 % до 18,1 %) і чотирьох
сортів-тестерів (Ceylon, Barke, Josephina, Danuta – від 15,3 % до 18,6 %) з високими рівнями
ефектів ЗКЗ. Сорт Джерело мав високі рівні ЗКЗ, як уже відмічено, майже за всіма ознаками і
в прямих діалельних схрещуваннях. З використанням цього сорту виділено цінні лінії на всіх
етапах селекційного процесу, аж до конкурсного сортовипробування.
За урожайністю (3,76-4,38 т/га за 2004-2007 рр.), стабільністю, продуктивністю рослин і
її структурними елементами, стійкістю проти вилягання (7,7-9,0 балів), тривалістю
вегетаційного періоду як кращий вихідний матеріал виділено сорти Джерело, Celinka,
Звершення, Цезар, Галактик і Екзотик, які були серед сортів з найбільшою кількістю
позитивних селекційних ознак.
З кращих гібридних комбінацій схрещування виділено цінні лінії 02-20/99-8
(Джерело/Celinka), 02-18/99-12 (Джерело/Цезар) і 02-224/99-19 (Екзотик/Звершення), які
перевищили стандарт за врожайністю на 17, 11 і 19 % відповідно при вищій стійкості проти
вилягання (відповідно 8,8; 8,5 і 8,8 балів, у стандарту 7,5 балів). Виділені за комплексом
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цінних ознак 20 сортів і створені нові лінії 02-20/99-8, 02-20/99-3, 02-20/99-14, 02-224/99-2,
використано в селекції ячменю ярого в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр`єва НААН
методом гібридизації.
На основі встановлених закономірностей надано практичні рекомендації для селекції
зокрема:
- прогнозувати селекційну цінність вихідного матеріалу для комбінаційної селекції
ячменю за узгодженням його селекційно-генетичних особливостей, а саме за ефектом
загальної комбінаційної здатності та її співвідношенням із специфічною комбінаційною
здатністю; компонентами генетичної дисперсії; рівнем успадковуваності і співвідношенням її
в широкому (Н2) та вузькому (h2) розумінні; кореляцією продуктивності та її структурних
елементів.
- надавати перевагу дослідженим зареєстрованим і перспективним сучасним сортам для
використання в комбінаційній селекції:
- з найбільшою кількістю селекційно цінних ознак з позитивними показниками
(Звершення, Гамбринус, Лотос, Екзотик, Парнас, Здобуток, Галактик, Scarlett, Бадьорий,
Етикет, Виклик, Ефект, Джерело, Терен, Цезар, Аспект, Фенікс, Донецький 15, Задум, Гама);
- з більш високою екологічною стабільністю (Адапт, Галактик, Екзотик, Ефект),
- з високим рівнем ефектів ЗКЗ за більшістю ознак (Ефект, Етикет, Джерело, Гама,
Бадьорий, Josephina, а також Фенікс, Annabelle, Звершення, Пафос, Barke, Ceylon, Danuta);
- зі здатністю мати високу екологічну стабільність у більшості гібридів (Фенікс,
Бадьорий, Джерело, Philadelphia, Ceylon, Danuta);
- зі здатністю створювати цінні гібридні комбінації, в яких виділено цінні лінії
(Джерело, Celinka, Цезар, Звершення, Екзотик);
- з поєднанням декількох перелічених вище якостей (Джерело, Звершення, Цезар,
Екзотик).
Особливості генетичного різноманіття різновиднісних зразків. Дослідження виконано
в 2008-2011 рр. з П. М. Солонечним [44-52]. Виконано теоретичне узагальнення і практичне
вирішення встановлення селекційно-генетичних особливостей та ефективності створення
нового генетичного різноманіття різновиднісних зразків як вихідного матеріалу ячменю ярого
шляхом установлення морфо-біологічних особливостей, варіабельності і кореляції кількісних та
успадкування морфологічних якісних ознак різновидів, особливостей генетичної варіації, рівнів
і співвідношення успадковуваності в широкому та вузькому розумінні і ефектів загальної та
констант і ефектів специфічної комбінаційної здатності морфологічних кількісних ознак у F1
гібридів прямих діалельних схрещувань і використання їх для прогнозу цінних рекомбінацій, а
також внаслідок розширення генетичного різноманіття різновидів, в результаті чого
встановлено закономірності й ефективність створення селекційно цінних ліній з комбінацією
різновиднісних і кількісних ознак, що має важливе значення в селекції ячменю ярого.
У 2007-2009 рр. встановлено морфо-біологічні особливості 20 досліджених зразків, які
віднесено до мутацій волосоподібної короткоостості і восьмивузлості та семи
маловикористовуваних і двох широковикористовуваних різновидів ячменю ярого за
неоднаковими рівнями, варіабельністю і кореляцією дев‘яти кількісних ознак, що важливо для
комбінаційної селекції [44-49].
Визначено, що високі рівні показників більшості кількісних ознак мали сорти Фенікс (8
ознак з 9), Tokada (7), Етикет (7), Джерело (6), Галактик (5), Гетьман (5), Вакула (5), що
відносяться до різновидів. Виявлено високу пластичність за продуктивністю рослин у зразків
восьмивузлий мутант, голозерний IR 6898, а також у сортів Philadelphia, Вакула і Гранал, які
мають не лише високі коефіцієнти регресії, а й низькі значення коливання варіанси їх
стабільності [52]. Виявлено неоднакову варіабельність кількісних ознак у цілому в дослідах –
високу у ознак продуктивна кущистість (16,1 %-29,6 %) і продуктивність рослин (18,2 %-36,9
%), маса зерна (21,8 %-37,4 %) і кількість зерен колосу (23,9 %-38,4 % ), а найменшу – у ознак
щільність колосу (5,4 %-7,4 %) і висота рослин (9,2 %-15,6 %), за якими добір прогнозується
більш ефективним.
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Таблиця 2. Коефіцієнти пластичності та варіанси стабільності за ознакою продуктивність
(маса зерна) рослини зразків ячменю
Маса зерна з рослини (xij), г
Коефіцієнт
Середнє по
Варіанса
регресії
Зразок
зразках (xi),
стабіль(пластич2007 р.
2008 р.
2009 р.
г
ності, S2i
ність), bi
Восьмивузлий
1,94
2,54
2,15
2,21
1,32
0,02
Champion
2,00
1,76*
1,40*
1,72
-0,70
0,13
IR 6898
1,27*
2,31
2,10
1,89
2,45
0,02
Philadelphia
2,50*
3,26*
2,05
2,60
1,44
0,55
Вакула
1,32*
3,21*
2,95*
2,49
4,49
0,15
Галактик
3,05*
3,30*
2,70*
3,02
0,41
0,17
Гранал
1,38*
2,17*
2,45
2,00
2,00
0,23
К.о. 83-47-6
1,09*
1,20*
2,10
1,46
0,57
0,58
Фенікс
3,80*
2,53
2,85*
3,06
-2,97
0,02
xi Середнє
2,039
2,476
2,306
х=2,27
–
–
Ej Індекс умов
-0,234
0,202
0,032
–
–
–
НІР05
0,25
0,22
0,38
–
–
Примітка. * - Достовірно в порівнянні з середньою
Показано особливості кореляції між кількісними ознаками в цілому в дослідах. Зокрема,
в 2007-2009 рр. продуктивність рослини найбільш стабільно і позитивно корелювала з
продуктивною кущистістю (r=0,73-0,77), масою зерна основного колосу (r=0,53-0,79), масою
1000 зерен (r=0,53–0,82), за рівнем показників яких прогнозується ефективний добір на
продуктивність рослин, негативно – з щільністю колосу (r=0,1–-0,51), коли ефективним буде
добір за меншою щільністю колосу [49].
Установлено особливості успадкування різновиднісних ознак в F1: повне чи неповне
домінування фуркатності над остистістю і безостістю; домінування безостості над остистістю
з можливим розвитком короткоостості; домінування чотиривузлості над восьмивузлістю.
Визначено, що в цілому в дослідах у F1 і F2 гібридів діалельних схрещувань
переважають неадитивні (в основному домінантні) ефекти генів за всіма дев‘ятьма
кількісними ознаками, так як компоненти генетичної варіації Н 1 і Н2 домінантних ефектів
генів значно більші компонента D адитивних ефектів генів, рівні компоненту Н1/D середнього
ступеня домінування і компонента √H1/D його міри більші одиниці, що вказує на
наддомінування, а значення компоненту F відносної частоти розподілу домінантних і
рецесивних алелів ознак позитивні (більші нуля) [46, 48].
Установлено генетичні особливості вираження кількісних ознак у окремих зразків
ячменю: переважання неадитивних ефектів генів за більшістю ознак при позитивному
значенні компонента F розподілу алелів, що зменшує ефективність добору; переважання
адитивних ефектів генів за деякими ознаками певних форм при негативному значенні
компонента F, що зумовлює високе успадкування фенотипового прояву ознак і ефективність
добору за ними [50].
Визначено специфічність прояву негативних показників компонента F при переважанні
адитивних ефектів генів для певних ознак досліджених форм у різних груп різновидів:
- за продуктивністю рослини лише у дворядних плівчастих сортів Фенікс (F=-0,58 – -4,55),
Галактик (F=-0,40 – -0, 40), Джерело (F=-0,97 – -1,19) та восьмивузлого мутанта (F=-0,61 – -3,06);
- за певними і лише окремими кількісними ознаками у багаторядних остистих (Вакула,
Залік), фуркатних (Champion, Capuche Fertile) і голозерних (IR 6576) зразків та у дворядних
голозерних IR 6898 і короткоостих (83-47-6) форм.
Визначено закономірності в успадковуваності в широкому (Н2) і вузькому (h2) розумінні
окремих кількісних ознак у F1 і F2 гібридів діалельних схрещувань [50]:
– у цілому в дослідах за більшістю ознак виявлено значні відмінності між високими
значеннями Н2 в F1 (0,79-0,99) і в F2 (0,63-0,99) та низькими значеннями h2 в F1 (0,12-0,72) і в
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F2 (0,11-0,76), що зумовлює детермінацію генетичної мінливості, в основному, неадитивними
ефектами генів;
– визначено дещо підвищені значення коефіцієнтів успадковуваності h2 у окремих
досліджених зразків (83-47-6, Champion, IR 6898, Вакула, Фенікс, Philadelphia, IR 6576, Залік)
за певними кількісними ознаками (0,51-0,92 в досліді 1 і 0,47–0,96 в досліді 2), і меншу їх
різницю між коефіцієнтом успадковуваності H2, що зумовлює генетичну мінливість у значній
мірі та адитивними ефектами генів, коли добір за фенотипом в гібридних популяціях буде
близьким генотипу і ефективним.
Установлено особливості форм різних різновидностей ячменю ярого щодо рівнів
ефектів ЗКЗ за кількісними ознаками в F1 [48].
У результаті встановлених закономірностей показано, що високі ефекти ЗКЗ за
більшістю ознак були у досліджених дворядних сортів різновидностей nutans, medicum і
submedicum (Фенікс за 7, Джерело за 6, Етикет за 6, Галактик за 6, Гетьман за 5 ознаками з 9
досліджених), що свідчить про наявність у них більшої кількості алелів генів, які позитивно
визначають показники ознак. Навпаки, досліджені багаторядні сорти Вакула (v. rikotense,) і
Залік (v. pallidum), безості зразки Гранал (v. subinereme) і Sicarpi 7 (v. inerme), короткоості
мутанти 83-47-6 і 92-18-3 (v. capillaceae), фуркатні багаторядні зразки Champion і Capuche
Fertile (v. horsfordianum), голозерні форми дворядна IR 6898 (v. nudideficiens) і багаторядна IR
6576 (v. coeleste), а також восьмивузлі мутанти мали високу ЗКЗ лише за деякими або не мали
високої ЗКЗ за жодною із кількісних ознак. Їх доцільно схрещувати з формами з високою ЗКЗ
за певними ознаками для рекомбінації генів, що визначають їх рівень.
Показано особливості кількісних ознак досліджених різновиднісних форм за рівнем
констант СКЗ. За більшістю кількісних ознак досліджені 20 різновиднісних форм у F 1 мали
середній рівень констант СКЗ, за меншою кількістю – низький, і лише за деякими – високий,
що свідчить про відповідно середню, низьку чи високу відмінність за ефектами ЗКЗ за
відповідними ознаками [9].
Установлено відмінності у співвідношенні рівнів ефектів ЗКЗ і констант СКЗ за
окремими кількісними ознаками кожної із досліджених форм:
– високі чи середні рівні ЗКЗ і середні чи низькі відповідно рівні констант СКЗ, що
зумовлює менші відмінності за ефектами ЗКЗ;
– однаково високі чи середні рівні ЗКЗ і СКЗ, що зумовлює великі розбіжності за
ефектами ЗКЗ.
Визначено неоднаковий рівень ефектів СКЗ досліджених форм у конкретних
комбінаціях схрещування за продуктивністю рослин F1, внаслідок чого виділено гібридні
комбінації з високими та середніми ефектами СКЗ, а також визначено досліджені форми, з
використанням у схрещуваннях яких була найбільша кількість гібридних комбінацій з
високими та середніми ефектами СКЗ: Tokada, Philadelphia, Залік, IR 6576, Sicarpi 7,
Champion, Гетьман, Джерело, 8-вузлий. Найбільша кількість гібридних комбінацій з низькими
та середніми за роками ефектами СКЗ була у зразків Гранал, Залік, Етикет, Вакула, Галактик,
IR 6898, К.о. 92-18-3, Capuche Fertile, восьмивузлий незазублений.
Установлено ефективність комбінації кількісних ознак за їх проявом у ліній, які
створено методом гібридизації 20 досліджених форм різних різновидів ячменю ярого і мають
високі показники окремих ознак, що зумовлено різним рівнем показників ознак та селекційногенетичними особливостями досліджених форм та ефективність створення нового вихідного
матеріалу з поєднанням цінних ознак як широковикористовуваних (nutans, medicum), так і
недостатньо використовуваних (pallidum, rikotense, submedicum inerme, subinerme, duplialbum,
nudum, deficiens, horsfordianum, angustispicatum) в селекції різновидів, який розширює
генетичне різноманіття ячменю ярого [51].
Створено і передано в 2010 р. до НЦГРРУ 54 лінії з ознаками різних різновидностей
ячменю ярого, зареєстровані під номерами IR 08404 – IR 08457, та 17 ліній, зареєстрованих
під номерами IR 08554 – IR08570, які мають високі показники певних елементів
продуктивності і структури рослин і є цінним вихідним матеріалом для селекції.
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У 2010 р. у селекційному розсаднику виділено 16 ліній з високою продуктивністю
рослин як найбільш цінний за цим показником вихідний матеріал для селекції ячменю ярого:
безості 08-750, 08-1617 і 08-87, фуркатна дворядна 08-738, з редукцією бокових колосків 081097, безоста голозерна 08-2103, дворядні (nutans) 08-1010, 08-696, 08-1703 і 08-1903, безоста
восьмивузла 08-1708, голозерна 08-2007, багаторядні 08-1486, 08-1850 і 08-2447, короткооста
багаторядна 08-1198. Створені лінії використано в 2010 і 2011 рр. у селекції ячменю ярого
методом гібридизації в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН.
На основі встановлених закономірностей надано практичні рекомендації для селекції.
1. Використовувати для прогнозу ефективності комбінаційної селекції ячменю ярого
порівняння і оцінку маловикористовуваних різновидів як компонентів схрещування за
результатами селекційно-генетичного визначення морфологічних особливостей кількісних
ознак, їх мінливості, адаптивності, кореляції, успадкування, генетичної варіації,
успадковуваності, комбінаційної здатності.
2. Використовувати в комбінаційній селекції на комплекс цінних ознак сорти ячменю
ярого з високим рівнем показників більшості кількісних ознак: Фенікс, Tokada, Етикет,
Джерело, Галактик, Гетьман.
3. Використовувати в селекції на продуктивність рослин зразки ячменю ярого з
переважанням адитивних ефектів генів, що визначають рівень показників цієї ознаки: сорти
Фенікс, Джерело, Галактик, а також восьмивузлий мутант.
4. Перевагу при використанні в селекції методом гібридизації надавати наступним
сортам з високими ефектами ЗКЗ, які мають більшу кількість алелів генів, що позитивно
визначають показники більшості кількісних ознак: Фенікс, Джерело, Етикет, Галактик,
Гетьман.
5. Багаторядні сорти Вакула і Залік, безості зразки Гранал і Sicarpi 7, короткоості
мутанти 83-47-6 і 92-18-3, фуркатні багаторядні зразки Champion і Capuche Fertile, голозерні
IR 6898 і IR 6576, восьмивузлі мутанти з низьким чи середнім рівнями ЗКЗ в комбінаційній
селекції доцільно схрещувати з сортами Фенікс, Джерело, Етикет, Галактик, Гетьман з
високою ЗКЗ і високою продуктивністю рослин.
6. Використовувати як вихідний матеріал в комбінаційній селекції створені 20 ліній з
поєднанням різних різновиднісних і кількісних ознак, які мають високу продуктивність
рослин: безості 08-750, 08-1617 і 08-87, фуркатну дворядну 08-738, з редукцією бокових
колосків (deficiens) 08-1097, безосту голозерну (duplialbum) 08-2103, дворядні (nutans) 081010, 08-696, 08-1703 і 08-1903, безосту восьмивузлу 08-1708, голозерну 08-2007, багаторядні
08-1486, 08-1850 і 08-2447, короткоосту багаторядну 08-1198, голозерні багаторядні (coeleste)
10-1107 і 10-1334.
7. Використовувати в комбінаційній селекції створені 10 ліній з високою урожайністю
(не нижчою стандарту): багаторядні 08-414 (v. pallidum) і 09-1155 (v. rikotense), дворядні 09545, 09-779а, 09-1018 і 09-1754 (v. nutans) та 09-2337 (v. medicum), голозерну безосту 09-1101,
з редукованими латеральними колосками 09-1642 (v. deficiens), голозерну безосту з
редукованими латеральними колосками 08-2404.
Селекція на безостість ячменю ярого. Дослідження виконано в 2004-2007 рр. з
Н. В. Івановою та продовжено в 2008-2017 рр. колективом авторів [53-64]. Здійснено
теоретичне узагальнення і практичне вирішення установлених особливостей селекції на різний
прояв ознак остистості та безостості ячменю ярого.
Різні систематичні групи рослин виникли в результаті, в основному, багатьох мутацій, їх
закріплення через схрещування і добір. У роботах багатьох авторів показано, що мутагени
можуть індукувати різні відомі і втрачені в природі чи нові ознаки в межах виду, роду,
родини: Н. Ф. Батыгин 1961 р. [65]; A. Hagberg, E. Aherbry, 1962 р.[66]; Н. Д. Тарасенко,
1978 р. [67]; М. Р. Козаченко, 1973; 2000,2006 рр. [53, 54, 55, 61].
Відомою є перша спроба класифікації ячменю за кількістю рядів зерен у колосі
давньогрецького природознавця і філософа Теофраста в 4 ст. до н.е. У подальшому
N. J. Andersson в 1852 р., E. Y. Steudel в 1855 р., J. Doell в 1857 р. і ін. також виділяли дворядні
і шестирядні ячмені.
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Основи ж наукової класифікації започаткував у другій половині 18 ст. Карл Лінней, який
об'єднав відоме різноманіття дикорослого і культурного ячменю в один рід Hordeum L., який
за його класифікацією мав чотири види культурного.
Принцип протиставлення культурних ячменів дикорослим, що найбільше вірно
відображає природну диференціацію роду, як вказував С. А. Невський у 1941 р., було
використано видатними ботаніками B. C. Dumortier в 1823 р.; C. B. Trinius в 1824 р.;
N. J. Andersson в 1852 р.; J. Ch. Doell в 1857 р.
Розроблено внутрішньовидову систематику культурного ячменю. Важливе значення в
цьому мали роботи F. Körnicke, H. Werner в 1885 р., які об'єднали всі культурні ячмені в один
вид H. vulgare L. і розділили його на дві групи: багаторядні і дворядні ячмені.
М. В. Лукьянова, А. Я. Трофимовская, Г.Н. Гудкова і ін. в 1990 р., також як і
Н. І. Вавилов, всі культурні ячмені (218 різновидів) віднесли до одного виду H. vulgare L., але
виділили лише два підвиди: vulgareL. (ячмінь багаторядний – 115 різновидностей) з групами
vulgare L. (плівчасті – 57 різновидів) і coeleste (L.)A. Trof. (голозерні – 58 різновидностей) та
subspeciesdistichon(L.) Koern. (ячмінь дворядний – 103 різновиди) з групами distichon L.
(плівчасті – 65 різновидів) і nudum (L.) A. Trof. (голозерні – 38 різновидів). Це відображено
також у Міжнародному класифікаторі роду ячмінь.
У межах підвидів на основі робіт F. Körnicke, H Werner в 1885 р., А. А. Орлова в 1936 р.,
Ф. Х. Бахтеева в 1960 р., А. Я. Трофимовскою в 1970 р. і інших, які використали для
ідентифікації 218 різновидів морфологічні ознаки колосу і зернівки, представлено також
різновиди з різним розвитком чи відсутністю остюків.
Серед 115 різновидів підвиду багаторядного культурного ячменю (H. vulgare L. s.
L.subsp. vulgare L.) відомо п‘ять різновидів з відсутністю остюків в усіх колосках і 14 – з
відсутністю (5 шт.) чи зачатками (9 шт.) лише в бокових, але з різною довжиною чи з фурками
в середніх колосках, а також ще 11 різновидів з короткими остюками в усіх колосках.
У підвиді дворядного культурного ячменю (H. vulgare L. s. L.subsp.distichon (L.) Koern.)
серед 103 різновидів 13 є безостими, а 13 мають остюки, коротші (7 шт.) або рівні (6 шт.)
довжині колосу. Остюки в таких різновидах, в основному, зазублені. Зрідка незазублені, але
грубі. Лише три короткоості різновиди багаторядного ячменю (плівчасті дуже щільноколосу
var. brachiaterum Koern., щільноколосі var. hypaterum Vav. et Orl. і голозерні нещільноколосі
багатоквіткові var. multispicatum A. Trof.) мають порівняно тонші , але грубі остюки. Такі
порівняно тонші, але грубі остюки, за довжиною рівні колосу має також var. ischnatherum
(Coss.) Thell. дикорослого дворядного підвиду Spontaneum L. дикорослого виду ячменю H.
spontaneum C. Koch.
У 1983-1992 рр. М. Р. Козаченко [53, 54, 57, 62] в лабораторії селекції і генетики ячменю
Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН виділив індуковані мутагенами оригінальні
дуже короткоості мутанти дворядного ячменю 83-47-6 із сорту Харківський 84, 87-30-6 із
сорту Харківський 91, 92-18-3 із сорту Стрункий. Вказані мутантні форми з цією ознакою ще
не було досліджено і не використано в селекції.
Уперше встановлено морфо-біологічні та різновидностні особливості волосоподібності
дуже коротких остюків індукованих мутантів, закономірності фенотипового прояву в F1 та
генотипової дигенної природи успадкування рецесивності коротко- та домінантності безостості
в F2 діалельних і парних схрещувань, находження генів безостості і багаторядності в одній та
генів коротко- і довгоостості в різних інших групах зчеплення, генотипи за характером
остюковості, селекційно-генетичні особливості ознак форм із 3-ма типами генів остистості за
рівнем і співвідношенням ЗКЗ і СКЗ та за компонентами генетичної дисперсії домінантних і
рецесивних ефектів генів, стабільність норми реакції генотипів за коефіцієнтами
успадковуваності H2 і h2 та зумовленість майже всіх ознак, в основному, неадитивними (при
H2>h2) і довжини остюків у значній мірі також і адитивними ефектами генів (H2~h2),
особливості кореляцій ознак досліджених форм, ефективність селекції на різний прояв
остистості при комбінації кількісних ознак, на основі чого створено новий вихідний матеріал і
сорти з ознакою безостості, що має значення в селекції ячменю ярого безостого [53–64].
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Наукові та практичні результати дослідження вагомі, з них основними є такі:
1. На відміну від довгоостих вихідних сортів Харківський 84, Стрункий, Харківський 91
(12,8 см 15,1 см і 12,5 см відповідно), безостих колекційних форм Sicarpi 7, Гранал і Гранал
447 (у сприятливих умовах розвитку можуть мати рудименти остюків довжиною 1,8, 2,1 і
2,8 см відповідно), та відомих 218 різновидів виду культурного ячменю H. vulgare L. у роді
ячменю Hordeum L. з грубими щетиноподібними остюками чи їх рудиментами, вперше в різні
за погодними умовами 2004-2005 рр. встановлено морфо-біологічні та різновиднісні
особливості мутантів 83-47-6 із сорту Харківський 84, 92-18-3 із Стрункого, 87-30-6 із
Харківського 91 з волосоподібними дуже короткими (2,1 см, 3,4 см і 4,3 см відповідно),
практично рудиментарними і ніжними тонкими остючками [62].
Таблиця 3. Рекомендовані нові різновиди дворядного плівчастого ячменю
(Hordeumvulgare L. subsp. distichon (L.) Koern)
Метод створення
Новий
Рік вивихідний
мутагенна
різновид
Характерна ознака
Зразок
ділення
сорт,
дія на
(varietas)
різновид
насіння
остюки волосоподібні, дуже
Харківський
capillacea
короткі, ніжні, тонкі,
83-47-6
137Сs, 100 Гр
1983
84, nutans
зазублені
137Сs, 100
Стрункий,
Те ж
Те ж
92-18-3
Гр+0,01 %
1992
nutans
НЕС
остюки волосоподібні, дуже
Харківський
levicapillacea
короткі, ніжні, тонкі,
87-30-6
0,04 % НЕС
1987
91, medicum
незазублені
2. Визначено, що безості і короткоості досліджені зразки необхідно використовувати в
гібридизації для комбінації цінних ознак, так як використані безості зразки високорослі (97,198,5 см порівняно з 84,3-86,3 см у остистих форм) і нестійкі проти вилягання, а короткоості
мають порівняно меншу масу 1000 зерен (37,0-42,0 г проти 46,0-52,5 г у вихідних сортів).
3. Уперше встановлено порівняльний фенотиповий прояв характеру остистості в F1
гібридів у прямих діалельних і парних схрещуваннях цих форм: рецесивність короткоостості
мутантів 83-47-6, 87-30-6 і 92-18-3 і зразка IR35664 та „трьохостості‖ мутанта; алельність
короткоостості мутантних форм; повне, як правило, домінування безостості по відношенню до
короткоостості і довгоостості (але в деяких комбінаціях схрещування безостих форм з
остистими сортами проявилося неповне домінування із значним відхиленням до домінантного
типу в залежності від умов року вирощування); рецесивність (або близькість до цього)
довгоостості по відношенню до безостості, але домінантність відносно короткоостості мутантів.
4. Уперше встановлено генетичну природу успадкування різного прояву остистості за
розщепленням у F2 гібридів від діалельних і парних схрещувань [57-60]. Рецесивній природі
успадкування ознаки короткоостості відповідає розщеплення на остисті і короткоості біотипи
у співвідношенні близькому 3:1. Мутаційну зміну алельних генів короткоостості
підтверджено розщепленням F2 гібридів від прямих і реципрокних схрещувань зразків з
такими ознаками лише на короткоості рослини. Домінантності безостості відповідає
розщеплення F2 гібридів від схрещування безостих з остистими формами у співвідношенні
безостих і остистих біотипів в середньому 3,01:1 за фенотипом і 1:2,02:1 за генотипом, що
важливо враховувати в комбінаційній селекції.
5. Уперше встановлено дигенну природу спадковості ознак короткоостості, остистості та
безостості внаслідок дигібридного успадкування цих ознак в F2 [58-60]. Дигібридне
розщеплення F2 прямих і реципрокних гібридів між безостою формою і короткоостими
мутантами відповідало співвідношенню 12:3:1. Виявлено неоднакове розщеплення F2 гібридів
між багаторядними (шестирядними) сортами Залік і Палідум 107, та дворядними
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короткоостими чи безостою формами. В F2 між шестирядними і короткоостими формами
розщеплення з урахуванням остистих дворядних, остистих багаторядних, короткоостих
дворядних і короткоостих багаторядних відповідало 9:3:3:1, тобто з рекомбінацією генів, які
знаходяться в різних групах зчеплення (хромосомах). У F2 гібридів прямих і реципрокних
схрещувань безостого двохрядного сорту Гранал з остистими шестирядними сортами Залік і
Палідум 107 було вищеплення лише двохрядних безостих і шестирядних остистих біотипів у
співвідношенні 3:1, що вказує на знаходження генів цих ознак в одній хромосомі. Це необхідно
враховувати в комбінаційній селекції ячменю ярого.
6. Уперше на основі розрахунку поєднання гамет, рекомбінації і розщеплення F2 показано,
що характер остюків визначається поєднанням домінантних, зокрема епістатичних, і
рецесивних алелів двох неалельних генів, унаслідок чого встановлено генотип безостості як
LrLr AriAri на основі домінантного гена Lr (епістатичний до гена Ari), генотип довгоостості – як
lrlr AriAri (домінантний ген Ari подавляє дію рецесивного гена lr), а генотип короткоостості
досліджених мутантів – як lrlr ariari (комбінація рецесивних неалельних генів lr і ari).
7. Уперше на основі діалельного аналізу встановлено порівняльні селекційно-генетичні
особливості ознак безостих, короткоостих і довгоостих зразків ячменю ярого в F 1 гібридних
комбінацій, що вважається важливим для прогнозу селекційної цінності генотипів [64].
Найбільшу кількість алелів генів, які негативно впливають на довжину остюка, можуть мати
безості форми Sicarpi 7, Гранал і Гранал 447 при низькій в F1 ЗКЗ (-2,67, -3,77 і -4,10), що
дійсно проявилося в F2 з урахуванням більшості біотипів з ознакою безостості з домінантним
типом успадкування. Короткоості мутанти 83-47-6 із сорту Харківський 84, 87-30-6 із
Харківського 91 і 92-18-3 із Стрункого, на відміну від їх вихідних сортів, мають порівняно
незначну кількість генів, які визначають довжину остюка при середній, в основному, ЗКЗ
(0,28, 0,18 і -0,48 та 3,13, 2,51 і 2,93 відповідно), а також впливають на масу 1000 зерен (-4,32,
-1,11 і -2,19 та 1,52, 1,52 і 1,27 відповідно), що дійсно проявляється в кількості відповідних
форм в F2 з огляду рецесивності короткоостості та домінантності довгоостості. Безості форми
Sicarpi 7, Гранал і Гранал 447 можуть бути ефективно використані для рекомбінації ознак
характеру остюка при малій ЗКЗ та висоти рослин при високій ЗКЗ з огляду середньої СКЗ;
короткоості при середній ЗКЗ – навпаки, лише в схрещуваннях з окремими формами.
8. Уперше встановлено особливості генетичної зумовленості ознак за компонентами генетичної дисперсії в системі діалельних схрещувань[64]. У цілому в досліді майже всі ознаки
детермінуються домінантними генами, так як компоненти H1 і H2 домінантних ефектів генів
значно більші компоненти D сумарного адитивного ефекту генів, крім ознаки довжина остюків, яка може визначатися і рецесивними генами; це підтверджується і середнім ступенем домінування (H1/ D>1), а також його мірою (Н1/D>1), яка вказує на наддомінування. У безостих
форм за параметрами компонента F відносної частоти розподілу домінантних і рецесивних
алелів у батьківських сортів наявна значна перевага ефектів домінантних генів безостості зразків Sicarpi 7, Гранал 447 і Гранал (F=26,1, 43,2 і 30,4 відповідно, що >0), у короткоостих мутантів 83-47-6, 87-30-6 і 92-18-3 – навпаки, рецесивних (F= -34,6, -32,2 і -43,9 відповідно, що
<0). Все це узгоджується із закономірностями розщеплення F2 і фенотипового прояву домінантних у безостих форм і рецесивних ознак у короткоостих мутантів, що зумовлює ефективність їх доборів.
9. Установлено стабільну норму реакції генотипів на умови вирощування при близьких
значеннях в 2004 і 2005 рр. коефіцієнтів успадковуваності як в широкому (H 2), так і у
вузькому розумінні (h2) за висотою рослин (H2= 0,73 і 0,73 та h2= 0,32 і 0,44 відповідно),
довжиною (0,70 і 0,72 та 0,36 і 0,35), кількістю колосків (0,76 і 0,73 та 0,43 і 0,39),
продуктивністю (0,69 і 0,73 та 0,41 і 0,40) колосу та ін., що вказує на можливість достовірних
оцінок і доборів за ними.
10. Зумовленість генотипової мінливості майже всіх ознак, головним чином,
неадитивними ефектами генів визначається тим, що показники коефіцієнта успадковуваності
H2 у них значно більші (в 1,5-2 і > разів), ніж у h2. Це зумовлює значний обсяг популяцій для
добору, що узгоджується із розщепленням в F2. Напроти, за ознакою довжина остюка різниця
між H2 (0,98) і h2 (0,76) була менш значною, що може вказувати на значний і адитивний ефект
генів, зокрема генів короткоостості, коли добір рецесивних біотипів за фенотипом
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короткоостості буде ефективним. Добір же за ознакою продуктивної кущистості буде мало
ефективним з огляду низьких значень H2 (0,29) і h2 (0,13), так як її мінливість може бути
зумовлена, в основному, не генетичними, а середовищними чинниками.
11. Уперше в F1 прямих діалельних схрещувань установлено особливості кореляцій
ознак без коротко- і довгоостих вихідних форм ячменю ярого [63]. Позитивним у середньому
був взаємозв'язок довжини остюків з продуктивністю рослин (r = 0,39), що зумовлюється як
низькою продуктивністю безостих і короткоостих вихідних форм, так і домінуванням
довгоостості і безостості, а також із загальною (r = 0,43) і продуктивною (r = 0,44)
кущистістю, що передбачає необхідність комбінації цінних ознак у безостих і короткоостих
форм. Продуктивність рослини позитивно корелювала майже з усіма іншими кількісними
ознаками: значно із масою соломи (r = 0,76 і 0,83 в 2004 і 2005 рр. відповідно), із загальною (r
= 0,63 і 0,68) та продуктивною (r = 0,67 і 0,72) кущистістю.
12. Установлено ефективність використання в селекції і створення нового оригінального
вихідного матеріалу ячменю ярого з ознаками безостості і короткоостості, зокрема
закономірності прояву ознак у F1, успадкування в F2 та їх морфо-біологічні і селекційногенетичні особливості дають можливість прогнозувати перспективність і ефективність
селекції форм з домінантною безостістю і рецесивною короткоостістю різних груп зчеплення
генів, що узгоджується із можливостями позитивної комбінації селекційних і цінних
господарських ознак. У лабораторії селекції та генетики ячменю ІР імені В. Я. Юр′єва НААН
розпочато в 2007 р. і продовжується розмноження кращих безостих ліній 02-58/99-9, 03-50/007, 03-63/00-13, 03-135/00-1, 03-393, 04-476. Уперше в Україні з 2012 року до державного
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, внесено безостий сорт ячменю
ярого Модерн.
Відповідно встановлених закономірностей надано практичні рекомендації для селекції, в
яких наголошено враховувати у селекції безостих і короткоостих форм ячменю
закономірності прояву в F1 і успадкування в F2 морфо-біологічних і селекційно-генетичних
особливостей і переважаючого співвідношення біотипів з домінантними генами безостості
над рецесивними генами короткоостості , особливо з урахуванням зчеплення генів безостості
та багаторядності і відсутності їх зчеплення з генами короткоостості. Використовувати безості
форми Sicarpi 7, Гранал, Гранал 447 і створений безостий сорт Модерн та
коротковолосоподібні мутанти 83-47-6, 92-18-3 і 87-30-6 в селекції методом гібридизації з
низькорослими та крупнозерними високоврожайними сортами для створення цінного
селекційного матеріалу.
У результаті використання безостих ліній у гібридизації створено нові безості сорти,
зокрема Контраст і Красень, які передано до державного сортовипробування з 2017 р. і 2018 р.
Селекційно генетичні особливості продуктивності та пивоварної якості сортів ячменю
ярого. Дослідження виконано з О. Є Важеніною в 2004-2008 рр. та продовжено в 2009-2017 рр.
[71-78]. Встановлено закономірності мінливості та селекційно-генетичних особливостей пивоварної якості та продуктивності 60 сучасних сортів і ліній ячменю ярого в умовах східної частини
Лісостепу України шляхом визначення у них особливостей мінливості і кореляції вмісту білка і
врожайності зерна та її структурних елементів у залежності від генотипу, попередників і умов
років вирощування, а також селекційно-генетичних особливостей за комбінаційною здатністю,
компонентами генетичної дисперсії, уніфікації оцінки вмісту білка, показників мікросолодування,
стійкості проти вилягання, натури зерна та цінності як вихідного матеріалу для селекції, внаслідок чого виділено кращі пивоварні сорти та створено цінні лінії з рекомбінацією ознак, що має
важливе значення в селекції пивоварного ячменю. При цьому вперше в умовах східної частини
Лісостепу встановлено особливості мінливості і стабільності вмісту білка і врожайності зерна
та цінність як вихідного матеріалу внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних
для поширення в Україні, та перспективних 60 сучасних сортів і п‘яти ліній ячменю ярого в
залежності від генотипу, попередників і умов років вирощування.
Виявлено високу при порівнянні зі стандартом урожайність зерна у сортів вітчизняної
селекції Аспект (до 6,23 т/га по пару), Ефект (до 6,04т/га), Здобуток (6,12 т/га) при відповідно
4,90-4,88 т/га, 4,93–3,92 т/га і 5,28-5,28 т/га у стандарту, а також у сортів Парнас (6,24 т/га),
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Цезар (6,29 т/га) при 5,28 т/га у стандарту. Показано неоднакову за рівнем урожайності реакцію сортів зарубіжної селекції Scarlett, Celinka, Maresi і сортів вітчизняної селекції Адапт, Карат, Лотос і Престиж на сприятливі і несприятливі умови вологозабезпечення. Варіювання
вмісту білка в зерні сортів після попередників кукурудза на зерно (V = 4,70-6,99 %), цукрові
буряки (V = 4,57–5,62 %) і чорний пар (V = 3,77-4,62 %) виявлялось меншим, ніж варіювання
урожайності зерна (відповідно V = 6,72-16,48 %, 10,54-13,67 % і 3,74-13,08 %).
Визначено, що в умовах окремих років не всі сорти, навіть внесені до державного реєстру як пивоварні, відповідають за вмістом білка в зерні вимогам солодовень (10,5-11,5 %) і
ДСТУ 3769–98 (11,0-11,50 %). У посушливих умовах 2003 р. до першого класу (11,0 %) віднесено лише сорти Етикет, Nevada і Ефект після попередника цукрові буряки. Менше 12,00 %
білка мали також сорти Бадьорий, Джерело, Celinka, Гама, Задум. У сприятливих умовах
2004 р. після попередників кукурудза на зерно і цукрові буряки першому класу відповідали
сорти Бадьорий (11,00 % і 10,24 % відповідно), Nevada (10,24 % і 10,50 %), Celinka (10,25 % і
10,27 %), Гама (10,88 % і 10,84 %), Одеський 115 (10,63 % і 10,76 %), Неофіт (10,38 % і
10,80 %), а після пару і кукурудзи – сорт Екзотик (10,76 % і 10,84 %). В умовах надмірного
зволоження 2005 р. у фазі дозрівання зерна виявлено близьке до недопустимого рівня (9,50 %)
зниження вмісту білка в зерні у сортів Ефект (9,48 %), Аспект (9,47 %), Scarlett (9,44 %) при
вирощуванні їх після попередника цукрові буряки.
Більш стабільними за зниженим вмістом білка в зерні в різних умовах 2004-2006 рр. були сорти після попередника кукурудза на зерно – Етикет (10,5-10,8 %), Едем (10,8-11,0 %),
Терен (10,9-11,2 %), Marina (10,7-11,1 %), після попередника цукрові буряки – Екзотик (11,211,3 %), Едем (11,1-10,4 %), Одеський 115 (10,8-10,1 %).
Виділено як пивоварні сорти Бадьорий, Джерело, Едем, Екзотик, Звершення, Nevada, Цезар,
Аскольд, Одеський 115, Спомин, Ефект, Аспект, Етикет, Виклик і Парнас та зернові сорти Здобуток, Задум, Неофіт і Fink, які поєднували в сприятливих умовах (2004 р., 2006 р.) знижений вміст
білка (11,0-11,5 % за ДСТУ 3769–98) з високим рівнем урожайності після попередників цукрові
буряки (5,76-6,29 т/га) та кукурудза на зерно (5,29-5,86 т/га).
Високу стійкість проти вилягання визначено у сортів інтенсивного типу як зарубіжної
селекції – Scarlett (8,5-9,0 балів), Philadelphia (8,8-9,0 балів), Tokada (8,6-8,8 балів), так і сортів
вітчизняної селекції Виклик (8,3-9,0 балів), Звершення (8,5-9,0 балів), а також більшу залежність тривалості вегетаційного періоду від умов вирощування 2003-2005 рр. у сортів західноєвропейського екотипу зарубіжної селекції (89–102 доби), ніж у вітчизняних (85-94 доби).
Більш пристосовані до умов вирощування 2005–2006 рр. у східній частині Лісостепу при
значно вищій натурі та крупності зерна сорти вітчизняної селекції Галактик, Аспект, Бадьорий,
Виклик, Джерело, Етикет, Звершення, Вакула (700–718 г/л) у порівнянні із закордонними сортами Josephina, Annabelle, Danuta, Pasadena, Philadelphia, Tokada (631-682 г/л).
Уніфіковано оцінку вмісту білка 55 сортів ячменю за 9–ти бальною шкалою, прийнятою
Європейською пивоварною конвенцією (ЕВС) (оптимальний при 10,7–11,2 % = 9 балів, найгірший при 9,5 % і менше та при 11,9 % і більше = 1 бал). Визначено значну залежність цієї оцінки
від умов років вирощування і попередників (у посушливому 2003 р. в середньому 1 бал після
кукурудзи на зерно та 2,3 бали після цукрових буряків, у сприятливому 2004 р. 6,3-6,4 бали та
6,4-5,0 балів відповідно, в 2005 р. – 6,1-5,6 балів та 4,1-5,2 бали), чим доведено доцільність оцінок пивоварних якостей у сприятливих умовах вирощування. За бальною оцінкою 55-ти сортів
визначено в 2004-2005 рр. після обох попередників кращі за стандарт Scarlett (6,6 і 3,3 бали)
пивоварні сорти Екзотик (9,0 і 9,0 балів), Едем (9,0 і 8,0 балів) і Етикет (8,5 і 6,3 балів), кращі
(при 7,6 і 7,0 балах ) за стандарт також пивоварні сорти Джерело, Парнас, Галактик, Виклик і
Спомин, а також зернові сорти Терен, Одеський 131, Одеський 151, Гама, Maresi, Цезар, Каштан, Неофіт, Престиж, Marina і Fink [75]. Установлено генотипові особливості як за неоднаковим рівнем, так і різним співвідношенням ЗКЗ і СКЗ сучасних сортів Adajio, Едем, Бадьорий,
Linus, Scarlett, Етикет і Ефект за вмістом білка та ознаками структури продуктивності в F 1 з
підтвердженням в F2 гібридів діалельних схрещувань, що визначає їх цінність для комбінаційної селекції за цими ознаками. Визначено селекційно-генетичні закономірності прояву
ознак вмісту білка, продуктивності та її структурних елементів за компонентами генетичної
дисперсії в сучасних сортів Adajio, Едем, Бадьорий, Linus, Scarlett, Етикет, Ефект у F 1 і F2
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прямих повних діалельних схрещувань у цілому в досліді: переважання неадитивних ефектів
генів внаслідок перевищення показників компонентів Н1 і Н2 домінантних ефектів генів над
рівнем компонента D сумарного адитивного ефекту генів та при більших одиниці компонента
Н1 / D середнього ступеня домінування і компоненту √ Н1/ D міри середнього ступеня домінування з проявом наддомінування, що зумовлює значний обсяг F2, або ж проведення доборів у
більш пізніх поколіннях з достатньою кількістю константних біотипів з домінантним проявом
ознак. Виявлено стабільну реакцію за вмістом білка і ознаками структурних елементів продуктивності генотипів в F1 і F2 на умови вирощування в 2005–2006 рр. при високих коефіцієнтах
успадковуваності в широкому розумінні (Н2), а також виявлено значну різницю між коефіцієнтами успадковуваності в широкому (Н2) і вузькому розумінні (h2), що зумовлює генотипову
мінливість неадитивними ефектами генів.
Сорти ячменю вітчизняної селекції Джерело і Бадьорий як і стандартний сорт (Scarlett)
відповідали основним вимогам солодового виробництва за результатами мікросолодування
зерна в 2005-2006 рр.: екстрактивність 80,5-83,6 % при нормі 80,5 %, різниця в екстрактивності тонкого (борошно) і грубого (шрот) помелу 1,2-1,8 % при нормі 2 %, фріабільність (борошнистість) 84,0-98,9 % при нормі >80 %, вміст білка в зерні 10,3-11,5 % при допуску 9,5-11,5 %,
діастатична сила 247-329 WK при >250 WK за нормою, оцукрювання за 10-11 хв. при допуску
<15 хв., швидкість фільтрації тонкого помелу 15-30 хв./300 мл при нормі <60 хв. і грубого
помелу (50-80 хв./300 мл при нормі <90 хв./300 мл), вміст ß-глюканів 109-127 ppm (у Джерела
і Бадьорого) при нормі <200 ppm і 240 ppm у Scarlett, що вказує на їх цінність як вихідного
матеріалу для селекції пивоварного ячменю.
Установлено ефективність виділення на первинних ланках селекційного процесу (в селекційному розсаднику) цінних ліній (831 шт.) у потомстві дібраних рослин (5838 шт.) F 3
семи тестерних топкросів від використання як материнських сортів Звершення (22,2 % ліній), Annabelle (18,6 %), Екзотик (16,3 %), Едем (16,0 %), Scarlett (15,9 %), Бадьорий (15,5 %
при середній 13,9 %) із усіх 13 сортів, так і батьківських сортів-тестерів Scarlett (18,4 %),
Едем (16,0 %), Linus (15,1 %), а також в F 3 трьох тестерних топкросів з використанням материнських сортів Jersey (25,6 %), Marnie (21,1 %), Astoria (19,1 %), Linus (18,5 %), Ceylon
(18,1 % при середній 14,8 %) із усіх 14-ти сортів.
Найбільшу цінність як вихідного матеріалу для селекції методом гібридизації високоврожайних сортів ячменю ярого у 2004, 2006 і 2007 рр. являли Джерело, Бадьорий, Фенікс,
Nevada, Celinka, Галатея, з використанням яких у гібридних комбінаціях Фенікс / Celinka,
Nevada / Фенікс, Джерело / Галатея, Бадьорий / Celinka, Celinka / Бадьорий створено нові лінії
з рекомбінацією генів цінних ознак колосу та рослини, особливо маси зерна та кількості зерен
колосу, маси зерна та кущистості рослин, високої (до 17,0-25,0 % більшої, ніж у стандарту)
урожайності зерна, стійкості проти вилягання, що встановлено на всіх етапах селекційного
процесу, а також з 10,5-11,0 % вмісту білка в зерні при нормі 11,0-11,5 % для пивоварного
ячменю. В сортовипробуванні 2006-2007 рр. виділено дев‘ять найбільш урожайних ліній (106117 % до стандарту), в селекційному розсаднику 2008 р. – 831 нові кращі лінії.
За результатами досліджень надано практичні рекомендації для селекції, з них основними є:
1. Визначати пивоварну якість зерна ячменю, зокрема вміст білка в зерні, в однакових
сприятливих умовах вирощування за 9-бальною шкалою, прийнятою Європейською пивоварною конвенцією (ЕВС) при 9 балах за оптимальним вмістом білка 10,7-11,2 %, при 9,5 % і
менше та 11,9 % і більше білка в зерні.
2. Використовувати як вихідний матеріал в селекції пивоварного ячменю кращі пивоварні сорти з такими властивостями:
– Бадьорий, Виклик, Джерело, Едем, Екзотик, Етикет, Парнас, Спомин, Цезар, Nevada,
Scarlett, які поєднують у сприятливих умовах знижений вміст білка (7,6–9,0 балів) за 9бальною уніфікованою оцінкою з високим рівнем урожайності після попередників кукурудза
на зерно (5,29-5,86 т/га) і цукрові буряки (5,76-6,29 т/га);
– Бадьорий, Джерело, Scarlett за відповідністю нормам мікросолодування;
– Бадьорий, Едем, Екзотик, Annabelle, Astoria, Ceylon, Linus, Marnie, Scarlett, за використання яких у топкросах і діалельних схрещуваннях виділення цінних ліній у селекційному
процесі є найбільш ефективним;
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– Бадьорий, Галатея, Джерело, Фенікс, Celinka і Nevada, при використанні яких в гібридизації ефективним є створення нових ліній з рекомбінацією генів цінних ознак та вмістом білка
в зерні 10,5-11,0 %, що відповідає вимогам стандарту (11,0-11,5 %) до пивоварного ячменю.

Екзотик
Едем
Одеський 115
Звершення
Терен
Одеський 131
Етикет
Джерело
Задум
Колорит
Гама
Maresi
Цезар
Каштан
Неофіт
Одеський 151
Престиж
Галактик
Marina
Fink
Виклик
Спомин

Напрям використання

Таблиця 4. Уніфікована оцінка вмісту білка в зерні пивоварних (п) і зернових (з) сортів
ячменю в залежності від сортів і попередників, 2004-2005 рр.
Оцінка вмісту білка
по кукурудзі на зерно
по цукрових буряках
Середза
роками
за роками
Сорт
ній
бал
200420042004 р.,
%

2005 р.,
%

п
п
з
п
з
з
п
п
з
з
з
п
п
п
з
з
з
п
з
з
п
п

10,84
10,81
10,63
11,15
10,95
10,47
10,55
11,30
10,61
12,44
10,88
11,24
10,82
11,91
10,38
11,06
10,61
11,70
10,71
10,53
10,49
11,39

11,03
11,00
10,68
11,33
11,20
11,00
10,83
11,60
11,22
11,04
10,54
11,34
11,80
11,35
11,06
12,10
11,55
11,27
11,18
10,75
11,42
11,84

2005 рр., 2004 р., % 2005 р.,%
бал

9,0
9,0
8,7
8,3
9,0
8,2
8,5
6,2
8,6
5,0
8,5
8,0
5,7
4,2
7,9
5,0
6,8
5,8
9,0
8,4
7,1
4,4

11,20
11,14
10,76
11,23
10,85
11,06
11,35
11,00
11,43
10,85
10,84
11,78
11,10
10,76
10,80
11,17
11,46
10,25
12,01
11,74
11,13
10,97

11,10
10,41
10,07
10,18
9,83
10,05
10,13
10,37
10,00
10,65
9,59
10,64
10,30
11,05
9,37
10,30
10,16
10,43
10,17
10,01
9,35
10,28

2005 рр.,
бал

9,0
8,0
6,9
7,1
6,1
6,8
6,3
7,9
5,4
8,8
5,3
5,6
7,7
9,0
5,0
7,7
5,8
6,6
3,2
3,7
5,0
7,6

9,0
8,5
7,8
7,7
7,6
7,5
7,4
7,1
7,0
6,9
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
6,3
6,3
6,2
6,1
6,1
6,1
6,0

Селекційно генетичні особливості селекції ячменю ярого на високий вміст
амілопектину в крохмалі
Дослідження проведено в 2008-2011 рр. з О. Г. Наумовим і продовжено в 2012-2017 рр.
Теоретично узагальнено та вирішено важливу наукову проблему із установлення селекційногенетичних особливостей та ефективності створення вихідного матеріалу з високим вмістом амілопектину в крохмалі зерна ячменю ярого шляхом установлення морфо-біологічних особливостей, кореляції, варіабельності кількісних та успадкування якісних морфологічних ознак, селекційно-генетичних особливостей за компонентами генетичної дисперсії, рівнями і співвідношенням успадковуваності в широкому і вузькому розумінні та ефектами ЗКЗ, константами і ефектами
СКЗ морфологічних кількісних ознак та вмісту амілопектину в крохмалі в F1 від схрещування
форм з різним фракційним складом крохмалю [79-85]. В результаті встановлених закономірностей визначено ефективність створення ліній з високим вмістом амілопектину в крохмалі зерна,
що має важливе значення в селекції waxy ячменю [79-84].
Визначено біохімічні особливості 13 зразків ячменю ярого за фракційним складом крохмалю. Підтверджено, що зразки UA 0804955, UA 039699, UA 039701, UA 039748, IR 6912
мають високий вміст амілопектину в крохмалі (98,3-99,5 %), сорти Philadelphia, Джерело,
Етикет, Вакула, колекційні зразки IR 6576, IR 6586, мутант короткоостий 83-47-6, безоста лінія 05-393 – звичайний вміст (70,8-73,6 %).
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Таблиця 5. Вміст амілопектину в крохмалі зразків ячменю ярого, %
Зразок

2008 р.

2009 р.

UA 0804955
98,4*
98,6*
UA 039699
99,0*
99,5*
UA 039701
98,5*
99,5*
UA 039748
98,2*
98,5*
IR 6912
98,7*
98,3*
IR 6576
73,6*
73,6*
Philadelphia
71,6*
71,9*
Джерело
70,9*
71,0*
Етикет
70,8*
70,9*
Вакула
73,3*
73,4*
IR 6586
73,0*
73,9*
Короткоостий мутант 83-47-6
73,4*
73,6*
Безоста лінія 05-393
72,7*
72,8*
Середнє по досліду
82,5*
82,7*
HIP05 з середньою
0,13
0,08
Примітка. * – Різниця достовірна на 5 % рівні значущості

Середнє
98,5
99,2
99,0
98,3
98,5
73,6
71,7
70,4
70,8
73,3
73,4
73,5
72,5
82,6
–

Установлено морфо-біологічні особливості 13 зразків з різним вмістом амілопектину в
крохмалі за неоднаковим рівнем показників дев‘яти кількісних морфологічних ознак (висота,
продуктивна кущистість, маса 1000 зерен, продуктивність, співвідношення маси зерна та соломи рослини, довжина, щільність, кількість і маса зерен з основного колосу) [80].
Високий рівень показників ознаки продуктивність та її структурних елементів (продуктивна кущистість, кількість зерен з основного колосу, маса 1000 зерен) мали сорти Джерело і
Етикет та за більшістю цих ознак також сорти Вакула, Philadelphia. Найбільша кількість ознак
з високим рівнем (із дев‘яти ознак) була у сортів Джерело, Етикет, Вакула (6, 6 і 4 ознаки відповідно). Ці сорти мають цінність для комбінаційної селекції. Зразки з амілопектиновим крохмалем, а також голозерні, короткоостий і безостий не мали високого рівня показників за більшістю кількісних ознак, а тому їх доцільно схрещувати із сортами з високим рівнем цінних
ознак.
Виявлено неоднаковий рівень варіабельності кількісних ознак у 2008-2009 рр.: незначний за вмістом амілопектину в крохмалі (V = 5,0-5,2 %) і щільністю основного колосу
(V = 5,4-5,8 %), середній – за висотою рослин (V = 17,0-19,4 %) і масою 1000 зерен (V = 14,720,1 %), значний – за продуктивною кущистістю (V = 24,3–27,0 %), співвідношенням маси
зерна і соломи (V = 27,4-28,3 %), продуктивністю рослин (V = 38,7-40,1 %), кількістю
(V = 38,1-42,1 %) і масою зерен основного колосу (V = 28,9-39,1 %). Досліджені зразки мали
достовірно позитивну залежність продуктивності рослин у досліджених зразків від маси
зерна (r=0,63-0,83) і щільності (r=0,86-0,90) основного колосу, співвідношення маси зерна і
соломи (r=0,67-0,93).
Підтверджено загальні закономірності домінування зазубленості остюків, дворядності з
розвитком рудиментів остюків у латеральних колосків у F1 від схрещування дворядних і багаторядних зразків, плівчастості зерна, безостості; домінування гена, який визначає в F1 формування крохмалю зі звичайним вмістом амілопектину (70,8-73,8 %) і амілози (26,2-29,2 %); рецесивність гена wx, який визначає моногенне успадкування високого вмісту амілопектину в крохмалі за умови розщеплення в F2 на рослини зі звичайним складом крохмалю (синє забарвлення)
та на рослини з крохмалем, який майже повністю складається з амілопектину (червонобрунатне забарвлення) у співвідношенні 3 : 1 [79]. У системі повних прямих діалельних схрещувань установлено селекційно-генетичні особливості ознаки вмісту амілопектину в крохмалі
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та кількісних морфологічних ознак п‘яти зразків з крохмалем, який майже повністю складається з амілопектину і восьми зразків зі звичайним вмістом амілопектину за компонентами
генетичної дисперсії (варіації), успадковуваністю та комбінаційною здатністю [81, 82]. За
ознакою вміст амілопектину в крохмалі адитивні і неадитивні ефекти генів близькі, так як
значення компонента D адитивних ефектів генів (176,9-178,0) неістотно перевищують показники Н1 (168,4-172,0) і H2 (159,5-163,7) домінантних ефектів генів, а компонент H1/D середнього ступеня домінування (0,95-0,97) і компонент √ H1/D його міри (0,98-0,99) лише дещо
менше одиниці [82]. Подібну закономірність виявлено і за кількісними морфологічними ознаками продуктивність (маса зерна) рослин і маса зерна з основного колосу. За продуктивною кущистістю, щільністю колоса та співвідношенням маси зерна і соломи переважають неадитивні
ефекти генів при наддомінуванні (компоненти H1/D і √ H1/D більші одиниці). Визначено частоту розподілу домінантних і рецесивних алелів за компонентом F генетичної дисперсії. У
середньому в досліді, тобто за більшістю досліджених зразків (вісім із 13) компонент F як за
ознакою вміст амілопектину в крохмалі, так і за ознаками кількісних морфологічних ознак був
позитивним (більше нуля), що вказує на переважання домінантних ефектів генів. Проте окремі досліджені форми мають особливості за розподілом домінантних і рецесивних алелів генів
за компонентом F відносної частоти їх розподілу за різними ознаками.
За вмістом амілопектину в крохмалі в усіх waxy-зразків переважають адитивні ефекти
генів при негативному значенні компонента F як у 2008, так і в 2009 р. (F = -300,6– -376,5), що
визначає рецесивність гена wx. Подібну закономірність виявлено також за окремими кількісними морфологічними ознаками досліджених зразків з різним вмістом амілопектину в крохмалі. При переважанні адитивних ефектів генів за певними ознаками в гібридів від схрещування зразків ефективність доборів біотипів, у яких ці ознаки детермінуються рецесивними
генами, буде більшою.
За ознакою звичайного вмісту амілопектину в крохмалі у восьми зразків та за більшістю
кількісних морфологічних ознак у всіх 13 досліджених з різним вмістом амілопектину в крохмалі, виходячи з позитивного значення компонента F відносної частоти розподілу домінантних і рецесивних алелів генів, переважають неадитивні (в основному домінантні) ефекти генів
як у 2008, так і в 2009 рр. Це зумовлює проведення доборів у гібридних популяціях при дуже
великих обсягах або ж у більш пізніх поколіннях, коли збільшується кількість константних
біотипів за ознаками, які детермінуються домінантними генами.
Адитивними і неадитивними генами стабільно за два роки (2008 і 2009 рр.) детермінується неоднакова кількість морфологічних ознак із дев‘яти і ознака вмісту амілопектину в крохмалі: UA 0804955 – три і три відповідно, UA 039699 – одна і шість, UA 039701 – одна і сім, UA
039748 – чотири і нуль, IR 6912 – три і одна, IR 6576 – чотири і чотири, Philadelphia – одна і вісім, Джерело – нуль і вісім, Етикет – нуль і десять, Вакула – три і п‘ять, IR 6586 – нуль і дев‘ять,
короткоостий 83-47-6 – нуль і сім, безоста лінія 05-393 – нуль і десять.
Загальна мінливість, зумовлена генетичними особливостями за коефіцієнтом успадковуваності в широкому розумінні (Н2), за більшістю кількісних морфологічних ознак і за ознакою вміст амілопектину в крохмалі всіх досліджених зразків була високою (Н 2 = 0,90, за
окремими ознаками Н2 = 0,74-0,99 у 2008 р. і Н2 = 0,69-0,99 у 2009 р., у середньому в досліді
Н2 = 0,98-0,99, окрім ознаки щільність колосу, де Н2 = 0,55 у 2008 р. і 0,91-0,99 та 0,80 відповідно у 2009 р.) [82].
Генетична мінливість, зумовлена адитивними ефектами генів у загальній мінливості за
коефіцієнтом успадковуваності у вузькому розумінні (h2), була неоднаковою за окремими
ознаками (0,2-0,71 у 2008 р. і 0,25-0,79 у 2009 р. за кількісними морфологічними ознаками,
0,58 і 0,57 відповідно за вмістом амілопектину в крохмалі).
Співвідношення рівнів коефіцієнтів успадковуваності Н2 і h2 було неоднаковим у досліджених зразків і за окремими ознаками. У досліджених зразків, які характеризуються меншою
різницею між коефіцієнтами успадковуваності в широкому і вузькому розумінні при значно
вищому за 0,50 значенні h2 за певними ознаками (в основному 0,65-0,94 у 2008 р., 0,67-0,92 у
2009 р.), генетичну мінливість у значній мірі зумовлено і адитивними ефектами генів, коли
добір за фенотипом буде близьким відповідному генотипу і навпаки.
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Маса зерна
з рослини

Відношення
зерно / солома

Вміст амілопектину
в крохмалі

2008 -5,64* -0,09* -0,51* -0,21* 2,48* -0,19*
2009 -3,83* -0,11* -1,22* -0,18* -1,18* -0,15*
2008 0,73* 0,08* -0,07 0,23* -4,75* -0,10*
UA 039699
2009 -1,46* 0,17* -0,51* -0,02 -5,22* -0,18*
2008 0,06 -0,13* -0,38* 0,03 -4,42* -0,16*
UA 039701
2009 -4,29* -0,18* -0,56* 0,02 -5,62* -0,21*
2008 11,86* -0,40* -0,18* 0,09 6,58* 0,21*
UA 039748
2009 1,77* -0,21* -0,04 -0,12* 5,28* 0,08*
2008 -5,57* -0,37* -0,69* -0,04 5,72* 0,04*
IR 6912
2009 -0,83* -0,04 -0,36* 0,22* 6,32* 0,26*
2008 -1,67* -0,25* -0,83* -0,17* 4,85* 0,12*
IR 6576
2009 -3,03* -0,09* -1,01* -0,15* 6,18* 0,16*
2008 -4,17* 0,15* -0,07 0,19* -2,62* -0,02
Philadelphia
2009 -0,53* -0,20* -0,24* 0,08 -3,28* -0,03*
2008 2,30* 0,29* 1,19* -0,14* -1,08* 0,25*
Джерело
2009 2,84* 0,10* 1,32* 0,05 -0,85* 0,21*
2008 2,50* 0,38* 0,65* 0,13 -2,32* 0,16*
Етикет
2009 3,31* -0,03 0,77* 0,25* -1,75* 0,17*
2008 -5,77* 0,10* 0,46* -0,07 7,42* 0,18*
Вакула
2009 -0,06 0,02 -0,03 0,15* 7,38* 0,19*
2008 -1,04* -0,25* -0,50* -0,07 -5,62* -0,10*
IR 6586
2009 -0,56* 0,04 0,71* -0,38* -3,12* -0,16*
2008 4,36* -0,23* 0,60* 0,09 -2,92* -0,14*
к.о.83-47-6
2009 4,04* 0,26* 0,49* 0,22* -1,65* -0,22*
2008 2,03* 0,26* 0,32* -0,07 -3,35* -0,26*
б.о.05-393
2009 2,64* 0,29* 0,65* -0,15* -2,52* -0,11*
2008 0,54
0,05
0,07
0,13
0,32
0,02
HIP05
середня 2009 0,48
0,05
0,09
0,12
0,34
0,03
Примітка. * – достовірність на 5 % рівні значущості.
UA
0804955

Маса 1000 зерен

маса зерна

кількість
зерен

щільність

довжина

Продуктивна
кущистість

Висота рослини

Рік

Зразок

Таблиця 6. Ефекти ЗКЗ батьківських форм ячменю ярого за кількісними ознаками
(морфологічними і вмістом амілопектину в крохмалі) в F1
Ознака основного колосу

-4,61*
-3,88*
4,02*
1,12*
3,49*
0,75*
-1,98*
-1,72*
-3,74*
-2,28*
-5,21*
-2,25*
2,52*
2,15*
4,09*
3,95*
3,76*
2,72*
-1,41*
-0,75*
1,26*
0,68*
-1,18*
-3,58*
-1,01*
3,12*
0,39
0,36

-0,61*
-0,16*
-0,07*
-0,28*
-0,34*
-0,42*
0,17*
-0,09*
-0,29*
0,38*
-0,01
0,09*
0,22*
-0,25*
0,71*
0,40*
0,61*
0,25*
0,46*
0,43*
-0,47*
-0,12*
-0,14*
-0,21*
-0,25*
-0,01
0,03
0,04

-0,24*
-0,09*
-0,08*
-0,02*
-0,01
-0,07*
0,14*
0,01
0,18*
0,08*
0,01
0,01
0,13*
-0,03*
0,02
0,10*
0,07*
0,04*
0,02*
0,09*
-0,03*
-0,05*
-0,12*
-0,05*
-0,08*
-0,03*
0,02
0,02

6,62
6,66
6,49
6,46
6,44
6,54
6,54
6,63
6,61
6,60
-3,43
-3,43
-3,96
-4,02
-4,69
-4,70
-4,59
-4,60
-3,52
-3,67
-4,10
-4,03
-4,19
-4,20
-4,23
-4,24
0,03
0,01

Неоднаковим був рівень ефектів ЗКЗ та констант і ефектів специфічної СКЗ за окремими
кількісними морфологічними ознаками, вмістом амілопектину в крохмалі [81]. Високі позитивні ефекти ЗКЗ, а значить найбільшу кількість алелів генів, що позитивно визначають величину вмісту амілопектину, мали всі п‘ять зразків з амілопектиновим крохмалем (6,44-6,66),
низькі (при найбільшій кількості генів, що негативно визначають величину цієї ознаки) – всі
вісім зразків зі звичайним вмістом амілопектину в крохмалі (-3,43 – -4,70). Досліджені форми
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мають неоднакову кількість морфологічних кількісних ознак з високими і низькими рівнями
ефектів ЗКЗ. Зразки з високими ефектами ЗКЗ являють інтерес для використання в селекції на
високий рівень показників певних ознак.
Визначено також неоднаковий рівень констант СКЗ та неоднакове співвідношення ефектів ЗКЗ і констант СКЗ у різних зразків; окремі з них за певними ознаками мають високі рівні
ефектів ЗКЗ і середні чи низькі рівні констант СКЗ, що зумовлює порівняно менші відмінності
за ЗКЗ у гібридних комбінаціях з їх використанням.
Рівень ефектів СКЗ в залежності від використання компонентів схрещування з різним фракційним складом крохмалю був різним: високий за ознакою вміст амілопектину в крохмалі у гібридів між зразками з крохмалем, який майже повністю складається з амілопектину (8,34-8,98 у
2008 р., 8,25-9,19 у 2009 р.), а також між зразками зі звичайним вмістом амілопектину в крохмалі
(2,38-4,22 у 2008 р., 2,58-4,58 у 2009 р.), що визначається рецесивністю гена wx, який в гомозиготі
визначає високий вміст амілопектину в крохмалі; низький – між зразками з різним фракційним
складом крохмалю (-5,71–-7,43 у 2008 р.,-5,74–-7,82 у 2009 р.), що залежить від домінантності
гена, який визначає формування звичайного вмісту амілопектину в крохмалі.
Розширено різновиднісний склад ліній з амілопектиновим крохмалем: одержано лінії двох
різновидів як у вихідних зразків (v. medicum, v. pallidum) і трьох інших різновидів
(v. submedicum, v. rikotense, v. nutans).
Виділено в 2011 р. у селекційному розсаднику 10 кращих wаxу-ліній, серед яких чотири
(09-212, 09-791а, 09-2023а, 09-526) мали високі продуктивність рослин, урожайність (108 %,
117 %, 112 % і 108 % відповідно до стандарту), стійкість проти вилягання (9 балів) різновидів
nutans, medicum, submedicum, шість (09-879, 10-1365, 10-1376, 10-1385, 10-1533, 10-976) –
урожайність на рівні середньої і стандарту Командор.
У контрольному розсаднику виділено сім кращих за окремими ознаками waxy ліній,
п‘ять з яких (09-678, 09-385, 09-794, 09-671, 09-210) різновидів nutans і medicum мали достовірно вищі середньої і стандарту продуктивність рослин, урожайність зерна (111 %, 110 %,
109 %, 105 % і 105 % до стандарту відповідно) і стійкість проти вилягання (9 балів), а також
високі показники окремих елементів структури продуктивності та інших ознак рослин.
За результатами проведених досліджень надано практичні рекомендації для селекції, з
яких основними є проведення прогнозування ефективності комбінаційної селекції на поєднання ознак вмісту амілопектину в крохмалі та морфологічних ознак з цінними показниками
за їх морфо-біологічними, біохімічними і селекційно-генетичними особливостями у вихідного
матеріалу та використання в селекції кращих лінії, що поєднують високий вміст амілопектину
в крохмалі та високі показники цінних господарських ознак зокрема продуктивність рослин,
урожайність і стійкість проти вилягання (09-678, 09-385, 09-794, 09-671, 09-210, 09-212, 09791а, 09-2023а, 09-526).
У 2016 р. передано до державного сортовипробування сорт ячменю з високим вмістом
амілопектину в крохмалі Шедевр, у 2017 р. – Аміл.
Створено 40 wаxу-ліній ячменю ярого та 313 ліній з різним фракційним складом крохмалю внаслідок комбінації ознаки високого вмісту амілопектину в крохмалі та кількісних і
якісних морфологічних ознак [83, 84].
Ефективність селекції ячменю ярого за рівнем, адаптивністю та генетичними
особливостями ознак у системі топкросів
У дослідженнях 2004-2015 рр. з О. Є. Важеніною установлено селекційно-генетичні особливості сортів ячменю ярого різного походження за проявом рівня, адаптивності та генетичних особливостей кількісних ознак у них і в F1 у системі топкросів та за ефективністю доборів
цінних лінії гібридів на етапах селекційного процесу, що дало можливість установити морфобіологічні особливості за неоднаковим рівнем кількісних морфологічних і якісних ознак 26
сортів ячменю ярого, з яких десять (Джерело, Бадьорий, Фенікс, Пафос, Едем, Ефект, Екзотик,
Звершення, Гама та Етикет) вітчизняної та 16 (Annabelle, Scarlett, Ceylon, Tolar, Pasadena,
Philadelphia, Danuta, Jersey, Barke, Marnie, Astoria, NS1, NS2, NS3, Adajio та Linus) – іноземної
селекції.
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Таблиця 7. Параметри адаптивної здатності та стабільності сортів ячменю ярого
за ознакою продуктивність рослин
σ2
σ2 САЗі σ САЗі
(GxE) gi

Сорт

U + Vi

Vi =
ЗАЗ

Джерело
Бадьорий
Фенікс
Пафос
Едем
Ефект
Екзотик
Звершення
Гама
Annabelle
Scarlett
Ceylon
Tolar
Pasadena
Philadelphia
Danuta
Jersey
Barke
Marnie
Astoria
NS-1
NS-2
NS-3
Adajio
Linus
Етикет
Середнє
НІР05 з
середнім
НІР05 попарне

2,17
2,57
2,38
2,47
2,87
2,37
2,43
2,10
2,18
22,22
2,37
2,57
2,22
2,47
3,08*
3,12*
2,70
2,83
2,47
2,97
3,93*
1,98
3,02
2,57
3,10*
2,45
2,60

-0,43
-0,03
-0,22
-0,13
0,27
-0,23
-0,17
-0,50*
-0,42
0,38
0,23
-0,03
-0,38
-0,13
0,48*
0,52*
0,10
0,23
-0,13
0,37
1,33*
-0,62*
0,42
-0,03
0,50*
-0,15
0

0,39
0,16
-0,06
-0,10
4,07*
0,75*
0,09
0,37
1,51*
0,64
0,80
0,88
0,65
0,43
-0,09
0,15
0,01
1,19*
0,29
-0,10
0,23
0,02
0,69*
0,04
-0,06
-0,06
0

0,60
0,02
-0,09(0)
-0,09(0)
3,43
0,58
0,10
0,17
1,80
0,62
0,52
0,83
0,75
0,56
-0,04(0)
0,27
0,14
1,55
0,52
-0,09(0)
0,42
-0,04(0)
0,94
0,12
0,02
-0,07(0)
-

0,449

0,449

0,635

0,648

0,648

0,889

Lgi

sgi, %

СЦГі

Kgi

0,77
0,13
0
0
1,85*
0,76
0,32
0,41
1,34*
0,79
0,72
0,91*
0,87*
0,75
0
0,52
0,38
1,25*
0,72
0
0,64
0
0,97*
0,34
0,13
0
-

0,65
9,28
–
–
1,19
1,29
0,94
2,18
0,84
1,03
1,54
1,06
0,86
0,78
–
0,58
0,08
0,77
0,56
–
0,56
–
0,73
0,36
-3,30
–
-

35,7
5,2
0
0
64,6
32,2
13,0
19,7
61,4
35,5
30,5
35,5
39,1
30,2
0
16,6
14,1
43,9
29,2
0
16,4
0
32,1
13,4
4,2
0
-

0,41
2,27
0
0
-1,34
0,64
1,71
1,16
-0,86
0,43
0,73
0,50
0,25
0,77
0
1,94
1,84
0,01
0,83
0
2,47
0
0,82
1,79
2,81
0
-

-7,61
-0,22
0
0
-43,61
-7,39
-1,27
-2,19
-22,89
-7,90
-6,62
-10,57
-9,55
-7,07
0
-3,41
-1,84
-19,74
-6,62
0
-5,29
0
-11,94
-1,50
-0,21
0
-

-

0,448

-

-

-

-

-

1,100

-

-

-

-

Примітка.
U + Vi− середні значення ознаки генотипів,
Vi− ефекти загальної адаптивної здатності (ЗАЗ) значення ознаки генотипів,
σ2 Vi (GxE) gi− дисперсія (варіанса) взаємодії генотипів,
σ2 САЗ− дисперсія (варіанса) специфічної адаптивної здатності (САЗ) значення ознаки генотипів,
σ САЗ− специфічна адаптивна здатність (САЗ) значення ознаки генотипів,
Lgi− показник нелінійності відповіді і-го генотипу на середовище,
Sgi− показник відносної стабільності і-го генотипу,
СЦГі− комплексний показник селекційної цінності і-го генотипу,
Kgi – коефіцієнт компенсації і-го генотипу.
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Таблиця 8. Параметри середовища як фону для добору за ознакою продуктивність рослин
Рік (середовище)
2004
2005
2006
Середнє
НІР05 з
середнім
НІР05
попарне

σ2 (GxE) ek 2
σ ДЗС
взаємодії

U + dk

dk = ЗАЗ
середовищ

2,43*
2,62
2,76*
2,60

-0,17*
0,02
0,16*
0

0,39*
0,21
0,34
0

0,127

0,127

0,220

0,220

σ ДЗС

lek

Sek, %

Kek

0,39
0,44
0,50
-

0,62
0,66
0,71
-

1,00
0,49
0,68
-

25,6
25,3
25,8
-

13,69
15,49
17,82
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примітка.
U + dk− середнє значення ознаки сортів по середовищах;
dk = ЗАЗ середовища − ефекти загальної адаптивної здатності (ЗАЗ) значення ознаки сортів по
середовищах;
σ2 (GxE) ek взаємодії− дисперсія (варіанса) взаємодії сортів;
σ2 ДЗС− дисперсія (варіанса) диференціюючої здатності k-того середовища (ДЗС);
σ ДЗС− диференціююча здатність середовища (ДЗС);
lek− коефіцієнт нелінійної відповіді сорту на середовище;
Sek, %− показник відносної диференціюючої здатності середовища (ДЗС);
Kek− коефіцієнт компенсації k-того середовища.

