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Колекції генетичних ресурсів однорічних кормових та 

зернобобових культур 

Галан М.С., Гук Р.М. 300 

Геофонд кукурудзи для гетерозисної селекції 

Кузьмишина Н.В., Вакуленко С.М., Тертишна Н.В. 304 

Формування насіннєвої продуктивності колекційних зраз-

ків стоколосу залежно від віку травостою 

Марініч Л.Г. 308 

Вплив сортових особливостей колекційних зразків стоко-

лосу безостого на довговічність і формування травостою 

Марініч Л.Г., Сокирко М.П., Кавалір Л.В. 312 

Результаты изучения эталонных сортов мировой коллек-

ции кукурузы согласно UPОV, в условиях Молдовы 

Мистрец Сильвия, Спыну Анжела 316 

Поповнення колекції генофонду обліпихи новим різнома-

ніттям 

Москалець В.В., Москалець Т.З. 320 

Формування колекції зразків генофонду буряків та їх ви-

користання 

Орлов С.Д., Бровко С.М., Кулік О.Г. 323 

Генетические ресурсы растений в Беларуси – история фо-

рмирования, сохранение и их использование 

Привалов Ф.И., Гриб С.И., Матыс И.С. 326 

Формування ознакової колекції сортів ячменю озимого за 

ознакою зимостійкості 

Рябчун Н.І., Іллічов Ю.Г. 331 

Вивчення ліній нуту в умовах південного Лісостепу  

України 

Силенко С.І., Андрущенко О.В., Кобизєва Л.Н.,  

Безугла О.М., Вус Н.О. 334 

Оцінка зразків ярої м`якої пшениці за технологічними та 

хлібопекарськими властивостями 

Солонечна О.В., Рябчун В.К., Музафарова В.А.,  

Буряк Л.І., Шелякіна Т.А. 338 
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Перспективы возобновления и внедрения сорго в аграрно-

промышленном секторе Республики Молдова 

Спиваченко А.Б., Ротарь Еужен, Дрегля М.В. 341 

Сорти черешні колекції генофонду і відбірні форми селе-

кції МДСС імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН, виділені за 

показниками урожайності і якості плодів 

Толстолік Л.М. 346 

Скринінг зразків національної колекції гречки за селек-

ційно-цінними ознаками 

Тригуб О.В. 350 

Генетичне різноманіття зразків озимого жита за крупніс-

тю зерна, високою урожайністю та числом падіння 

Ярош А.В., Рябчун В.К., Буряк Л.І. 355 

  

СЕКЦІЯ 4 

Генетика, біохімія та біотехнологія польових культур 

  

Use of mature embryo culture in vitro for chromosome 

doubling in maize maternal haploids 

Білинська О.В., Понуренко С.Г., Чернобай Л.М. 359 

Каллусообразование у эксплантов льна масличного на 

различных питательных средах 

Сорока А.И. 362 

Хімічний склад і якість сортів та перспективних гібридів 

тютюну в умовах Придністров‘я України 

Юречко А.А., Бялковська Г.Д., Вельган Є.Л. 366 

  

СЕКЦІЯ 5 

Адаптивність до біо- та абіотичних чинників 

  

Екологічні аспекти культивування буркуну білого  

однорічного 

Бєлов В.О., Влащук А.М., Дробіт О.С. 373 

Хвороби бульб картоплі при зберіганні в умовах  

Лівобережного Степу України 

Голосна Л.М., Шевчук О.В., Афанасьєва О.Г.,  

Зленко Д.С. 375 
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Вплив саліцилової кислоти на продуктивність сільського-

сподарських культур за нульових технологій 

Діденко Н.О., Коновалова В.М. 378 

Перспективні гібриди соняшнику за ознакою стійкості до 

альтернації в умовах півдня України 

Кутіщева Н.М., Шугурова Н.О. 381 

Вплив погодних чинників на варіювання морфологічних 

показників трилінійних гібридів соняшника 

Кутіщева Н.М., Шудря Л.І., Одинець С.І. 385 

Джерела стійкості гороху до хвороб та шкідників 

Кучеренко Є.Ю., Звягінцева А.М., Зуєва К.В.,  

Василенко А.О. 389 

Селекційна цінність нових сортів тритикале ярого 

Любич В.В 394 

Ecological and Genetic Approaches in Adaptive Winter 

Wheat Breeding Under Climate Change 

Макаова Б.Є., Тищенко В.М. 397 

Особливості відбору та перевірки вихідного матеріалу 

нуту звичайного на стійкість до низьких позитивних тем-

ператур в лабораторних умовах 

Очкала О.С., Лаврова Г.Д., Гаврилов С.В. 401 

Морозостійкість зразків зимуючого гороху у польових 

умовах східного лісостепу України 

Салій Д.С. 404 

Лісостеповий флористичний комплекс полезахисних лі-

сових смуг 

Сидоренко С.В. 406 

Випробування перспективного селекційного матеріалу на 

стійкість проти парші звичайної 

Сидорчук В.І., Писаренко Н.В., Гордієнко В.В. 410 
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ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ ДЕЛОНЕ: ЖИТТЄВИЙ ТА 

ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВИДАТНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО  

ГЕНЕТИКА 

 

Кобизєва Л.Н., Фатєєва О.О. 

 

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН 

E-mail: yuriev1908@gmail.com 

 

В 2021 р. виповнюється 130 років з дня народження й 

52 роки з дня смерті видатного вітчизняного вченого-

генетика й рослинника Л.М. Делоне Лева Миколайович на-

родився 11 травня 1891 р. в родині науковців у м. Санкт-

Петербург. Родина змінила декілька місць проживання. Ме-

шкали у Новій Олександрії, Варшаві, Києві. У Києві хлоп-

чик закінчив 4-ту класичну гімназію. У 1911 р. вступає на 

відділення природознавства фізико-математичного факуль-

тету Київського університету. Студентські дослідження ви-

конував під керівництвом видатного російського цитогене-

тика С.Г. Навашина, спілкування з яким вплинуло на світо-

гляд молодого вченого. Закінчив ВНЗ у 1918 р. за спеціаль-

ністю «цитологія та ембріологія рослин». Залишається в уні-

верситеті для підготовки професорського звання. В 1919 р. 

нелегальним шляхом переїздить до Тбілісі, де на той час за 

станом здоров‘я працював С.Г. Навашин. 

Впродовж 1920-1925 рр. працює одночасно співробі-

тником Ботанічного саду і асистентом кафедри ботаніки аг-

рономічного факультету державного політехнічного інсти-

туту м. Тбілісі. З 1925 р. по 1928 р. займає посаду наукового 

співробітника Інституту цукрових буряків у Києві. 

У 1928-1933 рр. – завідувач кафедри, професор Мас-

лівського інституту селекції та насінництва. Крім цитогене-

тичних досліджень займається вивченням індукованого му-

тагенезу. 

В 1933 р. переїздить до Харкова. Займає спочатку по-

саду завідувача кафедри генетики, селекції та насінництва 
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(1934-1946 рр.), а впродовж 1946-1948 рр. – завідувача кафе-

дри ботаніки Харківського сільськогосподарського інститу-

ту, якому в 1946 р. присвоєно ім‘я В.В. Докучаєва. З 1934 р. 

вчений разом з А.О. Сапєгіним розпочинає дослідження з 

радіоактивної селекції рослин. Цього ж року ним відкрито 

явище паралелізму в мінливості природних та експеримен-

тальних мутацій.  

В жовтні 1935 р. Льву Миколайовичу присуджено на-

укову ступінь доктора біологічних наук без захисту дисер-

тації за сукупність наукових праць в галузі генетики і цито-

логії. В березні 1937 р. присвоєно звання професора. В 1938 

р. до друку виходить один із перших вітчизняних підручни-

ків «Курс генетики». Автори підручника Л.М. Делоне й 

М.М. Гришко.  

В 1946 р. в м. Харків АН УРСР створює Інститут ге-

нетики та селекції. Директором призначено академіка В.Я. 

Юр‘єва. В.Я. Юр‘єв запросив працювати за сумісництвом 

Льва Миколайовича на посаду завідувача лабораторії цито-

генетики. 

Після сумних подій 1948 р. «славнозвісної» сесії ВА-

СГНІЛ, роботу в сільськогосподарському інституті довелося 

залишити. Бо за виразом секретаря Харківського обкому 

партії О.М. Румянцева не міг професор зі світовим ім‘ям 

«отравлять сознание студентов». Крім Л.М. Делоне, на сесії 

вейсманістами-морганістами було визнано таких науковців 

Інституту генетики та селекції АН УРСР як І.М. Полякова, 

М.М. Кулешова, Ю.П. Мірюту, П.В. Кучумова. Тематику 

інституту охарактеризували «менделістською». 

На захист наукових досліджень Льва Миколайовича 

академік В.Я. Юр‘єв подав пропозиції до Президії АН УРСР 

про практичну цінність його селекційних досліджень. Однак 

Президія винесла рішення про звільнення вченого з посади 

завідувача, а згодом і з інституту. Тільки наприкінці 1949 р. 

було змінено рішення Президії і вченого знову прийняли на 

роботу, але вже на посаду старшого наукового співробітника 

лабораторії методів селекції. 
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У 1956 р. на базі Інституту генетики і селекції АН 

УРСР і Харківської державної селекційної станції створено 

Український науково-дослідний інститут рослинництва, се-

лекції і генетики. Очолив інститут академік В.Я. Юр‘єв. 

Л.М. Делоне повертається до своїх улюблених генетичних 

досліджень у знов створеному відділі агроекології і рослин-

них ресурсів, який він очолив. Розпочав планомірну роботу 

зі збору і формування колекції світових рослинних ресурсів 

для вітчизняної селекції сільськогосподарських культур, та 

їхнього вивчення. Саме Лев Миколайович координував цю 

тематику в Україні. Під його керівництвом організовано до-

слідження семи культур: озима та пшениця, ярий ячмінь, 

овес, кукурудза, квасоля, нут. За період його роботи (1956-

1969 рр.) зібрано 8,5 тис. сортозразків з республік колиш-

нього Радянського Союзу та закордонних країн. Використо-

вуючи метод спонтанних мутацій у пшениці під впливом 

зовнішніх умов, ним разом з іншим видатним вітчизняним 

вченим в галузі селекції В.І. Дідусем створено сорт озимої 

пшениці Харківська 4. Основні наукові праці вченого прис-

вячені каріосистематиці, цитології та генетиці рослин. 

Після смерті своєї дружини, з якою прожив більш як 

50 років, переїздить до доньки в Москву. Наталя Миколаїв-

на, донька вченого – видатний фахівець в галузі радіобіоло-

гії. Свого часу приймала участь в радянській космічній про-

грамі. 

Помер Лев Миколайович Делоне 1 листопада 1969 р. 
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LEV MYKOLAIOVYCH DELONE:  

LIFE AND CREATIVE CAREER OF THE  

OUTSTANDING DOMESTIC GENETICIST 

 

Kobyzeva L.N., Fatieieva O.O. 

 

Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev NAAS 

E-mail: yuriev1908@gmail.com 

 

In 2021 it will be 130 years since the birth and 52 years 

since the death of the outstanding domestic scientist-geneticist 

and plant grower L.M. Delone. Lev Mykolaiovych was born on 

May 11, 1891 in a family of scientists in St. Petersburg. The 

family changed several places of residence. They lived in New 

Alexandria, Warsaw, and Kyiv. In Kyiv, the boy finished Classi-

cal Gymnasium 4. In 1911, he entered the University of Kyiv, 

Faculty of Physics and Mathematics, Chair of Natural Sciences. 

The student performed research under the guidance of the prom-

inent Russian cytogenetist S.G. Navashin, communication with 

whom influenced the worldview of the young scientist a lot. He 

graduated from the university in 1918 with a degree in cytology 

and plant embryology. He remained at the university to prepare 

for a professorship. In 1919, he moved illegally to Tbilisi, where 

at that time S.G. Navashin worked. 

In 1920-1925, he worked concurrently as an employee of 

the Botanical Garden and as an assistant of the Chair of Botany 

of the Agronomic Faculty of the State Polytechnic Institute of 

Tbilisi. From 1925 to 1928, he held the position of researcher at 

the Institute of Sugar Beet in Kyiv. 

In 1928-1933, he was Head of the Chair, a professor of 

Masliv Institute of Breeding and Seed Production. In addition to 

cytogenetic studies, he studies induced mutagenesis. 

In 1933, he moved to Kharkiv. He first held the position 

of Head of the Chair of Genetics, Breeding and Seed Production 

(1934-1946) and in 946-1948 - Head of the Chair of Botany of 

Kharkiv Agricultural Institute, which in 1946 was named after 
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V.V. Dokuchaev. Startin from 1934, the scientist together with 

A.O. Sapegin begins research into radioactive plant breeding. In 

the same year, he discovered the phenomenon of parallelism in 

the variability of natural and experimental mutations. 

In October 1935, Lev Mykolaiovych was admitted with 

the academic degree of Doctor of Biological Sciences without 

defending thesis for a serie of scientific papers in genetics and 

cytology. In March 1937, he got the title of professor. In 1938, 

one of the first domestic guides "Genetics Course" was pub-

lished. L.M. Delone and M.M. Grishko were the authors of the 

guide. 

In 1946, the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR 

founded the Institute of Genetics and Breeding in Kharkiv. 

Academician V.Ya. Yuriev was appointed as the director. V.Ya. 

Yuriev invited Lev Mykolaiovych to work part-time as the Head 

of the Cytogenetics Laboratory. 

After the sad events of 1948, the infamous session of the 

All-Union Academy of Agricultural Sciences, he had to leave his 

job at the Agricultural Institute. Because as the secretary of the 

Kharkiv Regional Committee of the Communist Party, O.M. 

Rumiantsev, said "The world-renowned professor should not 

poison the students‘ minds." In addition to L.M. Delone, at that 

session, such scientists of the Institute of Genetics and Breeding 

of the Academy of Sciences of Ukr.SSR as I.M. Poliakov, M.M. 

Kuleshov, Yu.P. Miriuta, P.V. Kuchumov were recognized as 

―weissmanists-morganists‖. The Institute‘s area of research was 

described as "Mendelian." 

In defense of L.M. Delone‘s scientific research, academi-

cian V.Ya. Yuriev submitted proposals to the Presidium of the 

Academy of Sciences of Ukr.SSR on the practical value of his 

breeding studies. However, the Presidium decided to dismiss the 

scientist from the post of Head, and later from the Institute. Only 

at the end of 1949, the Presidium changed its mind and the scien-

tist was hired again, but as a senior researcher of the Laboratory 

of Breeding Methods. 
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In 1956, the Ukrainian Research Institute of Plant Pro-

duction, Breeding and Genetics was founded on the basis of the 

Institute of Genetics and Breeding of the Academy of Sciences 

of Ukr.SSR and Kharkiv State Breeding Station. The institute 

was headed by Academician VYa Yuriev. L.M. Delone returned 

to his favorite genetic research in the newly created Department 

of Agroecology and Plant Resources, which he headed. He began 

systematic work on formation of collections of world plant re-

sources for the domestic breeding and studies of crops. It was 

Lev Mykolaiovych who coordinated this topic in Ukraine. Under 

his leadership, studies of seven crops were organized: winter and 

spring wheat, spring barley, oat, corn, bean, and chickpea. Dur-

ing the period of his activities (1956-1969), 8,500 varieties were 

collected from the republics of the former Soviet Union and oth-

er countries. Using spontaneous mutations in wheat under the 

influence of external conditions, he together with another promi-

nent domestic breeder, V.I. Didus, created winter wheat variety 

Kharkivska 4. The scientist‘s main scientific works were devoted 

to karyosystematics, cytology and plant genetics. 

After the death of his wife, with whom he lived for more 

than 50 years, he moved to his daughter to Moscow. Nataliia 

Mykolayivna, the scientist's daughter, is an outstanding specialist 

in radiobiology. Back then, she participated in the Soviet space 

program. 

Lev Mykolaiovych Delone died on November 1, 1969. 
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С.М. ФРІДЕНТАЛЬ – ВИДАТНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ 

ВЧЕНИЙ В ГАЛУЗІ СЕЛЕКЦІЇ ЗЕРНОБОБОВИХ 

КУЛЬТУР 

 

В.М. Ожерельєва
1
, О.О. Садовой

1
, М.Г. Голохоринська

2
 

 
1
Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН 

2
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна 

станія Інституту сільського господарства  

Карпатського регіону НААН 

E-mail: yuriev1908@gmail.com 

 

Софія Михайлівна Фріденталь народилася 30 січня 

1901 року у м. Полтава в родині ремісника. Її батько був фо-

тографом. Крім Софії у батьків були ще дві доньки. Одна з 

них померла у віці 19 років, а інша мала психічні розлади й 

здебільш знаходилася в Харківській психічній лікарні. 

В 1918 р. Софія Михайлівна закінчила Полтавську 

жіночу гімназію й цього ж року вступає до Харківського 

сільськогосподарського інституту ім. В.В.Докучаєва, який 

закінчила у 1925 р. за спеціальністю «агроном-рослинник». З 

квітня 1925 р. по березень 1926 р. працювала на Харківській 

Центральній  контрольно-насіннєвій станції. Займалася пи-

таннями вивчення льону України. Впродовж 1926-1934 рр. 

займала посади лаборанта і асистента Українського відді-

лення Всесоюзного інституту рослинництва, яке з 1931 р. 

перейшло до відомства Українського інституту рослинницт-

ва (ст. Огульці, с. Литвинівка Валківського району Харків-

ської області). Робота заключалася у сортовивченні бобових 

культур, а також вирощуванні озимої вики в плодовому са-

ду, отриманні двох врожаїв чини на рік. 

Як фахівця з бобових культур, з квітня 1934 р. Софію 

Михайлівну переводять спочатку на посаду старшого науко-

вого співробітника, а згодом на посаду завідувача лаборато-

рії селекції зернобобових культур Харківської селекційно-

дослідної станції. Цю посаду вона займала аж до 1969 р. На 
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станції, а згодом і в Укр. НДІРСіГ ім. В.Я. Юр‘єва  вона за-

ймалася селекцією квасолі, гороху та сої. Навіть мешкала 

разом зі старенькою матір‘ю на теренах рідної станції. 

В 1941 р. разом з Харківською селекційно-дослідною 

станцією евакуювалася до Камишинської селекційної стан-

ції. З серпня 1942 р. по грудень 1943 р., за наказом Нарком-

зему СРСР, її відрядили до Челябінської селекційної станції. 

Там вона очолила групу бобових культур. А вже в січні 1944 

р. повернулася до рідної станції.  

Свого часу Софія Михайлівна виконала великий об-

сяг робіт зі збирання й вивчення місцевих сортів гороху та 

квасолі з різних регіонів колишнього Радянського Союзу. 

Кращі з них використовувалися для добору і схрещувань. 

Нею виявлено поширення природної гібридизації квасолі, 

що стало джерелом багатого формотворчого процесу. З по-

томств гібридного матеріалу виділено ряд нових цінних 

форм квасолі. 

С.М. Фріденталь вивчила біологію цвітіння квасолі, 

на основі чого нею розроблено методику і техніку схрещу-

вань, що дало можливість застосовувати гібридизацію в се-

лекційній роботі з квасолею. Вперше у першому поколінні 

майже у всіх гібридних комбінаціях квасолі виявлено гете-

розис з продуктивності, стійкості до хвороб та інших ознак, 

що раніше не були відомі. 

У 1947 р. вона захистила дисертацію на здобуття нау-

кового ступеня кандидата с.-г. наук на тему «Селекция фа-

соли на Харьковской государственной опытной станции». В 

1951 р. отримала почесне звання «старший науковий співро-

бітник» за спеціальністю «селекція і насінництво зернобобо-

вих культур». С.М. Фріденталь є автором більш як 50 науко-

вих праць, автором сорту квасолі Новинка, Бомба крупная, 

Харківська 143, Харківська 4, сорту гороху Харківський 131 

та співавтором сортів гороху Харківський 74 та сої Струнка. 

Її нагороджено дипломами та медалями ВДНГ СРСР, 

медаллю «За доблестный труд…». 
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S.M. FRIDENTAL - AN OUTSTANDING DOMESTIC 

SCIENTIST IN GRAIN LEGUME BREEDING 

 

Ozherelieva V.M., Sadovoi O.O., Holokhorynsʹka M.Н. 

 

Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev NAAS 

E-mail: yuriev1908@gmail.com 

 

Sofiia Mykhailivna Fridental was born on January 30, 

1901 in Poltava in the family of a craftsman. Her father was a 

photographer. In addition to Sofiia, her parents had two more 

daughters. One of them died at the age of 19, and the other had 

mental disorders and was mostly kept in Kharkiv Asylum. 

In 1918, Sofiia Mykhailivna graduated from Poltava 

Women's Gymnasium; in the same year she entered Kharkiv 

Agricultural Institute named after V.V. Dokuchaev and graduat-

ed from it with a degree in plant agronomy in 1925. From April 

1925 to March 1926, she worked at Kharkiv Central Control 

Seed Station. She studies Ukrainian flax. In 1926-1934, she held 

the positions of laboratory assistant and assistant lecture at the 

Ukrainian branch of the All-Union Institute of Plant Production, 

which in 1931 passed under the control of the Ukrainian Institute 

of Plant Production (Ogultsi station, Lytvynivka village, 

Valkivskyi Raion, Kharkivska Oblast). Her work consisted in 

legume cultivation, winter vetch cultivation in orchards and ob-

taining two pea vine harvests per year. 

Starting from April 1934, being a specialist in legumes, 

Sofiia Mykhailivna was promoted first to the position of senior 

researcher, and later to the position of head of the Laboratory of 

Grain legume Breeding of Kharkiv Breeding Experimental Sta-

tion. She held this position until 1969. At the station, and later in 

the Ukrainian Scientific and Research Institute of Plant Produc-

tion, Breeding and Genetics named after V.Ya. Yuriev, she bred 

bean, pea and soybean. She even lived with her old mother in at 

the Station. 
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In 1941, together with Kharkiv Breeding Experimental 

Station, she was evacuated to Kamyshyn Breeding Station. From 

August 1942 to December 1943, by order of the People's Com-

missariat of Agriculture of the USSR, she was sent to Chelya-

binsk Breeding Station. There, she supervised a legume team. In 

January 1944, she returned to her home station. 

Back then, Sofiia Mykhailivna performed a large amount 

of work, collecting and studying pea and bean landraces from 

different regions of the former Soviet Union. The best of them 

were used for selection and crossbreeding. She discovered natu-

ral hybridization of bean, which became a source of diverse 

morphogenesis. A number of new valuable forms of bean were 

chosen from the hybrids‘ offspring. 

S.M. Fridental studied the biology of bean anthesis and, 

on the basis, she developed crossbreeding techniques, which al-

lowed for the use of hybridization in bean breeding. For the first 

time, heterosis in performance, disease resistance and other traits 

that previously had not been known for heterosis was found in 

the first generation of almost all hybrid bean combinations. 

In 1947, she defended her thesis "Bean Breeding at the 

Kharkiv State Experimental Station for the academic degree of 

Candidate of Agricultural Sciences." In 1951, she received the 

honorary title Senior Researcher in Breeding and Seed Produc-

tion of Grain Legumes. SM Fridental is the author of more than 

50 scientific papers; the author of bean varieties Novynka, Bom-

ba Krupnaya, Kharkivska 143, and Kharkivska 4; pea variety 

Kharkivskyi 131; and a co-author of pea variety Kharkivskyy 74 

and soybean variety Strunka. 

She was awarded diplomas and medals of the USSR Ex-

hibition of Economic Achievements and the medal "For Valiant 

Labor". 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ 

МІКРОДОБРИВ СПЕКТРУМ У ПОСІВАХ 

КУКУРУДЗИ  

 

Гирка А.Д., Сидоренко Ю.Я., Бочевар О.В., Алєксєєв Я.В. 

 

Державна установа Інститут зернових культур НААН 

E-mail: inst_zerna@ukr.net; adgyrka@gmail.com 

 

Кукурудза – одна із основних зернових культур су-

часного світового землеробства з високим потенціалом вро-

жайності. В країнах світу близько 20 % її зерна використову-

ється на продовольчі цілі, 15-20 % – на технічні і 60-65 % – 

на корм. 

Відомо, що у технології вирощування кукурудзи осо-

бливу увагу приділяють системі заходів з підготовці насіння 

до сівби, яка включає його обробку плівкоутворюючими 

препаратами, протруйниками, біологічно-активними речови-

нами, мікро добривами. Це створює передумови здійснення 

сівби у більш ранні строки, а також ефективного захисту на-

сіння та проростків рослин кукурудзи від ґрунтових шкідни-

ків та хвороб. Крім того, мікроелементи сприяють активізації 

біологічних процесів у насінні, підвищенню його життєздат-

ності та польової схожості, зростанню надземної маси і ко-

реневої системи рослин. Мікродобрива також здатні підви-

щувати стійкість рослин до несприятливих умов навколиш-

нього середовища, таких як низькі або підвищені температу-

ри повітря, посухи. 

Метою наукових досліджень було вивчити вплив пе-

редпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень 

рослин комплексними мікродобривами Спектрум  на форму-

вання врожайності зерна кукурудзи. 

Дослідження проводились впродовж 2019-2020 рр. в 

зерно-паро-просапній сівозміні Ерастівської дослідної станції  

ДУ ІЗК НААН, яка розташована у північному Степу України.
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Агротехніка у досліді – загальноприйнята для зони. 

Результати досліджень показали, що використання 

комплексних мікродобрив Спектрум за передпосівної обробки 

насіння та послідуючого позакореневого підживлення рослин 

кукурудзи гібриду Солонянський 298 СВ у фазах 3-5 та 8-10 

листків не здійснювало помітного впливу на строки настання 

та тривалість основних фенологічних фаз розвитку культури. 

Однак експериментальними даними було встановлено 

підвищення енергії проростання та польової схожості насіння 

кукурудзи на 7 і 9 %, порівняно з контролем, відповідно за-

значеним показникам у разі його передпосівної обробки пре-

паратом Спектрум АскоСтарт з нормою витрати 4,0 л/т. 

Спостереження за особливостями росту і розвитку рос-

лин кукурудзи під впливом комплексних мікродобрив Спект-

рум свідчать, що усі модифікації препаратів Спектрум сприя-

ли посиленню росту рослин та накопиченню більшої їх абсо-

лютно-сухої маси. Ця тенденція простежувалась впродовж 

усього вегетаційного періоду розвитку рослин кукурудзи та 

підтверджувалась замірами біометричних показників (табл. 1).  

Так, порівняно з контрольним варіантом, підживлення 

кукурудзи комплексними мікродобривами Спектрум у фазах 

3-5 та 8-10 листків сприяло підвищенню висоти рослин у 

фазі повної стиглості зерна на 28,8-40,9 см та збільшенню 

абсолютно-сухої маси однієї рослини на 25,3-135,2 г (вар. 3-

10). Найкраще сформувались рослини кукурудзи перед зби-

ранням врожаю у варіантах 6-10, де підживлення посівів 

проводили у фазі 3-5 листків препаратами Спектрум Аско-

Ріст, 1,5 л/га, Спектрум Мікс – С, 2,0 кг/га, Спектрум Корн-

Мікс, 2,5 л/га + Zn+S, 1,5 л/га, Спектрум КорнМікс, 2,5 л/га + 

Борон-150, 1,0 л/га (вар. 6-9) та у фазі 8−10 листків – суміш-

шю препаратів Борон-150, 1,0 л/га + Zn +S, 1,5 л/га + Корн-

Мікс, 2,5 л/га (вар. 10). 

Необхідно відмітити, що більш розвиненими рослини 

кукурудзи були у варіанті 10 – висота рослин сягала 242,2 см, 

абсолютно-суха маса однієї рослини – 1010,3 г, тоді як на кон-

тролі ці показники становили відповідно 201,3 см та 875,1 г. 
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Таблиця 1. Нагромадження сухої речовини рослин кукурудзи 

за основними фазами росту і розвитку залежно від строків та 

способів застосування комплексних мікродобрив Спектрум 

№ 

ва

р 

Фаза росту і розвитку рослин кукурудзи 

Варіант досліду 

викидання 

волоті 
цвітіння 

повна  

стиглість 

1* 2* 1 2 1 2 

1. 
Контроль (без обробки 

насіння та рослин) 
180,6 560,8 196,0 646,0 201,3 875,1 

2. 
Обробка насіння Спектрум 

АскоСтарт, 4,0 л/т 
186,7 564,2 204,8 699,5 221,8 905,7 

3. 

Підживлення у фазі 3−5 

листків Спектрум Борон 

150, 1,0 л/га 

188,5 566,1 209,0 709,8 230,1 900,4 

4. 

Підживлення у фазі 3−5 

листків Спектрум Zn+S, 

1,5 л/га 

190,8 567,8 211,5 728,5 232,4 908,7 

5. 

Підживлення у фазі 3−5 

листків Спектрум Корн-

Мікс, 2,5 л/га 

190,4 570,2 210,0 723,8 236,6 913,6 

6. 

Підживлення у фазі 3−5 

листків Спектрум Аско-

Ріст, 1,5 л/га 

193,9 571,1 211,5 730,2 238,1 970,4 

7. 

Підживлення у фазі 3−5 

листків Спектрум Мікс – 

С, 2,0 кг/га 

191,7 575,6 210,0 725,6 235,3 965,8 

8. 

Підживлення у фазі 3−5 

листків Спектрум КорнМікс, 

2,5 л/га + Zn+S, 1,5 л/га 

191,3 579,8 208,4 730,5 232,7 980,4 

9. 

Підживлення у фазі 3−5 

листків Спектрум Корн-

Мікс, 2,5 л/га + Борон-150, 

1,0 л/га 

193,4 580,5 212,4 736,7 238,4 986,3 

10. 