З високим рівнем ознаки продуктивність (маса зерна рослини) виділено сорти
Philadelphia, Danuta, Linus, NS1, продуктивна кущистість – Едем, Astoria і Adajio, маса 1000
зерен – Фенікс , Едем, Jersey, Barke, Marnie, NS2, кількість зерен у колосі − Tolar, Danuta,
Jersey, Barke, NS2, маса зерна з колосу – Бадьорий, Едем, Adajio і NS2, щільність колосу Annabelle, Scarlett, Ceylon, Tolar, Pasadena, Barke, довжина колосу – Джерело, Бадьорий,
Ефект і Jersey, висота рослин – Джерело, Бадьорий, Фенікс, Пафос, Едем, Ефект, Гама і Jersey,
що важливо враховувати в комбінаційній селекції.
Визначено високу екологічну значимість ознак рослин 26 сортів за високим генотиповим ефектом, низьким коефіцієнтом регресії (ступенем екологічної пластичності) та відносною практичною цінністю згідно їх рангового рівня: продуктивність рослин – Бадьорий,
Едем, Ефект, Звершення Scarlett, Ceylon, Philadelphia, NS 2 і Linus, продуктивна кущистість –
Фенікс, Едем, Ефект, Звершення, Scarlett, Ceylon, Pasadena, Ns1, NS 2, Етикет і Astoria, маса
1000 зерен – Фенікс, Звершення, NS2, NS 3, Гама, Пафос і Jersey, кількість зерен у колосі –
Етикет, маса зерна з колосу − Annabelle, Tolar, Pasadena, Philadelphia, Barke, Marnie, NS2, NS3
і Adajio, щільність колосу − Annabelle, Scarlett, Ceylon, Tolar, Barke, NS1, NS2 і Adajio, довжина колосу – Pasadena і Linus, висота рослин – Фенікс, Едем, Ефект, Звершення, Scarlett і
Ceylon, вміст білка в зерні – Джерело, Фенікс, Едем, Екзотик, Звершення, Етикет, Pasadena,
Philadelphia і NS 3. Вищу екологічну стабільність ознак наведених сортів важливо враховувати при їх доборі.
Високу селекційну цінність (СЦГ) за одночасною оцінкою за загальною адаптивною
здатністю (ЗАЗ) та варіансою специфічної адаптивної здатності (σ2 САЗ) ознак 26 сортів ячменю ярого, таких як: продуктивність рослин визначено у сортів Бадьорий, Екзотик, Danuta,
Jersey, NS1, Adajio і Linus, продуктивна кущистість − Annabelle, Tolar, Звершення, Бадьорий,
Ефект, Джерело і Екзотик, маса 1000 зерен − Jersey, NS3, Пафос, Ефект, Джерело, Бадьорий,
Екзотик, Звершення і Едем, кількість зерен в колосі – Джерело, Jersey та Barke, маса зерна з
колосу – Ceylon, Adajio, Philadelphia, Jersey, NS1, NS3 і Гама, щільність колосу − Annabelle,
Tolar, Jersey, Marnie, Linus і Tolar, довжина колосу – Джерело, Ефект, Бадьорий, Danuta, Jersey
і NS2, висота рослин − Barke, Danuta, Tolar, і Фенікс з високим значенням ознаки та Ceylon,
Astoria, і Adajio з низьким значенням ознаки і високою її стабільністю, вміст білка в зерні –
Джерело і Звершення з високим значенням ознаки, Гама і Етикет з середнім значенням озна429

ки, Едем і Екзотик з низьким значенням ознаки і високою її стабільністю, що важливо для
добору відповідних сортів.
Установлено особливості диференціюючої здатності середовища – умов 2004-2006 рр.
як фону для добору за різними кількісними морфологічними та якісними ознаками рослин 26
сортів ячменю ярого.
Подібні особливості впливу середовища (умови 2004 р., 2005 р., 2006 р.) були за середнім
рівнем значень по 26 сортах були за ознаками маса зерна з колосу та висота рослин; лінійним
характером мінливості за більшістю ознак, окрім продуктивності рослин і маси зерна з колосу; високою відносною диференціюючою здатністю середовища за продуктивністю рослин,
низькою – за масою 1000 зерен, кількістю зерен в колосі, щільністю колосу, довжиною колосу, висотою рослин і вмістом білка в зерні; було аналізуючим середовищем (ефективним для
добору) за більшістю ознак, окрім продуктивної кущистості, висоти рослин і вмісту білка в зерні,
за якими середовище було нівелюючим при неефективності добору.
За іншими ознаками вплив умов різних років був неоднозначним що дає можливість добору за ними для певних умов середовища.
Таким чином установлено селекційно-генетичні особливості досліджених сортів ячменю
ярого за комбінаційною здатністю та проявом генетичних ефектів генів. Визначено неоднаковий рівень ефектів ЗКЗ за продуктивністю рослин, її структурними елементами (продуктивна
кущистість, кількість зерен з колосу, маса 1000 зерен), за іншими кількісними ознаками (кількість колосків, маса зерна, щільність і довжина колосу, висота рослини), а також за вмістом білка в зерні досліджених сортів ячменю ярого. Високі (достовірно позитивні) ефекти ЗКЗ за основною кількісною ознакою, якою є продуктивність (маса зерна) рослин, виявлено у материнських сортів Джерело, Едем, Ефект, Звершення, Гама, Ceylon, Tolar, Pasadena, Danuta і NS 1, у
яких є найбільша кількість факторів, що позитивно визначають рівень ознаки. Це необхідно
враховувати при використанні сортів у селекції методом гібридизації. У сортів Бадьорий, Фенікс, Ефект і Ceylon визначено стабільно високі ефекти ЗКЗ за ознакою вміст білка в зерні.
Стабільно низькі ефекти ЗКЗ за ознакою вміст білка виявлено у сортів Пафос, Pasadena, Tolar,
Danuta, Jersey та NS2, у яких більша кількість факторів, що негативно визначають рівень цієї
ознаки. Установлено неоднакове співвідношення варіанс ЗКЗ і СКЗ за кількісними ознаками
рослин, яке зумовлюється відповідним співвідношенням генів з адитивними (при більшому
рівні варіанс ЗКЗ) чи неадитивними (при більшому рівні варіанс СКЗ) ефектами генів в детермінації ознак. Це визначає відповідно більшу чи меншу ефективність добору в ранніх поколіннях розщеплених популяцій гібридів. Генетичні особливості сортів Scarlett, Tolar і
Annabelle за рівнем ЗКЗ проявилися по-різному в залежності від генотипового середовища, в
якому в F1 знаходився їх геном як сукупність ядерних елементів генетичної конституції біотипу – в 22 комбінаціях схрещування їх як батьківських сортів-тестерів чи в двох комбінаціях схрещування як материнських сортів. Тобто, ефекти ЗКЗ сорту є дійсними для певних
серій схрещування з певним (бажано значним) набором компонентів для гібридизації, так як
їх прояв залежить від генотипового середовища, в якому перебуває геном сорту. Варіанси
СКЗ були значно більшими, а значить переважали неадитивні ефекти генів, за ознаками в F1
від схрещування сортів-тестерів Scarlett, Tolar і Annabelle з 22-ма іншими сортами. А при
схрещуванні їх як материнських з двома сортами співвідношення варіанс СКЗ і ЗКЗ було неоднаковим, що ще раз підтверджує роль генотипового середовища в прояві генетичних особливостей сортів.
Найбільший внесок у мінливість кількісних ознак був у материнських сортів (38,279,9 %), у кілька разів менше – у батьківських сортів-тестерів (0,1-13,1 %), у рази менше, як
правило – взаємодії материнських і батьківських сортів (17,4-57,7 %). Високі ефекти СКЗ за
продуктивністю рослин у всі роки були у сортів Annabelle, Scarlett і Barke, середні та високі –
Tolar, Пафос і Екзотик, середні – Annabelle, Scarlett, Tolar, Barke, Jersey, Marnie, NS1, NS2.
Стабільно високі ефекти СКЗ за ознаками проявилися більше в гібридних комбінаціях з використанням у схрещуваннях сортів Annabelle (5 шт. ознак), Tolar (4 шт.), Scarlett (2 шт.), низькі
– Annabelle і Tolar.
У сортовипробуванні в 2012 р. для оцінки в 2013 р. найбільш цінні лінії відібрано в гібридних комбінаціях шеститестерних схрещувань з використанням материнських сортів
Ефект, Гама, Звершення і Annabelle та батьківських сортів-тестерів Едем, Adajio і Tolar, а та430

кож у трьохтестерній схемі – материнських сортів Звершення і Pasadena та батьківського сорту-тестера Tolar, що узгоджується з високими ефектами ЗКЗ за ознакою продуктивність рослин сортів Звершення, Pasadena, Tolar, Ефект, Гама і Едем, а також з високою селекційною
цінністю за ЗАЗ та стабільністю структурних елементів продуктивності рослин.
Висока продуктивність рослин і висока урожайність у сортовипробуванні в 20112013 рр. була у ліній 08-73 (Pasadena / Tolar), 08-2321 і 08-2322 (Звершення / Tolar), 08-2455 і
08-932 (Гама / Adajio), 09-837 (Annabelle / Adajio), 09-1133 (Ефект / Едем) і 09-1286 (Ефект /
Adajio) на рівні 4,75–5,62 т/га в 2011 р., 4,43–4,83 т/га в 2012 р. і 2,04–3,16 т/га в дуже посушливому 2013 р.
Лінію 08-73 під назвою сорт Мальовничий у 2012 р. передано до державного сортовипробування з 2013 р. і внесено в державний реєстр з 2016 р. Лінію 09-837 під назвою сорт Авгур – передано до ДСВ з 2015 р. і внесено до державного реєстру сортів рослин з 2017 р., лінію 08-2455 передано до державного сортовипробування як сорт Грін – з 2016 р. Сортовипробування інших цінних ліній продовжено в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН.
Закономірності селекції методами гібридизації та експериментального
мутагенезу при їх поєднанні
Установлено ефективність селекції зі створення сортів нового покоління методами
внутрішньосортової гібридизації та її поєднання з експериментальним мутагенезом [86-95].
Досліджено ефективність поєднання методів мутагенезу і гібридизації при мутагенній
обробці гібридного насіння. Було встановлено закономірності поєднання мутагенезу і гібридизації за парними і діалельними схрещуваннями та топкросами, від вивчення яких залежить
доцільність і ефективність такого поєднання. Їх узагальнено в подальших дослідженнях.
Вивчено рівень індукованої мутабільності гібридів. Гібридизація є одним з ефективних генетичних факторів підвищення індукованої мутабільності до 2,11-2,76 разів, що розширює мінливість і можливості добору.
Показано характер успадкування якісних ознак в оброблених мутагенами гібридів. Закономірності успадкування чітких якісних ознак (багаторядність-двохрядність, зазубленістьнезазубленість, щільність-нещільність колосу) в F1M1 і розщеплення F2M2 гібридів не залежали від мутагенної обробки, що пояснюється ненаправленістю мутаційних змін.
Вивчено характер поєднання мутаційної і комбінаційної мінливості. Поєднання мутаційної і комбінаційної мінливості є незалежним, що розширює можливість добору в процесі
селекції. А ступінь її вираження генотипово зумовлений. Установлено ефективність добору
цінних ліній у гібридів, одержаних при різних схемах використання мутантів у гібридизації і
оброблених способом поєднання дії модифікатора і мутагена. В трьох дослідах (30 гібридів у
1978-1986 рр., 91 діалельний гібрид у 1981-1987 рр., 82 – у 1986-1996 рр.) показано ефективність первинного добору кращих рослин MF3 (у порівнянні з контролем – F3) за оцінками їх
потомств і добором цінних ліній гібридів на всіх етапах селекційного процесу, що дало можливість створити зареєстровані сорти Харківський 99 і Фенікс.
Використання індукованих мутантів у селекції методом гібридизації за різними схемами
мало неоднаковий ефект. Більш ефективними виявилися схрещування між мутантами з різних
сортів, мутантносортові, мутантнолінійні, мутантногібридні, ніж між мутантом і вихідним
сортом чи між мутантами одного сорту. Установлені закономірності вказують на ефективність поєднання гібридизації з мутагенезом шляхом обробки мутагенами гібридного насіння
першого чи другого покоління [92].
Установлено ефективність мутаційно-комбінаційної технології селекційного процесу
при поєднанні вдосконалених способів експериментального мутагенезу і гібридизації в одному селекційному прийомі. У порівнянні з роздільним застосуванням спочатку методу мутагенезу і потім гібридизації (сорти створюються за 13-14 років) при мутаційно-комбінаційній
технології селекційного процесу строки створення сортів скорочуються на 4-5 років (добір в
M2F2-M2F3), а з використанням фітотрону – ще на два роки.
Показано ефективність поєднання мутагенезу і гібридизації при дії мутагенів на гібриди,
одержані за простою і діалельною схемами схрещування. Вивчено декілька питань, від вирішення яких залежить доцільність такого поєднання цих методів, а саме: високий рівень індукованої мутабільності у гібридів, характер мутаційної мінливості в потомстві гібридів, харак431

тер поєднання мутаційної і комбінаційної мінливості у гібридів і наприкінці ефективність добору при поєднанні методів мутагенезу і гібридизації за різними схемами.
Так як установлено ненаправленість мутаційного процесу, то вірогідність направленої
(масової) зміни рослин за якоюсь однією ознакою дуже проблематична, а тому неможливо
розраховувати на вплив мутагена на розщеплення гібридів у другому поколінні після мутагенної обробки. Вплив мутагена проявився в достовірному підвищенні загальної частоти різнонаправлених мутацій, що вищеплялися в M2F2.
Визначено спадковість ознак індукованих мутантів з чіткими якісними мутаціями, одержаними в гібридів. Показано, що мутантні рослини М2F2 і М2F3 є константними за мутантними ознаками, хоч ступінь їх вираження був різним в залежності від комбінації їх з тими чи
іншими альтернативними ознаками вихідних сортів. Тобто, поєднання мутаційної і комбінаційної (гібридної) мінливості в одних і тих же рослин є незалежним.
Визначене поєднання незалежного успадкування мутаційної і комбінаційної мінливості
в оброблених мутагенами гібридів дає можливість одержати різноманітний селекційний матеріал, який має в той же час незмінну мутантну ознаку, але з неоднаковим ступенем вираження
в різному генотиповому середовищі.
Досліджено результативність поєднання методів мутагенезу і гібридизації внаслідок обробки гібридного насіння мутагенами при використанні різних схем схрещувань: простого і
діалельного, міжсортового, міжмутантного, мутантносортового, мутантногібридного, мутантнолінійного.
Так, при поєднанні в гібридизації мутантно-гібридної лінії 76-88-8 [(Хадмерслебенер
23397/63 / Донецький 6) F1 + 0,025 % НЕС)] з чехословацьким зразком КМ-729/75 і вдосконаленого нашим винаходом № 1316602 А1 хімічного мутагенезу (дія 0,6 % карміну і 0,012 %
НМС) одержано великозерну, з незазубленими остюками і більш стійку проти вилягання константну мутантногібридну лінію М2F3-81-186/78-3 різновидності медікум як мутантногібридний сорт Харківський 99.
А поєднання мутантносортової гібридизації між хімічно-радіаційним мутантногібридним сортом Харківський 91 і сортом Одеський 100 та вдосконаленого винаходом 1316602 хімічного мутагенезу (дія в 1987 р. 1 % карміну і 0,01 % ЕІ) дало можливість одержати стійку
проти вилягання, довгоколосу і великозерну мутантногібридну лінію М2F3-88-95/87-8 як мутантногібридний сорт Гама.
Методом поєднання мутантногібридної гібридизації між мутантногібридним сортом Харківський 99 і F1 міжсортового гібрида (Ельгіна / Нутанс 244) та удосконаленого винаходом
№ 1316602 А1 хімічного мутагенезу (дія 1 % карміну і 0,03 % НЕС) одержано довгоколосий і
великозерний мутантногібридний зразок 87–26/86–4 як сорт Фенікс.
Поєднанням методів гібридизації і удосконаленого експериментального мутагенезу було
одержано нові цінні мутантногібридні зразки, в родоводі яких є наші мутантні і мутантногібридні сорти. Оцінку в конкурсному сортовипробуванні і розмноження кращих мутантногібридних ліній проведено для передачі їх як сортів до Державного сортовипробування.
Доведено ефективність використання мутантних сортів у гібридизації при створенні нових сортів ячменю ярого, які за результатами державного сортовипробування внесено на
2006–2014 рр. до державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні [16]:
Етикет з 2006 р. для зон Лісостепу та Полісся (одержаний від схрещування мутантного сорту
Джерело із сортом Звершення); Аспект з 2007 р. для Полісся (лінія 90-1.89-1 / Джерело +
0,6 % кармін + 0,012 % ЕІ); Здобуток з 2007 р. для Полісся (лінія 90-6.89-3 / мутант ранньостиглий 90-6-61 із мутантного сорту Харківський 101 + 0,6 % кармін + 0,012 % ЕІ); Парнас з
2008 р. для Степу та Лісостепу (лінія 90-12.89-4 / лінія від схрещування ранньостиглого мутанта 83-32-4 із мутантногібридного сорту Харківський 84 з вузьколистним мутантом 87-17-12
із сорту Одеський 100 + 0,6 % кармін + 0,01 % ЕІ); Виклик з 2008 р. для Лісостепу та Полісся
(Добродій / мутантний сорт Екзотик + 0,6 % кармін + 0,01 % ЕІ); Взірець з 2009 р. для Лісостепу та Полісся (мутант ранньостиглий 90-6-108 із мутантного сорту Харківський 101 / Звершення + 0,6 % кармін + 0,02 % ЕІ); Інклюзив з 2009 р. для Степу та Лісостепу (лінія 92148.91-2 / мутантногібридний сорт Харківський 99 + 0,6 % кармін + 0,02 % ЕІ); Доказ з 2010 р.
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для Степу, Лісостепу та Полісся (мутантногібридна лінія 91-219.90-6 / Спомин + 0,6 % кармін
+ 0,02 % ЕІ), Козван з 2011 р. (Харківський 99 / Звершення), Аграрій з 2014 р. (Екзотик / Звершення), Алегро з 2014 р. (Джерело / Цезар).
Ефективними методами створення сортів ячменю ярого були: пряме індукування мутантних
сортів (сорти Харківський 84, Екзотик), повторна мутагенна обробка мутантних сортів (Джерело,
Бадьорий, Ефект), поєднання гібридизації з наступною дією мутагенів на гібридне насіння (Харківський 99, Гама, Фенікс), використання в гібридизації мутантних сортів (Етикет, Здобуток, Аспект, Парнас, Виклик, Взірець, Інклюзив, Доказ, Козван, Аграрій, Алегро).
До державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2017 р., занесено 11 сортів ячменю ярого селекції Інституту рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН, які створено з використанням методу мутагенезу або ж з залучення в гібридизацію вихідного матеріалу,
одержаного методом мутагенезу: Етикет (2006 р.), Здобуток (2007 р.), Аспект (2007р.), Парнас
(2008 р.), Виклик (2008 р.), Взірець (2009 р.), Інклюзив (2009 р.), Доказ (2010 р.), Козван (2011 р.),
Аграрій (2014 р.), Алегро (2014 р.) з потенційною врожайністю 9,0–9,5 т/га відповідно.
Окрім цього, вперше в Україні методом гібридизації створено цінні лінії безостого ячменю та з 2012 р. внесено до державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в
Україні, безостий сорт ячменю ярого Модерн (Звершення / Гранал).
До державного реєстру України внесено нові сорти Аграрій і Алегро, створені методом
гібридизації для зон Степу, Лісостепу та Полісся, з 2016 р. – Мальовничий, Подив і Хорс, з
2017 р. – Авгур і Бальзам.
Селекція сортів ячменю харчового напряму використання
Ячмінь як зернову культуру визнано у світі продуктом функціонального харчування,
тобто здатним забезпечувати здорове функціонування організму, придатним для виробництва
продукції дієтичного та дитячого харчування. Але наукові дослідження з унікальності ячмінного зерна в Україні ведуться ще недостатньо. Слід повніше опрацювати такі аспекти, як збалансованість і якість зерна та екологічність вирощування ячменю. Розширення і поглиблення
селекційної роботи з ячменем дозволить встановити оптимальні параметри ознак якості зерна
харчового ячменю, визначити особливості мінливості та успадкування цих ознак, створити
сорти, придатні для виробництва сучасних продуктів харчування.
В Інституті рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН у лабораторії селекції та генетики ячменю Н. І. Васько проведено селекційну роботу з вивчення вихідного матеріалу та створення
сортів ячменю ярого харчового напряму використання. Особливу увагу спрямовано на створення голозерних сортів. Для цього у 2014-2017 рр. було проведено серію схрещувань Вихідним
матеріалом були материнські голозерні та батьківські плівчасті сорти різного екологогеографічного походження. Залучення до схрещувань плівчастих сортів є необхідним для розширення генетичного різноманіття, так як кількість голозерних сортів у світі дуже обмежена.
Окрім високих показників продуктивності, сорт харчового напряму використання
обов‘язково має характеризуватися високою якістю зерна. Одна із складових якості – вміст
білка в зерні та його властивості. Білки мають надзвичайно важливе значення для організму
людини, вони належать до незамінних, ессенціальних речовин. За вмістом білка голозерні зразки істотно перевищують плівчасті незалежно від умов року. При цьому вміст білка у голозерних зразків з waxy-крохмалем вищий (12,59-16,74 %), ніж у зразків зі звичайним крохмалем
(11,24-15,85 %), а у плівчастих – майже однаковий (10,33-14,31 % та 10,59-14,52 % відповідно).
Окрім вмісту білка слід знати рівень його засвоєння. Цей показник визначається біологічною цінністю білка, яку зумовлено наявністю незамінних амінокислот та його перетравлюваністю. У результаті дослідження перетравлюваності білка було встановлено дуже високий
рівень цієї властивості у сортів Парнас та Беркут (69,80-74,20 мг на 1 г білка при 53,90 мг/г у
пшениці), особливо визначними були показники трипсинолізу 54,60-48,70 мг на 1 г білка).
Важливим технологічним показником при виготовленні продуктів харчування з ячменю є
твердість зерна, яка визначається склоподібністю ендосперму. Сорти із склоподібним зерном
використовують для виготовлення круп, з низькою склоподібністю – пластівців та борошна. У
результаті наших досліджень установлено, що істотно вищою є склоподібність голозерних зра433

зків (86,5-97,0 %), нижчою – у плівчастих зернових (36,7-61,6 %) та пивоварних (21,8-46,5 %).
Установлено, що склоподібність змінюється залежно від погодних умов вирощування, а саме:
підвищенню цього показника сприяє посушлива погода в період наливу та дозрівання зерна.
Окрім цього незалежно від погодних умов дана ознака має чітку сортову залежність.
Чи не найважливішою характеристикою для харчового ячменю є антиоксидантна активність (АОА). Ячмінь є чемпіоном серед зернових за АОА, продукція із зерна ячменю є профілактичною для коронарних захворювань та онкологічних. Як правило, АОА завжди є вищою
у голозерних зразків, серед них – у зразків з waxy-крохмалем. У наших дослідженнях спостерігається така ж закономірність для голозерних ячменів, а саме 2,22 мг /г у зразків з waxyкрохмалем та 2,03 у зразків зі звичайним крохмалем за еквівалентом хлорогенової кислоти. У
плівчастих між зразками зі звичайним крохмалем та з waxy-крохмалем істотної різниці не
відмічено (1,97 та 1,93 мг/г відповідно). В залежності від генотипу в усі роки дослідження
АОА була найвищою у голозерного waxy Alamo (до 3,46 мг/г за еквівалентом хлорогенової
кислоти), дещо нижчою – у зразків 13-301 nud (3,19 мг/г), Richard (2,99 мг/г), Mebere nudwaxy
(2,99 мг/г), Candle nudwaxy (2,96 мг/г), Беркут (2,95 мг/г) (табл. 1).
Важливою складовою харчової цінності зерна ячменю є вміст олії та її жирнокислотний
склад. Жирнокислотний склад ячмінної олії подібний до пшеничної, але олія ячменю містить більше корисної для здоров‘я поліненасиченої ω-3 ліноленової кислоти. Сортова приналежність і
умови вирощування мають незначний вплив на жирнокислотний склад олії ячменю. За літературними даними генетичні чинники, які контролюють ознаку waxy, можуть бути асоційовані з генетичними чинниками, що підвищують вміст ліпідів у ячменю. Результати наших досліджень узгоджуються з цими даними. Вміст олії в зерні waxy-зразків є істотно вищим (3,26 %), ніж у зразків
зі звичайним крохмалем (2,48-2,47 %). При цьому вміст олії не корелює з показником АОА.
Таблиця 9. Антиоксидантна активність та вміст олії в зерні зразків ячменю ярого,
2014–2017 рр.
Антиоксидантна активність,
Тип
Вміст олії,
Зразок
Різновид
мг/г за еквівалентом хлорокрохмалю
%
генової кислоти
12-954
nutans
waxy
2,74
3,75
Шедевр
rikotense
waxy
2,59
3,45
Парнас
nutans
звичайний
2,77
2,70
Взірець
submedicum звичайний
2,84
2,67
Абалак
nutans
звичайний
2,80
2,07
Беркут
nudum
звичайний
2,95
3,08
13-301
nudum
звичайний
3,19
2,75
Ахіллес
glabrinudum звичайний
2,44
2,55
Оскар
nudum
звичайний
2,74
2,36
Майский
nudum
звичайний
2,51
2,28
Голозерный 1
nudum
звичайний
2,79
2,45
Омскийголозерный 1
nudum
звичайний
2,86
2,20
Гатунок
nudum
звичайний
2,76
2,02
Alamo
nudum
waxy
3,46
3,04
Candle
nudum
waxy
2,96
2,80
Richard
nudum
звичайний
2,99
2,55
Слід відмітити, що за результатами наших досліджень вміст поліненасичених лінолевої
та ліноленової кислот не пов‘язаний між собою, тому добір за ними можна вести одночасно.
Серед сортів найвищий вміст ліноленової кислоти відмічено у сортів Лідер (6,64 % від загального вмісту олії), Красень (6,52 %), Взірець (6,50 %), Аграрій (6,30 %).
Таким чином, в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН вивчено вихідний матеріал, створено лінії та сорти голозерного і плівчастого ячменю, придатні для виробництва
продуктів харчування, у тому числі дієтичного, дитячого та профілактичного.
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Оцінка адаптивності сортів ячменю ярого в екологічному сортовипробуванні
П. М. Солонечним установлено особливості 17 сортів ячменю ярого в 2013-2014 рр., за
результатами екологічного випробування та аналізу за допомогою GGEbiplot.
Екологічне випробування є оптимальним методом для підбору кращих генотипів для
будь-якого специфічного середовища та виділення генотипів, що стабільно реалізують генетичний потенціал у широкому діапазоні середовищ. Результати екологічного випробування
зазвичай мають дуже великий обсяг даних, тому відстежити якісь загальні закономірності без
графічного зображення досить важко.
W. Yan та ін. (2000) розробили «GGEbiplot» методологію для графічного аналізу результатів екологічного випробування. GGE (Genotypeand Genotype-Environment Interaction) biplot є
потужним інструментом для оцінки та візуалізації взаємодії генотип-середовище та широко
використовується селекціонерами і рослинниками в усьому світі.
GGEbiplot будується з використанням перших двох базових компонентів
(principalcomponent (PC1 та PC2), одержаних шляхом обробки даних методом сингулярного
розкладання. GGEbiplot графічно відображає G плюс GE результатів екологічного сортовипробування таким чином, що візуальна оцінка сортів та ідентифікація «мега-середовищ» є дуже
простою. В моделі зберігаються тільки два базові їх компоненти, так як така модель є кращою
для виявлення закономірностей, і дозволяє легко відобразити PC1 і PC2 на двовимірному біплоті так, що взаємодія між кожним генотипом та кожним середовищем може бути візуальовано.
Метою досліджень було застосувати GGEbiplot аналіз для оцінки мінливості врожайності сортів ячменю ярого в різних середовищах та виділення найбільш цінних генотипів.
Урожайність сортів варіювала як від умов середовища, засвідчуючи вплив екологічного фактора генотип-середовище, так і в межах кожного середовища між генотипами, демонструючи генотипову залежність.
GGEbiplot у вигляді багатокутника «which-won-where» (який генотип де виграє) є ефективним засобом візуалізації закономірностей взаємодії між генотипом та середовищем (рис. 1).
Вершинами багатокутника є маркери генотипів, що максимально віддалені від центру біплоту.
Лінії, що розділяють біплот на сектори, являють собою набір гіпотетичних середовищ. Якщо до
одного сектору разом з маркером середовища (або кількох) потрапляє генотип на вершині кута
багатокутника, то це означає, що у цьому середовищі саме у відповідного генотипу урожайність
була найвищою. Іншою важливою властивістю даного біплоту є можливість групування середовищ у «мега-середовища». Отже, в наших дослідженнях перше «мега-середовище» утворюють середовища Е1, Е3 та Е4, в якому «виграє» сорт Донецький 15 (G8), а друге – середовище
Е2, в якому «виграє» сорт Взірець (G1).
GGEbiplot дозволяє ранжувати генотипи за їх середньою врожайністю та стабільністю в кількох середовищах (рис. 2). Середня координата середовища (averageenvironmentcoordinate (AEC)
(вісь X), або лінія врожайності, проходить через початок координат біплот зі стрілкою, що позначає позитивний її кінець і ранжує генотипи за їх продуктивністю. Вісь Y AEC, або вісь стабільності, проходить через початок координат перпендикулярно вісі X AEC. Середня врожайність генотипів оцінюється за проекцією своїх маркерів на вісь Х АEС. Сорти Степовик (G16) та Донецький
14 (G7) мали найвищу середню врожайність, а сорт Етикет (G9) – найнижчу. Урожайність сортів
Інклюзив (G11) та Взірець (G1) була найбільш варіабельною, тоді як сорти Модерн (G14), Вектор
(G4) та Козван (G12) характеризувалися високою стабільністю.
В методиках оцінки адаптивних особливостей генотипів А. В. Кільчевського та
В. В. Хангільдіна є дуже важливий інтегральний показник «селекційна цінність генотипу»,
який оцінює цінність генотипів за поєднанням рівня врожайності та її стабільності. GGEbiplot
також дає змогу ранжувати генотипи за «селекційною цінністю». Центр концентричних кіл
(рис. 3) являє собою положення ідеального генотипу, який визначається проекцією на середнє-середовищну вісь, що дорівнює найдовшому вектору генотипів з продуктивністю вище
середньої, та за нульовою проекцією на перпендикулярну лінію (нульова варіабельність по
всіх середовищах). Чим більше генотип наближений до ідеального, тим ціннішим він є. Хоча
такий «ідеальний» генотип може і не існувати в природі, він може використовуватись як еталон для оцінки генотипів.
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PC1 – 51,38 %

PC2-37,12%

Рис 1. Багатокутний GGEbiplot «which-won-where» для генотипів і середовищ

PC1 – 51,38 %

PC2-37,12%

Рис. 2. GGEbiplot середніх значень продуктивності і стабільності генотипів

PC1 – 51,38 %
Рис. 3. GGEbiplot порівняння генотипів з «ідеальним» генотипом
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Дана модель ранжування, яка базується на центрованому за генотипом масштабуванні,
передбачає, що стабільність та середня врожайність є однаково важливими. Отже, сорт Степовик (G16), наближений до центру концентричних кіл, був «ідеальним» генотипом з точки
зору поєднання врожайності та стабільності в порівнянні з іншими генотипами. Сорти Донецький 14 (G7), Косар (G13) та Алегро (G3), локалізовані в наступному концентрованому колі,
також є цінними за врожайністю та її стабільністю.
Таким чином GGEbiplot аналіз можна рекомендувати для оцінки особливостей пунктів
випробування та адаптивного потенціалу генотипів. Визначено, що середовище Е1 було найбільш
бажаним середовищем для тестування генотипів за поєднанням дискримінаційної здатності та
репрезентативності. За результатами досліджень виділено сорт ячменю ярого Степовик, що максимально наближений до «ідеального» генотипу за врожайністю та стабільністю. За поєднанням
урожайності та стабільності виділено також сорти Донецький 14, Косар та Алегро.
Ефективність різних методів селекції зі створення нового покоління
сортів ячменю ярого
Розроблено методи селекції ячменю ярого шляхом поєднання гібридизації та експериментального мутагенезу, в результаті одержано три свідоцтва на винаходи та 40 патентів і
свідоцтв на сорти ячменю ярого.
На початку селекційної роботи з ячменем створено вихідний селекційний матеріал шляхом вивчення і добору із сортів місцевого походження, зібраних при обстеженнях у 1914 (503
шт.) і 1925 рр. (1445 шт.) і одержаних в 1934 р. з колекції місцевих сортів України (1088 шт.)
та в 1953 р. із світової колекції ВІР (900 шт.). Створено три районовані в 1929 р. сорти ячменю
ярого методом індивідуального добору із неоднорідних популяцій місцевих сортів (Нутанс
8/71, Медікум 105/72, Європеум 353/133).
Створено також методом індивідуального добору із зразків світової колекції ВІР два районовані сорти: Ювілейний (1947 р.) і Харківський 306 (1954 р.).
Таблиця 10. Створені та впроваджені у виробництво сорти ячменю ярого, 1929-2017 рр.
№
Визначні
Рік
Сорт, винахід
№ А.С.
Автори
з/п
особливості реєстрації
1
2
3
4
5
6
Індивідуальний добір із місцевих сортів України
Нутанс 8/71
В.Я. Юр‘єв
1
Урожайний
1929
(Із Ганни Моравської №71)
Б.К. Єнкен
Медікум 105/72
ВисоковрожайВ.Я. Юр‘єв
2
1929
(із Кнейбашестирядний №72)
ний
Б.К. Єнкен
Європеум 353/133
3
Пластичний
1929
В.Я. Юр‘єв
(із МісцевогоМолочного №133)
Індивідуальний добір із зразків світової колекції ВІР
В.П. Пахомова
Ювілейний
Т.І. Дмитрієва,
4
Ранньостиглий
1947
178
(із малоазійськогозразка )
В.Я. Юр‘єв,
Р.І. Неструєва
Харківський 306
Cтійкий до
Т.І. Дмитрієва
5
1954
527
(із ефіопськогозразка)
шведської мухи
О.В. Заговорова
Добір із сортів і ліній гібридного походження
Нутанс 58
В.Т. Манзюк
Добір із
Т.І. Дмитрієва,
6
Урожайний
1971
1447
Медікум 52-84(Спартан / Ганна
Н.М. Лук‘яненко
Лоосдорфська)
П.М. Барсуков
В.Т. Манзюк
Звершення
Пивоварний,
7
1997
657 П.М. Барсуков
(із лініїSV 87-328)
інтенсивний
М.Р. Козаченко
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1

2

3
Гібридизація

4

5

8

Харківський 60
(Х-306 / Дон. 650)

Невибагливий
до умов вирощування

1973

2058

9

Харківський 67
(Южний / Народний 9)

Посухостійкий

1979

2595

10

Харківський 70 (Нутанс 58 /
Уніон)

Крупнозерний

1981

2959

11

Харківський 74
(Дворан / Нутанс 244)

Пивоварний

1984

3661

12

Медікум 135
(КМ-330051 / Дон.8)

Посухостійкий

1990

5289

13

Харківський 112
(КМ-330051 / Дон.9)

Посухостійкий

1996

442

14

Субмедікум 33
(Х-67 / AzoR-20)

Посухостійкий

1996

7004

15

Єргенінський 2

Посухостійкий

2001

29831
РФ

Продовження табл.
6
В.Т. Манзюк,
Н.М. Лук‘яненко,
П.М. Барсуков,
Т.І. Дмитрієва
В.Т. Манзюк,
Н.М. Лук‘яненко,
П.М. Барсуков
В.Т. Манзюк,
Н.М. Лук‘яненко,
П.М. Барсуков
В.Т. Манзюк,
Н.М. Лук‘яненко,
П.М. Барсуков,
Т.О. Дятлова,
В.В. Кириченко,
С.А. Усань
П.І. Алещенко,
С.А. Мельнікова,
Г.П. Рожкова,
В.Т. Манзюк,
П.М. Барсуков,
Н.М. Лук‘яненко,
І.Д. Прохожай
Т.Є. Тарасенко
В.Т. Манзюк,
П.М. Барсуков,
Н.М. Лук‘яненко,
М.Р. Козаченко
П.І. Алещенко,
С.А. Мельнікова,
Г.П. Рожкова,
Л.Н. Анипкіна,
В.Т. Манзюк,
П.М. Барсуков,
Н.М. Лук‘яненко,
М.Р. Козаченко
П.І. Алещенко,
В.Т. Манзюк,
П.М. Барсуков,
М.Р. Козаченко

Хімічний і радіаційний мутагенез
16

Харківський 84
(Union + 0,02% ЕО)

Пивоварний

17

Екзотик
(із Од.100 + 1%кармін+0,02%
НЕС)

Пивоварний,
крупнозерний,
інтенсивноготипу
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1988

1997

4675

В.Т. Манзюк,
М.Р. Козаченко,
П.М. Барсуков,
Н.М. Лук‘яненко,
Т.О. Дятлова

658

В.Т. Манзюк,
М.Р. Козаченко,
П.М. Барсуков

1
18

9

20

21

22

23

24

25

26

Продовження табл.
6
В.Т. Манзюк,
Пивоварний,
Джерело
М.Р. Козаченко,
крупнозерний,
(Х–101 + 0,6% кармін+ 0,04%
1999
1355 П.М. Барсуков,
інтенсивного
НЕС)
Н.І. Калайда,
типу
О.Г. Наумов
В.Т. Манзюк,
Бадьорий
Пивоварний,
М.Р. Козаченко,
(Х–101 + 0,6% кармін+ 0,04%
інтенсивного
1999
1354 П.М. Барсуков,
НЕС)
типу
Н.І. Калайда,
О.Г. Наумов
В.Т. Манзюк,
1688 М.Р. Козаченко,
Ефект(Х–101 + 0,6% кармін+
Інтенсивного
2002
патент П.М. Барсуков,
137
100 Гр Cs)
типу
0416 О.Г. Наумов,
Н.І. Калайда
Поєднання методів мутагенезу і гібридизації в єдиномуселекційному процесі
Харківський 99
В.Т. Манзюк,
[MF-76-88-8(із ХадмерслебеПивоварний,
М.Р. Козаченко,
нер23397/6 / Дон. 6
1993
6171 РФ
крупнозерний
П.М. Барсуков,
+0,025%НЕС) / КМ–729/75 +
Б.О. Весна
0,6%Кармін + 0,012%НМС]
В.Т. Манзюк,
М.Р. Козаченко,
Гама
П.М. Барсуков,
[(Х-91 / Од-100)F +1% кармін + Крупнозерний
2000
1137 О.Г. Наумов,
0,01%ЕІ]
Н.І. Калайда,
Т.М. Євланова,
Р.Г. Пархоменко
В.Т. Манзюк,
М.Р. Козаченко,
Фенікс
П.М. Барсуков,
Крупнозерний,
[Х–99 / лінія (Ельгіна / Нут.244)
2000
1136 О.Г. Наумов,
посухостійкий
+ 1% кармін+ 0,03% НЕС]
Н.І. Калайда,
Т.М. Євланова,
Т.В. Мосцевенко
Використання в гібридизації мутантних сортів і ліній
Етикет
М.Р. Козаченко,
0674,
[(МХ-81-97-7 із Х-101 / ЗвеВ.Т. Манзюк,
Пивоварний
2006
патент
шення) + 0,6 % кармін + 0,01%
О.Г. Наумов,
0619
ЕІ]
Н.І. Васько
Здобуток
М.Р. Козаченко,
[(МХ-86-1160-2-7 із Х-84 /
6789 Н.І. Васько,
SV87337) / МХ-90-6-61 із ХЗерновий
2007
патент О.Г. Наумов,
101] + 0,6 % кармін + 0,012%
0755 В.Т. Манзюк,
ЕІ
Т.А. Шелякіна
М.Р. Козаченко,
Аспект
0788 Н.І. Васько,
[(Х-84/SV87337) /Джерело] +
Пивоварний
2007
патент О.Г. Наумов,
0,6 % кармін + 0,012% ЕІ
0793 В.Т. Манзюк,
Н.Д. Шепілова
2

3
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4

5

1

2

3

27

Парнас
MF 90-12/89-4/(МХ-83-32-4 із
Х84/МХ-87-17-12)

Пивоварний,
дуже стабільний
за врожайністю

28

Виклик
(Добродій/Екзотик)

Пивоварний,
інтенсивного
типу

29

Взірець
(МХ-90-6-108 із МХ101/Звершення)

Стабільний за
врожайністю.
Дуже висока
продуктивна
кущистість

30

Інклюзив
(МХ-92-148/91-2/Харківський
99)

Пивоварний
посухостійкий

31

2

Доказ
(MFХ-91-219/90-6/Спомин)

Козван
(Харківський 99/Звершення)

Фуражний

Пивоварний
Гібридизація
Стабільний за
врожайністю,
групова стійкість до сажкових хвороб

4

5

2008

0845
патент
0870

2008

0846
патент
0875

2009

09008
патент
09230

2009

09012
патент
09229

2010

091358
патент
10079

2011

110124
патент
110334

2012

110277
патент
120018

2014

140311
патент
140393

Зерновий, інтенсивного типу

2014

140310
патент
140392

Зерновий, інтенвисного типу

2016

патент
160776

33

Модерн
(Звершення /Гранал)

34

Аграрій
(Екзотик /
Звершення)

Зерновий, стабільний за врожайністю

35

Алегро
(Джерело/Цезар)

36

Мальовничий
(Pasadena/Tolar)
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Продовження табл.
6
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
О.Г. Наумов,
В.Т. Манзюк,
Н.Д. Шепілова
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
В.Т. Манзюк,
О.Г. Наумов
С.В. Весна
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
О.Г. Наумов,
С.В. Весна
В.М. Гусейнов
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
О.Г. Наумов,
С.В. Весна
Н.Д. Шепілова
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
О.Г. Наумов,
С.В. Весна
В.М. Гусейнов
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
О.Г. Наумов,
С.В. Весна
В.О. Федоренко
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
О.Г. Наумов,
В.А Федоренко
Т.Ю. Маркова
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
О.Г. Наумов,
В.А Федоренко
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
О.Г. Наумов,
О.Є. Важеніна
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
О.Г. Наумов,
О.Є. Важеніна

1

2

3

4

37

Подив
(Звершення /
Галактик)

Зерновий, високоврожайний

2016

38

Хорс
(IR 6912/Ефект)

Зерновий, стійкий до листкових хвороб

2016

39

Авгур
(Annabelle /
Adajio)

Високі пивоварні
властивості,
екстрактивність
83,1 %

2017

40

Бальзам
(Колорит/Звершення

Зерновий

2017

41

42

43

Продовження табл.
5
6
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
патент
О.Г. Наумов,
160778
О.Є. Важеніна
П.М. Солонечний
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
О.Г. Наумов,
О.Є. Важеніна
П.М. Солонечний
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
О.Г. Наумов,
О.Є. Важеніна
П.М. Солонечний
М.Р. Козаченко,
Н.І. Васько,
О.Г. Наумов,
О.Є. Важеніна
П.М. Солонечний

Винаходи з теоретичних основ селекції
В 3-4 рази підМодифікатори частоти індуку- вищено ефектиМ.Р. Козаченко,
1985
1316602
ваннямутацій у рослин
вністьіндукуВ.Т. Манзюк
вання мутацій
Л.Н. Наумова
Підвищена ефеВ.Т. Манзюк,
Спосіб одержання гаплоїдів
ктивність одер1989
1544297 Л.А. Носовська
Hordeumvulgare
жання гаплоїдів
Л.Л. Юшкіна,
О.М. Кучеренко
Подолання ембріонального
Л.Н. Наумова,
бар‘єру несхрещуваності ячме990153 Л.А. Носовська,
ню з житом.
О.М. Кучеренко

Із сортів і ліній гібридного походження повторним внутрішньосортовим добором створено два сорти Нутанс 58 (1971 р.) і Звершення (1997 р.).
Створено п‘ять нових сортів ячменю ярого мутантного походження Харківський 84
(1988 р.), Екзотик (1997 р.), Джерело (1999 р.), Бадьорий (1999 р.), Ефект (2002 р.).
Методом гібридизації створено 14 сортів ячменю ярого Харківський 60 (1973 р.), Харківський 67 (1979 р.), Харківський 70 (1981 р.), Харківський 74 (1984 р.), Медікум 135 (1990
р.), Харківський 112 (1996 р.), Субмедікум 33 (1996 р.), Єргенінський 2 (2001 р.), Модерн
(2012 р. безостий), Мальовничий (2016 р.), Подив (2016 р.), Хорс (2016 р.), Авгур (2017 р.),
Бальзам (2017 р.).
Методом мутантногібридного походження мутагенної обробки гібридного насіння створено три сорти Харківський 99 (1993 р.), Гама (2000 р.), Фенікс (2000 р.).
За використанням в гібридизації мутантного вихідного матеріалу створено 11 сортів Етикет
(2006 р.), Здобуток (2007 р.), Аспект (2007 р.), Парнас (2008 р.), Виклик (2008 р.), Взірець
(2009 р.), Інклюзив (2009 р.), Доказ (2010 р.), Козван (2011 р.), Аграрій (2014 р.), Алегро (2014 р.).
Розроблено три винаходи з теоретичних основ селекції:
– ―Модифікатори частоти індукування мутацій у рослин‖ (1985 р.).
– ―Спосіб одержання гаплоїдів Hordeum vulgare‖ (1989 р.).
– Винахід з подолання ембріонального бар‘єру несхрещуваності ячменю з житом.
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Освоєно і вдосконалено методи біотехнології на основі одержання гаплоїдів від схрещування ячменю із H. bulbosum, а також через культуру пиляків in vitro.
Підвищено ефективність і прискорено на 3–5 років селекцію шляхом модифікації експериментального мутагенезу та поєднання в єдиному селекційному процесі методів експериментального мутагенезу і його модифікації із методом гібридизації.
Підвищено ефективність створення сортів нового покоління пивоварного, харчового та
зернового напрямів використання з цінними ознаками, зокрема безостих, з амілопектиновим
крохмалем, голозерних, богаторядних та ін. на основі встановлення селекційно-генетичних
закономірностей вихідного матеріалу.
Узагальнено розроблені методи та технології вирощування і впроваджено у виробництво
України 17 нових сортів ячменю ярого, внесених у державний реєстр сортів рослин України
на 2017 р.
Усього за 110 річний період селекції в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН створено та впроваджено у сільськогосподарське виробництво 40 сортів ячменю ярого,
співавторами чотирьох з яких є В. Я. Юр‘єв, двох – Б. К. Єнкен і Т. О. Дятлова, Т. М. Євланова, трьох – Т. І. Дмитрієва і В. О. Федоренко, по одному – В. П. Пахомова, Р. І. Неструєва,
О. В. Заговора, Н. Д. Шепілова, В. В. Кириченко, С. А. Усань, Б. О. Весна, В. М. Гусейнов,
Т. Ю. Маркова, п‘ятьох – С. В. Весна, 23 – В. Т. Манзюк, дев‘яти – Н. М. Лук‘яненко, 18 –
П. М. Барсуков, шести – О. Є. Важеніна, чотирьох – П. М. Солонечний, 28 – М.Р. Козаченко,
по 22 – Н. І. Васько і О. Г. Наумов.
Основні напрями наукових досліджень на сучасному етапі розвитку
селекції ячменю ярого
У лабораторії селекції і генетики ячменю дослідження з селекції та її генетичних основ
проводяться за новітніми напрямами:
– установлення селекційно-генетичних особливостей вихідного матеріалу ячменю ярого
для підвищення ефективності його використання в селекції;
– створення сортів ячменю ярого пивоварного, продовольчого та кормового напрямів
використання, у тому числі плівчастих і голозерних, остистих і безостих колосом; сортів з
різним фракційним складом крохмалю: зі звичайним і високим вмістом амілопектину; сортів з
високими антиоксидантними властивостями; сортів з високим адаптивним потенціалом, з
високою стійкістю до біотичних і абіотичних чинників;
– упровадження в сільськогосподарське виробництво сортів ячменю ярого нового
покоління різних ботанічних таксонів з високими рівнями показників урожайності, якості
зерна, стійкості до збудників хвороб і шкідників та екстремальних умов середовища;
– ведення добазових та базових ланок насінництва для забезпечення сільгоспвиробників
високоякісним насінням нових сортів ячменю ярого;
– забезпечення насінням нових сортів державного та екологічного сортовипробування.
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НАПРЯМИ СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ В
ІНСТИТУТІ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В. Я. ЮР’ЄВА НААН
О. В. Голік
Селекційні дослідження з пшеницею ярою на Харківській дослідній станції було розпочато Василем Яковичем Юр‘євим з 1911 р., і до 1933 р. проводили разом з іншими культурами. В перший період роботи (1911-1922 рр.) використовували метод добору за морфологічними ознаками з місцевого матеріалу, яким були створені сорти Мільтурум 162 і Арнаутка Кочіна [1]. За період 1918-1932 рр. широко проводили міжвидові схрещування з використанням
видів T. aestivum L., T. durum Desf., T. turgidum L. i T. dicoccum Schrank, із гібридних популяцій яких було відібрано константні форми, що зіграли важливу роль у підвищенні ефективності селекції пшениці ярої на продуктивність та імунітет. Починаючи з 1923 року і по теперішнього часу основним методом селекційної роботи є гібридизація.
У 1933 році була організована група селекції пшениці ярої, яку очолив кандидат сільськогосподарських наук Петро Васильович Кучумов. Майже три десятиліття він працював разом з Євдокією Омелянівною Ватулею, створивши за цей час ряд сортів пшениці ярої. Найбільш відомими стали сорти пшениці твердої з широкою екологічною пластичністю, зокрема
сорт Народна, який районовано у 1947 році, використовувався виробництвом 33 роки, максимальна посівна площа сягала 0,9 млн. га; сорт Харківська 46, який районовано у 1957 році, в
подальшому районування поширилось на 50 областей колишнього СРСР і Румунію. Тривалий
час цей сорт був монополістом у виробництві, частка посівних площ під ним сягала 95 % від
загальної площі посівів пшениці твердої в СРСР і в 1969 році становила 4,9 млн. га [1]. На
2005 рік сорт залишався в державних реєстрах України і Росії та стандартом на сортодільницях Уральського регіону [2]. За розробку методики міжвидової гібридизації і створення таких
сортів пшениці ярої як Народна і Харківська 46, в 1968 р. Петру Васильовичу Кучумову посмертно присуджена Премія імені академіка В. Я. Юр‘єва АН УРСР.
У 1973 році створено науковий підрозділ – лабораторію селекції ярої пшениці, яка змінила кілька назв і на теперішній час має назву лабораторія селекції пшениці ярої.
Велика заслуга в створенні багатого селекційного матеріалу і сортів селекціонерів Василя
Яковича Юр‘єва (1911-1961 рр.), Максима Олексійовича Голуба (1921-1933 рр.), Петра Васильовича Кучумова (1932-1961 рр.) і Євдокії Омелянівни Ватулі (1932-1969 рр.). Тривалий час по
селекції працювали Микола Петрович Луценко (1969-1980 рр.), Володимир Семенович Аладьїн
(1974-2003 рр.), Віктор Степанович Голік (1967-2010 рр.) і з 1993 р. – Олег Вікторович Голік.
Оцінкою якості зерна селекційного матеріалу займались Микола Йосипович Мельніков
(1933-1974 рр.), Людмила Петрівна Кучумова (1960-1988 рр.), Леонід Павлович Кравець
(1962-1987 рр.), Іван Архипович Панченко (1988-2011 рр.).
Оцінки стійкості до шкідників і хвороб проводились під керівництвом Олександра Володимировича Заговори (1934-1978 рр.), Ірини Василівни Гречки (1961-1981 рр.), Галини Миколаївни Громико (1981-1987 рр.), Олени Мартинівни Долгової (1991-1999 рр.), Віри Павлівни
Петренкової (1999-2011 рр.) та з 2012 року – Ірини Юріївни Боровської.
Завідуючими підрозділу по селекції ярої пшениці були: П. В. Кучумов (1932-1961 рр.),
Є. О. Ватуля (1961-1969 рр.), В. С. Голік (1969-2002 рр.) і з 2002 р. О. В. Голік.
Методичні рекомендації і практичні результати щодо створення сортів за період 19331954 рр. висвітлені Петром Васильовичем Кучумовим у його докторській дисертації «Селекция
яровой пшеницы для Левобережной Украины» (1954 р.), у якій значна увага приділялась питанням роботи з гібридним матеріалом на перших етапах селекційного процесу.
Узагальнення науково-практичних досягнень групи селекції ярої пшениці за 19451963 рр. зроблено Євдокією Омелянівною Ватулею у її кандидатській дисертації «Методы и
результаты селекции яровой пшеницы» (1963 р.). Ця робота, в основному, присвячена створенню і впровадженню у виробництво унікального сорту пшениці ярої твердої Харківська 46,
а також використанню в селекції методу вегетативної гібридизації і створенню пшеничнорисових гілляколосих гібридів з метою підвищення у зерні вмісту метіоніну.
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Методичні питання селекції пшениці ярої та її результати висвітлені у кандидатських
дисертаціях В. С. Аладьїна ―Изучение наследования хозяйственно-ценных признаков у гибридов яровой пшеницы‖ (1974 р.), М. П. Луценка ―Эффективность агрофона при селекции
яровой пшеницы на продуктивность и качество зерна в условиях Харьковской области‖
(1979 р.), О. В. Голіка ―Формообразовательный процесс у гибридов пшеницы с амфидиплоидами редких ее видов и диких сородичей‖ (1998 р.) [3], К. М. Скляревського „Исходный материал яровой пшеницы для селекции в условиях Лесостепи Украины― (1999 р.) і А. А. Кабацюри «Особливості створення вихідного матеріалу з комплексом цінних господарських ознак
для селекції пшениці твердої ярої в східній частині Лісостепу України» (2010 р.) [4].
Узагальненню результатів роботи з пшеницею ярою за 1969-1986 рр. була присвячена
докторська дисертація Віктора Степановича Голіка ―Методы и результаты создания сортов
яровой пшеницы интенсивного типа‖ (1986 р.)[5], в якій основну увагу вчений приділив найбільш актуальному напряму роботи з культурою на той період – створенню сортів інтенсивного типу з потенціалом урожаю зерна 5,5-6,0 т/га.
Докторська дисертаційна робота Олега Вікторовича Голіка «Методологічні основи реалізації генетичного потенціалу роду TriticumL. у селекції пшениці ярої» (2016 р.) [6] присвячена розробці методологічних основ реалізації генетичного потенціалу в селекції методом
міжвидової і внутрішньовидової гібридизації в роді Triticum та створення на цій основі сортів
пшениць твердої, м‘якої та полби звичайної ярої для умов Лісостепу та Степу України.
Селекція пшениці ярої на стійкість проти вилягання. Дослідження за цим напрямом
в Інституті було розпочато з 1961 р. використанням в селекції канадського сорту Selkirk. За
його участю було створено сорти Харківська 2 та Харківська 6. У вологі 1976-1978 рр. сорт
Харківська 6 при урожайності 5,0-5,7 т/га був єдиним зразком з усього селекційного матеріалу, на якому не було відмічено вилягання. Проведено вивчення успадкування анатомічних та
морфологічних ознак стійкості до вилягання у гібридів F1-F3 пшениці ярої з 1972 року. Вже в
1975 році з двох кращих комбінацій пшениці ярої мякої відібрано по 33 лінії з підвищеною
стійкістю проти вилягання [13]. У 1975-1980 рр. велась інтенсивна селекційна робота з цими
комбінаціями, і вже в 1981 році в КСВ вивчались лінії 78-658, 78-656, 77-747 і 77-335, які мали підвищену стійкість до вилягання [7].
Протягом 1969-1975 рр. в селекційний процес почали інтенсивно залучати близько 50
короткостебельних сортів, в основному з Мексики та США. Всі вони мали суттєвий недолік:
після колосіння, як тільки в орному горизонті залишався мертвий запас вологи, листя швидко
підсихало, а в головному колосі формувалося щупле, дрібне зерно. Тому одним з основних
критеріїв добору була оцінка за високою виповненістю зернівок. Разом з використанням короткостебельного матеріалу в 1970-1975 рр. залучені до схрещувань кращі за стійкістю проти
вилягання середньорослі сорти пшениць ярої та озимої Білоруська 12, Janus, Аврора та Кавказ, а також сорти з Швеції. Вивчення кращих ліній, що були отримані в результаті таких
схрещувань, у посушливі 1979-1981 рр., показало безперспективність цього матеріалу за урожаєм зерна, тому для підвищення стійкості проти вилягання стали використовувати в гібридизації кращі за комплексом ознак селекційні лінії, отримані за участю короткостебельних сортів. Використання в схрещуваннях сортів пшениці озимої та пізньостиглих сортів не дало
практичних результатів через подовження вегетаційного періоду селекційного матеріалу.
Створені в ІР сорти мають середню або підвищену стійкість проти вилягання за рахунок
кращого від попередніх сортів відношення висоти рослини до діаметру нижнього міжвузля і,
частково, більш розвинутих анатомічних елементів стебла. Кращими за стійкістю проти вилягання є сорти пшениці м‗якої Харківська 6, Харківська 26 і Харківська 30, та пшениці твердої
Харківська 19, Чадо та Кучумовка.
Селекція пшениці ярої на якість зерна. Аналіз родоводів високоякісного селекційного
матеріалу за 1961-1980 рр. дозволив виявити, що він отриманий при використанні в гібридизації
сортів Саратовська 29, Саратовська 36, Selkirk, ППГ-56, Колективна та гібридних популяцій за
їх участю. В 1978 році в КСВ вивчали лінії, отримані за участю сортів Red River 68 та World
Seeds 1877. Тривала й кропітка робота по пошуку та створенню цінних за якістю джерел призводить до постійного поновлення та покращення матеріалу розсадника схрещувань. За період
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1971-1985 рр. підібрано 29 сортів та ліній пшениці м‘якої з високими хлібопекарськими властивостями, більшість з них склав місцевий матеріал, який поєднує добру якість зерна з іншими корисними селекційними ознаками. По пшениці твердій за якістю зерна виділено 28 сортів
та ліній, у тому числі за макаронними властивостями – 10, кольором зерна – 9 та хлібопекарськими властивостями – 5 ліній [8]. На теперішній час у розсаднику схрещувань використовуються 121 сорт та лінія пшениці м‘якої і 101 – твердої.
Базовим методом створення високоякісних сортів пшениці м‘якої та твердої є внутрішньовидова та міжвидова гібридизація у поєднанні з вирощуванням гібридного та селекційного
матеріалу на високому агрофоні, цілеспрямованим відбором та контролем за якістю на всіх
ланках селекційного процесу.
В результаті аналізу хлібопекарських ознак сортів пшениці м‘якої в КСВ лабораторії за
період 1971-1981 рр. з‘ясовано, що висока ефективність селекції на якість зерна по пшениці
м‘якій була в схрещуваннях, коли обидва батьки або один з них є сильною пшеницею або сортом твердої, найбільший відсоток високобілкових гібридів отримано при типі схрещувань
―середнє / середнє ‖ [9].
Залучення до селекційної програми ІР імені В. Я. Юр‘єва НААН сорту Саратовская золотистая як джерела підвищеного вмісту каротиноїдів дозволило створити селекційний матеріал, який успадкував дану ознаку і разом з цим перевищував стандарт Харківська 37 за врожайністю та іншими цінними господарськими ознаками. Створено сорт Харківська 41, що має
в родоводі сорт Саратовская золотистая. Характеризується сорт підвищеним вмістом каротиноїдних пігментів у зерні і перевищує стандарт за комплексом ознак [10]. Сорт з 2003 року
занесений до державного реєстру.
Враховуючи велику кількість проведених схрещувань та тривалий термін роботи із сортами - донорами підвищеного вмісту каротину в зерні Саратовская золотистая, Харківська 41,
Radur, Neodur, обґрунтовано висновок про вичерпані можливості внутрішньовидової гібридизації. Для підвищення вмісту каротиноїдних пігментів в зерні пшениці твердої ярої провідну
роль може відіграти віддалена гібридизація. Для скорочення термінів роботи із віддаленими
гібридами та отримання життєздатного потомства найбільш доцільним є використання в селекційній практиці амфідиплоїдів, які є своєрідним «містком» для переносу цінного чужорідного генетичного матеріалу в геном T. durum. Найбільш цінним виявився зразок АД Tritordeum
із колекції НЦГРРУ, що отриманий шляхом схрещувань Hordeum Chilense T. durum [11].
Установлено селекційну цінність амфідиплоїда Tritordeum у селекції пшениці твердої ярої як
джерела окремих показників макаронних якостей, зокрема менших витрат сухої речовини при
варінні (на 0,65-1,65 %), вищого вмісту каротиноїдів (на 3,29 мг/кг) і білка в зерні (на 2,46 %)
порівняно з стандартним сортом пшениці твердої ярої Харківська 27 [12-16].
Починаючи з 2004 року, інтенсивно використовували АД Tritordeum як компонент у
схрещуваннях з пшеницею твердою. У результаті створено ряд гібридних популяцій, які
всебічно оцінено і використано для доборів. У 2007 році отримано гібридні рослини другого
покоління, в 2008 році – третього. Першим серйозним результатом використання
амфідиплоїда Tritordeum стало створення селекційної лінії 10-85, яку передано до державного
сортовипробування в 2016 році під назвою Ксантія (в перекладі з древньогрецької «жовта»).
Особливістю цього сорту є підвищений вміст каротиноїдних пігментів 3,7 мг/кг, що на +
0,65 мг/кг вище за стандарт.
Селекція пшениці твердої подвійного використання. У лабораторії селекції пшениці
ярої П. В. Кучумовим та О. Є. Ватулею було виділено групу ліній пшениці твердої, зерно яких
поєднує в собі добрі макаронні та хлібопекарські властивості. В родоводі цих ліній є міжвидовий гібрид F6 (T. turgidum / Dicoccum 147), зразок з ВІРа № 12950 (Melanopus falcatum з Палестини), місцевий зразок T. durum Desf. var. hordeiforme. Починаючи з 1965 року було проведено всебічні дослідження кращої лінії з універсальною якістю 59-204 у порівнянні зі стандартами пшениці твердої та м‘якої. Специфічна особливість цієї лінії пояснюється сполученням
особливості білкових речовин сильної пшениці та вуглеводного комплексу твердої. Для лінії
характерні виключна стійкість тіста при замішуванні, високе відношення SS/SH та низька гідратація клейковини. Лінія належить до групи сильної пшениці, перевищує Саратовську 29 за
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якістю м‘якуша, змішувальною здатністю та зберігає приємний смак хліба, що притаманний
пшениці твердій. Лінія 59-204 в 1974-1976 рр. вивчалася в КСВ, її було передано до державного сортовипробування під назвою Харківська 5. Цим сортом розпочато низку оригінальних
сортів подвійного використання: Харківська 13, Харківська 15, Харківська 29, Харківська 31
[17-20].
Сорт Харківська 15 районований з 1992 р. і до 2003 року використовувався державною
комісією з охорони прав на сорти рослин як національний стандарт для зони Степу. На теперішній час останнім серед сортів такого типу є сорт Чадо, який внесено до Реєстру сортів рослин України з 2004 року.
Селекція пшениці полби звичайної ярої. Полба звичайна (Triticum dicoccum Shrank.)
останнім часом привертає все більшу увагу споживачів у всьому світі. Цінною особливістю
цієї культури є високий вміст білка в зерні і чудові круп‘яні та дієтичні властивості. Полба
відома витривалістю до цілого ряду несприятливих умов середовища, що дозволяє вирощувати її без застосування пестицидів [21]. Це дозволяє отримувати екологічно безпечну сировину
для виготовлення каші, хліба та інших продуктів і робить культуру полби дуже привабливою
для органічного землеробства. До того ж зерновідходи – відмінний корм для птиці і тварин
[22-25].
На теперішній час у країнах південної Європи вирощують старомісцеві сорти полби, переважно озимого типу розвитку. В Росії (Поволжя, Дагестан), Вірменії вирощуються ярі форми, також переважно народної селекції.
Селекційну роботу з полбою розпочато в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва з метою збагачення генофонду пшениці твердої комплексом цінних ознак, притаманних цій культурі. В результаті всебічного вивчення колекції полби та залучення в гібридизацію, переважно із
пшеницею твердою, отримано велике різноманіття гібридного матеріалу, що дозволило розпочати роботу у зовсім новому напряму – створення сортів полби ярої [26, 27]. Відсутність досвіду та недостатність інформації про особливості селекційної роботи із полбою змусили зайнятися розробкою широкого кола питань, пов‘язаних із селекцією цієї культури
Узагальнюючи результати використання у гібридизації різних зразків полби, слід зазначити,
що найбільш ефективними в умовах східного Лісостепу України є гібридні комбінації, у яких
беруть участь представники різних підвидів цієї культури. Зокрема, доцільно поєднувати у гібридах спадкову основу продуктивності та відносної стійкості проти вилягання полб європейського
підвиду з ранньостиглістю і стійкістю до хвороб ефіопського підвиду та екологічною пластичністю і якістю зерна східного підвиду, особливо волзької групи. Доведено доцільність використання пшениці твердої в схемах схрещувань із полбою. Установлено, що складні схрещування за
схемою T. dicoccum / T. dicoccum // T. durum, T. durum / T. dicoccum // T. durum та
T. dicoccum / T. durum // T. dicoccum при доборах в четвертому-сьомому поколіннях є більш
результативними. Визначено батьківські компоненти, використання яких у схрещуваннях було ефективнішим. Серед сортів і ліній T. durum це сорти Харківська 41 (13 ліній, що випробували в КСВ протягом трьох років), Radur (3 лінії), Кандиканс (2 лінії), Харківська 33 (2 лінії),
селекційна лінія 97-171 (3 лінії). Виявлено перспективні серед T. dicoccum
зразки:
UA0300049 (9 ліній), UA0300209 (4 лінії), UA0300201 (3 лінії), UA0300012 (3 лінії). [28].
У розсадниках, починаючи із селекційного другого року, бракування ділянок проводиться виключно за ознаками стійкості проти вилягання, збудників хвороб, тривалості вегетаційного періоду. На відміну від класичного селекційного процесу, не проводиться браковка за
ознаками густоти рослин, проходження фаз онтогенезу, загальною оцінкою ділянок після
колосіння та перед збиранням. У селекційному розсаднику другого року заключне бракування
проводиться після окомірної оцінки якості урожаю (колір, форма, виповненість зерна) із урахуванням урожайності. Основним об‘єктом добору в цьому розсаднику є ознака маси 1000
зерен, фенотиповий прояв якої мало залежить від екологічних умов [29].
Першим сортом цієї культури, що занесений до Реєстру сортів України з 2015 року, став
сорт Голіковська. Сорт створено для вирощування в зоні Лісостепу України. [30]. Сорт середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 98 діб, що на три доби більше, ніж у стандарту
сорту пшениці твердої ярої Спадщина та на п‘ять діб менше за зразок типової плівчастої пол449

би Полба 3. Середньорослий, висота рослин становить 80-86 см, середньостійкий проти вилягання. Маса 1000 зерен 30-34 г, має високу стійкість до проростання та осипання. Сорт відрізняється від класичної полби незначною плівчастістю – на рівні 17 % (у Полби 3-76 %), що
робить його придатним до механізованого висіву та збирання звичайними сільськогосподарськими знаряддями. При цьому каша із нового сорту має притаманний класичній полбі горіховий присмак та високі смакові якості.
Сорт Романівська для умов Степу та Лісостепу України занесено в Реєстр у 2016 році.
Середня врожайність за роки вивчення в конкурсному сортовипробуванні становила 3,44 т/га,
що на рівні стандарту пшениці твердої ярої Спадщина та на 1,34 т/га вище за зразок класичної плівчастої полби Полба 3. У порівнянні з класичною полбою сорт має незначну плівчастість на рівні 5 % (у Полби 3 – 76 %), формує більш крупне зерно – маса 1000 зерен становить
35,8 г проти 32,6 г у сорту Полба 3, має на три доби коротший вегетаційний період.
Полба сорту Романівська за пристосованістю до умов вирощування є перспективною зерновою культурою для органічного виробництва. Висока біологічна та харчова цінність, а
також значний вміст у зерні полби Романівська середньої за силою клейковини, дозволяє рекомендувати її для використання у виробництві широкого спектру хлібобулочних виробів
оздоровчого призначення.
У 2011 році спільно з Харківським державним університетом харчування та торгівлі розроблено спосіб, на який отримано патент на корисну модель № 65091 «Спосіб приготування
хлібобулочних виробів». Для розробки даного способу використовували борошно сорту Романівська. Корисна модель, на відміну від прототипу, дозволяє підвищити якість і харчову
цінність хліба за рахунок використання полб‘яного борошна з виходом не менше 70 %. Важливою є можливість створення продукції підвищеної харчової цінності для лікувальнопрофілактичного, дієтичного та оздоровчого харчування [31].
Результати селекції пшениці ярої. Результати селекції пшениці ярої в ІР імені
В. Я. Юр‘єва висвітлено в численних публікаціях [32-36 та ін.]. Загальноприйнятим критерієм
ефективності роботи є внесення сортів до Реєстру сортів рослин України (раніше –
районування). Співробітникам лабораторії є чим пишатися. Плідність їхньої роботи визнано
державною комісією з охорони прав на сорти рослин – з створених за період 1911-2017 рр. 33
сортів твердої та 24 м‘якої в Реєстрі в різні роки були 20 сортів твердої та 15 м‘якої, три сорти
на теперішній час проходять державне випробування. Вперше в Україні створено сорти
пшениці полби звичайної ярої Голіковська та Романівська, що занесені до Реєстру України та
сорт Юніка, що проходить державне сортовипробування. Переконливим показником високої
господарської цінності сортів селекції інституту є їх постійне визнання національними
стандартами для різних зон України. По твердій пшениці це сорти Харківська 15, Харківська
23, Харківська 27, Спадщина, по м‘якій – Харківська 2, Харківська 6, Харківська 18 та
Харківська 26.
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ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З СЕЛЕКЦІЇ ГОРОХУ В ІНСТИТУТІ
РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В. Я. ЮР’ЄВА НААН
І. М. Безуглий, А. О. Василенко
Горох в Україні – одна з найпоширеніших зернобобових культур. Він вирощується в усіх
зонах і має широке застосування - на харчове і кормове зерно, зелену масу, зерносінаж. Завдяки
творчій праці селекціонерів різних поколінь Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН
став провідною установою країни по селекції гороху, про що свідчать велика кількість
створених і зареєстрованих сортів та постійно зростаючі посівні площі під ними. А розпочалась
селекція культури на колишній Харківській селекційній станції (нині Інститут рослинництва ім.
В.Я. Юр‘єва НААН) у 1944 році під керівництвом Софії Михайлівни Фріденталь.
Велика частина площ посіву гороху тоді була зайнята кормовим горохом-пелюшкою,
який завезли в Харківську область у перші післявоєнні роки. Сортові посіви районованого
сорту Вікторія Мандорфська в 1947 р. складали всього лише 6,5 % від загальної площі. Площа
посіву гороху в області з кожним роком зменшувалась. Так, якщо в 1947 р. горох висівався на
площі 7,8 тис. га, то у 1952 році – тільки на площі 2,3 тис. га.
За відсутності нових більш урожайних сортів дослідження гороху на державних сортоділянках Харківської області з 1948 р. припинено до надходження на сортовипробування нових сортів [2].
Розпочала селекцію гороху С.М. Фріденталь. На той час вона вже була
висококваліфікованим та досвідченим вченим в галузі рослинних ресурсів та практичної
селекції зернобобових культур. Після закінчення в 1925 р. Харківського сільськогосподарського
інституту вона спочатку працювала в Харківській Центральній контрольно-насіннєвій станції
НКЗ УРСР, якою керував М.М. Кулешов. В той час на цій станції проводили велику роботу з
інтродукції місцевих сортів польових культур. З 1926 до 1934 рр. цю ж роботу проводили в
Українському відділенні Всесоюзного інституту рослинництва (с. Литвинівка Валківського
району Харківської області). З 1931 р. відділення перейменоване в експериментальну станцію
Українського інституту рослинництва.
У відділенні Всесоюзного інституту рослинництва С. М. Фріденталь займалась вивченням світових та місцевих колекцій бобових культур, відбором та розмноженням найбільш
цінних зразків цих культур. В ті роки вона, вивчаючи колекцію гороху, велику увагу приділяла основному шкіднику гороху – гороховій зернівці (Bruchus pisorum L). Бо саме зернівка в
Харківській області в окремі роки пошкоджує зерно гороху до 80 %. Це цілком знищує врожай, оскільки таке зерно непридатне ні для посіву, ні для споживання.
В статті «Післяжнивна культура гороху на зерно і боротьба з гороховою зернівкою» [3]
С.М. Фріденталь наголошувала, що пошук протягом ряду років серед великої колекції сортів
гороху, імунних до пошкодження гороховою зернівкою, не мав успіху. Таких сортів не виявлено. Але проведені С.М. Фріденталь спостереження показали, що пошкодження гороху брухусом знижується від ранніх сортів до пізніх. Виходячи з цієї залежності між часом цвітіння
сортів і рівнем пошкодження їх брухусом, нею запропонований термін використання посіву
як захід, що дає змогу рослинам уникнути пошкодження зернівкою.
Трирічні досліди С.М. Фріденталь післяжнивного висіву скоростиглих сортів гороху
(час висіву був 16-24 липня) свідчили, що в післяжнивній культурі урожай зерна скоростиглих сортів гороху зовсім не пошкоджується гороховою зернівкою. Але, як відмічено в статті,
для широкого впровадження у виробництво післяжнивного посіву гороху необхідно створити
скоростиглі урожайні сорти та опрацювати агротехніку післяжнивної культуру гороху на зерно. Цю ідею та практичне її здійснення С.М. Фріденталь, як селекціонер, пронесла через все
своє творче життя. Так, під час Другої світової війни, перебуваючи в евакуації 1942-1943 рр.
на Челябінській селекційній станції, С.М. Фріденталь проводила схрещування зі скоростиглими сортами гороху. Після повернення з евакуації на Харківській селекційній станції вже в
1945 р. з гібридів другого покоління проводили добори скоростиглих рослин.
У відділенні Всесоюзного інституту рослинництва С. М. Фріденталь, окрім вирішення
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проблеми сильного пошкодження гороху брухусом (у ті роки хімічні засоби захисту від брухусу
не застосовувалися), встановлено, що в окремих сортів гороху щорічно виділяється від 0,9 до
9,9 % природних гібридів. За даними цих та інших спостережень, що зроблені пізніше на Харківській селекційній станції при впровадженні з 1937 р. первинного насінництва,
С. М. Фріденталь публікувала статтю ―Насінництво гороху і природна гібридизація‖ [4]. Пізніше при селекції гороху на Харківській селекційній станції, нею щорічно здійснювався відбір
природних гібридів з колекційного та інших селекційних розсадників.
С. М. Фріденталь широко використовувала метод індивідуального і масового добору з
місцевих форм гороху, з основних питань методики та напрямів селекції зернобобових культур у неї вже були свої тверді переконання. Була ухвалена задача створити нові сорти:
більш посухостійкі; необсипальні; з міцним невилягаючим стеблом; із зерном високих харчових якостей; більш високим та стабільним урожаєм.
У наступні роки завдання по селекції гороху доповнювались. Так, у зв‘язку із
прогресивним виявленням у гостропосушливі роки або в посушливі окремі періоди розвитку
гороху вірусних захворювань, починаючи з 1947 р. ставилось завдання підсилення селекції
гороху на стійкість до хвороб вірусної природи.
З 1953 р. у зв‘язку з початком селекції укісного гороху, поставлена задача поряд з селекцією зернових сортів виведення таких, що давали б великий урожай зеленої маси, по можливості дрібнонасіннєвих, різних за тривалістю вегетаційного періоду.
З 1961 р. для зменшення напруженості в період збирання була поставлена задача створення зернових сортів гороху, відмінних за тривалістю вегетаційного періоду з тим, щоб у
кожному господарстві були в наявності сорти гороху з різними строками дозрівання.
Всі поставлені С.М. Фріденталь у перший період селекції гороху цілі та завдання з
селекції цієї культури залишаються актуальними і для сучасної селекції.
В перші роки селекції гороху на Харківській селекційній станції значно збільшився
колекційний матеріал і був представлений, крім місцевих, зразками з багатьох країн Європи,
Америки, Азії, Африки. Зібрана колекція була надзвичайно різноманітна за сортовим,
географічним та морфологічним складом. Так, наприклад, за тривалістю вегетаційного
періоду різниця між найбільш скоростиглими типу ―Аляска‖ та найпізньостиглішими
місцевими дрібнонасіннєвими сортами в 1945 році складала 54 доби – від 58 до 123 [8].
Для виявлення основних цінних господарських ознак та визначення оптимального типу
рослин для створення нових більш високоврожайних сортів перші три роки поряд із селекцією
проводили вивчення вихідного матеріалу. Одночасно вивчали і біологію цвітіння гороху. У результаті вивчення вихідного матеріалу встановлено, що рослини гороху при сприятливих
умовах зволоження та температури повітря здатні довгий час рости та утворювати нові квітки
й боби. Крім того, у деяких форм гороху рослини дають додаткові стебла, які виходять з пазухи найнижчих зародкових листків. Такі зразки гороху С. М. Фріденталь назвала багатостеблевими [8]. Було також встановлено, що цвітіння гороху відбувається у чіткій послідовності по
міжвузлях знизу уверх. Із кожної пари квітів, розташованих на плодоніжці, спочатку зацвітає
нижній, а потім верхній, а в середньому на рослинах гороху з двома квітками на плодоніжках
щоденно зацвітає тільки одна квітка.
У багатостебельних сортів цвітіння та зав‘язування бобів на рослинах відбувається одночасно на всіх стеблах, тому в один день може зав‘язатись стільки бобів, скільки стебел має
рослина. На підставі таких даних С. М. Фріденталь зробила висновок, що найбільш продуктивними та перспективними сортами гороху є багатостебельні його генотипи [8].
Багатостебельні сорти гороху здебільшого відносяться до місцевих пізньостиглих генотипів. Крім багатостебловості, вони мають велику кількість плодоносних вузлів і на плодоніжках у них утворюються два добре виповнених боба. Проведеними дослідженнями встановлено, що місцеві генотипи дають насіння високої якості як за розварюваністю, так і за вмістом
білка. Так, наприклад, якщо коефіцієнт розварюваності зерна у сорту Вікторія Мандорфська
за три роки (1950-1952) дорівнював 6,2, то у кращих місцевих зразків – 7,8-9,2. Вміст білка в
зерні у середньому за 4 роки (1949-1952) складав у сорту Вікторія Мандорфська 24,41 %, у
місцевих зразків від 25,88 до 28,06 %.
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Внаслідок вивчення вихідного та селекційного матеріалу було також установлено, що
місцеві пізньостиглі сорти мають більшу стійкість до такої хвороби як аскохітоз та до весняних заморозків [9].
Такі дані з вивчення вихідного матеріалу дозволили С. М. Фріденталь зробити висновок,
що в умовах Харкова найбільш урожайними, з кращими цінними господарськими ознаками є
місцеві багатостебельні пізньостиглі генотипи. Тому їх необхідно як можна ширше використовувати для індивідуальних і масових доборів та гібридизації. У перший період селекції увагу
зосередили в основному на місцевих формах гороху. Внаслідок чого селекційний матеріал цього періоду селекції складався із доборів місцевого матеріалу. При гібридизації у більшості випадків одним із батьків були місцеві форми. Місцеві багатостеблові форми схрещувались з районованим сортом Вікторія Мандорфська та іншими скоростиглими крупнонасіннєвими сортами. На думку С. М. Фріденталь, багатостебельні сорти гороху в порівнянні із звичайними повинні забезпечувати кращі урожаї у посушливі роки, тому що на декількох стеблах до настання
посухи зав‘яжеться більше бобів, ніж на одному стеблі [1].
Створення багатостеблових крупнонасіннєвих сортів вважалось одним із шляхів підвищення продуктивності гороху. В цьому напряму проводилися багаточисельні схрещування.
Однак, поєднати багатостебельність із крупністю зерна С. М. Фріденталь не вдалося. Ставилась навіть задача створити скоростиглий сорт такої ж групи стиглості, як Аляска, Полярний,
але багатостебловий. Було проведено чисельні схрещування скоростиглих сортів та селекційних номерів із багатостебельними пізньостиглими гібридними зразками та одержані більш
урожайні скоростиглі номери. Але одержати скоростиглий генотип, в якому б поєднувалася
скоростиглість та багатостебельність, від цих схрещувань не вдалось.
У звіті за 1961 р. [10] С. М. Фріденталь відзначає, що для досягнення цієї мети доведеться застосовувати ступеневу гібридизацію. У кінцевому результаті одержано більш урожайні
скоростиглі, але одностебельні номери, деякі з них пізніше були передані до Державного сортовипробування. Для надання стеблу стійкості проти вилягання виділено карликові сорти для
схрещування, що мають більш міцне, потовщене, з укороченими міжвузлями стебло та штамбові з потовщеним фасційованим стеблом. Проводили багаточисельні схрещування цих сортів
з кращими продуктивними сортами із звичайним типом стебла, а також між собою для одержання штамбових форм з короткими міжвузлями. Але буквально через чотири роки після початку селекції С. М. Фріденталь писала [11], що виведення невилягаючих сортів гороху – надзвичайно важка задача та шляхи її вирішення недостатньо зрозумілі.
Штамбовим та напівштамбовим формам гороху С. М. Фріденталь приділяла велику увагу не тільки через їх дещо більшу стійкість проти вилягання, але ще в більшій мірі через те,
що вони у порівнянні із звичайними генотипами утворюють значно більшу кількість квіток та
бобів. При схрещуванні з ними зразків з простим стеблом одержані нові прості лінії з трьома
та чотирма бобами на кожній плодоніжці [8].
Для одержання необсипальних сортів для схрещування використовували напівцукровий
зразок № 46 з Кам‘яностепової станції (нині НДІ Центральної чорноземної зони ім.
В. В. Докучаєва), у якого у стулках боба існує, на відміну від лущильних сортів, тонкий пергаментний шар. При цьому боби не розтріскуються, але і не відпадають, як це відбувається у
цукрових сортів, у яких у стулках боба пергаментний шар відсутній. Були також виділені афганські форми з твердими бобами. Одержати ж високопродуктивний сорт гороху з напівцукровими бобами С. М. Фріденталь також не вдалося.
Слід зазначити, що викладені вище дані про результати вивчення колекції були одержані
у широкорядних посівах – ширина міжрядь 45 см та відстань між рослинами 15 см, де місцеві
пізньостиглі дрібнонасіннєві зразки Pisum sativum утворюють до 3-4 додаткових стеблин, а
рослини польового гороху Pisum arvense – до 5-6, внаслідок чого за продуктивністю ці зразки
виходять на перше місце. Зовсім інші дані з продуктивності одержані нами пізніше при вивченні вихідного матеріалу гороху при більш загущених посівах [12].
Основним методом селекції гороху у перший період була міжсортова гібридизація. Використовували також природні гібриди та застосовували масовий добір з місцевих сортів популяцій [13]. Метод масового добору з місцевого матеріалу широко стали застосовувати після
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того, як в результаті вивчення колекції було встановлено, що в умовах Харкова найбільш
урожайними, з кращими господарсько цінними ознаками є місцеві багатостебельні пізньостиглі сорти.
Для схрещування підбирали пари кращих в умовах станції сортів по можливості різного
географічного походження. В більшості гібридних комбінацій тих років одним із батьків був
місцевий сорт. Широко застосовували складну гібридизацію – схрещування гібридів першого
покоління з іншими сортами або перше покоління з іншим першим поколінням.
Добір константних ліній починали з F4 та продовжували до F8. При такій схемі опрацювання гібридного матеріалу в попередньому та конкурсному сортовипробуванні часто були
лінії однієї і тієї ж комбінації, але відібрані в різні роки із різних поколінь, починаючи з F 4 та
закінчуючи F8. Як правило, за урожаєм зерна такі лінії в більшості випадків були рівноцінні
між собою.
На Харківській селекційній станції, а потім і в Інституті рослинництва, селекції та генетики ім. В. Я. Юр‘єва з 1944 до 1973 рр. всі польові роботи з селекції гороху проводили вручну. Колекційний, гібридний, селекційний та контрольний розсадники висівалися вручну кукурудзосаджалками по попередньо розмаркованих ручним маркером ділянках. При збиранні
ділянки у всіх розсадниках, в тому числі і сортовипробуванні, виривали вручну та зв‘язували
в снопи. Потім снопи контрольного розсадника та сортовипробування вимолочували на молотарці К-119. Відібрані гібридні рослини та селекційні номери вимолочували також вручну. В
селекційний процес вкладалося дуже багато ручної праці, що значною мірою обмежувало обсяг селекції. Загальний обсяг селекційних посівів гороху за роки першого періоду селекції
(1944-1968 рр.) складав за роками лише від 1450 до 2550 селекційних номерів.
Перший сорт гороху – Харківський 131 створено С. М. Фріденталь через 8 років після
початку селекції. До Державного сортовипробування сорт передано в 1952 р. як зерновий і
перші три роки він випробовувався як зерновий, в наступні роки – як кормовий. Тому що був
неперевершений за урожайністю зеленої маси, але урожай зерна в порівнянні із зерновими
сортами, низький та нестабільний за роками.
Сорт гороху Харківський 131 районований як кормовий із 1960 р. в шістьох областях
України та в Хабаровському краї. В районуванні це був другий укісний сорт після сорту Укісний 1, одержаний також методом добору із місцевого зразка України у Всесоюзному науководослідному інституті кукурудзи (Дніпропетровськ). Ці два сорти заклали основу селекції та
вирощування в Україні кормових сортів гороху.
У 1964 р. до Державного сортовипробування передано інший кормовий сорт гороху Харківський крупнолистовий, виведений методом добору із місцевого зразка Шехманського району Тамбовської області. Перевагою нового сорту перед Харківським 131 були більш високі
та стійкі урожаї насіння. В середньому за п‘ять (1962-1964) сортовипробування сорт Харківський крупнолистовий дав урожай насіння на 0,38 т/га більше, ніж сорт Харківський 131.
Сорт відрізняється крупними листками при середній величині насіння [15]. У Державному
сортовипробуванні сорт Харківський крупнолистовий широко досліджувався, але не був районований.
У 1968 р. до Державного сортовипробування передано два зернових сорти. З яких один –
скоростиглий під назвою Харківський скоростиглий. Другий середньостиглий зеленозерний
та назвою – Харківський зеленозерний.
Сорт Харківський скоростиглий мав тривалість вегетаційного періоду на 8-10 діб меншу, ніж у середньостиглого стандарту Рамонський 77. Такі скоростиглі сорти мали велику
цінність як попередники для озимих культур. Крім того, після їх збирання поле можна зайняти пожнивною культурою. За урожайністю зерна сорт Харківський скоростиглий у сприятливі
роки був на рівні або навіть перевищував середньостиглий стандартний сорт Рамонський 77
на 0,14-0,23 т/га, як це було в 1965 році, але в роки з посушливим першим періодом вегетації –
суттєво поступається стандарту. У середньому за три роки сортовипробування в інституті
сорт Харківський скоростиглий поступився сорту Рамонський 77 на 0,5 т/га. В Державному
сортовипробуванні сорт Харківський скоростиглий був першим сортом такої скоростиглості.
Але через нестабільну та в середньому більш низьку урожайність сорт не був районований,
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хоча в Краснодарському краї Росії його використовували як стандарт і декілька років висівали
у виробництві.
Сорт Харківський зеленозерний за даними конкурсного сортовипробування інституту
(1965-1967рр.) перевищував стандарт Рамонський 77 за урожаєм зерна на 0,19 т/га, за вмістом
білка в насінні – на 1,2 % та збором білка з гектара на 0,2 т/га. За товарними властивостями
зерна сорт Харківський зеленозерний значно перевищує Рамонський 77 і відноситься до високоякісних продовольчих сортів. У Державному сортовипробуванні сорт широко досліджувався на сортодільницях України та колишнього Радянського Союзу, але не був районований.
Із створеного С. М. Фріденталь нового вихідного матеріалу важливу роль у подальшій
селекційній роботі інституту зіграла гібридна комбінація 59-10 / Харківський 131, із якої в
наступні роки було одержано істотно більш урожайний кормовий сорт Харківський 74.
На базі сорту Харківський скоростиглий в інституті вели удосконалення скоростиглих
зразків гороху. А створені нові напівштамбові генотипи являли значний великий інтерес як
вихідний матеріал для подальшої селекційної роботи.
Аналізуючи методику та результати селекції гороху в перший період можна припустити,
що основними причинами порівняно низької її ефективності були надто розріджений посів
селекційного матеріалу в усіх первинних селекційних розсадниках – колекційному,
гібридному, селекційному та контрольному. Протягом 10 років в цих розсадниках посіви були
широкорядними з шириною міжряддів 45 см з відстанню між рослинами 15 см. При такому
способі посіву на перше місце за продуктивністю виходять місцеві пізньостиглі
дрібнонасіннєві форми, які при розріджених посівах здатні утворювати додаткові стебла,
особливо в сприятливі для них за зволоженістю роки. Рослини ж середньостиглого
одностебельного морфотипу в цих умовах мали у середньому тільки одне стебло та 5-6 бобів
на одну рослину.
В результаті у всі роки першого періоду селекції гороху в первинних селекційних розсадниках відбирали елітні рослини, селекційні лінії та номери за продуктивністю з великим перевищенням над стандартом, а в сортовипробуванні за урожайністю вони в переважній більшості випадків поступалися середньостиглому стандарту. Через те, що при розширених посівах селекційних розсадників більш високу продуктивність мали форми, здатні утворювати
додаткові стебла, то при селекції таким формам приділялося і більше уваги. Із них здійснювали індивідуальні та масові добори. З метою одержання середньо- та скоростиглих багатостеблових сортів зі згаданими формами схрещували одностеблові сорти. А так як у гібридів домінує високорослість та пізньостиглість, то селекційний матеріал гороху в перший період селекції в основному був високорослого пізньостиглого типу.
В схемі селекційного процесу не було окремо виділеного розсадника схрещування.
Схрещування проводили в колекційному розсаднику та на захисницях сортовипробування, що
обмежувало одержання гібридів, особливо в посушливі роки, коли період цвітіння гороху в
умовах Харкова складав не більше 5-7 днів. Тому у всі роки першого періоду селекції в конкурсному сортовипробуванні крім номерів гібридного походження, здебільшого були номери,
відібрані із місцевих зразків та природних гібридів.
Надто довго проводилися повторні добори із гібридів – до F7-F8. Академік
П. П. Лук‘яненко в своїй роботі ―Методи та результати селекції озимої пшениці‖, 1966 рік [16]
писав, що найбільш цінні, життєві лінії, у яких морфологічні та біологічні ознаки установлюються в самих ранніх поколіннях – в F2-F3. Якщо ж проводити інтенсивні індивідуальні добори в потомствах рослин, відібраних в F2, як це часто практикується, або добори переносять на
більш пізні покоління (F4-F5), то такі лінії можуть бути втраченими, і однією з причин низької
ефективності селекційної роботи у багатьох наукових установах є надто довге ―копання‖ в
гібридному матеріалі.
В 60-х роках ХХ століття у складі вихідного матеріалу відбулися суттєві зміни. Так, якщо в 1944-1945 роках за вихідний матеріал були в основному місцеві сортозразки, а з селекційних сортів іноземні сорти (в Україні Вікторія Мандорфська, Вікторія Гейне німецької селекції), то в 1962-1963 роках в районуванні України і колишнього Радянського Союзу, мали
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перевагу вже сорти вітчизняної селекції – такі високоврожайні, як Уладівський 208, Уладівський 209, Уладівський 303, Рамонський 77 та інші.
Починаючи з 1960-х років в колишньому СРСР і в Україні інтенсивно проводилась робота зі збільшення виробництва тваринницької продукції і відповідно з розширення площ посіву зернобобових культур, насамперед гороху, як основної зернобобової культури. Для збільшення виробництва повноцінних за вмістом білка кормів в Україні були прийняті постанови партійних та урядових органів про розширення площ посіву та збільшення виробництва
зернобобових культур.
Президія Української Академії сільськогосподарських наук прийняла постанову від
10 лютого 1961 року, в якій було записано: ―зобов‘язати директорів науково-дослідних установ
і учбових закладів, починаючи з 1961 року, значно збільшити план вирощування і продажу насіння еліти і першої репродукції зернобобових культур―. У результаті прийнятих заходів площі
посіву гороху в ті роки значно розширились. Так, за даними Д.С. Лесик [17] у в 1953 р. і в Радянському Союзі гороху висівали 1,2 млн. га, то в 1963 році – 7,8 млн. га. Прискорено розмножували та втілювали у виробництво вітчизняні сорти Уладівський 303, Уладівський 208, Рамонський 77. Так, за три роки (1960-1962 рр.) площа посіву під сортами Уладівський 303 і Уладівський 208 збільшилась відповідно з 169 до 735 тис. га. За 10 років площа посіву під сортом Рамонський 77 збільшилась з 412 тис. га в 1962 році до 1,82 млн. га в 1972 році.
По завданню Академії сільськогосподарських наук України в Інституті рослинництва,
селекції і генетики ім. В.Я. Юр‘єва (нині Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН), у
колишньому відділі агроекології та рослинних ресурсів, яким керував всесвітньо відомий генетик, доктор біологічних наук, професор Лев Миколайович Делоне, з 1962 року розпочато
збір та вивчення вихідного матеріалу зернобобових культур – гороху, кормових бобів та чини.
Наприкінці 1962 р. до аспірантури Укр. НДІРСіГ ім. В. Я. Юр‘єва вступив Петро Михейович Чекригін. Темою його дисертаційної роботи було вивчення вихідного матеріалу для селекції гороху в умовах східного Лісостепу УРСР.
Основними завданнями, що були поставлені перед ним – вивчення залежності
продуктивності та якості насіння у сортів гороху від: тривалості вегетаційного періоду;
окремих елементів продуктивності та різного їх поєднання; значення здатності сорту
утворювати додаткові стебла; співвідношення між надземною масою рослин і масою коренів
у різних за висотою сортів; взаємозв‘язок між вмістом сирого протеїну в насінні та його
формою, забарвленням, крупністю; вплив бульбочкових бактерій на накопичення азоту в
насінні гороху; обумовленість різної розварюваності насіння у різних сортів гороху.
При підборі вихідного матеріалу для вивчення поставлених питань П. М. Чекригін
прагнув, по-перше, як найширше охопити еколого-географічні групи гороху і, по-друге,
включити до вихідного матеріалу найбільш цінні в господарському та селекційному
відношенні сорти. Всього за чотири роки (1962-1965) було вивчено 779 колекційних зразків,
одержаних з лабораторії селекції зернобобових культур та Всесоюзного (нині Всеросійського)
Інституту рослинництва ім. М. І. Вавилова. В результаті цілеспрямованого чотирилітнього
вивчення великої, добре підібраної колекції гороху одержані достатньо переконливі відповіді
на велику кількість питань. Які для селекції гороху і на цей час не втратили актуальності та
значення.
Досліди з питань залежності продуктивності сортів гороху від тривалості їх вегетаційного періоду показали, що в умовах східного Лісостепу України в групу більш продуктивних
сортів гороху увійшли середньостиглі зразки з тривалістю вегетаційного періоду в межах від
63 до 75 діб. Найменша продуктивність за ці роки була у сортів з вегетаційним періодом більше 79 діб, тобто у пізньостиглих сортів. Встановлено, що за основними елементах структури урожаю між сортами гороху існують значні відмінності. Аналіз елементів структури урожаю у різних сортів за роками показав, що їх співвідношення і мінливість у різних сортів неоднакові. Тому сорти з різним співвідношенням елементів структури урожаю по-різному реагують на зміну умов вирощування.
За літературними даними [8, 18 19] багато плодоносних вузлів є показником більш високої продуктивності рослин. Отримані ж П. М. Чекригіним дані свідчать, що продуктивність
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рослин гороху не пропорційна числу фертильних вузлів, а цей показник у порівнянні з іншими елементами урожаю є нестабільною ознакою. Сорти, здатні до утворення більшого числа
плодоносних вузлів, як правило, мають парні, але дрібні боби, невелике число насінин у бобі
та дрібне насіння, і в середньому дають порівняно низькі та нестабільні урожаї.
Більш стабільний та високий урожай насіння дають сорти, які мають середнє число плодоносних вузлів, але багато насінин у бобі та середньокрупне насіння. В цілому ж між продуктивністю сорту гороху та числом плодоносних вузлів існує позитивний зв‘язок, хоча коефіцієнт кореляції невеликий – в межах 0,35. Одержані результати показали, що при збільшенні
числа бобів на плодоніжці показники інших елементів урожаю ще більше зменшуються. Очевидно, по цій причині у виробництві до цих пір немає багатоквіткових зернових сортів гороху,
хоча багатоквіткові генотипи у вихідному матеріалі існують уже більш як 40 років [20].
Дослідженнями ряду вчених [18, 21, 22, 23] доведено, що з усіх елементів структури
урожаю число насінин на один біб – найбільш стійка ознака, яка майже не змінюється ні від
попередників, ні від внесення добрив. Дуже незначно виповненість бобів змінюється за роками в залежності від метеорологічних умов.
П. М. Чекригіним встановлено, що у деяких сортів число насінин у одному бобі залежить,
в основному, від особливостей сорту та мало змінюється від умов розвитку. Але є сорти, у яких
в несприятливі роки число насінин у одному бобі зменшувалося майже наполовину – на 43,6 %.
Отже, між сортами гороху існують значні відмінності не тільки за числом насіння в одному бобі, але і за рівнем мінливості виповненості бобів в залежності від умов розвитку, при цьому
прямої залежності між продуктивністю сорту та числом насінин в одному бобі не було виявлено. При збільшенні числа насінин у бобі зменшуються інші структурні елементи.
Вивчення залежності продуктивності сортів гороху від різного поєднання елементів
структури урожаю показало, що із збільшенням будь якого одного елемента структури урожаю до максимальних розмірів останні елементи в більшому або в меншому ступені зменшуються. Так, сорти, здатні до утворення великого числа фертильних вузлів, як правило, мають
дрібне зерно та невелике число насінин у бобі, а сорти з максимальним числом насінин у бобі
– мало фертильних вузлів і невелику масу 1000 насінин. Тому прямої залежності між продуктивністю сорту і будь яким елементом структури урожаю не спостерігається. Висока продуктивність зерна у сортів гороху буває тільки за умови, коли у них у достатньо високому ступені
виражені два, частіше три елементи структури урожаю.
Враховуючи ступінь впливу кожного елемента структури урожаю на продуктивність сорту та їх мінливість у залежності від умов року було зроблено висновок, що в умовах східного
Лісостепу УРСР провідними елементами структури урожаю є маса 1000 насінин та число насінин у бобі, за ними число бобів на плодоніжці та число плодоносних вузлів.
У коло питань, що вивчав П. М. Чекригін, входили також залежність продуктивності сортів гороху від здатності утворювати додаткові стебла, співвідношення між надземною масою і
масою коренів у різних за висотою рослин сортів гороху, взаємозв‘язок між вмістом сирого
протеїну в насінні гороху та його формою, забарвленням, крупністю, а також тривалістю вегетаційного періоду, вплив бульбочкових бактерій на накопичення сирого протеїну в насінні гороху.
Аналіз одержаних даних показав, що вміст сирого протеїну в насінні гороху достовірно
змінюється як у зв‘язку з умовами року вирощування, так і в зв‘язку з особливостями сорту,
але ступінь мінливості вмісту протеїну в насінні під впливом цих факторів неоднаковий. Так,
в середньому по 66 сортах, що вивчали на протязі чотирьох років, вміст сирого протеїну в
насінні в залежності від року вирощування змінювався тільки на 17,1 %. Сортова ж мінливість
склала 66,2 %.
До високобілкових сортів гороху, із вмістом сирого протеїну в насінні в середньому за
три роки від 28,7 % до 30,2 %, увійшли в основному мозкові (зморшкуваті) сорти. Сорти із
мозковим насінням відрізняються за крупністю насіння, за тривалістю вегетаційного періоду,
але, незважаючи на це, всі вони мають вищий вміст сирого протеїну. В цьому відношенні мозкові сорти різко відрізняються від усіх інших сортів. Оскільки всі мозкові сорти мають високий вміст протеїну, то можна було припускати, що порівняно більший вміст протеїну повинні
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мати також і сорти, у яких насіння має кутасто-здавлену форму. Одержані нами дані не підтвердили ці припущення. У немозкових сортів будь-якої кореляції між вмістом азоту в насінні і
його формою не установлено.
Висока білковість насіння властива тільки мозковим сортам, у яких поверхня насіння крім
кутастості має ще глибокі удавленості. Будь-якого зв‘язку між вмістом сирого протеїну в насінні та його забарвленням (рожеве або зелене) також не було виявлено. Зеленонасіннєві сорти в
порівнянні з рожевозабарвленими містять у насінні більше цукру, в результаті чого за харчовими якостями вони ціняться вище. В цілому для всієї колекції гороху закономірним є те, що зі
збільшенням тривалості вегетаційного періоду вміст протеїну в насінні гороху збільшується. В
межах однакового вегетаційного періоду дрібнозерні сорти у порівнянні із крупнозерними містять у насінні також більше сирого протеїну. Серед сортів з однаковою масою 1000 насінин більшим вмістом азоту виділяються більш пізньостиглі сорти. В польовому досліді вивчали 21
тип сортів гороху за здатністю до утворення на коренях бульбашок, але встановити зв‘язок між
їх кількістю та вмістом сирого протеїну в насінні не вдалось.
Проведені за методикою Л.П. Борисової [27] дослідження показали, що за швидкістю
розварюваності насіння на першому місці стоять сорти гладконасіннєвого посівного гороху,
на другому – пелюшки і на третьому місці – сорти із мозковим насінням. Між посівним горохом швидше розварюється насіння тих сортів, у яких воно має кульовидну форму, гладеньку
поверхню та найменшу масу 1000 насінин. Встановлено, що окремі насінини будь-якого сорту
гороху розварюються в такій же послідовності, як відбувається і набухання, яке легко визначити за початком зморщування насіннєвої оболонки. Насіння, яке починає набухати в перші
години замочування, розварюється приблизно у два рази швидше, ніж те, що довго не набухало. Різниця за тривалістю розварювання насіння одного і того ж сорту у багатьох випадках
буває значно більша, ніж між різними сортами. Неодночасне набухання та розварювання насіння гороху, очевидно обумовлене біологічною особливістю бобових культур – формувати
частину так названих ―твердих‖ насінин. Здатність до формування насінин, які повільно набухають та розварюються сильніше виявлена у дикорослих форм, а також у місцевих зразків із
Китаю, Індії, Ефіопії, інших азіатських та африканських країн.
Було також установлено, що між розварюваністю насіння гороху та енергією його проростання існує пряма кореляція. Недружнє набухання насіння гороху викликає також недружнє його проростання, що в свою чергу є однією з причин неодночасного цвітіння та дозрівання. Тому зменшення різноякісності насіння гороху має важливе значення не тільки для покращення його продовольчих якостей, але й для підвищення дружності дозрівання, що для гороху також має важливе господарське значення.
Позитивний зв‘язок між енергією проростання, розварюваністю зерна та вмістом в зерні
сирого протеїну створює сприятливі можливості для виведення сортів гороху, що поєднують
всі три вищеназвані цінні господарські показники на більш високому рівні.
Після закінчення аспірантури у 1965 р. П. М. Чекригіна зарахували молодшим науковим
співробітником у лабораторію селекції зернобобових культур інституту. Він розуміє з яким
поєднанням ознак сорти гороху будуть найбільш урожайні в умовах східного Лісостепу України і починає займатися практичною селекцією.
Вивчення гібридів у той час проводили до F7-F8. Гібриди в F1 та F2 висівали об‘єднаним
насінням, а F3 та всі наступні покоління висівали за потомствами на ділянках по 4550 насінин. При дозріванні всі гібриди виривали, зв‘язували в снопи, звозили в приміщення і
аналізували вже взимку. Провідними ознаками при доборі гібридних рослин були число бобів
на плодоніжці, число насінин у бобі, а також число плодоносних вузлів. Відбирали рослини
тільки з парними, добре виповненими бобами. Всі інші рослини бракували.
Таке тривале вивчення гібридного матеріалу (до F8) було дуже громіздким і неефективним. Аналіз показав: якщо рослини гібридної комбінації у F1 та в потомствах F3-F4 за комплексом основних елементів структури урожаю поступаються рослинам стандартного сорту, то і
в наступних поколіннях вони будуть низькопродуктивними. На основі таких даних у 1968 р.
проведено більш жорстку браковку гібридних рослин у всіх поколіннях і вивчення гібридів
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гороху було обмежено чотирма поколіннями, причому браковку всієї комбінації почали проводити з першого ж року доборів у гібридному розсаднику.
З метою підвищення результативності селекції гороху, починаючи з 1969 року, значно
зросла доля складних гібридних комбінацій, а також збільшені обсяги схрещувань по кожній
гібридній комбінації – з 20 до 80-100 кастрованих і запилених квіток і кількість нових гібридних комбінацій складала до 200-250 щорічно, а в окремі роки і більше – до 300-400. Перехід до
складних схрещувань дозволив не тільки більш цілеспрямовано і результативно проводити
селекцію гороху, але й відкрив нові можливості зі створення чисельності нових, різної складності гібридних комбінацій.
Подальше вдосконалення методики селекційного процесу стосувалося гібридизації. Досить часто під час цвітіння гороху бувають посушливі періоди [27, 28]. В такі роки тривалість
цвітіння гороху буває не більше 5-6 діб, що дуже сильно обмежує одержання необхідної кількості гібридних комбінацій, особливо складних. Тривалий час, починаючи із 1944-го й до 1965 р.,
в лабораторії селекції зернобобових інституту схрещування гороху проводили в колекційному
розсаднику, на захисних ділянках сортовипробування та інших селекційних розсадниках. Спеціального розсадника схрещування не було, в результаті чого нових гібридних комбінацій щорічно виходило мало, а по кожній комбінації кастрували та запилювали не більше 20 квіток.
Окремий розсадник схрещування почали закладати починаючи із 1966 року. Схеми його
висіву майже щорічно змінювались, удосконалювались. До нинішньої, найбільш ефективної
схеми, прийшли тільки в 1991 р., тобто через 25 років.
Сучасний розсадник схрещування став свого роду компактним полігоном, де на однакових за розміром ділянках у чотири строки висіваються усі найбільш урожайні, з тими або іншими видатними ознаками сорти та селекційні номери для проведення запланованих комбінацій схрещувань. Строки сівби – оптимальні, потім через 3, 6, 9, 12 діб.
У розсаднику схрещування по попередньо розмаркованій ділянці ручними саджалками
щорічно висівали від 80 до 120 сортів та селекційних номерів. Строки кожного сорту висівають на одній грядці однаковою кількістю ділянок – по три п‘ятирядкових ділянки. На кожній
ділянці висівають по 50 насінин. Площа живлення рослин 15 х 15 см. По окремих сортах засівали не одну ділянку, а 2-3, в залежності від запланованого обсягу схрещувань з цим сортом.
Зазвичай, коли висівали останній строк, то на першому спеціальному вже з‘являлись
сходи. А коли на останньому строку починалося цвітіння рослин, то на рослинах першого
строку посіву вже утворювались боби, що дозволяло оцінювати сорти в умовах конкретного
року не тільки за висотою рослин, дружністю та рясним цвітінням, за їх реакцією на умови
конкретного року і пізній строк сівби, але й за числом бобів на плодоніжці, числом насінин,
що зав‘язалися у бобі. Все це дозволяло вносити відповідні, в більшості випадків, суттєві уточнення в план схрещування. Із 80-120 висіяних зразків для схрещування щорічно звичайно
бралося не більше 15-20 сортів.
Висів у чотири строки збільшує період цвітіння кожного сорту на 7-8 діб, а в спеціальні
за зволоженням роки і до 12-15 діб, тому проблеми з нестачею бутонів або квіток материнського або батьківського сорту навіть у посушливі роки при такій схемі висіву розсадника
схрещування звичайно не було. Тому щорічно одержували до 180-250 нових гібридних комбінацій при кастрації та запилюванні по кожній комбінації до 80-100 квітів.
Така схема сівби розсадника схрещування дозволила не тільки гарантовано щорічно
отримувати в достатньо великому обсязі нові гібридні комбінації, але і більш обґрунтовано
відбирати сорти для схрещування, виходячи із погодних умов, які склалися в поточному році.
Вилягання рослин гороху знижує не тільки урожайність зерна і створює труднощі його
збирання, але значною мірою ускладнює добір цінних генотипів із гібридних популяцій і ліній
у селекційному розсаднику, репродуктивні органи-боби розташовані не зверху стебла, як у
зернових культур колосся, а на декількох верхніх міжвузлях стебла і в більшій частині прикриті листками. Тому для гороху загальноприйнята для зернових самозапильників методика
сівби, оцінки і добору цінних генотипів на ранніх етапах селекції малоефективна. Відповідно
до гороху необхідно було її постійно удосконалювати, особливо коли обсяги схрещування та
вивчення гібридного і селекційного матеріалу збільшились у багато разів.
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Із збільшенням обсягу схрещувань по кожній гібридній комбінації з 20 до 80-100 квіток гібридного насіння в Fo по більшості комбінацій виходить до 250-300 штук. При щорічному ж створенні по 200-250 та більше нових гібридних комбінацій обсяг гібридного матеріалу у другому
поколінні в порівнянні з першим періодом селекції гороху різко зріс. Проводити сівбу ручним
способом, виривати та оглядати кожну гібридну рослину фізично ставало все важче і важче.
Щоб не зменшувати обсяги схрещувань, але гібридний матеріал одержати в посильному
для опрацювання обсязі, три роки – 1971-1973 відібрані в F2 рослини в F3 висівали не по потомствах, а об‘єднаним насінням морфологічно близьких за висотою та скоростиглістю рослин. По окремих же комбінаціях, у яких в F1 було одержано багато насіння, в F2 висівали тільки частину насіння. Природно, що така схема опрацювання гібридного матеріалу була недосконалою. Виникала постійна потреба подальшого удосконалення методики сівби та доборів
елітних рослин у гібридному розсаднику.
Проведені в достатньо великому обсязі багаторічні досліди з доборів у гібридних популяціях гороху у практичному плані хоча і не дали значних результатів (одержаний лише один новий високопродуктивний номер 76-1419), але для розробки більш ефективної методики добору
цінних господарських генотипів у гібридних популяціях гороху вони мали важливе значення.
Багаторазове збільшення числа нових гібридних комбінацій та кількості схрещуваних
квіток по кожній гібридній комбінації майже не покращило результативності селекції гороху
у порівнянні з 1965-1967 рр.
Однією з основних причин низької ефективності селекції гороху методом гібридизації, при
якому гібридні насінини у другому поколінні висіваються об'єднано, є те, що з таких посівів відбираються в основному фенотипово більш розвинені рослини — крайові та з розріджених місць
посіву. При цьому цінні генотипи гороху в об'єднаних посівах гібридів F2 могли втрачатися.
У зв‘язку з такими незадовільними для ефективності селекції результатами, з 1978 р.,
розпочато розробку нової, більш ефективної методики доборів цінних генотипів у гібридах.
Спочатку нова методика доборів відпрацьовувалась у селекційному розсаднику на оцінці потомств третього та четвертого покоління. До цього часу у селекційному розсаднику щорічно
висівали до 10-12 тисяч потомств, і переглянути усі рослини усіх потомств було неможливим.
У наступні роки встановлено, що оцінювати потомства краще не на корені достиглих
рослин, а в попередньо акуратно вирваних, обтиснутих руками, злежаних і висохлих на землі
снопиках на тій же ділянці, де вони і росли. Після нічної роси та дощу рослини в снопиках
краще злежуються, боби під вагою насіння провисають і більшість їх торкається землі. При
цьому, якщо рослини і боби будь-якого потомства уражені хворобами, то, знаходилися на сирій землі, вони через 4-5 діб ставали чорними. Якщо ж рослини і боби потомства здорові, не
схильні до захворювання, то вони не чорніють, а набувають жовто-рожевого забарвлення.
Оглядаючи попередньо підготовлені таким чином потомства, повернувши стороною, що
лежала на землі, добре помітно такі важливі господарські показники як загальна кількість бобів (багато їх або мало у порівнянні з кращими районованими та перспективними сортами),
виповненість бобів, ваговитість потомства нащадків, вирівняність рослин за висотою, ураженість хворобами та інші показники.
Потомства з почорнілими рослинами та бобами, з невеликою кількістю бобів, з погано
виповненими бобами, легкуваті повністю бракуються. Неуражені хворобами, з великою кількістю добре наповнених насінням бобів, ваговиті потомства у селекційному розсаднику щорічно відбирали у середньому не більше 3-5 %. При доборах за цією методикою особлива увага
зосереджується не стільки на пошуках окремих високопродуктивних рослин, а на пошуках
високопродуктивних потомств, що вкрай важливо не тільки для селекційного розсадника, а і
для гібридного.
При доборах у гібридах першого покоління усі рослини кожної гібридної комбінації
оглядали і недорозвинені, хворі, які за вираженістю основних елементів структури урожаю
поступаються стандартним сортам вибраковували. Відібрані рослини F1 індивідуально обмолочували та висівали у другому поколінні по потомствах.
Така методика добору дозволяє уже у F2 та F3 звільнитися від малоцінних гібридів і порівняно з традиційними методами добору у гібридах значно підвищити ефективність селекції
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гороху. Ця методика доборів із гібридів дозволяє добирати, як писав академік
П.П. Лук‘яненко [16], ―найбільш цінні, життєві лінії, у яких морфологічні та біологічні ознаки
встановлюються в найранніших поколіннях – в F2 – F3‖.
Особливе місце у схемі селекційного процесу гороху займає контрольний розсадник. Це
перший розсадник суцільного сівалочного висіву, що формується із візуально відібраних у
селекційному розсаднику константних гібридних потомств. Прийнята схема і норма висіву у
контрольному розсаднику повинна забезпечити не тільки достатньо достовірну оцінку урожайності досліджуваних номерів, але й забезпечити одержання достатньої кількості насіння
для посіву відібраних номерів у попередньому або навіть і в конкурсному сортовипробуванні.
У минулі роки селекції гороху на Харківській селекційній станції, а потім і в інституті
через недосконалість методики оцінки селекційних номерів у контрольному розсаднику значно подовжувався селекційний процес. По два – три додаткових роки доводилося вивчати номери у контрольному розсаднику або у попередньому сортовипробуванні.
У 1974-1980 рр. норма висіву номерів у контрольному розсаднику була прийнята така ж,
як і при проведенні державного сортовипробування – 1,2 млн. схожих насінин на гектар, а
облікова площа ділянки була в залежності від наявності насінин – 3,5; 5,0; 8,0 та 10 м2. Ділянки однакової площі групувалися в окремі досліди. Повторність – 2-1. Стандарти розміщували
через 9 номерів. При такій схемі висіву контрольного розсадника дуже складно або навіть
неможливо відібрати кращі за урожайністю номери, тому що на ділянках різної площі урожайність навіть одного й того ж стандарту суттєво різниться між собою. На ділянках 3,5 та 5,0
м2 вона вище у середньому на 12-16 %, ніж на ділянках 10 м2. Окрім того, облікова площа ділянок 3,5, 5,0 та навіть 8 м2 не завжди забезпечує одержання необхідної кількості насіння для
висіву номерів у сортовипробуванні.
Проведене впродовж 1978-1980 рр. вивчення у конкурсному сортовипробуванні залежності урожайності насіння від норми висіву на двох районованих сортах Льговський зеленозерний та Уладівський 10 показало, що при зменшенні норми висіву з 1,2 млн. до 0,7 млн. урожайність насіння гороху знижується не більше ніж на 0,15-0,18 т/га і на достовірність оцінки
номерів суттєвого впливу не має, але при цьому значно збільшується коефіцієнт розмножування. При нормі висіву 0,7 млн. схожих насінин на гектар урожай з ділянки площею 10 м 2
одержуємо такий же, як і при нормі висіву 1,2 млн. – у сприятливі за зволоженням роки до 3,5
– 4,0 кг, а в посушливі роки – до 2,4-2,8 кг. Тому, починаючи з 1981 року, площа ділянки у
контрольному розсаднику була прийнята 10 м2, а норма висіву в залежності від наявності насінин – від 0,7-0,8 до 1,2 млн. схожих насінин. У сприятливі роки в основному 1,2 млн., а в
несприятливі 0,7-0,9 млн. У роки, коли не по всіх відібраних номерах можливо отримати на
посів по 1200 насінин, проводимо групування номерів у досліди з однаковим числом насінин.
Площа ділянки 10 м2 та норма висіву 1,2 млн., а в несприятливі роки – 0,7-0,9 та навіть 0,6
млн. для контрольного розсадника в умовах східного Лісостепу виявляється найбільш прийнятними як для одержання достовірної оцінки урожайності номерів, що вивчаються, так і для
одержання максимально можливої кількості насіння для сортовипробування.
У безповторних дослідах контрольного розсадника найбільш складною є оцінка номерів
за урожайністю насіння. Досліджень за методикою оцінки урожайності селекційних номерів у
контрольному розсаднику дуже мало, а викладені в них методи не досить повно відпрацьовані
і в більшості випадків дуже ускладнені.
Окомірна оцінка насіннєвої продуктивності у сортів гороху дуже ускладнена через закритість частини бобів у загальній листостебловій масі, а насінин стулками бобів, а також через вилягання рослин. Багаторічний досвід окомірної оцінки номерів у польових умовах показав, що після збирання та зважування маси насіння виявляється, що фактичний рівень урожайності не завжди відповідає окомірній оцінці. Щорічно серед номерів, які одержали у
польових умовах високу оцінку, бувають недостатньо урожайні, і навпаки, номери з низькою
польовою оцінкою виявляються високоврожайними. У зв'язку з цим щорічно у контрольному
розсаднику збиралися всі номери комбайном ―Хеге-125‖, їх браковка відбувалася за фактичною масою насінин з ділянки, але з обрахуванням багаторазових окомірних оцінок.
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П. П. Літун [29], А. П. Орлюк, П. П. Бережний, П. П. Літун [30] для оцінки урожаю номерів у безповторних дослідах рекомендують значення урожаю стандарту брати як середнє не
із двох оточуючих, а з чотирьох прилягаючих ділянок, що розташовані лінійно в одному блоці, що також не виключає недоліків парного методу. При цьому автори пропонують обчислювати випадкові помилки, поправочні коефіцієнти, критерії НІР для кожного із двох сортів,
розташованих між стандартами, робити інші обчислення, що ускладнює обробку дослідних
даних, а в кінцевому результаті не дає достовірної оцінки номерів у цілому по досліду.
Більш досконалу методику оцінки номерів у контрольному розсаднику запропонували
А. В. Абакуменко та С. Ф. Лифенко [31]. При розташуванні ділянок контрольного розсадника
у декілька ярусів автори запропонували розташовувати стандартний сорт за ярусами у шаховому порядку із розрахунку одна ділянка стандарту в ярусі не більше, ніж на 20 номерів, які
знаходяться поблизу трьох або чотирьох ділянок стандарту двох або трьох прилягаючих блоків. Оцінка урожайності номерів при цьому виходить точніша, ніж при лінійному розташуванні стандартів. Однак автори не дали повної схеми розміщення стандартів у цілому по досліду, а окремі групи номерів оцінюються то за трьома, то за чотирма стандартами.
При удосконаленні методики оцінки урожайності номерів у контрольному розсаднику
на перше місце поставили завдання найти таку схему розміщення стандартів по усьому досліду, при якій як можна менше б відрізнялась урожайність між ними. Це завдання вдалось вирішити шляхом формування рівновеликих за площею посіву квадратної форми триярусних
дослідів із шістьма стандартами, розташованих у всіх таких дослідах контрольного розсадника у строго однаковому порядку. У процесі багаторічного опрацювання оцінки урожайності
номерів у контрольному розсаднику була досліджена різна кількість стандартів 4, 5, 6, 8, 10 та
номерів у триярусних дослідах. Найбільш ефективним виявився варіант, коли по ширині досліду розташовували не більше 16 ділянок, а стандартів для математичної обробки досліду було взято 6. При висіві великої кількості номерів у контрольному розсаднику на схемі посіву
накреслюють 2 - 3 блоки, у яких по ширині посіву буде по 16 ділянок.
З метою визначення рівня урожайності, вище якого необхідно відбирати у контрольному
розсаднику номери, у сортовипробуванні проаналізовано урожайність номерів, відібраних у
контрольному розсаднику 1991, 1993 та 1994 років.
На початку таких досліджень припускалося, що за урожаєм зерна у сортовипробуванні
будуть виділятись номери, у яких більш висока урожайність була і в контрольному розсаднику. Але повної закономірності за ці три роки доборів не виявлено. Відібрані у контрольному
розсаднику номери з урожайністю 116-125 % у сортовипробуванні дали урожай насіння не
вищий, ніж номери контрольного розсадника з урожайністю 106-110 %. В інші роки, наприклад, у 2001 році, був випадок, коли у контрольному розсаднику відібраний номер 00-189, у
якого при урожайності стандарту сорту Орловчанин 3,73 т/га був урожай 4,8 т/га, або вище
стандарту на 29 %, у наступні роки вивчення також дав високі врожаї. Але такі випадки чомусь бувають не як правило, а як виключення. У середньому за три роки найбільша кількість –
55 % більш урожайних номерів у сортовипробуванні відбиралась з номерів контрольного розсадника, які перевищили стандарт на 101-110 %. Однак, у 1991 та 1992 рр., коли погодні умови були сприятливими для росту та розвитку гороху і у контрольному розсаднику, і в сортовипробуванні, тоді значна частина – до 40 % номерів сортовипробування за урожаєм насіння
перевищила стандарт. Ці номери були одержані з номерів, які у контрольному розсаднику мали урожайність 96-110 %. Якщо ж у контрольному розсаднику номери відбираються у сприятливий рік, а у сортовипробуванні вони досліджуються у більш посушливі роки, то тоді з номерів контрольного розсадника з урожайністю нижче 100 % у сортовипробуванні за урожаєм
насіння з таких номерів нічого не виділяється.
У цілому ж із загального числа відібраних у контрольному розсаднику номерів у сортовипробуванні за урожайністю зерна перевищили стандарт з доборів 1991 року 30 % номерів, 1993
року – 38 % та 1994, надто посушливому році – 12 %. Така висока частка добору більш урожайних, ніж стандарт, номерів у сортовипробуванні свідчить про високу ефективність нових методик доборів цінних генотипів у гібридному, селекційному та контрольному розсадниках.
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Основним завданням контрольного розсадника, у якому ще у більшому обсязі збирається
візуально відібраний з порівняно розріджених посівів у селекційному розсаднику матеріал, є
надійний добір не високоврожайних номерів, а номерів, які за врожаєм зерна не поступаються
стандарту.
Виходячи з одержаних нами даних, усі номери контрольного розсадника з урожайністю
100 % та вище необхідно залишати для подальшого вивчення, а номери з урожайністю 96100 % бракувати з урахуванням умов року, окомірних оцінок, типу рослин, скоростиглості.
Добір же номерів, які за урожаєм зерна суттєво перевищують стандарт, є завданням наступного етапу селекції – сортовипробування.
Стосовно селекції гороху удосконалення методики оцінки та доборів у попередньому та
конкурсному сортовипробуванні проводилось при практичній селекції протягом багатьох років і в нинішній час, конкурсне та попереднє сортовипробування гороху у відділі висівають
сівалкою СКС-6-10 або «Клен» десятирядковими ділянками з обліковою площею 20 м2 та п'ятиразовою повторністю у конкурсному сортовипробуванні, та трьохразовою – у попередньому. Якщо у конкурсному сортовипробуванні вивчається багато ліній, то з метою зменшення
кількості ділянок повторність у конкурсному сортовипробуванні чотирьохразова. Але для
більш точного добору урожайних ліній вкрай важливо, щоб повторність у сортовипробуванні
була непарна, тому що при парній повторності – 2, 4, 6 – у багатьох випадках буває таке, що
половина повторностей за урожаєм насіння вища стандарту, а половина – нижча. І тоді при
браковці виникає питання, якій же частині повторності віддавати перевагу. Особливо це складно буває при дворазовій повторності.
Така удосконалена методика посіву конкурсного та попереднього сортовипробування
дозволяє природно, без затримки, просуватися відібраним у різних розсадниках селекційним
лініям до їх розмноження і передавати до Державного сортовипробування.
Дуже важливим для скорішого добору із сортовипробування більш цінних генотипів також є те, що у попередньому та конкурсному сортовипробуванні однакові облікові площі ділянок, норми висіву, схема розміщення у дослідах стандартів та ліній, що дозволяє мати змогу
порівнювати лінії за урожайністю попереднього та конкурсного сортовипробування.
З переходом сільськогосподарського виробництва на ринкові відносини суттєво зросли
вимоги до нових сортів гороху не тільки за рівнем їх урожайності та технологічності, але й до
строків створення нових сортів. У наш час нові районовані сорти гороху користуються попитом у виробників не більше трьох-п'яти років. Тому до селекційного процесу гороху додались
дві дуже важливі вимоги – як можна раніше, уже на перших етапах селекційного процесу,
знаходити більш урожайні генотипи і потім, як можна скоріше їх розмножити.
Взагалі, завдяки величезній проробленій роботі, значно підвищилась ефективність селекційної роботи, що проявилося у створенні та районуванні цілої низки сортів гороху різного
напряму використання. В перші роки селекція гороху на колишній Харківській селекційній
станції здійснювалась у напряму створення сортів зернового використання. І перший сорт
Харківський 131, створений на станції у 1952 р., передано до Державного сортовипробування
як зерновий сорт. Але він був пізньостиглим і мав велику вегетативну масу. Тому з 1960 року
сорт був районований не як зерновий, а як кормовий (укісний). З цього часу селекція гороху в
інституті стала проводитись у двох напрямах – зерновому та кормовому.
Цінність пізньостиглих сортів гороху визначається тим, що вони дають високий урожай
багатої білком зеленої маси у період, коли однолітні злакові культури та багаторічні трави
стають непридатними для використання на зелений корм, а кукурудза ще не виросла. При
цьому урожай зеленої маси у пізньостиглих сортів гороху у порівнянні з їх насіннєвою продуктивністю в меншому ступені зменшуються за роками. Але за високої та порівняно стабільній
урожайності зеленої маси високорослі пізньостиглі сорти гороху дають порівняно низький та
нестабільний урожай насіння, що стримує впровадження їх у виробництво.
Через нестачу насіння укісних сортів на зелений корм у суміші з вівсом висівають в основному зернові сорти, в результаті чого урожай зеленої маси з таких посівів одержують менше до 30-40 %. Необхідність збільшення виробництва насіння укісних сортів гороху ще бі465

льше зростає у зв'язку з тим, що у виробництві більш широко починають вирощувати низькорослі сорти зернового гороху через їх кращу технологічність. Тому, починаючи з 1960 р., в
селекції укісних сортів гороху було поставлено завдання створити сорти універсального використання, які за урожаєм насіння не поступалися б районованому середньостиглому зерновому сорту Рамонський 77, а за урожаєм зеленої маси наблизились би до сорту Харківський 131.
Методом гібридизації складної селекційної лінії 59-10 із сортом Харківський 131 був
створений сорт гороху Харківський 74, який у середньому за чотири роки (1973-1976) сортовипробування дав урожай насіння 2,97 т/га, що вище, ніж у сорту Харківський 131, на 1,21
т/га, при цьому за урожаєм сухої речовини у зеленій масі він також перевищив Харківський
131 на 0,3 т/га. Окрім того, сорт Харківський 74 більш стійкий проти вилягання й тому легше
скошується при збиранні його на зерно. У порівнянні з сортом Харківський 131 сорт Харківський 74 дозріває на 7-8 діб раніше, час його збирання на зерно звичайно збігається із закінченням збирання ранніх зернових, що зручно для використання збиральної техніки.
Сорт Харківський 74 передали до Державного сортовипробування в 1974 р., на 1980 р.
він вже був районований у 18 областях України та Росії. В усіх областях його районування
перевищує раніше районовані сорти у середньому за урожаєм насіння на 0,8-1,0 т/га та урожаєм сухої речовини в зеленій масі на 0,3-0,4 т/га. Максимальний урожай був одержаний у 1976
році у Волинській області на Горохівській сортостанції – насіння 4,48 т/га, зеленої маси 49,6
т/га та сіна 12,5 т/га. Із середньостиглих сортів сорт і в цей час є одним з найвисокоурожайніших за насінням та зеленою масою. На 2005 рік він занесений до Реєстру сортів рослин України та визнаний національним стандартом для усіх зон України.
В 1992 році до Державного сортовипробування переданий новий зерноукісний сорт Резонатор, одержаний від схрещування сортів Харківський 74 / Харківський 76 і багаторазового
добору – з F12. За три роки (1990-1992) конкурсного сортовипробування урожайність сорту
Резонатор склала 4,62 т/га, що на 1,32 т/га вище, ніж у сорту Харківський 74. За урожаєм зеленої маси сорт був на рівні стандарту, а за сухою речовиною перевищив стандарт на 0,15
т/га. У середньому за ці роки за урожаєм зерна сорт Резонатор перевищив і зерновий стандарт
Харківський 85 на 0,25-0,76 т/га. З 1997 року сорт Резонатор занесений до Реєстру сортів рослин для усіх зон України. За рахунок сортів Харківський 74 і Резонатор урожайність насіння у
зерноукісних сортів збільшилася у порівнянні із сортом Харківський 131 в середньому на 1,82,0 т/га. Це велике досягнення в селекції.
Були створені й районовані ще два сорти укісного гороху зі звичайними листками – Харківський зерноукісний (1974 рік, Росія) та Зерноукісний 92 (1997 р., Україна). Сорт Харківський 302 занесений до Реєстру сортів рослин України як у групі кормових сортів, так і в групі зернових сортів [32]. По укісному гороху великим селекційним досягненням відділу селекції гороху інституту було створення безлисточкових (вусатих) сортів.
У 1983 р. до Державного сортовипробування передано безлисточковий (вусатий) сорт Харківський вусатий. Такого типу сортів на сортоділянках і у виробництві тих років ще не було.
Визначальною особливістю нового сорту у порівнянні з іншими сортами є більш висока
стійкість проти вилягання, обумовлена добре розвиненими та міцно зчепленими між собою
безлисточковими (вусатими) листками, а також порівняно міцним стеблом і в цілому здоровим генотипом. Незважаючи на потужну вегетативну масу та високе стебло (при сприятливих
умовах до 200-240 см), при оптимальній нормі висіву насіння сорт практично не вилягає від
сходів до наливу бобів. У фазі налитих бобів рослини під вагою бобів не вилягають, а присідають, і репродуктивна частина рослини знаходиться у вертикальному положенні.
Вихідною формою для створення сорту Харківський вусатий був низьковрожайний
овочевий сорт Вусатий 5, одержаний В.К. Соловйовою на колишній Грибовській овочевій
селекційній станції. В інституті перші схрещування з цим сортом були проведені
С. М. Фріденталь у 1952 р. з сортом Харківський 131, а потім перше покоління гібридів – з
французьким сортом Акація смарагдова).
Константну високорослу вусату форму вдалося виділити тільки у F7. Рослини вирізнялися високорослістю, але мали дрібні, погано виповнені боби. З метою збільшення числа насі466

нин у бобі та підвищення насіннєвої продуктивності в 1971 р. цю форму схрестили з овочевим
багатонасіннєвим сортом Багатонасіннєвий 12. Максимальне число насінин у цього сорту –
11. Перше покоління гібриду цієї комбінації схрестили з високопродуктивною селекційною
лінією 59-10 / Харківський 131, з якої далі був одержаний широко районований і в наш час
укісний сорт Харківський 74. Із цієї складної гібридної популяції константні лінії з вусатим
типом листків виділені у F6 (1978 р.). Після вивчення їх у контрольному розсаднику й конкурсному випробуванні відібрано 19 морфологічно близьких безлисточкових (вусатих) біотипів,
що й склали сорт Харківський вусатий. Таким чином, сорт Харківський вусатий був створений за 21 рік у результаті складної ступеневої гібридизації та безперервного багаторазового
індивідуального добору.
В 1984 р. на Золотоніській сортоділянці Черкаської області сорт дав рекордний для гороху урожай зеленої маси – 64,8 т/га при урожаї стандарту Харківський 74-48,7 т/га, а на Криничанській сортоділянці Дніпропетровської області – найвищий між укісними сортами урожай насіння 4,01 т/га при урожаї стандартного сорту Зерноградський 66 у 3,46 т/га.
Впродовж 1986-1990 рр. сорт районований по Ставропольському краю, Грузинській,
Таджицькій РСР, Тюменській, Цілиноградській областях. Сорт Харківський вусатий являє
великий інтерес як новий вихідний матеріал для селекції високоврожайних безлисточкових
укісних сортів. За потужністю розвитку надземної маси йому й зараз немає рівного у світовій
колекції гороху [33].
На базі безлисточкового сорту Харківський вусатий та інших п‘яти листочкових сортів в
результаті складноступеневих схрещувань та багаторазових доборів створено три укісні безлисточкові сорти Вусатий 82, Вусатий 86, Вусатий 90 та три безлисточкових зернових Вусатий 93,
Камертон та Ескіз, із яких до Державного реєстру сортів рослин України занесено з 1993 р. сорт
Вусатий 82, з 1994 р. – сорт Вусатий 90 і з 2004 р. – сорт Камертон. Сорт Ескіз визнано перспективним на 2005 р. Сорт Вусатий 90 до 1993 р. районований у п'яти регіонах Росії. В Україні
сорт Вусатий 90 на 2005 р. визнаний національним стандартом.
На базі сорту Вусатий 93 та двох складних напівкарликових високопродуктивних зернових ліній зі звичайним типом листків створений зерновий безлисточковий сорт Харківський
еталонний. Завдяки невисокому – від 60 до 95 см – потовщеному стеблу та добре розвиненим
вусатим листкам не вилягає навіть у зволожені роки. Сорт легко збирається прямим комбайнуванням. За висотою рослин, стійкістю проти вилягання, обсипання зерна та придатністю до
збирання прямим комбайнуванням сорт може бути еталоном для зернових сортів гороху. З
2002 р. сорт занесено до Реєстру сортів рослин України, а з 2004 р. його визнано національним стандартом для усіх зон України.
На базі сорту Харківський еталонний у наш час весь селекційний матеріал відділу переведений на безлисточковий тип. У 2004 р. під урожай 2005 р. до Державного сортовипробування передано чотири нових напівкарликових безлисточкових сорти: Царевич, Моноліт, Еліт
та Шквал, що за урожаєм зерна перевищують сорт Харківський еталонний у середньому на
0,43 – 0,5 т/га.
На базі сорту Орлус, створеного у Всеросійському науково-дослідному інституті зернобобових та круп'яних культур (м. Орел), одержані безлисточкові напівкарликові сорти Модус,
який занесений до Реєстру сортів рослин України з 2004 року та два сорти – Ефектний, Девіз
– з 2007 р. По безлисточкових (вусатих) високотехнологічних формах створений новий, більш
урожайний селекційний матеріал.
Значних успіхів відділом селекції гороху досягнуто в селекції сортів із звичайним типом
листків. З 1989 р. до 2004 р. до Державного Реєстру сортів рослин України занесено 11 зернових сортів зі звичайним типом листків. Це середньорослі Харківський 85, Харківський 29,
Харківський 302, Харківський янтарний, Банан, Харківський 317, Харківський 376, Харківський 320, напівкарликові – Інтенсивний 92, Харків'янин, Інтенсивний 97.
Найбільшого розповсюдження у свій час у виробництві мали сорти Харківський 85, Харківський янтарний, Харківський 376, Харківський 320, Інтенсивний 92.
Більш посухостійким є сорт Харківський янтарний. Високу потенційну урожайність на467