Підживлення у фазі 8−10 

листків Борон-150, 1,0 л/га 

+ Zn +S, 1,5л/га + Корн-

Мікс, 2,5 л/га 

193,2 581,6 213,1 739,4 242,2 1010,3 

Примітка: 1* – висота рослин, см;  

     2* – абсолютно-суха маса 1 рослини, г 
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Визначення основних елементів структури врожаю 

кукурудзи показало, що у варіантах, де проводили піджив-

лення посівів у фазах 3-5 та 8-10 листків сформувалися більш 

високопродуктивні рослини. Так, у варіантах 6-10 довжина 

качана склала 22,6-23,9 см, діаметр качана – 4,4-4,6 см, маса 

зерна з качана – 155,3-157,4 г, маса 1000 зерен – 348,8-351,8 

г, що перевищило контрольні показники на 4,3−5,6 см, 0,4-

0,6 см, 23,3-25,4 г, 23,5-26,5 г відповідно (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Елементи структури та врожайність зерна куку-

рудзи залежно від строків та способів застосування комплек-

сних мікродобрив Спектрум 

№ 

вар 
Варіант досліду 

Д
о
в
ж
и
н
а 

 

к
ач
ан
а,
 с
м

 

Д
іа
м
ет
р
  

к
ач
ан
а,

 с
м

 

М
ас
а 
зе
р
н
а 
з 

к
ач
ан
а,
 г

 

М
ас
а 
1
0
0
0
  

зе
р
ен
, 
г 

У
р
о
ж
ай
н
іс
ть
 

зе
р
н
а,

 т
/г
а
 

1. 
Контроль (без обробки насіння та 

рослин) 
18,3 4,0 132,0 325,3 5,52 

2. 
Обробка насіння Спектрум Аско 

Старт, 4,0 л/т 
21,3 4,5 136,2 330,2 5,68 

3. 
Підживлення у фазі 3−5 листків 

Спектрум Борон 150, 1,0 л/га 
22,1 4,5 141,2 335,0 5,71 

4. 
Підживлення у фазі 3−5 листків 

Спектрум Zn+S, 1,5 л/га 
22,6 4,4 140,0 332,9 5,63 

5. 
Підживлення у фазі 3−5 листків 

Спектрум КорнМікс, 2,5 л/га 
22,8 4,5 154,3 345,2 5,70 

6. 
Підживлення у фазі 3−5 листків 

Спектрум АскоРіст, 1,5 л/га 
23,5 4,5 157,4 351,3 5,99 

7. 
Підживлення у фазі 3−5 листків 

Спектрум Мікс – С, 2,0 кг/га 
22,6 4,4 155,3 348,8 5,84 

8. 

Підживлення у фазі 3−5 листків 

Спектрум КорнМікс, 2,5 л/га + 

Zn+S, 1,5 л/га 

23,7 4,6 155,8 349,4 5,88 

9. 

Підживлення у фазі 3−5 листків 

Спектрум КорнМікс, 2,5 л/га + 

Борон-150, 1,0 л/га 

23,2 4,6 155,5 350,9 5,93 

10. 

Підживлення у фазі 8−10 листків 

Борон-150, 1,0 л/га + Zn +S, 1,5л/га 

+ КорнМікс, 2,5 л/га 

23,9 4,6 156,7 351,8 6,02 

          НІР0,05, т/га 0,07 
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Найвищу зернову продуктивність кукурудзи гібриду 

Солонянський 298 СВ одержали у варіанті з позакореневим 

підживленням рослин у фазі 8-10 листків сумішшю препара-

тів Борон-150, 1,0 л/га + Zn +S, 1,5 л/га + КорнМікс, 2,5 л/га – 

6,02 т/га, що перевищило контроль на 0,50 т/га. Висока вро-

жайність зерна кукурудзи спостерігалась також у варіантах 

6-9 з використання мікродобрив Спектрум у фазі 3-5 листків, 

де вона склала 5,84-5,99 т/га, тоді як на контролі становила 

5,52 т/га. 

Передпосівна обробка насіння кукурудзи препаратом 

Спектрум АскоСтарт з нормою витрати 4,0 л/т сприяла під-

вищенню врожайності культури на 0,16 т/га (вар. 2). Практи-

чно рівноцінні прибавки врожайності зерна кукурудзи в дос-

ліді відносно контролю (0,11-0,18 т/га) були одержані за по-

закореневого підживлення рослин у фазі 3-5 листків препа-

ратами Спектрум Борон 150, 1,0 л/га, Спектрум Zn+S, 1,5 

л/га, Спектрум КорнМікс, 2,5 л/га (вар. 3-5). 

Таким чином, проведеними експериментальними дос-

лідженнями встановлено, що позакореневе підживлення рос-

лин кукурудзи гібриду Солонянський 298 СВ у фазах 3-5 та 

8-10 листків комплексними мікродобривами Спектрум забез-

печило достовірний приріст урожайності зерна культури на 

рівні 0,11-0,50 т/га. Кращими за ефективністю виявились 

варіанти з внесенням у фазі 3-5 листків мікродобрива Спект-

рум АскоРіст, 1,5 л/га, а у фазі 8−10 листків суміші препара-

тів Борон-150, 1,0 л/га + Zn +S, 1,5 л/га + КорнМікс, 2,5 л/га 

(вар. 6, 10). Прибавка врожайності зерна кукурудзи у цих 

варіантах склала 0,47-0,50 т/га або 8,5-9,1 %. 
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The results found that treatment of hybrid Solonian-

skyi 298 SV seeds with compound microfertilizer Spectrum (4 

L/t) and foliar fertilization (1.0-2.5 L/ha) of maize plants with 

Spectrum in the phases of 3-5 and 8-10 leaves positively affected 

biometric indicators during the growing period and the yield con-

stituents. Depending on the fertilization variant, the plant height 

in the ‗full grain ripeness‘ phase increased by 20.5-40.9 cm, abso-

lutely dry weight per plant – by 30.6-135.2 g, cob length – by 

3.0-5.6 cm, cob diameter – by 0.4-0.6 cm, grain weight per cob – 

by 4.2-25.4 g, 1000-grain weight – by 4.9-26.5 g, grain yield – by 

0.11-0.50 t/ha or 1.9-9.1 % in comparison with the control. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ  

ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ НА ЗЕРНО 

 

Глубокий О.М., Попов С.І., Авраменко С.В. 

 

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 
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Вступ. Горох посівний має велике продовольче, кор-

мове й агротехнічне значення, до того ж він формує значні 

врожаї зерна за короткий вегетаційний період. Основною 

причиною зменшення посівних площ та валових зборів його 

зерна стали як значні зміни і нестабільність клімату, так і 

відсутність стабільного попиту на внутрішньому ринку. З поя-

вою сортів вусатого морфотипу площі гороху збільшились. 

Цьому сприяли як висока потенційна врожайність сучасних 

вусатих сортів на рівні 5,0-6,0 т/га, так і їх стійкість до виля-

гання, дружність достигання, зниження ступеня розтріску-

вання бобів, а головне – придатність до збирання прямим 

комбайнуванням. Але високий потенціал їх урожайності мо-

же бути максимально реалізований при вирощуванні за техно-

логіями, які передбачають комплексне застосування факторів 

інтенсифікації та створення  оптимальних умов для росту й роз-

витку рослин на кожному етапі органогенезу. В умовах вироб-
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ництва на ефективність агротехнічних прийомів вирощуван-

ня гороху також значною мірою вливають несприятливі аг-

ромеорологічні умови в період вегетації. Тому, актуальною 

залишається розробка елементів технології вирощування го-

роху, при застосуванні яких можливо одержувати стабільні 

врожаї зерна. Найефективнішим агроприйомом підвищення 

врожайності та якості зерна гороху є застосування добрив, які 

суттєво нівелюють ступінь недобору врожайності культури, 

особливо за несприятливих погодних умов. 

Метою досліджень було встановити вплив системи 

основного удобрення в стаціонарній сівозміні на врожайність 

і якість зерна вусатих сортів гороху в умовах східної частини 

Лісостепу України. 

Дослідження проводили протяґом 2016-2020 рр. у стаці-

онарній дев‘ятипільній зерно-паро-просапній сівозміні Інститу-

ту рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва НААН. Об‘єкт досліджень – 

районовані сорти Девіз, Царевич, Отаман, Оплот, Корвет, Гай-

дук і Малахіт. Технологія вирощування – загальноприйнята для 

Лісостепу України за виключенням факторів, що вивчались у 

дослідах. У роки досліджень погодні умови були контрастними 

за температурним та гідротермічним режимом з нерівномірним 

розподілом опадів у період вегетації гороху. 

Установлено, що за п‘ять років досліджень у середньо-

му по сортах органічний та органо–мінеральній фони живлення 

забезпечили підвищення врожайності зерна відповідно 0,38 та 

0,69 т/га, при врожайності на контролі (без добрив) 2,21 т/га. 

Найвищу врожайність гороху на контролі забезпечили сорти 

Царевич, Гайдук і Оплот, що на 0,19-0,25 т/га вище стандартно-

го сорту Девіз (2,08 т/га). Залежно від року досліджень макси-

мальна урожайність цих сортів коливалася в межах 3,04-3,21 

т/га, а мінімальна – 0,77-0,88 т/га. Істотно вищі показники  про-

дуктивності цих сортів одержано на фоні післядії гною (2,75-

2,77 т/га), які перевищували контроль на 0,44-0,45 т/га. 

Максимальну продуктивність досліджувані сорти за-

безпечили за основного внесення мінеральних добрив у дозі 

N30P30K30 на фоні післядії гною. Так, урожайність сорту Девіз 

становила 2,69 т/га або на 0,61 т/га вище контролю. При цьо-
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му виділялись сорти Царевич, Гайдук і Оплот з рівнем уро-

жайності відповідно 3,17 т/га; 3,07 та 3,04 т/га та надбавкою 

зерна 0,84 т/га; 0,79 та 0,77 т/га, що свідчить про добру їх 

придатність до вирощування за інтенсивною технологією. За 

роки досліджень замаксимальна врожайність зазначених сор-

тів становила 4,16-4,39 т/га, а мінімальна – 1,27-1,51 т/га. 

Найменший приріст зерна на органо–мінеральному фоні 

удобрення одержано у сортів Малахіт і Корвет – відповідно 

0,47 та 0,56 т/га.  

Урожайність зерна гороху істотно змінювалась під 

впливом погодних умов року. Найкращими вони були у 2016, 

2017 та 2020 рр., у які в середньому по сортах урожайність 

становила відповідно 2,70-2,72 т/га на контролі, 2,87-3,23 т/га 

– на фоні післядії гною та 3,14-3,83 т/га – на фоні післядії 

гною + N30P30K30. Серед сортів найвищу продуктивність за-

безпечили: на фоні без добрив – Оплот, Царевич і Отаман; на 

фоні післядії гною – Оплот, Гайдук  і Отаман; на органо-

мінеральному фоні – Оплот, Царевич і Отаман. 

У 2018 р. відповідно до досліджуваних варіантів удоб-

рення врожайність усіх сортів знизилась у середньому до рів-

ня 2,24 т/га; 2,43 і 2,61 т/га, що пов‘язано з недостатньою кі-

лькістю опадів та підвищеним температурним режимом про-

тягом травня – липня. При цьому найменша реакція на посу-

шливі умови та зниження їх негативного впливу на продук-

тивність рослин встановлена у сортів Царевич та Гайдук, 

рівень урожайності яких був найвищий на всіх фонах жив-

лення: на контролі – відповідно 2,29 та 2,26 т/га; на фоні піс-

лядії гною – 2,60-2,67 т/га; на органо–мінеральному фоні – 

2,87-3,00 т/га.  

Найбільш несприятливими для формування продукти-

вності гороху виявились погодні умови 2019 р. Аномально 

посушливою була друга декада червня, коли повітряна й ґру-

нтова посухи призвели до порушення водного балансу, ско-

рочення процесів формування та наливу бобів, передчасного 

дозрівання зерна та зниження його маси. За таких умов неза-

лежно від фону живлення найбільш стійкими до посухи були 

сорти Царевич і Отаман, що свідчить про їх високу адаптив-
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ну здатність. Так, на контролі їх урожайність становила від-

повідно 0,88 та 0,86 т/га, на фоні післядії гною – 1.44 та 1,38 

т/га, на фоні післядії гною + N30P30K30 – 1,51 та 1,41 т/га. При 

цьому в середньому по сортах на неудобреному фоні уро-

жайність склала 0,81 т/га, а на органічному та органо-

мінеральному було одержано істотні надбавки зерна – відпо-

відно 0,39 т/га та 0,48 т/га.  

У середньому за 2016-2020 рр. найкраще реагували на 

внесення добрив сорти Царевич та Гайдук, надбавки зерна 

яких до контролю були стабільно високими – відповідно 0,44 і 

0,47 т/га на фоні післядії гною та 0,84 і 0,79 т/га – за додатко-

вого внесення N30P30K30.  

Виявлена відмінність якості зерна залежно від сорту 

та фону живлення. Найвищу білковість зерна забезпечили 

найменш урожайні сорти Корвет і Малахіт із показниками 

відповідно 24,09 і 23,35 % на контролі та 24,63 і 23,39 % – 

на орґано-мінеральному фоні удобрення. Встановлена мож-

ливість одночасного зростання врожайності та вмісту білка в 

зерні сорту Гайдук. Найбільш істотний валовий збір білка 

одержано на орґано-мінеральному фоні у сортів Гайдук, 

Оплот і Царевич (0,682–0,689 т/га) з приростом 16,8-17,8 % 

до стандартного сорту Девіз. Підвищення валового збору 

білка з гектара у більшості сортів залежало від рівня їх вро-

жайності, ніж від умісту білка в зерні.  

 

IMPROVEMENT OF GRAIN PEA GROWING 

TECHNOLOGY ELEMENTS  

 

Hlubokyi O.M., Popov S.I., Avramenko S.V. 

 

Plant Productіon Іnstіtute nd. a V.Ya. Yuriev of NAAS 

Е-mail: sergivpopov@gmail.com 

 

The purpose was to evaluate the effect basic fertilization 

in crop rotation on the yield and quality of seeds of leafless pea 

varieties in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine. 
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The field experiments were carried out in the stationary 

crop rotation in 2016-2020. On average, Tsarevych and Haiduk 

varieties were the most responsive to fertilization. The depend-

ence of the pea grain quality on a variety and nutrition back-

ground was revealed. The possibility of a simultaneous increase 

in the grain yield and protein content in grain of Haiduk variety 

was demonstrated. It was found that an increase in the gross yield 

of protein per hectare depended rather on their yields than on the 

protein content in grain in most varieties. 
 
 

АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ  

БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ НА ДЕГРАДОВАНИХ ЗЕМЛЯХ 

ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Голобородько С.П., Димов О.М., Погинайко О.А. 

 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

E-mail: izz.ua@ukr.net 

 

В історичному аспекті галузь землеробства в Україні, 

протягом різних років її існування, розвивалася за недостат-

ньо науково обґрунтованими системами землеробства. Згідно 

Постанови Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1990 р. (№ 107) 

та концепції її удосконалення на період до 2005 року вказана 

галузь в Україні протягом 1980-1990 років розвивалась екс-

тенсивним шляхом [1]. Як наслідок – площа деградованих 

орних земель щорічно зростала на 70,0-80,0 тис. га, внаслідок 

чого в даний час досягає майже 10,0 млн га. В середньому з 

кожного гектару розораних схилових земель щорічно втрача-

ється до 15,0 тонн родючого шару ґрунту. 

Необґрунтоване розорювання у 50-60-х роках ХХ сто-

ліття понад 2,0 млн га малопродуктивних природних кормо-

вих угідь та схилових земель з ухилом від 3
о
 до 7

о
 і більше 

призвело до значного розширення водної та вітрової ерозії 

більшості існуючих типів ґрунтів. Із вітровою та водною еро-

зією щорічно стало виноситися біля 500-700 кг/га поживних 
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речовин ґрунту, або у 2,5-3,0 рази більше, ніж їх вносилося з 

мінеральними та органічними добривами. 

Існуючі в історичному аспекті зональні системи зем-

леробства, які базувалися на екстенсивному використанні 

земельних ресурсів, без урахування природної родючості 

ґрунтів і рельєфу місцевості, були нездатними забезпечувати 

надійний їх захист від ерозійних процесів. Через високу ро-

зораність сільськогосподарських угідь у степовій зоні Украї-

ни, яка досягає 81,3%, стало істотно порушуватися екологіч-

но допустиме співвідношення площ ріллі, природних угідь, 

лісових та водних ресурсів, що негативно вплинуло на стій-

кість існуючих агроландшафтів. Крім того, в результаті гло-

бальної та регіональної зміни клімату (дефіцит вологозабез-

печеності сільськогосподарських культур протягом 2018-

2020 рр. на прикладі Херсонської області становив 783,9-

811,5 мм проти 493,8 мм у середньому за 1945-2010 рр.) все 

частіше стали проявлятися посухи, що завдає сільськогоспо-

дарському виробництву значної шкоди. 

Тому в даний час діють розроблені нові програмні до-

кументи розвитку галузі землеробства, в яких визначено 

принципово нові шляхи підвищення родючості ґрунтів та їх 

захисту від водної й вітрової ерозії. Вказаним питанням від-

повідають: ―Концепція боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням‖ та Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 22.10.2014 року № 1024-р, в яких констатується, 

що деградація земель та опустелювання є одним із найбільш 

серйозних викликів для сталого розвитку галузі землеробства 

[2]. Адже внаслідок деградації земель тільки протягом 1986-

2010 років втрати гумусу з орного шару становили 5500 кіло-

грамів на гектар. Щороку з урожаєм сільськогосподарських 

культур з кожного гектара безповоротно відчужувалося до 

135 кг д.р. поживних речовин (N, Р2О5, К2О) [3]. 

Завданням наших наукових досліджень було встанов-

лення продуктивності бобових багаторічних трав при залу-

женні деградованих орних земель та підвищення їх родючос-

ті, насамперед, вмісту загального гумусу, а також мінераль-

ного й симбіотичного азоту. Поряд з цим розширення посів-
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них площ люцерни й еспарцету дозволяє мати кращі попере-

дники для зернових колосових культур, збільшити виробни-

цтво дешевого рослинного білка й ліквідувати дефіцит пере-

травного протеїну в кормах при годівлі великої рогатої худо-

би, особливо в зимовий період. 

Польові досліди при залуженні деградованих земель 

проводили в ДП ―ДГ ―Копані‖ Інституту зрошуваного земле-

робства НААН. Ґрунт дослідних ділянок – тем-

но-каштановий із вмістом у орному шарі: гумусу (за Тюрі-

ним) – 2,02-2,34%, нітратного азоту (N-NO3) – 8,0-12,3 мг/кг, 

рухомого фосфору (за Мачигіним) – 24,2-36,3 і обмінного 

калію – 330-413 мг/кг ґрунту; рН сольової витяжки 5,6-5,7. 

Норма висіву, за 100% господарської придатності на-

сіння, в одновидових посівах пирію середнього (сорт Вітас) 

складала 32,0 кг/га, люцерни (сорт Унітро) – 24,0; у сумішці 

пирій середній 16,0 + люцерна 12,0; еспарцету піщаного 

(сорт Інгульський) – 90,0; у сумішці пирій середній 16,0 + 

еспарцет піщаний 45,0 кг/га. Площа посівної ділянки – 60 м
2
, 

облікової – 10 м
2
. Статистичний аналіз отриманого урожаю 

проведено методом дисперсійного аналізу. Встановлення 

кількості симбіотичного азоту, фіксованого з атмосфери лю-

церною й еспарцетом, проводили порівняльним методом із 

пирієм середнім. 

Загальна величина фіксованого симбіотичного азоту 

люцерною й еспарцетом піщаним в умовах природного зво-

ложення (без зрошення) суттєво залежала від кількості атмо-

сферних опадів, що випадали, зміни видового ботанічного 

складу та тривалості за роками використання травостоїв. На-

копичення симбіотичного азоту бульбочковими бактеріями 

бобових багаторічних трав першого року використання, за 

коефіцієнта азотфіксації, рівного 42,0-50,0%, еквівалентно в 

мінеральній формі, незалежно від застосування Плантафол 

30.10.10, люцерною досягало 125-126 кг/га і еспарцетом пі-

щаним – 126-150 кг/га. 

Симбіотична фіксація азоту одновидовими посівами 

люцерни другого року використання за коефіцієнта азотфік-

сації 28,0-30,2% складала 35-39 кг/га, що еквівалентно міне-
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ральному азоту в формі аміачної селітри в межах 105-117 

кг/га, відповідно, посівами еспарцету піщаного – 29,1-32,8%, 

37-44 та 111-132 кг/га (табл.). 

 

Таблиця – Симбіотична фіксація азоту бобовими багаторіч-

ними травами другого року використання 

(в середньому за 2011-2013 рр.) 
 

Види трав і 

травосумішки 

Винос азоту 

урожаєм і 

корінням 

У тому 

числі сим-

біотичного, 

кг/га 

Коефі- 

цієнт 

азот-

фікса-

ції, % 

Еквівалентно 

мінераль-ному 

азоту в 

кг/га % кг/га ГДж/га 

Без застосування Плантафол 30.10.10 

Пирій  

середній (Пс) 
90 100 – – – – 

Люцерна (Л) 125 139 35 28,0 105 9,1 

Пс + Л 128 142 38 29,7 114 9,9 

Еспарцет пі-

щаний (Е) 
127 141 37 29,1 111 9,6 

Пс + Е 123 137 33 26,8 99 8,6 

За застосування Плантафол 30.10.10 

Пирій  

середній (Пс) 
90 100 – – – – 

Люцерна (Л) 129 143 39 30,2 117 10,1 

Пс + Л 131 145 41 31,3 123 10,7 

Еспарцет 

 піщаний (Е) 
134 149 44 32,8 132 11,4 

Пс + Е 131 145 41 31,3 123 10,7 

 

На третьому році використання бобових багаторічних 

трав кількість фіксованого симбіотичного азоту люцерною 

знижувалася до 23-24 кг/га і еспарцетом піщаним – до 24-25 

кг/га, що пов'язано з істотною зміною видового ботанічного 

складу травостоїв. При цьому накопичення симбіотичного 

азоту, еквівалентного в мінеральній формі, у люцерни не пе-

ревищувало 69-72 кг/га. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, 

що збільшення посівної площі багаторічних бобових трав та 
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їх сумішок у польових і кормових сівозмінах призупинить 

катастрофічні темпи зниження родючості ґрунтів, дасть змо-

гу мати кращі попередники для інших культур сівозмін, лік-

відувати дефіцит перетравного протеїну в кормах і збалансу-

вати раціони годівлі тварин. 
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The historical aspect of the development the farming in 

Ukraine is considered. The causes of land degradation processes 

are revealed and the loss of humus and other nutrients from the 

upper soil layer is shown. The amount of symbiotic nitrogen 

fixed from the atmosphere by lucerne and sandy sainfoin was 

determined. Symbiotic nitrogen fixation by lucerne monospecies 

crop was highest in the second year of use (35-39 kg/ha, which is 

equivalent to mineral nitrogen applied as ammonium nitrate in 

the range of 105-117 kg/ha); the corresponding figures for sandy 
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sainfoin monocrop were – 37-44 and 111-132 kg/ha, respectively. 

Increasing the acreage of perennial legumes and their mixtures 

will stop the decline in soil fertility and allow producers to have 

better forecrops for other crops in crop rotations. 
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ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО 

 

Голод Р.М., Самець Н.П., Шубала Г.В., Ворончак М.В 
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станція сільського господарства Поділля НААН 
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Кукурудза – одна найбільш високопродуктивних зла-

кових культур універсального призначення, яка за рівнем 

врожайності при достатньому вологозабезпеченні переважає 

багато культур. Разом з тим вона характеризується досить 

високою посухостійкістю[1]. 

На світовому ринку утримується високий попит на 

кукурудзу. Незважаючи на збільшення пропозиції внутріш-

нього ринку таке зерно залишається найприбутковішим для 

вітчизняних аграріїв. Тому, не дивно, що за обсягами вироб-

ництва кукурудза вийшла на перші позиції культур зернової 

групи [2]. 

Оптимальним строком сівби кукурудзи є стійке про-

грівання ґрунту до 10-12°С на глибині загортання насіння. Як 

надто ранні, так і пізні строки сівби знижують урожай зерна 

культури. Але при ранніх строках сівби (стійке прогрівання 

ґрунту до 8-10°С) у рослин кукурудзи цвітіння волотей на-

стає раніше, ніж при пізніх строках, що дає змогу раннім по-

сівам раціональніше використовувати ґрунтові запаси вологи 

та певною мірою зменшити ризик негативного впливу посу-

шливих явищ на рослини культури в найбільш важливі фази 

впродовж вегетації. 
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Гібриди ранньостиглих та середньоранніх форм, як 

правило, не суттєво змінюють урожайність при запізненні з 

сівбою, а більш пізньостиглі гібриди краще реалізують свій 

генетичних потенціал за сівби в ранні строки при досягненні 

ґрунтом температури 8-10°С, одночасно при сівбі в цей тер-

мін всі біотипи мають найменшу вологість зерна при збиран-

ні. За ранньої сівби обов‘язково слід враховувати рівень хо-

лодостійкості гібриду та застосовувати відповідні технологі-

чні заходи захисту насіння при його підготовці (обов‘язкова 

інкрустація насіння комплексом препаратів: фунгіцидний 

протруйник, мікроелементи, регулятор росту). 

В процесі прийняття рішення про настання строків сі-

вби кукурудзи слід врахувати вірогідність заморозків на по-

чаткових фазах розвитку рослин, які здатні викликати суттєві 

пошкодження надземної вегетативної маси. 

Об‘єктом досліджень були гібриди кукурудзи різних 

груп стиглості. 

Дослідження по вивченню продуктивності гібридів 

кукурудзи на зерно залежно від строків сівби, проводили в 

селекційній сівозміні науково –технологічного відділу рос-

линництва і землеробства ТДСГДС ІКСГП НААН у 2019-

2020 роках. 

Ґрунти – чорноземи глибокі малогумусні середньосу-

глинкового механічного складу. За даними фізико-хімічних 

аналізів ці ґрунти містять гумусу–3,4-4,1 %, рН сольове 5,8-

6,1, гідролітична кислотність 1,4-1,9 мг.екв. на 100 г ґрунту. 

Строки сівби в технології вирощування кукурудзи є 

одним із основних факторів отримання високих врожаїв сіль-

ськогосподарських культур, зокрема кукурудзи. Цей захід 

обумовлює процеси росту і розвитку рослин, а також впливає 

на проходження фізіологічних процесів у рослинах. Від них, 

певною мірою, залежить польова схожість, повнота, друж-

ність і своєчасність сходів, що в результаті позначається на 

продуктивність кукурудзи. 

Дворічні дослідження проводили на ранньостиглому 

гібриді ДН Нур (ФАО 150), середньоранньому ДН Хортиця 

(ФАО 240), ДН Славиця (ФАО 270), та середньостиглому ДН 
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Драг (ФАО 340). Перший строк сівби проведено 15 квітня, 

при температурі ґрунту на глибині заробки насіння 8-10°С, 

другий строк–24 квітня при 10-12°С, третій–9 травня при 12-

14°С. 

На час проведення сівби запаси продуктивної вологи 

у метровому шарі ґрунту становили при першому строку сів-

би–172,82 мм, другому–164,71 мм, та третьому 166,92 мм. 

Запаси продуктивної вологи ґрунту в посівному шарі (0-

10см) були достатніми для нормального набухання та проро-

стання насіння і становили відповідно 20,84 мм, 18,45 мм, та 

26,41 мм. 

Відмічені особливості формування елементів продук-

тивності рослин, за 2019-2020 роки досліджень, проявили 

відповідний вплив на урожайність гібридів кукурудзи різних 

груп стиглості. Встановлено, що найвищі урожаї кукурудзи 

одержано на першому та другому строках сівби. Показник 

урожаю становив: у ранньостиглого ДН Нур 8,40-8,68 т/га, 

середньоранніх гібридів ДН Хортиця 9,31-9,60 т/га і ДН Сла-

виця 8,93-9,11 т/га, у середньостиглого гібриду ДН Драг 

7,93-8,19 т/га. 

Щодо вологості зерна кукурудзи, то найменший пока-

зник відмічено у ранньостиглого гібриду ДН Нур 20,0-

20,6 %, найвищий – ДН Драг 23,7-24,7 %. По мірі відстро-

чення сівби досліджуваних гібридів кукурудзи від ранніх до 

пізніх строків відмічали закономірне підвищення передзби-

ральної вологості зерна. 

При вирощуванні чотирьох гібридів кукурудзи на зе-

рно, враховуючи строки сівби, в середньому за два роки дос-

ліджень, найбільш ефективними виявилися гібрид ДН Хор-

тиця, де рівень рентабельності склав 144,2-147,2 %, умовно 

чистий прибуток 23993-24985 грн/га. Гібрид ДН Славиця за 

два роки досліджень також непогано себе зарекомендував, де 

умовно чистий прибуток 22393-22816 грн/га рівень рентабе-

льності 134,4-134,6 %. 

Найменшу продуктивність сформував середньоранній 

гібрид ДН Драг за третього строку сівби, де прибуток стано-

вить 16835 грн/га, рівень рентабельності 98,9 %. 
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Таблиця. Продуктивність та економічна ефективність виро-
щування гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно 

від строків сівби 

Гібрид 

С
тр
о
к
и
  

сі
в
б
и

 

У
р
о
ж
ай
н
іс
ть
 

т/
га

 

В
о
л
о
гі
ст
ь
 

зе
р
н
а,
 %

 

П
л
ан
о
в
а 

в
и
р
у
ч
к
а 
в
ід

 
р
еа
л
із
ац
ії
, 

гр
н
. 

О
ч
ік
у
в
ан
и
й
 

п
р
и
б
у
то
к
, 

гр
н
/г
а
 

Р
ен
та
б
ел
ь
-

н
іс
ть
, 
%

 

ДН Нур 
(ФАО 150) 

I 8,40 20,0 36641 20000 120,2 

II 8,68 20,3 37856 20877 122,9 

III 8,11 20,6 35354 18324 107,6 

ДН Хортиця 
(ФАО 240) 

I 9,31 21,2 40634 23993 144,2 

II 9,60 21,6 41964 24985 147,2 

III 9,04 22,0 39337 22307 130,9 

ДН Славиця 
(ФАО 270) 

I 8,93 20,8 39034 22393 134,6 

II 9,11 21,0 39795 22816 134,4 

III 8,70 21,5 37974 20944 129,7 

ДН Драг 
(ФАО 340) 

I 7,93 23,7 34699 18058 106,4 

II 8,19 24,0 35813 18834 111,9 

III 7,75 24,7 33865 16835 98,9 

 
Висновок: Результати наукових досліджень, які про-

водились в ТДСГДС ІКСГП НААН протягом 2019-
2020 років, свідчать, що для умов Західного Лісостепу най-
більш економічно виправданим є вирощування ранньостиг-
лого гібриду ДН Хортиця, коли температура ґрунту прогрі-
ється до 10-12°С. 
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The abstract presents the results a study conducted in the 

crop rotation fields of the Scientific and Technical Department of 
Plant Production and Soil Management at Ternopil State Agricul-
tural Research Station of IFAP NAAS (Khorostkiv, Chortkivskyi 
Raion, Ternopilska Oblast) in 2019-2020 on peculiarities of the 
performance of maize hybrids depending on sowing time. 