сіння та зеленої маси має сорт Харківський 376. Зі звичайних середньостиглих сортів сорт
Харківський 376 – один з кращих для вирощування гороху на зерносінаж у потрійних сумішах: овес + горох вусатий + сорт Харківський 376.
На базі сорту Резонатор одержано нові листочкові лінії, які в сприятливому 2004 р. забезпечили найвищий урожай насіння – по 5,2-5,3 т/га, що вище кращих середньорослих листочкових сортів Харківський янтарний, Надійний на 0,35-0,59 т/га.
Значних успіхів відділ домігся у створенні більш скоростиглих сортів, які дозрівають на
7 – 8 днів раніше середньостиглих сортів, а за урожаєм насіння в нормальні погодні умови
року рівні їм. Перший такий сорт під назвою Зоряний передано у 2004 р. до Державного сортовипробування.
Починаючи з 2004 р. завідувачем відділу селекції гороху став Ігор Миколайович Безуглий. Свою наукову діяльність розпочав з вивчення гороху з нетрадиційним морфотипом рослин. Зокрема з детермінантним типом росту. В результаті цієї роботи створено перспективний
вихідний матеріал з новим поєднанням цінних господарських ознак, чотири лінії з детермінантним типом росту, високою стійкістю проти вилягання та продуктивністю, багатоплідністю
поповнили генетичний банк Національного центру генетичних ресурсів рослин України та
створено сорт Благодатний.
За останні роки колективом, очолюваним І. М. Безуглим, створено ряд високопродуктивних та технологічних сортів гороху – Оплот, Отаман, Меценат, Гейзер, Гайдук, Малахіт, які
займають значні площі посіву в Україні.
Уже в 2000-х рр. у відділі селекції гороху захистили кандидатські дисертації троє молодих учених. Так, Михайло Володимирович Решетников визначив селекційну цінність вихідного матеріалу гороху з різним алельним станом гена R за комплексом показників якості зерна та виявив їх зв'язок з продуктивністю. Ним ідентифіковано надійний вихідний матеріал для
селекції спеціалізованих за сферою використання зерна сортів гороху. З виділених у результаті досліджень джерел високої якості зерна в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України сформовано ознакову колекцію гороху в складі 37 зразків, яка рекомендується
для використання в селекційних програмах. Створено три лінії з поліпшеною якістю зерна, які
зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України.
У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію Антоніна Олександрівна Василенко. На
даний час займає посаду провідного наукового співробітника. Її дослідження спрямовані на
розробку основного напряму в селекції гороху – продуктивність і стійкість проти вилягання,
тобто теоретичному і експериментальному обґрунтуванню оптимального екологофізіологічного і морфологічного типу рослин як кінцевого результату селекції та моделюванню селекційного процесу при створенні сортів для інтенсивної технології вирощування. Антоніною Олександрівною визначено механічну щільність стебла в процесі вегетації рослин
сортів гороху різних морфотипів і напрямів використання. Нею удосконалено метод визначення лінійної щільності стебла, встановлено динаміку мінливості механічної і лінійної щільності зразків різних морфотипів, показано вплив морфометричних (лінійна щільність і діаметр
стебла), хімічних (вміст калію) та анатомічних (механічна щільність стебла) показників на
формування стійкості проти вилягання.
У цьому ж році захистив кандидатську дисертацію Сергій Станіславович Рябуха за темою
«Створення вихідного матеріалу для селекції стійких до збудників фузаріозу та аскохітозу сортів гороху в умовах східної частини Лісостепу України». Ним розроблено принципи і методи
оцінки та створення стійкого до збудників хвороб вихідного та селекційного матеріалу гороху,
ідентифіковано вихідний матеріал для селекції стійких до поширених у регіоні хвороб сортів
гороху. Створено спеціальну колекцію гороху за ознаками стійкості до збудників фузаріозу та
аскохітозу, використання якої підвищує ефективність селекції культури. Створено 10 нових
ліній гороху, які включено до Національного генбанку України (з них чотири лінії зареєстровано у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України) і використовуються при створенні нових сортів гороху з високою стійкістю до найбільш поширених в зоні хвороб – фузаріозу та аскохітозу. В процесі виконання роботи створено сорт гороху Харбел.
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У цілому ж дослідження проведено цілеспрямовано по створенню суттєво більш урожайних
та технологічних сортів і удосконаленню методики селекції. Завдяки значному обсягу (в окремі
роки у польових дослідах вивчалось від 26 до 37 тисяч селекційних номерів) селекційної роботи
та самовідданій і злагодженій роботі колективу лабораторії Інститут рослинництва ім.
В. Я. Юр‘єва НААН став провідною установою України по селекції гроху, а створені тут за
останні 10 років сорти Девіз (рік реєстрації 2007), Царевич (2008), Глянс (2008), Чекбек (2009),
Отаман (2011), Оплот (2011), Магнат (2012), Меценат (2014), Гейзер (2015), Корвет (2016) повністю відповідають сучасним вимогам високоінтенсивного виробництва, мають потенціал урожайності до 6,0 т/га, відзначаються стійкістю проти вилягання та обсипання насіння, придатні до
прямого комбайнування, значно пристосованіші в порівнянні із зарубіжними сортами до регіональних кліматичних умов і займають все більші площі на ланах України.
Різниця в тривалості вегетаційного періоду між сортами Царевич та Оплоту в 7-8 діб дозволяє при їх використанні знівелювати можливі погодні негаразди і подовжити оптимальні
строки збирання. Сорти Девіз і Глянс вирізняються високою екологічною пластичністю. У
сортів Отаман і Меценат нижча маса 1000 насінин дозволяє на 15-20 % скоротити затрати насіння на сівбу. Сорти Магнат та Гейзер відрізняються більшою вегетативною масою і їх можливо використовувати в сумісних посівах з іншими культурами. Високі товарні та смакові
якості має насіння сортів Царевич та Глянс.
За роки досліджень в лабораторії досліджень гороху створено новий високопродуктивний
та різноманітний генофонд гороху з новими ознаками, морфотипом та напрямами використання, і це є значним фундаментом для подальшого вдосконалення культури та створення нових
сортів.
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ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, СТАНОВЛЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ
ЛАБОРАТОРІЇ СЕЛЕКЦІЇ ПРОСА
С. М. Горбачова, О. В. Горлачова
Створення та впровадження у виробництво нових сортів проса з підвищеною врожайністю, високими показниками якості зерна та крупи, адаптованих до умов вирощування в різних
агрокліматичних зонах України є основним напрямом сучасної селекції цієї важливої
круп‘яної культури. З 1944 по 1972 рр. селекція проса проводилася під керівництвом завідувача лабораторії кандидата с.-г. наук Зінаїди Степанівни Чернявської. З 1972 по 2001 рр. –
доктора с.-г. наук, професора Станіслава Івановича Константинова. З 2001 р. і по теперішній
час – кандидата с.-г. наук Світлани Миколаївни Горбачової. Чисельність співробітників підрозділу варіювала від 15 до 6. За період існування лабораторії працювали десять кандидатів
наук. Серед них, крім завідувачів, наукові дослідження проводили В. М. Ліннік, Л. Я. Шапіна,
Н. Д. Нікуліна, Л. П. Думачова, Л. В. Григоращенко, Д. К. Єгоров, О. В. Горлачова.
Планова селекційна робота з просом на колишній Харківській дослідній станції почалася
з 1912 р. Вивчення місцевих сортів-популяцій проводив на невеликих ділянках професор П.В.
Будрін. Потім О.Ф. Гельмер за участю А. В. Чернишової досліджував місцеві сорти, що відрізнялись великою неоднорідністю за різними морфологічними ознаками, але завдяки дії природного добору характеризувались пластичністю і були добре пристосовані до місцевих умов.
На початку роботи ставилося завдання створити на основі таких популяцій більш однотипові
сорти з підвищеною урожайністю, якістю та пристосованістю до місцевих умов вирощування.
Так, методом масового добору із зразка Харківської області Гельмером Оскаром Федоровичем
був виведений і у 1930 р. переданий до державного сортовипробування сорт Харківське 436.
Сорт відрізнявся середньостиглістю, стійкістю проти вилягання, слабким осипанням зерна,
добрими технологічними якостями, підвищеним вмістом білка. До 1960 р. він вирощувався в
семи областях на площі близько 70 тис. га.
Уже в 1945 р. на Харківській селекційній станції вивчалися 600 зразків світової колекції
ВІР, а через рік 1072 зразка з 16 країн світу й республік колишнього СРСР досліджувалися за
комплексом ознак. У 60–ті рр. ХХ століття колекція відділу нараховувала 2411 зразків, з них
вітчизняного походження – 2129, та іноземного 282. Так, у результаті вивчення колекції проса
було встановлено наявність великого різноманіття за морфологічними, біологічними, господарськими ознаками. Виділено чотири нових різновидів проса. Було доведено, що для умов
Харківської області практичний інтерес являють зразки групи контрактум степової екологогеографічної групи, так як у найбільш повній мірі використовують умови вегетаційного періоду і формують високі врожаї.
У 1946 р. в посівах проса різновиду ауреум була знайдена рослина з вузькою волоттю,
схожою на могар, з коричневим кольором зерна кульовидної форми, з багатьма нерозвинутими колосками. Вперше була винайдена нова ботанічна група проса, яку умовно назвали могароподібним (З.С. Чернявська) [33]. Характерна особливість могароподібного проса - велика
кількість продуктивних стебел, підвищена здатність для природного запилення. Вміст протеїну могароподібної форми коливався від 19,0 до 20,5 %, що являло цінність для селекції на
підвищену якість зерна.
Певний період основними методами селекції проса залишалися індивідуальний та повторний масовий добір з районованих сортів.
Так, за 1946 – 1949 рр. у станційному сортовипробуванні виділилась форма 740 Ауреум,
створена методом індивідуального добору із сорту Веселоподолянское 367. Вона була передана
до Державного сортовипробування під назвою Харківське 740 і відрізнялася тонкоплівчастістю
(плівчастість 11,9%), посухостійкістю, технологічні якості пшона – вище середнього. Але старі
районовані сорти вже не відповідали потребам виробництва. Стає необхідним застосовувати
нові методи, зокрема використання природної гібридизації та штучного схрещування. Наступний етап, як подальший прогрес селекції, пов‘язаний із міжсортовою гібридизацією. Встановлені чисельними спостереженнями факти часткового перехресного запилення проса під час цві471

тіння (особливо при високій температурі і зниженій вологості повітря) дозволили використовувати природну гібридизацію для одержання нових форм проса.
Для одержання природних гібридів материнський сорт (один з районованих або перспективних сортів) обсівався сумішшю батьківських сортів – запилювачів. Крім того, застосовувався метод сівби районованих та перспективних сортів рядками, що чергувалися між собою.
У 1944 році на ділянках сорту проса Харківське 436 було знайдено рослини, типові для цього
сорту за формою волоті, величиною, формою та кольором зерна, але з антоціановим забарвленням не тільки колоскових лусок та волоті, а й верхніх листків. Рослини відрізнялися підвищеною продуктивністю. У гібридному потомстві було знайдено велике різноманіття за показниками. При подальшому доборі продуктивних форм з доброю озерненістю волоті, крупним зерном виділено лінії, що у 1954-1956 рр. передано на державне сортовипробування.
Сорт Харківське 2 (З. С. Чернявська, В. Я. Юр‘єв, Б. М. Кононенко, О. П. Буркун) характеризувався високим виходом крупи, легким шеретуванням зерна, добрим смаком каші. Сорт
районований з 1960 р. в Харківській і Хмельницькій областях, вирощувався у 1963 році на
площі 13380 га та випробувався у 52 областях колишнього СРСР. Сорт Харківське 25 відрізнявся підвищеною врожайністю зерна, мав у порівнянні із стандартом крупне, відносно тонкоплівчасте зерно та високий вихід крупи. Був районований з 1961 р. у восьми областях України. Вирощувався на площі 25501 га, та випробувався у 55 областях СРСР. Автор сорту З.С.
Чернявська, співавтор Б.М. Кононенко.
Вимоги до сортів зростали, і використовувані в той час методи селекції не задовольняли
запити виробництва. З 1961 року в інституті почали застосовувати ручну кастрацію квіток
проса за допомогою пінцета. Але результативність цього методу була низькою, і в 1962 р.
С. І. Константинов, Ф. С. Ястребов, Я. І. Мілаєв, В. С. Столяренко [14,15] почали використовувати термічну кастрацію за допомогою універсального польового термостату (ПТУ). Суть
методу полягала в тому, що при впливі гарячого повітря (температура 50 - 520С) на квітки
протягом 6-8 хвилин пилок гинув, а життєздатність приймочок зберігалася на 60-70 %. Але
цей метод виявився трудомістким, вимагав спеціальної апаратури, використання якої в польових умовах не завжди було зручним. У 1961 р. проведена штучна гібридизація проса у 16
комбінаціях, в склад яких увійшли високоврожайні районовані та перспективні сорти нашого
інституту, а також інших науково-дослідних установ. З 1967 р. почали використовувати простий водний спосіб І. В. Яшовського (1962) [34]. Штучна гібридизація стала одним з основних
методів для одержання цінних форм із комплексом ознак. З‘явилася можливість об‘єднання в
одному генотипі ознаки високої продуктивності рослин з такими важливими властивостями,
як стійкість проти вилягання, осипання, посухи, до основних хвороб і шкідників, а також високими технологічними показниками якості зерна і крупи. Відомо, що успіх селекції залежить
від правильного вибору батьківських компонентів, типів схрещувань, обсягу одержаних комбінацій, методів добору генотипів. У практичній селекційній роботі 60-70 рр. широко використовувався підбір компонентів схрещувань за еколого-географічним принципом. Творче співробітництво відділу селекції проса нашого інституту на чолі з відомим селекціонером, доктором
сільськогосподарських наук (з 1981 року), професором Станіславом Івановичем Константиновим з колективом лабораторії круп‘яних культур Всесоюзного інституту рослинництва імені М.
І. Вавилова дозволило залучати у схеми наукових досліджень принципово нові джерела як батьківські компоненти для гібридизації. Була доповнена характеристика виду, класифікація проса на різновиди із встановленням важливих ботанічних та господарських ознак, ареалу використання та селекційного значення. Залучення вивчених зразків у гібридизацію дало можливість
одержати новий вихідний матеріал та на його основі за 1961-1975 рр. створити такі сорти як
Харківське 65, Харківське 86, Харківське 72, що забезпечували врожайність 2,5-3,5 т/га і характеризувались добрими технологічними якостями та споживчими властивостями.
Одним з важливих та перспективних методів селекції є віддалена гібридизація. З метою
одержання нового вихідного матеріалу, особливо за продуктивністю і крупністю зерна, з
1970 року в лабораторії почали використовувати міжродові схрещування проса із сорго. Одержані гібриди широко залучалися до селекційного процесу.
У 80-90 роках дослідження широкого різноманіття вихідного матеріалу проса проходять
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на основі встановлення практичної цінності генотипів за різними ознаками за результатами
екологічного вивчення, що дозволило оцінити та ідентифікувати форми, які характеризуються
високою екологічною пристосованістю, тобто мають генетичний комплекс адаптації до умов
східної частини Лісостепу України [5, 7]. Виявлені та рекомендовані для використання джерела продуктивності, підвищеного вмісту білка, каротиноїдів, триптофану та лізину.
З метою одержання принципово нових форм з 1967 року С. І. Константинов,
В. М. Ліннік разом із співробітниками Агрофізичного інституту ВАСГНІЛ ім. академіка Йоффе (м. Ленінград) проводили дослідження з визначення оптимальних доз та концентрацій фізичних мутагенів. У 1968 році у розсаднику експериментального мутагенезу вивчалося вже
понад 1950 мутантів. У 1971 році стали застосовувати метод хімічного експериментального
мутагенезу. Особливу цінність для селекційної роботи являють мутанти, стійкі до сажки (Мутант 5, Мутант 6), з підвищеним вмістом білка та незамінних амінокислот (81-7743 і 81-5027),
з коротким вегетаційним періодом, з високою якістю зерна [24,27]. Багаторазовий добір з мутантних форм дозволив одержати ряд сортів (Харківське 37, Харківське 71, Харківське 72 та
інш.), що увійшли в родоводи відомих районованих сортів проса.
Використовуються мутанти як джерела стійкості до сажки, зокрема в сорті Чегет, створеним разом з ВНДІК. Сорт має стабільну врожайність, високі технологічні показники якості
зерна. Занесений в державний реєстр Росії з 1993 р. по Північно – Кавказькому регіону.
З 1987 р. у п‘яти областях України районовано сорт Харківське 57 за авторством
С. І. Константинова, В. М. Лінника, Л. Я. Шапіної. Створено цей сорт методом експериментального мутагенезу в результаті обробки насіння сорту Харківське 37 (Веселоподолянське 403 \
Харківське 25) 0,025 %-ою нітрозоацетилсечовиною з наступним індивідуальним добором
високопродуктивних рослин із доброю якістю крупи. Сорт характеризується високою врожайністю зерна, відмінними харчовими властивостями, високою пластичністю. Його було
визнано національним стандартом України [24].
Впродовж 1976-1987 рр. районовано пять сортів проса. Так сорт Харківське 65
(С. І. Константинов, З. С. Чернявська, Н. Д. Нікуліна) створений шляхом багаторазового індивідуального добору з гібрида від штучного схрещування сортів Веселоподолянське 367 та Саратовське 853. Сорт характеризується високою врожайністю зерна та якістю крупи. Районований з
1980 р. у Харківській, Ростовській, Бєлгородській, Полтавській та Одеській областях.
Індивідуальним добором рослин із гібрида від штучного схрещування між сортами Веселоподолянське 1296 та Красне Тойденське 215 створено сорт Харківське 86
(С. І. Константинов, В. М. Ліннік, Л. Я. Шапіна, М. П. Агафонов). Сорт високоврожайний,
стійкий до сажки. Районований з 1986 р. в Харківській області.
У порядку обміну селекційним матеріалом, разом з Бєлгородським СГІ створено Бєлгородське 1 (С. І. Константинов, В. М. Ліннік, Н. Д. Нікуліна). Створено індивідуальним добором високопродуктивних, із доброю якістю крупи рослин із гібрида від штучного схрещування сорту Миронівське 51 та зразка колекції ВІР К-6361. Характеризується високою врожайністю зерна та доброю якістю крупи. Районований з 1986 р. у Бєлгородській області.
Залучення мутантних форм у гібридизацію дозволило одержати вихідний матеріал, який
поєднує мутаційну і рекомбінативну мінливість, що значно підвищує результативність добору. Так, лінія 89-9110 була створена шляхом схрещування сорту Веселоподолянское 1296 та
Красное Тойденское 215 і характеризувалась високою продуктивністю рослин та подовженим
вегетаційним періодом. У результаті обробки цієї форми мутагенами нітрозоетілсечовиною
(НЕC), діазоацетілбутаном (ДАБ) із розчинами ПАБК та екстрактом з картоплі у різних концентраціях та експозиціях одержані середньостиглі мутантні форми з високими показниками
продуктивності та якості зерна, які перевищують стандарт за врожайністю на 54-59 %. З 1996
р. до Державного реєстру сортів рослин України занесений сорт Харківське 31 (автори
С. І. Константинов, С. М. Горбачова, Л. В. Григоращенко, Л. Я. Шапіна, Г. О. Чернобаєва,
Н. Ф. Голдобіна, В. М. Ліннік), отриманий у результаті багаторазового індивідуального добору на інфекційному фоні з мутантної форми, індукованої з гібридної комбінації (Миронівське 51 / Імунне 366) 0,08 % розчином НЕС у сполученні з ПАБК 0,05 %).
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З подальшим розвитком селекції виникає потреба виявлення джерел високобілковості та
підвищеного вмісту незамінних амінокислот, зокрема лізину та триптофану. Дослідження колекційних зразків з ВІР, а пізніше з НЦГРРУ, проведені у різні роки Н. Д. Нікуліною,
Л. П. Думачовою, С. М. Горбачовою, О. В. Горлачовою [4, 7, 18, 30], дозволили визначити
джерела цих ознак та залучити їх до селекційної програми відділу. Слід відзначити, що з
1984 року оцінки середніх багаторічних даних за ознаками дублюються аналізом характеру
екологічної стабільності, а це дає змогу виявити джерела високого вмісту білка, триптофану
та лізину, які в різних кліматичних умовах реалізують генетичний потенціал.
Виділено генотипи з високою загальною адаптивністю до факторів зовнішнього середовища за продуктивністю, біохімічними і технологічними якостями зерна та стійкістю до меланозу. Серед сільськогосподарських культур просо ціниться поживними достоінствами, в тому
числі і високим вмістом каротиноїдів (провітаміну А), що являє широко розповсюджену у
рослинному та тваринному світі групу жовтих пігментів. Каротиноїди відіграють значну роль
в реакціях метаболізму людини та тварини. Підвищення вмісту каротиноїдів є важливим завданням при селекції на якість. Високий вміст каротиноїдів обумовлює більшу яскравість та
склоподібність ядра, а також покращує харчові характеристики крупи. На початку ХХІ століття
вперше в умовах східного Лісостепу вихідний матеріал проса оцінювали за цією ознакою для
селекції на адаптивність. Встановлено кореляцію між вмістом каротиноїдів у зерні і продуктивністю, вмістом білка в зерні, технологічними властивостями зерна та ураженням меланозом.
Виділено донори високого вмісту провітаміну А та визначено характер успадкування цієї ознаки. Сорт Слобожанське (С. І. Константинов, С. М. Горбачова, Д. К. Єгоров) створено методом
внутрішньовидової гібридизації сорту Харківське 57 та лінії мутантного походження 82-8361
(М11 Харківське 65) ДМС 0,02%). Максимальна врожайність його досягала 6,3 т/га. Сорт внесено до Державного реєстру сортів рослин, рекомендованих для поширення в Україні з 2001 року
для вирощування в зонах Лісостепу і Полісся. Сорт Слобожанське відрізняється високими технологічними показниками якості зерна та споживчими властивостями крупи, характеризується
підвищеним вмістом каротиноїдів (4,5-5,8 мг/кг).
У 90-х роках співробітником лабораторії Д. К. Єгоровим продовжено дослідження по
вивченню генетичної цінності мутантних форм. Одержано широкий спектр мутацій за формою і забарвленням волоті та зерна, за продуктивністю, за довжиною вегетаційного періоду.
У результаті досліджень були одержані дані про підвищену мутабільність гетерозиготних форм проса гібридного походження у порівнянні з гомозиготними та зроблено висновки
про високу ефективність їх практичного використання.
Заслуговують уваги скоростиглі форми, отримані також методом експериментального
мутагенезу. Особливо відрізняється лінія 95-1536, що була одержана шляхом обробки сорту
Благодатне 0,0125% розчином нітрозоетілсечовини. Дозріваючи на 10-12 днів раніш за стандарт, вона забезпечує врожайність на рівні 2,84 – 3,36 т/га, при цьому слабко уражуючись сажкою. При використанні у післяжнивних та післяукісних посівах додатково можна зібрати
1,5-2,0 т/га зерна високої якості. На увічнення пам‘яті свого колишнього керівника та учителя
Станіслава Івановича Константинова співробітники С. М. Горбачова (нинішня завідуюча лабораторією), Д. К. Єгоров, Н. С. Пономаренко передали цю лінію на державне сортовипробування під назвою Константинівське.
Для створення гетерозиготних популяцій і сортів проса з потенційною врожайністю 5,56,0 т/га і стабільною її реалізацією в різних екологічних умовах, особливого значення набуває
вивчення генетичного фонду і вибору окремих форм як компонентів для схрещування на основі знання їх генетичної цінності. Були вивчені генетичні компоненти продуктивності в системі діалельних схрещувань 1-го методу Гріффінга з застосуванням алгоритму Хеймана. Аналіз генетичних властивостей у гібридів першого та другого поколінь був проведений за спеціально розробленою програмою співробітниками відділу генетики Укр. НДІРСіГ (П. П. Літун)
[20]. Встановлено, що для створення високопродуктивного вихідного матеріалу проса необхідно залучати в схрещування як донори зразки, що стабільно поєднують високу концентрацію домінантних алелів з високими ефектами загальної та специфічної комбінаційної здатності. Такими донорами визначено та рекомендовано залучати у селекційні програми сорти Хар474

ківське 57, Харківське 86, Миронівське 51, Імунне 366 та інші. Показано ефективність складних і насичуючих схрещувань і отримано новий перспективний матеріал.
Крім створення сортів зернового напряму, співробітниками лабораторії ведеться робота
по створенню сортів кормового використання. До 80-х рр. в Україні не було сортів кормового
напрямку, тому створення сортів, спроможних забезпечувати урожай зеленої маси 30-40 т/га
та сіна до 7 – 9 т/га, стало для селекціонерів важливим завданням. Дослідження великої кількості гібридів, особливо за участю могароподібного проса, дозволили Константинову Станіславу Івановичу, Лінніку Василю Михайловичу, Шапіній Лідії Яківні виділити лінії, що відрізнялись високорослістю, добре облистяними рослинами та ремонтантністю. Так, шляхом родинно-групового добору з гібрида від схрещування сортів Харківське 886 та Могароподібне
984 було створено сорт Харківське кормове, який районовано з 1980 року. У 1977 році у Ростовській області було засіяно 228 га просом та 237 га було під сумісними посівами проса та
сої. Одержано у першому випадку по 20,0-22,0 т/га, у другому – по 30,0 т/га зеленої маси. Самий високий врожай зеленої маси (41,9 – 42,6 т/га) одержано у 1978 р. на сортодільницях Харківської та Ульянівської областей.
У результаті творчого співробітництва селекціонерів нашого інституту та Казахського
НДІ зернового господарства ім. О. І. Бараєва з мутантної форми 73-5710 методом індивідуального добору на інфекційному фоні одержано сорт Кормовое 89, який занесено до реєстру
сортів рослин Казахстану з 1993 року. Цей сорт відрізнявся від інших сортів кормового проса,
які вирощувалися в господарствах північного Казахстану та Сибіру, підвищеною стійкістю до
сажки та здатністю давати високий урожай зеленої маси, сіна та зерна на солонцях, що безумовно дуже цінно для областей Північного Казахстану, де є 15 млн. га солонцевих грунтів.
[117].
У 2017 р. до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні,
внесено сорт кормового напряму використання Богатирське. Сорт створено методом внутрішньовидової гібридизації за участю сортів Слобожанське, Тонкопленчатое 048, Оренбургское
82, Л ІР 89-4071. За даними конкурсного сортовипробування за три роки випробування сорт
Богатирське при врожаї зерна сорту Харківське кормове – 2,47 т/га перевищив його на
0,32 т/га, у порівнянні з національним стандартним сортом Омріяне перевищення склало
0,54 т/га; перевищення врожайності зеленої маси відповідно складає 3,0 т/га та 9,0 т/га; сіна
1,0 т/га та 3,3 т/га. Сорт характеризується підвищеним вмістом білка в зерні та вмістом сирого
протеїну в зеленій масі. Маса 1000 насінин – 9,8 г.
Одним з основних напрямів селекції проса є селекція на якість зерна та крупи. Якість
зерна проса обумовлюється такими технологічними показниками, як крупність зерна, вихід
крупи та плівчастість, вирівняність, склоподібність. Споживчі властивості крупи
характеризуються коефіцієнтом розварюваності каші (співвідношенням об‘єму вареної каші
до початкового об‘єму крупи), тривалістю варки, кольором, смаком та консистенцією. Серед
великого різноманіття вихідного матеріалу колекційних зразків та районованих у попередніх
роках сортів було мало таких, що поєднували високу продуктивність з високими
технологічними та споживчими показниками якості. Так, в дослідженнях С. І. Константинова,
В. М. Лінніка, Н. Д. Нікуліної [16] наведено, що частина сортів відрізнялася високими
технологічними якостями зерна, але мала середні споживчі властивості пшона. І навпаки,
серед районованих сортів були сорти з відмінними якостями каші, але за технологічними
якостями зерна – середні. Із застосуванням гібридизації в селекції проса значну увагу стали
приділяти вихідному матеріалу, підбору батьківських компонентів, цілеспрямованому добору
з оцінкою потомств за комплексом ознак. Так, у результаті досліджень великої кількості
зразків з колекції ВІР встановлено, що високими технологічними якостями зерна
відрізняються форми з кремовим зерном. Аналіз гібридів першого покоління за
технологічними якостями зерна, проведений Б. О. Весною [2] дозволив виявити різний
характер наслідування цих ознак у залежності від генотипу сортів, залучених у схрещування.
Вже, починаючи з третього покоління селекціонерами добиралися рослини з комплексом
цінних ознак. На ранніх етапах селекційного процесу рекомендувалося проводити окомірну
оцінку за технологічними якостями зерна та інтенсивності забарвлення пшона, враховуючи
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кореляційні залежності, а починаючи з контрольного розсадника – проводити повний аналіз
технологічних якостей та споживчих властивостей крупи.
Відомо, що у виробництві перевагу віддають крупнозерному кульовидному просу, яке
характеризується більшим виходом пшона. Тому селекціонери приділяють цьому напряму
велику увагу. Доведено, що крупність зерна в незначному ступені залежить від умов
вирощування, а визначається більше генотиповими факторами. Виявлено високу ефективність
добору при окомірній оцінці, що дало змогу підвищити результативність селекційного
процесу шляхом обробітку більшого обсягу матеріалу в польових та лабораторних умовах.
Так, у результаті досліджень одержані форми з масою 1000 зерен 9,0 – 12,0 г, але внаслідок
того, що у них частіш за все квіткові плівки нещільно змикаються, такі зразки більше
уражуються меланозом. Тому, визначення генетичної та практичної цінності крупнозерних
зразків, залучення їх до гібридизації та добір ведеться з урахуванням комплексу ознак якості з
метою отримання біотипів, що відповідають вимогам селекційних програм. Вирівняне зерно
кульовидної форми легше шеретується, дає більший вихід пшона. Тому, при визначенні
технологічних якостей проводиться аналіз на вирівняність зерна на лабораторному розсівку аналізаторі. При доборі волотей з гібридних популяцій добираються тільки такі, що мають у
нижній частині добре виповнене зерно. Такий ранній добір рослин з вирівняністю зерна у
межах волоті дозволяє збільшити обсяги проробленого селекційного матеріалу без
проведення лабораторного аналізу.
Перевага віддається сортам з невисокими показниками плівчастості, легким та бистрим
шеретуванням, високим виходом пшона. Так, з підвищенням плівчастості зерна покращується
натура, якість пшона, оцінка каші, але знижується крупність, вихід пшона, маса 1000 зерен [1,
17]. З товщиною квіткових лусок пов‘язана посухостійкість проса: грубі луски більше
перешкоджають випаровуванню вологи зерна в період його наливу, особливо, при високих
температурах. Б. О. Весна [2] досліджував поживні властивості різних за кольором лусок
форм проса та виявив, що червоно- і жовтозерні форми проса мають високі поживні
властивості пшона у порівнянні з білозерними. Червоні і жовті квіткові луски краще
захищають каротиноїди від руйнівної дії сонячного світла, тому ядро тонкоплівчастих
різновидностей проса в посушливі роки завжди блідніше, ніж у грубоплівчастих і
характеризується низьким вмістом каротиноїдів. Також виявлено, що вихід крупи
зменшується при надмірній кількості опадів і зниженому температурному режимі, особливо, в
період від викидання волоті до дозрівання зерна. Спостерігався чіткий зв‘язок товщини
квіткових плівок, кольору зерна з технологічними властивостями зерна проса – плівчастістю
та виходом крупи. При підвищенні інтенсивності кольору зерна підвищується плівчастість (r
= 0,89-0,94) і знижується вихід пшона (r = 0,81-0,84) [2]. Після проведення генетичного
аналізу було виявлено, що ознака ―вихід крупи‖ має спрямоване домінування, тобто чим вище
концентрація домінантних алелів, тим більше відбувається підвищення виходу крупи [6].
Дослідженнями З. С. Чернявської [33], Л. В. Григоращенко [8], Д. К. Єгорова [10] було
доказано, що такий показник як склоподібність суттєво впливає на якість крупи. При
переробці проса в крупу склоподібне пшоно менше піддається дробленню, ніж мучне,
знижуючи втрати частин ядра і, тим самим, підвищуючи показник виходу пшона.
Одним із факторів, що погіршує якість пшона проса є меланоз ядер. Меланоз – це
потемніння зерна в результаті зараження квіткових плівок і ядра комплексом
напівсапрофітних бактерій і грибів [29]. З метою створення нового вихідного матеріалу для
селекції на стійкість до меланозу, починаючи з 1982 року, в лабораторії досліджуються
колекційні зразки різних еколого-географічних груп на природному інфекційному фоні. У
результаті були виділені та рекомендовані до використання у селекційному процесі зразки із
стабільною підвищеною стійкістю до цієї хвороби: к-8789, к-8783, к-8790 (Угорщина), к-2525,
к-9717, к-9715 (Росія) та інш. [7, 21].
Особливості успадкування ознаки ураження зерна меланозом більш детально вивчали
Л. В. Григоращенко і С. І. Константинов [21]. Ними було встановлено, що ця ознака має полігенний характер успадкування. За даними О. В. Горлачової [7] характер успадкування стійкості
до меланозу змінювався за роками досліджень (з неповного домінування на рецесивний епі476

стаз). За роки досліджень одержано та виділено лінії, які поєднують високу продуктивність,
крупність зерна, яскравість ядра із стійкістю до меланозу, та увійшли до родоводів нових сортів.
Найбільш шкідливою та поширеною хворобою проса є сажка, яку викликає фітопатогенний гриб Sphacelotheca panici-miliacei (Pers.) Bub. із роду Ustilago. Він уражує лише просо і
тому є специфічною для цієї культури хворобою. Патоген розповсюджений по всіх зонах прососіяння. При сильному ураженні посівів недобір урожаю може складати 20-30 % і більше.
Створення і впровадження стійких сортів проса є економічно ефективним методом боротьби з сажкою. Ця робота проводилася з 1970 року С. І. Константиновим, Л. Я. Шапіною,
В. М. Лінніком. Спочатку було створено інфекційний фон, вивчено вірулентність патогена,
відповідно до цього визначена схема селекційної роботи на стійкість. У перші роки роботи
(1970– 1976) використовували місцеву популяцію сажки (харківську) та ряд популяцій з різних областей України, Татарстану, Поволжжя та Казахстану. З 1976 р. стали використовувати
і карантинну популяцію сажки. У наступні роки була вивчена вірулентність патогена на популяціях сажки та успадкування стійкості до хвороби у гібридів проса.
На протязі останніх років у схрещування залучаються джерела стійкості до різних груп
рас сажки (Харківське 86, Радуга, Харківське 56, Масловское 4, к-8751, к-2755, Пикуловичское та ін.). Одержані гібриди, починаючи з молодших поколінь, вивчаються на інфекційному
фоні штучного зараження сажкою. На попередньому етапі ідентифікації селекційного матеріалу на стійкість до сажки проводиться расова диференціація спорозразків з використанням
генетичного набору сортів-диференціаторів, захищених ідентичними генами стійкості. Створено генофонд сортів, які характеризуються стійкістю до різних груп рас сажки. Так, у 1976 р.
виділено перші стійки до сажки мутанти: Мутант 5, індукований з форми проса Харківське 34
0,12 % НЕС та Мутант 6, індукований з лінії гібридного походження (Саратовское 853 / Веселоподолянське 967) 0,025 % НЕС. Ці мутантні форми характеризуються високою врожайністю зерна, якістю крупи і використовуються як джерела стійкості до сажки, зокрема у сорті
Чегет, що створено разом з Всеросійським НДІ кукурудзи.
За останні десять років створено та внесено до державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, ряд сортів, які мають одночасно стійкість до двох або трьох
груп рас сажки. Сорт Вітрило (2008 р.) створено методом внутрішньовидової гібридизації за
участю сортів Масловське 4, Харківське 86 та зразка ВІР К-10006 з наступним багаторазовим
індивідуальним добором, на штучному інфекційному фоні сажки показав високу стійкість до
першої, третьої, четвертої рас сажки та середню до другої раси. За даними Держкомісії по
сортовипробуванню в зоні Степу України гарантована прибавка урожаю за два роки склала
0,26 т/га. Врожайний з високими технологічними показниками зерна та крупи сорт Ювілейне
(2009 р.), створено методом внутрішньовидової гібридизації за участю сортів Масловське 3 та
Миронівське 51, відрізняється високою стійкістю до другої, третьої, четвертої рас сажки,
стійкий проти вилягання та осипання. За роки державного сортовипробування гарантована
прибавка склала 0,31 т/га. У екологічному сортовипробуванні в умовах Херсонської області у
повторних посівах після вирощування ярого ячменю показав стабільну високу врожайність за
роками досліджень.
Сорт проса Козацьке, створений методом хімічного мутагенезу шляхом обробки сорту
Благодатное 0,0125 % розчином нітрозоетилсечовини, з високими споживчими якостями зерна і
крупи, стійкий до поширених рас сажки. Крупнозерний, маса 1000 зерен - 8,2 г. Стійкий до вилягання та осипання зерна, стійкий до сажки. Характеризується високими технологічними
показниками зерна та крупи. Гарантована прибавка урожайності за три роки державного сортовипробування склала від 0,18 – до 0,6т/га. Максимальна врожайність сорту у 2008 році за даними
Хмельницького ДЦЕСР досягала 6,4 т/га. Сорт рекомендовано для поширення по всіх зонах
України з 2010 року. У 2016 та 2017 роках занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні нові сорти: Сонечко слобідське (зона Степу) та Незалежне
(зона Степу та Полісся), адаптовані до різних умов вирощування. Сорт Сонечко слобідське
характеризується високою врожайністю, якістю зерна і крупи (вихід крупи 8-83 %, плівчастість 15,8-16,0 %, яскравість ядра 4,5 балів, смакові якості каші – 4,6 бали). Сорт Незалежне
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створено методом внутрішньовидової гібридизації за участю сортів Харківське 22, К-8751,
Масловське 4, Л ІР 83-10523. Сорт характеризується високими технологічними показниками:
вихід крупи 82,9 %, плівчастість 16,6 %, маса 1000 насінин – 7,86 г, крупа яскраво-жовтого
кольору, оцінка каші 4,35 балів. Сорт стійкий проти вилягання та осипання зерна, ураження
меланозом від 0,1 до 2,2 %, стійкий до 1,4,5 рас сажки, слабо уражується другою і третьою
расами при штучному зараженні.
Просо – посухостійка культура, але недостатня кількість вологи, підвищені температури
повітря при проходженні фаз онтогенезу (кущення, вихід в трубку, цвітіння, дозрівання) значно
впливають на рівень врожайності культури. В останні роки дослідження лабораторії спрямовані
на визначення посухостійкості селекційних ліній та колекційних зразків у польових умовах, а
також лабораторними (непрямими) методами, такими як визначення проростання насіння у розчині осмотика, визначенням вмісту триптофану в зерні тощо. У результаті проведених досліджень понад 3000 зразків різних еколого-географічних груп були встановлені особливості кожної з них. Доведено, що для умов Харківської області практичну цінність для селекції являють
зразки степової казахстанської, степової української та лісостепової еколого-географічних груп.
Дослідження широкого різноманіття вихідного матеріалу проса проходили на основі встановлення практичної цінності генотипів за різними ознаками згідно з результатами екологічного
вивчення, що дозволило оцінити та ідентифікувати зразки, що характеризуються високою екологічною пристосованістю, тобто мають генетичний комплекс адаптації до умов вирощування
[5, 7]. Визначено адаптивну здатність та стабільність зразків проса з колекції НЦГРРУ до посухи, для селекції на посухостійкість виділено джерела проса: сорт Константинівське, зразки
IR 1281 та IR 1286. Враховуються основні фактори та ознаки, які визначають формування врожаю в умовах недостатнього та нестійкого вологозабезпечення.
У зв‘язку із відсутністю у реєстрі сортів рослин України генотипів з низькою плівчастістю, і особливо лептодермальних (легко шеретованих) сортів, виникла необхідність розробки
селекційних програм, спрямованих на виділення джерел і донорів даної ознаки. Дослідження
проводили з метою визначення можливостей поєднання в одному генотипі ознак продуктивності, низької плівчастості та високої якості крупи. З метою удосконалення методів створення
нового вихідного матеріалу з поліпшеними біохімічними і технологічними якостями зерна
рекомендовано використовувати за батьківські компоненти сорти Тонкопленчатое 413, Тонкопленчатое 048, лінії ВНДІЗБКК: ЛД 2236, Л 1839-00.
У 2014 р. до Національного центру генетичних ресурсів рослин України передано лінії, які
характеризуються підвищеною врожайністю (перевищення над стандартом 15-18 %), високим
виходом крупи (90-92 %), низькою плівчастістю (6-8 %), слабким ураженням меланозом, високим вмістом крохмалю (75-78 %), стійкістю до сажки. Лабораторний вихід пшона у таких зразків дуже високий (91-95 %), для порівняння – у національного стандарту Омріяне він складає
76-78 %. Перевагою створених нових форм є низька плівчастість, що надає їм певні переваги
при технологічному процесі шеретування зерна.
Вирощування сортів проса з різними якісними і технологічними властивостями зерна і
крупи надає можливість забезпечення промисловості високоякісними харчовими, фармацевтичними, кормовими та технічними продуктами природного походження.
Сформовано і зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України робочу ознакову колекцію за якістю, яка нараховує 50 зразків, у тому числі сорти-еталони
вісімнадцяти ознак. Колекція створена за основними показниками якості (11 ознак), двома
господарськими ознаками, п‘ятьма біологічними ознаками. Перелік ознак: вегетаційний період, урожайність, фотоперіодична чутливість, стійкість до посухи, стійкість проти вилягання,
висота рослин, стійкість до ураження п‘ятьма расами сажки, маса 1000 зерен, форма зернівки,
ураження меланозом, плівчастість, вихід крупи, консистенція ядра, забарвлення ядра, яскравість
ядра, колір каші, інтенсивність забарвлення, структура каші, смак каші. Колекція включає 73
градації. Країни походження та кількість зразків кожної з них: Україна – 47 зразків, Росія – 2
зразки, Китай – один зразок. Серед зразків, переданих до НЦГРРУ є лінії (Л 07-436, Л 06-1211),
які поєднують високу продуктивність із нейтральною або близькою до неї фотоперіодичною
реакцією. Колекція включає цінні крупнозерні зразки з масою 1000 зерен від 8,0 г до 9,5 г. Бі478

льшість зразків колекції характеризується високим виходом крупи (80 % і вище), стійкістю до
ураження меланозом, посухостійкістю, стійкістю проти вилягання, із зерном кулястої і майже
кулястої форми (Л 08-3512, Л 07-4599, Л 04-3347, Л 05-2304). У колекцію входять кращі сорти і
лінії селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН, сорти селекції Всеросійського
інституту зернобобових та круп‘яних культур.
Рекомендовано використовувати сформовану колекцію для включення у селекційні програми науково-дослідних установ з метою створення високоврожайних і якісних сортів проса.
Створення сортів проса спеціального призначення з певними технологічними властивостями має значно розширити напрями використання культури.
На теперішній час серед сортів, рекомендованих для поширення в Україні, зареєстровано тільки один сорт Чабанівське ННЦ Інституту землеробства НААН, що містить крохмаль
амілопектинового типу, що є необхідним компонентом ряду харчових, фармацевтичних та
технічних виробництв. Амілопектинові крохмалі відрізняються високою атакованістю, низькою
температурою початку і закінчення клейстеризації і формують високов‘язкі прозорі і стабільні
клейстери, стійкі до ретроградації. Крохмалі цього типу можуть бути з успіхом використані при
виготовленні високоякісних хлібобулочних та кондитерських виробів, супів, соусів, майонезів,
харчових і технічних згущувачів та емульгаторів, клеючих матеріалів, продуктів дитячого та
лікувального харчування, при виробництві біопалива для створення сумішей з бензином як пального для карбюраторних двигунів.
У результаті досліджень, які були спрямовані на генетичне поліпшення якості зерна
проса, показано можливість спадково закріпити якість крохмалю.
Практичними результатами наших досліджень підтверджено принципову можливість
створення селекційного матеріалу проса з амілопектиновим типом крохмалю у зерні, адаптованого до умов вирощування в Україні. У 2015 році передано на державне сортовипробування
високоврожайні сорти Альтернативне та Особливе. Сорти характеризуються високим рівнем
біохімічних ознак якості, зокрема підвищеним вмістом білка (13-14 %), каротиноїдів (від 4,99
мг/кг до 5,72 мг/кг). Характеризуються високим вмістом крохмалю амілопектинового типу,
тому мають перевагу у використанні на технічні, продовольчі, лікарські цілі та при виробництві біопалива. Крім того сорт Альтернативне високорослий (висота рослин 1,5 – 1,7 м), стійкість проти вилягання 9 балів, придатний для використання на кормові цілі. Стійкий до поширених в Україні рас сажки.
Таким чином, за 110 років співробітниками лабораторії Інституту рослинництва ім.
В.Я. Юр‘єва НААН створено та впроваджено у виробництво високоврожайні сорти проса різних напрямів використання, придатні для вирощування в різних агро-кліматичних зонах
України та зарубіжжя.
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ЕТАПИ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ В ІНСТИТУТІ РОСЛИННИЦТВА
ІМЕНІ В. Я. ЮР’ЄВА НААН
Л. В. Козубенко, Л. М. Чернобай, І. П. Барсуков,
О. В. Сікалова, С. Г. Понуренко, Н. М. Музафаров
Пріоритетною задачею розвитку агропромислового комплексу України є нарощування
виробництва зерна та кормів і провідне місце у вирішенні цього питання належить кукурудзі.
У світовому землеробстві кукурудза є найбільш універсальною культурою, з якої виготовляють близько 3,5 тисяч видів різноманітної продукції.
Походить вона із зони тропіків та субтропіків Центральної Америки, а саме Гватемали
та Мексики. Археологічні знахідки свідчать про те, що в Мексиці кукурудзу вирощували ще
10 тис. років тому назад. При розкопках був знайдений пилок дикорослого зразка кукурудзи
віком понад 60 тис. років.
У світовому виробництві зерна серед всіх зернових культур кукурудза займає перше-друге
місце нарівні з рисом. Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення її валових зборів. Так, з 2006 по 2017 рр. вони зросли з 699,7 млн. тонн до 1млрд. 65 млн. тонн.
Визнаними лідерами у виробництві зерна кукурудзи є США та Китай, на долю яких
припадає 60 % світового обсягу [1]. В Європі найбільші площі вона займає в Сербії, Франції,
Італії, Румунії. Останнім часом значно розширилися її площі і в Україні (до 4,2-4,5 млн. га).
Кукурудза вважається основною фуражною культурою для тваринництва. В комбікормах
її вміст складає від 25 до 75 %. Енергетична цінність зерна кукурудзи вища ніж у інших фуражних культур: 1 кг зерна містить 1398,4 кДж, а зерна пшениці та вівса в півтора-два рази менше.
Взагалі, кукурудза багатопланова продовольча культура, тому що всі її частини можуть бути
використані для харчових цілей. Зерно звичайної кукурудзи містить в собі 70-75 % крохмалю,
10-12 % білка, 5 % жиру. Біохімічний склад білка залежить від її підвидових особливостей, які
визначаються консистенцією ендосперму, вмістом білка та крохмалю.
Кукурудзяне зерно є доброю сировиною для хлібопекарної, пивоварної, спиртової та
крохмальної промисловості. Кукурудзяне борошно, крупа, олія та пластівці – основні продукти харчового виробництва. Кукурудза чудова овочева культура, качани якої в молочній стиглості вживають у вареному виді. Як овочева культура, кукурудза використовується в харчовій
та переробній промисловості (кондитерська та консервна). В медицині та фармакології використовуються кукурудзяні приймочки та олія. Все це свідчить про велике народногосподарське значення кукурудзи.
Особливо важлива роль кукурудзи в прискореному нарощуванні виробництва зерна. Валові збори зерна в найближчі роки планується збільшити, як за рахунок розширення її посівних площ, так і завдяки росту урожайності [2]. Значним резервом підвищення урожайності та
збільшення валових зборів зерна кукурудзи є впровадження інтенсивної технології вирощування, яка об‘єднує новітні досягнення сортової агротехніки, селекції, насінництва, хімізації
та механізації виробництва кукурудзи.
Розрахунки потенціалу урожайності кукурудзи в різних кліматичних зонах України показують, що при чіткому і грамотному виконанні всіх технологічних елементів її вирощування є реальна можливість отримати стабільні врожаї зерна на богарі 7,0-8,0 т/га, при зрошенні
11,5-12,5 т/га і більше.
Широке впровадження інтенсивних технологій вирощування кукурудзи залежить від забезпеченості господарств усіх форм власності матеріально-технічними ресурсами, а саме, мінеральними добривами, гербіцидами, сучасною технікою.
Враховуючи різноманіття ґрунтово-кліматичних умов різних зон України, велика увага
приділяється створенню високоврожайних гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Так, до
Реєстру сортів рослин України на 2017 рік занесено 1100 гібридів вітчизняної та іноземної
селекції. Багато вітчизняних гібридів за урожайністю і комплексом біологічних і господарських ознак не поступаються іноземним, а деякі навіть їх перевищують.
Селекція кукурудзи в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН пройшла декі482

лька етапів від масового добору до гетерозисної селекції з використанням молекулярногенетичних маркерів для підбору батьківських компонентів.
Вагомий внесок у селекцію кукурудзи в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН
зробили селекціонери, які працювали в різні періоди часу: В. Я. Юр‘єв (1908-1958 рр.);
В. О. Козубенко, М. М. Кулешов, З. І. Щолокова, А. І. Гончаренко (1958-1969 рр.); Б. П. Гур‘єв,
І. А. Гурєва, М. А. Логінова, О. Л. Зозуля, Д. С. Мовчан, С. М. Тимчук, Т. П. Камишан (19691991 рр.); М. М. Чупіков (1987-2010 рр.). З 1991 по теперішній час –Л. В. Козубенко,
І. П. Барсуков, О. В. Сікалова, Л. М. Чернобай, В. П. Коломацька, Н. М. Музафаров,
Н. В. Кузьмишина, Т. В. Івлева, С. М. Вакуленко, С. Г. Понуренко, І. Б. Деркач, С. С. Китайова.
Цей розподіл за датами є відносний тому, що кожен селекціонер проживає ціле життя для створення та впровадження створених ним сортів, гібридів або теоретичних і практичних розробок.
Ці дати вказують на кульмінацію діяльності у більшості випадків захист дисертації, де поставлено задачі і їх вирішення.
На початку селекційних робіт з кукурудзою на Харківській селекційній станції з часу її існування (1908 р.) застосовували масовий добір, з метою покращення народних сортів. В період
становлення селекції кукурудзи на Харківщині, кукурудза займала дуже мізерну частину посівних площ в Україні. Досить зазначити, що у 1909-1913 рр. навіть у таких губерніях, як Харківська, Полтавська, Сумська, кукурудзу висівали на дуже малих площах. На Харківщині, де було
2 млн. 120 тис. десятин ріллі, кукурудзу висівали тільки на 5 тис. десятин, а на Полтавщині при
2 млн. 137 тис. десятин ріллі кукурудза займала 2 тис. десятин [3].
Масовий добір був ефективним при проведенні його на скоростиглість чи певну форму
качана або зерна. Але в більшості випадків він був не досить ефективним [4, 5]. Тому пізніше
почали застосовувати груповий масовий добір. Це покращена різновидність методу звичайного масового добору.
Новий поштовх селекційні роботи по кукурудзі отримали в нашому інституті у 1913 р.,
коли В. Я. Юр‘єв привіз із США насіння сортів кукурудзи Міннезота 13 та Міннезота 23. На
основі цих сортів та місцевого матеріалу Харківською селекційною станцією були створені та
зареєстровані сорти Харківська 23, Харківська біла зубовидна та Харківська біла кремениста.
Сорт кукурудзи Харківська 23 був одним з перших в історії української селекції, він відзначався ранньостиглістю та посухостійкістю.

В. Я. Юр‘єв (третій справа), М. М. Кулешов (другий зліва) та співробітники
Харківської селекційної станції, 1917 р.
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Сорт Харківська біла зубовидна характеризувався виключною ранньостиглістю та продуктивністю. «Сорти кукурудзи, які я створив, при високій агротехніці можуть давати урожайність зерна до 200 пудів з десятини. За рахунок кукурудзи можна озолотитися» – писав
В. Я. Юр‘єв [3].
У колекції Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН вдалося зберегти сорти Харківська біла зубовидна та Харківська 23. Збереглася історія відновлення цих сортів під час
Другої світової війни. В. Я. Юр‘єву вдалося розшукати насіння цих сортів у робітників елітного
господарства і вони послугували основою для закладки розсадників добору та розмноження.
Дещо пізніше в селекційних програмах з кукурудзою на Харківській селекційній станції
почав використовуватись метод індивідуального добору. Метод індивідуального добру виправдав себе в тих випадках, коли ставилося завдання змінити тривалість вегетаційного періоду,
тип рослин, тип качана, хімічний склад зерна. Цей метод також виправдав себе при впровадженні нових сортів, в інших умовах, до яких вони раніше не були пристосовані.
Наступним етапом в селекції кукурудзи було використання методу міжсортової гібридизації. Який являє собою найбільш простий спосіб прямого використання на практиці ефекту
гетерозису в кукурудзи. Урожайність міжсортових гібридів була досить різною. Так, в одному
досліді із 244 міжсортових гібридів 56 % виявилися більш урожайними порівняно з кращим
батьківським сортом, а 82 % – порівняно з середньою урожайністю двох батьківських компонентів. І тільки невелика кількість їх була більш врожайною за кращий сорт у даному регіоні.
А найбільш врожайними були гібриди від схрещування кременистих та зубоподібних сортів
[6]. Гібриди між сортами одного підвиду в даному досліді були менш врожайними.
В цілому ж використання міжсортових гібридів було на той час значним прогресом порівняно з сортами, створеними методом масового добору, тому що використовувалося явище гетерозису. Це був крок уперед у селекції, оскільки при схрещуванні використовували два сорти, як
батьківські компоненти підвищуючи урожайність і уникаючи інбридингу. Міжсортові гібриди
були першим перехідним ступенем від вирощування сортів-популяцій до гібридів, які включали в
себе самозапилені лінії. Адже міжсортові гібриди ніколи не висівались на великих площах для
промислового використання тому, що результати за врожайністю зерна були суперечливими, сам
метод міжсортової гібридизації виявився більш складним.
В 60-70 роки ХХ сторіччя виникла гостра потреба у створенні скоростиглих сортолінійних гібридів для північних, нетрадиційних для кукурудзосіяння регіонів з обмеженими тепловими ресурсами. Раніше там вирощували місцеві сорти, гібридні популяції, частково міжсортові гібриди, а також гібриди другого покоління, які знижують урожайність на 25-30 %.
Незважаючи на значні успіхи в селекції кукурудзи в СРСР, у цій галузі ще були вузькі
місця, наприклад виведення самозапилених ліній. Цією проблемою на той час займалися багато науково-дослідних установ, але в колекціях селекціонерів їх було дуже мало.
Впродовж 1947-1969 рр. З. І. Щелокова проводила дослідження з вивчення різних методів
створення інбредних ліній і їх оцінки за комбінаційною здатністю. Вивчалися також особливості
селекції гетерозисних подвійних міжлінійних гібридів при використанні інбредних ліній, споріднених за походженням, а також ряд методичних питань, пов'язаних зі створенням високоврожайних гібридних популяцій кукурудзи. Велика увага приділялася дуже важливій для Лісостепу
УРСР проблемі – формуванню холодостійкості кукурудзи та створенню самозапилених ліній зі
зниженими вимогами до тепла при проростанні насіння та післясходовий період [7].
Під керівництвом З. І. Щелокової у 1968 році була захищена дисертація
К. В. Солонецькою "Некоторые принципы подбора родительских пар при создании гетерозисных двойных межлинейных гибридов кукурузы в условиях Харьковской области"[8], а в
1971 році В. П. Головіним захищена дисертація "К методике селекции и семеноводства гибридных популяций кукурузы "[9].
З 1956 по 1958 рр. завідувачем лабораторії гетерозису Українського інституту рослинництва селекції і генетики працював Ю. П. Мірюта – видатний генетик, вчений-селекціонер і педагог, один з яскравих представників плеяди генетиків рослин, який багато зробив для відродження генетики в країні і подолання в радянській біології монополії лисенківщини. Його наукові
інтереси були зосереджені на поліплоїдії, гетерозису і систем розмноження рослин. Його робо484

ти були спрямовані на вивчення ефекту гетерозису у рослин і закріплення гетерозису через механізм кон‘югаціі хромосом у поліпоїдів, відомого як "Ефект Мірюти"[10].
У цей період Ю. П. Мірютою вивчено міжсортові, між лінійні та індивідуальні реципрокції гібриди кукурудзи і розроблено методи створення самозапилених ліній і гібридів кукурудзи. Ним розпочато вивчення системи розмноження у кукурудзи – показано наявність природного самозапилення у кукурудзи [11].
Вагомий внесок у селекцію кукурудзи зробив Василь Овсійович Козубенко. Після його
переводу з Чернівецької дослідної станції до Українського науково-дослідного інституту рослинництва, селекції і генетики (м. Харків), з травня місяця 1958 р. займав посаду завідувача
лабораторією селекції кукурудзи. Практичним результатом його багаторічної роботи було
створення 15 сортів та гібридів, а також низка самозапилених ліній. В. О. Козубенком створені одні з найбільш поширених у свій час скоростиглі сортолінійні гібриди кукурудзи Буковинський 1, Буковинський 2 та Буковинський 3, які були районовані в 92 областях колишнього
СРСР і займали до 9 млн. га товарних посівів кукурудзи.

Зліва направо: В. О. Козубенко, І. Ю. Ємельянов, І. К. Лісунов, Б. П. Соколов,
Г. С. Галеєв, М. І. Хаджинов, М. М. Кулешов, 1960 р.
Під керівництвом В. О. Козубенка було переведено на стерильну основу насінництво гібрида Буковинський 3 ТВ, а також створено нові гібриди ׃Харківський 10 ТВ, Харківський
силосний 1 ТВ та Буковинський 3 ТВ ранній. Ним досконально розроблено та обґрунтовано
питання селекції кукурудзи на двокачанність. Цій ознаці Василь Овсійович придавав велике
значення. В посушливих умовах двокачанні сорти та гібриди мають переваги за урожайністю
порівняно з однокачанними [12].
Селекцію на двокачанність В. О. Козубенко розпочав ще в 1934 році і займався нею більше 35 років, тобто до кінця свого життя. Майже 20 років наполегливої праці пішло на те,
щоб із сорту Мінесота 13 створити двокачанний сорт Зубовидна 3135. Цей сорт характеризувався підвищеною посухостійкістю, більшою врожайністю. Визрівав він на 3-5 діб раніше
вихідного сорту і був районований у 1954 р. в ряді областей України. Сорт Зубовидна 3135 не
втратив свого значення і зараз. Він використовується як вихідний матеріал для створення двокачанних самозапилених ліній.
Велику увагу В. О. Козубенко приділяв селекції кукурудзи на скоростиглість та холодостійкість. Він розробив принципи добору батьківських компонентів при селекції скоростиглих холодостійких гібридів. Встановлено, що кращі результати дають ті гібриди, які отримані від схрещу485

вання скоростиглого кременистого материнського компонента з зубовидним. Такі гібриди добре
поєднують високу врожайність зі скоростиглістю і холодостійкістю. З того часу вся селекція кукурудзи для північних регіонів кукурудзосіяння побудована на цьому принципі [13].
Велика заслуга Василя Овсійовича Козубенка і в вирішенні такої важливої проблеми, як
переведення насінництва гібридів кукурудзи на стерильну основу. За успішне її вирішення
В. О. Козубенку в 1963 р., в числі інших, присуджено Ленінську премію.
В. О. Козубенко зробив великий вклад у розвиток теорії інцухту кукурудзи, ним виявлено явище гігантизму у кукурудзи при інцухті. Практичним підсумком його робіт по інцухту
було створення цілої низки цінних скоростиглих самозапилених ліній. Деякі з них (Чернівецька 21, Харківська 44, Харківська 46) були залучені до створення гібридів у різних установах, які згодом було районовані.

В. О. Козубенко на дослідному полі
Багато нового вніс В. О. Козубенко і в розвиток робіт з покращення хімічного складу зерна та силосної маси кукурудзи. Він дослідив характер успадкування гібридами вмісту білка,
олії, крохмалю в зерні. Визначив основні принципи селекції кукурудзи на якість [14].
В. О. Козубенко був не тільки талановитим селекціонером, а ще й прекрасним вченимдослідником. Його перу належить більше 100 наукових праць з питань селекції, генетики та насінництва кукурудзи, включаючи монографію «Селекція кукурудзи» [15].
Протягом багатьох років В. О. Козубенко успішно готував кадри науковців, що працювали в науково-дослідних сільськогосподарських установах країни. Його учнями були
В. Г. Зайшлий, В. І. Худоєрко, О. Л. Зозуля , І. К. Ткаченко, О. П. Козлова, А. О. Гончаренко і
багато інших науковців.
Василь Овсійович був членом редколегії журналу ‖Кукурудза‖. Часто виступав на його
сторінках з актуальними питаннями селекції та насінництва кукурудзи. Був членом експертної
комісії ВАКу. Нагороджений двома золотими та одною срібною медалями ВДНГ.
В 1958 р. за видатні досягнення в області селекції кукурудзи його нагороджено орденом
Леніна. В 1959 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора сільськогосподарських наук за темою ‖Направления и методы селекции кукурузы‖[16]. В цьому ж році його
обрано членом-кореспондентом Української академії сільськогосподарських наук.
Ім‘ям Василя Овсійовича Козубенка названа одна з вулиць у м. Чернівці Саме в цьому
місті він ще плідно працював багато років. На будинку Буковинської дослідної станції йому
встановлено меморіальну дошку.
У 1969 р. під керівництвом В. О. Козубенка захистили дисертації: А. О. Гончаренко
«Селекция и сортоизучение гибридов кукурузы на силос в условиях северо-восточной Лесостепи УССР» [17] та О. Л. Зозуля «Повышение содержания масла в зерне методами селекции»[18]. В подальшому О. Л. Зозуля продовжив працювати над розробкою методики селекції
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кукурудзи для умов інтенсивного землеробства. Його дослідження були спрямовані на розробку способів визначення потенційної зернової продуктивності гібридів і батьківських компонентів, оцінку вихідного матеріалу на стійкість протии стеблового і прикореневого вилягання,
конструювання особливих пристосувань, пристроїв і приладів для підвищення ефективності
селекційної роботи; вивчення варіювання, успадкування та взаємозв'язку ознак потенційної
продуктивності і структури урожаю зерна, потужності кореневої системи, міцності стебла,
висоти прикріплення і довжини ніжки качанів, збиральної вологості зерна. У 1981 р. О. Л.
Зозуля захистив докторську дисертацію «Селекция кукурузы для условий интенсивного земледелия» [19].
Відомим ученим в галузі селекції та насінництва ранньостиглої кукурудзи був доктор
сільськогосподарських наук, професор, академік ВАСГНІЛ – Борис Петрович Гур‘єв. Він вніс
вагомий внесок в розробку теорії інцухту, створення вітчизняного генофонду ранньостиглих
самозапилених ліній та гібридів кукурудзи, удосконалення їх насінництва. Під його керівництвом у нашій країні реалізовано новий напрям підвищення урожайності ранньостиглих гібридів кукурудзи, розроблено методи селекції ранньостиглих самозапилених ліній та гібридів,
пристосованих до вирощування з підвищеною густотою висіву, удосконалена система їх насінництва.

Б. П. Гур‘єв, В. О. Козубенко
У 1958 р. Б. П. Гур‘єв підкерівництвом В. Я. Юр‘єва підготував і захистив кандидатську дисертацію «Исходный материал для селекции на раннеспелость» [20]. З 1969 р. він займає посаду
завідувача лабораторії селекції кукурудзи Українского НДІ рослинництва, селекціїі генетики, яку
було реорганізовано у відділ селекції та насінництва кукурудзи.
Творча діяльність Б. П. Гур‘єва як вченого-селекціонера співпала з етапом досліджень,
спрямованих на розвиток методів підвищення ефективності гетерозисної селекції кукурудзи.
Під керівництвом В. О.Козубенка, а згодом і самостійно, він виконав ряд робіт по селекції та
насінництву ранньостиглих гібридів кукурудзи, розроблено та сформовано принципи селекції
ранньостиглих ліній кукурудзи.
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В основу цих робіт покладено виявлені Б. П. Гур‘євим закономірності впливу інцухту на
кількісні і якісні ознаки у різних по ступеню гетерозиготності зразків кукурудзи. В ході практичної селекції розроблено принципи добору вихідного матеріалу, використання бекросних
схрещувань та інцухту при селекції ранньостиглих ліній кукурудзи.
Логічним підсумком наукових розробок Б. П. Гур‘єва стає його докторська дисертація
присвячена селекції і насінництву гібридів кукурудзи у Лісостепу УРСР. Дисертацію він захистив у 1973 р. [21].
З березня 1973 р. Б. П. Гур‘єв очолює Український НДІ рослинництва, селекції і генетики імені В. Я. Юр‘єва. Цього ж року його обрано членом Єврпопейської асоціації селекціонерів (ЄУКАРПІЯ). Б. П. Гур‘єв брав активну участь у проведенні спільних сортовипробувань
та міжнародних симпозіумів. За його ініціативою впроваджено у практику сільскогосподарського виробництва ‖Дні поля‖ з демонстрацією вітчизняних та зарубіжних сортів і гібридів
багатьох культур.
Надійним соратником Б. П. Гур‘єва на той час була Муза Андріївна Логінова. В 1962 р.
вона захистила кандидатську дисертацію «Менторальное влияние чужеродной пыльцы на
продуктивность кукурузы»[22].
Б. П. Гур‘євим продовжено роботи з вивчення холодостійкості вихідного матеріалу і гібридів кукурудзи. В результаті цих досліджень підтверджено наукове положення
В. О. Козубенка про можливість створення холодостійкіх гібридів кукурудзи на основі схрещування кременистих материнських і зубовидних батьківських компонентів; встановлено важливу роль цитоплазми в формуванні цієї ознаки.