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ  
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Виробництва зерна та покращення його якості є осно-
вним завданням вітчизняних агровиробників. Суттєво підви-
щення врожайності та збільшення виробництва зерна пше-
ниці озимої можливе за умов впровадження у виробництво 
сортів інтенсивного типу, які за своїми господарчими цінни-
ми властивостями є значно кращими за раніш вирощувані 
сорти екстенсивного типу. Нові сорти більш зимостійкі, 
краще пристосовані до засушливого клімату та вилягання, 
що дає змогу товаровиробникам вирощувати цю культуру як 
за використання зрошення, так і без нього. Але високий по-
тенціал продуктивності сортів інтенсивного типу може бути 
реалізований лише при глибокому знанні біології культури, її 
окремих сортів, що впливає на прийоми сортової агротехні-
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ки, даючи можливість максимально використати потенційну 
врожайність і здатність сформувати зерно відмінної якості. 
Наприклад, здатність того чи іншого сорту до кущення впли-
ває на посівну норму та строки посіву, вибір попередника, 
удобрення. Посівна норма для сортів, більш здатних до ку-
щення, є меншою і навпаки, для сортів, менш здатних до ку-
щення – більшою, інтервал строків посіву може бути ширше, 
а використання добрив – менш ефективним. Сорти інтенсив-
ного типу дуже добро реагують на підвищені норми добрив. 

Селекціонерами Інституту зрошуваного землеробства 

НААН України створено десятки нових сортів озимої пше-

ниці, занесених до Державного реєстру сортів і рекомендо-

ваних для вирощування в усіх зонах України, які навіть за 

несприятливих умов дають змогу отримати  високі врожаї. В 

даний час озима пшениця вітчизняної селекції залишилася чи 

не єдиною сільськогосподарською культурою в Україні, що 

не втратила своєї «незалежності», тому що переважна біль-

шість інших культур закордонної селекції. Тож  одним з го-

ловних завдань селекціонерів є створення нових сортів ози-

мої пшениці, а також виробництво насіннєвого матеріалу 

високої якості. Висока продуктивність нових сортів озимої 

пшениці є гарантом кількості та якості продукції. 

Мінеральне живлення даної зернової культури є од-

ним із головних чинників, які зумовлюють обсяг і якість 

врожаю зерна. При цьому провідна роль, внаслідок специфі-

чних особливостей динаміки азотного режиму ґрунту у часі і 

просторі, належить азотним мінеральним добривам. Азотні 

добрива мають величезне самостійне значення не тільки у 

живленні рослин, вони виконують роль активаторів процесів 

мобілізації ґрунтового азоту та інших елементів живлення. 

Задля отримання максимальних урожаїв нових сортів пше-

ниці озимої необхідно удосконалювати елементи технології 

вирощування культури. В зв‘язку з цим метою наших дослі-

джень було встановлення оптимального фону мінерального 

живлення для різних сортів пшениці озимої. 

Дослідження проводили в умовах дослідного поля ІЗЗ 

НААН. В польовому досліді використовували сорти пшениці 
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озимої (репродукція супереліта) – Конку, Анатолію, Бургун-

ку (фактор А) та фони мінерального живлення – без добрив, 

N30P15, N60P30, N90P45, N120P60, (фактор В), що мають виріша-

льний вплив на рівень врожайності насіння. Дослід був за-

кладений у чотирикратній повторності, розміщення ділянок 

систематичне. Площа дослідної ділянки – 100 м
2
, облікової – 

50 м
2
. Агротехніка – загальноприйнята для зрошуваних умов 

півдня України. 

Середні дані врожайності показують, що сортовий 

склад (фактор А) істотно вплинув на рівень врожайності. В 

середньому за період проведення досліджень, сорт Анатолія 

забезпечив найвищу врожайність насіння – 6,47 т/га. Фон 

мінерального живлення (фактор В) також в значній мірі мав 

вплив на показники врожайності – із збільшенням доз міне-

ральних добрив, урожайність, в середньому, по фактору під-

вищувалась від 0,53 до 0,85 т/га. 

Результати проведених досліджень свідчать, що під-

вищення дози добрив сприяло не лише збільшенню врожай-

ності зерна пшениці озимої, а й поліпшенню його якості. Пі-

двищення фону мінерального живлення суттєво вплинуло на 

основні якісні показники: натуру зерна, масу 1000 зерен, 

клейковину та білок. Оптимальним фоном удобрення, згідно 

отриманим якісним показникам для всіх сортів вивчаємої 

культури була доза добрив N90P45, коли зерно характеризува-

лось максимальною натурою за сортами – 776-802 г/л та 

клейковиною – 29,3-31,5%, що є дуже важливим в процесі 

забезпечення населення якісним хлібом. 

Відомо, що домінуючим фактором збільшення кілько-

сті білка в зерні пшениці є саме дози азотних добрив, за оп-

тимального співвідношення з фосфорними елементами, да-

ний показник також стає більшим. Так, наші дослідження 

показали, що внесення добрив сприяло підвищенню вмісту 

білка в зерні культури, в середньому, на 0,36-1,93%, порівня-

но з контролем. 

Виробникам для отримання високого врожаю зерна 

культури підвищен6ої якості рекомендується використовува-

ти фон мінерального живлення N90P45. 
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The results of experiments on improvement of winter 

wheat cultivation technology elements are presented. The purpose 

was to choose the optimal background mineral fertilization for 

different varieties of winter wheat. The results show that in-

creased doses of fertilizers not only boosted the yield of winter 

wheat grain, but also improved its quality. To obtain a high grain 

yield of top quality, it is recommended to use N90P45 as back-

ground mineral fertilizers. 
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Сучасне зернове господарство потребує системного 

нарощування сільгосппродукції на основі інтенсифікації ви-

робництва. Завдяки такому напряму в економічно розвину-

тих країнах в минулому столітті було забезпечена надійна 

продовольча безпека, стабільне забезпечення своїх країн вла-

сною якісною сільгосппродукцією. 

Вітчизняний та світовий досвід показав, що інновації 

є основою інтенсифікації, адже вони формуються на базі фу-

ндаментальних та прикладних досліджень. При цьому попит 
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на інновації в сучасних ринкових умовах господарювання 

повинен бути постійним і необхідним для сільськогосподар-

ських підприємств усіх форм господарювання, адже за допо-

могою цього можливо забезпечити їх динамічний розвиток.  

При створенні нових, більш продуктивних селекцій-

них інновацій (сортів та гібридів сільгоспкультур) значна 

увага приділяється розробці та впровадженню сучасних тех-

нологій вирощування культур, включаючи насіннєві  та сор-

тові посіви. У відповідності з цим передбачено частину міне-

ральних добрив замінити внесенням побічної продукції, роз-

робити сортову агротехніку нових сортів зернових колосових 

культур, вивчити вплив інтенсивних технологій на якість 

продукції та забруднення навколишнього середовища.  

Зусилля селекціонерів спрямовуються на проведення 

досліджень у напряму створення сортів з підвищеною стійкі-

стю до посухи, морозів, хвороб та шкідників. З метою визна-

чення найбільш доцільних технологій вирощування зернових 

культур, реалізації потенціалу сортів і гібридів, важливим є 

проведення комплексних досліджень технологів, механізато-

рів, агрономів по захисту рослин, економістів тощо.  

Сільгосппідприємства, які проводять інноваційну дія-

льність, відчувають постійне підвищення промислових ви-

трат, подорожчання пального, мінеральних добрив, засобів 

захисту рослин тощо. Вони стикаються з проблемою високих 

трансакційних іздержек (інформаційні витрати, витрати еко-

номічного впливу, на патентування, ліцензування, виплата 

податків), що суттєво знижує прибуток і рентабельність [1]. 

На це також вказують багаторічні дослідження вітчи-

зняних науковців, які  стверджують, що зерно є головним 

джерелом грошових надходжень в Україні, а фінансовим 

фундаментом сільгосппідприємств є розвиток усього аграр-

ного сектору та соціальної сфери села [2-6]. 

В останні роки відбувається процес зростання наван-

таження сільськогосподарських угідь з розрахунку на одного 

працівника, а відтак чисельність працівників скорочувалася 

більш високими темпами в порівнянні з темпами скорочення 

площі сільськогосподарських угідь [7-8]. Тому для відтво-
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рення більш ефективної економічної діяльності сільгосппід-

приємства важливою є стратегія їх інноваційного розвитку, 

науково-технологічна політика з одночасним  підвищенням 

техніко-економічного рівня виробництва.  

В свою чергу, як вказують О.М. Шпичак, Ю.Я. Гапу-

сенко, С.А. Стасіневич, А.В.Розгон, О.В. Боднар, В.П.Печко, 

Ю.П. Войскобійник, Р.Я.Демченко та ін., недостатня держа-

вна підтримка вітчизняних товаровиробників, призводить до 

їх поступової збитковості та посилює диспаритет цін [9-10]. 

Тобто державне регулювання цін на зерно шляхом запрова-

дження механізму заставних та інтервенційних операцій не 

справляє належного впливу через дефіцит фінансових та то-

варних ресурсів.  

Сучасна організаційна схема виробництва та реаліза-

ції насіння зернових колосових культур в державі передбачає 

передачу оригінального насіння від селекціонерів–

оригінаторів науково – дослідних установ (НДУ) переважно 

дослідним господарствам системи НААН для вирощування 

елітного насіння. Останні реалізують його сільськогосподар-

ським підприємствам, які мають паспорти – патенти (дозвіл) 

на вирощування репродукційного насіння, а репродукційне 

насіння продається виробникам товарного насіння. Кризові 

явища в народногосподарському комплексі сприяють част-

ковому порушенню цієї схеми, коли різко знизився плато-

спроможний попит у споживачів насіння, зросли ціни на ньо-

го, збільшилось ввезення іноземних сортів на державний ри-

нок, зросли  площі насіннєвих посівів, які висівались низько-

репродукційним насінням,  знизилась прибутковість насіннє-

вої галузі зернових культур. Тобто незадовільний економіч-

ний стан, недостача коштів у виробників насіння зернових 

колосових культур для відтворення авансованого капіталу, 

недостатня платоспроможність споживачів зумовлюють 

зниження прибутковості суб‘єктів насіннєвої галузі. Вище-

наведене зумовлює нестабільність насіннєвого ринку зерно-

вих колосових культур.  

Позитивним є той факт, що останнім часом збільшив-

ся експорт вітчизняного зерна, де на частку пшениці, ячменю 
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та кукурудзи припадає 97-98% загального зернового експор-

ту в державі. Але низький економічний стан вітчизняної зер-

нової галузі призводить до поступової втрати комерційного 

інтересу, як у товаровиробників, так і у інвесторів [7].  

В зв‘язку з тим, що обсяги виробництва насіння ви-

щих репродукцій зернових колосових культур впливають на 

формування ринку репродукційного насіння й товарного зе-

рна, то важливим є вивчення й постійний моніторинг товаро-

виробників господарювання різних форм власності, які фор-

мують регіональний ринок насіння вищих репродукцій зер-

нових колосових культур.  Поява суб‘єктів господарювання 

різних форм власності та необхідність створення потужного 

ринку зерна в державі, потребує проведення суттєвих змін і в 

насінницькій галузі [11-14]. 

В сучасних умовах ефективність системи розповсю-

дження наукових знань та інформації на основі законодавчої 

бази, дедалі більше залежить від рівня сприйняття їх потен-

ційними споживачами та готовністю в конкурентному сере-

довищі перетворити здобутки вченого на ринковий товар. За 

цих умов важливого значення набуває питання скорочення 

часу проходження інновацій від наукової установи до впро-

вадження в виробництво. Тобто інноваційні процеси галузі 

насінництва працюють там, де діють ринкові відносини, а 

нормативно – правова база, регуляторна, а інвестиційна полі-

тика держави відповідають принципам ринкової економіки.  

При цьому центральним об‘єктом наукоємного аграр-

ного ринку є інноваційний провайдер, який здійснює ринко-

ву комерціалізацію наукової продукції, забезпечуючи зв‘язок 

власників інтелектуальної розробки з виробником чи спожи-

вачем наукоємної продукції.  

В Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва НААН 

створюються й впроваджуються в виробництво високопро-

дуктивні сорти та гібриди зернових культур, соняшнику та 

кукурудзи. Плідна співпраця науковців інституту з товарови-

робниками різних форм власності харчової та інших переро-

бних галузей сприяє створенню основи для залучення інвес-
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тиційних засобів. Перспективні стратегії розвитку: державне-

приватне партнерство та прямі зовнішні інвестиції. 

У 2020 році з площі 21,8 млн. га. в Україні зібрано 

70,5 млн. т сільськогосподарських культур. Зокрема, зерно-

вих та зернобобових культур намолочено 53,5 млн. т із площі 

13,5 млн. га, або 88 % до прогнозованого обсягу. Соняшнику 

– 12100 тис. т., ріпаку – 2553,5 тис. т. (середня урожайність 

2,29 т/га); сої – 2401,8 тис. т. (середня урожайність 2,04 т/га); 

кукурудзи – 17627,9 тис. т. (середня урожайність 4,90 т/га 

відповідно) [3-6]. Тобто зростання обсягів виробництва зер-

нових і зернобобових культур, соняшнику в Україні, а саме 

виробництво зернових і зернобобових культур в 2019 р. про-

ти 2014 р. зросло майже на 20%, а соняшнику на 51%. Це 

вказує на старанну працю сільгоспвиробників в нелегких 

умовах ринкового середовища, хоча суттєве зростання мате-

ріальних витрат на виробництво й недостатність коштів для 

подальшого якісного виконання технологічних процесів не-

гативно  впливає  на зацікавленість товаровиробників вкла-

дати  свої кошти в вітчизняне зерновиробництво.  

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН є од-

ним з найбільших наукових центрів України по створенню 

сортів та гібридів польових культур і виробництва доказово-

го та базового насіння вітчизняної селекції, адже частка заре-

єстрованих сортів і гібридів в «Державному реєстрі сортів 

рослин, придатних до поширення в Україні на 2020 р.» ста-

новить до 5,1% [15]. 

Станом на 28.10.2020 р. фахівцями інституту розроб-

лено 344 селекційно-насінницькі інновації, які внесено до 

«Державного Реєстру сортів рослин, придатних до поширен-

ня в Україні на 2020 рік» для широкого впровадження у ви-

робництво. Негативною тенденцією є суттєве зростання сор-

тів іноземної селекції – майже до 61%, в той час, як вітчизня-

ні сорти складають лише до 39%. Це може призвести  до пос-

тупової втрати вагомих сегментів ринку насіння нашими віт-

чизняними науковцями та сегментів ринку виробництва зер-

на товаровиробниками зернової продукції країни. 

Таким чином, у процесі реалізації інноваційних селе-
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кційних розробок на насіннєвому ринку повинні вирішувати-

ся, в першу чергу, протиріччя між споживачами, які зацікав-

лені в купівлі більш якісного насіння за низькою ціною та 

виробниками, бажаючими отримати максимальний прибуток 

від реалізації своєї інтелектуальної власності. В свою чергу 

впровадження інноваційних селекційних розробок, якими є 

сорти і гібриди сільгоспкультур, як інтелектуальної власності 

оригінатора, повинно динамічно нарощувати кошти спеціа-

льного фонду на розвиток науки, насіннєвої й зернової галу-

зей, а раціональне використання наявного наукового потен-

ціалу, матеріально-технічної бази надасть імпульс комерціа-

лізації наукових досліджень, їх результативне впровадження 

на вітчизняному та закордонному ринках. 
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At present, the world agriculture requires a systematic in-

crease in agricultural products based on the intensification of 

production. Due to this trend, reliable food safety was ensured in 

economically developed countries in the last century and these 

countries were consistently provided with their own agricultural 

products of good quality. 
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Стабільне виробництво сільськогосподарської проду-

кції може успішно реалізуватися за умови підвищення вро-

жайності шляхом впровадження ресурсозберігаючих конку-

рентоспроможних технологій вирощування з високим рівнем 

окупності вкладених ресурсів. 

Реалізації потенціалу продуктивності сільськогоспо-

дарських культур залежить від підбору сортів, раціонального 

використання наявних гідротермічних ресурсів та елементів 

агротехніки. Отримання сталих і високих врожаїв ячменю 

ярого нерозривно пов'язане з родючістю ґрунту, рівень якого 

залежить від інтенсивності процесів життєдіяльності органі-

змів, які його населяють. Використані за сприятливих агро-
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метеорологічних умов біопрепарати на урожайність зернових 

культур мають той же вплив, що й мінеральні добрива. 

Одним з шляхів підвищення урожайності ячменю яро-

го і покращення його якості у сучасних ресурсозберігаючих 

технологіях є застосування біостимуляторів для обробки на-

сіння та обприскування посівів впродовж вегетації, які діють 

на рослину через активізацію розвитку кореневої системи і 

підвищення її абсорбуючої активності, внаслідок чого зрос-

тає інтенсивність засвоєння елементів живлення. 

Відомо, що для нормального розвитку рослин необ-

хідні не лише азот, фосфор, калій, але й мікроелементи, які 

беруть участь у фізіологічних процесах росту та розвитку 

рослин, покращують умови живлення рослин та їх урожай-

ність. Важливим аспектом дії мікродобрив є підвищення 

стійкості рослин до несприятливих факторів навколишнього 

середовища, а саме високих та низьких температур, нестачі 

вологи, пошкодження шкідниками та ураження хворобами, 

що, сприяє підвищенню врожайності та покращенню якості 

продукції. 

Дослідженнями, проведеними в умовах Північного 

Степу встановлено, що підживлення рослин ячменю ярого у 

фазу кущіння Карбамідом N8 сприяло підвищенню урожай-

ності ячменю ярого при сівбі після сої на 0,31 т/га (6,2 %), 

пшениці озимої – 0,32 т/га (7,1 %), соняшнику – 0,33 т/га 

(7,5 %), кукурудзи на зерно – 0,40 т/га (9,9 %) і урожайність 

становила 5,29; 4,84; 4,71 і 4,46 т/га. При застосуванні Моче-

він К2 урожайність змінювалась від 4,46 т/га (кукурудза на 

зерно) до 5,18 т/га (соя). При підживленні рослин у фазу ку-

щіння КАС 28, N8 урожайність склала 4,47-5,17 т/га залежно 

від попередника. Мікродобриво Реаком вищу ефективність 

(5,54 т/га) забезпечував на посівах ячменю ярого, які виро-

щували після сої, приріст склав 0,56 т/га (11,2 %). Після сте-

рньового попереднику урожайність була 4,83 т/га; соняшни-

ку – 5,06 т/га; кукурудзи на зерно – 4,15 т/га, або приріст – 

0,31 т/га або 6,9 % (зернові культури), 0,68 т/га або 15,5 % 

(соняшник) та 0,09 т/га або 2,2 % (кукурудза на зерно). При 

вирощуванні ячменю ярого без використання листкових пі-
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дживлень більша врожайність 4,98 т/га формувалась після 

сої, найменша – 4,06 т/га після кукурудзи на зерно, а після 

пшениці озимої та соняшнику – 4,52 і 4,38 т/га.  

Вищу урожайність 5,68 т/га і 5,18 т/га ячмінь ярий в 

умовах Степу після сої і соняшнику, формував у варіанті 

комплексного поєднання інокуляції фосформобілізуючим 

препаратом Поліміксобактерин і підживлення рослин у фазі 

кущіння мікродобривом Реаком, пшениці озимої – 5,19 т/га 

(Поліміксобактерин + КАС 28, N8), кукурудзи на зерно – 4,92 

т/га (Поліміксобактерин + Карбамід N8). Приріст до варіанту, 

де препарати не використовували (4,85; 4,36; 4,24; 3,67 т/га) 

становив 0,83 т/га (17,1 %); 0,83 т/га (19,0 %); 0,94 т/га 

(22,2 %) та 1,25 т/га (34,1 %) відповідно. 

Вищий позитивний ефект від інокуляції насіння перед 

сівбою фосформобілізуючим препаратом Поліміксобактерин 

отримано при сівбі ячменю ярого після кукурудзи на зерно і 

приріст до необробленого варіанту (3,67 т/га) склав 0,78 т/га 

(21,3 %), після пшениці озимої – 0,31 т/га (7,1 %), соняшнику 

– 0,28 т/га (6,6 %), сої – 0,26 т/га (5,4 %) (контроль – 4,36; 

4,24; 4,85 т/га). 

Ефективність поєднання інокуляції насіння фосфор-

мобілізуючим препаратом Поліміксобактерин на основі ріст-

стимулюючої бактерії Paenibacillus polimyxa KB. і листково-

го підживлення рослин ячменю ярого у фазі кущення зале-

жала від попередника. Після сої суттєвий приріст врожаю 

0,57 т/га від поєднання інокуляції із листковим підживлен-

ням отримали при застосуванні мікродобрива Реаком, після 

пшениці озимої – 0,52 т/га (КАС 28, N8). У варіантах поєд-

нання інокуляції із підживленням Карбамід та Реаком при-

ріст урожаю був 0,35 т/га, поєднання інокуляції з підживлен-

ням Мочевін К2 – 0,29 т/га. Після соняшнику більший при-

ріст врожаю 0,66 т/га отримано від поєднання інокуляції із 

внесенням мікродобрива Реаком, при застосуванні (КАС 28, 

N8) – 0,59 т/га, (Карбамід N8) – 0,28 т/га, (Мочевін К2) – 0,19 

т/га. Після кукурудзи на зерно приріст врожаю був від 0,21 

т/га (КАС 28, N8) до 0,47 т/га (Карбамід N8). 

Зерно ячменю ярого плівчастого сорту Статок біль-
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ший вміст білка формувало після сої – 13,9-15,1 %, що біль-

ше на 0,3-1,5 %, порівняно з варіантом без листкових піджи-

влень (13,6 %). Після зернових культур вміст протеїну у варі-

анті без підживлення становив 13,1 %, після соняшника – 

12,6 %, кукурудзи на зерно – 12,2 %. Підживлення азотними 

добривами та мікроелементами сприяло зростанню білко-

вість зерна на 0,4–1,6 % (після пшениці та соняшника) та 0,7-

1,7 % (після кукурудзи на зерно). Найбільший вміст білка в 

зерні (15,1 %) формувався при сівбі після попередника соя у 

варіанті поєднання інокуляції насіння біопрепаратом Полімі-

ксобактерин та підживлення Карбамідом. 

Таким чином, застосування інокуляції насіння фосфо-

рмобілізуючим препаратом Поліміксобактерин, макро- та 

мікродобривами, регулятором росту рослин є екологічно 

безпечним засобом підвищення врожайності та покращення 

якості продукції ячменю ярого. 
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The results of experiments to evaluate the effects of pre-

sowing inoculation of seeds with biologicals and foliar fertiliza-

tion with nitrogen fertilizers and chelated micro fertilizers on the 

yield and grain quality of spring barley in the Northern Steppe of 

Ukraine confirmed the feasibility of their application. The use of 

foliar fertilizers with nitrogen fertilizers and microelements en-

sured an increase in the yield of spring barley of 0.19-0.56 t/ha 

(after soybean), 0.32-0.57 t/ha (after winter wheat), 0.18-0.68 t/ha 

(after sunflower), and 0.08-0.41 t/ha (after grain corn). With in-

oculation of seeds with the bacterial agent Polimixobacteryn, the 

protein content in grain was 12.2-13.6%. Fertilization with car-
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bamide, Mochevin K2, CAS or microfertilizer Reakom increased 

the protein content in spring barley grain by 1.6-1.7%; 0.3-1.0%; 

0.4-1.1%, and 0.4-0.8%, respectively, depending on the forecrop. 

In the steppe, the spring barley yield 42-77% depended on the 

forecrop, 5-16% – on inoculation of seeds with the bacterial 

agent, and 11-15% –on fertilization. 
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Урожайність насіння соняшнику та її елементи, зок-

рема маса 1000 насінин, формуються під впливом багатьох 

чинників, серед яких велике значення мають елементи тех-

нології вирощування: система удобрення, обробіток ґрунту, 

густота посіву тощо. Технологія вирощування кондитерських 

крупнонасінних сортів та гібридів соняшнику має певні осо-

бливості проти технології вирощування гібридів олійного 

типу, оскільки у даному випадку за головну мету ставиться 

задача отримання високого виходу насіння крупних фракцій 

(3,8+). Проте, разом із фракційним складом насіння, еконо-

мічну ефективність вирощування кондитерського сорту чи 

гібрида визначає й рівень врожайності насіння.  

У 2019-2020 рр. проведено дослідження врожайності 

трьох сортів соняшнику кондитерського напряму викорис-

тання: СПК (ВНДІОК ім. В.С. Пустовойта), Білочка (ВНДІ-

ОК ім. В.С. Пустовойта), Запорізький кондитерський (Інсти-

тут олійник культур НААН), та кондитерського гібрида Гуд-

він (Інститут рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН). 
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Порівнювали дві системи основного обробітку ґрунту: 

класичну – дискування в два сліди, відвальний обробіток на 

глибину 22-25 см; безвідвальну – дискування в два сліди, 

безвідвальний обробіток на глибину 25-27 см. Досліджували 

три фони застосування мінеральних добрив (N20P40K40, 

N40P60K60, N60P80K80) і три густоти посіву (20,4 тис. росл./га; 

31,7 тис. росл./га; 40,8 тис. росл./га). Варіювання густоти по-

сіву забезпечували шляхом встановлення ширини міжрядь и 

відстані між рослинами у рядку (70×70 см; 70×35 см; 90×35 

см). Облікова площа ділянки 11,55 м
2
, повторність триразова.  

Для статистичного аналізу використовували пакет 

«Аналіз даних» комп'ютерної програми «Microsoft Office 

Excel» і програму «Statistica 6.0».  

Спостерігали зменшення рівня врожайності в 2020 році про-

ти врожайності 2019 року. Средня врожайність за всіма варі-

антами досліду в 2019 році дорівнювала 2,85 т/га, в 2020 році 

2,34 т/га (-0,51 т/га). Втрати врожайності окремих генотипів 

дорівнювали 0,28-0,69 т/га, що складає 15-21 %. Зниження 

врожайності у 2020 році пов‘язано із низькою кількістю опа-

дів у період формування кошика та цвітіння соняшнику (чер-

вень-липень) – 58,9 мм, проти 89,8 мм у 2019 році.  

Найбільш сприятливі умови для формування високої 

врожайності склалися за відвальної системи основного обро-

бітку ґрунту. У 2019 році врожайність за відвальної системи 

залежно від дози добрив та густоти посіву дорівнювала: для 

СПК 2,26-3,67 т/га, для Білочки 2,12-3,61 т/га, для Запорізь-

кого кондитерського 2,32-3,77 т/га, для гібрида Гудвін 1,80-

3,25 т/га. За безвідвальної системи обробітку ґрунту врожай-

ність зменшилася на 0,09-0,35 т/га. Середнє значення най-

меншої істотної різниці НІР05 у 2019 році за основними фак-

торами склало 0,02 т/га. 

У 2020 році врожайність за відвальної системи склала 

для СПК 1,88-3,04 т/га, для Білочки 1,72-3,03 т/га, для Запо-

різького кондитерського 1,96-3,14 т/га, та для гібрида Гудвін 

1,50-2,68 т/га. За безвідвальної системи обробітку ґрунту 

врожайність знизилася на 0,03-0,36 т/га. Середнє значення 
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найменшої істотної різниці НІР05 у 2020 році за основними 

факторами також дорівнювало 0,02 т/га. 

Найбільший приріст врожайності від застосування мі-

неральних добрив отримано за внесення добрив в дозі 

N60P80K80, незалежно від року досліджень й інших застосова-

них прийомів вирощування. У 2019 році приріст врожайності 

за внесення добрив в дозі N60P80K80 за відвальної системи 

знаходився в межах: за густоти 20,4 тис. росл./га – 0,45-0,58 

т/га; за густоти 31,7 тис. росл./га – 0,61-0,71 т/га; за густоти 

40,8 тис. росл./га – 0,64-0,75 т/га. Приріст врожайності від 

застосування мінеральних добрив за безвідвальної системи 

був дещо нижчим і знаходився в межах: за густоти 20,4 тис. 

росл./га – 0,44-0,51 т/га; за густоти 31,7 тис. росл./га – 0,53-

0,64 т/га; за густоти 40,8 тис. росл./га – 0,59-0,69 т/га.  

У 2020 році найбільший приріст врожайності від за-

стосування мінеральних добрив за відвальної системи знахо-

дився в межах: за густоти 20,4 тис. росл./га – 0,37-0,49 т/га; 

за густоти 31,7 тис. росл./га – 0,50-0,57 т/га; за густоти 

40,8 тис. росл./га – 0,53-0,62 т/га. Приріст врожайності від 

застосування мінеральних добрив за безвідвальної системи у 

2020 році подібно до 2019 року був дещо нижчим і знаходив-

ся в межах: за густоти 20,4 тис. росл./га – 0,32-0,41 т/га; за 

густоти 31,7 тис. росл./га – 0,44-0,54 т/га; за густоти 

40,8 тис. росл./га – 0,47-0,56 т/га. 

Отже, за дворічними даними максимальну прибавку 

врожайності від застосування добрив забезпечує  густота 

посіву 40,8 тис. росл./га. 

Найвищу врожайність (3,77 т/га у 2019 році, 3,14 т/га 

у 2020 році) отримано для сорту Запорізький кондитерський 

за відвальної системи обробітку ґрунту, внесенні добрив у 

дозі N60P80К80 і густоті посіву 40,8 тис. росл./га.  

Чотирьохфакторним дисперсійним аналізом установ-

лено частку впливу агроприйомів на урожайність соняшнику. 

У 2019 році, частка впливу системи основного обробітку 

ґрунту (фактор А) склала 4,06 %; застосування мінеральних 

добрив (фактор В) – 23,45 %; густоти посіву (фактор С) – 

46,45 %; сорту, гібрида (фактор D) – 13,77 %. У 2020 році, 
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частка впливу системи основного обробітку ґрунту (фак-

тор А) склала 3,91 %; застосування мінеральних добрив (фа-

ктор В) – 23,03 %; густоти посіву (фактор С) – 42,98 %; сор-

ту, гібрида (фактор D) – 13,11 %. Таким чином, найбільшим 

чином впливає на врожайність кондитерського соняшнику 

густота посіву; на другому місці вплив застосування мінера-

льних добрив. В даному наборі генотипів вплив сорту, гібри-

да на врожайність виявився на третьому місці серед дослі-

джених факторів.  

За дворічними даними, відповідно до розрахованого 

критерію Фішера і шляхом порівняння його до табличного 

значення, вплив попарної і потрійної взаємодії факторів на 

врожайність був не суттєвий.  

Визначено фракційний склад отриманого товарного 

насіння. Найбільш цікавою з погляду економічної ефектив-

ності є фракція 3,8+. У 2020 році, для СПК масова частка 

фракції 3,8+ склала 36,7-50,5 %, для Білочки – 42,7-55,3 %, 

для Запорізького кондитерського – 33,4-52,1 %, для Гудвіна – 

37,1-51,9 %.  

Порівнюючи отримані дані 2020 року із подібними 

даними 2019 року, можна стверджувати про збереження тен-

денцій мінливості врожайності за варіантами досліду за ро-

ками. Максимальну врожайність кондитерських сортів і гіб-

рида забезпечує відвальна система основного обробітку ґру-

нту, внесення добрив у дозі N60P80К80 і густота посіву 

40,8 тис. росл./га.  
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In 2019-2020, the variability of yields from three varieties 

and one hybrid of confectionery sunflower depending on the fol-

lowing cultivation technology components was studied: basic till-

age (mouldboard ploughing vs. beardless ploughing), three mineral 

fertilizations (N20P40K40 vs. N40P60K60 vs. N60P80K80) and three 

plant densities (20,400 vs. 31,700 vs. 40,800 plants/ha). The max-

imum yield (up to 3.77 t/ha) was achieved with mouldboard 

ploughing, fertilization at a dose of N60P80K80 and plant density of 

40,800 plants/ha. The confectionery sunflower yield was most af-

fected by plant density (effect share = 46.45-42.98%) followed by 

mineral fertilizers (effect share = 23.03-23.45%). The effects of 

two- and three-factor interactions on the yield were not significant. 
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За останні два десятиліття відбулися зміни в пріорите-

тності вирощування сільськогосподарських культур, де озимі 

зернові культури поступилися кукурудзі. Посівні площі цієї 

культури суттєво збільшилися, так як вона залишається доста-

тньо прибутковою з високим потенціалом урожайності серед 

традиційних зернових. Прибутковість її обумовлена в основ-

ному завдяки динаміці виробництва біогазу і зростанням реа-

лізаційних цін. Розширення площ кукурудзи в сівозмінах дає 

можливість збільшити виробництво зерна без істотного зни-

ження врожаю інших зернових культур, що спостерігається 

при зростанні їх частки в структурі посівних площ. 

Реалізація потенціалу продуктивності кукурудзи в зо-

ні Полісся істотно залежить від метеорологічних умов впродовж 

вегетації рослин. Вологозабезпеченість посівів є важливим 

mailto:isgpkor@ukr.net
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чинником, від якого залежить рівень  продуктивності цієї 

культури. За період вегетації  кукурудзи (травень – середина ве-

ресня) у зоні  Полісся випадає в середньому 320-350 мм опадів. 

Однак, в останні роки в зв‘язку із змінами клімату в бік потепління 

їх випадає значно менше, часто вони розподіляються нерівномір-

но, особливо в другій половині вегетації рослин. З виробничої 

практики і наукових досліджень відомо, що на створення 1 кг 

сухої речовини залежно від умов вирощування (родючості 

ґрунту, удобрення, сортових особливостей, температури, 

зволоження, сонячної радіації тощо) кукурудза використовує 

від 250 до 400 л води. На легких піщаних ґрунтах з невідре-

гульованим водним режимом кукурудза страждає в посуш-

ливі періоди вегетації від дефіциту вологи.  

На часі важливим є обґрунтування інноваційних тех-

нологічних напрямків підвищення ефективності виробництва 

зерна кукурудзи на меліорованих землях, які забезпечують в 

зоні Полісся збільшення урожайності та валові збори цієї 

культури. На осушуваних мінеральних дерново-підзолистих 

ґрунтах технологія вирощування зерна кукурудзи має свої 

особливості, яка обумовлена специфікою ґрунтового покриву 

і пов‘язана з необхідністю регулювання водно-повітряного 

режиму, застосуванням відповідних систем удобрення і роз-

міщенням її в науково обґрунтованих сівозмінах. Тому вирі-

шення наукових і практичних задач оптимізації умов виро-

щування кукурудзи на зерно в умовах півночі України на 

осушуваних ґрунтах потребує проведення відповідних дослі-

джень та розширення наукових знань  з цього напрямку.   
В досліді кукурудзу вирощували на осушуваному 

гончарним дренажем дерново-підзолистому супіщаному ґру-

нті в інтенсивній 5-пільній сівозміні після попередника со-

няшника. Висівали гібрид Світанок ранньостиглої групи з 

вегетаційним періодом 140-150 днів при температурі ґрунту 

12
о
С на глибині 10 см (3-6 травня). Спосіб сівби − широкоря-

дний з міжряддями 70 см. Густота рослин кукурудзи на час 

збирання врожаю становила 75 тис. шт. га. На сидерат вико-

ристовували зелену масу люпину вузьколистого. Основним 

обробітком ґрунту була оранка на глибину орного шару (0-20 
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см). Захист посівів від бур‘янів передбачав застосування дос-

ходового (ґрунтового) гербіциду Дуал Голод (1,5 л/га).  

Результати досліджень. Встановлено, що кукурудза 
дуже вибаглива до умов живлення, добре реагує на споживан-

ня рухомих форм, особливо азоту і калію. За тривалого веге-

таційного періоду здатна засвоювати поживні речовини впро-

довж всього життєвого циклу. На створення 1 т зерна з відпо-

відною кількістю листостеблової маси кукурудза споживає із 

ґрунту та добрив в середньому 24-30 кг азоту, 10-12 кг – фос-

фору та 25-30 кг – калію. Для формування урожаю зерна на 

рівні 5,5-6,0 т/га вона виносить з ґрунту в середньому 132-180 

кг азоту, 55-72 кг фосфору та близько 138-180 кг калію. Таку 

кількість поживних речовин в доступних рослинам формах 

навіть при високому рівні родючості, ґрунт не в змозі забезпе-

чити. Поряд з цим кукурудза чутлива до застосування мікрое-

лементів: цинку (Zn), магнію (Mg) та в меншій мірі (Cu), залі-

за (Fe), марганцю (Mn) та бору (B). На формування 1 т зерна і 

відповідної кількості вегетативних органів кукурудза вино-

сить з ґрунту: кальцію 6-10 кг/га, магнію (Mg) – 6-10, сірки (S) 

– 4-5, марганцю (Mn) – 0,15, цинку (Zn) – 0,05-0,1, бору (B) – 

0,01-0,02, молібдену (Мo) – 0,01, заліза (Fe) – 0,2 кг/га. Зазна-

чене вказує, що добрива лишаються найвпливовішим факто-

ром підвищення врожайності цієї культури.  

Аналіз отриманих даних урожайності зерна кукурудзи 

засвідчує, що її рівень залежить від режимів вологозабезпе-

чення рослин і систем відтворення агроекологічних функцій 

дерново-підзолистого ґрунту. Встановлено, що на фоні при-

родної родючості осушуваного дерново-підзолистого ґрунту 

(без добрив) агропотенціал зерна кукурудзи залежно від рів-

нів вологозабезпечення в середньому за два роки становив 

3,58-4,25 т/га. На удобрених варіантах рівень урожайності 

зерна кукурудзи знаходився в межах 6,20-10,45 т/га. Прирос-

ти врожаю, порівняно з фоном природної родючості ґрунту 

становили 2,32-6,20 т/га (73,2-145,9%). Це вказує на те, що 

кукурудза на осушуваному дерново-підзолистому ґрунті з 

низьким рівнем родючості добре реагує на удобрення. Тому 

у технологічному процесі вирощування кукурудзи фактор 
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удобрення (різні системи відтворення агроекологічних функ-

цій осушуваного ґрунту) виступає одним з основних у ком-

плексі заходів, що найбільше регулює  рівень врожайності 

цієї культури у сівозміні короткої ротації  

Встановлено, що застосування адаптивної органо-

мінеральної системи удобрення в сівозміні, яка передбачає, 

зокрема під кукурудзу, 30 т/га органічних добрив в якості 

гною та внесення мінеральних добрив в дозі N90Р60К90, забез-

печило отримання найвищого рівня урожайності зерна куку-

рудзи: на фоні без регулювання водно режиму ґрунту – 8,52 

т/га, на фоні з регулюванням водного режиму ґрунту −10,45 

т/га, що на 4,94-6,20 т /га (137,9-145,9%) більше, ніж на фоні 

природної родючості ґрунту (3,58-4,25 т/га). За таких умов 1 

кг д. р. добрив сприяв формуванню 20,5-25,8 кг додаткового 

зерна кукурудзи. 

На фоні мінеральної системи удобрення (N90Р60К90) 

достовірний приріст зерна кукурудзи на рівні найменшої іс-

тотної різниці до неудобреного фону становив залежно від 

режимів вологозабезпечення 6,20-7,53 т/га (НІР05 для факто-

ру удобрення 0,071-0,098 т/га), що більше на 2,32-3,28 т/га 

(73,2-77,2%). За такої системи удобрення окупність 1 кг д. р. 

добрив додатковим урожаєм зерна кукурудзи становила 9,7-

13,7 кг. За мінеральної системи живлення урожайність зерна 

кукурудзи порівняно з органо-мінеральною системою удоб-

рення зменшується на 2,44-2,92 т/га (37,4-38,8%).  

Альтернативно-відновлювальна система удобрення, 

яка передбачає заміну гною в традиційній органо-

мінеральній системі удобрення іншими адаптивними джере-

лами органічної речовини, зокрема побічною продукцією 

попередника і післяжнивною сидеральною масою люпину − 

8,0 т/га) за ефективністю щодо формування урожайності зер-

на кукурудзи (7,89-9,68 т/га) майже не поступається адапти-

вній органо-мінеральній системі удобрення (8,52-10, 45 т/га) 

з різницею 7,9-8,0%. 

Аналіз рівня приросту зерна кукурудзи від застосу-

вання азотних добрив показує, що за ефективністю традицій-

на аміачна селітра була ефективнішою від карбаміду. Приро-
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сти врожаїв від застосування аміачної селітри знаходилися в 

межах 3,40-4,46 т/га (95,0-104,9%), тоді як від карбаміду во-

ни були нижчі і становили 3,30-4,34 т/га (92,2-102,1%). 
Встановлено, що додаткове регулювання водно-

повітряного режиму осушуваного ґрунту з підтриманням 
ґрунтових вод за вегетаційний період на рівні 100-110 см від 
його поверхні (сприятливі умови зволоження) відповідно до 
вимог культури є ефективним прийомом, який забезпечив 
отримання урожайності зерна цієї культури залежно від сис-
тем удобрення на рівні 4,25-10,45 т/га. Тобто підвищення в 
середньому становило 21,8% порівняно з умовами без регу-
лювання водно-повітряного режиму (3,58-7,86 т/га). Окуп-
ність врожаю зерна кукурудзи 1 кг внесених добрив при доб-
рому вологозабезпеченні рослин (з регулюванням водного 
режиму ґрунту) була вищою (13,7-25,8 кг), ніж за природних 
умов вологозабезпечення (9,7-20,5 кг), що пояснюється по-
ліпшенням повітряного і теплового режимів та мікроклімату 
в агроценозі кукурудзи в умовах досконалої меліоративної 
системи. Зазначене свідчить про високий потенціал біопро-
дуктивності кукурудзи на осушуваних мінеральних ґрунтах і 
доцільність відновлення роботи меліоративних систем. 

В умовах Полісся оптимізація контрольованих факто-
рів водно-повітряного і поживного режимів осушуваного 
дерново-підзолистого ґрунту та сівозмінного фактору корот-
кої ротації є найбільш суттєвим чинником формування вро-
жайності зерна кукурудзи, спільна дія яких забезпечує отри-
мання відносно високого рентабельного рівня врожайності 
цієї культури – 7,53-10,45 т/га з окупністю 1 кг д. р. добрив 
приростом зерна – 13,7-25,8 кг. 

Встановлено, що оптимізація живлення і вологозабез-
печеності рослин кукурудзи сприяла кращому використанні 
азотних, фосфорних і калійних добрив. На це вказують вищі 
прирости зерна (77,2-145,9,%) за таких умов вирощування 
кукурудзи, порівняно з фоном без регулювання водно-
повітряного режиму осушуваного ґрунту (73,2-137,9%).  

Результати проведених досліджень показали, що засто-
сування у технології вирощування кукурудзи позакореневого 
підживлення водорозчинними комплексними добривами з умі-
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стом мікроелементів у період активного росту рослин сприяє 
підвищенню ростових процесів рослин кукурудзи, позитивно 
впливає на інтенсивність формування листкового апарату. Вна-
слідок покращання умов живлення висота рослин кукурудзи в 
середньому збільшується на 6-7%, листкова поверхня - в серед-
ньому на 11,4-12,1%, зростає стійкість до високих температур 
та посушливої погоди, що в свою чергу забезпечує підвищення 
загальної біомаси та продуктивності кукурудзи.  

Встановлено, що проведення дворазового позакорене-
вого підживлення рослин кукурудзи під час вегетації в пері-
од активного росту рослин сучасними рідкими комплексни-
ми добривами з вмістом макро- і мікроелементів (Ярило і 
Реастим) в дозі 3 л/га за умови достатнього рівня основного 
мінерального живлення (N60Р60К90) забезпечує отримання 
додаткової достовірної врожайності зерна цієї культури: при 
застосуванні мікродобрива Ярило – 0,79-1,18 т/га (12,7-
15,6%), при застосуванні Реастиму – 0,68-0,99 т/га (11,0-
13,1%). Окупність 1 кг добрив на фоні застосування Ярила 
становила 14,2-18,6 кг, на фоні застосування Реастиму – 13,8-
17,8 кг. Такі прирости урожаїв зерна досягаються завдяки 
активному стимулюванні важливих життєвих процесів рос-
лин, що виражається в підвищенні кількості зерен в качанах 
та маси 1000 зерен. 

Цінність одержаного врожаю залежить від його якості. 
У зерні кукурудзи міститься велика кількість вуглеводів і жи-
ру, але основним показником є вміст в ньому білка. За оптимі-
зації поживного режиму осушуваного ґрунту вміст білка зрос-
тає до 9,1-9,8% або на 0,6-1,3 абсолютних відсотка порівняно з 
неудобреним фоном (8,5%). Аналіз отриманих даних показує, 
що при застосуванні водорозчинних комплексних добрив 
Ярило і Реастим проявляється тенденція до підвищення вмісту 
білка в зерні кукурудзи на 0,2-0,4% абсолютних відсотка вна-
слідок зростання використання енергії сонця, вологи, елемен-
тів живлення. Між вмістом білка в зерні кукурудзи і удобрен-
ням спостерігається прямо пропорційна залежність. Коефіці-
єнт кореляції складає r = 0,983. Вихід протеїну з гектара в ос-
новному залежить від урожайності зерна кукурудзи. Найбіль-
ший вихід протеїну (0,78-0,94 т/га) отримано за рахунок регу-
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лювання водно-повітряного режиму осушуваного ґрунту та 
оптимізації забезпечення рослин поживними речовинами при 
застосуванні традиційної органо-мінеральної і альтернативно-
відновлювальної систем удобрення.  

Встановлено, що обприскування посівів комплексним 
добривом  Ярило в рекомендованій нормі 3 л/га забезпечує 
додатковий умовно чистий прибуток (за реалізаційної ціни 
зерна кукурудзи 4600 грн/т), що коливається в межах 1492-
3420 грн/га, при  обприскуванні Реастимом у нормі 3 л/га – 
1534-2350 грн/га. Одна гривня витрачена на придбання і за-
стосування Ярило окуповується 3,0-4,6 грн, а Реастиму – 3,0-
3,4 грн, що свідчить про високу економічну ефективність 
застосування позакореневого підживлення рослин кукурудзи 
цими препаратами. В даному випадку результати економіч-
ної оцінки доводять, що вартісна величина приросту уро-
жаю, і оплата одиниці виробничих витрат додатковим при-
бутком по варіантах досліду знаходиться в тісній залежнос-
ті, і як правило окуповується. 

Слід зазначити, що кукурудза зумовлює високий вне-
сок у продуктивність 5-пільної короткоротаційної сівозміни. 
За своїм генетичним потенціалом продуктивності і кормови-
робництва вона значно перевищує зернові культури. За оп-
тимізації основних ланок меліоративного землеробства ця 
культура забезпечує високий вихід зернових (71,8-88,0 ц/га) і 
кормових (142,3-174,3 ц/га) одиниць та перетравного протеї-
ну (6,50-7,97 ц/га). 

Встановлено економічний параметр технології виро-
щування кукурудзи − поріг беззбитковості (урожайність зер-
на, за якої досягається беззбитковість його виробництва). 
Так, ефективне вирощування зерна кукурудзи в зоні Полісся 
на осушуваному дерново-підзолистому ґрунті з врахуванням 
реалізаційної ціни зерна 3600 грн/т досягається за урожайно-
сті більше 4,5-5,0 т/га. За нижчого рівня урожайності вироб-
ництво зерна цієї культури є збитковим. 

Висновки. Таким чином, на меліорованих осушуваних 
дерново-підзолистих ґрунтах отримання високої урожайності 

зерна кукурудзи забезпечується не тільки ґрунтово-

кліматичними умовами території, а більш суттєво регулюван-
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ням водно-повітряного і поживного режимів ґрунту, внесен-

ням достатньої кількості добрив, як основного чинника стій-

кості землеробства в зоні Полісся. Оптимізація контрольова-

них факторів водно-повітряного і поживного режимів осушу-

ваного дерново-підзолистого ґрунту та сівозмінного фактору 

короткої ротації є найбільш суттєвим чинником формування 

врожайності зерна кукурудзи, спільна дія яких забезпечує 

отримання відносно високого рентабельного рівня врожайно-

сті цієї культури − 7,53-10,45 т/га з окупністю 1 кг д. р. добрив 

приростом зерна – 13,7-25,8 кг, вмістом білка 9,1-9,8%, рента-

бельністю виробництва 61,0-74,1%. Нині традиційний підхід 

до удобрення кукурудзи повинен бути доповнений застосу-

ванням рідких комплексних добрив, які в своєму складі міс-

тять макро- і мікроелементи, що сприяє підвищенню стійкості 

рослин до несприятливих умов навколишнього середовища: 

Це оперативний і доступний захід, що оптимізує мінеральне 

живлення, активізує ростові процеси, підвищує стійкість рос-

лин до фізіологічних стресів, що в свою чергу забезпечує під-

вищення і стабілізацію урожаю кукурудзи. Розглядати його 

треба не як окремий чи додатковий захід, а як невід‘ємну 

складову прогресивних технологій виробництва зерна кукуру-

дзи в умовах ризикового землеробства зони Полісся. 
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THE WOODLANDS 

 

Kochik G.M., Melnichuk A.O., Kucher G.A. 

 

The Institute of agriculture of Pollissia NAAS 

E-mail: isgpkor@ukr. Net 

 

The maize yield on soddy-podzolic soil was determined by 

major controlled factors - water-air mode and fertilization. It was 

established that scientifically sound optimization of factors, i.e. 

controlled watering that maintained the groundwater reserve at the 

level of 110 cm from the surface, complex application of macro 
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(N90R60K90) and microfertilizers (Yarylo or Reistim), and short 

crop rotation, guaranteed a cost-effective yield of maize grain 

(7.53-10.45 t/ha), as 1 kg of active ingredients of fertilizers gave a 

gain in the yield of 13.7-25.8 kg with a protein content of 9.1-

9.8%; so the profitability amounted to 61.0-74.1%. We showed 

that two foliar fertilizations of maize plants with modern liquid 

compound fertilizers containing macro- and micronutrients (Yarylo 

and Reistim) during the active growth provided sufficient mineral 

nutrition (N60P60K90) and ensured an additional significant gain in 

the grain yield: with microfertilizer Yarylo, it was 0.79-2 1.18 t/ha 

(12.7-15.6%) and with Reastim – 0.68-0.99 t/ha (11.0-13.1%). 

 
 

ТРИВАЛІСТЬ ПЕРІОДУ ВЕГЕТАЦІЇ СОЇ ЗАЛЕЖНО 
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На тривалість вегетаційного періоду значний вплив 

мають погодні умови під час росту і розвитку рослин та аг-

ротехнічні прийоми вирощування сої, що подальшому впли-

ває на урожайність сої [2]. У зв‘язку з цим для вирощування 

сої у певному регіоні однією з важливих ознак вирощування 

є підбор сортів за тривалістю вегетаційного періоду [1, 6].  

Тривалість періоду вегетації рослин сої, на думку [1, 9] 

контролюється генетично, але деякі науковці [4, 8] довели, що 

цей показник залежить від погодних умов в період росту і роз-

витку рослин. Ряд вчених відмічають, що вирощування одного 

й того ж сорту за різних погодних умов викликає розбіжність у 

тривалості вегетаційного періоду до 10-25 діб і більше [5, 9]. 

Мета наших досліджень полягала у вивченні впливу 

площі живлення рослин (різних варіантів норми висіву та 

способів сівби) сої на тривалість вегетаційного періоду. 
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Дослідження проводили протягом 2015-2018 рр. в 

умовах ХНАУ ім. В. В. Докучаєва у польовій сівозміні кафе-

дри рослинництва відповідно до загальноприйнятої методики 

[3]. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий глибокий 

важкосуглинковий на карбонатному лесі. Уміст гумусу в ор-

ному шарі 4,4-4,7 %, рухомого фосфору (за Чириковим) – 

13,8 мг, калію – 10,3 мг на 100 г ґрунту. 

Схема проведеного польового досліду: фактор А – два 

сорти сої – Аннушка і Байка; фактор В – способи сівби: 1 – 

рядковий з міжряддям 15 см; 2 і 3 – широкорядний з міжряд-

дям 45 і 70 см; фактор С – норма висіву: 0,8 млн шт./га, 0,9, 

1,0, 1,1 і 1,2 млн шт./га. Підготовка і обробіток ґрунту були 

загальноприйнятими для регіону [7]. Вони передбачали мак-

симальне знищення бур‘янів, накопичення вологи та ство-

рення сприятливих умов для росту і розвитку рослин сої. 

Попередником сої була пшениця яра. Після збирання попе-

редника проводили дискування (БДТ-7), потім оранку на 

глибину 25-27 см. Посів здійснювали селекційною сівалкою 

ССФК-7 з наступним прикочуванням кільчасто-шпоровими 

котками. У період вегетації рослин у посівах проводили два-

три ручних рихлень міжрядь до змикання рядків. Збирали 

врожай у фазу повної стиглості сої за вологості зерна 16-18% 

селекційним комбайном „Sampo-130‖. 

У середньому за роки досліджень найшвидше (на 10 

день) сходи були отримані у 2015 р. при оптимальній темпе-

ратурі і достатній кількості опадів. Прохолодні та бездощові 

умови 2017 та 2018 рр. призводили до затягування отриман-

ня сходів на 7 днів порівняно з 2015 р. Погодні умови років 

дослідження почали вже впливати на проходження періоду 

від сходів до появи 3-го трійчастого листка і цей період ко-

ливався в межах 6-9 днів у сортів сої Аннушка і 7-12 днів у 

сортів сої Байка, різниця за роками була в межах 3-5 діб. Різ-

ниця за роками за тривалістю періоду 3-й листок – початок 

цвітіння була також незначною, у сорту Аннушка становила 

2 дні, а сорту Байка – 3 дні.  

Серед досліджуваних років у 2016 р. був найдовший 

період цвітіння, який тривав у сорту Аннушка – 36-38 днів, у 
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сорту Байка 42-45 дні, найкоротший у 2018 р. 32-35 днів у 

сорту Аннушка і 37-40 днів у сорту Байка. Значне коливання 

тривалості періоду кінця цвітіння – формування бобів спо-

стерігалось у рослин сої Байка, а саме в посушливому 2018 р. 

він був найкоротший – 23-26 днів, а в сприятливому 2016 р. 

36 – 39 днів, (різниця становила 13 днів). У рослин сорту Ан-

нушка тривалість цього періоду за роками була більш стабі-

льною і становила 21-30 днів.  

Достатньо велика різниця спостерігалася, в середньо-

му по роках, при достиганні насіння. У рослин сої сорту Ан-

нушка цей період коливався від 5 – 7 днів (в сухому 2018 р.) 

до 12-14 днів (в сприятливому 2016 р.), з різницею за роками 

– 7 днів. У рослин сої сорту Байка навпаки, у сухому 2017 р. 

умови достигання характеризувалися наявністю опадів (25,7 

мм) і теплої погоди (19,5 
о
С), що подовжило період до 15-17 

днів, а в оптимальному 2016 р. бездощові умови прискорили 

цей період, який тривав 10-12 днів, тобто різниця становила 

5 днів. 

Тривалість вегетаційного періоду в сухому 2018 р. у 

рослин сорту Аннушка становила 70-80 днів, у сорту Байка 

84-95 днів, а в достатньо зволоженому 2016 р. відповідно 88-

98 і 108-122 дні з різницею до 18 і 27 днів.  

По всіх досліджуваних сортах спостерігається кореля-

ція практично однакової характер кореляційних зв‘язків між 

тривалісттю періоду вегетації і сумою активних температур 

та ГТК Селянінова вказує на тісний зв'язок показників між 

собою, коефіцієнт кореляції між ними був дуже сильний, але 

зворотної взаемодії. 
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In the study, the effects of weather, varietal characteristics, 

seeding rates and sowing methods on the soybean growing period 

were determined. The shortest growing period of 75 days was rec-

orded in Annushka plants in 2017, where this variety was sown in 

broad drills with interrows of 70 cm and the seeding rate 1.2 mln. 

seeds/ha. The longest vegetation period of 122 days was recorded in 
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Baika plants in 2016, where this variety was sown in drills with in-

terrows of 15 cm and the seeding rate of 0.8 mln. seeds/ha. 

Keywords: soybean, seeding rate, row spacing, meteoro-

logical conditions, vegetation period. 
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Кукурудза, на відміну від інших зернових культур,  

потребує підвищеного мінерального живлення, це пов‘язано, 

насамперед, з довготривалим вегетаційним періодом та здат-

ністю рослин засвоювати поживні речовини майже до самого 

завершення дозрівання зерна. Потреба кукурудзи в основних 

елементах живлення за зонами вирощування в Україні є да-

леко неоднаковою та суттєво залежить від ґрунтових і погод-

них умов, прийомів агротехніки та цілого ряду інших факто-

рів[2, 3]. Досліджено, що кукурудза, насамперед, дуже добре 
реагує на внесення азотних добрив [1, 4, 5]. 

Дослідження проводилися Хмельницькою ДСГДС 

ІКСГП НААН на чорноземах опідзолених середньо-

суглинкових впродовж 2019-2020 рр. В роки проведення до-

сліджень наростання вегетативної маси кукурудзи відбувало-

ся за різних погодних умов, що, ймовірно, мало істотний 

вплив на формування площі листкової поверхні, висоти рос-

лин, довготривалість вегетаційного періоду та ін.  

За більш сприятливих погодних умов вегета-ційного 

періоду 2019 року у досліджуваного  ранньо-стиглого гібри-

ду кукурудзи ДН Меотида показники висоти рослин у фазу 

цвітіння коливалися від 239,0 см на контролі до 256,0-289,0 



 

73 

см – на досліджуваних варіантах, площі листкової поверхні, 

відповідно, від 0,341 м
2
 до 0,364-0,416 м

2
. У середньоранньо-

го гібриду ДБ Хотин висота рослин зростала від 252,0 см на 

контролі до 271,0-302,0 см – на досліджуваних варіантах, 

площа листкової поверхні становила 0,376 м
2
 та 0,402-0,455 

м
2
 відповідно.  

У 2020 році значні коливання середньодобової темпера-

тури повітря, заморозки на поверхні ґрунту на ранніх стадіях 

розвитку кукурудзи зумовили подовження міжфазних періодів 

та, ймовірно були, причиною зменшення висоти рослин дослі-

джуваних гібридів і площі їх листкової поверхні. Як наслідок, 

висота рослин кукурудзи ранньостиглого гібриду ДН Меотида 

склала, у середньому, 217,0-263,0 см, а площа листкової пове-

рхні – 0,310-0,378 м
2
, середньораннього гібриду ДБ Хотин – 

231,0-277,0 см та 0,344-0,417 м
2
 відповідно.  

Разом з тим, проведені нами дослідження свідчать, що 

вищезгадані показники певною мірою залежать, також, і від 

досліджуваних чинників, а саме способів підживлення азотни-

ми добривами на ранніх стадіях розвитку рослин кукурудзи. У 

середньому за роки досліджень  підживлення у фази 3-5 та 7-9 

листків забезпечило зростання показників висоти рослин куку-

рудзи у ранньостиглого гібриду ДН Меотида з 228,2 см – на 

контролі до 248,2-275,9 см – на досліджуваних варіантах, у се-

редньораннього гібриду ДБ Хотин з 242,0 см – на контролі – до 

264,0-290, см – на досліджуваних варіантах (табл. 1). 