Б. П. Гур‘єв та старший науковий співробітник М. А. Логінова
Під керівництвом Б. П. Гур‘єва, аспірантом Ю. В. Ольшанським було широко розгорнуті
лабораторні та польові селекційні роботи зі створення холодостійких зубоподібних ліній, роз488

роблено методику лабораторного добору холодостійких ліній при пророщуванні насіння у
холодильних камерах [23].
Вивчення холодостійких гібридів кукурудзи дозволило створити ряд високоврожайних
гібридів [24, 25]. Одним з них був гібрид Харківський силосний 1 ТВ, який започаткував новий напрям селекції – силосні гібриди кукурудзи.
Важливим резервом підвищення ефективності використання кукурудзи на силос є створення і впровадження у виробництво ремонтантних гібридів, що, на відміну від звичайних,
здатні зберігати деякий час зеленою листостебельну масу після настання повної стиглості зерна. Д. С. Мовчан створив ремонтантні лінії та гібриди кукурудзи, які після достигання зерна
зберігають зеленими листя та стебло на протязі 10-15 діб і вирізняються високими кормовими
якостями [26, 27]. Визначено, що для створення найбільш цінних ремонтантних гібридів необхідно щоб усі ї батьківські компоненти були ремонтантними.
За сприяння Б. П. Гур‘єва встановлені основні закономірності успадкування вмісту та
якості білку і жиру в зерні, розширено роботи зі створення ранньостиглої високолізинової,
олійної, харчової та сахарної кукурудзи. З питань покращення біохімічного складу зерна
Б. П. Гур‘єв, у співавторстві зі співробітниками – Л. В. Козубенком [28], О. М. Дмитрієвою,
Л. М. Лук‘яненко [29], С. М. Тимчуком [30] та іншими, опубліковано понад 40 наукових
праць.
В наукових дослідженнях Л. М. Лук‘яненко (1974-1978 рр.) відзначено високий ступінь
успадкування лізину, триптофану і білка в зерні різних підвидів кукурудзи, а також показана
потенційна можливість генотипів цих підвидів в селекції кукурудзи на основі Опейк-2.
С. М. Тимчуком упродовж 1972-1978 рр. вивчено можливість залучення внутрішньовидового генофонду кукурудзи для селекції на білковий і вуглеводний склад і характер успадкування біохімічних ознак при гібридизації. Ним вивчено біохімічний склад зерна підвидів
кукурудзи і ефект мутантних генів структури ендосперму. Визначено характер успадкування
біохімічних ознак у ранніх поколіннях гібридів від конгруентності схрещувань. Досліджено
специфіку біохімічних ефектів генів опейк 2 і флаурі 2, а також особливості успадкування
біохімічних ознак високолізиновими гібридами. Встановлено можливість залучення біохімічних маркерів для геномної ідентифікації кукурудзи.
Вже пізніше у 1989-1992 рр. В. А. Лапінським встановлено вплив генотипа на мінливість амінокислотного складу білка кукурудзи [31]. У 80-х рр. в результаті міжнародного наукового співробітництва створено та районовано спільні радянсько-югославські скоростиглі
гібриди кукурудзи: Харківський 18 СВ, Харківський 19 СВ, Харківський 221 СВ, Харківський
290 СВ [32].
Під керівництвом Б. П. Гур‘єва, молодшим науковим співробітником Т. П. Камишан у
1982-1990 рр. проведено роботи з розширення генетичної основи ранньостиглої кукурудзи
шляхом введеня до її генотипу зародкової плазми пізньостиглих екзотичних форм різного
еколого-географічного походження. Вивчено більш як 100 колекційних екзотичних форм з
Півдня Америки, Африки, Азії, Австралії та місцеві сорти з Європи. Визначено шляхи створення самозапилених ліній кукурудзи з участю екзотичних зразків. Використовуючі добір при
інцухті з бекросними та рекурентними схрещуваннями, вдалося посилити адаптаційну здатність ранньостиглого матеріалу. Одержані Т. П. Камишан лінії мають підвищену стійкість до
біотичних та абіотичних чинників, оптимізовану структуру рослини і качана та покращений
біохімічний склад зерна. У генетично близьких ліній встановлено спорідненість і віддаленість
проявлення взаємозв‘язків між основними селекційними ознаками [33]. З використанням екзотичних зразків створено 14 гомозиготних ліній, у тому числі з використанням сорту Moroti8, Opaque 2z-3, місцевої із Індії-3. Гібриди за участю цих ліній характеризувалися високою
врожайністю [34].
Слід відзначити, що при доборі екзотичних форм особливу увагу Т. П. Камишан приділяла залученню місцевих та селекційних сортів з географічно віддалених країн Південної
Америки, Африки, Австралії, Азії. В першу чергу це відноситься до зразків із Мексики – батьківщини кукурудзи. Там знаходиться Міжнародний центр покращення пшениці та кукурудзи (СІММУТ). У ньому розроблена система селекції для інтрогресії популяцій кукурудзи
для різних країн [35].
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Необхідно зазначити, що селекційний матеріал від схрещування ліній власної селекції з
екзотичними зразками мав великий діапазон варіювання ознак: за тривалістю вегетаційного
періоду, довжиною качана, крупністю зерна та іншими показниками. Це дозволило мати різноманітний вихідний матеріал, а з нього потім створювати добре адаптовані до умов зони самозапилені лінії. У ліній, до родоводу яких входять екзотичні зразки, більш широкий генетичний потенціал. Використання їх у гібридизації забезпечує створення більш високопродуктивних гібридів [36-38].

Співробітники лабораторії на гібридизації кукурудзи. Зліва направо: І. Б. Деркач,
Н. С. Овсяннікова, О. В. Сікалова, Т. П. Камишан, Т. В. Івлева, 1994 р.
На той час (80-ті, початок 90-х років) в інституті було побудовано комплекс різноманітних
теплиць «Фітотрон». В теплицях можна було створювати різни умови для вирощування рослин
і в тому числі кукурудзи, що було важливо особливо для екзотичних зразків. Слід зазначити, що
в цих приміщеннях і на теперішній час розташовані сховища з фіксованою температурою для
довгострокового збереження насіння різних зразків кукурудзи і інших культур. В теплицях проводяться дослідження, в тому числі створення гомозиготних ліній. Також було побудовано селекційний центр в с. Елітне, що розташовано в 15 км від м. Харків.
Селекціонери лабораторії селекції і насінництва кукурудзи приділяють велику увагу молоді, студентам які навчаються на агрономічному факультеті Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Науковці керують науково-виробничою практикою та читають курс лекцій студентам. Серед студентів є також і іноземці.
Під керівництвом Б. П. Гур‘єва у 1990 р. Аль Халифек Таха (Сірія) захистив дисертацію на
тему «Особенности реакции модифицированных гибридов кукурузы на густоту стояния растений», де вивчив реакцію скоростиглих ліній і гібридів на щільність агроценозів [39].
Важливим етапом у підвищенні ефективності селекційної роботи на ранньостиглість була розробка технології селекції ранньостиглих гібридів та ліній. Для більш повної реалізації
генетичного потенціалу ранньостиглих гібридів їх необхідно вирощувати з більш високою
густотою рослин. Було запропоновано вести добір гібридів не за індивідуальною продуктивністю рослини, а за її здатністю витримувати загущений посів, не знижуючи при цьому рівень
урожайності. Впродовж 1986-1990 рр. аспірантом Б. П. Гур‘єва – М. М. Чупіковим проведено
дослідження з приводу створення ранньостиглого вихідного матеріалу стійкого проти вилягання рослин і поникання качанів з комплексом корисних ознак в умовах ущільненого посіву
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[40]. До характеристики самозапилених ліній та гібридів були додатково введені ознаки ׃реакція на ущільнений посів, стійкість проти вилягання рослин, поникання качанів при перестої
30 днів після настання повної стиглості зерна.

Колектив лабораторії селекції та насінництва кукурудзи.
Суботник на будівництві селекційного центру с. Елітне, 1983 р.

Ручний висів кукурудзи. Кісі та О. В. Сікалова
За останній період рівень вимог до сучасних гібридів кукурудзи значно підвищився.
Практичну цінність являють нові моделі гібридів зернового та універсального типів використання з підвищеною врожайністю і швидкою віддачею вологи зерном, стійкі до збудників
хвороб та шкідників. Актуальним питанням виробництва кукурудзи на теперішній час є не
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тільки отримання високих врожаїв, а й розкриття потенційних можливостей культури при
повному використанні ресурсів екологічної зони. Однак порушення польових сівозмін, накопичення рослинних залишків, на яких зберігаються збудники хвороб і зимують шкідники, та
тривале збереження їх у ґрунті сприяє поширенню шкідливих організмів, що знижують продуктивність та якість насіння. У середньому втрати рослинницької продукції від шкідливих
організмів становлять 30 %. В періоди спалахів розмноження шкідників, епіфітотійного розвитку хвороб втрати можуть перевищувати 50 %, а іноді урожай гине повністю.
Під керівництвом Б. П. Гур‘єва і за участю наукового співробітника Л. М. Чернобай [41],
яка працює в інституті над проблемою стійкості кукурудзи до хвороб та шкідників з 1980 р., в
інституті створено інфекційний фон для оцінки ліній на стійкість до летючої та пухирчастої
сажок, до фузаріозних гнилей, а також модифікована оцінка ліній при штучному ураженні.
Л. М. Чернобай у 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Створення вихідного
матеріалу кукурудзи для селекції на стійкість до пухирчастої сажки та стеблової гнилі в умовах східного Лісостепу України». В умовах штучних інфекційних фонів нею вивчено стійкість
до збудників хвороб близько 1500 ліній та гібридів з розсадників попереднього вивчення,
конкурсного випробування, розсадника батьківських компонентів лабораторії селекції та насінництва кукурудзи та світової колекції ліній, яка зберігається у лабораторії генетичних ресурсів кукурудзи Національного центру рослинних ресурсів України. Л. М. Чернобай визначала специфічність генетичного контролю ознаки стійкості до фузаріозної стеблової гнилі як
складової загальної адаптивності рослин, створила колекції кукурудзи за стійкістю до біотичних факторів, створила вихідний матеріал з комплексною стійкістю до хвороб і шкідників для
використання в селекції кукурудзи. Нею створено та відображено в колекції 483 лінії, які характеризуються стійкістю до збудників сажкових та фузаріозних хвороб, що підвищують ефективність селекційного процесу.
Л.М. Чернобай отримала премію Української академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці» (2003 р.). Її нагороджено золотою медаллю у Міжнародному салоні
винаходів та нових технологій «Новий час» за наукову розробку «Оптимізація фітосанітарного стану зернових культур» (2006 р.).
Борис Петрович Гур‘єв приділяв багато уваги ще одному важливому напряму – збиранню, вивченню та використанню рослинних ресурсів кукурудзи, який підвищує успіхи селекції. Проводилось багатостороннє вивчення всесвітньої колекції кукурудзи, що спонукало до
організації в інституті інтродукційно-карантинного розсадника. За результатами вивчення
понад 6 тисяч зразків світового генофоду та ліній власної селекції кукурудзи, в інституті сформовано банк даних рослинних ресурсів, в якому сконцентровано інформацію за 25 основними селекційними і генетичними ознаками і властивостями. Виявлено джерела та донори ранньостиглості, стійкості до хвороб та шкідників, цінних господарських ознак.
Роботу з вивчення генетичних ресурсів кукурудзи проводила Ірина Анатоліївна Гур'єва.
В лабораторії селекції кукурудзи вона працювала з 1972 по 1979 рр. В 1978 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата с.-г. наук за темою: Исходный материал
для селекции раннеспелых гибридов кукурузы. З 1980 р. зайняла посаду старшого наукового
співробітника відділу генетики [42].
На початку 90-х рр. Ірина Анатоліївна приймала активну участь у створенні Національного центру генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ). Вона очолила сектор генетичних
ресурсів кукурудзи. Під її керівництвом сформовано генофонд кукурудзи, який налічує понад
5000 зразків і зберігається в стані високої життєздатності та генетичної чистоти. Ця колекція є
джерелом вихідного матеріалу для селекції в різних регіонах України. Науковці лабораторії
селекції і насінництва кукурудзи постійно залучають до своїх селекційних програм матеріал з
цієї скарбниці генетичного різноманіття.
Результатом узагальнення багаторічних досліджень І. А. Гур'євої стали три монографії:
Селекция кукурурузы на раннеспелость у співавторстві з Б. П. Гур'євим (1990 р.) і
Л. В. Козубенком (2000 р.), та Генетичні ресурси кукурудзи в Україні у співавторстві з
В. К. Рябчуном (2007 р.). Вона є автором більш як 140 наукових праць, у тому числі 9 каталогів, 2 методичних розробок та 2 навчальних посібників [31, 43-46].
Б. П. Гур‘єв підготував 11 кандидатів наук. Ним опубліковано понад 200 наукових
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праць. Він є автором 15 районованих гібридів кукурудзи [31, 45]. В 1985 р. його обрано членом-корреспондентом ВАСГНІЛ за фахом генетика і селекція, а в 1988 р. – академіком ВАСГНІЛ і затверджено у званні професора. Б. П. Гур‘єв був відповідальним редактором міжвідомчого тематичного збірника ‖Селекция и семеноводство‖, членом редакційної колегії журналу ‖Кукурудза і сорго‖. Виконував обов‘язки голови секції кукурудзи та сорго відділення рослинництва і селекції ВАСГНІЛ та члена координаційної ради з кукурудзи. Був членом Президії і Ради Всесоюзної та Української спілок генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. Очолював Президію Харківського відділення спілки генетиків і селекціонерів та був членом правління обласної спілки ‖Знання‖. Його нагороджено двома орденами Трудового Червоного
Прапора та багатьма медалями. В пам‘ять про видатного вченого на головному корпусі Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН встановлено меморіальну дошку.
Визнаним вченим, широко відомим селекціонером по кукурудзі в Україні та за її межами є доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
стипендіат Державної стипендії для видатних діячів науки Леонід Васильович Козубенко. Він
є гідним продовжувачем наукової роботи по селекції кукурудзи свого батька –
В. О. Козубенка. З 2016 р. Л. В. Козубенка обрано членом ВАК України.
З квітня 1960 р. Л. В. Козубенко беззмінно працює в лабораторії селекції кукурудзи Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН м. Харків. У квітні 1967 р. він закінчив заочну
аспірантуру при Всесоюзному НДІ кукурудзи м. Дніпропетровська та в 1968 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата сільськогосподарських наук за темою
―Изучение и подбор родительских компонентов при селекции гибридов кукурузы на скороспелость в условиях восточной Лесостепи Украинской ССР ‖ [47].
Л. В. Козубенком вивчені можливості створення скоростиглих ліній з середньостиглих і
скоростиглих сортів. Вивчено характер успадкування тривалості вегетаційного періоду при
схрещуванні, залежності за рядом ознак у самозапилених ліній, простих і подвійних гибридів.
Важливе місце в дослідженнях Л. В. Козубенко відводить питанню створення принципово
нового вихідного матеріалу різного генетичного походження, його всебічної оцінки, залученню в селекційну практику. Ним разом зі співробітниками проведено роботу по створенню гібридів з підвищеним вмістом протеїну в зерні і його дефіцитних амінокислот (лізин, триптофан) шляхом створення ліній-аналогів батьківських компонентів таких гібридів як Буковинський 3ТВВЛ, Харківський 10ТВВЛ, Буковинський 2ТВВЛ та є співавтором створених гібридів
кукурудзи Харківський 20ВЛ і Харківський синтетик 4ВЛ, батьківські компоненти яких покращені за ранньостиглістю. В протеїні їхнього зерна на 60-70 % більше лізину і на 30-40 %
триптофану. Крім високолізинових ліній-аналогів створені перші високолізинові гібриди Харківський 1ВЛ, Харківський 2ВЛ. За вмістом лізину і триптофану вони перевищили кращі високолізинові гібриди. Зерно більше за масою, менше травмувалося при сівбі і збиранні [45].
З 1992 по 2004 рр. Л. В. Козубенко– завідувач відділом селекції і насінництва кукурудзи.
У 1994 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора сільськогосподарських наук за темою ―Селекция кукурузы на скороспелость и качество зерна в Восточной Лесостепи Украины‖[48]. З 2004 р. займає посаду головного наукового співробітника лабораторії селекції і насінництва кукурудзи.
Л. В. Козубенко розробив методи створення скоростиглих ліній і гібридів кукурудзи,
методи селекції на кількість і якість білка в їх зерні, провів пошук нових підходів і напрямів у
цій області в умовах східного Лісостепу України.
Ним розроблено методи періодичного відбору для підвищення комбінаційної здатності скоростиглого вихідного матеріалу. Розроблено методи отримання самозапилених ліній шляхом залучення пізньостиглої зародкової плазми. Методами беккросування, самозапилення і відбору
створено різноманітний вихідний матеріал і на його основі високоврожайні скоростиглі гібриди.
Розроблено метод для підвищення насіннєвої продуктивності у створюваних скоростиглих ліній.
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М. М. Чупіков., Т. В. Івлева, Л. В. Козубенко, Т. П. Камишан
Л. В. Козубенком розроблено методи створення, оцінки та відбору скоростиглих самозапилених ліній кукурудзи з високим вмістом білка в зерні. Створено скоростиглий високолізиновий вихідний матеріал на основі мутантів опейк 2 і флаурі 2, вивчено характер успадкування білка і лізину при гібридизації. Розроблено методи селекційного поліпшення фізичних властивостей зерна високолізінової кукурудзи і створено опейк 2 лінії і гібриди з модифікованим
ендосперм. Створено лінії з підвищеним вмістом у зерні лізину і білка [45].
Ще у 90-ті рр. академіком Б. П. Гур‘євим розроблено та науково обґрунтовано нові підходи до селекції ранньостиглих гібридів кукурудзи, що поєднують високу продуктивність з ультраранньостиглістю за рахунок ефекту гетерозису і збільшеною кількістю рослин на площі. В
продовження цієї розробки, під керівництвом Л. В. Козубенка, впродовж 2000-2005 рр. Ігорем Петровичем Барсуковим проведено дослідження за створенням ультраранньостиглого вихідного матеріалу та гібридів кукурудзи зернового напряму використання [49]. Гібриди такого
типу відрізняються низкорослістю, еректоїдним розташуванням листків, високою стійкістю
проти вилягання при густоті рослин 110-120 тис. росл/га.
Уперше в умовах північно-східної частини Лісостепу України на базі спеціально підібраного колекційного та створеного вихідного матеріалу розроблено оптимальні шляхи селекції ультраранніх та ранньостиглих самозапилених ліній. Встановлено комплекс селекційноцінних ознак, властивих ультраранньому лінійному матеріалу, який призначено для створення
ранньостиглих гібридів зернової кукурудзи. Створено 116 самозапилених ліній, з них 18 ультраранньостиглих, які мають ряд цінних господарських ознак.
Дуже важливо в селекції знати з яких зразків отримано вихідний матеріал. Роботою
Н. С. Овсяннікової у 2000-2003 рр. встановлено селекційну і генетичну цінність самозапилених ліній кукурудзи в залежності від родоводу [50].
Проведено ідентифікацію ліній , створених з різноманітного вихідного матеріалу за рівнем і мінливістю ознак, класифіковано самозапилені лінії за комплексом кількісних ознак,
вивчено загальну та специфічну комбінаційну здатність споріднених ліній і їх мінливість, розподілено за групами генетичної цінності.
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День поля: Н. М. Музафаров, І. П. Барсуков, С. Г. Понуренко, 2017 р.

І. Б. Деркач, Н. С. Овсяннікова на гібридизації кукурудзи, 2008 р.
У 2008 році О. В. Сікалова під керівництвом Л. В. Козубенка захистила дисертацію на
тему «Селекційна цінність самозапилених ліній кукурудзи різного генетичного походження в
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умовах Лісостепу України». Впродовж 1998-2003 рр. нею вивчено селекційну цінність самозапилених ліній кукурудзи, створених на основі генетичних плазм, за основними господарськими ознаками і визначено оптимальне поєднання генетичних плазм ліній при створенні високоврожайних гібридів, адаптованих до умов Лісостепу України [51]. О. В. Сікаловою вирішена проблема ідентифікації і класифікації вітчизняних та зарубіжних ліній кукурудзи різного генетичного походження за основними господарськими ознаками.
Встановлено, що для створення високоврожайних гібридів кукурудзи доцільно залучати
лінії з різним типом формування продуктивності, що обумовлює їх високу адаптивну здатність і встановлено тип формування продуктивності у ліній кукурудзи в залежності від генетичної плазми.
Встановлено ефективні комбінації генетичних плазм (гетерозисні моделі), які забезпечують отримання високоврожайних гібридів кукурудзи в умовах східної частини Лісостепу
України: Вісконсін 153 / Айодент, В14 / Айодент, Міннесота 13 / Айодент, екзотична плазма / Айодент, Міннесота 13 / Вісконсін 153. Виявлено оптимальні поєднання генетичних плазм ліній кукурудзи.

Робота над узагальненням результатів досліджень.
С. Г. Понуренко, О. В. Сікалова, І. П. Барсуков
При створенні гібридів кукурудзи Л. В. Козубенко зосереджує увагу на створенні адаптованих до умов вирощування скоростиглих та середньостиглих гібридів інтенсивного типу з
потенційною врожайністю зерна 10,5-12,5 т/га і більше. Він є автором 33 гібридів, занесених в
Реєстр сортів рослин України, та 8 гібридів, занесених в Реєстр селекційних досягнень Російської Федерації. Ці гібриди займають щорічно на зерно та силос до 500 тисяч гектарів товарних посівів.
За останні роки в Реєстр сортів рослин України занесено 36 гібридів нового покоління
зернового та універсального напрямів використання: Подих МВ, Русич, Лелека МВ, Вимпел
МВ, Світанок МВ, Слобожанський МВ, Донор МВ, Витязь МВ, Кредит МВ, Олігарх МВ, Індустрія МВ, Варта МВ, Символ МВ, Капітал МВ, Моноліт МВ, Гарантія МВ, Кардинал МВ,
Серпанок МВ, Танго МВ, Борец МВ, Шедевр МВ та інші за співавторством Л. В. Козубенка,
які користуються попитом у товаровиробників. Л. В. Козубенко отримав 51 авторське свідоцство на гібриди кукурудзи різних груп стиглості. Щорічно до Державного сортовипробування
України передається 4-7 нових високоврожайних гібридів різних груп стиглості.

496

Колектив лабораторії селекції та насінництва кукурудзи, 2008 рік.
Зліва направо: М. М. Чупіков, О. Аргунова, І. Б. Деркач, Т. П. Камишан, Л. В. Козубенко,
В. Фоменко, Н. Русанова, Т. В. Івлева
(100-річчя Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН).

Л. В. Козубенко на демонстраційному полігоні, 2009 р.
З 1992 р. працювати посаду старшого наукового співробітника лабораторії селекції та
насінництва кукурудзи займає М. М. Чупіков. Микола Михайлович Чупіков створив значну
кількість оригінальних самозапилених ліній кукурудзи, що є цінним вихідним матеріалом. У
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результаті дослідження вихідного матеріалу різного генетичного походження він виявив джерела цінних господарських ознак і властивостей (підвищена насіннєва продуктивність рослини, холодостійкість, стійкість до хвороб та інші) як компоненти бекросних схрещувань при
створенні самозапилених ліній нового покоління, які мають підвищену адаптивну здатність і з
успіхом використовуються в селекції гібридів кукурудзи.
З 2004 р. М. М. Чупіков очолює відділ селекції і насінництва кукурудзи. Наукові дослідження Миколи Михайловича були присвячені розробці теоретичних основ зі створення вихідного матеріалу для селекції кукурудзи. Ним опубліковано більш як 60 наукових праць, у тому числі навчальний посібник «Спеціальна селекція і насінництво польових культур» [52].
М. М. Чупіков відомий як учений в галузі селекції гібридів кукурудзи різних груп стиглості.
Він є автором 25 гібридів, занесених до Реєстрів сортів рослин України та Росії. Ним розроблено
та науково обґрунтовано нові підходи до селекції самозапилених ліній і гібридів кукурудзи, встановлено принципи добору батьківських компонентів для створення гібридів з заданими параметрами в залежності від вимог агропромислового виробництва.
Микола Михайлович значну увагу приділяв розширенню насінництва гібридів кукурудзи на
стерильній основі. Він був співавтором кількох видань з цього питання: «Насінництво кукурудзи», «Пам‘ятка насіннику», «Вимоги до вирощування насіння першого покоління гібридів кукурудзи». Його нагороджено Почесними грамотами Президії УААН, Харківського обласного
управління агропромислового розвитку, Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН.

М. М. Чупіков на демонстраційному полігоні
Микола Михайлович постійно працював зі студентами Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, які щорічно перебували на практиці в лабораторії
селекції і насінництва кукурудзи.
У 2009 р. Н. М. Музафаров захистив дисертацію на тему «Оптимізація прийомів сортової агротехніки кукурудзи в умовах східної частини Лісостепу України». З 2010 р. він працює
в лабораторії селекції та насінництва кукурудзи. Розроблені ним прийоми сортової агротехніки
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кукурудзи залежно від агрофону живлення, способу основного обробітку грунту, оптимальної
густоти росли і строків сівби використовуються в лабораторних дослідженнях [54].
Лариса Миколаївна Чернобай з 2010 р. і до теперішнього часу займає посаду завідувача
лабораторії селекції та насінництва кукурудзи в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр‘єва
НААН. Вона працює над розробкою теоретичних основ багатокритеріального добору селекційного матеріалу кукурудзи для створення гібридів різного цільового призначення з оптимальною
узгодженістю морфогенетичних реакцій з динамікою факторів навколишнього середовища.

Л. М. Чернобай, завідувач лабораторії селекції та насінництва кукурудзи, 2015 р.
Л. М. Чернобай у 2016 р. захистила дисертацію і здобула науковий ступень доктора
сільськогосподарських наук на тему "Теоретичні основи селекції кукурудзи на стійкість до
шкідливих організмів та практична її реалізація при створенні гібридів"[55]. Теоретичні дослідження стали підставою для розробки способів, з яких два сприяють виявленню стійких до
збудників хвороб біотипів серед досліджуваного матеріалу «Спосіб обліку ураженості зернових та зернобобових культур листковими хворобами» та «Спосіб створення штучного інфекційного фону для селекції кукурудзи на стійкість до фузаріозної стеблової гнилі», два способи
сприяють підвищенню врожайності кукурудзи «Спосіб підвищення врожайності сучасних
гібридів кукурудзи» та «Спосіб підвищення врожайності материнської форми кукурудзи».
Нею розроблено та удосконалено методичні підходи для селекції польових культур на
стійкість до шкідливих організмів опубліковано в наукових виданнях та навчальних посібниках за співавторством «Ідентифікація ознак кукурудзи (Zea mays L.)» (2007 р.), «Спеціальна
селекція і насінництво польових культур» (2010 р.), «Основи селекції польових культур на
стійкість до шкідливих організмів» (2012 р.), що сприяє підвищенню ефективності селекційного процесу та рівня підготовки науковців, аспірантів і студентів аграрного і біологічного
профілей [51-53].
У 2012 році Л. М. Чернобай пройшла стажування у фірмі «Монсанто» (США), де ознайомилась з біотехнологічними розробками фірми. За її співавторством створено 39 гібридів
кукурудзи, з яких занесено до Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в
Україні 28 гібридів різних груп стиглості зернового та універсального типу використання:
Зоряний, Дарунок, Алар, Кураж, Мавка та інші, 11 гібридів проходять Державне випробування: Варяг, Шерп, Любчик та інші. Нею опубліковано більш як 170 наукових праць.
Основою селекційних програм по кукурудзі є підбір батьківських компонентів, що забезпечують високий рівень ефектів гетерозису цінних господарських ознак. Тривалою селекційною практикою створено емпіричну концепцію гетерозисних груп, пов‘язану з уявленнями
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про більш високу вірогідність отримання високогетерозисних гібридів кукурудзи при схрещуванні неспоріднених ліній. Генетичне різноманіття та неспорідненість зразків зумовлені ступенем мутаційних та рекомбінаційних перетворень геному. Цілком логічними є спроби визначення цього показника за поліморфізмом саме молекули ДНК.
Сучасна селекція кукурудзи гостро потребує розробки ефективних методів створення і
оцінки вихідного матеріалу, а також надійного експрес-прогнозування потрібних параметрів
гібридних комбінацій. Тому використання молекулярно-генетичних маркерів у підборі батьківських компонентів у практичній селекції щодо прогнозування ефектів гетерозису цінних
господарських ознак є актуальним напрямом.
С. С. Китайовою під керівництвом академіка НААН В. В. Кириченка проведено дослідження за вивченням характеру сполученої мінливості генетичних дистанцій та взаємозв‘язку
з рівнями прояву ефектів гетерозису цінних господарських ознак шляхом визначення генетичної різноманітності інбредних ліній кукурудзи вітчизняної і світової селекції з використанням різних поліморфних маркерних систем і захищено дисертацію [55].

Колектив лабораторії селекції та насінництва кукурудзи, 2015 р.
перший ряд зліва направо: І. Б. Деркач, Т. П. Камишан, Л. В. Козубенко;
другий ряд: С. С. Китайова, С. Г. Понуренко, Т. В. Івлева, Н. М. Музафаров,
Н. С. Овсяннікова, І. П. Барсуков, О. В. Сікалова
Упродовж 2010-2015 рр. нею визначено генетичну різноманітність вихідного матеріалу
кукурудзи за RAPD- та SSR-маркерами, а також дескрипторами UPOV; проведено паспортизацію робочої колекції інбредних ліній кукурудзи лабораторії селекції і насінництва кукурудзи за RAPD- та SSR-маркерами; визначено якість кластеризації ліній кукурудзи (з верифікацією за даними родоводів) на основі генетичних дистанцій, розрахованих за різними поліморфними системами; встановлено генетичну подібність ліній кукурудзи та їх аналогів (закріплювач стерильності-стерильні аналоги, закріплювач стерильності-відновник фертильності) з
використанням молекулярно-генетичних маркерів; встановлено селекційну цінність вихідного
матеріалу кукурудзи на основі визначення ефектів комбінаційної здатності та різних типів
гетерозисного ефекту; визначено вплив ефектів взаємодії «генотип-середовище» у прояв цінних господарських ознак гібридів кукурудзи; встановлено особливості прояву ефектів гетерозису цінних господарських ознак в залежності від взаємної диференціації батьківських ком500

понентів за різними поліморфними системами в різних схемах схрещувань; визначено поріг
дискретизації генетичних дистанцій та зпрогнозовано ефекти гетерозису окремих ознак при
використанні різних поліморфних систем. С. С. Китайовою доведено доцільність використання SSR-маркерної системи для підбору батьківських компонентів при селекції високогетерозисних гібридів кукурудзи у випадках, коли дистанція між батьківськими компонентами вища
порогу 0,019 для вивченої вибірки інбредних ліній кукурудзи. Коефіцієнт кореляції між генетичними дистанціями та індексами репродуктивного гетерозису при такому підході варіював
від 0,74 для Hist у 2012 р. до 0,89 для Hhip у 2013 р. Розроблено також метод контролю за якістю створення ліній кукурудзи «Експрес-оцінка контролю якості створення стерильних аналогів М-типу та аналогів-відновників фертильності пилку кукурудзи».
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ЗДОБУТКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ НАСІННИЦТВА ТА НАСІННЄЗНАВСТВА
ЗА 1908-2018 рр.
Ю. І. Буряк, О. В. Чернобаб., Ю. Є. Огурцов
Харківська селекційна станція стала однією з перших наукових установ, яка розпочала
займатися виробництвом і впровадженням сортового насіння зернових культур. У 1918 р.
В. Я. Юр‘єв, обіймаючи посаду завідувача відділу селекції і насінництва, вперше в Україні
поряд із вивченням посівних якостей насіння, впливу на них умов вирощування і живлення,
мінеральних добрив тощо, організовує розмноження насіння еліти. «Чистосортність еліти повинна бути як найвища», – в «Посібнику по сільському господарству» висловлює свою думку
В. Я. Юр'єв [1]. На той час (початок 20-х років минулого століття) наукові основи насінництва
не були достатньо розроблені, але селекціонери і насінники намагались вирощувати насіння
не тільки високої сортової чистоти, але й з високими врожайними властивостями, створюючи
насінницьким посівам більш сприятливі умови вирощування.
У перший період своєї діяльності станція вирощувала переважно насіння місцевих сортів, покращене масовим добором. Заготівлю і розподіл сортового насіння проводило Всеукраїнське товариство насінництва (ВУТН). До 1929-1930 років елітне насіння вирощували за двохступінчатою схемою: супереліта → еліта. Супереліту вирощували селекціонери кожної з культур. Пізніше, по мірі створення і районування нових селекційних сортів, насінництво базувалось на цих нових розробках. Для вирощування еліти в складі відділу селекції був організований «маточний розсадник» площею 300-400 га. Вже у 1922 р. станцією передано до ВУТН
156,2 тонн насіння: пшениці озимої – 46,2, жита озимого – 52,0, пшениці ярої – 10,0, ячменю –
34,2, проса – 3,1, кукурудзи – 10,7 тонн.
З метою наближення насінництва до безпосередніх споживачів сортового насіння, станція в особі В.Я. Юр‘єва, в 1929 р. поставила питання про організацію на місцях сортовипробування та спеціальних насінницьких господарств-репродуцентів сортового насіння. На зміну
масовому добору, як основи насінництва, приходить індивідуальний добір. По кожному сорту-самозапильнику насінням від кращих, типових для сорту колосів, закладаються розсадники
розмноження, потомства яких об'єднуються і стають вихідним матеріалом для подальшого
розмноження [2].
На основі цих досліджень, Міністерство сільського господарства СРСР затвердило запропоновану схему організації насінницького процесу для всіх державних селекційних станцій, згідно якої вирощування насіння супереліти та більш високих репродукцій по культурах
покладалося безпосередньо на селекціонерів – авторів цих сортів.
В 1931-1940 рр. насінницька робота будувалася згідно постанов «Про селекцію і насінництво» (1931), «Про заходи покращення насіння зернових культур (1937). У 1940 р. насінництво велося з 26 сортами, еліту яких вирощували на площі 666 га, в результаті на розмноження було передано 697,7 тонн насіння.
У роки Другої світової війни така налагоджена система насінництва була зруйнована.
Самовіддана робота групи насінників на чолі з Г. А. Бондаренком під час окупації зберегла
частину посівного матеріалу і допомогли відновити насінницьку справу. Станція в повоєнний
період взяла на облік сортові посіви області. Насіння з більш врожайних і сортових масивів
стало початковою базою насінництва по кожному сорту. Багато праці, енергії й знань віддав
поновленню насінництва в ці роки заслужений агроном УРСР Б. М. Кононенко, який очолював групу насінництва. Вже у 1947 р. обсяг виробництва елітного насіння перевищив довоєнний період [3]. Було вироблено 1173,9 тонн сортового насіння.
Запропонована Міністерством сільського господарства схема насінництва, де вирощування насіння супереліти виконували селекціонери, стала на перешкоді отриманню доброякісного
насіння. Селекціонери не справлялися з обсягами розсадників добору, насіннєвих розсадників,
що знижувало якісні показники насіння станції. Тоді була застосована схема перерозподілу
праці при вирощуванні насіння. Селекціонери почали займатися вихідним матеріалом, а персонал дослідного господарства «Елітне» – попереднім розмноженням, суперелітою, елітою, під
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авторським наглядом селекціонерів. Така організація насінництва сприяла значному зниженню
видового і сортового засмічення, а також ураження хворобами, завдяки просторовій ізоляції від
селекційних посівів і сортовипробування. Одночасно підвищився рівень механізації на всіх насінницьких посівах, за рахунок чого знизилась вартість вирощуваного насіння.
Методика і схема насінництва, розроблена з урахуванням біологічних і господарських
властивостей забезпечила зниження видового і сортового засмічення, ураження хворобами.
Випуск репродукційного насіння зернових і бобових культур з 1946 по 1958 рр. склав 13245,0
тонн. Це дозволило забезпечити вихідним насінням ряд областей колишнього Союзу, де на
той час сорти Харківської селекції були районовані, але насінництво ще не було налагоджено.
Так, з врожаю 1955 р. було вивезено насіння жита озимого Харківське 194 еліти, супереліти і
насіннєвого розсадника – 120,2 тонн в Запорізьку, Дрогобицьку, Волинську, Станіславську,
Ровенську, Львівську, Луганську, Сумську, Миколаївську, Орловську. Воронезьку, Білгородську області. Пшениці озимої сорту Лютесценс 266 вивезено 35,6 тонн в Сумську область, де
вона вперше була районована. Радгоспам і колгоспам Харківської області передано 60,1 т.
пшениці озимої.
Насінницька робота в Укр. НДІРСіГ, організованому в 1956 р. на базі Інституту генетики
і селекції та Харківської селекційної станції, в ті роки велася з соняшником, багаторічними
бобовими і злаковими травами. За період 1946-1958 рр. вироблено насіння: соняшнику – 122,5
т. насіння люцерни і еспарцету – 264,4 т, райграсу високого й житняка – 127,4 т. Цю справу
виконували працівники дослідного господарства «Елітне» під керівництвом Б. М. Кононенка і
головного агронома О. І. Богдана.
Б. М. Кононенко працював заступником директора інституту з виробництва. Впродовж
1964-1973 рр. займав посаду головного агронома виробничого відділу, а з 1973 р. - старшого
агронома відділу насінництва. Діяльність Б.М. Кононенка була зосереджена на виробництві
насіння районованих і перспективних сортів гібридів зернових, зернобобових та олійних культур. Його робота тісно пов'язана з роботою селекціонерів. Він є співавтором районованих сортів
і гібридів: жита озимого Харківське 55 і Харківське 60, проса Харківське 2 і Харківське 25, гороху Харківський 131 і Харківський 74, кукурудзи Буковинський ЗТВ ранній [4].
Багато сил та енергії Б.М. Кононенко віддав відновлюванню насінництва після Другої
світової. За короткий час обсяг вирощування насіння вищих репродукцій різних культур перевищив довоєнний рівень, що дозволило значну кількість насіння направити в інші регіони
країни. Йому присвоєно звання „Заслужений агроном України".
Лабораторія насінництва і насіннєзнавства створена в Укр. НДІРСіГ у 1956 році за ініціативою В. Я. Юр‘єва. Лабораторія, на той час єдина в колишньому СРСР, стала координатором досліджень з питань насінництва, насіннєзнавства та контрольно-насінницької справи.
Очолив її учень М.М. Кулешова Іван Григорович Строна – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Лабораторія займалася теоретичним
обґрунтуванням питань, які виникали у насінницькій практиці. Вивчали питання впливу фонів
та елементів живлення на якість насіння польових культур, на його життєздатність і довговічність; процес проростання в різних умовах; врожайні властивості насіння у зв‘язку з його біохімічним складом.
Велику увагу в дослідженнях приділяли вивченню травмування насіння; різноякісності насіння та її значенню; термостійкості насіння при термічному знезараженні, способах передпосівної підготовки насіння. В результаті був розроблений новий спосіб обробки насіння – інкрустація,
який набув широкого поширення у виробництві [5]. Значне місце в дослідженнях з насіннєзнавства займали розробки методів визначення посівних якостей насіння і стандартів на нього.
Особливу цінність має створений касетний метод вивчення біологічних особливостей
насіння різної якості, що дає змогу вивчати властивості в точних дослідах. Метод використовують у багатьох дослідних установах. Велику увагу приділено вивченню передпосівної обробки насіння різними препаратами та способів обробітку насіння. Особливо важливим з них
був метод інкрустування насіння, який відкрив неосяжні перспективи управління проростанням і розвитком рослин. Цей метод знайшов широке визнання у виробників [4].
І. Г. Строна - організатор і керівник (впродовж багатьох років) координаційної ради з пи505

тань насінництва МСГ СРСР та Секції насінництва і контролю насіння ВАСГНІЛ. Він був членом Міжнародної асоціації якості насіння, членом редакційної колегії журналу "Селекция и
семеноводство", а також міжвідомчого тематичного наукового збірника "Селекція і насінництво". Ним підготовлено 34 кандидати та 4 доктори наук. Він є автором більш як 200 наукових
праць, одержав 6 авторських свідоцтв на винаходи. Іван Григорович удостоєний почесного
звання заслуженого діяча науки і техніки України.
Під керівництвом професора І. Г. Строни з 1962 р. в лабораторії насіннєзнавства почала
працювати в Укр. НДІРСіГ імені В. Я. Юр'єва Л. Г. Піскунова - спочатку молодшим, а з
1981 р. – старшим науковим співробітником [4]. У 1966 р. вона захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. В 1981 р. її призначено завідувачем лабораторії стандартів і зберігання насіння. Впродовж 1984-1991 рр. очолює відділ насіннєзнавства, в якому працювала до 1993 р. Її наукові дослідження присвячені питанням зберігання насіння зернових культур і насіннєзнавства. Нею опубліковано 46 наукових праць. Має 2
авторських свідоцтва державного комітету СРСР з справ винаходів і відкриттів.
Видатним ученим в галузі насіннєзнавства була Л. В. Матющенко, яка з 1967 р. займала
посаду молодшого, а з 1980 р. - старшого наукового співробітника відділу насіннєзнавства інституту. У 1979 р. вона захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. Під керівництвом І. Г. Строни Л. В. Матющенко вивчала питання впливу фонів та елементів живлення на якість насіння польових культур, на його життєздатність і
довговічність; процес проростання в різних умовах; врожайні властивості насіння у зв'язку з
його біохімічним складом. Велику увагу в дослідженнях приділяла вивченню травмування насіння, різноякісності насіння та їх значенню. Значне місце в дослідженнях Л. В. Матющенко з
насіннєзнавства займали розробки методів визначення посівних якостей насіння і стандартів.
Вона надавала методичну допомогу дослідним господарствам інституту при вирощуванні і доведенні до посівних кондицій насіння зернових, зернобобових культур, кукурудзи і соняшнику
[4]. Нею опубліковано більш як 45 наукових праць.
Значний внесок в науку про насіння зробив В. Г. Діндорого. Володимир Григорович почав працювати під керівництвом професора І. Г. Строни в лабораторії насіннєзнавства з 1970
р. В 1971 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук. З 1997 р.
очолив лабораторію насіннєзнавства. Ним вперше у СРСР розроблено технологію інкрустування насіння, тобто передпосівного обробітку насіння плівкоутворюючою сполукою на основі
водорозчинних полімерів, із застосовуванням захисних і рістактивуючих речовин, а також касетний метод сівби насіння, обробленого екологічно безпечними речовинами. В. Г. Діндорого
неодноразово приймав участь у міжнародних конференціях і симпозіумах з питань технологій
інкрустування насіння у Великобританії, Німеччині, Франції, Італії та інших країнах. У той час
він активно працював над проблемами оздоровлення насіння екологічно безпечними факторами
передпосівної обробки. З цих питань В. Г. Діндорого співпрацював з ученими Інституту проблем кріобіології і кріомедицини, Харківським фізико-технічним інститутом, з Харківським
технічним університетом радіоелектроніки та іншими установами [4]. За його участю розроблена нова Інструкція по апробації сортових посівів с.-г. культур, а також національних стандартів України "Насіння с.-г. культур", "Методи визначення якості", "Технічні умови". Ним
опубліковано більш як 65 наукових праць. Має 8 авторських свідоцтв СРСР на винаходи і 9
патентів України.
У 1960 р. у відповідності з Постановою уряду про реорганізацію системи насінництва,
виробництво насіння еліти і першої репродукції зернових, олійних культур і трав у Харківській області покладено на Український НДІ рослинництва, селекції та генетики. З метою збільшення виробництва насіння еліти інституту передані три господарства області: «Червона
хвиля» Великобурлуцького району, «Червоний Жовтень» Балаклійського району і «Комсомолець» Лозівського району. Цього ж року в інституті створюється відділ насінництва на чолі з
Олександром Івановичем Богданом, який впродовж 1961-1974 рр. очолював відділ насінництва та безпосередньо займався організацією виробництва і реалізацією насіння еліти і першої
репродукції, батьківських компонентів гібридів кукурудзи.
Крім виробничої діяльності, Олександр Іванович, під керівництвом В. Я. Юр‘єва, прово506

див наукові дослідження з вивчення біології багаторічних злакових трав і розробці технологій
їх вирощування. Результатами дослідження стала науково- обґрунтована технологія збирання
насінників злакових трав, яка застосовувалася в дослідному і господарствах області [6]. Також
О. І. Богдан вивчав урожайні та інші властивості насіння зернових культур, які залежать від їх
репродукцій, для обґрунтування строків оновлення [4].
Паралельно фахівці з насінництва у тісній співпраці з лабораторією насіннєзнавства
проводили дослідницьку роботу. В 1961-1970 рр. вивчалися зміни урожайних і посівних якостей насіння різних культур у процесі їх розмноження для обґрунтування оптимальних строків
сортооновлення. Було встановлено, що репродукційне насіння ячменю ярого сорту Южний
суттєво знижує урожайність у порівнянні з елітою, особливо з четвертої репродукції. На основі цих досліджень виконком Харківської обласної ради прийняв рішення про скорочення сортооновлення до 3 років.
Була проведена робота по удосконаленню технології вирощування, сортуванню і знезараженню насіння. В 1973 р. видано довідник ―Семеноводство северо-восточной Лесостепи
Украины‖ за редакцією О. І. Богдана. В ньому висвітлено питання організації насінництва,
методи та схеми вирощування елітного насіння, особливості технологій вирощування сортового насіння, організації сортозаміни і сортооновлення та інші. Співробітники відділу В. І.
Бондаренко, М. С. Фалько, А. І. Білоус, А. К. Захарова надавали методичну допомогу дослідним господарствам у вирощуванні і доведенні до посівних кондицій насіння. Вивчали зміни
врожайних і посівних якостей насіння різних культур у процесі їх розмноження для обґрунтування оптимальних строків сортооновлення [7].
Борис Олександрович Весна захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук у 1973 р. У 1974 р. його обрано на посаду завідувача відділу
первинного і елітного насінництва інституту. Під його керівництвом впроваджуються у виробництво сорти селекції Укр. НДІРСіГ імені В. Я. Юр'єва та інших науково-дослідних установ.
В цей час система насінництва мала великі недоліки, пов‘язані в основному з тим, що насінництво було розпорошене по всіх господарствах, при цьому якість вироблюваного насіння
була здебільшого невисокою. Тому у 1976 р. на виконання постанови Уряду, в Україні розпочато створення спеціалізованої насінницької галузі на промисловій основі. Суть її полягала в тому, що оригінатори нових сортів забезпечували вихідним матеріалом районованих і перспективних сортів дослідні господарства науково-дослідних установ та учбово-дослідні господарства
ВУЗів і технікумів, які вирощували насіння еліти і першої репродукції в обсягах, що задовольняють потреби спеціалізованих насінницьких господарств для сортозаміни і сортооновлення.
Спецнасінгоспи розмножували сортове насіння для забезпечення виробничих посівів господарств зони, яку вони обслуговують, і для заготівлі його в державні ресурси.
Відділ насінництва приймав активну участь у впровадженні нової системи в Харківській
області на базі УНДІРСіГ і його господарств. У плідній співпраці з обласними структурами
проводилася велика організаторська, методична, наукова і аналітична робота, розроблялися
конкретні шляхи подолання існуючих проблем.
Наукові розробки Б. О. Весни присвячені методиці та технології виробництва високоякісного насіння зернових, зернобобових та круп‘яних культур, зокрема питань прискореного
розмноження нових сортів, скорочених схем виробництва елітного насіння, способів сівби,
використання добрив. У 1981 р., після реорганізації відділу в відділ первинного і елітного насінництва, співробітники почали вести первинне насінництво районованих сортів пшениці
озимої, жита озимого, ячменю ярого, вівса, проса, гречки, гороху, багаторічних трав, а згодом
і сої. До цього часу первинне насінництво було зосереджено в селекційних підрозділах [8].
У створеному відділі з 1981 р. під науковим керівництвом Б. О. Весни працює
О. В. Чернобаб. Його наукова діяльність присвячена вивченню питань розробки і впровадження
нових, економічно вигідних схем виробництва оригінального та елітного насіння гороху, прискореного розмноження нових сортів, а також розробки технологій вирощування гороху. Дослідження стали результатом дисертаційної роботи, яку він з успіхом захистив у 1996 р. [10].
З 1996 р. з участю О. В. Чернобаба вивчалися різні біостимулятори росту і їх вплив на
врожай, якість зерна зернових і круп'яних культур та соняшнику.
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Ним опубліковано більше ніж 46 наукових праць, він є співавтором монографії, п‘яти
патентів на корисну модель та чотирьох методичних рекомендацій по вирощуванню високоякісного насіння зернових, зернобобових та круп‘яних культур і соняшнику.
Доведено (Б. О. Весна, О. В. Чернобаб, О. В. Кривошеєва), що індивідуально - сімейний
добір з дворічною оцінкою родин у константних сортів гороху не має переваги перед методом
масового добору, що дозволило значно скоротити схему первинного насінництва і заощадити
при цьому значні кошти.
На підставі досліджень різних способів сівби розроблено наступні способи прискореного розмноження нових сортів, зокрема:
- одноразове застосування стрічкового способу сівби пшениці озимої з нормою висіву в
3-5 разів нижче звичайної (близько 1 млн./га) забезпечує різке збільшення темпів розмноження без зниження врожайних властивостей;
- посів в розсадниках розмноження ячменю ярого 1-2 років доцільно проводити широкорядним способом з нормою висіву 1,5 млн./га схожих зерен.
- стрічковий трьохрядковий і звичайний рядковий посів у поєднанні з нормою висіву
схожих зерен 0,6 млн./га майже удвічі підвищує коефіцієнт розмноження нових зернових та
укісних сортів гороху.
Дослідження по застосуванню добрив на насінницьких посівах показали, що фосфор
сприяє формуванню високоврожайного насіння зернових культур, він регулює всі процеси
життєдіяльності насіння, впливає на надходження елементів живлення, підсилює стійкість
рослин до хвороб, сприяє утворенню розвинутої кореневої системи.
Азот також входить до складу важливих сполук, але при його надлишках у ґрунті він
може накопичуватись в насінні в неорганічних формах, що призводить до погіршення якості
насіння – зниження схожості, пригнічення кореневої системи, внаслідок чого знижується продуктивність рослин.
Результати наукових досліджень відділу знайшли відображення у спеціальній літературі.
Так у 1991 р. видано фундаментальний ―Справочник по семеноводству‖ (Б. О. Весна,
І. Г. Строна у співавторстві), особлива увага в якому зверталася на заходи з підвищення врожайних властивостей і посівних якостей насіння; у 1992 році – ―Методика по виробництву
насіння еліти зернових, зернобобових і круп‘яних культур в Україні (Б. О. Весна,
Л. В. Матющенко у співавторстві) та інші.
У плідній співпраці з обласним сільськогосподарським управлінням проводилася методична, організаторська, наукова і аналітична робота, в результаті чого Харківський регіон був
повністю забезпечений високоякісним елітним насінням польових культур.
Із здобуттям Україною незалежності, з розвитком ринкових відносин стала очевидною
невідповідність існуючих законодавчих актів з питань насінництва, ціноутворення та іншим
сучасним умовам. Свідченням високого авторитету насінників інституту стало доручення від
Уряду і Української академії аграрних наук розробити закон, який регламентував би діяльність насінницької галузі в Україні. Тимчасовий творчий колектив за участю фахівців інших
наукових установ і Української академії аграрних наук, який очолив Б. О. Весна, успішно виконав поставлене завдання – у 1993 році Закон України ―Про насіння» був підписаний першим Президентом України [9].
Відділ первинного та елітного насінництва (Б. О. Весна. Д. С. Мовчан, М. К. Ковальов,
О. В. Чернобаб та інші) в повній мірі задовольняв потреби дослідних господарств у високоякісному насінні високих репродукцій в період до 1996 р.
З 1996 р. первинне насінництво знову переходить до селекційних підрозділів. Лабораторію насінництва і насіннєзнавства очолив кандидат сільськогосподарських наук
Л. В. Бондаренко. Кандидатську дисертацію він захистив у 1972 р. з селекції гібридів соняшнику. З 1974 р. займав посаду старшого наукового співробітника, а з 1978 р. завідувача відділу
селекції. 3 1985 р. по 1992 р. Л. В. Бондаренко працював на посаді ученого секретаря Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва. З 1992 р. по 2000 р. очолював Інститут рослинництва
імені В. Я. Юр'єва УААН [4]. Його наукова діяльність пов'язана з селекцією та генетикою жита озимого (1970-1980 рр.), соняшнику (1981-1988), кукурудзи (1988-1995 рр.), з насінництвом
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і насіннєзнавством (з 1996 р. до кінця життя). Він є автором більш як 100 наукових праць. Серед них два авторських свідоцтва на сорти жита озимого, п‘ять - на гібриди соняшнику.
Лабораторія увійшла до складу відділу впровадження і маркетингу як лабораторія насінництва і насіннєзнавства, яка, в свою чергу, в 2003 р. розділена на лабораторію насінництва і лабораторію насіннєзнавства, а вже в 2004 р. лабораторії об‘єднали в лабораторію насінництва та насіннєзнавства. Очолив її кандидат с.-г. наук Ю.І. Буряк. Юрій Іванович є членом міжвідомчого
технічного комітету з розробки стандартів України в галузі насінництва і насіннєзнавства, членом
обласної комісії з апробації посівів сільськогосподарських культур. Він приймає активну участь
у розробку нормативно-правових документів у галузі насінництва с.-г. культур, серед яких
"Комплексна програма розвитку сільського господарства Харківської області на 2001-2005 рр.
і на період до 2010 р."; Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері
насінництва та розсадництва у відповідність з Європейськими та міжнародними нормами і
стандартами», 2015 р.; Порядок проведення сертифікації …, 2016 р.; Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів, 2016 р.; Порядок пакування та маркування насіння, 2017 р.;
Методика польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику та ріпаку, 2018 р. Наукова
діяльність Ю. І. Буряка присвячена вивченню ефективності застосування регуляторів росту та
мікродобрив у насінництві зернових, круп‘яних, кормових і олійних культур, розробці способів підвищення їх насіннєвої продуктивності та посівних якостей насіння. За результатами
цих досліджень одержано 7 патентів на корисну модель. Ним опубліковано 3 монографії (у
співавторстві) та понад 110 наукових робіт. Великою популярністю серед виробників насіння
користувалася серія методичних рекомендацій з проблем насінництва польових культур під
загальною назвою «Пам‘ятка насіннику». З 2018 р. Ю. І. Буряк працює заступником директора інституту з науково-виробничої та господарської діяльності.
В 1996-2000 рр. у лабораторії розроблена технологія застосування сучасних екологічно
безпечних регуляторів росту рослин на насінницьких посівах вівса і гречки. Встановлено, що
їх застосування є важливим резервом підвищення продуктивності насінницьких посівів в умовах східного Лісостепу України та поліпшення посівних якостей насіння [10].
Підготовлені і видані ―Методичні рекомендації по вирощуванню високоякісного насіння
с.-г. культур‖ (Ю. І. Буряк, Л. В. Бондаренко в співавторстві) (в двох частинах 2000 і 2003 рік).
Співробітники відділу разом з іншими науковцями УААН розробили ―Положення про виробництво насіння первинних ланок та еліти зернових, зернобобових і круп‘яних культур в Україні (Київ, 1998 р., Л. В. Бондаренко, Л. В. Матющенко і ін.).
Співробітники лабораторії приймають активну участь у навчанні фахівців агрономічної
служби Харківської області, в апробації сортових посівів у дослідних господарствах.
У відповідності до Концепції розвитку селекції і насінництва в умовах реформування
аграрного сектора економіки України, розробленої Міністерством аграрної політики України
та УААН у 2000 р., організаторська робота з виробництва насіння була перенесена на обласний рівень, де почали створювати відповідні насінницькі формування, до яких входили виробники насіння будь-яких форм власності і відомчого підпорядкування. Інститут став головною установою науково-виробничого об‘єднання «Еліта» по виробництву високоякісного насіння як для товаровиробників Харківської області, так і всього східного Лісостепу України.
За безпосередньої участі Ю. І. Буряка і Л. В. Бондаренка видана ―Інструкція з апробації сортових посівів ― (Київ, Аграрна наука, 2003 р.).
У період з 2001 по 2010 рр. співробітниками лабораторії розроблені та запатентовані ефективні способи підвищення насіннєвої продуктивності за рахунок застосування регуляторів росту рослин (біостимуляторів), на насінницьких посівах основних зернових культур (пшениця
озима і яра, ячмінь) (Патент № 25622, 2007 р., Ю. І. Буряк, Л. В. Бондаренко, О. В. Чернобаб,
М. А. Вус), довгострокового оздоровлення насіння методами: озонування, гідротермообробки
(Патент № 21429, 2007 р., В. Г. Діндорого, І. І. Клименко) та опромінювання ЕМП НВЧ (Патент
№ 25624, 2007 р., В. Г. Діндорого, І. І. Клименко, Л. А. Луценко, Г. Н. Валивахін, О. А. Контар)
які полягають у доборі 50-25 % найбільш життєвих біотипів сорту з вихідного матеріалу. Оптимізовано технологічні режими опромінювання насіння ярої пшениці електромагнітним полем
надзвичайно високих частот (Патент № 25623, 2007 р., В. Г Діндорого, І. І. Клименко, Л. А. Луценко, Г. Н. Валивахін, О. А. Контар), які підвищують його врожайні властивості. Обґрунтовано
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доцільність зменшення норм використання протруйників насіння (Патент № 21428, 2007 р.,
В. Г. Діндорого, І. І. Клименко), що сприяє підвищенню схожості насіння.
У 2006 році Національним агентством з акредитації України лабораторію було вперше
акредитовано за ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 в галузі визначення посівних якостей насіння
сільськогосподарських культур, на період з 3 серпня 2006 р. по 2 серпня 2009 року.
У 2007 році наукову розробку лабораторії насінництва та насіннєзнавства «Насінництво
і насіннєзнавство польових культур» (Київ, 2007 р., В. В. Кириченко, Ю. І. Буряк,
Л. В. Бондаренко) нагороджено золотою медаллю, а «Екотехнологію оздоровлення насіння»
визнано кращим вітчизняним товаром 2007 р. в номінації «Інноваційні розробки» (Київ,
2007 р., В. Г. Діндорого, І. І. Клименко).
З січня 2009 р. на посаді старшого, а з 2017 р. провідного наукового співробітника лабораторії насінництва і насіннєзнавства працює Ю. Є. Огурцов. Юрій Євгенович виконує великий обсяг експериментальних робіт, узагальнення матеріалів досліджень. Основним напрямом
його наукової роботи є підвищення посівних якостей та врожайних властивостей сільськогосподарських культур шляхом застосування екологічно безпечних факторів оздоровлення насіння і передпосівної його обробки різними видами препаратів та комплексного їх застосування. З січня 2018 р. він очолив лабораторію насінництва та насіннєзнавства. Ю. Є. Огурцовим у співавторстві опубліковано 1 монографію, 5 навчальних посібників, 41 статтю у наукових виданнях, 17 тез доповідей конференцій, 17 методичних рекомендацій, 3 патенти на корисну модель.
В 2012 р. за безпосередньої участі співробітників лабораторії Ю. І. Буряка,
О. В. Чернобаба, Ю. Є. Огурцова опубліковано методичні рекомендації «Пам‘ятку насінняру»
(частина VII). Особливості сучасного насінництва польових культур у зв‘язку з приєднанням
України до схем сортової сертифікації ОЕСD.
Науковий співробітник лабораторії насінництва та насіннєзнавства І. І. Клименко підготувала і в 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Елементи екологічної технології оздоровлення насіння зернових культур». Крім виконання науково-технічних завдань
лабораторії проводить дослідження з вивчення впливу хімічних, фізичних й біохімічних факторів на живлення рослин. Нею у співавторстві опубліковано 21 статтю у наукових виданнях,
10 тез доповідей конференцій, 3 методичні рекомендації, 5 патентів на корисну модель.
З вересня 2014 р. в лабораторії на посаді молодшого, а з 2016 р. старшого наукового
співробітника працює І. В. Клименко. Він приймає активну участь у проведенні науководослідних робіт з визначення ефективності застосування регуляторів росту, біопрепаратів та
засобів захисту рослин у процесі розмноження перспективних сортів та ліній соняшнику,
пшениці ярої і ячменю, пшениці озимої. В 2016 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття
наукового ступеня кандидата с.-г. наук. Ним опубліковано у співавторстві 3 монографії, 3 навчальних посібника, 8 статей у наукових виданнях, 8 тез доповідей конференцій, 3 методичних рекомендацій, 6 свідоцтв на сорти, 1 ознакова колекція.
З 2011 по 2016 рр. співробітниками лабораторії розроблено способи застосування регуляторів росту рослин та мікродобрив для прискореного розмноження ярих зернових колосових культур (Патенти № 56164 та № 56165, 2011 р., Ю. І. Буряк, Л. В. Бондаренко, О. В. Чернобаб), оздоровлення посівів озимих зернових культур (Патент № 81280, 2013 р., Ю. І. Буряк,
О. В. Чернобаб, Ю. Є. Огурцов, Л. В. Жукова, І. І. Клименко, В. В. Безпалько, С. В. Волошина) за рахунок обробки насіння електромагнітним полем надзвичайно високих частот та регулятором росту рослин, а також спосіб підвищення врожайності та посівних якостей насіння
батьківських форм та гібридів соняшнику (Патент № 107576, 2016 р., Ю. І. Буряк, Н. М. Колісник, В. М. Сендецький, Ю. Є. Огурцов, О. В. Чернобаб) на онові комплексного застосування
регуляторів росту рослин.
Сучасний склад лабораторії насінництва та насіннєзнавства: завідувач лабораторії
Ю. Є. Огурцов, провідний науковий співробітник О. В. Чернобаб, старший науковий співробітник І. І. Клименко, старший науковий співробітник І. В. Клименко, молодший науковий
співробітник Л. М. Махнова, лаборант Т. М. Полухіна.
Лабораторія проводить дослідження з підвищення урожайності, посівних якостей та врожайних властивостей насіння зернових колосових культур. А також батьківських компонентів і
510

гібридів соняшнику на основі застосування сучасних регуляторів росту рослин, біопрепаратів та
мікродобрив у поєднанні з ефективними заходами хімічного захисту рослин та насіння. Вивчає
способи оздоровлення насіння за допомогою хімічних, біологічних та фізичних факторів.
Лабораторія виконує функції з організації діяльності Інституту рослинництва імені
В. Я. Юр‘єва НААН як суб‘єкта насінництва у відповідності до діючої законодавчонормативної бази, а також приймає активну участь у розробці державних нормативних документів.
У 2017 р. на базі лабораторії створено і акредитовано Національним агентством з акредитації в Україні за ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 до 5 червня 2022 р. випробувальна лабораторія
насінництва і насіннєзнавства. Лабораторія проводить визначення посівних якостей насіння
сільськогосподарських культур і соняшнику, що вирощується в наукових підрозділах інституту та в с.-г. підприємствах Харківської області.
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РОЗДІЛ 5. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ В РОСЛИННИЦТВІ
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК
ІСТОРІЯ ТА НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ВІДДІЛУ РОСЛИННИЦТВА
ТА СОРТОВИВЧЕННЯ
С. І. Попов, В. М. Костромітін, К. М. Попова, С. В. Авраменко,
М. Г. Цехмейструк, Р. А. Гутянський, Н. В. Кузьменко
Необхідність заснування відділу рільництва була викликана гострою необхідністю проведення відповідних досліджень з питань землеробства та рослинництва. Перші досліди відділу закладено на дослідному полі Харківської обласної дослідної станції в 1913 році згідно
програми, яка була розроблена її директором та завідувачем відділу рільництва Борисом Миколайовичем Рожественським [1]. Оскільки вся подальша діяльність підрозділу пов‘язана саме з рослинницькою галуззю аграрної науки, а саме розробкою, удосконаленням та впровадженням агротехнічних прийомів і технологій вирощування сільськогосподарських культур,
тому поділ досліджень на землеробство або рослинництво був скоріше умовним. Тісний
зв‘язок землеробської та рослинницької гілок однієї аграрної науки добре розуміли відомі
класики агрономії: П. В. Будрін, Д. І. Прянішніков, В. Р. Вільямс, Б. М. Рожественський, Л.
М. Делоне, М. М. Кулєшов, Т. С. Мальцев, О. Ф. Глянцев та ін., про що свідчать їх чисельні
публікації та назви підручників. Слід зазначити, що при узагальненні багатогранної наукової
діяльності підрозділу за весь час його існування в даній статті можливим є лише стисле окреслення досягнень та їх значення для регіону й аграрної науки в цілому. Основні результати
досліджень співробітників та наукові здобутки відділу спочатку були оприлюднені в друкованих звітах за періодами роботи, а в подальшому в періодичних профільних виданнях, монографіях, наукових збірниках, журналах, методичних рекомендаціях, пам‘ятках та листівках
[2].
110-річний період розвитку та діяльності відділу рільництва (землеробства, рослинництва) можна умовно поділити на чотири етапи, впродовж яких наукова робота проводилася за
завданнями програм досліджень, а короткочасне її призупинення відбувалося за певних
об‘єктивних причин, таких як війна, реорганізація установи, зміна та скорочення напряму
досліджень. При цьому, деякі питання, що доводилось вивчати, були привнесені ззовні та носили кон‘юнктурний характер, але науковці завжди давали на них виправдані та вичерпні відповіді. Такі підходи в роботі колективу зберігаються до теперішнього часу.
Перший етап досліджень впродовж 1912–1933 років включав вивчення способів основного обробітку ґрунту, впливу норм, способів та строків внесення мінеральних добрив на
врожайність польових культур, ефективності застосування органічного та мінерального удобрення. Значна увага була приділена питанням побудови сівозмін, розміщенню ярих культур
після різних попередників, реакції окремих культур на беззмінні посіви, а також важливості
запровадження зайнятих парів. Одержані результати стали в подальшому основою для проектування польових сівозмін. За результатами дослідів було визначено ефективність глибокої
оранки під окремі зернові та технічні культури, доцільність зяблевої оранки для підвищення
врожайності ярих культур, значення ранніх чистих парів, а також впливу окремих способів
підготовки ґрунту в полі зайнятого пару під сівбу озимих хлібів. Також, для основних культур були визначені кращі строки сівби, а для кукурудзи, соняшнику та картоплі – оптимальні
способи сівби та догляду за посівами. Впродовж 1928–1933 рр. значна увага приділялася розробці агротехніки вирощування сої, яку на той час почали запроваджувати у виробництво.
Крім академіка Б. М. Рожественського, у виконанні програми досліджень приймали
участь наукові співробітники відділу рільництва: М. М. Вольф (1912–1920 рр.),
Е. Й. Заславський (1916–1924 рр.), П. Г. Найдін (1921–1927 рр.), А. Л. Маслова (1921–
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1925 рр.), Г. С. Гоппе (1927–1933 рр.), І. С. Кислий (1925–1933 рр.), О. Ф. Глянцев (1928–1937
рр.), П. А. Бражник (1945–1957 рр.) [3].
В історії вітчизняної агрономії академік Б. М. Рожественський зайняв визначне місце як
видатний вчений, основоположник розробок теорії і практики землеробства та методики дослідного поля [4]. Започаткований ним високий науково-методичний рівень досліджень з агрономії гідно підтримувався його послідовниками на дослідній станції та в подальшому науковцями Інституту, що заклало міцний фундамент заслуженого авторитету нашої установи з
цих питань.
У 1929 році на базі відділу рільництва та суміжних відділів і лабораторій Харківської
обласної сільськогосподарської станції було створено Український НДІ зернового господарства. Однак, у 1933 році він був переведений у м. Дніпропетровськ і дослідження на дослідному полі було призупинено, а відновлено лише у 1936 році вже за новою програмою після реорганізації та створення Харківської обласної станції бурякового рільництва, до якої в методичному плані було підпорядковано відділ. Протягом перших двох років ним керував О. І.
Биховський. З 1938 по 1976 pp. відділ очолював гідний продовжувач традицій і надбань
Б. М. Рожественського заслужений діяч науки УРСР, доктор с.-г. наук, професор Олександр
Федорович Глянцев.
Початок другого періоду досліджень (1936–1941 рр.) був пов‘язаний з розробкою агротехнічних прийомів вирощування буряків цукрових, а саме: застосування норм основного удобрення, способів внесення мінеральних добрив та доз підживлення посівів, прийомів передпосівної
підготовки насіння, доцільності глибокої оранки, догляду за посівами та їх поливу. У дослідах із
пшеницею озимою основна увага надавалась вивченню питань застосування мінеральних добрив, строків і способів підживлення посівів та їх ефективності [5].
У 1939 році було відновлено та закладено стаціонарні досліди з вивчення питань травопільної системи землеробства та агротехніки багаторічних трав, а також питань застосування
добрив у буряковій сівозміні. В цей період практично всі польові досліди супроводжувалися
проведенням лабораторних та агрохімічних досліджень. Слід зазначити, що у дослідах із сівозмінами основним питанням було не вивчення їх продуктивності залежно від кількості полів, а побудова такої сівозміни, яка давала б можливість за потреби змінювати її конструкцію.
Кожну культуру було розташовано у відповідному місці сівозміни на належному агрофоні.
На різноудобрених фонах комплексно вирішувалася проблема сорт – агротехніка на відповідних біологічних і агрономічних засадах. Дослідами показано значення еспарцету для чорноземних ґрунтів Лісостепу України.
Поряд із вивченням загальних питань землеробства (сівозміни, застосування добрив,
способи основного обробітку ґрунту тощо) значна увага приділялася удосконаленню агроприйомів вирощування найбільш поширених польових культур: строкам і способам сівби, нормам висіву, фонам удобрення, підживлення посівів, системі захисту рослин, збиранню врожаю та ін. Пройшли виробничу перевірку та одержали уточнення такі прийоми агротехніки
ярих культур, як норми висіву культур суцільної сівби (пшениця, овес), способи сівби залежно від норми висіву (гречка, квасоля, чумиза), площа живлення та способи розміщення рослин (кукурудза, соняшник, картопля), комплекс елементів технології, що забезпечує високий
коефіцієнт розмноження насіння [6,7].
У післявоєнний період (1945–1958 рр.) значне місце в дослідженнях відділу займали розробка травопільної системи землеробства та прийоми агротехніки багаторічних трав на сіно та насіння. Встановлено ефективність введення багаторічних трав у сівозміну, найбільш раціональний
склад травосуміші, прийоми одержання повноцінного високопродуктивного пласта багаторічних
трав та його використання. Серед бобових трав перевага надавалась люцерні посівній, було розроблено агроприйоми одержання високого врожаю її насіння, оскільки конюшина мала меншу
зимостійкість та посухостійкість. У травосумішках бобових трав із злаковим компонентом, кількість останнього повинна становити не більше 30 %. Серед злакових багаторічних трав кращими
виявилися вівсяниця лучна та райграс високий. Для буряків цукрових були досліджені квадратний та квадратно-гніздовий способи сівби та оптимізовано їх потребу в елементах живлення в
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сівозміні з вирощуванням багаторічних трав. З 1950 року в дослідах розпочато вивчення строків
сівби, способів та норм висіву чумизи на зерно [8].
Різносторонніми були питання, які включали розробку агроприйомів вирощування основних зернових, технічних та круп‘яних культур. Дослідження з пшеницею озимою були
направлені на підвищення продуктивності посівів після непарових попередників та збільшення валових зборів зерна в сівозміні за рахунок заміни пару врожайними непаровими культурами, такими як кукурудза. Поглиблено вивчалися питання впливу попередників на врожайність ярих зернових культур. У дослідах з кукурудзою значна увага була приділена збільшенню врожайності за рахунок способів та прийомів внесення невисоких доз туків. Відносно круп‘яних культур було переглянуто підходи до строків та способів сівби з удосконаленням цих прийомів та підвищення їх ефективності [7,8].
Досліди відділу з добривами дозволили оптимізувати систему удобрення під культури
сівозміни. Виявлена різна потреба польових культур в елементах живлення. Так, із зернових
озимих культур пшениця більш вимоглива до калію, ніж жито, а із ярих більша віддача урожаєм на внесення азоту проявляється у ячменю та кукурудзи у порівнянні з іншими культурами цієї групи. Висновки із дослідів по азотному підживленню посівів пшениці озимої засвідчили, що азот забезпечує високі надбавки врожаю зерна лише за внесення основних елементів живлення [7].
Під керівництвом О. Ф. Глянцева у відділі проходили аспірантську підготовку вісім майбутніх науковців, з яких Ю. В. Будьонний, В.О. Фатьянов, А. Я. Бука, Є. М. Лебідь та В. С. Зуза
в подальшому всі захистили докторські дисертації та стали провідними фахівцями в галузях
землеробства та рослинництва. Кожен із них створив свою наукову школу та передав естафету
працездатності, відповідальності й наукового потенціалу вже новому поколінню рослинників.
У дослідженнях традиційно застосовували загальноприйняті методи закладки і проведення польових дослідів (Б. М. Рожественський, 1948), (В. Г. Вольф, 1958), (П. П. Літун,
1975), а значно пізніше – з використанням ЕОМ (M. P. Нікулін, В. М. Костромітін, П. П. Літун, 1975).
Дослідження з вихідним матеріалом стали вагомішими після організації відділу рослинництва (1956) з лабораторіями екології (М. М. Кулешов) та рослинних ресурсів (Л. М. Делоне). Доктор
біологічних наук, професор Лев Миколайович Делоне з 1956 р. впродовж 14 років очолював відділ
рослинництва та лабораторію рослинних ресурсів, а пізніше – відділ агроекології й рослинних ресурсів. Співробітники лабораторії екології вивчали процеси росту і розвитку рослин, питання вилягання сортів пшениці озимої, реакцію ячменю та кукурудзи на умови вирощування, вплив на рослини космічних, земних біологічних факторів. Під керівництвом завідувача лабораторії академіка
АН України М. М. Кулешова дослідження проводили такі вчені як А. І. Новиненко, І. П. Новодранов, Г. П. Ланцевич, Г. А. Корольська та ін.
Дослідження з сортової агроекології були продовжені колективом лабораторії сортової
агротехніки. Основою для створення такої лабораторії стали роботи з вивчення сортів ячменю ярого в дослідах факторіального випробування за поєднання різних агрозаходів, які були
проведені у 1968-1970 pp. В. Т. Манзюком та М. І. Павловим. Своє існування лабораторія почала в 1971 році з організації при відділі селекції групи сортової агротехніки, яку очолив заступник директора, кандидат с.-г. наук М. Р. Нікулін. За рішенням ВАСГНІЛ у 1979 році на
базі цієї групи була відкрита перша на теренах колишнього СРСР лабораторія сортової агротехніки, яка в 1980 році перейменована в лабораторію рослинництва і агроекології, яку очолив доктор сільськогосподарських наук, професор В. М. Костромітін. Така необхідність виникла зі створенням сортів та гібридів нового типу. Основними завданнями були розробка
регіональних технологій вирощування зернових, зернобобових та олійних культур, агроекологічна оцінка і розробка агропаспортів на перспективні і районовані в області нові сорти і
гібриди.
Впродовж третього періоду діяльності лабораторія проводила інтенсивні дослідження за
такими напрямами– розробка концептуально-методичних підходів до планування, закладки та
обчислювання результатів багатофакторних агроекологічних дослідів; розробка теоретичних
основ оптимізації й інтенсифікації агрозаходів вирощування зернових, зернобобових, круп‘яних
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та олійних культур залежно від зональних особливостей, категорії землекористування, родючості ґрунтів, місця культури в сівозміні, застосування мінеральних і органічних добрив, пестицидів, агроекологічної пластичності та інтенсивності сортів і гібридів; вивчення біологічної природи пластичності й інтенсивності сортів і гібридів; обґрунтування оптимізації строків та способів збирання врожаю зернових, зернобобових і круп‘яних культур.
За результатами дослідів встановлено, що технологія вирощування зернових культур
має бути сортовою, адже саме сорт і специфіка його агротехніки дають можливість для підвищення реалізації потенціалу врожайності. Враховуючи необхідність взаємоорієнтованого
удосконалення всього комплексу системи «сорт – агротехніка» за факторіального сортовивчення були застосовані уніфіковані методи агроекологічного вивчення сортів, які дозволили
виявити вплив на продуктивність не тільки окремих факторів, але й комплексного їх поєднання.
Для більш повної інформації про сорт досліди почали закладати за багатофакторною
схемою. Використаний метод розщеплення ділянок сприяв вивченню агротехнічних прийомів
і сортів на ділянках різного порядку. Проводили систематичні спостереження за накопиченням вологи в ґрунті та зміною його поживного режиму. Добір рослинних зразків проводили
методом випадкових вибірок. Із показників продуктивності колоса визначали: кількість колосків у колосі, його озерненість та масу зерна з колоса. Для статистичної обробки результатів
досліджень використовували уніфіковані методики (У. Снедекор, 1963; П. П. Літун, В. М. Костромітін, Л. В. Бондаренко, 1984). Досліди проводили як в стаціонарних умовах лабораторії,
так і в дослідних господарствах інституту та сільгосподарських підприємствах південної та
східної частини Харківської області.
Розробляли теоретичні основи оптимізації та інтенсифікації агротехнологій вирощування.
Так, було встановлено, що за умов достатнього зволоження в першому мінімумі, як правило,
знаходиться забезпеченість ґрунту основними елементами мінерального живлення. Тому ефективність оптимізації й інтенсифікації визначається комплексом агрозаходів, який включає мінеральне удобрення – хімічний захист посівів – інтенсивний сорт.
Як показали багаторічні агроекологічні дослідження, в умовах східного Лісостепу України лімітуючим фактором рівня врожаю сільськогосподарських культур є нестійке або недостатнє зволоження ґрунту та різке коливання температури в основні фази вегетації рослин.
При цьому, найбільш ефективним агрозаходом для зниження впливу погодних аномалій на
продуктивність рослин є підбір сортів і гібридів з відповідною агроекологічною пластичністю. Саме від агроекологічної пластичності до зональних умов вирощування залежить ефективність природної родючості ґрунтів, агрофону живлення, попередників, застосування мінеральних і органічних добрив та пестицидів. Тому в східному регіоні підпорядкованість оптимізації й інтенсифікації вирощування культур зовсім інша, ніж в сучасних західноєвропейських
технологіях. Тобто, якщо в умовах достатнього зволоження основним фактором продуктивності агроценозу є добрива, то в нашій зоні – пластичність сорту. Технологія вирощування, заснована на обмеженні впливу лімітованих прийомів, була названа адаптивною. У 1989 р. на
ВДНГ (м. Москва) розроблені відділом адаптивні технології вирощування сільськогосподарських культур удостоєні срібної медалі. Дослідження біологічної природи генетичності та
інтенсивності сортів і гібридів дали можливість знайти принципово нове рішення питання їх
агроекологічної типізації. Спосіб ідентифікації і типізації сучасних сортів і гібридів с.-г. культур захищено авторським свідоцтвом (а. с. № 1058544, 1964 р.). Розроблені методи статистичного обчислювання багатофакторних дослідів за допомогою ЕОМ були видані масовим тиражем у 1975 році Південним відділенням ВАСГНІЛ (м. Київ), а в 1984 році – ВАСГНІЛ (м.
Москва).
Відомо, що проблемним питанням у сучасних технологіях вирощування зернових, зернобобових і круп‘яних культур є досить вагомі втрати зерна при збиранні врожаю, які нерідко
перевищують надбавки врожаю від застосування добрив та засобів захисту рослин. Проведені
дослідження в цьому напряму показали, що можна запобігти втратам зерна, як в кількісному,
так і в якісному відношенні. Цього можна досягти за умови підбору строків і способів збирання зернових культур з урахуванням сортоспецифічних особливостей проходження X–XII ета515