Площа листкової поверхні збільшувалася у ранньости-

глого гібриду ДН Меотида з 0,325 м
2
 – на контролі до 0,351-

0,364 м
2
 на досліджуваних варіантах, у середньораннього 

гібриду ДБ Хотин ці показники становили 0,360 м
2
 та 0,393-

0,436 м
2 
відповідно.  

Встановлено, що найменше зростання показників висо-

ти рослин (у гібриду ДН Меотида  на 20,0 см або 8,8 % та у 

гібриду ДБ Хотин – на 22,0 см або 9,1 %) та площі листкової 

поверхні кукурудзи відповідно,  на 0,026 м
2
  або 8,0 % та 

0,033 м
2
 або 9,2 %, порівняно до контролю (без внесення азо-

тних добрив), відмічено на варіанті, де азотні добрива (N90) 

вносилися у фазу 7-9 листків).  
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Таблиця 1. Вплив азотного живлення на формування  

біометричних показників рослин кукурудзи 

(середнє за 2019-2020 рр.) 

Варіант  

підживлення 

ДН Меотида ДБ Хотин 

в
и
со
та
  

о
сл
и
н
, 
см

 

S
 л
и
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Контроль (без добрив) 228,0 0,325 146 242,0 0,360 157 

N90 – у фазу 3-5 листків 248,0 0,351 150 264,0 0,393 160 

N30 – у фазу 3-5 листків,  

N60 – у фазу 7-9 листків 
253,0 0,364 154 272,0 0,403 166 

N60 – у фазу 3-5 листків, 

N30 – у фазу 7-9 листків 
260,0 0,370 154 277,0 0,413 165 

N45 – у фазу 3-5 листків,  

N45 – у фазу 7-9 листків 
276,0 0,397 154 290,0 0,436 165 

N90 – у фазу 7-9 листків 247,0 0,347 150 260,0 0,385 161 

 

Найбільш ефективним серед досліджуваних варіантів 

виявилося підживлення кукурудзи з розрахунку N45 у фазу 3-

5 листків та  7-9 листків, де показники висоти рослин куку-

рудзи обох досліджуваних гібридів зростали на 48,0 см або 

21,1 % та 48,0 см або 19,8 %, площі листкової поверхні – на 

0,072 м
2
 або 22,1 % та  0,076 м

2
 або 21,1 %. 

Разом з тим, спостереженнями за проходженням фе-

нологічних фаз розвитку встановлено певний вплив різних 

способів азотного живлення на довготривалість вегетаційно-

го періоду досліджуваних гібридів кукурудзи. Зокрема, під-

раховано, що вегетаційний період ранньостиглого гібриду 

ДН Меотида збільшувався на 4-8 діб, а середньораннього 

гібриду ДБ Хотин – на 3-9 діб залежно від варіантів піджив-

лення азотними добривами. 

Таким чином, підживлення азотними добривами на 

ранніх стадіях розвитку кукурудзи позитивно впливає на ріст 

і розвиток рослин, наростання площі листкової поверхні, що 

є доброю передумовою для формування майбутнього вро-

жаю зерна. 
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The study was conducted on podzolized medium-loamy 
chernozems in 2019-2020. During the study years, vegetative 
mass of corn grew under various weather conditions, which, 
probably, together with the studied factors, had a significant im-
pact on the leaf area, plant height, growing period, etc. 

On average, across the study years, fertilization of corn in 
the phases of 3-5 and 7-9 leaves increased the plant height com-
pared to the control: in early-ripening hybrid DN Meotida by 8.8-
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21.1%, in mid- early hybrid DB Khotin – by 9.1-19.8 %. The leaf 
area became larger by 8.0-22.1% and 9.2-21.1 %, respectively; 
and the growing period became longer by 4-8 and 3-9 days, re-
spectively. 
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Ефективність комплексних мінеральних добрив ви-

значається складним комплексом умов: кліматичних факто-
рів (світловий, тепловий, водний, атмосферний режими), рів-
нем родючості ґрунту, біологічними особливостями сільсь-
когосподарських культур, їх сортів чи гібридів, агротехніч-
них заходів, способів, строків, кількості та якості внесених 
добрив. Погодні умови впливають як на кількість доступних 
поживних речовин у ґрунті, так і безпосередньо на дію доб-
рив на рослини. Серед польових культур кукурудза найбільш 
чутлива на позакореневе підживлення. 
 Підживлення кукурудзи проводять у фазу 3–5 листків, 
друге підживлення рекомендується проводити не пізніше 
фази 7–9 листків. Даний агрозахід направлено на максималь-
не закладання генеративних органів та зняття гербіцидних 
стресів.  

Дослідження проводили на полях сівозміни лаборато-
рії насінництва та насіннєзнавства ІР ім. В.Я. Юр‘єва НААН 
у 2020 р. Методи досліджень – польовий і лабораторний. По-
передник кукурудзи – горох на зерно. Матеріалом для дослі-
джень був ранньостиглий гібрид Зоряний (ФАО 190). 

Площа облікової ділянки становила 50 м
2
, повторність 

трьох кратна, розміщення ділянок систематичне. Технологія ви-
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рощування кукурудзи загальноприйнята для східної частини 
Лісостепу України, за виключенням досліджуваних агрозаходів. 

Насіння кукурудзи гібриду Зоряний було посіяно у ві-
дповідності до схеми дослідів в оптимальні строки широкоря-
дним способом з нормою висіву 75 тис. шт. схожих насінин на 
1 га, сівалкою Клен 4,2. Схема внесення добрив включала: А) 
контроль, без внесення добрив; Б) обприскування у фазу 5 
листків регулятором росту рослин АКМ, 500 мл/га (еталон); 
В) обприскування у фазу 7 листків регулятором росту рослин 
АКМ, 500 мл/га та комплексним добривом «ЕНДО CuZnB» 
(марки Ендоцинк),  480 г/га;  Г) обприскування у фазу 7 лист-
ків регулятором росту рослин АКМ, 500 мл/га та комплексним 
добривом «ЕНДО CuZnB» (марки Ендоцинк), 600 г/га. 

Добриво мінеральне комплексне ―ЕНДО CuZnB‖ (марки 
Ендоцинк) містить: плівкоутворювач – адаптоген, дистинол – 
антиоксидант, S – 6,2 %, B – 6,9 %, Mg – 8,2 %, Mn – 3,3 %, Zn 
– 12,62 %, К – 2,5 %. Виробник ПП «ВКФ» Імпторгсервіс». 

Регулятор росту рослин АКМ містить: ПЕГ 1500 – 540 
г/л, ПЕГ 400 – 230 г/л, іонол – 25 г/л, диметилсульфоксид – 
37,5 г/л. Виробник ПП «ВКФ» Імпторгсервіс». 

Обприскування проводили при нормі витрати робочої 
рідини 300 л/га. Весна 2020 р. була надмірно вологою та 
прохолодною. Так, середньодобова температура в квітні та 
травні була менше середньобагаторічної норми на 0,8 та 2,6 
ºС, при нормі 9,6 та 16,1 ºС відповідно. Кількість опадів в 
квітні була менше середньобагаторічної  норми на 21,8 мм 
або на 61 %, а в травні перевищила середньобагаторічну но-
рму на 64,3 мм або на 147 %.  

У червні середньодобові температури були більше но-
рми на 1,7 ºС, а кількість опадів була менше норми на 9,1 мм 
або на 14 %. 

Середньодобова температура липня та серпня була бі-
льше норми на 1,4 та 0,8 ºС відповідно. При цьому кількість 
опадів у липні перевищила середньобагаторічну норму на 
34,3 мм або на 48 %, а у серпні вона була значно меншою від 
середньобагаторічної норми на 41,1 мм або 88 %. 

Дослідженнями відмічено, що урожайність гібриду Зо-
ряний на фоні без внесення добрив становила 6,17 т/га. При 
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застосуванні на ділянках комплексних мінеральних добрив 
―ЕНДО CuZnB‖ (марки Ендоцинк) у нормі 480 г/га відзначено 
збільшення урожайності зерна на 0,64 т/га або на 10 %, а у 
варіанті підвищення норми  комплексних мінеральних добрив 
―ЕНДО CuZnB‖ (марки Ендоцинк) до 600 г/га – на 0,88 т/га 
або на 14 %. 

За розрахунками економічної ефективності найбільший 
додатковий прибуток 5618 грн/га відзначено у варіанті із за-
стосуванням добрив мінеральних комплексних ―ЕНДО 
CuZnB‖ (марки Ендоцинк) у нормі 600 г/га. У варіанті обпри-
скування рослин  добривом мінеральним комплексним ―ЕН-
ДО CuZnB‖ (марки Ендоцинк) у нормі 480 г/га також  відзна-
чено високий рівень додаткового прибутку – 4038 грн/га. 

Отже, застосування комплексних мінеральних добрив 
―ЕНДО CuZnB‖ (марки Ендоцинк) у суміші з регулятором 
росту рослин АКМ при вирощуванні кукурудзи є дієвим тех-
нологічним заходом, який дозволяє збільшити урожайність 
зерна на 0,64–0,88 т/га або на 10–14 % та отримати додатко-
вий прибуток на рівні 4038–5618 грн/га. 

 
 

INFLUENCE OF COMPLEX MINERAL FERTILIZERS 

AND PLANT GROWTH REGULATOR ON MAIZE YIELD 
Ogurtsov Yu.Ye., Muzafarov N.M. 

 
Plant Production Institute named after V.Ya. Yurjev NAAS 
E-mail: ogurcsow@gmail.com, miniarovih_nail@ukr.net 

 
 The positive effect of spraying corn plants in the phase 
of 7 leaves with complex fertilizer "ENDO CuZnB" (Endozinc 
brand) in combination with the plant growth regulator AKM was 
determined, which increased grain yields by 0,64–0,88 t/ha or 
10–14%, as well as, depending on the dose of fertilizers, provided 
additional income at the level of 4038–5618 uah/ha. 
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ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА БОТАНІЧНИЙ СКЛАД І 

УРОЖАЙНІСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ 

 

Оліфірович В.О., Маковійчук С.Д. 

 

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна  

станція Інституту сільського господарства  

Карпатського регіону НААН 

E-mail: olifirovych@i.ua 

 

Строки сівби мали вирішальний вплив на формування 

ботанічного складу врожаю зеленої маси лядвенцево-

злакового травостою. За сівби у ранньовесняний період у 

першому укосі першого року використання спостерігалася 

висока частка лядвенцю рогатого – 50,1%. На час проведення 

другого укосу відмічено подальше зростання частки бобово-

го компоненту – до 65,3%. У першому укосі другого року 

використання травостою частка сіяних видів залишалася ви-

сокою. Так, частка лядвенцю рогатого становила 52,2%, ти-

мофіївки лучної – 39,5%, а кількість несіяних видів станови-

ла 8,3 %. 

Під час проведення ботанічного аналізу урожаю зеле-

ної маси другого укосу встановлено зростання частки бобо-

вого компоненту до 64,2% при одночасному зменшенні част-

ки тимофіївки лучної до 25,2%. На третій рік використання 

(четвертий рік життя) відбулося поступове зниження частки 

лядвенцю рогатого до 48,2% у першому та 58,7% – у другому 

укосах. Також у першому укосі третього року використання 

відмічено найбільшу участь тимофіївки лучної у травостої – 

41,5%. Отже, на травостої, створеному ранньовесняною сів-

бою, у перші три роки використання лядвенець рогатий за-

ймав домінуюче положення з часткою 48,2-65,3%. 

На варіанті, де травостій було створено літньою сів-

бою після вівса на зелений корм, також домінували лядве-

нець рогатий та тимофіївка лучна. Так, у першому укосі 

першого року використання частка лядвенцю рогатого ста-

новила 36,7%. Однак це було на 13,2% менше, порівняно з 
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травостоєм, створеним ранньовесняною сівбою. В той же час 

частка тимофіївки лучної становила 42,5%, що на 2,3% пере-

важало контрольний варіант. Досить високою у цьому укосі 

була частка різнотрав‘я – 20,8%. 

На час проведення другого укосу відмічено подальше 

зростання частки різнотрав‘я – до 25,4%. У першому укосі 

другого року використання травостою частка сіяних видів 

збільшилася. Так, частка лядвенцю рогатого становила 

42,5%, тимофіївки лучної – 42,3%, а кількість несіяних видів 

зменшилась до 15,2%. Урожай зеленої маси другого укосу 

формувався переважно за рахунок сіяних видів. Так, частка 

лядвенцю рогатого становила 49,7%, тимофіївки лучної – 

34,9%. На третій рік використання (четвертий рік життя) тра-

востій формувався переважно з сіяних видів. Так, частка ляд-

венцю рогатого в урожаї зеленої маси першого укосу стано-

вила 42,1%, частка тимофіївки лучної – 42,3%. Під час про-

ведення ботанічного аналізу урожаю зеленої маси другого 

укосу встановлено зростання частки бобового компоненту до 

44,9% за одночасного зменшення частки тимофіївки лучної 

до 37,9%. Така кількість лядвенцю рогатого поступалася ко-

нтрольному варіанту на 13,8%. Отже, на травостої, створе-

ному літньою сівбою після вівса на зелений корм, у перші 

три роки використання відмічено суттєве зниження частки 

лядвенцю рогатого, порівняно з травостоєм, створеним ран-

ньовесняною сівбою. 

Менш сприятливі умови зволоження на час створення 

травостою літньою сівбою після вівса на зерно, порівняно з 

ранньовесняною, спричинили зниження щільності сіяного 

травостою. Внаслідок цього збільшилася кількість різнот-

рав‘я, особливо в перший рік використання, порівняно з варі-

антом ранньовесняної сівби. Так, у першому укосі першого 

року використання частка різнотрав‘я становила 27,5%, част-

ка лядвенцю рогатого – 30,8%, а домінуюче положення у 

травостої займала тимофіївка лучна з часткою 41,7%. Слід 

відзначити, що в усіх укосах впродовж перших трьох років 

використання частка тимофіївки у ботанічному складі уро-

жаю зеленої маси була найвищою, досягнувши максимально-
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го показника 48,8% у першому укосі третього року викорис-

тання. Вищу частку тимофіївки лучної за літньої сівбі після 

вівса на зерно та осінній сівбі можна пояснити біологічними 

особливостями цього злаку (яро-озимого типу розвитку), в 

той час як лядвенець рогатий (ярий тип розвитку) краще роз-

вивається за більш ранніх строків сівби. Також дещо зроста-

ла і кількість лядвенцю рогатого на другий та третій роки 

використання травостою, досягаючи максимального показ-

ника 38,1% у другому укосі другого року використання. 

Слід відмітити ще одну особливість динаміки ботані-

чного складу травостоїв, створених літньою сівбою – більшу 

частка різнотрав‘я в перший рік порівняно з другим та третім 

роками використання. Це пов‘язано як з пригніченням його 

культурними рослинами, так і з особливостями видового 

складу різнотрав‘я. Так, у перший рік використання у траво-

стої з несіяних видів переважали однорічні: стенаксис одно-

річний (Stenactis annua Ness.), грицики звичайні (Capsella 

bursa-pastoris L.), мишій сизий (Setaria glauca (L.) Beauv.). На 

другий та третій роки використання травостою частка одно-

річників різко знизилася, а різнотрав‘я було представлено 

переважно багаторічними видами, зокрема кульбабою лікар-

ською (Taraxacum officinale Webb. ex Wigg.), осотом польо-

вим (Sonchus arvensis L.), пирієм повзучим (Elytrigia repens 

(L.) Nevski.). 

Лучний травостій, створений осінньою сівбою після 

зароблення сидерату гірчиці білої відзначався найнижчою 

часткою бобового компоненту. Так, у першому укосі першо-

го року використання частка лядвенцю рогатого становила 

30,8%. Частка тимофіївки лучної у цьому укосі становила 

40,4%, різнотрав‘я – 20,6%. На час формування другого уко-

су частка різнотрав‘я помітно зросла і становила 39,6%. У 

першому укосі другого року використання травостою частка 

сіяних видів збільшилася. Зокрема, частка лядвенцю рогато-

го становила 30,8%, тимофіївки лучної – 44,4%, а кількість 

несіяних видів становила 24,8%. 

У проведених дослідженнях у середньому по трьох 

закладках найбільший вихід сухої маси (5,78 т/га) забезпечив 
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варіант з ранньовесняним строком сівби, на якому частка 

бобового компоненту становила понад 50%. Значно нижчу 

продуктивність забезпечували травостої, створені літньою 

післяукісною або післяжнивною сівбою. За літніх строків 

сівби (післяукісному та післяжнивному) продуктивність цієї 

травосумішки знижувалася до 4,80 та 4,16 т/га сухої речови-

ни. Осінні строки сівби знижували цей показник до 3,46 та 

2,09 т/га. 

Висновки. Підтверджено перевагу ранньовесняного 

строку сівби лядвенцево-злакової сумішки. У цьому варіанті 

частка лядвенцю рогатого в ботанічному складі урожаю зе-

леної маси першого укосу становила 50,6 %, у другому укосі 

– 64,0%. За літньої післяжнивної та осінньої сівби сформува-

вся злаково-бобово-різнотравний травостій, частка тимофіїв-

ки лучної в якому становила – 42,3-44,1% у першому та – 

36,0-37,8% – у другому укосі. Найбільший вихід сухої речо-

вини (5,78 т/га) в середньому за перші три роки використан-

ня травостою формується за проведення ранньовесняної сів-

би сумішки лядвенцю рогатого з тимофіївкою лучною. За 

проведення сівби у літній та осінній період вихід сухої речо-

вини знижувався на 16,9-63,8%. 

 

INFLUENCE OF SOWING TIME ON THE BOTANICAL 

COMPOSITION AND PERFORMANCE OF LEGUME-

CEREAL HERBAGE 

 

Оlifirovych V.О., Makoviichuk S.D. 

 

Bukovinian State Agricultural Research Station of the Institute of 

Agriculture of the Carpathian Region NAAS 

E-mail: olifirovych@i.ua 

 

The influence of sowing time of a mixture of birdsfoot tre-

foil and hare‘s-tail grass on the botanical composition and per-

formance of grasses was studied. In the south-western forest-

steppe on slopes with natural, acidic, low fertile soils, the best 

botanical composition of grasses was formed during when a mix-
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ture of birdsfoot trefoil with hare‘s-tail grass was sown in early 

spring. In this embodiment, the legume share in the green mass 

yield upon the first mowing was 50.6%, in the second one – 64%; 

the dry matter yield was 5.78 t/ha. 

 
 

ПОЗАКОРЕНЕВЕ ЖИВЛЕННЯ СОЇ 
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Інститут розведення і генетики тварин  

ім. М.В.Зубця НААН 

E-mail: irgt2017@ukr.net 

 

На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського 

виробництва однією із головних проблем аграрного сектору 

економіки України залишається істотне збільшення й стабі-

лізація виробництва зерна бобових культур, зокрема, сої, яка 

є основним джерелом збалансованого за амінокислотним 

складом і вмістом екологічно чистого білка. Її унікальний 

хімічний склад, в якому поєднано 38-42% білка, 18-23% жи-

ру, 25-30% вуглеводів, ферменти, вітаміни, мінеральні речо-

вини, доповнюється ще й найважливішою біологічною особ-

ливістю – фіксацією атмосферного азоту. При вирощуванні 

сої у правобережному Лісостепу України важливого значен-

ня набувають питання розробки та впровадження сучасних 

технологій, які б базувалися на раціональному використанні 

генетичного потенціалу продуктивності сорту, оптимізації 

умов мінерального живлення із врахуванням потреби рослин 

в елементах живлення за етапами органогенезу. Відомо, що 

надходження елементів живлення впродовж вегетаційного 

періоду сої відбувається нерівномірно. Основна частина мак-

роелементів надходить у рослину в період від бутонізації до 

формування бобів і наливу насіння – 78,5% азоту, 50% фос-

фору, 82,2% калію. В азотному живлені критичний період 

для сої – 2-3-й тиждень після цвітіння. Однак, за допомогою 

одноразового ґрунтового внесення добрив ми не завжди мо-



 

84 

жемо забезпечити рослини необхідною кількістю елементів 

живлення. Тому для повноцінного забезпечення рослин не-

обхідними елементами доцільно в період їх вегетації прово-

дити позакореневі (листкові) підживлення розчинами міне-

ральних добрив.  

На сьогодні в сільському господарстві активно вико-

ристовують найбільш концентроване серед  твердих азотних 

добрив водорозчинне, повільнодіюче безнітратне амідне до-

бриво - карбамід ((NH2)2СО). Його застосовують у системах 

удобрення в усіх ґрунтово - кліматичних зонах України в 

основне внесення та для позакореневого листкового піджив-

лення. Мета наших досліджень полягала у розробці регламе-

нту застосування позакореневого підживлення сої азотним 

добривом карбамідом і вивченні впливу цього підживлення 

на формування урожайності та якості насіння сої. 

Дослідження проводили впродовж 2018-2020 рр. у 

«виробничо-комерційній організації «Еталон» Білоцерківсь-

кого району Київської області, яке розташоване в правобе-

режному Лісостепу України у першому полі  першої польо-

вої сівозміни. Ґрунтовий покрив – чорнозем глибокий мало-

гумусний, середньосуглинковий, в орному шарі якого міс-

титься: гумусу – 3,2-3,6 % (за Тюріним); загального азоту – 

146 мг; Р2О5 151 – мг; К2О – 95 мг на 1 кг ґрунту (за Чирико-

вим). Реакція ґрунтового розчину переважно слабокисла, рН 

– 6,5-6,4. Повторність чотириразова, розміщення досліду – 

методом розщеплених ділянок. Площа посівної ділянки 36 м
2
 

У досліді на фоні мінеральних добрив у нормі 

N45Р60К60, висівали сорт сої Київська98 (селекції ННЦ «Ін-

ститут землеробства»). За 6-7 діб до сівби насіння обробляли 

протруйником Максим XL 035FS (1 л/т), а в день сівби – іно-

кулянтом Оптімайз 400 (1,8 л/т). У період вегетації проводи-

ли позакореневі підживлення азотним добривом карбамідом 

(9 кг/га за норми робочої рідини 300 л/га), зокрема, у фази 

початку цвітіння, утворення бобів і наливу насіння. За конт-

роль було прийнято варіант без позакореневого підживлення. 

Дослідження проводили за загальноприйнятими методични-

ми рекомендаціями. 
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Під час вегетації в дослідах проводились фенологічні 

спостереження, облік густоти повних сходів. Експеримента-

льно доведено, що всі  ці фактори в сукупності вплива-

ють на структуру врожаю культури.  

З‘ясовано, що у варіантах досліду, де застосовували 

позакореневі підживлення азотним добривом карбамідом, 

спостерігалось збільшення показників індивідуальної проду-

ктивності рослин сої. Максимальні показники індивідуальної 

продуктивності, а саме: кількість бобів (24,6 шт.), кількість 

насіння (55,4 шт.) з однієї рослини було отримано при прове-

дені трьох позакореневих підживлень у фазах початку цві-

тіння, утворення бобів та наливу насіння. У цьому ж варіанті 

досліду відмічено й найбільшу масу насіння з однієї рослини 

– 7,32 г, що відповідно на 1,49; 0,72; 0,60 г більше, ніж на 

ділянках, де проводили по одному підживленню, та відповід-

но на 0,73; 0,15 г більше, ніж на ділянках, де проводили по 

два позакореневих підживлення. Важливим показником ін-

дивідуальної продуктивності сої є маса 1000 насінин, яка 

залежить від умов вирощування. У середньому за роки дос-

ліджень найбільшу масу 1000 насінин – 132,0 г отримано у 

варіантах, де позакореневі підживлення карбамідом прово-

дили тричі: у фази початку цвітіння, утворення бобів та на-

ливу насіння, що на 7,3 г більше, ніж у контрольному варіан-

ті (без підживлення). 

За результатами досліджень, нами було відмічено сут-

тєвий вплив строку та кратності проведення позакореневого 

підживлення на урожайність насіння сої. Показники урожай-

ності збільшувались на 0,18-0,64 т/га, або на 7,8-27,7%. На 

дослідних ділянках, де проводили по одному позакореневому 

підживленню, урожайність склала 2,49 т/га – підживлення у 

фазі початку цвітіння, 2,66 т/га – у фазі утворення бобів, 2,76 

т/га – у фазі наливу насіння, що відповідно на 0,18; 0,35; 0,45 

т/га більше порівняно з контрольним варіантом. 

Проведення двох позакореневих підживлень  підви-

щувало рівень урожайності порівняно з контролем на 0,31-

0,46 т/га, або на 13,4-19,9%. Найбільшу урожайність насіння 

сої (2,95 т/га) було отримано при проведенні трьох позакоре-
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невих підживлень у фазах початку цвітіння, утворення бобів 

та наливу насіння. Прибавка до контролю становила 0,64 

т/га, або 27,7%. 

Наші дослідження також показали, що вміст сирого 

протеїну в насінні сої під впливом азотного добрива карбамі-

ду залежно від строку та кратності його внесення змінювався 

по-різному. Так, на контрольному варіанті досліду вміст си-

рого протеїну був на рівні 37,07%, що відповідно на 0,50; 

1,99; 2,20% менше, ніж на варіантах, де проводили по одно-

му позакореневому підживленню. Збір сирого протеїну на 

ділянках досліду, де проводили одне підживлення, відповід-

но становив: у фазі початку цвітіння – 0,94 т/га, у фазі утво-

рення бобів – 1,04 т/га, у фазі наливу насіння – 1,09 т/га. 

Проведення двох позакореневих підживлень карбамідом збі-

льшило вміст сирого протеїну залежно від строку його вне-

сення на 1,49-2,27%. Максимальні показники вмісту та збору 

сирого протеїну (39,67% і 1,17 т/га) було зафіксовано у варі-

антах досліду, де проводили три позакореневих підживлення 

у фази цвітіння, утворення бобів та наливу насіння. 

 

FOLIAR FERTILIZATION OF SOYBEAN 

 

Osypchuk A.M. 

 

Institute of Animal Breeding and Genetics named after M.V. 

Zubets NAAS 

E-mail: irgt2017@ukr.net 

 

Studies of biometric indicators of soybean plants indicate 

a positive effect of foliar supplementary fertilization on major 

constituents of the yield. The dependence of the yield on the plant 

height, pod number per plant, 1000-seed weight was confirmed. 

During the study period, high yields were achieved with three 

foliar supplementary fertilizations during the phases of anthesis 

onset, pod formation and seed filling: in this variant of the exper-

iment the yield was 2.95 t/ha. The increase in the yield amounted 

to 0.64 t/ha. 
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The positive influence of the studied approaches to cultiva-

tion on the quality indicators of soybean seeds was demonstrated. 

Economic analysis confirmed the feasibility of improved 

components of cultivation technologies, as the production cost 

decreased by 83 UAH and the profitability increased to 65%. 
 
 

ФОРМУВАННЯ РІЗНОСТИГЛИХ  

СІНОКОСНО-ПАСОВИЩНИХ ЗЛАКОВИХ ТРАВОСТОЇВ 

 

Панасюк С.С. 

 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

E-mail: petrivkas@ukr.net 

 

Виробництво конкурентоздатної тваринницької про-

дукції, зокрема, продукції м‘ясного скотарства не можливе 

без розвитку якісної кормової бази. У структурі годівлі 

м‘ясного поголів‘я ВРХ зеленими кормами у літньо-осінній 

період повинно відводитись не менше 60%. Найдешевшими є 

трав‘яні корми, зокрема, пасовищні. Тому вони є основою 

рентабельного виробництва продукції м‘ясного скотарства.  

Мета досліджень. Встановити закономірності форму-

вання різностиглих злакових травостоїв, розробити техноло-

гічні основи подовженого зеленого конвеєра для м‘ясних 

порід ВРХ. 

Умови і методика проведення досліджень. Дослі-

дження з вивчення ролі низових трав у формуванні різности-

глих злакових травостоїв для м‘ясного поголів‘я ВРХ прово-

дилися у польовому досліді на території державного підпри-

ємства ДПДГ ―Чабани‖ ННЦ ―Інститут землеробства НААН‖ 

Києво-Святошинського району Київської області. 

Польові дослідження проводились у 2011-2018 рр. на 

суходолі нормального зволоження з сірим лісовим ґрунтом, 

який у 0-20 см шарі містив 1,7 % гумусу, 8,3 мг на 100 г су-

хого ґрунту лужногідролізованого азоту, 17,5 мг – Р2О5 та 9,8 

мг – К2О. Грунт належить до слабо кислих - рН сольовий – 
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5,5, гідролітична кислотність – 1,3 мг-екв./100 г ґрунту. Гли-

бина гумусового горизонту складає 90 см. Залягання ґрунто-

вих вод відмічається нижче 3 м. Рельєф - рівнинний. Залу-

ження дослідних ділянок провели рано навесні, безпокривно. 

Мінеральні добрива вносили загальним фоном: фосфорні і 

калійні добрива у вигляді суперфосфату гранульованого, ка-

лійної солі і хлористого калію – в один строк навесні; азотні 

добрива (аміачна селітра) – в три строки навесні та після 

першого і другого укосів. Перший і другий укоси проводи-

лися у фазі колосіння домінуючих злакових видів трав. Тре-

тій укіс відводився під випасання худобою. Розмір посівної 

ділянки у досліді – 21 м
2
, облікової – 15 м

2
. Повторність  чо-

тириразова.  

Для проведення досліджень використано загальноп-

рийняті методи: лабораторні та польові. 

Результати досліджень. Отримані результати дослі-

джень за 2011-2018 рр. з оцінювання стійкості різностиглих 

сіяних злакових травостоїв для забезпечення конвеєрного 

виробництва високоякісних трав‘яних кормів упродовж веге-

таційного періоду характеризувались об‘єктивною строкатіс-

тю по роках, залежно від видового складу і удобрення, ре-

жимів використання агроценозів, погодно-кліматичних умов.  

Встановлено, що за багатоукісного використання в 

основному блоці подовженого кормового конвеєра, безпере-

рвне надходження зеленого корму у період від 15 травня по 1 

жовтня забезпечують різностиглі травостої 

Відхилення календарних строків проведення укосів 

від норми знаходилось у межах 4-16 днів. Розвиток і строки 

збирання травостою, особливо, в першому циклі викорис-

тання визначались початком весни, яка наступала рідше в 

кінці березня, а частіше - після 8 квітня. Густота і висота тра-

востоїв залежала перш за все від  сезонного розвитку домі-

нуючих компонентів. До середини травня ранньостиглі тра-

востої в основному досягали фази колосіння рослин. Різниця 

в настанні збиральної стиглості між ранньо- і середньостиг-

лими травостоями в першому циклі становила 9-14 діб, а між 

ранньо- і пізньостиглими – 17-23 діб, у другому укосі відпо-
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відно 11-17 та 16-28 діб  і в третьому – 12-18 і 29-31 діб. 