пів органогенезу. Розробки з оптимізації строків і способів збирання зернових культур були
прийняті Міністерством сільського господарства [10].
Разом з ідентифікацією типу наливу зерна сортів зернових культур, вивчали їх реакцію
на погодні умови вирощування. Багаторічні дані вивчення агроекологічної перспективи вирощування сортів пшениці озимої, жита озимого, тритикале, ячменю й гібридів кукурудзи
показали, що в Лісостеповій зоні України використання сортів з різною пластичністю повинно стати обов‘язковим агротехнічним фактором середовища, оптимізації та інтенсифікації
сукупної взаємодії агротехнічних прийомом сучасних технологій вирощування зернових культур [9, 11].
Біоагроекологічний підхід до оптимізації агротехнічних заходів вирощування с.-г. культур потребував доопрацювання розроблених технологій у конкретних виробничих умовах
колгоспів і радгоспів. За рішенням Обласної Ради народних депутатів Харківської області з
1980 року наукова робота одночасно проводилась у базових господарствах Первомайського
району, в яких була відпрацьована сортова структура основних польових культур, екологізована система землеробства та адаптивна технологія вирощування високоякісного зерна пшениці озимої.
Результати досліджень за цей період увійшли до монографій: «Сортова агротехніка зернових культур» (1983, 1989 рр.), «Зернові культури» (1985 р.), «Ячмінь» (1986 р.) та «Озимі
зернові культури» (1993 р.). Наукові матеріали знайшли практичне відображення у виданнях:
«Науково обґрунтування систем землеробства Харківської області» (1963 р.), «Рабочая тетрадь агронома по интенсивным технологиям возделывания озимых и яровых культур»
(1986 р.).
В окремі періоди перед колективом ставилися різні задачі та призначались конкретні
об‘єкти досліджень, однак мета залишалась одна – удосконалення агротехнічних прийомів та
їх комплексне поєднання в технологіях вирощування сільськогосподарських культур для нарощування виробництва рослинницької продукції. На той час програми досліджень передбачали вивчення як загальних питань землеробства, так і з удосконалення окремих елементів
технологій вирощування польових культур.
Значна робота з багатьох актуальних проблем рослинництва та землеробства проводилась
у відділі рільництва протягом 1976 – 1989 рр. під керівництвом відомого вченого, доктора с.-г.
наук, професора, члена-кореспондента НААН Юрія Васильовича Будьонного. Основна увага
надавалась вивченню та розробці нових ґрунтозахисних безвідвальних способів основного обробітку ґрунту, ефективності тривалого застосування добрив, хімічних заходів боротьби з
бур‘янами та шкідливими організмами в агрофітоценозах [12]. У цей час у відділі були розроблені наукові основи інтенсивних технологій вирощування пшениці та тритикале озимих, кукурудзи та гороху. В господарствах області була впроваджена комбінована система основного
обробітку ґрунту в польових сівозмінах та інтегрований захист посівів, чому значною мірою
сприяв комплексний характер наукових досліджень учених рослинників, захисників рослин та
агрохіміків. Слід відмітити, що тривалий період відділ агрохімії був самостійним науковим підрозділом Інституту, в якому над проблемою підвищення родючості ґрунту працював відомий
вчений, професор М. Д. Єгоров. У цьому підрозділі розпочинав свою наукову діяльність Ф. П.
Мацков, у подальшому професор, член-кореспондент АН УРСР, завідувач кафедри фізіології
рослин ХСГІ ім. В. В. Докучаєва. Згодом лабораторія агрохімії та мікробіології ввійшла до
складу відділу рільництва. За період її існування основними виконавцями досліджень були кандидати с.-г. наук П. Т. Аврамов, З. М. Колесникова, С. І. Пшенична, С. П. Бражник, А. М. Слєпцов, Ю. А. Полєско, І. Б. Стрельцова.
За результатами досліджень та масштабних дослідів обґрунтована доцільність використання маркерної колії в інтенсивних технологіях вирощування пшениці озимої замість рекомендованої технологічної, що зменшувало загрозу виникнення водної ерозії ґрунту та можливість заростання колії бур‘янами. Встановлена доцільність застосування ретардантів на посівах пшениці та тритикале озимих з метою попередження їх вилягання. Для умов Лівобережної
України запропоновано найбільш раціональні системи застосування гербіцидів у посівах зернових культур, цукрових буряків, гороху та соняшнику.
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В цей період були налагоджені творчі стосунки та співпраця з науковими установами
Югославії, Угорщини, Болгарії та США. Сумісно з компанією «Монсанто» вперше на теренах
СНД розроблено основи гребеневих технологій вирощування кукурудзи, сої та соняшнику.
Разом з Ю. В. Будьонним у проведенні та впровадженні результатів досліджень приймали
участь наукові співробітники відділу: В. М. Костромітін, В. С. Зуза, В. О. Фатьянов,
А. М. Слєпцов, Ю. А. Полєско, О. К. Кононихін, Л. С. Куютіна, М. Д. Дьяконов,
В. І. Повякало, І. Б. Стрельцова, В. І. Ємельянов, О. Ю. Леонов та ін. За їх безпосередньої участі в господарствах області були широко запроваджені інтенсивні технології вирощування
озимих пшениці, жита та тритикале, а також кукурудзи та сої. Під керівництвом
Ю. В. Будьонного захистили дисертації співробітники інституту: докторську – В. С. Зуза
(1995 р.), кандидатські – І. Б. Стрельцова та О. Ю. Леонов [46-51].
У 1991 році через різке зменшення бюджетного фінансування науково-дослідних робіт та з метою економії коштів
було ліквідовано відділ рільництва та створено відділ рослинництва з лабораторією сортової агротехніки, який очолив
доктор с.-г. наук В. М. Костромітін. До складу новоствореного підрозділу також увійшов відділ землеробства, який спочатку було перейменовано в лабораторію інтенсивних технологій, а згодом у лабораторію землеробства. Керували лабораторією кандидати с.-г. наук М.Ф. Божко (1991–1992 рр.) та
В. С. Зуза (1993–1994 рр.).
В умовах ресурсного дефіциту виникла потреба в розробці та впровадженню ресурсозберігаючих технологій. У
1993 р.на базі відділу створено лабораторію рослинництва під
керівництвом В. М. Костромітіна, до якої входив сектор технологій захисту рослин від шкідників, хвороб та бур‘янів, який
очолював доктор с.-г. наук, професор Ю. Г. Красиловець. В цей
період наукові дослідження з оптимізації системи заходів захисту польових культур проводили дуже обмежено, практично в
В. М. Костромітін
рамках тематики лабораторії рослинництва. Основну увагу
приділяли питанням боротьби з бур‘янами. Було вивчено особливості видового складу бур‘янів в
умовах північно-східної України та принципи класифікації сегетальної рослинності за її поширеністю. Встановлено специфіку забур‘яненості посівів та ефективності гербіцидів у ґрунтозахисному землеробстві. Розроблено диференційовану систему агротехнічних і хімічних методів боротьби з бур‘янами в посівах основних польових культур, кількісні методи в гербології, концепцію
оцінки рівня забур‘яненості та порогів шкідливості бур‘янів, принципи гербологічного моніторингу й прогнозування забур‘яненості в агроценозах [13].
На основі проведених досліджень розроблена система фітосанітарної безпеки польових
культур, яка гарантує в будь-яких епіфітотичних умовах зменшення втрат урожаю та його
якості від шкідників і хвороб до рівня нижче економічного порогу шкідливості (ЕПШ) за мінімального використання хімічних засобів захисту [14].
Впродовж четвертого періоду основні дослідження було направлено на агроекологічну
оцінку та розробку агрономічних паспортів перспективних і районованих сортів та гібридів,
удосконалення та впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій вирощування
нових сортів озимих (пшениця, жито, тритикале) і ярих (тритикале, пшениця м‘яка тверда, тритикале, ячмінь) зернових колосових культур, а також кукурудзи, гороху, сої, проса та соняшнику. Більшої уваги потребувало визначення адаптивності та стабільності нових сортів і гібридів у
природно-кліматичних умовах регіону, а також їх стійкості до шкідливих організмів.
Слід зазначити, що реорганізаційні незгоди у функціонуванні агрономічних лабораторій
у цей період були пов‘язані як із суб‘єктивними, так і об‘єктивними причинами. В умовах гострих кризових явищ у суспільстві та економіці, які стали основною причиною скорочення обсягів фінансування наукових програм, підрозділи агротехнічного профілю були більш затратними, мали менші можливості в забезпеченні надходження коштів до спецфонду Інституту і
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тому поступово зазнавали скорочень. Після 2009 року перестала існувати група агрохімічних
досліджень.
З 1998 року по 2004 рік лабораторію рослинництва та сортовивчення очолював кандидат с.-г. наук С. І. Попов, якого було
переведено на посаду начальника головного управління сільського господарства і продовольства Харківської обласної державної адміністрації. У період 2004-2009 рр. лабораторією очолював кандидат с.-г. наук В. І. Колісник, а впродовж 2009–2016
років – кандидат с.-г. наук М. Г. Цехмейструк. У 2016 році лабораторію перейменовано у відділ рослинництва та сортовивчення, а її керівником знову призначено С. І. Попова, доктора с.-г.
наук, професора.
За період з 1996 р. і по цей час робота відділу здійснюється згідно наукових програм за завданнями, які передбачають розробку ресурсозберігаючих технологій вирощування
зернових і олійних культур, екологічно безпечних технологій
вирощування зернових колосових культур з одержанням високоякісного зерна стосовно зони нестійкого та нестабільного
зволоження у зв‘язку зі змінами клімату, біологізованих технологій із застосуванням у сівозміні сидеральних парів і мікробіологічних препаратів, малозатратних технологій вирощування
С. І. Попов
олійних культур, технології вирощування екологічно безпечної
продукції, адаптивної та енергозберігаючої технології вирощування зернових і зернобобових
культур та соняшнику шляхом оптимізації механізмів адаптації сортів і технологічних факторів,
що забезпечують реалізацію біологічного потенціалу та покращення якості продукції в умовах
східного Лісостепу України.
За останні 20 років для умов зони обґрунтовано агроекологічні основи формування врожайності зернових озимих і ярих культур, гороху, кукурудзи, соняшнику та проса за вирощування з використанням адаптивних, ресурсозберігаючих технологій вирощування, які забезпечують одержання стабільно високого рівня врожайності та якості зерна. Установлено закономірності росту та розвитку рослин, формування структури агрофітоценозу, врожайності та якості
зерна колосових культур в онтогенезі залежно від біологічних особливостей сорту, елементів
технології вирощування та погодних чинників, стійкості до стресових чинників [14].
Для пшениці м‘якої озимої ідентифіковані сорти щодо стабільності, пластичності та господарської цінності за урожайністю та якістю зерна. Обґрунтовано та розроблено елементи
біологізації адаптованих технологій вирощування пшениці озимої за рахунок використання
біологічних регуляторів росту та сидеральних парів. Диференційовано агрофітоценози сортів
пшениці озимої та ярої щодо стійкості до фітопатогенів, шкідників, забур‘яненості за їх формування після різних попередників, систем удобрення, погодних чинників та розроблені системи щодо їх захисту. Виявлено вплив агроекологічних факторів на реакцію пшениці озимої,
жита та тритикале на умови перезимівлі, їх стійкість та виживаність. Установлена ефективність сидеральних культур за їх використання в сівозмінах за недостатнього та нестійкого
зволоження щодо родючості ґрунту, урожайності пшениці м‘якої озимої та елементів біологізації її технології вирощування. Для досліджуваних культур розроблено оптимальні математичні моделі адаптування параметрів комплексу елементів технології вирощування (обробіток
ґрунту, удобрення, норми висіву, строки сівби та ін.) сучасних сортів пшениці озимої, пшениці ярої м‘якої та твердої, ячменю ярого, гороху, проса та гібридів кукурудзи й соняшнику залежно від попередників та погодних умов. Експериментально підтверджено можливість зміщення строків сівби пшениці озимої у бік пізніх, що має суттєве практичне значення в умовах
виробництва. Встановлено оптимальний ступінь енергонасиченості технологій за вирощування сортів нового покоління.
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Колектив відділу рослинництва та сортовивчення
У проведенні та узагальненні основних результатів досліджень за цей період приймали
участь наукові співробітники відділу: В. М. Костромітін, С. І. Попов, Ю. Г. Красиловець,
В. С. Зуза, М. Ф. Божко, О. К. Кононихін, В. А. Циганко, Р. Д. Магомедов, Ю. А. Полєско,
В. М. Цуканов, В. І. Колісник, І. Б. Стрельцова, А. Є. Турчинов, М. Г. Цехмейструк,
С. В. Авраменко, В. О. Скидан, Ю. Є. Огурцов, Н. М. Музафаров, І. М. Музафаров,
К. М. Попова (Манько), М. С. Скидан (Пересадько), Л. В. Крупченко, А. В. Бєлєніхіна,
Н. В. Кузьменко, А. Є. Литвинов, Р. А. Гутянський, В. О. Шелякін, О. М. Глубокий,
Н. Г. Жижка, С. В. Власова, В. М. Трубіцина, О. С. Усов, О. Ю. Бобров, О. С. Курилов та ін.
У зв‘язку з переходом доктора с.-г. наук В. С. Зузи у 2007 році на посаду завідувача кафедри землеробства ХНАУ ім. В. В. Докучаєва дослідження із захисту посівів польових культур від бур‘янів продовжує виконувати його учень, кандидат с.-г. наук Роман Анатолійович
Гутянський. Після того, як передчасно пішов із життя доктор с.-г. наук, професор Ю. Г. Красиловець, керівником завдань із захисту посівів від шкідників і хвороб призначено кандидата
біологічних наук Наталія Вікторівна Кузьменко.
Більшість досліджень за науковими програмами відділу проводяться в стаціонарній 9 –
пільній паро-зерно-просапній сівозміні, яка була заснована в 1972 році, із чергуванням культур: 1
– чорний пар; 2 – пшениця озима; 3 – буряки цукрові; 4 – ярі зернові (ячмінь, пшениця); 5 –
горох; 6 – пшениця озима; 7 – кукурудза на зерно (0,5 поля) + соя (0,5 поля); 8 – ярі зернові
(ячмінь, пшениця); 9 – соняшник. Система удобрення в сівозміні включає чотири фони живлення: 1 – без добрив (контроль); 2 – гній 30 т/га (фон); 3 – фон +N30P30K30; 4 – фон +N60P60K60. За
цей період встановлено, що дотримання чергування культур у сівозміні сприяло нарощуванню зерновиробництва та збереженню родючості ґрунту за рахунок його природного
відновлювання. Під впливом систематичного застосування добрив під всі культури сівозміни
та фактору часу найбільше змінювались показники вмісту фосфору та калію, і в меншій мірі –
азоту.
Відмічено, що за систематичного внесення добрив у сівозміні вміст лужногідролізованого
азоту у ґрунті з роками зменшувався. Винятком був інтенсивний фон (післядія гною 30 т/га +
N60P60K60), який сприяв його підвищенню на 10-12 мг/кг ґрунту. Застосування органічних та
мінеральних добрив істотно не впливало на вміст доступного азоту в ґрунті, який відповідав
середньому рівню. У період з 1991 р. по 2011 р. у середньому по фонах живлення вміст лужно519

гідролізованого азоту в ґрунті зменшився на 4,6-4,9 мг/100 г ґрунту, що свідчить про необхідність збільшення дози азотних добрив у ланці з пшеницею озимою.
Вміст рухомого фосфору в ґрунті порівняно найвищим був на інтенсивному фоні живлення
(післядія гною 30 т/га + N60P60K60) і склав залежно від способу основного обробітку ґрунту 18,518,8 мг/100 г ґрунту. Тобто за 20 років ґрунти із підвищеним вмістом фосфору перейшли до категорії з високим його вмістом, що свідчить про доцільність зменшення норми внесення фосфорних
добрив під пшеницю озиму. Вміст обмінного калію у ґрунті на контролі (без добрив) не змінювався і склав 11,6 мг/100 г ґрунту, тоді як на органічному фоні він був вищим на 1,8 мг/100 г, а на
органо-мінеральному – на 3,1-5,7 мг/100 г ґрунту.
Дослідження з вивчення впливу способів основного обробітку ґрунту у сівозміні на його агрохімічні та фізичні властивості в посівах пшениці озимої свідчать, що на фоні післядії
гною 30 т/га + N60P60K60 довготривале застосування безполицевого обробітку сприяло істотному підвищенню запасів гумусу в ґрунті, вміст якого в середньому за 15 років склав 5,64
%, тоді як по оранці – 5,47 %. Застосування безполицевого обробітку порівняно з оранкою
сприяло суттєвому збільшенню вмісту в орному шарі доступних форм фосфору й калію –
відповідно на 16 мг/кг і 8 мг/кг ґрунту.
При цьому застосування безполицевого обробітку на фоні післядії гною 30 т/га +
N60P60K60 сприяло істотному підвищенню запасів гумусу в ґрунті, вміст якого становив
5,64 %, тоді як по оранці – 5,47 %. За період з 1995 р. по 2010 р. у варіанті з оранкою він
змінювався від 5,33 % до 5,45 %, а за чизельного обробітку – від 5,48 % до 5,82 %. Вміст лужногідролізованого азоту відповідно до способів обробітку грунту склав в середньому 168 мг/кг
та 173 мг/кг грунту. Проте безполицевий обробіток сприяв збільшенню вмісту в орному шарі доступних форм фосфору й калію – відповідно на 16 та 8 мг/кг ґрунту.
Встановлено, що за тривалого основного внесення мінеральних добрив у дозі
N60P60K60 у ґрунті накопичувалися надлишкові фосфати, що негативно впливало на продуктивність пшениці озимої, а коефіцієнт використання азоту, фосфору та калію рослинами
сортів нового покоління був вищий, ніж у сортів, які досліджували до 1995 року. Тобто,
сучасні сорти пшениці озимої адаптовані до екстремальних умов ґрунтового живлення і більш
пластичніше використовують основні елементи живлення, що необхідно враховувати при розрахунках норм внесення добрив під прогнозований урожай залежно від біологічних особливостей сорту [15].
У дослідах на пшениці встановлено, що за чотири ротації сівозміни, починаючи з
1972 року, середня врожайність пшениці озимої після чорного пару та гороху на зерно на
сівозмінному фоні (без добрив) становила відповідно 6,44 і 5,14 т/га. В системі основного
обробітку ґрунту в сівозміні оранка й чизельний обробіток ґрунту були рівноцінними. Так, за
12 років досліджень урожайність пшениці озимої після чорного пару на фоні оранки становила
5,43 т/га, а за чизельного обробітку – 5,45 т/га; після гороху на зерно – відповідно 5,46 та
5,62 т/га. Незалежно від попередника способи обробітку ґрунту мали найбільший вплив на
врожайність сортів у сприятливі за зволоженням роки, а найменший – у роки з дефіцитним
гідротермічним режимом. Полицевий спосіб забезпечував вищу продуктивність посівів у
роки з достатнім вологозабезпеченням, а безполицевий – у посушливі роки.
Враховуючи те, що чизельний обробіток ґрунту забезпечує високий ґрунтозахисний
ефект та значне скорочення енерговитрат, його доцільно застосовувати в системі основного
обробітку ґрунту під пшеницю озиму в умовах східної частини Лісостепу України.
Чорний пар накопичує достатню кількість поживних речовин, тому пшениця м‘яка озима
не потребує в основне внесення мінеральних добрив. Після попередника горох на зерно на
фоні післядії 30 т/га гною внесення обмеженої (N30P30K30) та інтенсивної (N60P60K60) доз добрив сприяло підвищенню врожайності відповідно на 1,05 т/га та 0,85 т/га до контролю
(5,14 т/га). Встановлено, що після чорного пару на фоні інтенсивного основного внесення у
варіантах із загальною дозою азоту N60, N90 та N120 надбавки зерна майже не різнилися і становили від 0,81 т/га до 0,87 т/га при врожайності на контролі 6,09 т/га.
Встановлена висока ефективність припосівного внесення суперфосфату та азотних підживлень на фоні основного удобрення після гороху на зерно. Так, на сівозмінному фоні (без
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добрив) у варіанті припосівного внесення P20 врожайність становила 6,51 т/га; у варіанті P20
+ прикореневе N30 – 6,91 т/га (на контролі – 5,27 т/га). Залежно від фону живлення припосівне
внесення P20 сприяло підвищенню продуктивності на 0,25-1,24 т/га; припосівне P20 + прикореневе N30 – на 0,87-1,64 т/га; припосівне P20 + прикореневе N30 + позакореневе N30 – на 0,991,77 т/га.
Дослідженнями протягом 1997-2007 рр. встановлено, що незалежно від фону живлення
найвищу та стабільну за роками врожайність (від 5,41 т/га до 5,82 т/га) після чорного пару пшениця озима забезпечила за норми висіву 4,0 і 5,0 млн./га, а після гороху на зерно норми висіву
5,0 та 6,0 млн./га були рівнозначними – урожайність на фоні без добрив склала від 4,31 до 4,35
т/га, а на органічному – від 5,01 до 5,13 т/га. На інтенсивному фоні живлення досліджувані норми висіву – 4,0; 5,0 та 6,0 млн./га – забезпечили в середньому практично однаковий рівень продуктивності – від 5,56 до 5,63 т/га, а на неудобреному фоні найвищу врожайність одержано за
норми висіву насіння 6,0 млн./га.
Отже, з підвищенням фону живлення різниця між нормами висіву зменшувалася. Так, за рівнем урожайності зерна між оптимальною та гіршою нормами висіву на фоні без добрив різниця
становила 0,58 т/га (15,1 %), на фоні післядії гною вона зменшилася до 0,49 т/га (10,6 %), а на інтенсивному фоні (післядія гною + N60P60K60) вона склала лише 0,07 т/га (1,4 %). Тому, для одержання стабільної за роками врожайності зерна пшениці озимої після чорного пару на усіх фонах
живлення оптимальною нормою висіву є 4,0 млн./га. Після гороху на зерно норму висіву необхідно корегувати з урахуванням фону живлення: без застосування основного удобрення – 5,06,0 млн./га, а на фоні післядії гною та післядії гною + N60P60K60 – 4,0 млн./га.
Протягом останніх 20–25 років досліджень значна увага приділялась вивченню оптимальних
строків сівби пшениці озимої, що пов‘язано з процесами глобального потепління в Україні. Адже
часті посухи осіннього періоду впливають на термін вегетації рослин та здатність повноцінного
кущіння. Було відмічено значне коливання у датах припинення осінньої вегетації озимини –
від 7 листопада (у 2006 р.) до 5 грудня (у 2010 р.), а також все частіше короткочасне її відновлення в зимовий період (січень–лютий), що потребує корегування строків сівби залежно від
попередників.
Встановлено, що оптимальні умови росту, розвитку та формування продуктивності рослин пшениці озимої в осінній та весняно-літній періоди вегетації забезпечуються за ГТК відповідно 1,39 та 1,49. За підвищених показників ГТК восени та низького протягом всього періоду вегетації (або навпаки) урожайність зерна знижується. Тому вплив строків сівби на формування продуктивності посівів особливо проявлявся у несприятливі за умовами вегетації та
перезимівлі роки. При цьому з підвищенням фону живлення граничні межі строків сівби можна зміщувати в бік більш пізніх, особливо в сприятливі за зволоженням роки, але з урахуванням біологічних особливостей та реакції сучасних сортів на цей агрозахід.
Також важливим було визначення ефективності інтегрованого захисту посівів проти шкідливих організмів і бур‘янів за ранніх, оптимальних і пізніх строків сівби нових сортів пшениці м‘якої
озимої різної інтенсивності. Встановлено, що за ранніх строків посіви переростають і більше
пошкоджуються личинками гессенської, шведської, пшеничної та інших мух, попелицями,
цикадками, підгризаючими совками, сильніше уражуються кореневими гнилями, бурою листковою іржею, борошнистою росою, вірусними хворобами та більшою мірою заростають
бур‘янами [15,16].
Рослини пізніх строків сівби не встигають восени розкущитися, розвинути необхідну кореневу систему й надземну масу та накопичити достатню кількість пластичних речовин, через
що знижується зимостійкість і виживаність рослин та стебел за весняно-літній період. Пізні
строки сівби сприяють масовому заселенню і пошкодженню пшениці озимої весняним поколінням злакових мух.
За результатами досліджень 1996-2007 рр. після попередників чорний пар та горох на
зерно оптимальним строком сівби був період з 10 по 15 вересня. У більш пізні строки сівби
(20–25 вересня) посіви мали переважно слабкий розвиток на час припинення осінньої вегетації рослин, що в подальшому проявлялось у недоотриманні урожаю, особливо за умов пізнього відновлення весняної вегетації та швидкого наростання температури повітря. Адже за вес521

няного кущіння рослини дуже рідко утворювали повноцінний колос, що пояснюється наростанням позитивних температур і довжини світлого дня, які негативно впливали на утворення
репродуктивних органів у весняних пагонах та прискорювали фази росту і розвитку рослин.
При цьому з підвищенням фону удобрення різниця в урожайності сортів залежно від
строків сівби зменшувалася. Тобто, за умов більш високого агрофону та оптимального зволоження різниця в урожайності між оптимальним (10-15.09) та пізнім (20-25.09) строком сівби
зменшувалася.
У середньому за 2006–2013 рр. найвищу врожайність пшениці озимої відмічено після
чорного пару за сівби в третій декаді вересня (6,40 т/га), а після гороху – в другій декаді
(6,28 т/га). Рівень урожайності після чорного пару був менший за сівби в другій декаді вересня та в першій декаді жовтня відповідно на 4,4–10,9 %, а після гороху за сівби в першій декаді
жовтня – на 6,7 %. На фонах післядії гною та фон + N30P30K30 найвищу і практично однакову
врожайність одержано за сівби у другій та третій декадах вересня, яка становила відповідно
5,64-5,71 та 5,98-6,01 т/га. За інтенсивної системи удобрення (фон + N90P60K60) найвищу врожайність по досліду (від 4,30 до 8,03 т/га) забезпечила сівба в третій декаді вересня і склала в
середньому 6,27 т/га. У середньому по варіантах удобрення кращим строком сівби була ІІІ
декада вересня з рівнем урожайності в середньому 5,99 т/га, що вище на 0,60 т/га порівняно з
третім та на 0,11 т/га – порівняно з першим строком.
Усереднені дані по фонах удобрення та сортах свідчать, що починаючи з 2001 р. найвищу врожайність пшениці озимої одержано за сівби в період 10–20 вересня, тобто на 15 діб
пізніше, ніж за попередній період досліджень, що пов‘язано з підвищеним температурним
режимом. У середньому за 2006–2015 рр. найвищий рівень продуктивності після чорного пару
відмічено за сівби в третій декаді вересня, а після гороху на зерно – у другій декаді.
Результатами досліджень після попередника кукурудза на силос встановлено, що у середньому на фоні внесення N75P15K15 найвища врожайність одержана за сівби у другій (5,81 т/га)
та третій (5,75 т/га) декадах вересня, що відповідно на 0,41 т/га та 0,35 т/га вище порівняно з
сівбою у І декаді вересня. За більш інтенсивної системи удобрення (N135P75K75) вищий рівень
врожайність забезпечували також другий і третій строки – відповідно 7,02 т/га і 7,17 т/га при
6,69 т/га у варіанті за першого строку сівби. Незалежно від системи удобрення найбільш стабільну врожайність зерна забезпечила сівба в першій декаді вересня, а найменшу – в третій
декаді.
Отже, у середньому за роки досліджень після попередників чорний пар, горох та кукурудза на силос найвищу продуктивність сорти пшениці озимої формували за сівби протягом
10–20 вересня. За сівби у третій декаді вересня внесення мінеральних добрив у дозі від N75P15K15
до N135P75K75 після кукурудзи на силос та від N60P30K30 до N90P60K60 після чорного пару та гороху (на фоні післядії гною, 30 т/га) забезпечило не істотне зменшення продуктивності, що
дає можливість зміщувати строки сівби сортів на третю декаду вересня. Вирощування різних
за рівнем інтенсивності та пластичності сортів пшениці озимої дає можливість формувати
продуктивність посівів за рахунок оптимізації строків сівби з урахуванням їх позитивної реакції на більш ранні (перша декада вересня – сорти типу Харус) або пізні (третя декада вересня
– сорти типу Одеська 267 та Донецька 48) строки сівби. При цьому слід враховувати, що сучасні сорти за оптимізації системи удобрення (на рівні від N75P15K15 до N90P60K60) меншою
мірою реагують на більш пізні строки сівби.
Таким чином, у зв‘язку із суттєвим потеплінням в умовах східної частини Лісостепу до
вибору строків сівби пшениці озимої необхідно застосовувати комплексний підхід, врах овуючи попередник, вологість грунту, систему удобрення та біологічні особливості сорту,
від яких безпосередньо залежить ріст, розвиток та продуктивність рослин. Оптимальним
строком сівби сучасних сортів слід вважати період від 10 до 30 вересня, а допустимим строком – 5 жовтня. При цьому оптимізація систем удобрення за умов достатнього зволоження дає
можливість зміщувати строки сівби на більш пізні без істотного зменшення продуктивності
сортів.
Встановлено, що застосування сидеральних культур сприяє покращенню азотного, калійного й частково фосфорного режимів ґрунту та підвищенню урожайності пшениці озимої
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після гороху на сидерат (висіяного після соняшнику) на 0,64 т/га, ріпаку ярого на сидерат (після ярих зернових) – на 0,23 т/га порівняно з чорним паром, а додаткове внесення органічних і
мінеральних добрив за заробки сидератів у ґрунт забезпечує приріст врожайності зерна від
0,49 т/га до 0,86 т/га. При цьому бобові сидерати підвищували вміст нітратного азоту в ґрунті на 51,3-79,6 %, а обмінного калію – на 17,3-21,8 %.
Результати досліджень свідчать про наявність специфічності реакції сортів пшениці
озимої факторів на поєднання агроприйомів вирощування (попередники, способи основного
обробітку ґрунту) за роками досліджень. Найбільша диференціація сортів за реакцією відбувалася в роки із сприятливою динамікою біокліматичних факторів у період вегетації, а в роки
з вираженим дефіцитом за гідротермічним режимом сорти не реалізували свого біологічного
потенціалу.
За результатами досліджень установлено рівень і динаміку екологічної стабільності, пластичності та адаптивності сортів пшениці м‘якої озимої залежно від умов року вирощування та
різних систем живлення. Найвищу врожайність у цей період забезпечили пластичні сорти Розкішна – 6,60 т/га, Альянс – 6,59 т/га, Василина – 6,59 т/га і Донецька 48 – 6,57 т/га. Стабільними
за врожайністю були сорти Альянс, Харус та Подолянка – відповідно 4,76; 4,88 і 4,90 т/га. Високою екологічною стабільністю виділялися сорти Донецька 48, Дорідна і Харус, а високою
пластичністю – Куяльник, Подолянка, Василина і Розкішна [15].
За результатами багаторічних досліджень з вивчення основних агроприйомів агротехніки було розроблено три моделі технології вирощування пшениці озимої: адаптивну, ресурсозберігаючу та інтенсивну для виробників з урахуванням рівня їх матеріального і енергет ичного забезпечення. Адаптивна технологія передбачає використання універсальних сортів, чизельного основного обробітку ґрунту в сівозміні, припосівне внесення мінеральних добрив (Р20),
прикореневе (N30) та позакореневе (N30) підживлення, мікродобрив та біорегуляторів росту на
фоні інтегрованого захисту посівів, що дозволяє отримати врожайність на рівні 4,0 т/га з четвертим класом якості зерна і рівнем рентабельності в межах 117 % після гороху на зерно та 133 % –
після чорного пару.
Ресурсозберігаюча включає використання пластичних сортів, застосування чизельного обробітку ґрунту в сівозміні з внесенням припосівного (Р20), прикореневого (N30) та позакореневого підживлення (N30), мікродобрив та біорегуляторів росту на фоні інтегрованого захисту посівів, що дозволяє отримати врожайність зерна третього класу після чорного пару та гороху на
зерно – 5,0 т/га і 4,5 т/га з рівнем рентабельності відповідно 38 % і 165 %.
Інтенсивна ресурсоощадна технологія передбачає вирощування сортів інтенсивного типу, застосування чизельного обробітку ґрунту в сівозміні з внесення основного (N30P30K30),
припосівного (Р20), прикореневого (N30) удобрення та позакореневого підживлення (N30) у
поєднанні з мікродобривами, біорегуляторами росту та інтегрованого захисту посівів; що забезпечує одержання врожайності зерна другого класу після попередників чорний пар і горох
відповідно 6,0 та 5,5 т/га з рівнем рентабельності 48 % і 134 %.
У дослідженнях Сергія Володимировича Авраменка впродовж 2006–2016 рр. значна
увага приділялася процесам регуляції продуктивності та підвищення врожайності й якості
зерна озимих зернових культур (пшениці, жита, тритикале) та розробці агротехнологічних
основ стабілізації зерновиробництва на принципах адаптивного рослинництва за мінливих
погодних умов зони. Так, за останнє десятиріччя відмічено підвищення середньодобової температури повітря й збільшення частоти осінніх посух у посівний, післяпосівний та зимовий
періоди, а також зменшення кількості опадів у зимовий та ранньовесняний періоди. Нестабільність ГТК протягом весняно-літнього періоду за роками вирощування мало негативний
вплив на продуктивність посівів в агроценозах.
Підтверджено важливість багатопільної паро-зерно-просапної сівозміни в сучасних умовах для стабільного підвищення врожайності та якості зерна пшениці озимої, яка у середньому за 2007–2016 рр. за оптимальних строків сівби становила 5,81 т/га після чорного пару та
4,89 т/га після гороху, а за органічного удобрення зростала у середньому відповідно на 13 %
та 14 %. При цьому застосування органічної системи удобрення забезпечувало найбільші прибутки та рентабельність виробництва (214–253 %), що відповідно на 18–27 % вище порівняно
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з контролем, але інтенсивна система удобрення (післядія гною + N90P60K60) в сівозміні була
агрономічно та економічно недоцільною (збитки становили 21–28 %) [17].
За однакових умов вирощування встановлено перевагу за врожайністю озимих тритикале
та жита над пшеницею (у середньому на 6–9 %), яка для тритикале обумовлена формуванням
більшої маси зерна з колоса (у середньому на 20 %), а для жита – більшою густотою продуктивного стеблостою (на 12 %), ніж у пшениці. Крім того, вирощування тритикале було на 14–
17 % більш прибутковим, ніж жита та пшениці, а найбільшою віддача від мінерального удобрення була у жита, меншою – у тритикале, а найменшою – у пшениці.
Встановлено істотне підвищення надбавок зерна (у середньому на 51 %) озимих зернових культур за екстремально пізніх строків сівби в міру інтенсифікації системи мінерального
удобрення (основне внесення N30P30K30 + припосівне N15P15K15 + прикореневе підживлення
N30). При цьому найвищі надбавки одержано після соняшнику та сої (у середньому відповідно
64 % та 57 %), а найменші – після занятого пару (29 %). Встановлено збільшення надбавок
врожайності пшениці озимої (до 15 %) пропорційно дозі припосівного удобрення, але економічно доцільним було застосування лише азотних добрив на фоні без основного удобрення, де
найбільшу ефективність одержано після соняшнику з надбавками врожайності у середньому
19 % й прибутку 17 %, а після квасолі та кукурудзи припосівне удобрення було економічно
необґрунтованим.
Виявлено реакцію озимих зернових культур за екстремально пізніх строків сівби після
попередників, які забезпечували стабільно високий вміст білка в зерні – це занятий пар (11,1–
13,0 %) та кукурудза (10,8–12,7 %), а менш сприятливими були соя та соняшник. Практично
доведено можливість використання соняшнику, який на рівні сої, був задовільним попередником для озимих зернових культур. При цьому обмежуючим фактором урожайності сортів була
наявність падалиці соняшнику, але у сприятливі роки соняшник не знижував достатньо високий рівень урожайності озимих зернових (у середньому 3,65–4,08 т/га).
Зміщення строків сівби пшениці озимої з другої на третю декаду вересня за умов інтенсифікації системи удобрення сприяло підвищенню густоти рослин на час збирання, урожайності та її стабільності, а також збільшенню вмісту білка й клейковини в зерні (відповідно на
0,6 % й 2,4 %). Також виявлено закономірності формування показників якості зерна озимих
зернових культур залежно від попередника та ГТК весняно-літнього вегетаційного періоду.
Встановлено агрономічну доцільність збільшення норми висіву насіння пшениці озимої
до 5,5–6,0 млн./га у міру інтенсифікації системи удобрення, що підвищувало врожайність у
середньому до 6 %, однак економічно обґрунтованими були норми висіву – 3,5–4,0 млн./га
після чорного пару та 3,5–5,5 млн./га – після гороху. Також встановлено залежність оптимізації норми висіву від погодних умов посівного періоду: у роки з ГТК понад 1,4 більш стабільну
та високу врожайність одержано за менших норм – 3,5–4,5 млн./га, а за ГТК менше 1,4 – за
підвищених – 5,0–6,0 млн./га.
Таким чином, розроблено та удосконалено елементи технологій вирощування озимих зернових культур у сприятливих та несприятливих умовах середовища; дано порівняльну оцінку
пшениці, житу та тритикале за показниками продуктивності, встановлено закономірності їх росту й розвитку; проведено економічне та господарське обґрунтування різних моделей технології
вирощування для господарств з різним рівнем ресурсного забезпечення:
Для господарств, що спеціалізуються на виробництві органічної продукції рекомендовано
застосовувати багатопільну зерно-паро-просапну сівозміну, яка за вирощування без добрив забезпечує врожайність пшениці озимої на рівні 4,90–5,80 т/га, а органічна системи удобрення
(післядія гною) сприяє її підвищенню на 15 %; в структурі попередників надавати перевагу чорному пару та гороху; вирощувати пшеницю озиму на фоні полицевого обробітку ґрунту у сівозміні; сівбу проводити в оптимальні строки (ІІІ декада вересня – І декада жовтня) кондиційним
насінням, обробленим регуляторами росту й розвитку рослин амінокислотного походження
(Біоглобін або його аналоги) з нормою висіву 4,5–5,5 млн./га; використовувати пластичні сорти
з підвищеною вегетативною масою та стійкістю до несприятливих факторів середовища; застосовувати позакореневі підживлення рослин препаратами органічного походження, які у вологі
роки забезпечують підвищення врожайності, а у посушливі – якості зерна.
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Для господарств з достатнім ресурсним забезпеченням (за відсутності органічних добрив) надавати перевагу паровим та раннім бобовим попередникам (горох, квасоля); дотримуватися норми висіву 3,5–5,0 млн./га; сівбу проводити протягом ІІ–ІІІ декад вересня; висівати
вітчизняні універсальні та інтенсивні сорти пшениці озимої – Статна, Альянс, Досконала, Диканька, Ужинок та ін.; під основний обробіток ґрунту вносити комплексні мінеральні добрива
в дозі N30P30K30; проводити обробку насіння сумішшю інсекто-фунгіцидного протруйника з
регуляторами росту рослин, дотримуючись верхніх рекомендованих норм; застосовувати весняне прикореневе підживлення азотними добривами, надаючи перевагу амонійно-нітратним
за невисоких доз (N15) та амідним – за підвищених (N30); застосовувати позакореневі підживлення регуляторами росту й розвитку рослин амінокислотного походження та добривами з
мікроелементами.
Для господарств з базовим рівнем ресурсного забезпечення надавати перевагу раннім
бобовим попередникам та занятому пару; сівбу проводити протягом ІІ–ІІІ декад вересня; застосовувати передпосівну обробку насіння баковою сумішшю фунгіцидного протруйника та
регулятора росту й розвитку рослин, дотримуючись середніх рекомендованих норм; сівбу
проводити з нормою висіву насіння 5,0–5,5 млн./га; проводити припосівне внесення комплексних добрив (N15P15K15); строки азотного прикореневого підживлення коригувати залежно від
стану посівів, а за слабких сходів перевагу надавати осінньому внесенню; для позакореневого
підживлення використовувати регулятори росту й розвитку рослин амінокислотного походження та добрива з мікроелементами.
У роки з вимушено пізніми строками сівби із озимих зернових культур перевагу слід надавати тритикале та житу; серед попередників доцільно використовувати соняшник за умов
своєчасного знищення його падалиці; передпосівну обробку насіння проводити баковою сумішшю фунгіцидного протруйника та регулятора росту, дотримуючись нижніх рекомендованих норм для протруйника та верхніх – для регулятора росту; норму висіву насіння збільшувати до 5,0–6,0 млн./га; застосовувати основне внесення комплексних добрив (N30P30K30) та
осіннє прикореневе підживлення азотними добривами, надаючи перевагу амонійно-нітратним
формам за невисоких доз внесення (N15) та амідним – за підвищених (N30); проводити позакореневі обприскування регуляторами росту й розвитку рослин амінокислотного походження та
добривами з мікроелементами [17].
В умовах зміни клімату питання оптимізації азотного живлення та управління агрофітоценозом сучасних сортів пшениці озимої за рахунок регульованих факторів залишаються актуальними. Дослідження впродовж 2015–2017 рр., які проводили С. І. Попов та О. С. Курилов, підтвердили високу ефективність раціонального внесення мінеральних добрив у сучасних технологіях вирощування пшениці озимої.
Вивчення продуктивності та якості зерна сортів різного екотипу залежно від попередника, системи удобрення та способів і доз азотного прикореневого (аміачна селітра, карбамід) та
листкового (карбамід) підживлення свідчить про можливість управління процесом розвитку
посівів шляхом оптимізації системи мінерального удобрення, яке включає помірне живлення
рослин азотом з осені та достатнє в період кущіння та формування елементів продуктивності
й показників якості зерна.
Посіви сортів Смуглянка, Епоха одеська та Статна на різних фонах живлення в період
весняного кущіння прикоренево підживлювали аміачною селітрою та карбамідом у дозах N20, N40,
N60 у фазі колосіння – обприскували карбамідом (3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 20 кг/га ф. в.) з нормою витрати робочого розчину 250 л/га. Встановлено, що на фоні основного органо–мінерального удобрення рівень урожайності після попередника чорний пар у середньому по сортах становив
7,02 т/га, що на 0,82 т/га вище порівняно з попередником горох. При цьому найвищу пр одуктивність після чорного пару забезпечив сорт Статна – 7,10 т/га, а після гороху на зерно
сорт Епоха одеська – 6,33 т/га. Весняне азотне підживлення забезпечило істотні надбавки
зерна всіх досліджуваних сортів незалежно від дози внесення аміачної селітри та карбаміду, але найбільш ефективним воно було на фоні без основного удобрення. Так, у варіантах
з аміачною селітрою у дозах N40 та N60 після чорного пару надбавки зерна становила 0,93–
0,96 т/га, а після гороху – відповідно 0,71–0,94 т/га. Після чорного пару аміачна селітра
сприяла найвищому приросту зерна у сорту Смуглянка – 0,42–1,05 т/га, а карбамід – сорту
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Епоха одеська – 0,58–1,07 т/га. Після гороху на зерно реакція на удобрення також була
найвищою у сорту Епоха одеська, приріст зерна у зазначених варіантах станови в відповідно 0,40–1,16 т/га та 0,61–1,23 т/га.
Весняне азотне підживлення забезпечило істотні надбавки зерна всіх досліджуваних
сортів незалежно від дози внесення аміачної селітри та карбаміду, але найбільш ефекти вним воно було на фоні без основного удобрення. Так, внесення аміачної селітри на посівах
сорту Епоха одеська у варіантах N40 та N60 сприяло приросту зерна 1,38 та 1,47 т/га або 24,4
і 26,0 %, а у варіантах з карбамідом надбавки порівняно з аміачною селітро ю були неістотно (на 0,13–0,18 т/га) вищими. Залежно від дози азотного підживлення у варіантах з амі ачною селітрою приріст зерна становив у сортів Епоха одеська 5,9–13,3 %, Смуглянка –
6,1–15,2 % та Статна –6,2–12,5 %, а у варіантах з карбамідом – відповідно 8,2–15,1%; 7,5–
14,2 % та 6,6–12,0 %. Тобто, між видами азотних добрив різниця в урожайності була не
значною. Лише у варіанті з карбамідом у дозі N40 надбавка зерна у сорту Епоха одеська
порівняно з аміачною селітрою склала 0,27 т/га або 3,8 %.
Після гороху на зерно основне внесення N30P30K30 сприяло надбавкам врожайності сортів від 0,98 до 1,18 т/га. Встановлена різна реакція сортів на прикореневе підживлення
посівів. Так, найвищий приріст зерна забезпечив сорт Епоха одеська, який залежно від д ози азоту становив у варіантах з аміачною селітрою 0,40–1,16 т/га, а з карбамідом – 0,61–
1,23 т/га. Більш ефективним було внесення карбаміду в дозі N60 – надбавки врожайності
становили від 0,74 т/га у Смуглянки до 1,23 т/га – у сорту Епоха одеська, що не істотно (на
0,15–0,25 т/га) вище порівняно з варіантами внесення аміачної селітри.
Незалежно від умов року після чорного пару на фоні післядії гною + N30P30K30 сорти
Смуглянка та Епоха одеська забезпечили якість зерна третього класу у варіанті прикорен евого підживлення у дозі N40, а після гороху на зерно – у дозі N60. При цьому додаткове листкове підживлення карбамідом (N7) у фазу колосіння сприяло підвищенню вмісту білка в
зерні на 0,34-0,92 % та клейковини в борошні на 1,8-4,3 %. Слід відмітити, що для покращення якості зерна більш оптимальним було внесення карбаміду від 7 до 15 кг/га ф. в.,
оскільки більші дози азоту призводили до опіків останнього листка, а менші – не завжди
забезпечували підвищення показників якості зерна.
Окупність добрив зерном досліджуваних сортів значною мірою залежала від основного удобрення та дози азотного підживлення. Так, після чорного пару у варіантах без осн овного удобрення прикореневе внесення азоту в дозах N20, N40, N60 окупність зерном у середньому по сортах становила відповідно 41,2 кг, 27,1 кг та 19,9 кг, а на фоні основного внесення
N30P30K30 вона була в межах 15,6 – 15,9 кг.
Найвища якість зерна досліджуваних сортів одержана у варіантах, які включали о сновне внесення N30P30K30 на фоні післядії гною (6,6 т на 1 га сівозмінної площі), прикореневе весняне підживлення у фаз кущіння ( N40-60) та позакореневе (листкове) обприскування у фазі
колосіння (N7).
Економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування мінеральних
добрив у значній мірі залежала від сортових особливостей, рівня продуктивності, показників якості
зерна та витрат на вирощування. Ефективнішими виявилися варіанти азотного підживлення на фоні
без удобрення. Так, після чорного пару залежно від сорту та дози азоту умовно-чистий прибуток
становив 14826–18328 грн./га, рентабельність 233–280 %, а після гороху на зерно – відповідно
10383–14632 грн./га та 144–192 %. Основним фактором, що впливав на підвищення врожайності
сортів були дози азотного підживлення, частка яких становила після чорного пару 74,1 %, а після
гороху на зерно – 60,4 %.
Таким чином, на ефективність внесення як повного мінерального удобрення, так і
азотних підживлень, значною мірою впливали погодні умови вегетаційного періоду та к ількість і збалансованість елементів живлення. Мінімальний вплив добрив відмічено у
найменш сприятливі за зволоженням роки. При цьому також проявилась сортова специф іка у взаємодії факторів.
За результатами досліджень розроблена модель ресурсоощадної технології вирощування
пшениці озимої м‘якої, яка передбачає використання універсальних або інтенсивних сортів
(типу Епоха одеська, Смуглянка, Статна), внесення основного удобрення у дозі N 30P30K30, ін526