Оскільки оптимальний агротехнічний строк збирання трав 

однотипного за скоростиглістю травостою дорівнює в серед-

ньому близько 10 діб, наявність у трав'яному конвеєрі різно-

типних за скоростиглістю травостоїв може продовжити оп-

тимальний період збирання трав у першому укосі в серед-

ньому до 32 діб, у другому - до 37 і в третьому - до 44 діб. Це 

створює сприятливі умови не тільки для зменшення втрат 

урожаю та поліпшення його якості, а й для раціональнішого 

використання в системі конвеєрного виробництва кормів 

трудових ресурсів і збиральної техніки. Четвертий цикл ви-

користання травостоїв (отава) проходить у пізньоосінній пе-

ріод, тому він нестійкий по роках, вищу врожайність отави 

формують ранньо- і середньостиглі злакові суміші. 

Основна роль у формуванні урожаю ранньостиглих 

травостоїв належала грястиці збірній і в перші 3 роки кост-

риці лучній. Вже у середині квітня у грястиці починалось 

активне кущення, а з 22-24 квітня наступала фаза трубкуван-

ня рослин. Завдяки активному відростанню рано навесні та 

доброму кущенню грястиця швидко  поширювалася у дво- та 

трикомпонентних сумішках, внаслідок чого її вміст в траво-

сумішці становив понад 80%, за винятком 1-2 років вегетації 

травосуміші, а загальний вміст сіяних злаків перевищував 

90-94 %. Вона добре утримувалась у травостої протягом усіх 

років використання. Все це свідчить про її високу довговіч-

ність, пластичність та стійкість до несприятливих погодних 

умов. Динамічний розвиток  ранньостиглих травостоїв під-

силювався також поширенням костриці червоної, яка в сумі-

шках в окремі роки займала до 11%. Вплив костриці лучної 

на розвиток ранньостиглих сумішок після 3-х років вегетації 

був незначним. 

У середньостиглих  травосумішках провідна роль у 

формуванні урожаю в перші 3 роки належала стоколосу без-

остому (52%) та костриці лучній (34%), потім стоколосу без-

остому, костриці  червоній. Костриця лучна почала випадати 

уже на 3-му році вегетації. На 8-му році використання траво-

суміші загальна кількість сіяних злаків  знаходилась в межах 
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60-76 %, залежно від складу суміші трав. Вміст костриці чер-

воної у середньостиглих сумішках складав до 15%. 

У пізньостиглих травостоях, домінуюче положення 

займав пирій середній – до 68%, тимофіївка лучна – 39%, 

костриця червона – 19-28%.  

Найбільше зрідження за 8 років вегетації трав відбу-

лося в травостої з вмістом домінуючої культури тимофіївки 

лучної (вміст злаків 39-52 %, вміст рослин тимофіївки 32%), 

особливо було це відчутно у серпні місяці, коли опадів було 

недостатньо для розвитку рослин, а температура повітря 

вдень перевищувала +30
о
С.  

Експериментальні дані показали, що в умовах північно-

го Лісостепу продуктивність різностиглих злакових травостоїв 

на фоні внесення N120 (40+40+40)  в середньому за роки (2011-2018 

рр.) користування знаходилась в межах 5,2-6,7 т/га сухої речо-

вини. Найбільшою продуктивністю за ці роки виділялись тра-

восуміші з домінуванням грястиці збірної і пирію середнього,  

стоколосу безостого..  Урожайність зеленої маси ранньостиглих 

травосумішок знаходилась в межах 22,9-25,1 т/га. Дещо ниж-

чими були показники врожайності середньостиглих сумішок, 

21,7-23,2 і пізньостиглих - 18,5-23,4 т/га. 

Від включення до травосумішей костриці червоної спо-

стерігався достовірний приріст урожаю  на рівні 1-1,5 тонни 

зеленої маси, більш відчутний приріст був на пізньостиглому 

травостої за участю тимофіївки лучної і пирію середнього.  

Найбільший збір 4,35-4,58 т/га кормових одиниць та 

0,93-0,98 т/га сирого протеїну забезпечили також ранньости-

глі ценози трав. Пізньостиглі ценози трав  через погіршення 

свого ботанічного складу забезпечили дещо менші показники 

продуктивності. 

Роль низових трав при формуванні різностиглих зла-

кових травостоїв у осінній період відчутно зростає. Дуже 

ефективно відзивається на зволоження у осінній період кост-

риця червона. Тому продуктивність злакових ценозів із 

включенням низових трав у ранньостиглих травостоях була 

на 8-11, середньостиглих – на 9-15, пізньостиглих – на 19-

28% вища, ніж у ценозах без костриці червоної . Продуктив-
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ність пасовищних ценозів восени, в окремі роки, через посу-

ху, буває низькою і становила на кращих варіантах із фоном 

удобрення N40 понад 1 т/га сухої речовини з вмістом сирого 

протеїну 12-14%. Висока зволоженість і температура повітря 

восени дозволяє використовувати злакові травостої як пасо-

вищні ценози ефективно майже до грудня місяця.  

Висновки. Рівень формування злакових різностиглих 

травостоїв на 85% визначається вологозабезпеченням та мі-

неральним живленням рослин.  Включення до різностиглих 

злакових травостоїв низових трав (костриці червоної) дозво-

ляє поліпшити їх довговічність, стійкість, отавність і підви-

щити їх загальну річну продуктивність ценозів на 5-12%. 

Продуктивність раньостиглих травостоїв у вологі роки із 

включенням до них низових трав при пасовищному викорис-

танні в осінній період зростає на 8-11, середньостиглих – на 

9-15, пізньостиглих – на 19-28 %. 

 

FORMATION OF VARIOUSLY RIPENING  

HAY-PASTURE CEREAL GRASS STANDS 

 

Panasiuk S.S. 

 

NSC "Institute of Agriculture NAAS" 

E-mail: petrivkas@ukr.net 

 

The article presents the results on the formation of early-

ripening, mid-ripening, and late-ripening grass stands. In lng-term 

experimens, the performance of cereal grasses, depending on 

weather and climatic conditions, species composition of grass 

mixes, fertilization, and forage mowing time, was determined. 

Data on the effectiveness of inclusion of lower cauline-leaves 

grasses to variously ripening cereal grass stands used as pastures 

in autumn are presented. The formation of variously ripening 

cereal grass stands is 85% determined by water availability and 

mineral nutrition of plants. 
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РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН СОРГО ЗЕРНОВОГО  

ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ПОСІВІВ 

 

Правдива Л.А. 

 

Інститут біоенергетичних культур  

і цукрових буряків НААН України 

E-mail: bioplant_@ukr.net 

 

Сорго зернове (Sorghum bicolor L.) – одна з найбільш 

високопродуктивних злакових культур універсального приз-

начення, яку вирощують для продовольчого, кормового та 

технічного призначення. 

Контролювання чисельності бур‘янів у посівах сорго 

зернового, а саме застосування хімічного та механічного об-

робітку ґрунту є необхідним, так як сприяє кращому росту і 

розвитку рослин.  

На початку вегетаційного періоду рослини сорго пові-

льно формують надземну масу і можуть легко пригнічувати-

ся швидкоростучими бур‘янами.  

Тому метою досліджень було встановити вплив мето-

дів контролювання чисельності бур‘янів на ріст і розвиток 

рослин сорго зернового в умовах Правобережного Лісостепу 

України. 
Дослідження проводились впродовж 2016-2019 років 

в умовах Білоцерківської ДСС Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН України.  

Схема досліду включала: Фактор А: Сорти (1. Дніп-

ровський 39, 2. Вінець); Фактор В: Контролювання чисель-

ності бур‘янів (1. Без догляду (біологічна забур‘яненість) – 

контроль, 2. Механічний спосіб, 3. Хімічний спосіб, 4. Ручне 

прополювання). 

За результатами досліджень встановлено, що в серед-

ньому в досліді загальна кількість бур‘янів становила від 

95,5 до 106,5 шт./м
2
. Середня чисельність бур‘янів склала 

101,0 шт./м
2
, їх повітряно-суха маса – 158 г/м

2
. 
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У варіанті досліду з ручним прополюванням спостері-

галася висока ефективність знищення бур‘янів – майже на 

97%. Дещо нижча ефективність контролювання чисельності 

бур‘янів спостерігається у варіантах досліду з хімічним і ме-

ханічним обробітком – ефективність дії у середньому стано-

вила за хімічного способу – 76-77%, за механічного – 78-

79%. У контрольному варіанті досліду кількість бур‘янів збі-

льшилась майже на 10 %. 

У контрольному варіанті досліду спостерігається збі-

льшення періоду вегетації в обох сортів до 121-124 діб. За-

стосування механічного та хімічного методів призводить до 

скорочення цього періоду і становить у сорту Дніпровський 

39 – 115-117 діб, у сорту Вінець до 113-115 діб. За ручного 

прополювання вегетаційний період рослин склав 108 діб у 

сорту Дніпровський 39 та 105 діб у сорту Вінець. 

У сорту Дніпровський 39 висота рослин була в межах від 

77 см у контрольному варіанті до 128,2 см у варіанті з ручним 

прополюванням, сорту Вінець – відповідно від 72 до 125,6 см. 

За механічного та хімічного способу контролювання чисельно-

сті бур‘янів висота рослин становила відповідно 108 та 113 см 

сорту Дніпровський 39 і 106 та 111 см сорту Вінець. 

У варіантах досліду з механічним і хімічним способом 

контролювання чисельності бур‘янів кількість продуктивних 

стебел становила 15,9 та 16,4 штук/м
2
 у сорту Дніпровський 39 

й 15,4 та 15,8 штук/м
2
 у сорту Вінець. Площа листкової поверх-

ні дорівнювала 1245,4 та 1289,6 см
2
 у сорту Дніпровський 39 й 

1186,2 та 1215,3 см
2
 у сорту Вінець. 

Завдяки знищенню бур‘янів у посівах сорго зернового 

маса рослин з 1 м
2
 у сорту Дніпровський 39 підвищувалась на 

353 г – за механічного способу, на 424 г – за хімічного та на 525 

г – за ручного прополювання. У сорту Вінець відповідно на 

373, 409 та 510 г.  

Таким чином, забур‘яненість посівів та застосування 

різних способів контролювання чисельності бур‘янів вплива-

ло на ріст і розвиток рослин сорго зернового, а саме: у варіа-

нті з високою забур‘яненістю вегетаційний період був най-

довшим, висота рослин, кількість продуктивних стебел, пло-
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ща листкової поверхні та маса рослин мали найнижчі показ-

ники як у сорту Дніпровський 39, так і у сорту Вінець, за ін-

ших способів – ці показними були значно вищими. 

 
GROWTH AND DEVELOPMENT OF GRAIN SORGHUM 

PLANTS DEPENDING ON WEEDINESS OF FILEDS 

 

Pravdyva L.A. 

 

The Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS 

E-mail: bioplant@ukr.net 

 

In the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine, the quantita-

tive and species composition of weeds in grain sorghum fields 

was studied. In the grain sorghum fields, monocotyledonous and 

dicotyledonous weeds prevailed. Their average number was 

101.0 plants/m
2
; their air-dry weight was 158 g/m

2
. 

The high efficiency of weed control was observed with 

manual weeding (almost 97%); with mechanical and chemical 

methods, the efficiency ranged 76 to 79%. In the control (natural 

weediness), the amount of weeds increased almost by 10%. 
 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО  

ВИРОБНИЦТВА НА БІОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ОСНОВІ 

 

Тараріко Ю.О., Лукашук В.П. 

 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ, Україна 

E-mail: urtar@bigmir.net; E-mail:vita_lukashuk@ukr.net 

 

Перспективною для України є концепція розвитку 

сільськогосподарського виробництва, яка виходить з того, 

що сільське господарство це екологічно безпечне, багатоп-

рофільне виробництво натуральних продуктів харчування із 

широким застосуванням органічних та помірним застосуван-

ням мінеральних добрив, біологічних засобів захисту та сор-
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тів культур районованих в Україні. Це забезпечить стабіль-

ний розвиток сільських територій, збільшення біологічного 

різноманіття в агроекосистемах, при виробництві органічних 

продуктів харчування високої якості та призведе до фінансо-

вої стабілізації багатопрофільних сільськогосподарських пі-

дприємств. 

Прийняття оптимальних стратегічних і оперативних 

управлінських рішень передбачає використання сучасних 

програмних продуктів для комплексного розв‘язання окре-

мих завдань у їх взаємозв‘язку.  

Проблема полягає в тому, що самостійно організувати 

адаптовану до конкретних умов структуру такої багатофак-

торної системи, якою є сільськогосподарське підприємство, 

безпосередньо керівникові й галузевим фахівцям досить 

складно.  

Через це агроресурсний потенціал використовується 

недостатньо, зростають хіміко-техногенні витрати, значно 

знижується конкурентоспроможність виробництва, порушу-

ється екологічна рівновага довкілля.  

Характерним є те, що першим пріоритетом у роботі 

керівного складу більшості аграрних підприємств є 

розв‘язання поточних галузевих технологічних завдань, з 

яких складається традиційний виробничий цикл. При цьому 

за щоденним вирішенням локальних задач не виявляються 

приховані альтернативи, які можна реалізовувати лише при 

проведенні глибокого й всебічного аналізу виробничої діяль-

ності, починаючи з родючості ґрунту, кругообігу поживних 

речовин, екологічних проблем, балансу енергії та закінчуючи 

якістю продукції.   

Певний порядок господарського циклу згодом настільки 

утверджується, що змінити його, навіть за очевидної доцільно-

сті, іноді дуже складно. З іншого боку, при різких непередбаче-

них відхиленнях від звичайного перебігу подій управлінські 

рішення приймаються спонтанно, а їхня адекватність залежить 

від інтуїції, досвіду й рівня кваліфікації персоналу.  

Таким чином, основні принципи підвищення рівня ви-

користання агроресурсного потенціалу території і конкурен-
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тоспроможності сільськогосподарського виробництва зво-

дяться до наступних: 

● розвиток галузевої структури виробництва (яка 

включає рослинництво, тваринництво, механізацію, перероб-

ку та зберігання) – чим система різноманітніша тим вона 

стійкіша. Створення замкнених виробничих циклів з багато-

разовим використанням біогенних елементів, формування 

оптимальних ланцюгів трансформації біологічної і промис-

лової енергії, перехід до системи органічного виробництва; 

● більш повне використання біологічних факторів (це 

і високий рівень рециркуляції біогенних елементів, відходи 

тваринництва і рослинництва, сівозміна, біологічний азот, 

біологічні засоби захисту рослин, азотфіксуючі біопрепарати, 

місцеві добрива, стимулятори росту, біологічне пальне) в 

оптимальному їхньому поєднанні; 

● використання сучасних інформаційних технологій 

для активного просування підприємства на ринку товарів і 

послуг, проведення тендерів із закупівлі необхідних промис-

лових ресурсів; 

● навчання персоналу і застосування сучасного про-

грамного забезпечення для планування і прогнозування роз-

витку виробництва, прийняття близьких до оптимальних по-

точних і стратегічних управлінських рішень; 

● переробка сировини – з її поглибленням зростають 

додана вартість і рентабельність виробництва, особливо при 

високій якості продукції, скорочується до мінімуму застосу-

вання агрохімікатів та забезпечуються власні енергетичні 

потреби, що супроводжується подвійним зниженням собіва-

ртості продовольства з швидкою окупністю понесених капі-

тальних затрат.  

Результатом дотримання цих принципів буде ефекти-

вна енергогенеруюча система, що є стабільним виробником 

високоякісного продовольства і яка працює на практично 

необмежених поновлюваних ресурсах енергії сонячного ви-

промінювання через зв‘язування компонентів атмосферного 

повітря: азоту, вуглецю, кисню і водню у вуглеводи, жири і 

білки. Вона характеризується саморозвитком у часі і просто-



 

97 

рі, низьким рівнем хіміко-техногенних затрат, гармонійно 

вписується в екологічну структуру сільськогосподарських 

територій і є реальною альтернативою не поновлюваним 

джерелам енергетичних ресурсів та існуючій поширеній ви-

робничій практиці. 

Домогтися оптимального поєднання всього різноманіт-

тя ресурсів, у т.ч. хіміко-техногенних і біологічних, можна 

лише шляхом багатоваріантного комп'ютерного моделювання. 

Котре можна здійснити за допомогою програмного 

комп‘ютерного комплексу «Агроекосистема», який дає змогу 

на основі введеної інформації щодо структури посівних площ, 

врожайності культур та агрохімічних показників ґрунту опра-

цьовувати різні варіанти міжгалузевої оптимізації: розвиток 

тваринництва, переробка продукції, відновлення зрошення, 

виробництво біоенергії, провадження системи органічного 

землеробства та інші складові. Головна мета такого моделю-

вання це пошук таких поєднань складових аграрного вироб-

ництва, які б забезпечили кардинальне збільшення прибутко-

вості та забезпечили екологічну рівновагу у довкіллі  

В Інституті водних проблем і меліорації НААН розро-

блено методологію принципово навої організації сільського-

сподарського підприємства на засадах збалансованого виро-

бництва продовольства і біоенергії в системі органічного 

землеробства - «Біоенергетичне аграрне виробництво».  

Ця технологія дає змогу об‘єктивно оцінити агроресу-

рсний потенціал регіонів і шляхом багатоваріантного моде-

лювання виробничої діяльності виявити найбільш перспек-

тивні напрями організації і комплексного розвитку аграрного 

виробництва стосовно конкретних умов землекористування.  

В результаті близький до оптимального варіант вироб-

ничої структури реалізується через проведення міжгалузевої 

оптимізації, коли створюється низка безвідходних циклів тра-

нсформації різних видів рослинної біомаси найбільш продук-

тивних і вигідних сільськогосподарських культур в продово-

льство, технічну сировину і біоенергію за умови відтворення 

родючості ґрунту і мінімалізації викидів парникових газів. 
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Створення біоенергетичних виробничих систем (рис.) 

дає змогу в єдиному комплексі одночасно на гектар ріллі 

отримувати більше 1 т цукру, 0,2-0,4 т рослинної олії, 1,0-1,5 

т готової до споживання м'ясо-молочної продукції, до 1-1,5 

тис. м
3
 газу-метану, або 3-4 тис. кВт-год. «зеленої» електрое-

нергії, 3-4 тис. кВт-год. теплоенергії, зменшити викиди СО2 в 

атмосферу на 10 т, створити значну кількість робочих місць, 

вирішити соціальні і екологічні проблеми та створити ком-

фортні умови життя для сільського населення.  

  

 

 
Рисунок. Принципова схема біоенергетичної агроекосистеми  

 

В результаті за межі сільськогосподарських підпри-

ємств у вигляді білків (м‘ясопродукти, сири), жирів (олія, 

вершки), вуглеводів (цукор, борошно) і вуглеводнів (газ-

метан) відчужуються лише складові атмосферного повітря: 

кисень, вуглець, водень і азот. Решта мінеральних елементів, 

що виносяться з ґрунту рослинною біомасою, залишаються в 

замкнутому кругообігу в межах виробничої системи у вигля-

ді стерильного органічного добрива - біогумусу, що дає змо-

гу відмовитися від промислових мінеральних добрив і перей-

ти до органічних систем землеробства і виробництва.  
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Впровадження науково-обґрунтованих сівозмін з ба-

гаторічними травами та знезараження всіх відходів рослин-

ництва і тваринництва в процесі виробництва біогазу також 

супроводжується суттєвим зменшенням обсягів використан-

ня пестицидів або відмовою від них. 

Реалізація таких проектів на практиці забезпечує неза-

лежність від зовнішніх джерел хіміко-техногенних і енергети-

чних ресурсів, дає змогу суттєво підняти конкурентоспромо-

жність підприємств збільшивши чистий дохід з сучасних 100-

150 $/га до 8000, а в певних умовах і до 10000 $/га. При цьому 

термін окупності фінансових витрат на створення інфраструк-

тури складає 1-3 роки, а собівартість  перероблених продуктів 

харчування за рахунок використання власних енергетичних 

ресурсів і скорочення застосування агрохімікатів знижується 

до середньої статистичної не менш як на 50%. За високої яко-

сті отриманої продукції та відповідної екологічної сертифіка-

ції це забезпечує її високу конкурентоспроможність та ліквід-

ність як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  

OF AGRICULTURAL PRODUCTION  

ON A BIOENERGY BASIS 

 

Tarariko Yu.O., Lukashuk V.P. 

 

Institute of Water Problems and Land Reclamation,  

Kyiv, Ukraine; 

E-mail: urtar@bigmir.net; e-mail:vita_lukashuk@ukr.net 

 

The Institute of Water Problems and Land Reclamation has 

developed a methodology for fundamentally new organization of 

agricultural enterprises; it is based on the principles of balanced food 

and bioenergy production in an organic farming system - "Bioener-

gy Agricultural Production." This technology allows for objective 

assessment of the agro-resource potential of the regions, and, 

through multivariate modeling of production activities, to identify 

the most promising areas of organization and integrated develop-
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ment of agriculture in relation to specific conditions of land use. As 

a result, the production structure close to the optimal version is real-

ized by means of interbranch optimization. 
 
 

СІВОЗМІНИ РІЗНОЇ РОТАЦІЇ НА ЧОРНОЗЕМАХ  

ТИПОВИХ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ 

ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 

Цимбал Я.С., Бойко П.І., Мартинюк І.В. 

 

Національний Науковий Центр  

«Інститут землеробства НААН» 

E-mail: tsimbal.ya@gmail.com, iznaan@ukr.net, 

martynuk.ivan.v@ gmail.com 

 

У сучасних умовах економічної та екологічної кризи 

ефективне використання земельних ресурсів, оптимізація 

структури посівних площ зернових культур в усіх природно-

кліматичних зонах з урахуванням специфіки кожного регіону 

разом з охороною навколишнього середовища є важливим 

чинником сталого розвитку аграрного виробництва. 

Розвиток сівозмін зобов‘язує нас пам‘ятати про те, що 

Земля – це основний біоресурс людства. 

Збільшення виробництва рослинницької продукції бу-

ло і залишається основною проблемою на будь якому етапі 

розвитку сільського господарства і на її вирішення націлена 

науково обґрунтована система землеробства, основною лан-

кою якої є сівозміна. На сучасному етапі розвитку агропро-

мислового комплексу лише високий рівень культури земле-

робства є основою виробництва конкурентоспроможної сіль-

ськогосподарської продукції. 

Роль сівозміни у сучасному землеробстві обумовлена 

біологічними особливостями польових культур. Тому прави-

льно складена і запроваджена сівозміна має велике значення 

для підвищення культури землеробства, відтворення й під-
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вищення родючості ґрунту, росту урожайності сільськогос-

подарських культур і рентабельності землеробства. 

Аналіз результатів досліджень за останні роки свідчить, 

що біологічний потенціал сортів і гібридів реалізується лише 

на 40-75%, оскільки у них закладено тільки потенційні мож-

ливості біологічної продуктивності конкретної культури. А 

реалізувати їх можливо лише в реальних умовах поля, завдяки 

оптимізованим технологіям вирощування культур з урахуван-

ням ґрунтово-кліматичних умов і спеціалізації господарств. 

Сівозміни мають бути динамічними, комбінованими і 

водночас науково обґрунтованими та інтенсивними. Можна 

створювати багато варіантів сівозмін, але їх впровадження 

завжди потребує наукового обґрунтування. 

Слід зазначити, що право на освоєння мають сівозмі-

ни різної ротації. А яку з них запроваджувати – вирішить сам 

господар. Головне для останнього усвідомлення  потреби в 

необхідності запровадження і дотримання  цього важливого 

елемента сучасного землеробства, який ні в якій мірі не стає 

на заваді ефективності  його виробничої діяльності і ведення 

бізнесу, а навпаки дає можливість зробити його економічно 

вигідним і екологічно безпечним. 

Дослідження з вивчення різноротаційних сівозмін про-

водяться відділом сівозмін і землеробства на меліорованих 

землях у підзоні нестійкого зволоження Лівобережного Лісос-

тепу на чорноземі типовому малогумусному Панфильської 

дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН» у три-

валому  польовому  стаціонарному досліді, який закладено у 

2001 році, де вивчалися сівозміни короткої ротації. З 2016 ро-

ку і до нині вивчаються сівозміни різної ротації. Ґрунтовий 

покрив дослідних ділянок – чорнозем типовий малогумусний 

крупнопилувато-легкосуглинковий. Уміст гумусу в орному 

шарі в межах 3,08-3,15 %, у підорному – від 2,72 до 2,9 %.  

Ґрунт характеризується високим умістом фосфору – 233–270 

мг/кг ґрунту в орному і 227-270 мг/кг – у підорному шарах, 

високим і середнім умістом обмінного калію (80-100 мг/кг 

ґрунту). Реакція ґрунтового розчину слабо кисла, ступінь на-

сичення вбирного комплексу основами високий (85-99 %).  
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Повторення досліду триразове. Посівна площа однієї 

ділянки – 90 м
2
 (6х15 м), облікова – 40 м

2 
(4х10 м). Розмі-

щення ділянок – систематичне.  

У просторі і часі розгорнуто 10 варіантів (168 ділянок) 

на восьми полях (ярусах), чотири-п‘яти-шести-семи-

восьмипільних сівозмін, у яких вивчається вплив насичення 

зерновими культурами від 57 до 100 %, (у тому озимими ко-

лосовими від 16,7 до 28,4 %), технічними від 16,7 до 42,6 %, 

кормовими від 12,5 до 25 % на продуктивність сівозмін, фі-

тосанітарний стан ґрунту і посівів, рівень родючості тощо. 

Упродовж 2016-2020 рр. співробітники відділу сівозмін 

та землеробства на меліорованих землях виконували дослі-

дження за темою: «Теоретично обґрунтувати і розробити сис-

теми сівозмін для забезпечення відтворення та збереження 

родючості і продуктивних функцій ґрунтів Лісостепу». 

За період виконання досліджень були отримані насту-

пні результати: 

В умовах Лісостепу лівобережного на чорноземі типо-

вому неглибокому моделі науково обґрунтованих сівозмін й 

органічні добрива забезпечили високі показники продуктив-

ності та якості врожаю основних зернових культур; 

Встановлено, що запаси продуктивної вологи в ґрунті, 

на час відновлення вегетації озимих зернових колосових ку-

льтур у полях, зайнятих посівами пшениці озимої, залежно 

від попередника у шарі 0-20 см становили: у полі, де попере-

дником пшениці була люцерна – 15,6 мм, соя – 21,1, кукуру-

дза на з/к – 22,5, горох – 21,6, гречка – 22,8, ріпак озимий – 

24,5 мм. У посівах жита озимого яке у сівозмінах розміщува-

ли після пшениці ярої запаси продуктивної вологи шарі ґрун-

ту 0-20 см становили 22,4 мм, після сої – 22,4 мм. Запаси 

продуктивної вологи у ґрунті у посівах тритикале озимого за 

розміщення його після кукурудзи на зелений корм мали зна-

чення 21,7 мм у шарі ґрунту 0-20 см; 

Урожайність культур залежала від системи удобрення, 

частки культури, та розміщення після попередника у сівозмі-

ні. Врожайність пшениці озимої на удобрюваних варіантах 

варіювала від 5,85 до 8,05 т/га, пшениці ярої від 4,35 до 5,92 
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т/га, ячменю ярого – від 4,45 до 7,00 т/га, гороху – від 3,92 до 

5,03 т/га, кукурудзи на зерно – від 1,92 до 3,17 т/га, соняшни-

ку – від 3,04 до 3,72 т/га, сої – від 2,34 до 2,73 т/га; 

На чорноземах типових малогумусних у підзоні не-

стійкого зволоження Лівобережного Лісостепу різноротацій-

ні (4-8-пільні) сівозміни за насичення зерновими від 57,2 до 

100 % і застосування засобів інтенсифікації забезпечили: чо-

тирипільні зернові сівозміни: горох–пшениця озима-

кукурудза-ячмінь за мінеральної, органо-мінеральної і орга-

нічної систем удобрення – середню урожайність зернових – 

4,50-5,24 т/га, збір з 1 га ріллі: зерна – 4,50-5,24, кормових 

одиниць – 7,18-8,51, зернових одиниць – 5,40-6,44 і перетра-

вного протеїну – 0,61-0,73 т. Високу урожайність зернових 

культур 5,07 т/га забезпечила п‘ятипільна сівозміна: горох–

пшениця озима–соняшник–ячмінь ярий–кукурудза на зерно, 

збір з 1 га ріллі: зерна становить 4,06, кормових одиниць – 

7,57, зернових одиниць – 6,52 і перетравного протеїну – 0,68 

т. Найвищий вихід продовольчого зерна (3,02 т/га) забезпе-

чує шестипільна сівозміна: гречка–пшениця озима–соя–

пшениця яра–жито озиме–ячмінь ярий. Встановлено, що 7-8-

пільні сівозміни на 57,2-62,5 % насичені зерновими культу-

рами за виходом зерна, кормових і зернових одиниць посту-

паються 4-5-пільним сівозмінам на 80-100 % насичених зер-

новими культурами; 

Серед досліджуваних моделей різноротаційних сіво-

змін найвищий прибуток забезпечила шестипільна сівозміна: 

соя–пшениця озима–буряки цукрові–ячмінь ярий–кукурудза 

на зерно–гречка за органо-мінеральної системи удобрення 

(24,53 тис грн/га з рентабельністю 159 %). Восьмипільна сі-

возміна на 62,5 % насичена зерновими, 25 кормовими і 12,5 

технічними: багаторічні бобові трави–пшениця озима–

буряки цукрові–кукурудза на зерно–кукурудза на з/к–

тритикале–пшениця яра–ячмінь ярий забезпечила 22,19 тис. 

грн/га умовно чистого прибутку. П‘ятипільна сівозміна на 80 

% насичена зерновими і 20 % технічними: горох–пшениця 

озима–соняшник–ячмінь ярий–кукурудза на зерно за органо-
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мінеральної системи удобрення забезпечила рівень умовно 

чистого прибутку в межах 17,65 тис. грн/га.  
У 2021 р. співробітники відділу сівозмін та землероб-

ства на меліорованих землях розпочали виконання дослі-

дження за темою: «Визначити наукові основи еколого-

біологічно збалансованих різноротаційних сівозмін на чор-

ноземах типових в умовах зміни клімату Лісостепу України». 

Отже, співробітники відділу сівозмін та землеробства 

на меліорованих землях ННЦ «Інститут землеробства НА-

АН» виконують важливі дослідження щодо встановлення 

ефективності різноротаційних сівозмін для розвитку екологі-

чно безпечного землеробства та збереження довкілля у різ-

них ґрунтово-кліматичних умовах України, практичне впро-

вадження яких забезпечує підвищення родючості ґрунту і 

збільшення виробництва конкурентоспроможної якісної рос-

линницької продукції. 

 

DIFFERENT CROP ROTATIONS ON TYPICAL 

CHERNOZEM UNDER OF UNSTABLE PRECIPITATION 

IN THE LEFT-BANK FOREST-STEPPE 

 

Tsymbal Ya.S., Boiko P.I., Martyniuk I.V. 

 

National Scientific Center "Institute of Agriculture NAAS" 

E-mail: tsimbal.ya@gmail.com, iznaan@ukr.net,  

E-mail: martynuk.ivan.v@ gmail.com 

 

The results of a study at the NSC "Institute of Agriculture 

NAAS" show that scientifically sound crop rotation is the basis of 

agriculture, a key to its stability, as it significantly affects the wa-

ter, nutrient and biological profiles of the soil as well as the de-

toxification of harmful substances entering the soil during agri-

cultural production. 

Our purpose was to optimize the structure of areas under 

cultivation and develop dynamic crop rotations, which would 

ensure a significant increase in crop performance while maintain-
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ing the fertility and productive functions of the soils of the For-

est-Steppe of Ukraine. 

Of the studied variants of crop rotations (4-8-field), the 

highest profit (24,530 UAH/ha, with profitability of 159%) was 

gained with 6-field crop rotation (winter soybean-wheat-sugar 

beet-spring barley-corn for grain-buckwheat) and organic-mineral 

fertilization. Eight-field crop rotation comprised 62.5% of cere-

als, 25% of fodder crops and 12.5% of technical crops: perennial 

legumes-winter wheat-sugar beet -corn for grain-corn for green 

fodder-triticale-spring wheat-spring barley and gave the net oper-

ating profit of 22,190 UAH/ha. 
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Стійкою тенденцією останніх років є посилення попи-

ту на зерно кукурудзи зі зміненим біохімічним складом і 

особливими технологічними властивостями, зокрема з крох-

малем амілопектинового типу.  

Воскоподібний (амілопектиновий) крохмаль має цінні те-

хнологічні властивості і характеризується низькими темпера-

турами початку та закінчення клейстеризації, високою 

в‘язкістю та стабільністю клейстерів, їх стійкістю до ретрог-

радації і підвищеною атакованістю воскоподібного крохма-

лю амілолітичними ферментами. 

Формування ринку зерна восковидної кукурудзи спри-

ятиме розвитку харчової та переробної промисловості, дозво-
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лить поширити асортимент продуктів харчування та технічних 

матеріалів з унікальними властивостями. Тому селекційні роз-

робки спрямовані на створення спеціалізованих гібридів куку-

рудзи відповідають стратегічним інтересам розвитку сільсько-

го господарства та промисловості України і Китаю.  

Основними перешкодами при створенні гібридів вос-

ковидної кукурудзи є обмеженість наявного генофонду вос-

ковидної кукурудзи та довготривалість традиційних схем 

селекції.  

Основною метою нашої роботи було удосконалення 

технології прискореного отримання гомозиготних ліній ку-

курудзи різного цільового призначення, що слугуватимуть 

батьківськими компонентами комерційних гібридів. Під 

цільовим призначенням ми розуміємо надання створюваним 

лініям двох селекційно важливих ознак, з альтернативним 

проявом, зумовлених алельним станом генів. Першою 

цільовою ознакою є ефект рецесивної ендоспермальної му-

тації waxy, яка в гомозиготному стані забезпечує утворення 

воскоподібного ендосперму, який містить крохмаль, що 

складається майже на 100% з полісахариду - амілопектину. 

Другою цільовою ознакою є реакція генотипів на стерильну 

цитоплазму S-типу зумовлена алельним станом гена Rf3. 

Генотипи з рецесивним станом гена є закріплювачами сте-

рильності, а з домінантним – відновлювачами. Використання 

явища цитоплазматичної чоловічої стерильності в промисло-

вому насінництві значно здешевлює виробництво гібридного 

насіння, внаслідок скорочення трудомісткої операції – вида-

лення волотей в рядках материнської форми. Створення вос-

ковидних аналогів ліній та аналогів відновлювачів стериль-

ності в традиційному селекційному процесі стикається з ря-

дом труднощів та невизначеностей в зв‘язку з неможливістю 

відокремити за фенотипом ефекти домінантних гомозигот від 

ефектів гетерозигот, що призводить до розщеплення в 

наступних поколіннях самозапилення, а виявлення домінант-

них гомозигот потребує додаткових аналізуючи схрещувань. 

Взагалі створення окремо восковидного аналога лінії потре-

бує 5-6 років насичуючих схрещувань, а створення лінії ана-
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лога відновлювача фертильності займає 6-8 років. Одночасне 

створення восковидного аналога відновлювача стерильності 

теж займає 6-8 років при значно більшому обсязі робіт. 

З метою скорочення витрат часу та пов‘язаних з цим 

витрат коштів нами пропонується технологія створення ліній 

відновлювачів фертильності та закріплювачів стерильності з 

восковидним та нормальним типом ендосперму в єдиному 

селекційному циклі. Пропонована технологія передбачає 

отримання матроклінних гаплоїдів з використанням генетич-

ного маркування та вирощування проміжних генерацій в зи-

мовому розсаднику Інституту кукурудзи Ляонінгської акаде-

мії сільськогосподарських наук розташованому на острові 

Хайнань в субекваторіальному тропічному поясі. Внаслідок 

використання такої схеми селекції процес створення бажаних 

ліній скорочується в 3-4 рази, а порівняно з послідовним 

створенням восковидного аналога, а потім відновлювача фе-

ртильності в 6-8 разів. 

В 2019 році в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва 

НААН були отримані гібридні комбінації між двома лініями 

закріплювачами стерильності з восковидним типом зерна та 

5 елітними лініями відновниками фертильності і 35 простими 

експериментальними гібридами відновниками фертильності. 

В другий польовий сезон 2019-2020 рр. в зимовому розсад-

нику Інституту кукурудзи Ляонінгської академії сільськогос-

подарських наук гібридні комбінації (гетерозиготи 

WxwxRf3rf3) були висіяні на ділянках гібридизації і в ре-

зультаті запилення пилком лінії гаплоіндуктора були отри-

мані гаплоїдні зернівки чотирьох генотипів: WxRf, Wxrf, 

wxRf, wxrf. Слід зауважити, що через складну епідеміологіч-

ну ситуацію, пов‘язану з пандемією COVID 19 нам не вдало-

ся своєчасно отримати матеріал для добору гаплоїдних форм 

та їх диплоїдизації, тому третій польовий сезон відбувся  в 

зимовому розсаднику 2020-2021 рр. де було проведено под-

воєння числа хромосом за допомогою колхіцина та отримано 

45 подвоєних гомозиготних ліній, очікувано чотирьох гено-

типів (WxWxRfRf, WxWxrfrf, wxwxRfRf, wxwxrfrf). Серед 

них за фенотипом зерна було ідентифіковано 20 ліній воско-



 

108 

видного типу (рецесивні гомозиготи за геном waxy) та 25 

ліній дикого типу. За критерієм хі-квадрат підтверджено від-

повідність співвідношення фенотипових класів очікуваному 

розщепленню 1:1 (χ
2
 = 0,555; 0,30<р<0,50). Весною 2021 року 

(четвертий польовий сезон) отримані дигаплоїдні лінії були 

висіяні в умовах м. Шеньян (КНР) та м. Харків (Україна). 

Заплановано їх розмноження, вивчення агрономічних влас-

тивостей за єдиною методикою, проведення аналізуючих 

схрещувань для визначення алельного стану гену Rf3. Також 

будуть проведені схрещування ліній в межах груп з однако-

вим типом зерна (нормальний та восковидний), для отриман-

ня гібридних комбінацій з метою їх подальшого вивчення. 
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In order to reduce time and costs, we propose the 

technology that assumed creation of fertility restorers lines and 

sterility maintainer ones with waxy and normal endosperm type 

in a single selection cycle, which provides for the production of 

matrocline haploids using genetic labeling and cultivation of 

several generations in the winter nursery. 

During 2019-2021, 45 double homozygous lines of four 

genotypes as expected (WxWxRfRf, WxWxrfrf, wxwxRfRf, 

wxwxrfrf) were obtained. Among them, 20 waxy-type lines 

(recessive homozygotes for the waxy gene) and 25 wild-type 

lines were identified by grain phenotype. The chi-square criterion 

confirmed the correspondence of the ratio of phenotypic classes 
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to the expected distribution of 1: 1 (χ2 = 0.555; 0.30 <p <0.50). It 

is planned to study the agronomic properties of the new lines 

according to a common methodology in the conditions of 

Shenyang (China) and Kharkiv (Ukraine). 
 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ 

ПОСІВІВ СОЇ КОМПЛЕКСНИМ ДОБРИВОМ  

ФУЛЬВОГУМІН 

 

Чинчик О.С., Козирський Д.В. 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

E-mail: chinchik1978@gmail.com 

 

Зміни клімату, виснаження ґрунтів, постійні стреси 

рослин змушують аграріїв змінювати підходи до ведення 

сільського господарства та корегувати технології вирощу-

вання. Це насамперед стосується внесення добрив. Так, од-

ним із шляхів вирішення проблеми екологічно безпечного 

ведення господарства є застосування гумінових добрив при-

родного походження. Ці речовини здатні підвищувати стій-

кість рослин до різних несприятливих факторів, відновлюва-

ти родючість ґрунту, підвищувати урожайність культур, пок-

ращувати харчову цінність продукції та її екологічну чисто-

ту, знижувати витрати на отримання урожаю, підвищуючи 

рентабельність сільськогосподарського виробництва. Гумі-

нові речовини – це високомолекулярні природні компоненти 

гумусу, продукту трансформації залишків живих і рослинних 

організмів, які визначають родючість ґрунту, продукти три-

валого процесу гуміфікації, що забезпечують формування 

важливих і стабільних властивостей ґрунту. Гумінові речо-

вини поділяються на три головні фракції: гуміни, гумінові 

кислоти та фульвокислоти. Цей поділ здебільшого умовний і 

оснований на розчинності кожної фракції у воді і відрегульо-

ваний за різним значенням рН. Обробка гумінових кислот 

лугами переводить їх у водорозчинні солі – гумати натрію 
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або калію. Кожна функціональна група фрагмента молекули 

гумінової кислоти виконує свою безпосередню роль, а таких 

груп дуже багато, тому дія гуматів на воду, ґрунт і рослини 

багатогранна. У ґрунті гумінові кислоти знаходяться у зв'я-

заному стані. У зв'язку з поганою розчинністю, низькою 

швидкістю мінералізації і реакцій заміщення, а також зі зв'я-

заністю з іншими сполуками, в рослини попадає надзвичайно 

мала кількість біологічно активних речовин, які присутні у 

ґрунті. Тому останнім часом у якості високоефективного 

джерела гумінових речовин у всьому світі активно застосо-

вують органо-мінеральні добрива чи регулятори росту рос-

лин на основі солей гумінових кислот. Вплив гумінових доб-

рив на рослини має складний багатоступінчастий характер та 

охоплює весь період вегетації рослин. Із гуміновими речови-

нами в рослину потрапляє певна кількість поживних речовин 

— азоту, фосфору, калію, кальцію, сірки та інших мікроеле-

ментів, а також амінокислот, вітамінів та рістрегулюючих 

речовин. Потрапляючи в рослину, гумінові речовини акти-

вують ферментативну активність усіх клітин рослини та 

утворення стимулюючих сполук самою рослиною. Як ре-

зультат – зростання енергетики клітини, зміна фізико-

хімічних властивостей протоплазми, інтенсифікація обміну 

речовин. Збільшується проникливість мембрани клітин коре-

ня, покращується проникнення елементів мінерального жив-

лення із ґрунтового розчину до рослин у вигляді гуміново-

мінеральних сполук. Це призводить до посилення поглинан-

ня рослиною поживних речовин. Пришвидшується надхо-

дження води та поглинання кисню рослинами, що у підсумку 

інтенсифікує дихання рослин. Внаслідок посиленого дихання 

прискорюється поділ клітин, фотосинтез, синтез білків, по-

силення росту кореневої системи, надземної маси, збільшу-

ється вихід сухої речовини, а значить – поліпшується загаль-

на життєдіяльність рослин.  

Виробництво гумінових добрив пройшло досить ве-

ликий шлях від високобаластних гуматів із низьким вмістом 

активних речовин до сучасних високотехнологічних продук-

тів нового покоління. Завдяки своїм унікальним властивос-
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тям нові природні гумінові добрива збільшують енергетику 

рослинної клітини, стимулюють процеси життєдіяльності, 

посилюють корисну дію інших речовин. Це продукти з міні-

мальним вмістом баласту, високим вмістом біологічно акти-

вних речовин, з гарантовано стабільними властивостями, що 

забезпечують точне дозування і прогнозовано високу ефек-

тивність дії. Гумінові добрива використовуються для оброб-

ки насіння перед сівбою, позакореневого підживлення рос-

лин у період вегетації, внесення у ґрунт при крапельному 

поливі. Їх застосовують практично на всіх сільськогосподар-

ських культурах. 

Одне з найефективніших на сьогодні добрив – це фу-

львогумін. Фульвогумін – це новий препарат, виготовлений з 

органічної сировини природного походження за допомогою 

високотехнологічних методик. Фульвогумін допомагає збі-

льшити врожай, отримати якісну екологічно безпечну проду-

кцію, підвищує стійкість рослини до хвороб, шкідників та 

несприятливих умов довкілля. Фульвогумін – це препарат 

широкого спектру дії, призначений для обробки насіння і 

позакореневого підживлення рослин зернових колосових, 

бобових, кукурудзи, соняшнику.  

Солі фульвової кислоти, які є основою препарату Фу-

львогумін, за рахунок стимулюючої дії на клітини рослин, 

активізації обмінних процесів рослинного організму, прис-

корення росту і розвитку, нівелювання стресів різного похо-

дження забезпечили прибавку урожаю 0,08-0,31 т/га зерна 

сої за проведення двох позакореневих підживлень посівів в 

дозі 1 л/га препарату. 

Висновки. Дворазове позакореневе підживлення по-

сівів сої в дозі 1 л/га Фульвогуміну забезпечувало прибавку 

урожаю зерна 0,08-0,31 т/га. 
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Balanced plant nutrition is one of the main factors to in-

crease the soybean performance. Salts of fulvic acid, which are 

active ingredients of Fulvohumin, due to the their stimulating 

effects on plant cells, activation of metabolic processes of the 

plant, acceleration of growth and development, and relief from 

different stresses, increased the soybean yield by 0.08-0.31 t/ha 

after two foliar fertilizations at a dose of 1 L/ha of Fulvohumin. 
 

 

ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ГУСТОТУ 

РОСЛИН КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ  

ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО 

 

Чинчик О.С., Оліфірович С.Й. 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

E-mail: chinchik1978@gmail.com 

 
Квасоля – цінна високобілкова культура, яку широко 

використовують у народному господарстві. Основне її приз-
начення – продовольче. Квасоля має багато корисних власти-
востей та являється незамінним дієтичним та лікувальним 
продуктом. У зерні квасолі міститься в середньому 24-25% 
білку, що в 1,5-2 рази більше, ніж у зерні пшениці, рису, куку-
рудзи.  Білок квасолі розчинний у воді, розчинах нейтральних 
солей та слабких лугів, і має високу засвоюваність організмом 
– 87 % та вище. Білок квасолі багатий амінокислотами, деякі з 
них незамінні: метіонін, лізин, ізолейцин, лейцин, фенілала-
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нін, триптофан, треонін та валін. Їх дефіцит призводить до 
порушення обміну речовин, кровотворення, засвоєння вітамі-
нів, жирів, що знижує імунітет до інфекцій та застуди. Такий 
амінокислотний склад білка наближається до рівня м‘яса, мо-
лока та курячих яєць, тому квасолю називають «рослинним 
м‘ясом». Насіння квасолі звичайної також містить мінерали та 
мікроелементи, які необхідні для повноцінного розвитку та 
функціонування організму. Квасоля дуже корисна для людей, 
які страждають від цукрового діабету. У стулках бобів квасолі 
міститься аргінін – інсуліноподібна речовина, яка допомагає 
нормалізувати рівень цукру в крові. Тому на сьогодні потрібні 
удосконалення існуючих та розробка нових технологічних 
елементів вирощування квасолі для збільшення виробництва 
зерна цієї цінної зернобобової культури. 

Інтенсифікація процесів росту і розвитку рослин ква-
солі звичайної обумовлюється впливом екологічних, едафіч-
них та біотичних чинників, проте важлива роль у формуванні 
високої продуктивності посіві належить таким показникам, 
як густота сходів та кількість збережених до збирання рослин 
цієї зернобобової культури. Відомо, що урожай зменшується 
не лише через зріджені, але й через загущені сходи. У загу-
щених посівах унаслідок недостатньої освітленості на почат-
ку стеблування значна частина пагонів і цілих рослин відми-
рає, а в тих, що збереглися, сповільнюється розвиток, форму-
ється щупле зерно і як результат – зменшується врожайність. 
Збільшення норми висіву призводить до сильнішого уражен-
ня хворобами. У загущених посівах рослини витягуються, 
схильні до вилягання, більше пошкоджуються шкідниками. 
Різко зменшується активність фотосинтетичної діяльності 
рослин. Усі ці несприятливі чинники разом узяті, а також 
взаємне пригнічення рослин у процесі росту, зменшують за-
гальну виживаність до моменту збирання, продуктивність 
окремих рослин і посівів у цілому. Необґрунтоване збіль-
шення норм висіву зменшує реалізацію потенціальної проду-
ктивності рослин. Формуються нерівномірні за густотою 
стояння посіви: або загущені, або зріджені в місцях випадан-
ня рослин. При цьому, чим вища норма висіву, тим гірша 
рівномірність стояння рослин. За зріджених сходів урожай-
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ність зменшується внаслідок неповного використовування 
площі живлення і більшої забур‘яненості посівів. Відомо, що 
польова схожість насіння різних сортів квасолі за різних 
норм висіву насіння була на одному рівні. Найбільшою мі-
рою на мінливість показників польової схожості насіння ква-
солі впливали погодні умови на початку проростання насін-
ня, а саме вміст вологи в ґрунті. 

У наших дослідженнях польова схожість насіння змі-
нювалася залежно від умов року та сортових особливостей 
квасолі. Найвищою вона була у 2018 р. – 81,3% (80,2-82,2%) 
внаслідок сприятливих погодних умов. У 2019 р. польова 
схожість насіння дещо знизилася і в середньому становила 
78,5%. Якщо у 2018 р. великої різниці в рівні польової схожо-
сті між сортами не було, то у 2019 р. польова схожість сорту 
Галактика була суттєво нижчою порівняно з іншими сортами і 
становила 71,8%. У сорту Ната польова схожість у 2019 р. 
була найвищою – 81,6%. В середньому за роки досліджень 
найвищу польову схожість насіння було відмічено в сортів 
Отрада, Ната та Буковинка, а найменшу – у сорту Галактика. 
Густота рослин квасолі у фазі повних сходів визначалася рів-
нем польової схожості і варіювала залежно від сортових особ-
ливостей. Так, на контролі (сорт Буковинка) на час повних 
сходів було 364,8 тис. рослин/га. На варіанті з вирощуванням 
сорту Галактика густота квасолі була найнижчою – 342 тис. 
рослин/га. Найбільшою густота сходів була в сортів Отрада та 
Ната і становила 367 та 365,2 тис. рослин/га відповідно. Ви-
живання рослин квасолі звичайної також залежало від умов 
року та сортових особливостей. Так, дещо вищий показник 
виживання рослин квасолі був у 2018 р. порівняно з 2019 р. В 
середньому за роки досліджень у сорту Буковинка (контроль) 
виживання рослин становило 96,5%. Найменший показник 
виживання рослин квасолі протягом вегетаційного періоду 
був у сорту Славія –93,6%. Рослини квасолі сорту Ната вияви-
лися найбільш адаптованими до несприятливих умов вирощу-
вання в період вегетації порівняно з іншими досліджуваними 
сортами, про що свідчить показник виживання рослин 96% в 
середньому за роки досліджень. 
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Висновки. Оскільки квасоля звичайна забезпечує ви-

сокі і сталі урожаю зерна тільки при оптимальній густоті ро-

слин, то питанню формування густоти посівів слід приділяти 

особливу увагу. Нашими дослідженнями встановлено знач-

ний сортовий вплив на показники схожості та виживання 

рослин квасолі звичайної в умовах Лісостепу західного.  

Найбільш адаптованими до несприятливих умов вирощуван-

ня в період вегетації виявилися сорти Отрада та Ната. 

 

INFLUENCE OF VARIETAL CHARACTERISTICS ON 

PLANT DENSITY OF COMMON BEAN IN THE  

WESTERN FOREST-STEPPE 

 

Сhynchyk О.S., Оlifirovych S.Y. 

 

State Agrarian and Engineering University in Podillia  

E-mail: chinchik1978@gmail.com 

 
It was established that common bean only gave high and 

stable yields of seeds at the optimum plant density, so special 
attention should be paid to the plant density issue. In the Western 
Forest-Steppe, varietal characteristics were shown to significantly 
influence the germinability and survival of common bean plants. 
Thus, the highest seedling density was obtained in varieties Otra-
da and Nata, amounting to 367,000 and 365,200 plants/ha, re-
spectively. Nata proved to be the most adapted to unfavorable 
growing conditions during the growing period compared to the 
other studied varieties, as evidenced by the plant survival of 96% 
on average across the study years. 
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ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ БІОЛОГІЗАЦІЇ НА  
ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІН В СТЕПУ  

 
Шевченко М.С., Десятник, Л.М., Артеменко С.Ф., Ліб І.М. 

 
Державна установа Інститут зернових культур НААН, 

E-mail: inst_zerna@ukr.net 
 

Агропромисловий комплекс є важливим сектором 
економіки. Одне з основних його завдань – забезпечення 
продовольчих потреб населення шляхом сталого виробницт-
ва високоякісної конкурентоспроможної продукції рослин-
ництва за умови збереження родючості ґрунту. Але внаслі-
док економічної кризи і порушення наукових рекомендацій 
спостерігається погіршення екологічного стану довкілля – 
деградація та зниження родючості ґрунтів.  

Одним з перспективних напрямів подолання цих явищ 
є біологізація, при застосуванні якої до існуючої системи 
землеробства додаються елементи, які орієнтовані на вико-
ристання переважно біологічних засобів з метою підвищення 
економічної й екологічної ефективності господарювання. 

Сучасна біологізована система землеробства повинна 
складатись з комплексу взаємопов'язаних агротехнічних і 
організаційно-господарських заходів, спрямованих на ефек-
тивне використання землі для вирощування сільськогоспо-
дарських культур з обов‘язковим відтворенням родючості 
ґрунтів. Зокрема, вона передбачає оптимізацію структури 
посівних площ і сівозмін та застосування альтернативних 
видів органічних добрив.  

Дієвим біологічним фактором в землеробстві є науко-
во обґрунтована сівозміна, позитивний вплив якої може бути 
підсилений за рахунок розширення частки посівів багаторіч-
них та однорічних бобових трав, зерно-бобових культур, 
впровадження сидеральних і проміжних посівів в якості ор-
ганічного добрива. 

Про вплив елементів біологізації на продуктивність сі-
возмін свідчать результати багаторічних стаціонарних дослідів 
Ерастівської дослідної станції (ДУ Інститут зернових культур), 
які проводяться з 1991 р. У третій ротації було здійснено удо-
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сконалення 8-пільних зерно-паропросапної і зерно-просапної 
сівозмін з метою підвищення рівня біологізації: була введена 
друга зернобобова культура – соя (насиченість сівозмін цієї 
групою культур досягла 25%); внесені зміни до органічної 
системи удобрення ґрунту (12,5 т/га гною) – додано заорю-
вання побічної продукції попередньої культури, а також за-
гортання в ґрунт сидерату (посіви редьки олійної після зби-
рання пшениці озимої та ячменю ярого). Органо-мінеральна 
(гній 7,5 т/га +N26Р21К19) та мінеральна (N53Р45К45) системи 
удобрення не зазнали змін. Внесені корективи позитивно 
вплинули на  показники продуктивності сівозмін (таблиця).  

Так, у зерно-паропросапній сівозміні після її удоскона-
лення з 1 га сівозмінної площі вихід зерна збільшився на 9,8-
11,3%, урожайність зернових – на 10,8-11,2%, вихід кормових 
одиниць – на 9,7-10,4%, збір перетравного протеїну – на 12,2-
12,6%. Ці дані стосуються контрольного варіанту без добрив, 
органо-мінеральної та мінеральної системи удобрення ґрунту. 
На фоні поліпшеної органічної системи показники продуктив-
ності виявились ще кращими: збільшення становило 17,3; 
19,1; 13,8 та 15,5% відповідно. Аналогічні зміни стосуються і 
показників продуктивності зерно-просапної сівозміни. Хоча 
слід зазначити, що на фоні органо-мінеральної та мінеральної 
систем удобрення абсолютні значення показників продуктив-
ності сівозміни дещо перевищують відповідні значення показ-
ників на фоні органічної системи.  

Відбувались зміни і в гумусному стані чорнозему. 
Найбільш сприятливі умови для збереження і відтворення 
потенційної родючості ґрунту забезпечували органічна та 
органо-мінеральна системи удобрення, де вміст гумусу за 
роки ротації зерно-паро-просапної сівозміни підвищився на 
0,35%, а зерно-просапної на 0,28% порівняно з вихідними 
показниками 1991 р. Простежувалася тенденція до підви-
щення кількості валових форм азоту і фосфору в удобрених 
варіантах. 
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Таблиця. Продуктивність 8-пільних сівозмін внаслідок біо-
логізації залежно від системи удобрення ґрунту 

Система 
удобрення ґрунту 

в сівозміні 

Вихід 
зерна 
з 1 га, 
т 

Урожай-
ність 

зернових, 
т/га 

Вихід кор-
мових 

одиниць з 
1 га, т 

Збір пере-
травного 
протеїну з 
1 га, т 

Зерно-просапна сівозміна в середньому за другу ротацію 

Без добрив 2,47 3,49 4,76 0,382 

Органічна 2,94 3,72 5,34 0,414 

Органо-мінеральна 3,20 4,27 5,78 0,448 

Мінеральна 3,25 4,33 5,79 0,440 

Зерно-паропросапна сівозміна в середньому за 3 і 4 ротації 

Без добрив 2,75 3,88 5,22 0,430 

Органічна 3,45 4,43 5,81 0,478 

Органо-мінеральна 3,53 4,73 6,58 0,475 

Мінеральна 3,57 4,80 6,38 0,485 

Зерно-просапна сівозміна в середньому за другу ротацію 

Без добрив 2,16 3,29 4,93 0,407 

Органічна 2,35 3,64 5,34 0,479 

Органо-мінеральна 2,65 4,24 5,51 0,527 

Мінеральна 2,70 4,32 5,57 0,533 

Зерно-просапна сівозміна в середньому за 3 і 4 ротації 

Без добрив 2,60 3,65 5,47 0,470 

Органічна 3,05 4,12 6,02 0,534 

Органо-мінеральна 3,27 4,66 6,12 0,551 

Мінеральна 3,34 4,62 6,17 0,563 

 
Важливість введення до сівозміни додаткового поля 

бобової культури пояснюється тим, що в природних умовах 
головним джерелом поповнення ґрунту азотом є біологічна 
фіксація молекулярного азоту атмосфери А найбільш ефек-
тивно збагачення ґрунту біологічно зв‘язаним азотом відбу-
вається в процесі симбіозу азотфіксуючих бактерій з бобо-
вими рослинами. 

Аналіз рослинних зразків редьки олійної показав, що в 

її зеленій масі (в перерахунку на абсолютно суху речовину) 

містилось в середньому: азоту 2,10%, фосфору – 1,54 і калію 
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–3,88%, а в корінні – 1,47; 0,97; 3,56% відповідно. Заробка 

біомаси цієї сидеральної культури (щорічно в межах 12,5-

22,4 т/га залежно від погодних умов) збільшувала кількість 

органічної речовини, покращала агрофізичні і агрохімічні 

показники ґрунту, сприяла підвищенню урожайності. 

Таким чином, впроваджені елементи біологізації сіво-

змін позитивно вплинули на продуктивність як вирощуваних 

культур, так і сівозміни в цілому. 

 

INFLUENCE OF BIOLOGIZATION ELEMENTS ON 

CROP ROTATIONS PERFORMANCE IN THE STEPPE 

 

Shevchenko M.S., Desiatnyk L.M., Artemenko S.F., Lib I.M. 

 

State Institution “Institute of Grain Crops NAAS” 

E-mail: inst_zerna@ukr.net  

 

To increase the level of biologization, a second legume 

was added to two 8-field crop rotations and organic fertilization 

of the soil was improved: in addition to 12.5 t/ha of manure, by-

products of the previous crop and biomass of green manure (oil 

radish) were plowed into the soil. This allowed increasing (with-

out fertilizers, with organic and mineral fertilizers or with mineral 

fertilizers) the grain yield by 10.8-11.2%, feed yield by 9.7-

10.4%, and digestible protein collection by 12.2-12.6%. With 

organic fertilization, these indicators are higher: 19.1; 13.8 and 

15.5%, respectively. The humus content over the experiment 

years increased by 0.28-0.35% compared to the 1991 data. 