тегровану систему захисту посівів від шкідників, хвороб та бур‘янів, прикореневе азотне підживлення у фазі кущіння (ІV е.о.) аміачною селітрою або карбамідом (N40) та листове обприскування у
фазі колосіння карбамідом (N7), що забезпечує урожайність на рівні 7,74–8,14 т/га після чорного
пару та 6,41–7,49 т/га – після гороху з показниками якості зерна відповідно 2 та 3 класу та
рентабельністю виробництва зерна на рівні 244–286 % [16,17].
У дослідах кандидата с.-г. наук К. М. Попової (Манько) впродовж 2008–2010 рр. удосконалено елементи технології вирощування сортів і гібридів жита озимого шляхом встановлення закономірностей формування продуктивності та якості зерна залежно від попередників,
удобрення та норм висіву. Науково обґрунтовано особливості оптимізації сортової структури,
застосування мінеральних добрив і норм висіву жита після попередників ріпак озимий, ячмінь
ярий, соя та пшениця озима. Виробництву запропоновані ефективні елементи для сучасних
технологій вирощування жита озимого, які підвищують урожайність і якість зерна та ефективність зерновиробництва.
Встановлено, що застосовання мінеральних добрив в основне внесення за оптимізації дози
удобрення жита озимого з урахуванням витрат на 1 т зерна N20-25P9-11K21-26 забезпечує підвищення врожайності сортів жита озимого від 0,36 до 2,23 т/га, а гібридів – від 0,29 до 2,25 т/га. Додаткове підживлення посівів по мерзлоталому ґрунту в дозі N30 сприяє одержанню надбавки зерна у сортів на 0,39 т/га, у гібридів – на 0,42 т/га з показниками якості зерна на рівні 1-2 класу.
Найвищу врожайність на рівні 4,62 та 4,38 т/га сорти Хамарка та Харківське 98 формували за
норми висіву 4,0 млн. шт./га схожих насінин. Для гібриду F1 жита Юр‘ївець оптимальна норма висіву становила 3,0 млн. шт., а для гібриду F1 Харлей – 5,0 млн. шт./га схожих насінин,
що забезпечило врожайність відповідно 4,68 та 4,86 т/га.
В умовах східної частини Лісостепу для господарств рекомендовано висівати жито озиме
за двома технологіями вирощування: 1) адаптивна ресурсозберігаюча, яка передбачає використання сортів (типу Хамарка) після попередника ріпак озимий без застосування добрив, яка забезпечує урожайність зерна з якістю 2 класу на рівні 4,21 т/га та рентабельністю 126 %; 2) інтенсивна
ресурсозберігаюча, яка включає використання попередників соя та ячмінь ярий із застосуванням
добрив в основне внесення та підживлення посівів (сорт Хамарка або гібрид F1 Юр‘ївець) і забезпечує конкурентоздатний урожай зерна на рівні 5,50 та 5,69 т/га з якістю 2 та 1 класу і рентабельністю 74,0 та 75,5 % відповідно. За результатами досліджень розроблено спосіб підвищення врожайності сучасних сортів жита озимого при вирощуванні після нетрадиційних попередників
(патент № 57722 від 10.03.2011 р.), що сприяє збільшенню врожайності на 0,99–3,35 т/га [18].
Значна увага приділялася удосконаленню технології вирощування ячменю ярого зернового та пивоварного напряму використання. Дослідження з ячменем ярим проводили кандидати с.-г. наук В. О. Скидан, Н. М. Музафаров та К. М. Попова (Манько).
Встановлено, що для зменшення негативного впливу погодних умов року необхідно висівати найбільш адаптовані до умов зони сорти, враховуючи їх біологічні особливості та рівень інтенсивності. Оптимізація агрозаходів у технологіях дозволить отримувати високий рівень врожайності зерна при найменших затратах матеріальних та енергетичних ресурсів.
Оптимальний фон живлення для вирощування сучасних сортів ячменю ярого Доказ, Взірець та Парнас включав післядію гною (30 т/га) + N30P30K30 в основне внесення, що забезпечило високий рівень реалізації генетичного потенціалу сортів та найбільшу стабільність порівняно із фоном без внесення добрив.
Більш доцільним способом основного обробітку ґрунту під ячмінь ярий була оранка, за якої
показники екологічної пластичності сортів перевищували дані показники чизельного обробітку
ґрунту. Кращими попередниками були соя та буряки цукрові, після яких сорти ячменю ярого в
середньому забезпечили максимальну врожайність та позитивні ефекти – відповідно 2,96 т/га
та 2,74 т/га і +0,29 т/га та +0,07 т/га.
Дослідженнями доведено, що для зменшення негативного впливу умов року та отримання
стабільної врожайності зерна ячменю ярого необхідно дотримуватися науково обґрунтованої
сівозміни, ретельно підбирати сорти та попередники з урахуванням сукупної взаємодії факторів. Комплексний підхід дозволяє зменшити витрати на вирощування культури.
При оптимізації фону живлення встановлено, що сучасні сорти ячменю ярого краще реагують на застосування мінеральних добрив в основне внесення в дозі N30P30K30 та N60P60K60 на
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фоні післядії гною, що сприяє підвищенню врожайності зерна на 0,74–1,29 т/га та 1,25–
1,75 т/га відповідно, за позитивного ефекту оптимізації – +0,23 т/га та +0,64 т/га.
Визначено, що застосування безполицевого обробітку ґрунту при вирощуванні ячменю ярого призводить до зниження врожайності зерна сортів у порівнянні з оранкою на 0,53 т/га. Тому
для реалізації потенціалу врожайності сучасних сортів ячменю ярого кращим способом основного обробітку ґрунту є полицева зяблева оранка на глибину 20–22 см.
Розроблено спосіб підвищення врожайності інтенсивних сортів культури, який характеризується використанням сучасних інтенсивних сортів ячменю ярого при вирощуванні після попередників соя, кукурудза на зерно та буряк цукровий, за різних фонів живлення – післядія гною 30 т/га
або післядія гною 30 т/га + N30P30K30, післядія гною 30 т/га + N60Р60K60 залежно від рівня забезпечення господарств різних форм власності матеріально-технічними ресурсами (патент на корисну
модель № 79888 від 25.04.2013 р.). У результаті застосування корисної моделі зафіксовано суттєве збільшення врожайності ячменю ярого на фоні післядії гною 30 т/га – від 0,66 т/га до
0,92 т/га; на фоні післядії гною 30 т/га з внесенням мінеральних добрив в дозі N30P30K30 – від
0,92 т/га до 1,55 т/га; на фоні післядії гною 30 т/га з внесенням мінеральних добрив в дозі
N60P60K60 – від 1,13 т/га до 1,77 т/га при вирощуванні після всіх попередників, які вивчали в порівнянні з контролем, де не вносились добрива.
У дослідах з ячменем ярим пивоварного напряму використання встановлено закономірності формування продуктивності та якості зерна залежно від попередників, способів основного
обробітку ґрунту, системи удобрення, строків сівби та норм висіву насіння. Запропонована для
східної частини Лісостепу України технологія дозволяє отримувати по попереднику буряки
цукрові урожайність пивоварних сортів ячменю ярого на рівні 4,9 – 5,9 т/га з вмістом білка в
зерні не більше 11,5 %, крупністю – не менше 85 %, енергією проростання зерна – не менше
95 %, масою 1000 зерен – не менше 41 г, що має суттєве значення для забезпечення переробної
промисловості високоякісною сировиною для пивоваріння.
Встановлено, що більш високу урожайність зерна сортів ячменю ярого забезпечують попередники соя та буряки цукрові. Рівень урожайності у варіанті без добрив становив у середньому від 3,33 до 3,76 т/га, а на фоні післядії гною + N60P60K60 – від 5,27 до 5,87 т/га. Після
кукурудзи на зерно врожайність за варіантами змінювалась в межах 2,30 – 2,52 т/га та 5,03 –
5,58 т/га відповідно.
За чизельного обробітку ґрунту забур‘яненість посівів підвищувалась на 17 – 30 % у порівнянні з оранкою, що негативно впливало на вологозабезпеченість рослин. Так, вміст продуктивної вологи в орному шарі ґрунту у фазі колосіння ячменю знижувався при чизелюванні
в середньому по роках на 6 – 7 %, урожайність сортів зменшувалася на 0,16 – до 0,35 т/га, а
вміст білка в зерні підвищувався на 0,2 – 0,3 % порівняно з оранкою.
У системі удобрення пивоварних сортів ячменю ярого найбільш ефективним було основне внесення дози N30P30K30 та N30 під передпосівну культивацію, що забезпечує рівень урожайності 5,86 – 5,99 т/га та одержання надбавки зерна 2,14 – 2,26 т/га порівняно до контролю (
без добрив). При цьому окупність урожаєм зерна одного кг д. р. азотних добрив становила від
11,3 до 14,0 кг.
Встановлено, що за сівби на 8 та 16 діб пізніше дати фізичної стиглості ґрунту вегетаційний період сортів ячменю зменшувався відповідно на 3 та 6 діб. При запізненні із сівбою
на 8 та 16 діб коефіцієнт кущіння в середньому по сортах знижувався відповідно на 0,18 –
0,62 та 0,22 – 0,76. Запізнення із сівбою на одну добу, в середньому по фонах живлення, призводило до зниження врожайності зерна на 0,04 – 0,06 т/га та погіршення його якісних показників –крупність зерна знижувалась на 5,8 – 13,0 %.
У середньому по сортах найвищу врожайність одержано за норми висіву 5,5 млн. шт./га,
яка становила 3,72 – 4,04 т/га, що на 0,08 – 0,18 т/га вище порівняно з рекомендованою нормою 4,5 шт./га для пивоварного ячменю. При цьому збільшення норми висіву до 5,5 млн.
шт./га призводило до зменшення вмісту білка в зерні в середньому на 0,3 – 0,5 %.
Отже, за вирощування ячменю ярого пивоварного напряму використання економічну
ефективність забезпечили елементи технології, які включали: оранку, сівбу по попереднику
буряки цукрові в перші ж дні фізичної стиглості ґрунту з нормою 5,5 млн. шт./га схожих насінин, основне внесення N30P30K30 та N30 під передпосівну культивацію. Рівень рентабельності
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при цьому був на рівні 104,3 %, а чистий прибуток становив 2390,87 грн./га з коефіцієнтом
енергетичної ефективності 6,07 [19].
Впродовж 2004-2017 рр. значна увага приділялася пшениці ярій. Основними виконавцями досліджень були науковці відділу Р. Д. Магамедов, І. М. Музафаров, К. М. Попова (Манько) та О. С. Усов. Досліджено особливості формування врожайності та якості зерна сучасних сортів пшениці твердої та м‘якої ярої залежно від комплексу агроприйомів вирощування,
сортового складу, дії мінеральних та післядії органічних добрив, мікродобрив та регуляторів
росту рослин, способів основного обробітку ґрунту після попередників кукурудза на зерно,
соя та буряки цукрові.
Тривале агроекологічне вивчення сортів пшениці ярої свідчить про тенденції зростання
їх продуктивності. Якщо в першій ротації максимальна врожайність становила 4,10 т/га, то в
другій та третій відповідно 5,9 та 6,34 т/га. Мінімальні рівні врожайності за ротаціями становили: в першій – 1,56 т/га, в другій – 1,96 т/га, в третій – 1,73 т/га, в четвертій – 1,34 т/га. Середня врожайність зерна в стаціонарній сівозміні становила: в першій ротації – 2,95 т/га, в
другій – 3,69 т/га, в третій – 3,09 т/га, в четвертій – 2,39 т/га
Таким чином, поряд з високим потенціалом урожайності, відмічено зменшення мінімального рівня продуктивності, що вказує на зниження адаптивності сортів пшениці ярої до
умов вирощування в останні роки.
Досліджено, що для отримання високоякісного врожаю зерна пшениці ярої після різних попередників ( соя, кукурудза на зерно, цукровий буряк та багаторічні трави) обов‘язковим є забезпечення рослин протягом всього періоду росту та розвитку достатньою кількістю поживних речовин, при цьому тверда пшениця потребує кращого азотно-фосфорного живлення.
За результатами досліджень запропоновано розрахунки норми внесення мінеральних
добрив на запланований урожай балансовим методом для обох видів пшениці з урахуванням
вмісту в ґрунті рухомих форм поживних речовин та коефіцієнтів використання їх сортами.
Одержані дані свідчать, що за середнього вмісту елементів живлення в ґрунтів, для отримання
урожайності на рівні 3,5 т/га для м‘якої і 3,0 т/га для твердої необхідно вносити удобрення в
дозі N60P40K60 та N60Р30К50 відповідно.
За умов достатньої вологозабезпеченості для покращання процесів кущіння і забезпечення необхідного стеблування доцільним також є прикореневе підживлення азотними добривами в дозі 20–30 кг д. р. на 1 га.
За результатами вивчення впливу органічних та мінеральних добрив на урожайність сортів пшениці ярої залежно від попередників (кукурудза на зерно, соя, буряки цукрові, багаторічні трави) та фону живлення (без добрив та гній (післядія) + N60Р60К60) найвищу врожайність
порівняно з іншими попередниками забезпечив пласт багаторічних трав. Рівень урожайності
пшениці м‘якої становив 4,10–4,68 т/га на фоні без добрив та 4,81–5,67 т/га – за внесення
N60Р60К60 на фоні післядії гною. Таку ж закономірність встановлено по сортах твердої пшениці
ярої.
Економічно вигідним фоном живлення була післядія гною, де відмічено збільшення урожайності, порівняно з фоном без внесення добрив, на 0,29–0,54 т/га, чистого прибутку – на 190–
476 грн./га, рівня рентабельності – на 17,6–42,6 %. Застосування мінеральних добрив в дозі
N60P60K60 на фоні післядії гною забезпечило збільшення урожайності сортів у середньому на
0,54–0,94 т/га, але рентабельність зменшилась на 6,0–9,8 % у сортів твердої пшениці і на 25,6–
26,4 % у сортів м‘якої пшениці, порівняно з фоном без внесення добрив.
За даними досліджень впродовж 2013–2015 рр. встановлено, що рівень урожайності досліджуваних сортів суттєво залежав від погодних умов та попередників. Кращим попередником
для пшениці твердої ярої виявилася соя, яка в середньому за сортами забезпечила формування
врожайності на рівні 3,27 т/га, тоді як після буряків цукрових та кукурудзи на зерно вона була
істотно меншою – відповідно 2,60 та 2,46 т/га. При цьому врожайність сортів Ізольда, Жізель,
Спадщина та Династія була практично на одному рівні – від 2,77 до 2,88 т/га, а найменшою
вона була у сорту Новація – 2,64 т/га.
Визначення оптимізації системи удобрення показало, що на сівозмінному фоні без добрив урожайність за всіма сортами склала 2,77 т/га. Найвищою вона була після попередника
соя – 3,27 т/га, а найнижчою – після кукурудзи на зерно – 2,46 т/га.
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На фоні післядії гною найвищий приріст врожайності одержано після кукурудзи на зерно
– 0,75 т/га, а вищу середню врожайність сортів отримано після сої – 3,56 т/га. За додаткового
внесення мінеральних добрив у дозі N30P30K30 на фоні післядії гною вищу врожайність, порівняно з іншими сортами, забезпечив сорт Ізольда – 3,24–4,05 т/га. Найвищий приріст врожайності у порівнянні з контролем було одержано після кукурудзи на зерно – 1,14 т/га.
За внесення N60P60K60 на фоні післядії гною вищу врожайність сорти формували після
сої – 3,77 т/га. При цьому максимальну надбавку зерна одержано у сорту Новація – 0,77 т/га.
Після попередників кукурудза на зерно та буряки цукрові вищу врожайність забезпечив сорт
Ізольда – відповідно 3,85 т/га та 3,67 т/га, що на 1,35 т/га та 0,86 т/га вище контролю. В середньому за сортами у порівнянні з контролем вищий приріст урожайності отримано після кукурудзи на зерно – 1,17 т/га. При цьому в середньому за сортами зафіксована вища окупність
1 кг д. р. NPK зерном – 3,39 кг.
Застосування безполицевого обробітку ґрунту під пшеницю яру тверду порівняно з оранкою призводило до зниження врожайності у сортів в середньому на 0,57 т/га.
Встановлено, що вміст білка в зерні сортів пшениці твердої ярої значною мірою залежав від
погодних умов року. Так, у середньому за сортами відповідно до попередників кукурудза на зерно, соя та буряки цукрові вміст білка в зерні у посушливому 2013 р. (ГТК = 0,57) був найвищим –
15,8; 16,3 та 15,6 %, у сприятливому 2014 р. (ГТК = 1,44) низьким – 11,5; 11,5 та 11,2 %, а у оптимальному 2015 р. (ГТК = 1,15) – на середньому рівні –13,5; 14,0 та 12,7 % відповідно.
У середньому за роки досліджень залежно від попередника у варіантах післядії гною
(фон), фон + N30P30K30 та фон + N60P60K60 вміст білка в зерні збільшувався в середньому по сортах відповідно на 0,4–0,8 %; 1,1–1,3 та 1,2–1,5 % порівняно з варіантом без добрив. Серед сортів
найвищий вміст білка в середньому за фонами живлення після попередників кукурудза на зерно
та буряки цукрові був у сорту Новація – 14,9 та 14,5 %, а після сої – у сортів Династія та Новація – 15,0 %
Суттєвий вплив на формування якісних показників зерна пшениці твердої ярої мали умови рік вирощування: в посушливих умовах вегетаційного періоду 2013 р. натура зерна коливалася в межах 710–780 г/л, загальна склоподібність – 36–64 %, число падіння – 208–377 с; в
сприятливих за зволоженням умовах 2014 р. натура зерна складала 768–840 г/л, склоподібність – 18–61 %, число падіння – 411–540 с; в оптимальному за гідротермічними умовами
2015 р. натура зерна була на рівні 738–792 г/л, загальна склоподібність – 32-67 %; число падіння – 200–311 с залежно від попередника та сорту. Істотний вплив на формування загального класу якості зерна мав вміст білка в зерні та загальна склоподібність зерна, які визначали
даний показник на рівні третього – п‘ятого класу якості.
Натура зерна та число падіння змінювалися залежно від попередника, фону живлення та
сорту, проте за роки досліджень формувалася на рівні першого класу якості зерна, тобто перевищувала показник 750 г/л та 220 с відповідно, окрім сорту Жізель у якого натура зерна на
сівозмінному фоні без добрив після буряків цукрових становила 742 г/л.
Загальна склоподібність зерна у середньому за роки досліджень змінювалася в основному
в сторону збільшення при підвищенні дози мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною.
Так, на контрольному варіанті без добрив загальна склоподібність складала 31–57 %, за внесення мінеральних добрив у дозі N30P30K30 на фоні післядії гною – 47–63 %, а при N60P60K60 – 52–
70 % залежно від попередників. Найвища загальна склоподібність зерна спостерігалась після
попередників кукурудза на зерно та соя на фоні післядії гною з внесенням N60P60K60 у сорту
Династія – 70 %, що відповідає вимогам першого класу якості зерна.
Встановлено, що якість макаронних виробів суттєво не залежала від попередників. Так,
у середньому за сортами після кукурудзи на зерно середній бал якості макаронних виробів
становив – 2,9 бали, а після сої – 3,1 бали. Середній бал їх якості загалом підвищувався за
внесення добрив у дозі N30P30K30 на фоні післядії гною та коливався від 2,6 до 3,7 бали, тоді як
на контрольному варіанті – від 2,3 до 3,3 балів.
Після кукурудзи на зерно вищий середній бал якості макаронів визначено у сорту Жізель
на фоні післядії гною + N30P30K30 – 3,6 балів із показниками : колір сухих макаронів – 6 балів,
витрати сухої речовини – 2 бали, оцінка розварюваності макаронів за об‘ємом – 2 бали, за масою – 4 бали. Після попередника соя за цим показником (3,7 бали) виділявся сорт Спадщина на
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фоні післядії гною + N30P30K30: колір сухих макаронів – 8 балів, витрати сухої речовини – 2 бали, оцінка розварюваності макаронів за об‘ємом – 2 бали, за масою – 4 бали [20].
За результатами досліджень 2005–2017 рр. встановлено, що кращим попередником для
ярих зернових культур (ячмінь, пшениця м‘яка та твердої, тритикале) є соя, врожайність ярих
культур після якого в середньому становила: у ячменю – 4,41 т/га, у пшениці м‘якої – 3,35 т/га,
у твердої – 2,98 т/га та у тритикале – 3,66 т/га. При вирощуванні ярих зернових культур після
буряків цукрових середня врожайність знижувалась на 0,16–0,34 т/га, а після кукурудзи на зерно – на 0,29–0,53 т/га порівняно з попередником соя.
Більш повно потенціал урожайності зерна у ярих зернових культур реалізувався на фоні
післядії 30 т/га гною та основного внесення мінеральних добрив у дозі N60P60K60 і становив
7,09 т/га (2008 р.) у ячменю, 7,38 т/га (2012 р) – у тритикале, 6,24 т/га та 6,12 т/га (2012 р) у
пшениці м‘якої та твердої відповідно.
Застосування чизельного обробітку ґрунту призвело до зниження рівня врожайності у
ярих зернових культур порівняно з оранкою на 0,27–0,41 т/га у ячменю, на 0,22–0,46 т/га – у
тритикале, на 0,29–0,48 т/га – у пшениці м‘якої та на 0,26–0,50 т/га – у пшениці твердої. Більш
негативно реагували ярі зернові культури на чизельний основний обробіток ґрунту за вирощування після попередника буряки цукрові, зменшення врожайності зерна відносно оранки
становило 0,40–0,50 т/га
У дослідах Н. М. Музафарова з кукурудзою на зерно обґрунтовано агротехнологічні
прийоми вирощування гібридів різних груп стиглості за різних агрофонів органомінерального живлення, способів основного обробітку ґрунту, строків сівби, густоти рослин
та підживлення посівів у зоні східної частини Лісостепу.
Виявлено гібриди з високою адаптивністю до коливань гідротермічних умов: гібриди
Харківський 311 МВ та Анаста, які перевищують середню врожайність на 1,2 та 1,1 т/га та по
різному витрачають основні елементи живлення на формування одиниці врожаю. Так, для
формування 1 т зерна ранньостиглі гібриди витрачають 86 кг NРК, середньоранні – 79,7 кг, а
середньостиглі – 81,1 кг. Більші витрати поживних речовин на одиницю врожаю відмічено у
середньораннього гібрида Харківський 294 МВ – 110 кг/т, а менші – у середньостиглого гібрида Моналіза – 63 кг/т.
Визначено, що сучасні гібриди кукурудзи повніше проявляють потенціал урожайності за
умов оптимізації агротехнічних прийомів вирощування. Так, при оптимальній взаємодії агротехнічних прийомів для середньостиглого гібрида Харківський 311 МВ у середньому за три роки
досліджень максимальну врожайність зерна на рівні 8,35 т/га отримано на агрофоні живлення
(гній 30 т/га + N60P60K60) у поєднанні з густотою посіву 60 тис. шт./га при сівбі в першій декаді
травня. Рівень рентабельності – 83,0 %. Частка вкладу агротехнічних заходів за різними факторами становить: за умовами року – 38,7 %, за фоном живлення – 22,0 %, за строком сівби – 20,4 %,
за густотою рослин – 15,8 %, за способом основного обробітку ґрунту – 3,0 %. При оптимальній
взаємодії агротехнічних прийомів для середньостиглого гібрида Анаста максимальна врожайність
зерна на рівні 7,71 т/га отримана на сівозмінному фоні із застосуванням обмеженої органомінеральної дози удобрення (гній 30 т/га + N30P30K30) при сівбі в першій декаді травня з густотою
рослин 60 тис. шт./га, що забезпечує рівень рентабельності 78,4 %.
Відмічено різну реакцію гібридів на агрофон мінерального живлення. Найбільшою чутливістю до оптимізації агрофону мінерального живлення характеризувався гібрид Харківський 311
МВ, приріст урожайності становив 2,42 т/га; а по гібриду Харківський 195 МВ суттєве зниження
врожайності – 0,66 т/га.
Встановлено чітку залежність між окремими структурними показниками (маса 1000 зерен, довжина качана, кількість зерен у ряду, маса зерна з качана) і врожайністю гібридів. Так,
більший вплив на рівень врожаю зерна гібридів, зокрема ранньостиглого Дніпровський 181
СВ, середньораннього Еліта, середньостиглих Хельга та Харківський 311 МВ має маса 1000
зерен (r = 0,95–0,98), у ранньостиглого Харківський 195 МВ, середньостиглих Харківський
340 МВ та Моналіза (r= 0,79–0,98) – довжина качана; у середньоранніх гібридів Кадр 267 МВ
та Харківський 295 МВ, середньостиглого Анаста (r = 0,95–0,98) – кількість зерен у ряду качана; у середньораннього гібрида Харківський 294 МВ – маса зерна з качана (r = 0,61).
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Вміст білка у гібридів коливався на сівозмінному фоні без добрив від 5,73 до 8,37 %.
Внесення органічних добрив (з розрахунку гній 30 т/га) сприяло підвищенню вмісту білка на
0,44 %, внесення органічних добрив у поєднанні з повною нормою органо-мінеральних добрив (гній 30 т/га + (NPK)60) забезпечувало підвищення білка на 1,16 %. Максимальний збір
білка (0,80 т/га) отримано у гібрида Харківський 311 МВ у разі внесення повної норми органомінеральних добрив (гній 30 т/га + (NPK)60).
Безполицевий обробіток ґрунту, порівняно з оранкою, приводить до зменшення врожайності зерна більшості гібридів. Для ранньостиглих гібридів урожайність зменшується – від 0,14 до
0,23 т/га, для середньоранніх гібридів – від 0,30 до 1,90 т/га та для середньостиглих гібридів – від
0,12 до 0,91 т/га. Чизельний обробіток ґрунту зменшує врожайність гібридів кукурудзи в середньому на 0,64 т/га.
Встановлено, що оптимальними строками сівби ранньостиглого гібрида Харківський 195
МВ є ІІІ декада квітня, середньораннього гібрида Харківський 295 МВ і середньостиглого
Харківський 311 МВ – І декада травня, а середньостиглого гібрида Харківський 340 МВ –
ІІ декада травня.
Визначено оптимальні густоти посіву кукурудзи: для ранньостиглого гібрида Харківський 195 МВ та середньораннього гібрида Харківський 294 МВ – на рівні 70 тис. шт./га, а для
середньостиглого гібрида Харківський 311 МВ – 60 тис. шт./га.
Розрахунки економічної та енергетичної ефективності сприяли виявленню серед гібридів ранньостиглої, середньоранньої і середньостиглої груп найвищі показники рівня рентабельності та коефіцієнта енергетичної ефективності, які забезпечують при вирощуванні середньостиглих гібридів на сівозмінному фоні без добрив, а саме: врожайність – 5,28 т/га, чистий
прибуток – 1843 грн/га, рівень рентабельності – 108,7 %. Найбільший коефіцієнт енергетичної
ефективності на фоні без добрив – 9,49. У разі застосування повної органо-мінеральної дози
удобрення (гній 30 т/га + N60P60K60) рівень урожайності підвищився до 7,27 т/га, а рівень рентабельності зменшився до 61,7 %.
На основі проведених досліджень удосконалено елементи технології вирощування кукурудзи на зерно, які запропоновано господарствам усіх форм власності:
1. Застосовувати при основному обробітку ґрунту для ранньостиглих, середньоранніх і середньостиглих гібридів переважно полицеву оранку (25–27 см), яка порівнянно з безполицевим
обробітком забезпечує підвищення рівня врожайності зерна кукурудзи на 0,64 т/га.
2. Висівати ранньостиглі гібриди в оптимальний строк третю декаду квітня, середньоранні та середньостиглі – першу декаду травня з густотою рослин для ранньостиглих – 70 тис.
шт./га, середньоранніх та середньостиглих – 60 тис. шт./га.
3. Оптимізувати агрофон мінерального живлення під час вирощування кукурудзи для
конкретних гібридів з урахуванням встановлених нами нормативних показників витрат азоту,
фосфору та калію на формування врожаю зерна.
4. Вирощувати гібриди кукурудзи на різних агрофонах живлення доцільно за такими варіантами елементів технології: А) на сівозмінному фоні без добрив, застосовувати гній
(30 т/га) та повну органо-мінеральну дозу удобрення (гній 30 т/га + N60P60K60) при сівбі в першій декаді травня з густотою рослин 60 тис. шт./га гібрид Харківський 311 МВ. Ці елементи
технології забезпечують конкурентоспроможний рівень урожайності – 5,47; 7,19 та 8,35 т/га,
рівень рентабельності – 115,2; 70,6 та 83,0 % відповідно; Б) при обмеженій органомінеральній дозі удобрення (гній 30 т/га + N30P30K30) при сівбі в першій декаді травня з густотою рослин 60 тис. шт./га доцільно висівати гібрид Анаста. Рівень урожайності становить
7,71 т/га, рівень рентабельності – 78,4 % [21].
Дослідження з горохом протягом 1973-2006 років свідчать, що в середньому за 33 роки
його врожайність змінювалася від 0,70 т/га у 1995 році до 6,86 т/га – у 2005 році, що пов'язано
з високою чутливістю рослин гороху до змін погодних умов. У загальній динаміці чітко окреслюється тенденція до збільшення як мінімального, так і максимального показників урожайності: з 1,28 до 5,09 т/га у 1973-1976 pp. до 2,65-6,86 т/га у 2004-2006 pp., що пов'язано зі створенням в останні роки сортів гороху з ознакою неосипання насіння та безлисточкового морфотипу, які є більш стійкими проти вилягання та втрат зерна під час збирання врожаю.
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За результатами досліджень встановлено залежність урожайності сучасних сортів гороху
з різним морфотипом від технологічних прийомів вирощування, реакції на способи основного обробітку ґрунту, фони живлення, норми висіву, способи догляду за посівами, строки і
способи збирання та винос ними основних елементів живлення. Розроблено ефективні, економічно виправдані елементи ресурсозберігаючої технології вирощування, що має суттєве
значення для сільськогосподарського виробництва.
Дані досліджень з економічної ефективності сортів гороху листочкового морфотипу
(Харківський янтарний, Харків'янин, Орловчанин) та безлисточкового морфотипу (Дамир 2,
Харківський еталонний, Харвус 1, Модус та Камертон) свідчать про те, що рентабельними і
прибутковими для вирощування в зоні проведення досліджень виявилися сорти безлисточкового морфотипу, а саме Модус та Камертон, які мали значну перевагу за всіма показниками
порівняно з іншими досліджуваними сортами.
При порівнянні економічної ефективності вирощування сортів гороху за різних способів основного обробітку ґрунту встановлено, що витрати на вирощування за чизельного обробітку ґрунту в порівнянні з оранкою знижувались несуттєво, але чистий прибуток при цьому знизився на 508–810 грн/га відносно безлисточкових сортів та на 297-402 грн./га – листочкових, а рентабельність – на 16,0-27,3 та 9,4-13,0 % відповідно. Листочковий сорт Харківський янтарний за чизельного обробітку ґрунту забезпечив урожайність та рентабельність на
рівні оранки. Все це свідчить про те, що листочкові сорти, порівняно з безлисточковими, є
більш пластичними до вирощування за безполицевого обробітку ґрунту після ярих зернових.
За результатами сортовивчення середня урожайність становила 4,82 т/га, а більший рівень забезпечили сорти безлисточкового морфотипу Модус і Камертон – 5,32 і 5,34 т/га відповідно.
Нові сорти гороху реагували як на післядію добрив – 30 т/га гною, внесеного під попередні культури (надбавка – 0,39 т/га), так і додаткове внесення на цьому фоні мінеральних добрив у
дозах N30P30K30 і N60P60K60, приріст зерна склав 0,58 і 0,88 т/га відповідно.
На фоні без внесення добрив сорти гороху безлисточкового морфотипу потребують підвищеної норми висіву: Харківський еталонний і Модус до 1,4 млн. схожих насінин/га, Дамир
2, Харвус 1 та Камертон – 1,2 млн./га. На фонах з внесенням добрив оптимальною нормою
висіву для сорту Дамир 2 була 1,0 млн. шт./га, а для сортів Харківський еталонний, Модус,
Харвус 1 та Камертон – 1,0–1,2 млн./га.
Відмічено сортові особливості реакції витрат елементів мінерального живлення на одиницю продукції. Економними є сорти Орловчанин, Дамир 2, Харківський еталонний та Модус
– 42-50 кг азоту/т зерна, 14-15 фосфору та 13-15 калію. Найбільший винос поживних речовин
був у сортів Харківський янтарний, Харків‘янин, Харвус і Камертон – 50-53 кг азоту/т зерна,
15-17 фосфору та 13-18 калію.
Суттєво негативну реакцію на чизельний обробіток ґрунту відмічено у високоврожайних
сортів Харвус 1 і Камертон, які порівняно з оранкою знижували врожайність на 0,57 і 0,63 т/га
відповідно.
Ефективний варіант догляду за посівом сортів гороху безлисточкового морфотипу
включав внесення гербіциду Півот – 0,7 л/га, інсектициду Бі-58 новий – 1,0 л/га та проведення боронування, підвищення врожайності зерна сорту Модус складало 1,4 т/га.
Сорти гороху безлисточкового морфотипу є пристосованими до збирання прямим комбайнуванням у фазі повної стиглості насіння, яке забезпечує найбільшу урожайність.
Вищий вміст білка формували сорти листочкового морфотипу – Харківський янтарний
(25,6-27,1%) та Харків‘янин (24,6-26,9%), а серед сортів безлисточкового морфотипу – Харвус 1
(24,5-25,2%), Камертон (23,9-24,3 %) та Харківський еталонний (22,0-23,9%).
За збором білка на неудобреному фоні виділилися сорти гороху Камертон, Харвус 1,
Харків‘янин - відповідно 1,00, 0,97 і 0,93 т/га; на фоні післядії 30 т/га і мінеральних добрив
нормою N60P60K60 виділилися Камертон, Харків'янин, Харвус 1 і Модус, які забезпечили збір
білка 1,25, 1,19, 1,15 і 1,09 т/га, відповідно.
При вирощуванні нових сортів гороху в сівозміні економічна ефективність була на варіанті технології вирощування яка включала: сорти безлисточкового морфотипу Модус і Камертон, використання оранки на фоні післядії гною, норму висіву 1,0 млн. схожих насінин/га,
застосування гербіциду Півот (0,7 л/га) та інсектициду Бі-58 новий (1,0 л/га), збирання пря533

мим комбайнуванням у фазі повної стиглості зерна. Урожайність становила 5,31 і 5,19 т/га,
чистий прибуток 4919 і 4796 грн/га та рівень рентабельності 248 і 246%. Коефіцієнт енергетичної ефективності в цих варіантах становив 2,60-2,64.
Для збільшення виробництва зерна гороху виробництву рекоменовано застосовувати такий комплекс агрозаходів:

висівати сорти гороху безлисточкового морфотипу;

мінеральні добрива вносити з урахуванням агрохімічної характеристики сортів та
наявності поживних речовин у ґрунті, враховуючи, що для формування однієї тонни зерна
сорти використовують у середньому 42-49 кг азоту, 14-15 фосфору та 13-15 калію;

під сорти гороху безлисточкового морфотипу застосовувати полицевий обробіток
ґрунту;

проводити сівбу з нормою висіву – 1,0–1,2 млн. схожих насінин /га;

хімічний догляд за посівами повинен передбачати внесення страхового гербіциду
типу Півот та інсектициду типу Бі-58 новий;

проводити збирання врожаю безлисточкових сортів прямим комбайнуванням у фазі повної стиглості.
Урожайність зерна за даної технології становить 5,31 і 5,19 т/га, чистий прибуток – 4919
і 4796 грн/га та рівень рентабельності – 248 і 246%. Коефіцієнт енергетичної ефективності –
2,60-2,64 [22].
Створення нових сортів проса потребує удосконалення технології вирощування, особливо з огляду на те, що в зоні східної частини Лісостепу узагальнення комплексу агротехнічних прийомів за останні 30 років не проводилося. Впродовж 2010-2012 рр. А. В Бєлєніхіною
були проведені дослідження з оптимізації сортового складу проса, ефективності застосування
мінеральних добрив, способів основного обробітку ґрунту та сівби залежно від попередника.
Встановлено, що вищий рівень урожайності на рівні 2,94 т/га сорти проса формували в
сприятливих умовах зволоження 2011 р. (ГТК - 1,56), а менший (2,58 т/га) – у посушливому
2012 р. (ГТК - 0,83). За роками урожайність коливалась від 2,31 т/га до 3,27 т/га, що свідчить
про можливість зниження негативного впливу гідротермічних умов за рахунок підбору адаптивних сортів. Вищу врожайність зерна забезпечив сорт Вітрило – 3,11 т/га, який перевищив
стандарт на 0,21 т/га і виявився більш адаптованим до умов вирощування. При цьому близько
70-80 % урожайності (2,44 т/га) формувалося за рахунок природної родючості грунту та дотримання сівозміни, у варіантах післядії 30 т/га гною (фон) та фон + N60P60K60 – вона підвищувалась відповідно до рівня 2,84 т/га та 3,11 т/га.
Кращим способом основного обробітку ґрунту після попередника буряки цукрові була
оранка, яка забезпечила стабільну урожайність 2,61-3,57 т/га, що на 0,36-0,75 т/га вище від
чизельного обробітку. Після попередника соя обидва способи були рівноцінними з рівнем
урожайності у варіанті з оранкою 2,70-3,55 т/га,з чизелюванням – 2,56-3,34 т/га.
Установлена доцільність застосовання рядкового способу сівби проса, який забезпечує
на 0,39 т/га вищу урожайність після попередника соя та на 0,37 т/га – після попередника буряки цукрові порівняно до широкорядного.
Визначено різну реакцію сортів проса на оптимізацію фонів живлення. Вищу врожайність одержано на фоні післядії гною + N60P60K60, яка залежно від попередників становила у
сорту Вітрило – 3,55-3,57 т/га, у сорту Харківське 57 – 3,12-3,23 т/га та сорту Козацьке – 2,983,16 т/га.
Також установлено специфічне використання основних елементів живлення сортами
проса залежно від рівня їх інтенсивності. Відмічена особливість сорту Харківське 57 застосовувати меншу кількість поживних речовин на формування врожаю зерна з підвищенням дози
удобрення до N60P60K60, тоді як у нового сорту Вітрило спостерігалася протилежна тенденція.
Аналіз показників якості зерна дозволив виявити, що в середньому по сортах після попередника буряки цукрові вищий вміст білка формувався у варіанті післядії гною (фон) –
11,7 %, а після сої – на фоні післядії гною + N60P60K60 – 11,6 %. При цьому у сортів Вітрило та
Ювілейне він був вищий – відповідно 12,5 % і 12,0 %. Вміст каротиноїдів у зерні більшою
мірою залежав від сортових особливостей, ніж від фону живлення та найвищим був у сорту
Ювілейне – 5,8-6,2 мг/кг.
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Ідентифікація сучасних сортів показала, що Вітрило належить до Лісостепового типу і
найбільш адаптований до умов зони. Аналіз екологічної пластичності залежно від умов років
виявив цей сорт самим цінним за генотиповим ефектом (0,23 т/га), найменшим коливанням
врожайності (0,14 т/га), гомеостатичністю (Hom = 10,63) й агрономічною стабільністю (As =
97,3 %).
Після попередника соя економічний і енергетичний ефект отримано у варіанті вирощування сорту Вітрило з рівнем урожайності 3,32 т/га, на фоні післядії гною за рядкового способу
сівби, що забезпечило умовно чистий прибуток 3571 грн./га, рівень рентабельності – 172,2 %,
коефіцієнт енергетичної ефективності – 5,51. Після попередника буряки цукрові у сортів Вітрило і Козацьке за врожайності 3,35 т/га та 3,25 т/га у варіанті післядії гною за рядкового способу
сівби умовно чистий прибуток становив відповідно 3578 грн./га та 3412 грн./га, рівень рентабельності –176,3 % та 168,2 %, вихід енергії – 56756 МДж та 55062 МДж, коефіцієнта енергетичної ефективності – 5,56 та 5,40 відповідно.
Для господарств усіх форм власності східної частини Лісостепу розроблено три варіанти
технології вирощування проса:
1. Адаптивна технологія, яка передбачає вирощування сорту Вітрило після попередника
соя на фоні без внесення добрив, із застосовуванням полицевого або безполицевого способу
основного обробітку ґрунту, рядкового способу сівби, що в комплексі забезпечує врожайність
зерна на рівні 2,84 т/га та рентабельність –136,4 %.
2. Ресурсозберігаюча технологія, яка передбачає вирощування сорту Вітрило після попередників соя та буряки цукрові із застосуванням полицевого або безполицевого способів
основного обробітку ґрунту на фоні післядії гною та рядкового способу сівби, що забезпечує
урожайність зерна 3,32-3,35 т/га та рентабельність – 172,2-176,3 %.
3. Інтенсивна ресурсозберігаюча технологія вирощування проса після попередників соя або
буряки цукрові із застосуванням полицевого або безполицевого способів основного обробітку
ґрунту, внесення мінеральних добрив з урахуванням агрохімічної характеристики сорту Вітрило
(норми витрат на 1 т зерна N19P11K25 кг д. р.; коефіцієнти використання поживних речовин з ґрунту: азоту – 18 %, фосфору – 17 % та калію – 16 %), за рядкового способу сівби, що забезпечує
урожайність зерна на рівні 3,66-3,83 т/га та рентабельність – 51,2-56,0 % [23].
У відділі рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН, агротехнологічні досліди із соняшником розпочато з 1913 року. Дослідження з гібридами соняшнику проводили О. Є. Турчинов М. Г. Цехмейструк та М. С. Скидан (Пересадько) та
інші.
За період 1916-1930 рр. середня врожайність на фоні без добрив склала 1,03 т/га, а за внесення добрив – 1,66 рр. Протягом 1926-1930 рр. вона зросла до рівня 1,73 т/га та 2,01 т/га відповідно. Більш врожайним був період 1955-1960 рр. з урожайністю 2,43 т/га на контролі та 2,50
т/га на фоні застосування добрив. Таке підвищення продуктивності соняшнику можна пояснити
перш за все кращим технічним забезпеченням агроприйомів вирощування та внесенням мінеральних добрив (на відміну від органічних у більш ранній період).
За період 1985-2015 рр. спостерігається певна стабілізація рівня продуктивності культури. Мінімальні значення відмічалися в 1990 р. – 1,63 і 2,06 т/га, а максимальні за період 20102015 рр. – 2,61 т/га на фоні без добрив і 2,90 т/га за основного удобрення в дозі N30P30K30. За
результатами аналізу прогнозується підвищення рівня врожайності на обох фонах живлення,
причому, на контролі дещо вищий, ніж при застосуванні мінеральних добрив. За період 20012015 рр. більш урожайними були 2015, 2007, 2011 та 2002 рр.
У середньому за 2001-2005 рр. вищу продуктивність отримано у гібридів Красень, Ковчег та Еней – 2,06 т/га і 1,92 т/га. Визначено, що оптимальною дозою мінеральних добрив під
соняшник є N30P30K30. Підвищення дози добрив до N60P60K60 не давало суттєвих прибавок
урожаю насіння, тобто було неефективним.
За період 2003-2005 рр. по всіх фонах мінерального живлення вищий вміст олії в насінні
був при вирощуванні гібрида Еней (51,3-54,0 % залежно від фонів мінерального живлення),
вищі показники відмічено на контрольному варіанті. Для гібрида Харківський 49 вища олійність насіння характерна за органічного та органо-мінерального живлення, із застосуванням
N30P30K30. Всі гібриди знижували вміст олії при застосуванні під посів інтенсивного фону
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(N60P60K60). За показником збору олії з одиниці площі в цей період, вищі значення також
отримано за вирощування гібрида Еней – від 1,42 т/га на контролі до 1,59 т/га за органічної
системи удобрення. По всіх гібридах відмічено значний вплив фонів мінерального живлення
на збір олії, особливо для гібрида Харківський 49. Так, на фоні без добрив збір олії склав 1,00
т/га, за органічної системи живлення він підвищився до 1,18 т/га, при додатковому застосуванні N30P30K30 зріс до 1,40 т/га, а на інтенсивному фоні із застосуванням N60P60K60 знизився
до 1,29 т/га.
За період 2006-2008 рр. вплив гібрида на рівень урожайності склав 17,9 %, а погодних
умов – 53,9 %, частка впливу строку сівби була в межах 18,4 %. За період 2011-2013 рр. спостерігалося зниження частки впливу фактора «рік» до 43,86 % та фактора «гібрид» до 10,51 %,
а також зростання впливу на урожайність соняшнику факторів строк сівби – до 24,13 % та фон
живлення – до 21,50 %
У 2006-2010 рр. вищу врожайність забезпечив гібрид Ясон – 2,20 т/га, а гібриди Оскіл та
Ант формували майже однакову урожайність – 2,06-2,07 т/га. Встановлено істотне підвищення врожайності за рахунок застосування мінеральних добрив, яке у середньому по гібридах
становило 0,22 т/га. Вищі надбавки врожаю насіння забезпечив гібрид Оскіл (0,24 т/га), а менші – Ясон (0,20 т/га).
Впродовж 2006-2010 рр. за раннього строку сівби на фоні без добрив гібрид Всесвіт
сформував урожайність 2,54 т/га, а за сівби у другий та третій строки – відповідно 2,50 т/га та
2,32 т/га насіння. Крім того за раннього посіву на варіанті без добрив необхідно також відмітити гібриди Ясон з урожайністю 2,44 т/га та Оскіл – 2,43 т/га. За основного внесення
N30P30K30 та ранньої сівби також Ясон та Оскіл – 2,59 та 2,63 т/га відповідно, за третього строку – Ант та Ясон – 2,39 та 2,33 т/га.
За період 2011-2013 рр. у гібрида Борей за раннього висіву (1 декада травня), залежно
від фону мінерального живлення урожайність складала 2,84 т/га на фоні без добрив та
3,19 т/га при застосуванні N30P30K30. При сівбі даного гібрида через 6 та 12 днів продуктивність була 2,34 і 2,43 т/га та 2,29 і 2,48 т/га відповідно.
У середньому за 2014–2015 рр. за раннього строку сівби по обох фонах мінерального живлення вищий рівень урожайності отримано при вирощуванні гібриду Академічний – 3,80 та 4,06
т/га. Крім того на контрольному варіанті слід відмітити гібрид Регістр – 3,48 т/га, а при використанні мінеральних добрив – гібриди Експерт та Златсон з рівнем урожайності 3,96 та 3,92 т/га
відповідно. Вища ефективність у використанні мінеральних добрив за раннього строку сівби
відмічена у гібридів Златсон та Експерт – прибавка 0,75 та 0,69 т/га, за другого строку сівби – у
гібрида Ратник – 0,41 т/га. За пізнього строку сівби ефективність використання мінеральних
добрив була вищою у гібридів Академічний та Батяня – 0,69 та 0,63 т/га відповідно.
В середньому за 2003-2005 роки для гібрида Ковчег норма висіву практично не впливала
на рівень продуктивності – від 1,45 до 1,49 т/га. Для гібрида Еней рівнозначними були посіви
з густотою 40 та 50 тис. шт./га – 1,73 та 1,70 т/га насіння. При вирощуванні гібрида Красень
також оптимальними густотами є 40 і 50 тис. шт./га з рівнем урожайності 2,01 та 2,07 т/га відповідно. Гібрид Дарій, максимальну продуктивність – 1,76 т/га формував за зрідженого
(40 тис. шт./га) посіву.
У середньому за 2006-2010 рр. на фоні без добрив для гібрида Оскіл оптимальними виявилися норми висіву 50 та 60 тис. шт./га з рівнем урожайності 1,96 та 1,94 т/га. За основного
внесення N30P30K30 кращі результати отримано за сівби з густотою 50 тис. шт./га – 2,24 т/га.
Найвища надбавка від добрив (0,32 т/га) одержана за норми висіву 40 тис. шт./га. Інші норми
висіву забезпечили прибавки від 0,24 до 0,28 т/га. Для гібрида Капрал на неудобреному фоні
максимальний рівень урожайності 1,92 т/га було отримано за норм висіву 50 та 60 тис. шт./га.
Збільшення густоти до 70 та зниження до 40 тис. шт./га призводило до зниження рівня продуктивності. Застосування мінеральних добрив з густотою 60 тис. шт./га дозволило підвищити
продуктивність до 2,16 т/га насіння. За цієї густоти отримано і найвищу надбавку від застосування добрив – 0,24 т/га. Для гібрида Всесвіт за обох фонів мінерального живлення оптимальною була густота 50 тис. шт./га з рівнем урожайності насіння відповідно 2,64 та 2,79 т/га. При
цьому застосування мінеральних добрив за густоти 60 та 70 тис. шт./га сприяло одержанню
надбавки 0,20 та 0,18 т/га відповідно. Для гібрида Ясон на обох фонах живлення оптимальна
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норма висіву також склала 50 тис. шт./га з рівнем урожайності 2,16 т/га на фоні без добрив та
2,42 т/га – за внесення N30P30K30.
У 2011-2013 рр. для гібрида Експрес на фоні без добрив рівнозначними виявилися норми
висіву 50 та 70 тис. шт./га, а на фоні N30P30K30 оптимальною була норма 50 тис. шт./г. У гібрида Борей вищу урожайність, за контрольного варіанту отримано при висіві 70 тис. шт./га, а за
внесення мінеральних добрив – 40 тис. шт./га. Для гібридів Раут і Трубіж за обох фонів мінерального живлення кращі результати отримано за норми висіву 60 та 70 тис. шт./га.
Впродовж 2014–2015 рр. для гібрида Ратник на неудобреному фоні вищу урожайність
забезпечила норма 50 тис. шт./га – 4,07 т/га, також високий рівень урожаю насіння одержано
за норм 40; 60 та 70 тис. шт./га – 3,96; 3,99 та 3,96 т/га відповідно. Застосування N30P30K30 за
норм висіву 40 та 60 тис. шт./га дозволило підвищити урожайність до 4,77 та 4,80 т/га. Для
гібриду Батяня на фоні без добрив практично рівнозначними були густоти 40 та 60 тис. шт./га,
де урожайність культури склала 3,97 і 3,89 т/га, а за внесення мінеральних добрив вищі показники забезпечили норми висіву 40 та 50 тис. шт./га – 4,31 і 4,53 т/га відповідно. Для гібрида
Експерт кращою була сівба за норми 50 тис. шт./га, що забезпечило рівень урожайності
4,27 т/га на контролі та 4,84 т/га на удобреному фоні [24].
В умовах 1997–1999 рр. були розроблені основні прийоми агротехніки вирощування гібридів соняшнику різних груп стиглості в паро-зерно-просапній сівозміні, які вивчав
О. Є. Турчинов. Вивчено індивідуальні особливості використання цими гібридами основних
елементів мінерального живлення і встановлено їх винос у розрахунку на одиницю основної
продукції (з урахуванням відповідної кількості побічної).
В результаті проведених досліджень було встановлено:
1. Гібриди соняшнику різних груп стиглості мають чітко виражені індивідуальні особливості мінерального живлення, що дозволяє при проектуванні технологій вирощування диференціювати дозу добрив залежно від використовуваного гібрида. На формування одиниці
врожаю насіння і відповідної кількості листостеблової маси гібриди соняшнику ультраранньостиглої групи витрачають азоту до 39,7 кг/т, фосфору до 19,3 кг/т і калію до 54,9 кг/т. Витрати гібридів ранньостиглої та середньоранньостиглої груп досягають до 42,5; 17,8; 57,2 і
43,4; 20,8; 69,7 кг/т азоту, фосфору і калію відповідно.
2. Внесення 30 т/га гною підвищує урожай насіння гібридів соняшнику різних груп стиглості на 0,24–0,35 т/га. Спільне застосування гною і мінеральних добрив в дозі N 30P30K30 не
має переваг перед внесенням тільки гною.
3. Досліджувані гібриди соняшнику ранньо- та середньоранньостиглої груп стиглості порізному реагують на умови живлення. Гібрид Світоч краще реалізує свій потенціал при внесенні 30 т/га гною, а гібрид Ной – при спільному внесенні гною і мінеральних добрив в дозі
N30P30K30. Гібрид Одеський 123 гірше ніж Харківський 58 відзивається на внесення добрив.
4. Урожай насіння в цілому за ультраранньостиглою групою підвищується, а за середньоранньостиглою – знижується при загущенні посіву. Для ранньостиглої групи оптимальними є норми висіву 40 і 70 тис. шт./га. Поряд з цим виявлено індивідуальні особливості реакції
гібридів на норму висіву в межах кожної групи стиглості. Гібриди Харківський 49, Світоч і
Харківський 58 значно знижують урожай в розрідженому посіві і підвищують його при загущенні. Гібриди Ной і Одеський 123 найбільш повно реалізують свій потенціал при нормі висіву 40 тис. шт./га. Гібрид Візит практично не реагує урожаєм на норму висіву.
5. Внесення 30 т/га гною призводить до зниження олійності насіння гібридів соняшнику
ультраранньостиглої групи на 0,4 %, ранньостиглої – на 2,0 % і середньоранньостиглої – на 0,9 %,
а сумісне внесення гною і мінеральних добрив в дозі N30P30K30 – на 2,0; 2,6 і 1,4 % відповідно.
Найбільший збір олії у гібридів Харківський 49, Візит, Світоч, Одеський 123 і Харківський 58
отриманий при внесенні 30 т/га гною – 0,97; 1,27; 1,03; 1,24 і 1,38 т/га відповідно, у гібрида Ной –
при спільному внесенні гною і мінеральних добрив – 1,40 т/га. Це пояснюється тим, що збір олії в
більшій мірі визначається врожайністю, ніж вмістом олії в насінні.
6. Загущення посіву ультраранньостиглих гібридів соняшнику з 40 до 70 тис. шт./га призводить до зниження олійності на 1,5 %, а ранньо- та середньоранньостиглої груп – до зростання її на 1,0–2,0 %. Найбільший збір олії з 1 га у гібридів Харківський 49, Візит і Харківський 58, відповідно 0,91; 1,18 і 1,26 т/га, отримано при нормі висіву 70 тис. шт./га. У гібрида
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Світоч максимальний збір олії – 1,10 т/га зафіксований при посіві з нормою 60 тис. шт./га, а у
Одеського 123 – з нормою 40 тис. шт./га. Найбільший збір олії у гібрида Ной отриманий при
посіві з нормами 40 і 70 тис. шт./га – 1,40 і 1,41 т/га.
7. У мінливість врожаю насіння гібридів Візит, Ной, Одеський 123 і Харківський 58 найбільший внесок вносять коливання погодних умов за роками – від 47,3 до 73,1 % від загальної
мінливості. Коливання врожаїв гібридів Харківський 49 і Світоч в більшій мірі визначаються
умовами живлення – 28,6 і 56,8 %. Серед досліджуваних агротехнічних прийомів найбільш
сильний вплив на мінливість врожаю насіння гібридів Харківський 49, Візит, Світоч, Ной і
Харківський 58 здійснюють фони живлення – від 7,8 до 56,8 %, а гібрида Одеський 123 – норми висіву – 13,4 % від загальної мінливості.
8. При вирощуванні гібридів соняшнику ультраранньостиглої групи в паро-зернопросапній сівозміні, як без застосування добрив, так і внесення 30 т/га гною, кращі результати –
2,19 і 2,56 т/га отримані при посіві гібрида Візит з нормою 70 тис. шт./га, а при внесенні гною і
мінеральних добрив в дозі N30P30K30 – з нормою висіву 40 тис. шт./га – 2,60 т/га.
9. При вирощуванні в паро-зерно-просапній сівозміні гібридів ранньостиглої групи найбільший урожай насіння при всіх системах удобрення забезпечує використання гібрида Ной з
нормою висіву 40 тис. шт./га – 2,68; 2,93 і 3,07 т/га відповідно.
10. Більший урожай насіння за середньоранньостиглою групою при вирощуванні соняшнику без застосування добрив – 2,37 т/га отримано при висіві гібрида Одеський 123 з нормою 40 тис. шт./га. При внесенні як 30 т/га гною, так і гною спільно з N 30P30K30 максимальні
врожаї насіння 2,65 і 2,59 т/га забезпечує використання гібрида Харківський 58 з нормою висіву 70 тис. шт./га.
11. Менша енергоємність продукції і більший коефіцієнт енергетичної ефективності
отримані при вирощуванні соняшнику в сівозміні без застосування добрив. Ці показники становлять для ультраранньостиглої групи 31,6 МДж/т і 5,7, ранньостиглої групи – 25,8 МДж/т і
6,9 і середньоранньостиглої – 29,4 МДж/т і 6,1. Використання агротехнічних комплексів, що
передбачають внесення добрив, призводить до зростання енергоємності в 3,0–3,7 рази і зниження енергетичного коефіцієнта до 2,1–1,6 залежно від групи стиглості.
Для виробництва були надані рекомендації з удосконалених елементів технології вирощування:
1. В умовах Лівобережного Лісостепу України при вирощуванні гібридів соняшнику
ультраранньостиглої групи в паро-зерно-просапній сівозміні оптимальним є застосування агротехнічного комплексу, що передбачає внесення 30 т/га гною і посів гібрида Візит з нормою
висіву 70 тис. шт./га, що забезпечує одержання врожаю насіння на рівні 2,60 т/га.
2. При вирощуванні гібридів ранньостиглої групи більш ефективним є сумісне внесення
30 т/га гною і посів гібрида Ной з нормою висіву 40 тис. шт./га. При використанні цього агротехнічного комплексу урожай насіння формується на рівні 2,90 т/га.
3. Для отримання високого врожаю гібридів середньоранньостиглої групи рекомендується застосування агротехнічного комплексу, що включає внесення 30 т/га гною і використання гібрида Харківський 58 з нормою висіву 70 тис. шт./га. Урожай насіння з 1 га посіву при
цьому складають 2,60 т [25].
У дослідженнях М. С. Скидан (Пересадько) впродовж 2007–2009 рр. оптимізовано основні елементи технології вирощування гібридів соняшнику шляхом встановлення закономірностей формування врожайності та якості насіння залежно від системи удобрення, густоти рослин та строків сівби. Комплекс агроприйомів вирощування на фоні N30P30K30 та підживлення
посівів у дозі N30 дозволив отримати урожайність гібридів різних груп стиглості на рівні 2,75–
2,98 т/га, олійністю не менше 47,1–48,0%, збором олії в межах 1,29–1,43 т/га. Внесення мінеральних добрив у дозі N30Р30К30 в основне внесення сприяло одержанню вищих надбавок
урожаю у середньоранніх олеїнових гібридів Богун та Дарій – відповідно 0,25 т/га та 0,23 т/га
порівняно з фоном без добрив.
Більш інтенсивним налив насіння гібридів соняшнику Ант та Дарій був протягом Х –
початку ХІ етапу органогенезу, що вказує на пристосованість цих гібридів до вирощування у
зоні недостатнього зволоження. Гібриди Оскіл, Ясон, Богун, у насінні яких накопичення пластичних речовин відбувалося рівномірно протягом Х-ХІІ етапів органогенезу, пристосовані до
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вирощування у зоні недостатнього та нестійкого зволоження. До зони достатнього зволоження більш пристосований гібрид Капрал, інтенсивність наливу якого була більшою у ХІІ етапі
органогенезу.
Виявлено, що на формування урожаю насіння соняшнику із поживних речовин більшими були витрати калію які становили на фоні без добрив 48-54 кг/т, а за внесення основного
удобрення в дозі N30P30K30 – 63-81 кг/т.
На фоні N30Р30К30 у варіанті із застосуванням припосівного внесення Р 15 та підживленням у дозі N30Р30К30 одержано вищу врожайність насіння, яка залежно від гібрида була на рівні 2,52-2,98 т/га.
Вищу продуктивність ранньостиглого лінолевого гібрида Оскіл відмічали за норми висіву 50 та 60 тис.шт/га схожих насінин: на фоні без добрив – відповідно 2,26 т/га та 2,22 т/га, а
на фоні N30Р30К30 – 2,46 т/га та 2,39 т/га. Позитивну реакцію на загущення мав середньоранній
олеїновий гібрид Богун, більша урожайність якого була на фоні N30Р30К30 за норми висіву 70
тис.шт/га схожих насінин і становила 2,57 т/га.
Вищий рівень урожайності за раннього строку сівби забезпечили гібриди ранньостиглої
групи – лінолевий Оскіл та олеїновий Ант – від 2,38 до 2,86 т/га. Урожайність середньоранніх
олеїнових гібридів Богун та Дарій залежала від строку сівби і коливалась в межах 2,212,30 т/га та 2,62-2,57 т/га відповідно.
Виявлено вплив фону живлення та строку сівби на динаміку накопичення сухої маси гібридами соняшнику. Так, суха маса рослин у фазі фізіологічна стиглість була більшою за раннього строку сівби, яка коливалася на фоні без добрив від 9,07 до 10,60 т/га та на фоні
N30Р30К30 – від 9,22 т/га до 13,10 т/га. Встановлено середню кореляційну залежність між урожайністю та сухою масою у фазі цвітіння (r = 0,62 ± 0,42 та 0,64 ± 0,41).
Більший фотосинтетичний потенціал посіву (ФПП) у гібридів ранньостиглої групи на фоні без добрив та на фоні N30Р30К30 відмічали за раннього строку сівби: у гібридів Оскіл та Ант
ФПП варіював в межах 1,38-1,46 млн. м2 добу/га та 1,67-1,56 млн. м2 добу/га відповідно. Встановлено середню кореляційну залежність між ФПП та урожайністю (r = 0,44 ± 0,31).
Фон N30Р30К30 суттєво збільшував показник чистої продуктивності фотосинтезу гібридів
середньоранньої групи стиглості порівняно з неудобреним фоном: різниця становила у гібрида Ясон – 2,21 г/м2 добу, гібрида Богун – 3,37 г/м2 добу, гібрида Капрал – 2,58 г/м2 добу, гібрида Дарій – 2,53 г/м2 добу.
Кількість опадів під час фази цвітіння значно впливала на вміст олії в насінні гібридів
соняшнику: при недостатній кількості опадів більший вміст олії становив у гібрида Дарій
47,9 %; достатня забезпеченість посівів вологою сприяла збільшенню вмісту олії у гібрида
Богун до 56,7 %.
Припосівне внесення Р15 та підживлення посівів у дозі N30Р30К30 забезпечило отримання
найбільшого вмісту олії, який становив у гібрида Оскіл 48,7%, у гібрида Богун – 48,5 %, у гібрида Капрал – 50,1%.
Жирно-кислотний склад олії гібридів соняшнику змінювався залежно від погодних умов
та агротехнічних прийомів вирощування. Так, більший вміст лінолевої кислоти у ранньостиглого лінолевого гібрида Оскіл був на фоні N30Р30К30 за пізнього строку сівби і становив 64,7%;
для середньораннього олеїнового гібрида Богун найсприятливішим був рекомендований строк
сівби, за якого вміст олеїнової кислоти становив 68,5 %; пізній строк сівби середньораннього
пальмітинового гібрида Капрал забезпечив найбільший вміст пальмітинової кислоти в олії на
рівні 10,5 %.
Технологія вирощування ранньостиглого лінолевого гібрида Оскіл, яка включала застосування мінеральних добрив в основне внесення у дозі N30P30K30, сівбу з нормою висіву
50 тис.шт./га схожих насінин, мала високу економічну ефективність: чистий прибуток становив 9359 грн./га, рівень рентабельності – 272,6 %.
Вирощування середньораннього олеїнового гібрида Богун та середньораннього пальмітинового гібрида Капрал на фоні N30P30K30, підживленням N30 за норми висіву 60 тис.шт./га
схожих насінин забезпечило отримання більшого прибутку – надбавка становила 1456 грн./га
та 1872 грн./га відповідно порівняно із вирощуванням ранньостиглого лінолевого гібрида
Оскіл за цією технологією.
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Визначено економічно та біоенергетично ефективні агротехнічні прийоми вирощування
гібридів соняшнику, а саме:
– технологія вирощування ранньостиглого лінолевого гібрида Оскіл, яка включала в
застосування мінеральних добрив в основне внесення у дозі N30P30K30, сівбу з нормою висіву
50 тис.шт./га схожих насінин, мала високу економічну ефективність: чистий прибуток становив 9359 грн./га, рівень рентабельності – 272,6 %;
– технологія вирощування середньораннього лінолевого гібрида Ясон на фоні
N30P30K30 за норми висіву 40 тис. шт./га схожих насінин забезпечило отримання чистого прибутку 10521 грн./га при рівні рентабельності 312,8-301,4 % відповідно;
– вирощування середньораннього олеїнового гібрида Богун та середньораннього пальмітинового гібрида Капрал на фоні із основним внесенням добрив у дозі N30P30K30 та з підживленням N30 було більш економічно вигідним, ніж ранньостиглого гібрида Оскіл: чистий
прибуток збільшився на 1456 грн./га та 1872 грн./га відповідно, а рівень рентабельності складав 278,0 % та 289,0 % відповідно;
– коефіцієнт енергетичної ефективності вирощування гібридів ранньостиглої та середньоранньої групи стиглості на фоні з основним внесенням добрив у дозі N30P30K30, із застосуванням припосівного внесення добрив у дозі Р15 та підживленням у дозі N30P30K30 становив
4,36-4,70, що більше, ніж у варіанті P15+N30 на 0,16-0,36.
Для підвищення врожайності в технологіях вирощування гібридів соняшнику різних
груп стиглості та покращення якості олії в умовах східної частини Лісостепу виробництву
запропоновано:
1. Вносити під оранку мінеральні добрива в дозі N30P30K30.
2. Вносити Р15 в рядки при сівбі гібридів Оскіл та Богун та проводити підживлення у
дозі N30P30K30 у фаз 4-5 пар справжніх листків, при вирощуванні гібрида Капрал проводити
підживлення у дозі N30 у фаз 4-5 пар справжніх листків.
3. Норму висіву встановлювати залежно від гібрида: ранньостиглий лінолевий гібрид
Оскіл слід висівати з нормою висіву 50 тис.шт/га схожих насінин; середньоранній лінолевий
гібрид Ясон – з нормою висіву 40 тис.шт/га; середньоранній олеїновий гібрид Богун – з нормою висіву 70 тис.шт/га; середньоранній пальмітиновий гібрид Капрал – з нормою висіву 60
тис.шт/га.
4. Сівбу ранньостиглого лінолевого гібрида Оскіл, ранньостиглого олеїнового гібрида
Ант, середньораннього лінолевого гібрида Ясон, середньораннього олеїнового гібрида Дарій,
середньораннього пальмітинового гібрида Капрал проводити у ранній строк – при температурі ґрунту на глибині загортання насіння 6-8 °С, середньораннього олеїнового гібрида Богун –
при температурі ґрунту на глибині загортання насіння 10-120С [26].
Дослідженнями з удосконалення елементів технології сортів сої займалися у відділі рослинництва та сортовивчення Р. Д. Магомедов, В. О. Шелякін, М. Г. Цехмейструк,
О. М. Глубокий, О. Ю. Бобров та інші.
За період 2003–2005 рр. вищу урожайність забезпечили ранньостиглі сорти Білосніжка,
Аметист та Мрія (відповідно 2,21 т/га; 2,25 т/га та 2,33 т/га). За 2006–2009 рр. максимальну
урожайність відмічено у сортів Медея та Корадо (1,82 т/га та 2,00 т/га відповідно). У скоростиглих сортів більш урожайним виявився сорт Аннушка – 1,83 т/га
У 2011–2013 рр. в середньому по ранньостиглій та середньостиглій групах отримано однаковий рівень урожайності – 1,99 т/га. В групі середньостиглих сортів слід виділити сорти
Корадо, Десна, Мальвіна та Черемош з урожайністю від 2,11 т/га до 2,20 т/а. Серед групи середньостиглих сортів вищу урожайність забезпечили сорти Колбі та Ятрань – відповідно 2,16
т/га та 2,05 т/га.
У середньому за 2014-2015 рр. вищий рівень продуктивності одержано за вирощування
сортів Медісон та Адамос – 2,12 та 2,09 т/га відповідно. Застосування як органічної, так і органо– мінеральної систем живлення було малоефективним.
За період 2006-2010 рр. при вивченні строків сівби сортів сої Аннушка, Романтика та
Скеля більший вплив на рівень урожайності мали погодні умови року вирощування – 67,4 %,
фон живлення – 15,6 %, строк сівби – 9,6 %, сорт – 7,4 %. За період 2011-2013 рр. частка
впливу погодних умов року вирощування знизилася до 50,5 %, а частка впливу сорту зросла
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до 28,0 %, тобто сорти були більш пластичними по відношенню до погодно-кліматичних
умов. На фоні післядії гною, 30 т/га гною та основного внесення N30P30K30 відмічалася така ж
закономірність впливу погодних умов – позитивний вплив на формування врожаю мали суми
опадів за серпень і липень, а негативний – середньодобові температури квітня і червня та суми ефективних температур серпня.
У середньому за 2002–2005 рр. у сорту Романтика відмічена чітка тенденція збільшення
врожайності від ранніх до пізніх строків незалежно від фонів живлення (від 1,73 т/га до
2,08 т/га). У сортів Мрія та Аметист на фоні без добрив проявляється така ж сама тенденція,
тоді як на фоні застосування добрив оптимальними строками були більш ранні (ІІІ декада квітня і І декада травня) ніж пізні. В період з 2006 по 2010 рр. вищий рівень продуктивності сої
отримано за раннього (22.04) строку сівби - 1,82 т/га, а найгірші показники за пізнього (21.05)
посіву де урожайність була в межах 1,67 т/га. В розрізі сортів – кращі результати за більшості
строків сівби, окрім пізніх, отримано у сорту Романтика – 1,84-1,87 т/га насіння. За пізніх
строків - третій (06.05), четвертий (14.05) та п‘ятий (21.05) вищий рівень продуктивності забезпечило вирощування сорту Аннушка – 1,72-1,85 т/га. На фоні без добрив (контроль) за всіх
строків сівби, окрім останнього, вищу врожайність одержано у сорту Романтика – 1,70-1,77
т/га, а за посіву сої 21.05 – у соту Аннушка – 1,58 т/га.
У період 2011-2013 рр. у середньому по фонах живлення вищий рівень урожайності
отримано у сорту Романтика – 1,97; 2,15 та 2,14 т/га, близькі до нього показники (1,91; 2,04 та
2,14 т/га) забезпечив сорт Скеля. Аналогічна закономірність спостерігалась і відносно фонів
живлення. Для ультра ранньостиглого сорту Аннушка рівнозначними були ранній та пізній
строки сівби з рівнем урожайності відповідно 1,70 т/га та 1,74 т/га. Для більш пізньостиглих
сортів Романтика та Скеля кращими виявилися другий та третій строки.
В умовах 2014–2015 рр. застосування раннього строку сівби було більш ефективним.
Так, для ультра ранньостиглого сорту Аннушка оптимальним був ранній строк сівби, який
забезпечив рівень врожайності 2,14 т/га, а запізнення з сівбою призводило до зниження його
урожайності на 1,89 т/га та 1,56 т/га відповідно строків сівби.
У період 2006-2010 років у середньому по досліду прибавка урожайності від застосування інокуляції склала 0,12 т/га. Розбіжність даного показника коливалася від 0,01 т/га при застосуванні штаму 35 до 0,23 т/га за використання штаму 71 т. У середньому за 5 років ефективним було використання штамів бульбочкових бактерій 71т та 640б, що сприяло одержанню
надбавки врожаю насіння 0,23 т та 0,20 т/га відповідно. Серед досліджуваних форм препаратів
більш ефективним для сорту Романтика було використання ризогуміну та ризобофіту на базі
36 штаму, прибавка урожайності порівняно з контролем склала 0,05 т/га, а для сорту Аннушка
– ризобофіту 36, ризобофіту М-8, ризогуміну та ризобофіту гель 36, що забезпечило приріст
урожаю 0,12-0,15 т/га.
У період 2011-2013 рр. препарати Гп, Bsp-5, 32-3 і Вмед-501 дозволили додатково отримати від 0,11 т/га до 0,15 т/га насіння сої порівняно з варіантом без обробки. Урожайність сорту Аннушка підвищувалась залежно від форми препарату на 0,21 т/га порівняно з контролем,
а у сорту Романтика – на 0,14 т/га. Для сорту Романтика більш ефективним було використання
ризобофіту на базі 36 штаму, прибавка урожайності порівняно з контролем – 0,14 т/га, а для
сорту Аннушка – ризобофіту 36, ризобофіту гель 36, варіантів № 1 та № 2 ПП «БТУ Центр»,
комплексу ціанобактерій, що сприяло одержанню надбавок урожайності насіння від 0,21 т/га
до 0,14 т/га.
У період 2011–2013 рр. для групи скоростиглих сортів, на фоні без добрив вищий вміст
білка був у сорту Легенда – 36,0 %, а вміст олії у сорту Ворскла – 19,8 %. Вищий збір білка з
гектара забезпечив сорт Діона – 597 кг/га, а олії – сорти Діона та Ворскла – відповідно
329 кг/га та 337 кг/га. Застосування в основне удобрення органічних та мінеральних добрив
(30 т/га гною + N60P60K60) забезпечувало підвищення вмісту білка в насінні всіх сортів, але
при цьому показник вміст у олії знижувався.
Для сорту Скеля відмічена закономірність зменшення вмісту олії в насінні від раннього
до пізнього строків сівби [27, 28, 29].
У дослідах М. Г. Цехмейструка та О. М. Глубокого з ріпаком озимим та ярим встановлено, що вирощування сортів ріпаку ярого за період 2006, 2008-2010 рр. на фоні без удобрен541

ня забезпечило урожайність насіння від 1,15 т/га (сорт Марія) до 1,26 т/га (сорт Оксамит) т/га.
Відмічена чітка сортова специфіка в реакції на застосування мінеральних добрив. Так, надбавки від мінерального удобрення в дозі N30P30K30 одержано у сортів Отаман та Оксамит – 0,44 і
0,38 т/га відповідно. Ці ж сорти забезпечили вищий рівень урожайності на удобреному фоні –
відповідно1,67 та 1,64 т/га.
У дослідах 2011–2012 рр. вищий рівень урожайності на обох фонах живлення отримано
у сортів Аіра та Магнат – відповідно 0,50 та 0,52 т/га на контролі та 0,85 та 1,03 – за основного
удобрення в дозі N30P30K30.
За показником затрат елементів живлення на формування 1 т насіння слід відмітити сорт
Отаман, як такий, що економно витрачає елементи живлення – 41 кг/т азоту, 15 кг/т фосфору
та 41 кг/га калію. Всі сорти, на обох фонах живлення витрачають значно менше азоту та фосфору. Для сорту Оксамит характерним відмічено зниження кількості витраченого азоту за
внесення мінеральних добрив.
Всі сорти витрачали фосфор в меншій кількості, порівняно з літературними даними. За
контрольного варіанту, менші показники затрат даного елементу були у сорту Аіра (12 кг/т), а
у інших від 15 до 17 кг/т. При вирощуванні ріпаку ярого на фоні мінеральних добрив зростання затрат даного елементу відмічено у сортів Отаман – на 3 кг/т та Аіра – на 4 кг/т, у сорту
Марія відмічалося зниження даного показника на 2 кг/т, у сорту Оксамит – було на однаковому рівні – по 17 кг/т.
Практично всі сорти на обох фонах мінерального живлення витрачають калій на формування урожайності в більшій кількості ніж показують літературні данні. Виключення складає лише сорт Оксамит на фоні основного внесення N30P30K30. Відмічена значна сортова залежність
споживання калію по фонах живлення. Так, у сорту Отаман відмічається зростання витрат даного
елементу при використанні мінеральних добрив у порівнянні з контрольним варіантом на 17
кг/га. При вирощуванні інших сортів залежність споживання калію від фону живлення зворотна –
вища при використанні мінеральних добрив, ніж на контролі. Так, при вирощуванні сорту Аіра
вона становила 2 кг/т, сорту Оксамит – 14 кг/т, сорту Марія – 11 кг/т.
За результатами аналізу можна зробити висновки про те, що ріпак озимий та ріпак ярий
є досить ризикованими культурами для вирощування в умовах Харківської області. В першу
чергу це пов‘язано з підвищеними середньодобовими температурами в період вегетації та набором значної суми ефективних температур.
У середньому за роки досліджень вищу продуктивність забезпечив сорт Оксамит – 1,261,27 т/га, а нижчу сорт Марія – 1,14-1,17 т/га. Варіювання врожайності насіння ріпаку ярого
було в межах від 0,52 т/га у 2010 р., сорт Аіра з висівом 1,5 млн. шт./га до 1,96 т/га у сорту
Отаман у 2008 р. за норми висіву 1,5 млн. шт./га.
При застосуванні в основне удобрення мінеральних добрив у дозі N30P30K30 спостерігалася диференціація по урожайності залежно від сорту та норми висіву. В середньому за роки
досліджень по всіх досліджуваних сортах рівнозначними були норми висіву 2,0 та 2,5 млн.
шт./га. Для сорту Отаман урожайність за даних норм висіву становила 1,81 та 1,80 т/га, сорту
Аіра – 1,52 і 1,48 т/га, сорту Оксамит – 1,75 та 1,73 т/га, сорту Марія – 1,38 і 1,35 т/га, сорту
Магнат – 1,55 і 1,53 т/га [30, 31].
Інтегрований захист посівів від шкідників, хвороб та бур’янів
З 2000 року в стаціонарній та в тимчасових сівозмінах проведено дослідження з вивчення видового складу шкідників і збудників хвороб агроценозу зернових колосових культур із
визначенням господарсько значущих видів. Дослідженнями Ю. Г. Красиловця,
Н. В. Кузьменко та А. Є. Литвинова встановлено значення агротехнічного методу захисту щодо зниження шкідливої дії шкідників і хвороб у посівах пшениці озимої, а саме роль попередника, сорту, оптимізації живлення, обробітку ґрунту, строку сівби та норми висіву насіння. На
особливу увагу заслуговують дослідження з покращання фітосанітарного стану посівів пшениці озимої, що сприяє, в свою чергу, підвищенню урожайності та якості зерна в умовах істотного потепління клімату за оптимального і допустимого строків сівби [32, 33].
Вивчено вплив агротехнічних прийомів вирощування ярих зернових колосових культур
на зменшення згубної дії шкідників.
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Доведено роль передпосівної обробки насіння, як способу екологічно безпечного, економічно виправданого та технологічно доступного за умов оптимізації хімічного захисту посівів. Встановлено, що фунгіцидні протруйники системної дії контролюють інтенсивність розвитку гельмінтоспоріозних і фузаріозних кореневих гнилей як у фазі осіннього кущіння, так і
в фазі весняного кущіння-трубкування, а також захищають листя від ураження септоріозом до
фази воскової стиглості зерна. Iнсектицидні протруйники забезпечують надійний захист пшениці озимої у фазі осіннього кущіння від дротяників, личинок хлібних жуків, личинок злакових мух; у фазі весняного кущіння – від личинок стеблових блішок. Застосування системних
фунгіцидів способом передпосівної обробки насіння дозволяє відмовитись від обприскувань
посівів фунгіцидами проти плямистостей листя до початку колосіння, що відповідає вимогам
екологічної безпеки, а також ресурсо- та енергозбереження. Захист сходів пшениці озимої від
комплексу шкідників і хвороб способом передпосівної обробки насіння системними інсектофунгіцидними препаратами дозволяє зменшити норму висіву по чорному пару з 4,0 млн. схожого насіння на 1 га до 3,5 млн., без суттєвого зниження урожаю зерна, а також зменшити
витрати на закупівлю насіння та пестицидів на 12,5 % і, унаслідок, пестицидне навантаження
на агроценоз культури. Сумісна дія захисту і добрив сприяє покращанню якості зерна пшениці озимої.
Передпосівна обробка насіння ячменю ярого протруйниками фунгіцидного спектру дії
значно знижує розвиток кореневих гнилей у фазі кущіння, а також забезпечують захист листя
верхнього ярусу у фазах кущіння та молочної стиглості зерна. Передпосівна обробка насіння
інсектицидними протруйниками на основі неонікотиноїдів зменшує пошкодженість листя
хлібною смугастою блішкою у фазі сходів, пошкодженість пагонів ячменю ярого личинками
стеблових блішок у фазі кущіння, чисельність злакових попелиць у фазах кущіння та молочної стиглості зерна. Захист сходів ячменю ярого від комплексу шкідників і хвороб способом
передпосівної обробки насіння системними інсекто-фунгіцидними препаратами дозволяє зменшити норму висіву з 4,5 млн. схожого насіння на 1 га до 4,0 млн., без зниження урожаю зерна. При цьому заощаджуємо кошти на закупівлю насіння та пестицидів на 11,1 % і зменшуємо
пестицидне навантаження на агроценоз культури.
Визначено ефективність обприскування посівів від шкідників, з урахуванням економічного порогу шкідливості. Доведено, що захист польових культур проти шкідників і хвороб
має бути інтегрованим з урахуванням етапів органогенезу рослин та об‘єднувати комплекс
екологічно та соціально безпечних заходів і методів запобіжного характеру [32].
Впродовж останніх 15 років (2003–2017 рр.) значна увага була приділена оптимізації системи контролювання бур‘янів у посівах польових культур за різних технологій вирощування
з урахуванням значних змін у землекористуванні та кліматичних умов зони. За результатами
експедиційних досліджень Р. А. Гутянського та В. С. Зузи визначено домінуючі види бур‘янів,
проведено порівняльний аналіз їх видового складу та кількісного рівня в умовах Лісостепу,
Степу та їх перехідної частини. Виділені найбільш поширені бур‘яни в посівах озимих, ранніх
ярих зернових і зернобобових та просапних культур. Установлено, що в умовах глобальних
змін клімату зростає присутність на полях бур‘янів тропічного генезису за зниження домінантної ролі видів бореального типу. В зоні східної частини Лісостепу України вперше виявлені
бур‘яни канатник Теофраста і гібіскус трійчастий – види характерні донедавна лише в південному Степу України [34].
За оптимального строку сівби більш шкідливими і поширеними в посівах пшениці озимої
є дводольні зимуючі бур‘яни. Близькі за біологією до зимуючих є озимі та дворічні бур‘яни. В
останні роки, враховуючи зміни клімату в бік потепління та збільшення попередників під пшеницю озиму пізньозбиральними культурами, набули поширення екстремально пізні строки сівби цієї культури. Виявлено, що в зазначених посівах незалежно від строку проведення відбору,
за кількістю найбільше виявлено злакових однорічних бур‘янів, а за масою – дводольних багаторічних. Встановлено, що гербіциди можуть як пригнічувати культурні рослини, так і стимулювати їх ріст. Реакція культури на гербіцид від пригнічення до стимулюючого впливу є проявом її толерантності до цього хімікату. Виявлено, що прояв толерантності до гербіцидів через
стимулюючий чи істотно пригнічуючий їх вплив на культуру має місце лише в окремі роки.
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У дослідах В. С. Зузи та Р. А. Гутянського встановлено, що більш повно очищає посіви
кукурудзи на зерно від бур‘янів ґрунтовий гербіцид Харнес (2,5 л/га). Близький гербіцидний
ефект забезпечує новий препарат Пропоніт 720, певна перевага якого над Харнесом полягає в
більшій толерантності кукурудзи до цього гербіциду. Також виявлено, що посіви кукурудзи
на зерно за здатністю фітоценотично протистояти бур‘янам поступаються сої. Завдяки цьому
дія на бур‘яни ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 л/га) у посівах сої була більшою на 9 % порівняно з кукурудзою на зерно [35]. В післясходовий період для ефективного контролювання
широкого комплексу бур‘янових рослин у посівах кукурудзи доцільно застосовувати в фазі 35 листків культури гербіцид Таск Екстра 66,5 (440 г/га) + ПАР Тренд 90 (0,2 л/га), який за екстремальних погодних умов зменшував загальну масу бур‘янів на 75,8 % та забезпечував надбавку врожайності на рівні 2,36 т/га або 92,9 %. Препарати Тітус Екстра 75 (50 г/га) + ПАР
Тренд 90 (0,2 л/га) і Стеллар (1,25 л/га) + ПАР Метолат (1,25 л/га) доцільно використовувати
лише на полях, де значно домінують злакові однорічні та дводольні багаторічні види бур‘янів.
Також встановлено високу ефективність бакової сумішки гербіцидів Мілагро 040 SС (1,0
л/га) + Діален Супер 464 SL (1,1 л/га).
Обстеження в останні роки свідчать, що на половині всіх полів регіону зустрічається падалиця проса посівного, в тому числі як субдомінанта сегетального угрупування (в 10 % полів). Таке широке розповсюдження цього представника роду Panicum потребує ефективних
засобів контролю в посівах польових культур, особливо кукурудзи. Встановлено, що на фоні
більших рівнів забур‘яненості посіву кукурудзи на зерно модельною рослиною (просо посівне) ефективність ґрунтового (Харнес, 2,5 л/га), ґрунтово-післясходового (Люмакс 537,5 SE,
3,5 л/га) і післясходового (Мілагро 040 SC, 1,0 л/га) гербіцидів щодо бур‘янів зменшувалась.
Надійно контролював просо посівне препарат Мілагро 040 SC.
В останні роки, через часті посушливі умови, зріс попит на нут. Встановлено, що за достатньої густоти та сприятливих для росту і розвитку умов за рівнем конкурентної здатності
відносно бур‘янів на першій позиції стоїть нут, а на другій і третій – соя і горох. Найбільший
приріст врожайності від інокуляції насіння виявлено на нуті. В умовах зони визначено дію
композицій сучасних гербіцидів на бур‘яни і нут. Встановлено, що найбільший рівень врожайності нуту формувався за комбінування ґрунтового препарату Адвокат (1,0 л/га) з грамініцидом Лемур (1,5 л/га).
Протягом 2004–2017 рр. у дослідах Р. А. Гутянського значна увага була приділена захисту
від бур‘янів посівів сої. Накопичений багаторічний досвід і запатентовані способи контролювання забур‘яненості в посівах цієї культури дали змогу розробити систему ефективного її захисту від бур‘янів у сучасних технологіях вирощування із залученням строків, способів і норм
застосування ґрунтових і післясходових гербіцидів та їх комбінацій, яка враховує архітектоніку
їх посівів, толерантність до гербіцидів, регулятори росту рослин і мікродобрива. Обґрунтовано
доцільність застосування в посівах сої гербіцидів, що мають післядію на наступні культури в
сівозміні та зменшення їх норм застосування на 40–70 % в бакових сумішах з іншими гербіцидами, без втрати ефективності щодо бур‘янів та з отриманням високої врожайності і якості насіння. Численними дослідами доведено необхідність застосування післясходових гербіцидів та
їх бакових сумішей у період утворення соєю примордіальних листків, що суттєво знижує забур‘яненість і підвищує врожайність, порівняно із загальноприйнятими строками внесення цих
гербіцидів у фазі 2-3 трійчастих листків сої. Також підтверджено, що найбільш повно розкрити
урожайний потенціал сої можна за рахунок комплексного використання протруйників насіння,
післясходових гербіцидів з різним механізмом дії на бур‘яни, фунгіцидів хімічного і біологічного походження.
Значна увага була приділена вивченню азотфіксуючої здатності зернобобових культур,
особливо сої. Виділені препарати та їх комбінації, за використання яких формується максимальна кількість і маса симбіотичних азотфіксуючих бактерій на кореневій системі сої.
У посівах ячменю ярого досліджено широке коло гербіцидів, у тому числі на фоні застосування добрив [35].
Результати наукових досліджень відносно системи контролювання бур‘янів у посівах
польових культур увійшли в наукові розробки «Комплексна система захисту посівів сої від
бур‘янів», «Гербологічний моніторинг полів сільськогосподарських підприємств», «Диферен544

ційована система контролювання бур‘янів у посівах кукурудзи», «Небезпечні карантинні
бур‘яни в умовах східної частини Лісостепу України», «Рекомендації з оптимізованої системи
контролювання бур‘янів у посівах польових культур», «Прогнозування втрат урожаїв сільськогосподарських культур від бур‘янів» успішно апробовані і впроваджені в ДП ДГ «Елітне»
та ДП ДГ «Пантелеймонівське» Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН, Державній
фітосанітарній інспекції та Головному управлінні держпродспоживслужби в Харківській області, Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва.
Поряд з науково-дослідною діяльністю у відділі проводилася значна робота по підготовці наукових кадрів зі спеціальності рослинництво. Після проходження аспірантської підготовки у відділі під керівництвом професора В. М. Костромітіна захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: О. Є.Турчинов (2005 р.),
Ю. Є. Огурцов (2008 р.), В. І. Колісник (2009 р.), Н. М. Музафаров (2009 р.), М. І. Непочатов
(2010 р.), К. М. Манько (2011 р.), М. С. Скидан (2012 р.), А. В. Бєлєніхіна (2013 р.),
О. О. Дубовик (2013 р.). Наукову школу рослинників поповнили після захисту кандидатських
дисертацій під керівництвом С. І. Попова аспіранти відділу В. О. Скидан (2008 р.),
С. В. Авраменко (2010 р.) та О.С. Усов (2016 р.); під керівництвом Ю. Г. Красиловця –
Л. В. Крупченко (2011 р.); під керівництвом В. С. Зузи – Р. А. Гутянський (2010 р.).
В останні роки особливого значення набувають комплексні наукові дослідження з пошуку нових підходів. Із зростанням витрат енергоресурсів, забрудненням продукції рослинництва та довкілля, збереженням родючості ґрунтів виникла необхідність у якісно нових,
менш витратних, більш екологічно безпечних технологіях вирощування сільськогосподарських культур, які б передбачали оптимізацію вирішення питань надійного захисту рослин від
шкідників, хвороб і бур‘янів. Тому основною метою досліджень відділу залишається агроекологічне обґрунтування технології вирощування польових культур у зоні Лівобережного Лісостепу України та розробка на основі цього ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій. Вирішуються питання підвищення врожайності та якості зерна зернових колосових культур, збереження родючості ґрунту; поліпшення умов живлення, росту й розвитку рослин та
стабілізації продуктивності польових культур за рахунок застосування елементів біологізованої технології.
Результати тривалого періоду досліджень у відділі із застосовуванням загальноприйнятих методик закладки польових дослідів у стаціонарній сівозміні, а також удосконалені та
нові розроблені методи ввійшли до навчального посібника у 2 книгах «Дослідна справа в агрономії» (2016 р.).
Впродовж багатьох років результати експериментальних досліджень відділу використовувалися вищими інстанціями різного рівня та входили до методичних рекомендацій Центру
наукового забезпечення АПВ Харківської області щодо сучасних технологій вирощування с.г. культур в умовах області та східної частини Лісостепу України.
Матеріали наукових досліджень увійшли в наступні розробки: «Система ведення сільського господарства Харківської області» (2000 р.); «Науково обґрунтована система супроводу
виконання «Комплексної програми розвитку сільського господарства Харківської області»
(2000 р.); «Концепція системи землеробства Харківської області на 2001–2005 рр.» (2000 р.);
«Концепція розвитку орендного підприємства «Шахта ім. А. Ф. Засядько» (2000 р.); «Програма з охорони родючості земель та підвищення продуктивності землеробства Харківського
району Харківської області на 2001–2010 роки» (2001 р.); «Технологічні карти та витрати на
вирощування сільськогосподарських культур (2005 р.); «Технологічні карти і витрати на вирощування зернових культур в умовах східного регіону України» (2005 р.); «Перспективи застосування сидеральних парів в Лісостепу України» (2007 р.); довідник «Супутник агронома»
(2010 р.) та ін.
Результати досліджень за цей період ввійшли в наукові видання та навчальні посібники:
«Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України (2004 р.); «Наукові
основи агропромислового виробництва в зоні Степу України» (2004 р.); «Агротехнологія
польових культур» (2009 р.); «Технологія вирощування гороху» (2011 р.), «Наукові основи
фітосанітарної безпеки польових культур» (2010 р.), «Технологія вирощування ячменю ярого
в умовах східної частини Лісостепу України» (2011 р.), «Агротехнологія вирощування куку545

рудзи в умовах східної частини України» (2012 р.); «Основи управління продуктивним процесом польових культур» ( 2016 р.) та ін.
Результати експериментальних досліджень відділу використовуються в лекційному й
практичному курсах зі студентами Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва та ХНТУСГ ім.
П. Василенка, слухачами курсів підвищення кваліфікації, керівниками й фахівцями агропромислового комплексу, були демонстраційними об‘єктами під час проведення практичних семінарів, нарад та «Днів поля». Також співробітники відділу рослинництва та сортовивчення
щороку приймають участь у проведенні навчання для агрономів Харківської області. Понад
15 років відділ співпрацює з французькою компанією ТОВ «Деснагрейн», а нині ТОВ «Малтюроп Юкрейн» за договірною тематикою «Тестування агрономічної цінності сортів ячменю
ярого». В останні роки налагоджені тісні стосунки з вітчизняною кампанією «UKRAVIT»,
проводяться наукові дослідження з ефективності застосування засобів захисту рослин та мікроелементів у сучасних технологіях вирощування польових культур.
За останні 10 років у відділі пройшли наукову школу та захистили дисертації 13 аспірантів та більше 20 студентів отримали дипломи з агрономії після проходження виробничої практики та узагальнення результатів досліджень. Декілька років підряд молоді вчені відділу рослинництва та сортовивчення займали призові місця в рейтингу серед молодих учених Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН. Так, за результатами рейтингу в 2007 та 2008 рр.
наш колектив отримав дипломи третього ступеня за вагомий внесок у наукові розробки, впровадження у виробництво та виховання кадрів вищої кваліфікації. У 2009 році наукові розробки «Технологія вирощування ячменю ярого в зоні східної частини Лісостепу України», «Технологія вирощування гороху на зерно в зоні східної частини Лісостепу України» та «Технологія вирощування пшениці озимої за попередниками-сидератами» нагороджені дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2009 року» в номінації «Наука», у 2012 році – «Розробка та трансфер екологізованих технологій вирощування
рослинної сировини в оптимізованих агрофітоценозах» нагороджені дипломом переможця
Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2012 року» в номінації
«Охорона навколишнього середовища».
У 2011–2012 рр. С. В. Авраменку присуджено стипендію Кабінету Міністрів України
для молодих вчених в галузі рослинництва. У 2012 р. йому присуджено стипендію для молодих вчених від Харківської Обласної державної адміністрації, у 2012 р. він став єдиним від
агропромислового комплексу України лауреатом премії Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді в розбудові України», у 2013 р. – став фіналістом конкурсу НААН «За
кращу наукову доповідь». У цьому ж році проходив стажування у Харківській Національній
Академії державного управління при Президенті України. У 2015 р. К. М. Манько (Попова)
отримала премію Президента України для молодих вчених за роботу «Система заходів з підвищення валового виробництва зерна ячменю в Україні». Декілька років підряд співробітники
відділу рослинництва та сортовивчення проходять курси підвищення кваліфікації в провідних
установах мережі НААН.
За останні 30 років у відділі захищено 21 дисертаційну роботу, з яких 5 на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук та 16 – кандидата сільськогосподарських
наук за спеціальностями 06.01.09 «Рослинництво», 06.01.01 «Загальне землеробство» та
06.01.11 «Фітопатологія».
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Пат. на корисну модель u201300132 Україна, МПК (2013.01) А01С 21/00 А01С 7/00 А01В
79/00. Спосіб вирощування пшениці ярої в умовах Східного Лісостепу України /
В. М. Костромітін, І. М. Музафаров, Н. М. Музафаров, К. М. Манько, Н. Г. Жижка,
В. І. Колісник / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва. № 81286 ; заявл. 03.01.2013 ;
опубл. 25.06.2013. Бюл. № 12.
Пат. на корисну модель u201300132 Україна, МПК (2013.01) А01С 21/00 А01С 7/00 А01В
79/00 Спосіб вирощування гороху безлисточкового морфотипу / В. М. Костромітін,
Ю. Є. Огурцов, Н. М. Музафаров, К. М. Манько, О. М. Глубокий, В. І. Колісник,
М. Г. Цехмейструк / Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва. № 81287 ; заявл. 03.01.2013 ;
опубл. 25.06.2013. Бюл. № 12.
Пат. на корисну модель u201008109 Україна, МПК (2011.01) А01С 21/00 Спосіб підвищення
врожайності пшениці м‘якої озимої в умовах Східного Лісостепу України /
В. М. Костромітін, М. Г. Цехмейструк, І. Б. Стрельцова, О. М. Глубокий, В. Г. Матвієць / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва. № 57592 ; заявл. 29.06.2010 ; опубл. 10.03.2011. Бюл.
№ 5.
Пат. на корисну модель u201009879 Україна, МПК (2011.01) А01С 21/00 А01N 25/00
А01Н 5/10 (2011.01) Спосіб підвищення врожайності сучасних сортів жита озимого при
вирощуванні після нетрадиційних попередників / К. М. Манько, Н. М. Музафаров,
В. М. Костромітін / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва. № 57722 ; заявл. 09.08.2010 ;
опубл. 10.03.2011. Бюл. № 5.
Пат. на корисну модель u201102575 Україна, МПК (2011.01) А01С 1/00 А01М 1/00 Спосіб
боротьби з імаго клопа шкідливої черепашки на посівах ярих зернових колосових культур
/ Ю. Г. Красиловець, Н. В. Кузьменко, А. Є. Литвинов / Інститут рослинництва ім. В. Я.
Юр‘єва. № 62754 ; заявл. 04.03.2011 ; опубл. 12.09.2011. Бюл. № 17.
Пат. на корисну модель u201109400 Україна, МПК (2012.01) А01N 25/00 Спосіб захисту
посівів сої від бур‘янів у досходовий період / Р. А. Гутянський, В. С. Зуза, В. Г. Матвієць /
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва. № 67885 ; заявл. 27.07.2011 ; опубл. 12.03.2012.
Бюл. № 5.
Пат. на корисну модель u201109401 Україна, МПК (2012.01) А01N 25/00 А01G 1/00 Спосіб
захисту посівів сої від бур‘янів у післясходовий період / Р. А. Гутянський, В. С. Зуза, В. Г.
Матвієць / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва. № 67886 ; заявл. 27.07.2011 ; опубл.
12.03.2012. Бюл. № 5.
Пат. на корисну модель u201109702 Україна, МПК (2012.01) А01N 25/00 Спосіб захисту
посівів сої від злакових і дводольних бур‘янів / Р. А. Гутянський, В. С. Зуза,
В. Г. Матвієць / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН. № 67929 ; заявл.
03.08.2011 ; опубл. 12.03.2012. Бюл. № 5.
Пат. на корисну модель u201109795 Україна, МПК (2012.01) А01С 21/00 Спосіб підвищення врожайності сучасних гібридів кукурудзи / Н. М. Музафаров, К. М. Манько, Л. М. Чернобай, І. П. Барсуков / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва. № 68349 ; заявл. 08.08.2011 ;
опубл. 26.03.2012. Бюл. № 6.
Пат. на корисну модель u201210176 Україна, МПК (2013.01) А01С 1/00 А01С 21/00 А01N
25/00 Спосіб підвищення врожайності тритикале озимого після люцерни / С. І. Попов,
С. В. Авраменко / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва. № 77430 ; заявл. 27.08.2012 ;
опубл. 11.02.2013. Бюл. № 3.
Пат. на корисну модель u201210177 Україна, МПК (2013.01) А01С 1/00 А01С 21/00 А01N
25/00 Спосіб підвищення врожайності жита озимого / С. І. Попов, С. В. Авраменко / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН. № 77431 ; заявл. 27.08.2012 ; опубл.
11.02.2013. Бюл. № 3.
Пат. на корисну модель u201210175 Україна, МПК (2013.01) А01С 1/00 А01С 21/00 А01N
25/00 Спосіб підвищення врожайності пшениці озимої після багаторічних трав / С. І. Попов,
С. В. Авраменко / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН. № 79380 ; заявл.
27.08.2012 ; опубл. 25.04.2013. Бюл. № 8.
547

15. Пат. на корисну модель № 42191 Спосіб підвищення врожайності зернових культур різних строків сівби по кукурудзі на силос / С. І. Попов, С. В. Авраменко / Ін-т рослинництва
ім. В. Я. Юр‘єва УААН ; заявл. 02.02.09 ; опубл. 25.06.09. Бюл. № 12.
16. Пат. на корисну модель № 49187 Спосіб підвищення урожайності озимих зернових культур по непарових попередниках / С. І. Попов, С. В.Авраменко / Ін-т рослинництва ім. В.
Я. Юр‘єва УААН ; заявл. 25.09.09 ; опубл. 26.04.10. Бюл. № 8.
17. Пат. на корисну модель u201210364 Україна, МПК (2013.01) А01С 21/00 Спосіб підвищення врожайності інтенсивних сортів ячменю ярого / К. М. Манько, Н. М. Музафаров /
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН. № 79388 ; заявл. 03.09.2012 ; опубл.
25.04.2013. Бюл. № 8.
18. Пат. на корисну модель u201210174 Україна, МПК (2013.01) А01С 14/00 Спосіб підвищення врожайності проса / А. В. Бєлєніхіна, В. М. Костромітін / Інститут рослинництва
ім. В. Я. Юр‘єва НААН. № 79880 ; заявл. 27.08.2012 ; опубл. 13.05.2013. Бюл. № 9.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Список використаних літературних джерел
Рожественский Б.Н., Заславский Э. И. Главнейшие выводы полевых опытов 1913–23 гг.
Xарьков : Изд. Всеукр. о-ва семеноводства, 1924. 45 с.
Рожественский Б.Н. Обзор результатов полевых опытов отдела полеводства Харьковской
обласной с.–х. опытной станции за 20 лет. Киев : Сельхозгиз, 1948. 300 с.
Библиографический
указатель научных работ Украинского научно- исследовательского института растениеводства, селекции и генетики им. В. Я Юрьева (1909 - 1967) ;
сост. Е. Д. Голуб, К. И. Бендер. Харьков, 1968. 212 с.
Рожественский Б. Н. Методика опытно-исследовательского дела по полеводству. Киев :
Сельхозгиз, 1958. 220 с.
Научные труды Украинского НИИ растениеводства, селекции и генетики ; под. ред. В. Я.
Юрьева. Киев : Сельхозгиз, 1958. Т. II. 343 c.
Глянцев А. Ф., Бражник П. А., Романенко П. Ф. Краткий отчет по полевым опытам за
1937 - 1947 годы. Киев : Сельхозгиз, 1949. 168 с.
Глянцев А. Ф. Разработка и совершенствование приемов возделывания полевых культур в
условиях юго-восточной части Лесостепи УССР с 1928 по 1963 год : доклад на соиск. ...
докт .с.-х. наук. Харьков, 1967. 65 с.
Вопросы полеводства : труды УНИИРСиГ ; под ред. А. Ф. Глянцева. Харьков, 1969. Т. 9.
372 с.
Сортовая агротехника зерновых культур ; под ред. Н. А. Фѐдоровой. Киев : Урожай, 1983.
312 с.
Рекомендации по определению сроков и способов уборки сортов зерновых культур
:научно-методическое пособие / В. М. Костромитин [и др.]. Киев : Изд.-во Госагропром
УССР, 1985. 160 с.
Костромитин В. М. Агроэкологические основы совершенствования сортовой структуры и
технологии возделывания зерновых культур в зоне неустойчивого увлажнения : дис. …
доктора с.-х. наук: 06.01.09. Харьков, 1989. 421 с.
Буденный Ю. В. Интенсификация технологии возделывания озимой пшеницы в условиях
Левобережной Лесостепи Украины : дис. … доктора с.-х. наук: 06.01.01 / Ю. В. Буденный
. – Х., 1988. – 396 с.
Зуза В.С. Научные основы борьбы с сорняками посевов полевых культур в условиях северо-восточной Украины : дис. … доктора с.-х. наук. Днепропетровск, 1995. 403 с.
Агротехнологія польових культур : збірник наукових праць / Ін–т рослинництва ім.
В.Я. Юрєва УААН. Харків, 2009. 336 с.
Попов С. І. Агроекологічне обґрунтування технології вирощування пшениці м‘якої озимої
в зоні недостатнього та нестійкого зволоження : дис. докт. с.–г. наук. Дніпропетровськ,
2013. 444 с.
Основи управління продуктивним процесом польових культур : монографія /
В.В. Кириченко [та ін.]. Харків : ФОП Бровін О.В., 2016. 712 с.
548

17. Авраменко С.В. Підвищення урожайності озимих та ярих зернових колосових культур за різних технологій вирощування в умовах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «рослинництво». Харків, 2010. 20 с.
18. Попов С.І., Курилов О.С. Удосконалення елементів енергоощадної технології вирощування пшениці озимої // Стан і перспективи впровадження ресурсоощадних, ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур : матеріали ІІ Міжнар. наук.–практ. конф. (15–16 лист.). Дніпро: ДДАЕУ, 2017.С. 98–100.
19. Манько К. М. Урожайність та якість зерна жита озимого залежно від елементів технології
вирощування в умовах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «рослинництво». Харків, 2011. 20 с.
20. Скидан В. О. Особливості технології вирощування пивоварних сортів ярого ячменю в
умовах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
с.-г. наук : спец. 06.01.09 «рослинництво». Харків, 2008. 20 с.
21. Усов О. С. Удосконалення елементів технології вирощування сучасних сортів пшениці твердої ярої в умовах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «рослинництво». Харків, 2016. 21 с.
22. Музафаров Н. М. Оптимізація прийомів сортової агротехніки кукурудзи в умовах східної
частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец
06.01.09 «рослинництво». Харків, 2009. 21 с.
23. Огурцов Ю. Є. Формування урожайності нових сортів гороху залежно від технологічних
прийомів вирощування в умовах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «рослинництво». Харків, 2008. 20 с.
24. Бєлєніхіна А. В. Особливості формування врожайності та якості зерна сучасними сортами
проса в залежності від елементів технології вирощування у зоні нестійкого зволоження :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «рослинництво».
Дніпропетровськ, 2013. 20 с.
25. Цехмейструк М. Г., Скидан М. С., Стрельцова І. Б. Вплив норми висіву на урожайність
гібридів соняшнику в умовах східного Лісостепу України // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. Харків, 2012. Вип. 12. С. 203-208.
26. Турчинов О. Є., Попов С. I. Урожай та олійність насіння гібридів соняшнику різних груп
стиглості в залежності від норми висіву // Селекція і насінництво / ІР ім. В. Я. Юр‘єва.
Харків, 2000. Вип. 83. С. 91–100.
27. Скидан М. С. Оптимізація технології вирощування нових гібридів соняшнику в умовах
східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г.
наук : спец. 06.01.09 «рослинництво». Харків, 2012. 20 с.
28. Цехмейструк М. Г., Шелякін В. О., Глубокий О. М. Якість насіння сортів сої залежно від
строків сівби в східному Лісостепу України // Корми і кормовиробництво. Віниця, 2016.
Вип. 82. С. 39–44.
29. Цехмейструк М. Г, Шелякін В. О., Магомедов Р. Д. Урожайність та якість сортів сої залежно від погодних умов в східному Лісостепу України // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. Харків, 2016. Вип. 21. С.99-111.
30. Бобров А. Ю. Эффективность применения комплекса препаратов при выращивании сортов сои в условиях Восточной Лесостепи Украины // Молодежь и инновации – 2017: матер. междун. науч.-практ. конф. молодыхученых УО БГСХА (г. Горки, 1–2 июня 2017 г.) /
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Горки, 2017. Ч. 1. С. 115–
117.
31. Цехмейструк М. Г. Урожайність ріпаку озимого в умовах східного Лісостепу України //
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. Харків, 2010. Вип. 7. С.
134-140.
32. Цехмейструк М. Г. , Стрельцова І. Б. Формування урожайності сортами ріпаку ярого в
умовах східного Лісостепу України // Селекція і насінництво. Харків, 2010. Вип. 98.
С. 238 - 244.
549

33. Красиловець Ю. Г. Наукові основи фітосанітарної безпеки польових культур. Харків :
Магда LTD, 2010. 416 с.
34. Кузьменко Н. В., Непочатов М. İ. Литвинов А. Є. Ефективність комплексного застосування добрив і хімічних засобів у захисті пшениці озимої від клопа шкідлива черепашка (Eurygaster integriceps Put.) // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Харків, 2010. № 1. С. 66–74.
(Сер. : «Фітопатологія та ентомологія).
35. Гутянський Р. А. Врожайність і якість насіння сої при поєднанні хімічних і агротехнічних
прийомів боротьби з бур‘янами в східній частині Лісостепу України : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «рослинництво». Харків, 2010. 20 с.
36. Рекомендації з оптимізованої системи контролювання бур‘янів у посівах польових культур ; підгот. : Р. А. Гутянський, В. С. Зуза / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва
НААН. Харків, 2015. 47 с.

550

ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Н. Ю. Єгорова
Напрями інформаційного супроводження, моніторингу та прогнозування у фрагментарному вигляді розроблялися і практично реалізовувалися різними підрозділами Харківської
селекційної станції з дня її заснування. Починаючи з 2000 року з наданням Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН статусу і функцій головної установи Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області системність, інтенсивність та глибина розробки методологічних проблем
інформаційно-маркетингового супроводження та трансферу інновацій в АПВ набули стратегічного значення та були
виділені в окремий самостійний напрям діяльності. Протягом 2006 і наступних років формувалися специфічні наукові та методологічні напрями і підходи реалізації інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва.
В різні роки підрозділом керували С. І. Попов,
В. М. Тимчук, а з 2018 року відділ очолює кандидат економічних наук Єгорова Наталія Юріївна.
Фахівцями цього відділу на протязі багатьох років ведеться розробка стратегії і тактики проведення наукових
досліджень, поточна та системна аналітика, моніторинг
інноваційних напрямів та розробка методологічного забезпечення та інструментарію трансферу інновацій, наукового маркетингу. В рамках наукового
забезпечення АПВ ведеться координаційна співпраця з базовими господарствами та іншими
суб‘єктами господарювання.

Колектив відділу зліва на право:
Перший ряд: І. В. Токар, В. М. Тимчук, Є. С. Бондаренко, С. І. Святченко, О. О. Садовой
Другий ряд: С. О. Дейнеко, В. М. Ожерельєва, М. В. Капустян, Н. Ю. Єгорова, А. В. Полухіна
Основними напрямами діяльності відділу є розробка методологічного забезпечення переходу на засади інноваційного провайдингу, маркетингово-інформаційного середньо - і довгострокового аналізу стратегічного планування, обробки інформаційних потоків у рамках
оформлення і просівання об‘єктів права інтелектуальної власності в галузі рослинництва. На551

працювання підрозділу та досвід діяльності Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН в інноваційних напрямах та їх методологічному забезпеченні неодноразово визнавалися
гідними впровадження в установахмережі НААН.
Фахівцями відділу проводиться виконання наукової тематики та технічних завдань
ПНД 44, ведеться розробка стратегії і тактики проведення наукових досліджень, поточна та
системна аналітика, моніторинг інноваційних напрямів і розробку методологічного забезпечення та інструментарію трансферу інновацій, наукового маркетингу в АПВ Харківської області.
Формується та забезпечується редакційний контроль, надаються методичні рекомендації
щодо видання «Віснику ЦНЗ АПВ Харківської області», «Посібник українського хлібороба».
Своєчасним та професійним є прогнозування й формування попиту на інноваційні розробки
насіння озимих і ярих зернових і зернобобових культур, обґрунтовуючи для дирекції Інституту
пропозицій щодо комерційної цінності інноваційних розробок, підготовка та надання відповідної звітності щодо виконання наукової тематики та технічних завдань ПНД 44.
Постійним є якісне та ефективне проведення забезпечення трансферу інновацій, аналітики ОПІВ, селекційно-насінницькі напрями формування спеціалізованих баз даних просування ОПІВ на насіннєвому та зерновому ринку. На основі постійного та своєчасного моніторингу ринкового середовища ведуться дослідження, з метою прогнозування обсягів просування селекційних інновацій на ринку насіння України.
Безперебійно ведеться розробка напрямів наукового маркетингу та інформаційних технологій в інформаційно-аналітичному супроводженні наукоємної продукції в зоні ЦНЗ АПВ
Харківської області. Координується робота з установами ЦНЗ АПВ Харківської області в рамках виконання наукової тематики та технічних завдань ПНД 44. Проводиться обробка та
формування рейтингових оцінок та анкетних опитувань. Формуються та перевіряються матеріали «Вісника ЦНЗ АПВ Харківської області», офіційного сайту Інституту рослинництва
імені В. Я. Юр‘єва НААН. Оформляються інноваційно-інвестиційні проекти, поточний аналіз,
координація та моніторинг ОІПВ ІР імені В.Я.Юр‘єва НААН у співпраці з Департаментом
АПР ХОДА.
Вивчення та впровадження напрямів наукового маркетингу трансферу ОПІВ, включає
адаптацію, моніторинг та облік нематеріальних активів. Фахівці відділу оперативно й
планомірно проводять процеси капіталізації ОПІВ та співпрацють з Інститутом експертизи
сортів, НААН, Управлінням науково-інноваційної діяльності, трансферу технологій та
інтелектуальної власності НААН, Державною агенцією з інновацій та інвестицій. Проводять
систему контролю за обігом та охороною ділової інформації, аналізуючи об‘єкти промислової
власності та авторського права. Координують життєві цикли ОПІВ та економічну доцільність
їх підтримки.
Проводячи збір та обробку первинної оперативної інформації щодо поточної діяльності
наукових установ і дослідних господарств, включених до складу мережі Інституту, фахівці
відділу формують оперативні звіти за формами, встановленими НААН України. Забезпечують
вчасне формування спеціалізованих баз даних, здійснюючи моніторинг сформованого регіонального насіннєвого ринку та механізмів підвищення рівня ефективності трансферу ОПІВ та
їх інформаційно-маркетингового супроводження.
Фахівці цього відділу своєчасно та професійно забезпечують ведення і формування спеціалізованої бази даних реалізації інноваційних селекційних розробок, якісно впроваджують у
виробництво необхідні маркетингові заходи щодо реалізації інноваційних розробок насіння
вищих репродукцій, приймають активну участь у постійному обґрунтуванні поточного моніторингу щодо розвитку ситуацій на регіональному насіннєвому ринку.
Результатом такої плідної праці науковців і фахівців відділу та виробничої сфери можна
відмітити обсяги трансферу селекційно-насінницьких інновацій інституту, які охоплюють
2,3 млн. га в Україні, понад 40 тис. га в ЄС, 55 тис. га в Російській Федерації, 15 тис. га в Білорусії, 12 тис. га в Казахстані.
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Річний економічний ефект становить понад 2,3 млрд. грн. На 1 грн. бюджетного фінансування Інститут рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН заробляє понад 1,8 грн. за рахунок
впровадження в АПВ наукових розробок.
Інститут рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН (2004-2016 рр.) стало підтверджує статус «Виробник кращих вітчизняних товарів», а біля 30 селекційних інновацій є переможцями
Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» та понад 20 селекційних інновацій отримали дипломи, золоті та срібні медалі Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час».
Інститутські слогани «Від традицій до інновацій» та «Наші партнери – серед лідерів» чітко відбивають специфіку і стратегію інноваційного розвитку установи.
Багато сортів та гібридів вже стали брендами. Кращі селекційні інновації є активними
об‘єктами трансферу та компенсують витрати на їх створення за 1-2 роки.
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РОЗДІЛ 6. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА
КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД СТАНОВЛЕННЯ ТА
ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ ЧАСТИНИ ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА
ІМЕНІ В. Я. ЮР’ЄВА НААН
В. В. Кириченко, Л. Н. Кобизєва
В. П. Коломацька, О. О. Фатєєва
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва Національної академії аграрних наук України –
провідна наукова установа, яка крім вирішення великого кола актуальних наукових питань
аграрної галузі активно проводить підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації.
Підготовка наукових кадрів в Інституті здійснюється через аспірантуру з 1947 року
та докторантуру з 2005 року. На теперішній час підготовка наукових кадрів в Інституті ведеться за спеціальностями, які відповідають напрямам досліджень, а саме: селекція і насінництво, рослинництво. Підготовка наукових кадрів проходить під керівництвом видатних вчених з великим досвідом наукової та освітньої роботи.
В Інституті сформовано системний підхід до підготовки та закріплення висококваліфікованих наукових кадрів, що дає позитивні результати. Розроблена система охоплює декілька
важливих етапів або періодів.
На першому етапі, як підтверджує практика, виконується підготовча робота зі підбору
кадрів. Починаючи з третього курсу залучаються студенти аграрних вузів до проходження
практики в лабораторіях та відділах установи, де проходить відбір талановитої молоді, яка
схильна до наукових досліджень.
На другому етапі, після успішного захисту дипломних робіт (проектів) такі випускники
запрошуються до вступу в аспірантуру наукової установи, або для участі у виконанні наукових
завдань у підрозділах з подальшим затвердженням тем майбутніх дисертаційних робіт.
Система передбачає залучення молодих спеціалістів, аспірантів, науковців до виконання
ініціативних (грантових) проектів за рахунок коштів спеціального фонду, яка вперше в системі НААН започаткована в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН.
Дуже важливим в системі підготовки та закріплення наукових кадрів є проведення різних наукових конкурсів на здобуття дипломів іменних видатних вчених, що проводяться регулярно в Інституті.
Рада молодих учених працює в Інституті з 1962 року. За цей тривалий час дирекцією Інституту відпрацьовано основні підходи щодо стимулювання активності наукової роботи молодих учених, підвищення їх зацікавленості та бажання працювати в установі.
Високий рівень професіоналізму молодих учених, які пройшли навчання в аспірантурі
Інституту, успішно захистили кандидатські дисертаційні роботи підтверджує той факт, що у
2017 році колектив молодих учених з двох осіб став Лауреатом щорічних премій Президента
України для молодих вчених.
Вчена рада Інституту. Майже 60 років тому, 17 серпня 1959 року Постановою Бюро
Президії Української академії сільськогосподарських наук була затверджена перша вчена рада
Інституту рослинництва, селекції і генетики (нині Інститут рослинництва імені В. Я. Юрєва
НААН) у складі 36 осіб, з них 32 – провідні вчені установи та 4 громадські діячі. Головою
вченою ради призначався директор установи. Директором Інституту у 1959 році був академік
Василь Якович Юр‘єв, тому він і очолив вчену раду..
У різні періоди роботи ради вченими секретарями були Тетяна Олексіївна Червоненко (
1959-1963 рр.), Олександра Олександрівна Потапова (1963-1985 рр.), Леонід Вікторович Бондаренко (1985-1992 рр.), Віра Павлівна Петренкова (1992-2002 рр.) Віктор Михайлович Тимчук (2002-2004 рр.), Любов Никифорівна Кобизєва (2004-2012 рр.), Валерія Павлівна Коломацька (з 2012 року до теперішнього часу).
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Основним завданням вченої ради інституту є визначення стратегії та перспективних напрямів наукової, освітньої (через аспірантуру та докторантуру), інноваційної, забезпечення
контролю за всіма видами діяльності інституту.
Спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертаційних робіт. Інститут упродовж свого більше вікового існування був і залишається однією з провідних
наукових установ по підготовці та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні. Перша спеціалізована вчена рада була затверджена Наказом Міністерства вищої та середньої
спеціальної освіти СРСР №203-в від 10 квітня 1961 р. на п‘ять років з наданням повноважень
із прийняття та захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
сільськогосподарських за трьома спеціальностями – селекція і насінництво, рослинництво,
загальне землеробство; біологічних за однією – генетика. Головою спеціалізованої ради був
призначений академік В. Я. Юр‘єв, секретарем – Т. О. Червоненко.
Слід зазначити, що з 1971 по 1974 роки було розширено повноваження спеціалізованої
вченої ради інституту щодо прийняття до захисту дисертаційних робот з п‘яти спеціальностей, а саме: селекція і насінництво польових, включи кормові, плодові і овочеві культури; рослинництво на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук;
загальне землеробство – кандидата сільськогосподарських наук; генетика – доктора та кандидата біологічних наук; фізіологія рослин – кандидата біологічних наук. Тривалий час (19741998 рр.) у спеціалізованій вченій раді інституту захищали дисертаційні роботи науковці з
усіх куточків колишнього Радянського союзу за трьома спеціальностями: селекція і насінництво, рослинництво та генетика.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2017 року
№374в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН функціонує спеціалізована вчена
рада Д 64.366.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.05 «Селекція і насінництво» та 06.01.09 «Рослинництво» строком до 31 грудня
2019 року.До роботи спеціалізованої вченої ради залучено провідних докторів наук, професо556

рів, академіків, членів-кореспондентів НААН України, які очолюють відомі наукові школи, а
також науковців з інших вищих навчальних закладів.
У різні періоди функціонування спеціалізованої вченої ради її очолювали вчені, широко
відомі науковими розробками як в Україні так і за її межами: В. Я. Юр‘єв, М. Т. Гавриш,
І. М. Поляков, Б. П. Гур‘єв, А. М. Шевченко, В. С. Голік, Л. В. Козубенко, В. В. Кириченко.

В. Я. Юр’єв
(1961-1962 р.)

А. М. Шевченко
(1991-1993 рр.)

М. Т. Гавриш
(1962-1964 рр.)

І. М. Поляков
(1964-1974 рр.)

О. В. Голік
(1993-1999 рр.)

Л. В. Козубенко
(1999-2010рр.)

Б. П. Гур’єв
(1974-1991рр.)

В. В. Кириченко
(2010 р. по теперішній
час)

За період роботи спеціалізованої ради Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН (з 1961 р., 57 років) було заслухано, розглянуто та підтримано біля 800 наукових робіт
вчених на здобуття наукового ступеня доктора або кандидата наук.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку Інститут рослинництва імені В. Я. Юр‘єва
НААН, як одним з провідних інноваційних центрів України в аграрній галузі, був і залишається осередком передових досягнень у науці, підготовці та атестації кадрів вищої кваліфікації.
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ
В. Я. ЮР’ЄВА НААН: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ
В. М. Ожерельєва, С. О. Дейнеко
Пріоритетним завданням наукової бібліотеки Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва
НААН є інформаційно-бібліотечне супроводження наукового забезпечення співробітників
інституту, спеціалістів сільськогосподарського виробництва, студентів ВИШів м. Харкова та
інших міст.
Початок роботи наукової бібліотеки інституту ми відраховуємо від 1909 р. Керівництво
Харківської селекційної станції потурбувалося про те, що бібліотека стала одним з найперших
її відділів. Згадки про це ми зустрічаємо в програмах і звітах першого директора станції
П.В. Будріна, у щорічних звітах станції. Як приклад наведемо звіт ревізійної комісії: «главное
здание, площадью 96 кв. саж. в 2 этажа, с подвальным помещением и мансардой, где должны
помещаться квартиры директора и его помощника и служителей, а также лаборатория, музей
и библиотека…» [1, с. 5].
За роботу бібліотеки перших років існування станції була відповідальна дружина Василя
Яковича Юр‘єва Олена Костянтинівна. В комплектуванні фонду бібліотеки велика допомога
надійшла від Харківського товариства сільського господарства. Згодом, після закордонних
відряджень Б.К. Єнкена, В.Я. Юр‘єва, П.П. Корхова, бібліотека поповнилася виданнями, якими названі науковці привезли з собою. Вже з перших років існування надходили такі періодичні видання як «Южно-русская сельскохозяйственная газета», «Хазяин», «Вестник сельского
хазяйства» тощо.
Наукові здобутки науковців Харківської селекційної станції знайшли відображення в
чисельних наукових статтях періодичних видань, методичних рекомендаціях, брошурах виробничникам, пам‘ятках та листівках. Але основні результати досліджень викладено в наукових
збірниках та друкованих звітах за певні періоди роботи. Деякі з них збереглися в бібліотеці й
на теперішній час. Деякі зберігаються в Харківському державному обласному архіві Більшість
було знищено й загублено, коли розпочалася Друга світова війна і станція була евакуйована.
В 1930 р. відділом пристосування Харківської крайової сільськогосподарської дослідної
станції видано огляд друкованих праць з 1909 по 1930 рр. [2]. До видання увійшли наукові
праці В. Я. Юр‘єва, М. М. Кулешова, Б. М. Рожественського, В. Г. Вольфа, М. П. Бордакова,
В. М. Рабиновича, І. В. Ємельянова, А. А. Потебні та багатьох інших.
У 1946 р. створено Інститут генетики і селекції АН УРСР. Відомості про те, що й у цій
установі була бібліотека, ми зустрічаємо у списках особового складу інституту [3, с. 4]. Так посаду завідувача бібліотекою займав Михайло Васильович Воля. Народився він у 1883 р. у
м. Таганрог. Закінчив Харківський сільськогосподарський інститут та Харківські вищі бібліотечні
курси. Посаду бібліотекаря та тимчасово виконувача завідувача обліку кадрів займав Дмитро Георгійович Соковнін 1894 р.н. Народився у м. Орєхово-Зуєво Московської області.
На Харківській державній селекційній станції впродовж 1943–1971 рр. посаду завідувача
наукової бібліотеки займала Євдокія Данилівна Голуб. Багато праці та енергії віддала вона саме
комплектуванню бібліотеки. Завдяки її зусиллям фонд збільшився до 25 тис. примірників. Саме
за її підтримки створено бібліотеку в дослідному господарстві інституту «Елітне».
Народилася Є. Д. Голуб 22 лютого 1899 р. на хуторі Запсілля Краснопільського району
Сумської області. В 1926 р. переїздить на Харківську селекційну станцію, де працював її чоловік М. А. Голуб. Після закінчення Харківського університету народної освіти розпочала
трудовий шлях викладачем математики школи ФЗУ заводу «Серп і молот» машинобудівного
інституту. Своє життя присвятила викладацькій роботі, яку згодом довелося покинути. Ділянки під городину давали тільки працівникам станції. Тож з квітня 1942 р. Є. Д. Голуб працює
на станції кухаркою, прибиральницею тощо. В листопаді 1942 р. її перевели працювати в бібліотеку. Завдяки старанням Євдокії Данилівни, незважаючи на те, що німці хазяйнували на
станції, їй вдалося зберегти весь книжковий фонд бібліотеки. «Пополнений библиотеки при
оккупации не было, кроме 4-х книг по почвоведению на немецком языке, которые находятся в
библиотеке» [4]
558

Є.Д. Голуб, завідувач бібліотекою 1943-1971 рр.

Читальний зал наукової бібліотеки Укр.НДІРСіГ імені В. Я. Юр‘єва 1968 р.
Штат бібліотеки збільшився вже на початку 60-х рр. минулого століття, коли був побудований новий корпус інституту. Бібліотеку з науковим фондом переводять до адміністративного корпусу, де вона існує й на сьогодні. В бібліотеці на той час вже працювали завідувач
бібліотекою (Є. Д. Голуб), старший бібліограф (К. Й. Бендер, 1935 р. н.), бібліограф (Е. О. Во559

лкова, 1935 р. н.), технік бібліотеки (К. К. Строєвська, 1916 р. н.). В 4-ому корпусі залишається профспілкова бібліотека. Вона комплектується виключно художньою літературою та періодичними журналами. Бібліотекар, а саме Варвара Федорівна Буряк (1937 р. н.), в окремі часи
та після роботи працювала в профспілковій бібліотеці. До цієї бібліотеки зверталися як працівники установи, так і мешканці, що проживали на території інституту.
Завідувач бібліотекою Євдокія Данилівна Голуб та старший бібліограф Клавдія Йосипівна
Бендер підготували «Бібліографічний покажчик наукових праць Укр. НДІРСіГ імені
В. Я. Юр‘єва за 1909–1967 рр.» [5] кількістю 2560 назв. Він і досі користується популярність
при підготовці історичних нарисів та списку наукових праць науковців того часу.
В 1971 р. наукову бібліотеку прийняла Мара Тихонівна Пархоменко. Народилася
М. Т. Пархоменко 15 серпня 1929 р. в родині службовців у м. Харків. Після закінчення Харківського бібліотечного інституту працювала у відділі сільськогосподарської літератури Харківської обласної бібліотеки.

Співробітники бібліотеки та відділу інформації 1984 р.
Зліва на право: В. М. Ожерельєва, М. Т. Пархоменко, Л. Г. Семеніхіна
Заслуга М.Т. Пархоменко в тому, що завдяки їй було упорядковано весь книжковий
фонд бібліотеки. До цього книги мали по декілька номерів, вони дублювали один одного. Читачеві було дуже складно орієнтуватися в фондах бібліотеки й неможливо знайти необхідну
літературу. І саме Мара Тихонівна запропонувала своїм співробітникам ввести новацію, а саме – інвентарну розстановку книг. Це, до речі, було вперше в мережі наших бібліотек. Інвентарна розстановка книг була дуже зручною для галузевих бібліотек. На пошук книги витрачалися лічені хвилини. До речі, інвентарною розстановкою книжкового фонду ми користуємося
й на теперішній час.
У 60-х рр. минулого століття республіканська наукова сільськогосподарська бібліотека
Міністерства сільського господарства УРСР (теперішня ННСГБ НААН) разом з Харківською
обласною бібліотекою та Харківським науково-технічним товариством сільського господарства (засновник і перший голова товариства, – академік В. Я. Юр‘єв) розпочали друк серії біобібліографічних покажчиків, присвячених видатним вченим сільського й лісового господарства України.
Перший випуск (1965 р.) було присвячено Г. М. Висоцькому. Другий випуск «Учѐные
Харьковщины – сельскому и лесному хозяйству‖ [6] присвячено вченим Харківщини, котрі
зробили значний внесок в розвиток сільського господарства. У видання увійшли праці вчених
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Укр. НДІ ґрунтознавства ім. О. Н. Соколовського, Укр. НДІ РСіГ імені В. Я. Юр‘єва, Укр. НДІ
овочівництва і картоплярства, Укр. НДІ лісового господарства й агролісомеліорації
ім. Г. М. Висоцького, НДІ тваринництва Лісостепу й Полісся УРСР, Укр. НДІ птахівництва,
Укр. НДІ експериментальної ветеринарії, ХСГІ ім. В.В. Докучаєва, Харківського зооветиренарного інституту, ХІМіЕСГу.
Уклали покажчик А. Е. Салицька (РСНГБ) та М. Т. Пархоменко (Харківська обласна бібліотека). Завдяки цим двом бібліотечним працівникам вітчизняна наукова спільнота ближче
познайомилася з науковими працями А.М.Гринченка, О. Н. Соколовського, М. М. Кулешова,
В. Я. Юр‘єва, В. О. Козубенка, Ф. П. Мацкова, І. М. Полякова П. Ф. Сокола та ін.
В 1991 р. Мара Тихонівна йде на заслужений відпочинок. Посаду завідувача бібліотеки
займає В. М. Ожерельєва. Валентина Миколаївна народилася 27 липня 1960 р. в родині службовців. Після закінчення Харківського культ-освітнього училища, за розподілом в серпні 1979
р. призначена на посаду бібліотекаря Укр. НДІРСіГ імені В. Я. Юр‘єва ПВ ВАСГНІЛ. В 1986
р. закінчила Харківський державний інститут культури. На даний час вона є керівником бібліотечного сектору Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН. Після захисту дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, до її обов‘язків входить вивчення
історичних аспектів діяльності підрозділів та життя і діяльності видатних вчених установи. За
весь період нею та за її участю видано 4 книги, 3 інформаційних бази, 10 біобібліографічних
покажчиків та 45 статей.
Завдяки працівникам бібліотеки різних поколінь її фонд складає на 01.01.2018 року
58 тис. примірників, що є національним надбанням нашої установи. Книжковий фонд бібліотеки складається з книг та брошур, матеріалів з сільського господарства, суспільно-політичної
літератури, довідників та енциклопедій, рукописного фонду, періодичних видань та інформаційно-бібліографічних видань.
Серед них – видання на старослов‘янській мові, різних років видань, починаючи з
1883 року, іноземні словники таких відомих у світі укладачів як Роде, Михайлова, Миновича,
Редкіна, Ганшина, Сінягіна та інших вчених, література з історії вітчизняної дослідної справи,
праці видатних вчених.
Основними завданнями бібліотеки протягом кожного року є вміла організація обслуговування читачів, чітке визнання читацьких запитів і потреб, використання різноманітних засобів та форм індивідуальної та масової пропаганди літератури, що знаходиться у фонді бібліотеки. Кількість читачів нараховує 310.
Бібліотека приймає активну участь у підготовці й проведенні всіх заходів, що проводяться в інституті, а також за його межами.
Впродовж року проводяться консультації з аспірантами, студентами аграрного університету, спеціалістами сільськогосподарського виробництва з питань оформлення списку використаних джерел за новими вимогами МОН України та як правильно користуватися бібліотечним фондом.
Кожна стаття або робота співробітників інституту індексується за таблицями УДК.
Потреби користувачів згідно тематиці інституту забезпечують періодичні видання через
агентство "Союздрук".
Довідковий апарат бібліотеки складається з двох каталогів: алфавітного та систематичного
та 12 картотек. Вся нова література технічно і бібліографічно обробляється, картки заносяться до
алфавітного та систематичного каталогів, а також у всі тематичні картотеки.
Для систематизації літератури та організації каталогів і картотек застосовується система ББК.
Бібліотека приймає участь в організації збірного каталогу, що веде обласна бібліотека.
Щорічно бібліотека дає зведення в ДНБ ім. В. Г. Короленка про отримання іноземних
періодичних видань, одержує ―Зведений каталог іноземних журналів, що надійшли до бібліотек м. Харкова‖ поточного року.
Нова література, що надійшла до бібліотеки, опрацьовується та зберігається крім каталогів, ще й в електронному вигляді.
Бібліотечна рада складається з 9-ти наукових співробітників. Очолює бібліотечну раду
кандидат сільськогосподарських наук С. М. Горбачова Функції бібліотечної ради полягають в
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участі в комплектуванні спеціальною літературою, упорядженні фонду, очистці книжкового
фонду від застарілої та непрофільної літератури.
Використання комп‘ютерних технологій та Інтернету забезпечує більш вдале використання бібліотечного фонду.
Науково-методичну функцію виконує Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Список використаних літературних джерел
Доклад ревизионной комиссии по обревизированию Харьковской сельськохозяйственной опытной (селекционной) станции. – Х. : Типо-Литография М. Х. Сергеева и К. М.
Гальченка, 1910. : Типо-Литография М. Х. Сергеева и К. М. Гальченка, 1910. –12 с.
Друковані праці Харківської крайової сільськогосподарської станції з 1909 р. по 1930 р. :
огляд друкованих праць виконано порядком соцзмагання / Харківська крайова сільськогосподарська станція. – Х., 1930. – 24 с.
Список личного состава Института генетики и селекции АН УССР (научные работники,
научно-вспомогательный персонал и др., без обслуживающего персонала). – Х., 1947. – 8 с.
(Сильченко) Голуб Евдокия Даниловна : личное дело / Харьковская государственная
селекционная станция. – ХАДО. –1959. – № 54. – 17 с.
Библиографический указатель научных работ Украинского научно-исследовательского
института растениеводства, селекции и генетики им. В.Я. Юрьева (1909-1967) ; подгот. :
Е.Д. Голуб, К.И. Бендер. – Х., 1968. – 212 с.
Учѐные Харьковщины – сельскому и лесному хозяйству ; подгот. : А. Е. Селицкая,
М. Т. Пархоменко. – Х., 1968. –236 с.
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РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА
О. О. Посилаєва, В. В. Кириченко
Молодь – це наше сьогодення та майбутнє, вона має великий потенціал, запал та енергію,
які саме у молодому віці потрібно спрямувати у правильне русло – формування особистості та
розбудову суспільства. Тому ще в 1962 році при нашому Інституті рослинництва імені
В. Я. Юр‘єва НААН була створена Рада молодих вчених (РМВ), основною метою діяльності якої
є всебічне сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності молодих вчених, забезпечення системного підходу до підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу Інституту рослинництва.
Першим головою Ради був обраний Манзюк Віталій Тимофійович
– молодий та амбіційний завідувач лабораторії селекції ячменю УНДІРСіГ, а з 1963 р. заступник директора інституту з наукової роботи. Саме при
ньому було сформоване молодіжне наукове товариство Інституту, яке дало дорогу багатьом юр‘ївським науковцям, а сам Віталій Тимофійович
все своє життя присвятив рідній установі, де самореалізувався як видатний генетик, селекціонер і біотехнолог, доктор сільськогосподарських
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії
імені В. Я. Юр‘єва, він був умілим організатором, державним та громадським діячем.
Після нього в різні періоди Раду очолювали:
Долгова Олена Мартинівна – молода та перспективна аспірантка,
яка покинула кар‘єру педагога заради здійснення своєї мрії – стати фітопатологом. Після успішного захисту дисертації та здобуття ступеня кандидата с.-г. наук вона, як учениця і послідовниця І. В. Гречки, досягла
своєї мети та присвятила себе улюбленій справі. Впродовж багатьох років
Олена Мартинівна проводила оцінку різних форм соняшнику на стійкість
до вовчка, білої і сірої гнилей, фомопсису та інших хвороб. Була завідувачем лабораторії фітопатології та відділу імунітету. Наділена педагогічним
хистом вона невтомно працювала з молоддю та ділилася своїм досвідом
та знаннями. Організовувала наукові та просвітницькі заходи, була ініціатором втілення новаторських ідей.
Касьяненко Олександр Миколайович – на той час (1972-1975 рр.)
був аспірантом, під керівництвом В. Г. Вольфа захистив кандидатську дисертацію по селекції соняшнику. Згодом перейшов на Запорізьку дослідну
станцію, де пройшла решта його трудового шляху, який він завершив на
посаді директора установи. За його ініціативи у 1974 році була започаткована гарна інститутська традиція – підводити річні підсумки діяльності
молодих вчених через конкурс «Краща наукова робота», яку представляли
у формі наукового реферату чи фундаментальної розробки, а кращих нагороджували премією. В різні роки лауреатами цієї премії були М. Г. Ільїна,
В. К. Рябчун, С.М. Тимчук та ін.
Кириченко Віктор Васильович – очолював Раду з 1976 по 1979 рік. Весь його трудовий шлях пройшов в
стінах Інституту, починаючи з посади лаборанта до директора Інституту рослинництва імені Юр‘єва НААН, яку займає і по цей час. Його уміння відчувати людей та знаходити до кожного особливий підхід не раз допомагало у налагодженні наукових та дипломатичних
стосунків. Академік Віктор Васильович Кириченко, як тоді, так і тепер, згуртовує навколо себе молодь та весь науковий колектив. Його
передові погляди привертають до себе увагу та є визначальними у
багатьох наукових роботах. Це талановитий вчений, селекціонер,
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доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії 2013, Людина року 2017, безперечний лідер та приклад для наслідування молодому поколінню. Тому не дивно, що саме в 1976 р. для підвищення наукового рівня молодих вчених, розширення їх кругозору та ерудиції паралельно з роботою Ради молодих
вчених був організований дискусійний клуб «Современник». На засіданнях клубу, які організовували щомісяця, обговорювали різнопланові наукові питання (про віддалену гібридизацію,
гетерозис, моделювання сортів, селекційні аспекти генної інженерії, тощо). В клубі з циклом
лекцій перед молодими вченими виступали провідні вчені інституту: В. І. Дідусь,
З. І. Щелокова, Б. П. Гур‘єв, В. Г. Вольф, А. Ф. Шулиндін, П. М. Чекригін, В. І. Худоєрко, А.
П. Здрілько, Г. М. Громико, П. П. Літун.

Виступ професора А. Ф. Шулиндіна на засіданні молодих учених
На зміну В. В. Кириченку прийшов молодий та талановитий
Рябчун Віктор Кузьмович, який з 1980 по 1987 рік був на посаді
голови РМВ та активно захищав інтереси тогочасної молодої
спільноти установи. Зараз його ім‘я знають далеко за теренами
нашої країни, оскільки з 1992 р. він є національним куратором з
генетичних ресурсів рослин системи Міжнародного інституту
генетичних ресурсів рослин, представник України з генетичних
ресурсів рослин у ФАО. Під його керівництвом створено
Національне сховище насіння зразків генофонду рослин.
Кобизєва
Любов
Никифорівна
перейняла
естафету
керівництва
молодими вченими у 1988 р. Зі своїм ентузіазмом та
наполегливістю вона з легкістю справлялася з обовязками голови
Ради та займала активну позицію у житті Інституту. На сьогодні
Любов Никифорівна – доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН, тому набутий досвід на керівній посаді в Раді молодих вчених став у нагоді.
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Плехтяк Василь Миколайович очолював Раду з 1993 по 1995
рік займаючи посаду молодшого наукового співробітника в
лабораторії селекції озимого жита. В ці роки перебудови саме
починалося становлення української науки, в якому молоді вчені
юр‘ївці брали під його керівництвом безпосередню участь.
Розпочату роботу з 1996 року продовжив
молодий та енергійний науковий співробітник
цієї
ж
лабораторії
Єгоров
Дмитро
Костянтинович. За його участі були
організовані курси англійської мови для
співробітників інституту, молодь активно
брала участь у конференціях та висвітлювала
свої здобутки перед широким колом учених навчальних та наукових
установ. Рада молодих вчених для Дмитра Костянтиновича теж стала
своєрідним стартапом, сьогодні він є завідувачем своєї рідної
лабораторії селекції озимого жита, має науковий ступінь доктора с.-г.
наук та вчене звання старшого наукового співробітника.
Задорожна Ольга Анатоліївна, на той час перспективний науковий співробітник, кандидат біологічних наук, продовжила еру РМВ нашого Інституту в новому тисячолітті. За час її
головування (2000-2004 рр.) була прийнята стратегія роботи Ради, яка базувалась на колегіальній вибудові плану на поточний рік та проведенні наукових засідань молодих вчених з участю досвідчених науковців. За її організації в 2001 році (2-7 липня) була проведена міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми генетики, біотехнологіі і селекції». В
2003 році вперше творча група молодих науковців нашого інституту у складі: Голік Олег Вікторович, Задорожна Ольга Анатоліївна, Овсяннікова Наталія Станіславівна, за наукову працю: «Формування банку генетичних ресурсів зернових культур та використання їх в селекційних програмах» стали лауреатами Премії Президента України.

У першому ряду зліва направо: О. А. Задорожна, Н. С. Овсяннікова,
Л. Д. Кучма, Б. Є. Патон, О. В. Голік
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У 2004 році доля посміхнулася вдруге молоді нашого Інституту
і ще трьом молодим вченим поталанило стати лауреатами Премії
Президента, за комплексну роботу: «Адаптивний потенціал злакових
культур як основний фактор стабілізації виробництва зерна в Україні» її отримали: Коломацька Валерія Павлівна, Лісничий Валерій
Анатолійович та Горлачова Ольга Вікентіївна.
Горлачова Ольга Вікентіївна проявила себе не лише як молодий науковець, а й як креативний і талановитий організатор на
посаді голови Ради молодих вчених. За її керівництва (впродовж
2005-2008 рр.) та ініціативності в 2005 році було відроджено «Конкурс активності молодих вчених», основна мета якого – це підтримка молодих науковців за досягнення в науковій, навчальній, творчій
та суспільно-корисній діяльності. Цього ж 2005 року молоді вчені ще раз довели, що варті не
лише інститутського визнання і творча група у складі: Вус Євгенії Анатоліївни, Лучного Вадима Віталійовича та Глухової Наталії Анатоліївни отримали Премію Президента за роботу:
«Створення нових конкурентоспроможних сортів пшениці – вирішальний напрямок стабілізації виробництва зерна в Україні».

Вручення президентом В. А. Ющенком
премії для молодих вчених В. В. Лучному, 2005 р.
Завдяки чіткій і злагодженій роботі РМВі підтримці адміністрації інституту було організовано та проведено 20-22 червня 2006 р. Міжнародну наукову конференцію ―Інноваційні напрямки діяльності молодих вчених в галузі рослинництва‖ в якій безпосередньо взяли участь
52 молодих науковці, у тому числі з Росії (4 молодих вчених з ДНУВНІІ олійних культур ім.
В.С. Пустовойта РАСН), Білорусі (1 – РУП Институту овочівництва НАНБ), Криму (6 –
Кримського інституту АПВ УААН, Національного інституту Винограду і вина ―Магарач‖).
Творчий талант та наполегливість Ольги Вікентіївни були націлені на пошуки нових напрямків розвитку молоді та їх інтересів. Саме тому під її егідою формується ініціативний проект Ради молодих вчених – науково-інформаційна газета «Слово аспіранту», перших два номера якої виходять в 2006 році. Приділяється увага культурно-масовій роботі з молодими вченими, за їх участі було організовано новорічні концерти та святкові вечори.
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Учасники Міжнародної наукової конференції
―Інноваційні напрями діяльності молодих вчених в галузі рослинництва‖, червень, 2006 р.

2006 р. Нарада робочої групи РМВ
зліва направо: В. А. Лісничий, О. В. Горлачова, Р. А. Гутянський, Р. В. Рожков
У 2008 році на зміну О. В. Горлачовій обрано нового голову
РМВ, ним став науковий співробітник лабораторії селекції і генетики
ячменю Скидан Вадим Олександрович. За його діяльності було
започатковано сумісні засідання Рад молодих вчених наукових установ системи НААН (сумісне засідання з молодими вченими ННЦ «Інститут агрохімії і грунтознавства», Інституту овочівництва і баштанництва НААН, тощо), проведено IVміжнародну науково-практичну
конференцію «Стан та перспективи розвитку рослинницької галузі в
умовах змін клімату» (1-3 липня 2009 р.), у якій безпосередньо прийняли активну участь 29 молодих науковців, із них 6 – з «УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 1 – з «ГНУ
ВНИИ масличных культур имени В. С. Пустовойта Россельхозакадемии», 1 – з Уманського державного аграрного університету, 1 – з Ін567

ституту сільського господарства Полісся НААН, 3 – з Інституту землеробства і тваринництва
західного регіону НААН та 17 – з Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН. Велась
активна суспільна діяльність членів Ради у житті інституту: участь у концертах (Новий Рік, 100річчя Інституту рослинництва), проведення презентацій, Днів поля, підготовка та участь у виставках та спортивних змаганнях. Так, у складі наукового колективу Ю. Є. Огурцов став переможцем всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2009 року» у номінації
наука з доробком: «Технологія вирощування гороху на зерно в зоні східної частини Лісостепу
України». Цього ж року В. О. Скидан здобув 3 золоті медалі, одну срібну і одну бронзову на
всеукраїнських Чемпіонатах з армрестлінгу та бронзову медаль на Чемпіонаті Європи.
Авраменко Сергій Володимирович, на той час науковий
співробітник, а зараз провідний науковий співробітник відділу
рослинництва та сортовивчення, к. с.-г. наук, підхопив естафету
та з 2010 р. очолив Раду молодих вчених. За час його
керівництва було налагоджено співпрацю з Харківською
обласною сільськогосподарською дорадчою службою, Головним
управлінням агропомислового комплексу при ХОДА. У 2011 р.
було сформовано Харківську обласну раду молодих вчених та
спеціалістів у склад якої увійшли представники нашої Ради для
захисту інтересів молодих науковців аграрного профілю. За
участю молодих вчених з вищезгаданими організаціями
проведено 27 районних семінарів з питань ефективного
вирощування сільськогосподарських культур. Представники
наукової молоді долучалися до проведення лекцій у Салтівському та Харківському міському
клубі садівників та огородників. Проведено V-ту Міжнародну науково-практичну
конференцію молодих вчених Інноваційно-інвестиційний розвиток рослинницької галузі –
стан та перспективи» (липень, 2012 р.). У конференції прийняли участь молоді вчені з
України, Російської Федерації, Білорусі, Молдови та видано збірник тез, де опубліковано 151
роботу від 199 авторів. Молодь активно працювала та відстоювала честь Інституту. В 2011 р.
за роботу «Розробка технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю для
створення джерел імпортозамінної сировини» робоча група молодих вчених у складі: Діденко
Світлана Юріївна, Ніколенко Ірина Анатоліївнв та Тимчук Дмитро Сергійович стали
лауреатами Премії Президента. За період 2012-2014 рр. молодими вченими було захищено 15
дисертаційних робіт, отримано 13 патентів на корисну модель та 1 на винахід, отримане
свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, опубліковано понад 800 праць. У 20112012 рр. С. В. Авраменко був стипендіатом Кабінету Міністрів України, а в 2012 році отримав
ще й премію Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення в розбудові України».
Цього ж року ерудована та талановита аспірантка лабораторії селекції і насінництва
кукурудзи С. С. Китайова з доповіддю: Визначення поліморфізму інбредних ліній кукурудзи
(Zea mays L.) української та світової селекції за молекулярно-генетичними маркерами» посіла
І місце у конкурсі «За кращу наукову доповідь НААН з фундаментальних та прикладних
досліджень», а Ю. Є. Огурцов став степендіатом ХОДА в галузі науки і техніки (ім. О. Н. Соколовського). В 2013 р. стипендію ім. О. Н. Соколовськоговиборов
С. В. Авраменко, а Р.А. Гутянський став лауреатом Премії Кабінету
Міністрів України. Окрім наукових успіхів колектив РМВ активно
працював у напряму розвитку культурних, морально-етичних та
соціальних цінностей.
З жовтня 2014 р. і до тепер на посаді голови Ради молодих вчених
Посилаєва Оксана Олександрівна, старший науковий співробітник
лабораторії селекції сої, к. с.-г. наук, яка проводить націлену роботу
на зацікавлення молодих науковців до активної наукової та
суспільної роботи Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва та
НААН, а також становлення і розвиток особистих наукових
здібностей та моральних цінностей кожного представника молодої
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спільноти установи. На засіданнях Ради започаткована практика попереднього розгляду
обгрунтування тем кандидатських робіт і передзахисту звітів та дисертацій, а також командна
робота у вигляді інтегрованих доповідей, під час яких визначена тема всебічно розкривається
кількома доповідачами; удосконалено анкету щорічного рейтингу для молодих вчених. На
розгляд, обговорення та внесення доповнень і корективів виносяться документи з Міністерства
освіти та науки, Національної академії аграрних наук України (НААН). В 2015 р. була створена
Рада молодих вчених при НААН, а на початку 2017 р. при Харківській обласній державній
адміністрації, до складу яких увійшла і Рада нашого Інституту. В межах спільних проектів
молоді вчені відвідують лекторії з провідними науковцями країни та світу, взяли участь у
брифінгу присвяченому проблемам боротьби з піратством та плагіатом, у дні Здоров‘я, у
відкритті днів Литви в Харкові, заходах «Scienceweek», започаткували «Аграрний марафон».
Молодих вчених щорічно залучають до складу експертних комісій по оцінці стану
посівів у господарствах області, як лекторів при проведенні курсів підвищення кваліфікації
для агрономів Харківської області, зі своїми здобутками ознайомлюють керівників та
головних спеціалістів агроформувань різних форм власності на Днях поля, виїзних нарадах,
засіданнях, тощо. Молодь активно бере участь у різнопланових наукових конкурсах та посідає
призові місця. Так в конкурсі «За кращу наукову доповідь НААН з фундаментальних та
прикладних досліджень» у 2012 р. м. н. с. лабораторії генетики і біотехнології Г. Є.Акініна
виборола ІІ місце з роботою: «Генетичне різноманіття зразків нуту (CicerarienumL.) за ДНКмаркерами», а в 2017 р. Т. В. Сахно, н. с. лабораторії генетики, біотехнології та якості посіла
почесне І місце з доповіддю: «Морфофізіологічні особливості стійкості соняшнику до
вовчка».
У 2015 р. за цикл наукових праць:
«Система заходів з підвищення валового
виробництва зерна ячменю в Україні»
П. М. Солонечний, А. М. Звягінцева та К.
М. Манько стали лауреатами Премії
Президента для молодих вчених. Окрім
цього, Павло Миколайович Солонечний у
2016 р. за конкурсом здобув стипендію
Кабінету Міністрів України, а в 2017 р.
йому було присуджено стипендію ХОДА у
номінації
аграрні
науки
ім. О. Н. Соколовського.
В 2017 р. наші молоді вчені знову
стали кращими: О. О. Посилаєва та
П. В. Чернишенко
за
роботу
«Обгрунтування пріоритету селекційнотехнологічних розробок для сталого
виробництва сої в Україні» були
відзначені Премією Президента для
молодих вчених.
В Інституті рослинництва ім В. Я.
Юр‘єва НААН 7-8 липня 2016 р.
проведено
Міжнародну
науковопрактичну конференцію молодих вчених
«Інноваційні напрями розвитку галузі
рослинництва» в якій прийняли участь
Лауреати Премії президента 20015 р.
молоді
вчені
України,
Білорусі,
Казахстану, Швейцарії та Російської зліва направо:А. М. Звягінцева, П. М. Солонечний,
К. М. Манько
Федерації.
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Вручення премії молодим вченим президентом України П. О. Порошенком, 2017 р.
О. О. Посилаєвій та П. В. Чернишенку

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні напрями розвитку
галузі рослинництва», липень 2016 р.
Обговорено широке коло питань, визначено та нагороджено переможців за кращі
наукові доповіді. За матеріалами конференції виданий збірник тез доповідей, де опубліковано
61 роботу від 126 авторів.
Молоді вчені Інституту приймають активну участь у висвітленні своїх здобутків у
наукових виданнях, щорічно ними публікується понад 150 праць, при чому молоді науковці є
авторами не лише тез та статей а й співавторами монографій (О. О. Посилаєва,
П. В. Чернишенко «Соя», І. М. Ниска, Є. Ю. Кучеренко «Методологія виділення форм
польових культур за стійкістю до комплексу біо- та абіотичних чинників» та ін.), навчальних
посібників, методичних рекомендацій, каталогів, тощо. Значна частка авторства молодих
вчених є в одержанні державних патентів на корисні моделі та в авторських свідоцтвах на
сорти та гібриди рослин. За 2015-2017 рр. нашими молодими вченими захищено 11 дисертацій
на здобуття ступеня кандидата наук. Щорічно проводяться рейтинги успішності серед
молодих вчених та окремо серед аспірантів, з грошовими преміями переможцям.
Завдяки Оксані Олександрівні налагоджені міжнародні звязки та у 2017 р. підписано
договір між РМВ нашої установи та УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия». Предметом цього договору є науково-педагогічне співробітництво в сфері
досліджень у сільськогосподарськй області та комерціалізація спільних інноваційних
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наукових розробок. Створено та підтримується функціональність сторінок РМВ в соціальних
мережах (Facebook,Vk), де висвітлюється актуальна інформація по роботі Ради, наукових та
культурних заходах, наукових грантах, стипендіях, преміях, форумах, поширюється
інформація, яка стосується проблем молодих
науковців в Україні та світі; розроблено логотип Ради та виготовлено на замовлення яскраві
командні футболки.
Створено команду молодих
вчених «Ботани», яка з ентузіазмом
та завзятістю з 2016 р. щорічно
приймає участь у зльоті молодіжних
об‘єднань
під
патронатом
Харківської обласної молодіжної
організацї
військово-патріотичне
об‘єднання «Динамо». На зльоті
проходять різнопланові змагання, які
від учасників потребують, ерудиції,
кмітливості, гарної фізичної форми,
творчих талантів, креативності та
неординарності поглядів. Підготовка
та участь у зльоті згуртовує молодь,
заряджає позитивом, енергією та
надихає на майбутні звершення.
Окрім гарного настрою на згадку залишаються грамоти за призові місця та приємні спогади.
Молоді вчені випробували свою сміливість та фізичну підготовку на трасах різного
рівня складності у мотузковому парку «Сафарі», де проявили згуртованість, співпереживання
і взаємодопомогу колегам.
Відвідали з екскурсіями археологічний музей, Інститут кріобіології, музей природи.
Відновлена робота по підготовці святкових стінгазет та організацію музичних привітань до свят. До Дня науки проведено розважально-інтелектуальні заходи «Креативність науковця» та «Брейн-ринг».
З метою розвитку естетичного смаку та загального кругозору колектив молодих вчених
відвідує вистави в Харківському державному драматичному театрі ім. О. С. Пушкіна, Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М. В. Лисенка, були на грі харківської молодіжної ліги КВК, на концертах Харківського інституту мистецтв ім. Котляревського.
І на завершення хочеться процитувати слова Клода Леви-Строса, які будуть актуальні
завжди: «Вчений – це не той хто дає вірні відповіді, а той хто ставить правильні питання!»
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