СЕКЦІЯ 2 

СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВІ 
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ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РІЗНИХ СОРТІВ 

КАРТОПЛІ В УМОВАХ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. 

 

Білінська О.М., Шубала Г.В., Літвішко А.Н.,Ворончак М.В. 

 

Тернопільська державна сільськогосподарська  

дослідна станція ІКСГП НААН 

E-mail: oksana13091@gmail.com 

Сорти є основою високопродуктивного розвитку кар-

топлярства. Вони відрізняються один від одного скоростиглі-

стю, урожайністю, вмістом сухих речовин, смаковими якос-

тями, стійкістю проти хвороб і шкідників тощо. Різні сорти 

неоднаково реагують на ґрунтово-кліматичні та метеорологі-

чні умови, удобрення, густоту висадки, способи збирання і 

зберігання. Проте всі новостворені сорти повинні забезпечу-

вати при певній технології вирощування високі і стабільні 

врожаї потрібної якості, а виконання цього завдання не мож-

ливе без сортової технології, яка враховує біологічні особли-

вості кожного окремо взятого сорту. 

У сільськогосподарських підприємствах, фермерських 

господарствах, на городах, дачних ділянках вирощують бли-

зько 300 сортів картоплі, в тому числі близько 200 з них у 

різні роки занесено до Державного реєстру сортів рослин 

придатних для поширення в Україні. Картопля як рослина, 

що вегетативно розмножується, надзвичайно сильно реагує 

на умови вирощування, змінюючи залежно від них як уро-

жайність, так і стійкість проти хвороб.  

Зважаючи на зазначене та велику кількість сортів, 

внесених в Державний реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, з метою раціонального використання 

їхнього потенціалу, актуальним є визначення таких, біологі-

чні властивості яких найбільш відповідають ґрунтово-

кліматичним умовам регіону.  
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Метою наших досліджень було визначити сорти кар-

топлі, що вирізняються високою адаптивною здатністю щодо 

формування високих врожаїв у процесі репродукування до-

базового насіннєвого матеріалу в умовах Західного Лісостепу 

України. 

Випробування проводилося впродовж 2019-2020 років 

з 5 сортами картоплі (оригінатор сортів - Інститут картоп-

лярства НААН) різних груп стиглості в Тернопільській дер-

жавній сільськогосподарській дослідній станції ІКСГП НА-

АН на полях сівозміни НТВ рослинництва та землеробства 

(м. Хоростків Чортківського району Тернопільської області).  

Ґрунтові умови – чорнозем глибокий малогумусний 

слабовилугований середньоcуглинкового гранулометричного 

складу. Агрохімічні показники орного шару ґрунту такі: гу-

мус – 3,52-3,83%; рН сольове – 5,6-5,7; гідролітична кислот-

ність – 2,12-2,21 мг.екв./100 г сухого ґрунту; забезпеченість 

ґрунту лужногідролізованим азотом – 126,0-140,0 мг/кг ґрун-

ту за методикою Корнфілда; забезпеченість фосфором – 

114,0-123,0 мг/100 г повітряно-сухого ґрунту за методом Чі-

рікова і калієм – 92,0-97,0 мг/100 г повітряно-сухого ґрунту 

за методом Чірікова. 

Експеримент проводили згідно методичних рекомен-

дацій щодо проведення досліджень з картоплею, розробле-

них Інститутом картоплярства НААН.  

У досліді сорти були розміщенні за групами стиглості: 

середньоранні  – Мирослава, Хортиця; середньостиглі – Іва-

нківська рання, Княгиня, Солоха. Водний режим не стійкий і 

залежав від погодних умов, а саме від частоти випадання 

дощів. Посадкова площа ділянки 28 м
2
, облікова – 25 м

2
. По-

передник – пшениця озима. Схема садіння 70х35 см. Перед 

садінням внесено нітроамофоску в нормі N80P80K80. 

Агротехніка вирощування картоплі у досліді, бороть-

ба з хворобами та шкідниками загальноприйнята для зони 

досліджень з застосуванням комплексу насінницьких заходів.  

За час проведення досліджень формування врожайно-

сті досліджуваних сортів картоплі коливалось за роками в 

значних межах, що залежало від погодних умов вегетаційно-
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го періоду. В цілому за два роки в нашій зоні вони були до-

сить несприятливими для розвитку та формування врожаю 

більшості сільськогосподарських культур, і картоплі в тому 

числі.  

Найбільш екстремальним виявився 2019 рік, що пев-

ним чином вплинуло на формування продуктивності культу-

ри. Високі температури повітря при незначній кількості опа-

дів негативно впливали на ріст, розвиток, формування бульб 

та нагромадження врожаю, а в кінцевому результаті  на про-

дуктивність культури. 

Кліматичні умови 2020 року були більш сприятливи-

ми для формування врожаю бульб і в порівнянні з поперед-

нім роком продуктивність культури була значно вищою. 

В період вегетації на всіх варіантах дослідів візуально 

проводились такі спостереження за ростом і розвитком рос-

лин: фенологічні спостереження (відмічено фази початок 

(10%) та масовий (75%) наступ фаз розвитку рослин: сходи, 

бутонізація, цвітіння, відмирання бадилля; обліки густоти 

стояння рослин після сходів. 

Крім цього проводилось визначення нагромадження 

врожаю бульб в динаміці. Перше підкопування щодо визна-

чення продуктивності проводили через 65 днів після садіння. 

У 2019 році – 28 червня. У 2020 році – 1 червня. Кожний на-

ступний зразок брали через 10 днів після попереднього. 

Всього до закінчення вегетації культури відібрано 5 зразків. 

За період випробування нових сортів вітчизняної се-

лекції в умовах Західної частини Лісостепу України, всі сор-

ти засвідчили в переважній більшості досить високу врожай-

ність картоплі. Найбільш динамічними та врожайними ви-

явилися середньоранній сорт Мирослава та середньостиглий 

сорт Княгиня. Дані сорти відзначаються комплексом госпо-

дарсько-цінних ознак, а також мають здатність очищати 

ґрунт від нематодної інвазії на 80-100%. Вони успішно 

пройшли Державне випробування і занесені до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 

на 2018 рік, Урожайність цих сортів за два роки спостере-

жень становила 21,1 т/га та 20,8 т/га відповідно. 
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Найнижчу продуктивність відмічено у сортів Хортиця 

(10,6 т/га) і Солоха (12,9 т/га). Не висока врожайність цих 

сортів компенсується вмістом у їх бульбах поживних речо-

вин та цікавим забарвленням бульб. Сорт Хортиця має висо-

кий вміст антиоксидантів (бета-каротин, лікопін, зеаксан-

тин), тому бульби можуть бути використані для зміцнення 

імунітету та в якості засобу профілактики хвороб травної та 

кровоносної системи. 

Висновки. Аналізуючи вище сказане, можна  зробити 

висновок, що з метою раціонального використання потенціа-

лу сортів картоплі актуальним залишається визначення та-

ких, біологічні властивості яких найбільш відповідають пев-

ним ґрунтово-кліматичним умовам. Дослідження показали, 

що в грунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу 

України доцільно впроваджувати у виробництво сорти Ін-

ституту картоплярства НААН Мирослава та Княгиня. В про-

цесі репродукування добазового насіннєвого матеріалу дані 

сорти вирізняються високою адаптивною здатністю щодо 

формування високих врожаїв і формують високу продуктив-

ність навіть в несприятливих погодних умовах зони. 

 

PERFORMANCE OF DIFFERENT POTATO VARIETIES 

IN THE WESTERN FOREST-STEPPE OF UKRAINE 

 

Bilinska O.M, Shubala G.V, Litvishko A.N, 

Voronchak M.V 

Ternopil State Agricultural Research Station IFAP NAAS 

E-mail: oksana13091@gmail.com 

 

In a study conducted in the crop rotation fields of the Sci-

entific and Technical Department of Crop Production and Agri-

culture (Khorostkiv, Chortkivskyi Raion, Ternopilska Oblast) at 

Ternopil State Agricultural Research Station of IFAP NAAS in 

2019-2020, it was found that selection of varieties was relevant 

for the conditions of the western forest-steppe to increase the crop 

yields. Observations proved that the cultivation of medium-early 

variety Myroslavna, and medium-ripening variety Kniahynia 
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(originator of varieties - IРG NAAS), which even under adverse 

weather conditions of the zone were able to show high perfor-

mance, was most economically justified. These varieties gave 

yields of 21.1 t/ha and 20.8 t/ha, respectively, on average over the 

two years of observations. 
 
 

СЕЛЕКЦИЯ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

Ванькович Николай
1
, Гузун Лучия

1
, 

Андриеш Ольга
2
, Секриер Сергей

2
 

 
1
Институт Растениеводства “Порумбень”, 

с.Пашкань, Молдова 
2
Приднестровский

 
НИИ сельского

 
хозяйства,  

г. Тирасполь, Молдова 

 

Сахарная кукуруза - одна из самых популярных 

овощных культур в США и Канаде. Ее потребление увеличи-

вается в Восточной Азии, Европе и Южной Америке. 

Любая кукуруза, потребляемая на стадии не полной 

зрелости, может называться сахарной кукурузой, но почти 

вся коммерческая сахарная кукуруза основана на одной или 

нескольких простых рецессивных аллелях, которые изменя-

ют содержание углеводов в эндосперме. 

До 1961 г. аллель sugary1 (su1) в 4 хромосоме  опре-

деляла сахарную кукурузу. В 1961 году John Laughnan из 

Университета Иллинойса создал первый сорт суперсахарной 

кукурузы. В настоящее время идентифицировано не менее 

восьми генов, которые влияют на синтез углеводов в эндо-

сперме, они используются, как по отдельности, так и в ком-

бинации, в гибридах сахарной кукурузы. 
Различные типы эндосперма различаются по пищевым 

качествам, сроку хранения и полевой всхожести. Они часто 
требуют специального производства семян, методов посева и 
изоляции друг от друга в поле, чтобы предотвратить пере-
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крестное опыление. У новых типов эндосперма сложное се-
меноводство, но они повысили качество как свежей, так и 
переработанной сахарной кукурузы. 

Основная разница между обычной кукурузой и сахар-
ной кукурузой - измененный углеводный состав.  Эндосперм 
сахарной кукурузы отличается от других видов кукурузы 
множеством генов, влияющих на все фазы роста растений. 
Эти гены влияют на  вкусовые качества (вкус, нежность и 
консистенцию), внешний вид початков и растений, а также 
на жизнеспособность семян. 

Когда мы едим сахарную кукурузу, мы потребляем 
незрелые зерна, состоящие в основном из эндосперма и стен-
ки завязи (незрелый перикарпий). Гены, которые отличают 
сахарную кукурузу от других видов кукурузы, влияют на эти 
ткани. Качество сахарной кукурузы определяется вкусом, 
ароматом, текстурой эндосперма и нежностью перикарпия.  

Вкус сахарной кукурузы частично определяется сла-
достью, на которую влияет количество сахара и крахмала в 
эндосперме. Большинство мутаций, используемых для улуч-
шения сахарной кукурузы, увеличивают содержание сахара и 
снижают содержание крахмала. Одна мутация, su1, повыша-
ет уровень водорастворимого полисахарида (фитогликогена), 
помимо увеличения содержания сахара. 

Мутации синтеза крахмала можно разделить на два 
класса в зависимости от их воздействия на эндосперм.  

Мутации 1класса: brittle1 (bt1), brittle2 (bt2) и sh2 
накапливают сахара за счет крахмала и значительно снижают 
общее количество углеводов на стадии зрелых зерен. Через 
18-21 день после опыления (нормальная стадия уборки са-
харной кукурузы) эти мутации имеют в 4-8 раз больше саха-
ра, чем обычная кукуруза. Из-за более высокого уровня саха-
ра мутации 1 класса  могут использоваться независимо от 
других углеводных мутаций в гибридах сахарной кукурузы, а 
sh2, bt1 и bt2 используются в коммерческих целях. Для кон-
сервирования в настоящее время используются типы sh2, это 
второй наиболее широко используемый тип эндосперма по-
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сле su1. Из-за повышенного уровня сахара разновидности 
этих генотипов часто называют суперсахарной кукурузой.  

Мутации 2 класса, amylose extender1 (ae1), dull1 (du1), 
su1 и waxy1 (wx1), изменяют тип и количество производимых 
полисахаридов. Аллели ae1, du1 и wx1 обычно приводят к 
немного меньшему количеству крахмала в зрелых зернах, 
чем у обычной кукурузы. Эти три мутации приводят к мень-
шему увеличению общего содержания сахара через 21 день 
после опыления по сравнению с мутациями 1 класса.  

Аллель su1, вопреки своему названию, не имеет ис-
ключительно высокого уровня сахаров, но вместо этого при-
водит к значительному увеличению уровня водорастворимо-
го полисахарида. Зрелый эндосперм обычной кукурузы со-
держит около 2% фитогликогена, в то время как эндосперм, 
гомозиготный по su1, может содержать до 35%. 

Водорастворимый полисахарид - это сильно разветв-
ленный полисахарид, состоящий из α-1,4 глюкозы  с α-1-6 
точками ветвления. Водорастворимый полисахарид придает 
эндосперму su1 гладкую текстуру и кремообразность, харак-
терную для традиционных сортов сахарной кукурузы. Хотя 
высокие уровни фитогликогена, по-видимому, являются уни-
кальными для su1, повышенные уровни сохраняются, когда 
su1 сочетается с wx1, du1 или bt1. Когда su1 сочетается с ae1, 
bt2 или sh2 количество фитогликогена уменьшается. 

Результаты диаллельного скрещивания инбредных 
линий su1 указали на значительную общую комбинационную 
способность к накоплению сахарозы и фитогликогена, тогда 
как эффекты специфической комбинационной способности 
не были значительными. 

Инбредные линии также оказывают значительное влия-
ние на изменения связанные с количеством фитогликогена, 
сахара, зрелостью и влажностью зерна. Обнаружено значитель-
ное влияние материнской формы на состав сахаров и содержа-
ние влаги. Природа материнского эффекта неизвестна. 

Сладость - главный компонент вкуса сахарной куку-
рузы. Вкус также определяется ароматами, особенно выде-
ляющимися при варке. Диметилсульфид, по-видимому, явля-
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ется доминирующим соединением, определяющим аромат 
вареной кукурузы. 

Нежность определяется сопротивлением к жеванию и 
отрицательно коррелирует с толщиной перикарпия. Толщина 
перикарпия у гибридов F1 имеет тенденцию быть тоньше 
среднего значения родительских линий. 

В последние годы в Республике Молдова были райо-
нированы гибриды сахарной кукурузы, такие как Порумбень 
196, Порумбень 198, Порумбень 252, Порумбень 280. 

С 2017 года Институт Растениеводства ―Порумбень‖ и 
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, г. Тирасполь, 
проводят совместную селекционную программу по сахарной 
кукурузе. В результате совместных исследований был создан 
и в 2021 году предан в Государственную Комиссию по испы-
танию сортов растений новый перспективный гибрид сахар-
ной кукурузы Порумбень 275 (Лучафэрул).   

 

SWEET CORN BREEDING IN THE REPUBLIC OF 

MOLDOVA 
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Since 2017, the Institute of Plant Science ―Porumbeni‖ 
and the Transnistrian Research Institute of Agriculture (Tiraspol) 
have been conducting a joint breeding program on sweet corn. As 
a result of joint research, a new promising hybrid of sweet corn, 
Porumbeni 275 (Luchafarul), has been created and submitted to 
the State Commission for the Testing of Plant Varieties in 2021. 
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БОРОШНОМЕЛЬНІ ОЗНАКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА СОРТІВ 

ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД  

СЕРЕДОВИЩНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Василенко Н.В., Правдзіва І.В. 

 

Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН 

E-mail: irinapravdziva@gmail.com 

 

Висвітлено результати дослідження 2017-2019 рр. 

врожайності й борошномельних властивостей зерна 12 ми-

ронівських сортів пшениці м‘якої ярої. Визначено кращі сор-

ти за врожайністю – Дубравка, МІП Світлана, Оксамит ми-

ронівський, Божена. Високонатурне (І клас) зерно мали сор-

ти МІП Олександра, МІП Злата і МІП Дана. Вищим виходом 

борошна вирізнялись сорти МІП Візерунок, МІП Олександ-

ра, Божена й Панянка; за тестом Зелені – сорти Сімкода ми-

ронівська, Панянка, Божена, МІП Злата і Дубравка. Вищим 

вміст білка був у сорту Оксамит миронівський; сирої клейко-

вини – у сортів Сімкода миронівська, Панянка і Божена. Бі-

льшість сортів мали добру якість клейковини І групи і висо-

ку (І клас) склоподібність зерна.  

Вступ. Селекція стабільно врожайних сортів з опти-

мальним набором ознак якості та цінних властивостей знач-

ною мірою залежить від ефективності оцінки вихідного ма-

теріалу та селекційного добору за показниками якості зерна у 

різних cередовищних умовах їх вирощування. Урожайність 

зумовлюється генетичним потенціалом сорту та особливо 

умовами середовища, в якому вирощується ця культура. Зна-

чний вплив на показники якості зерна має генотип сорту, 

тому велика увага приділяється селекції нових сортів пшени-

ці м‘якої, зокрема ярої, з високою врожайністю, якістю та 

рядом інших селекційно-цінних ознак. 

Мета. Визначити врожайність та фізичні й борошно-

мельні ознаки якості нових сортів пшениці м‘якої ярої миро-

нівської селекції за різних умов середовища. 
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Методика. В лабораторії якості зерна Миронівського 

інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН (МІП) визнача-

ли борошномельні якості нових 12 сортів пшениці м‘якої ярої 

селекції МІП: Сімкода миронівська, Панянка, МІП Злата, Бо-

жена, Оксамит миронівський, Дубравка, МІП Світлана, МІП 

Візерунок, МІП Олександра, МІП Соломія, МІП Дана та Еле-

гія миронівська – стандарт, які досліджували впродовж 2017–

2019 рр. по попереднику соя на зерно на дослідних полях 

МІП. Умови середовища у роки досліджень суттєво відрізня-

лися за гідротермічним режимом та неоднозначним розподі-

лом опадів за місяцями. Період наливу – достигання зерна 

пшениці ярої 2017 р. був дуже сухим, що негативно позначи-

лось, як на врожайності, так і на борошномельних показниках 

якості зерна. Цей період 2018 р вирізнявся підвищенням вод-

ного режиму, зі стрімким наростанням температури повітря у 

червні на 6,3 С до багаторічного рівня, кількість опадів у 2 

рази перевищувала норму. Вегетація наливу 2019 р. пшениці 

ярої проходила із надмірною кількістю опадів та підвищеною 

температурою повітря, однак за достигання відмічали недо-

статньо вологи для формування повноцінного зерна, що відо-

бразилось на врожайності та певних ознаках якості. 

Результати. Встановлено, що урожайність та борош-

номельні властивості зерна пшениці м‘якої ярої значною мі-

рою залежали як від середовищних умов років вирощування, 

так і від генотипових особливостей сортів. За роки вирощу-

вання у досліді варіювання врожайності було в межах від 

3,34 т/га (МІП Світлана) до 4,62 т/га (Дубравка). У 2017 р. 

більш посухостійкими були Оксамит миронівський, Дубрав-

ка, Божена і МІП Світлана, перевага над стандартом стано-

вила 12,0–22,0 %. Кожен із сортів по-різному реагував змі-

ною показника маси 1000 зерен на мінливість умов середо-

вища. Середнє значення показника за роки варіювало від 36,9 

г (Оксамит миронівський) до 40,3 г (МІП Злата) за рівня ста-

ндарту 37,7 г. За цим показником у посушливому 2017 р. (се-

реднє 35,7 г ) виділялись сорти МІП Візерунок (38,1 г), Еле-

гія миронівська (37,9 г) і МІП Злата (37,3 г). Натура зерна 

досліджуваного сортименту коливалась від 742 г/л (МІП Сві-
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тлана) до 780 г/л (МІП Олександра – І клас), за показання 

стандарту 762 г/л. Рівень (775 г/л) – показника І класу, був у 

сортів МІП Злата, МІП Олександра і МІП Дана. Досліджува-

ні сорти мали досить високу склоподібність, від 74 % (Елегія 

миронівська) до 98 % (Оксамит миронівський) – весь сорти-

мент відноситься до І класу. У роки досліджень значення 

індексу Зелені коливалися від середніх 51 мл (МІП Візеру-

нок) до високих 71 мл (Божена) за рівня стандарту Елегія 

миронівська 58 мл седиментаційного осаду. За посушливого 

2017 р. виділялись сорти Сімкода миронівська, Оксамит ми-

ронівський, Дубравка, Божена, МІП Світлана і МІП Соломія. 

Вихід борошна у сортів пшениці м‘якої ярої суттєво зміню-

вався залежно від середовищних умов року, і коливався від 

69,7 % (МІП Дана) до 76,6 % (МІП Візерунок). Середнім 

(73,6–74,6 %) виходом борошна характеризувались сорти 

Панянка, Божена та МІП Олександра. Білковість зерна пше-

ниці є визначальним показником якості пшениці. Середнє 

значення вмісту білка за три роки становило від 10,0 % (МІП 

Світлана) до 12,1 % (Оксамит миронівський). За посушливо-

го 2017 р. вирізнявся сорт (Сімкода миронівська) –14,5 %. За 

масовою часткою сирої клейковини сорти по-різному реагу-

вали на умови років вирощування у межах від 20,4 % (МІП 

Світлана) до 29,8 % (Сімкода миронівська). За вмістом сирої 

клейковини до І класу відносились сорти Сімкода миронів-

ська, Панянка, Божена (28,0–29,8 %), решта до ІІ класу. Зага-

лом, клейковина пшениці м‘якої за масовою часткою та якіс-

тю клейковини відображає генетичні особливості сорту. Так, 

у роки досліджень, за середнього (59 о. п.) рівня показника 

по досліду, всі сорти, крім МІП Олександра, за індексом де-

формації клейковини (ІДК) відповідали І групі якості. 
Висновки. В умовах Центрального Лісостепу Украї-

ни, за різних умов середовища було відзначено сорти пшени-
ці м‘якої ярої миронівської селекції за врожайністю (Дубрав-
ка, МІП Світлана, Оксамит миронівський, Божена) та боро-
шномельними ознаками якості зерна : вагове і високонатурне 
зерно – Сімкода миронівська, МІП Злата, МІП Олександра, 
‗МІП Дана; склоподібність сортів відповідає І класу; пошко-
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дження зерна клопом-черепашкою (до 1 %) – Елегія миронів-
ська, МІП Олександра Дубравка; індекс Зелені – Божена, 
Оксамит миронівський, МІП Злата, Сімкода миронівська; 
вихід борошна – МІП Візерунок, МІП Олександра, Божена і 
Панянка; вміст білка – Сімкода миронівська, Панянка, Боже-
на; клейковини – Сімкода миронівська, Панянка, Божена; 
Елегія миронівська, МІП Злата, Оксамит миронівський; за 
(ІДК) всі сорти відповідали І групі якості, крім сорту МІП 
Олександра (ІІ група).  

 

FLOUR-MILLING INDICATORS OF THE GRAIN 

QUALITY OF SPRING BREAD WHEAT VARIETIES 

DEPENDING ON ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF 

GROWING 
 

Vasylenko N.V., Pravdziva I.V. 
 

V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS 
E-mail: irinapravdziva@gmail.com 

 
The results of a 2017–2019 study on grain yield and flour-

milling indicators of 12 Myronivka spring bread wheat varieties 
grown after grain soybean are presented. We have been identified 
varieties giving the best yields: Dubravka, MIP Svitlana, 
Oksamyt Myronivskyi, and Bozhena. Class 1 high-quality grain 
was obtained from varieties MIP Oleksandra, MIP Zlata, and 
MIP Dana. The highest flour output was recorded in varieties 
MIP Vizerunok, MIP Oleksandra, Bozhena, and Panianka. Varie-
ties Simkoda Myronivska, Panianka, Bozhena, MIP Zlata, and 
Dubravka were distinguished by Zeleny sedimantation index. The 
highest protein content was recorded in Oksamyt Myronivskyi; 
the highest wet gluten content (class I) in Simkoda Myronivska, 
Panianka, and Bozhena. Most of the varieties had gluten of good 
quality (group I) and high vitreousness (class I) . 
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СТУПІНЬ ДОМІНУВАННЯ У F1 ПОЛБИ ЯРОЇ,  

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ГІБРИДНИХ  

ПОПУЛЯЦІЙ 

 

Вечерська Л.А., Реліна Л.І., Білокобильська А.І. 

 

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр′єва НААН 

E-mail: lyudmila_vecherska@ukr.net 

 

Вивчення успадкування кількісних ознак ускладню-

ється полігенним характером їх контролю. Крім того, внесок 

неспадкових чинників, тобто чинників навколишнього сере-

довища, часто переважає внесок окремих генів. У результаті 

спостерігається перекриття діапазонів мінливості у різних 

сортів, і дискретні генотипові групи виділити неможливо, 

отже фенотипово домінування проявляється лише частково 

як відхилення (яке може бути більше чи менше вираженим) 

від домінантного чи рецесивного статусу. 

Є декілька підходів прогнозування ефективності до-

борів у гібридних популяціях, отриманих від схрещування 

вихідних форм, які різко відрізняються за рівнем прояву тієї 

чи іншої ознаки. Фенотипова мінливість потомства першого 

покоління залежить як від генетичних, так і від неспадкових 

чинників (як і фенотипова мінливість батьківських компоне-

нтів), проте ступінь гетерозису в F1 дає підстави прогнозува-

ти появу трансгресій у наступних поколіннях, що сприяє під-

вищенню ефективності доборів зразків з бажаними ознаками 

у гібридних популяціях.  

У 2017-2019 рр. ми визначали ступінь домінування та 

ступінь гетерозису в F1. Як материнські компоненти у схре-

щуваннях використовували сорти пшениці полби ярої Голі-

ковська та Романівська. Як батьківські компоненти викорис-

товували зразки T. durum var. falcatomelanopus IR00137 SYR, 

T. persicum var. rubiginosum UA0300066, ARM, T. aethiopicum 

var. densimenelikii, ETH та T. aethiopicum var. densarraseita IR 

00173, ETH. Усі види, зразки яких використані у схрещуван-

нях, належать до однієї геномної групи (геном A
u
B), тому є 
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генетично сумісними: легко схрещуються при співпадінні 

строків цвітіння і дають фертильні гібриди. Схрещування 

проводили за типом простих парних схрещувань. Для аналізу 

елементів структури продуктивності відбирали по 30 типо-

вих рослин. Ступінь домінування визначали за Beil G.M., 

Atkins R.E. Статистичну достовірність різниці між середніми 

значеннями показників у батьківських компонентів і F1 ви-

значали за допомогою дисперсійного аналізу. 

У комбінаціях, де одним з батьківських компонентів 

були зразки T. durum var. falcatomelanopus IR00137 SYR, 

T. persicum var. rubiginosum UA0300066, ARM, T. aethiopicum 

var. densimenelikii, ETH та T. aethiopicum var. densarraseita IR 

00173, ETH в F1 повністю домінувала полба. Висота рослин 

80-86 см, колос червоний, остистий, середньої довжини, пі-

рамідальної форми, середній за щільністю, не ламкий. Зерні-

вка червона, видовжена. Маса 1000 зерен 32-38 г. Соломина 

помірно виповнена, кущ напівпрямостоячий. Плівчастість на 

рівні 15-20 %. 

Гетерозис за ознакою висоти рослин установлено у 

комбінаціях Романівська/ T. durum var. falcatomelanopus (3,1-

4,7 %) та Романівська/ T. aethiopicum var. densarraseita (16,3-

51,0 %). У комбінацій Голіковська/ T. durum var. 

falcatomelanopus та Голіковська/ T. aethiopicum var. 

densimenelikii відмічено проміжний тип успадкування цієї 

ознаки, що пояснюється невеликою різницею між батьківсь-

кими компонентами. Успадкування висоти рослин у комбі-

націй з T. persicum var. rubiginosum відбувалося за типом час-

ткового негативного домінування та наддомінування.  

Успадкування ознаки озерненості головного колоса 

відбувалося за типом позитивного наддомінування у більшо-

сті вивчених комбінаціях. Виключенням виявилась комбіна-

ція Романівська/ T. aethiopicum var. densarraseita у якої успа-

дкування відбувалося за типом негативного наддомінування. 

За масою зерен з головного колоса найвищий ступінь гетеро-

зису відмічено у комбінації Голіковська/ T. aethiopicum var. 

densimenelikii (4,6-6,7 %). У комбінацій Голіковська/ T. durum 

var. falcatomelanopus та Романівська/ T. aethiopicum var. 
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densarraseita успадкування відбувалося за типом часткового 

негативного домінування. 

Гібридні комбінації, які за більшістю ознак проявля-

ють гетерозис, вважаються найбільш перспективними в селе-

кційному процесі. Враховуючи отримані дані, ми встанови-

ли, що перспективними комбінаціями для отримання висо-

копродуктивних гібридів є Голіковська/ T. persicum var. 

rubiginosum, Романівська/ T. persicum var. rubiginosum, Голі-

ковська/ T. aethiopicum var. densimenelikii, Романівська/ 

T. aethiopicum var. densarraseita. 

 

DEGREE OF DOMINANCE IN F1 SPRING EMMER ANS 

DETECTION OF PROMISING HYBRID POPULATIONS 
 

Vecherska L.A., Relina L.I., Bilokobylska А.І. 
 

Plant Production Institute nd. a. V.Ya. Yuriev NAAS 

E-mail: lyudmila_vecherska@ukr.net 

 

The results on the degree of dominance in F1 spring em-

mer are presented. The study was conducted in 2017-2019. 

Spring emmer varieties Holikovska and Romanivska were used in 

crossing as female components. T. durum var falcatomelanopus 

IR00137 SYR, T. persicum var. rubiginosum UA0300066, ARM, 

T. aethiopicum var. densimenelikii, ETH and, T. aethiopicum var. 

densarraseita IR 00173, ETH, were used as male components.  

It was found that the emmer phenotype completely domi-

nated in F1. Holikovska/T. persicum var. rubiginosum, 

Romanivska/T. persicum var. rubiginosum, Holikovska/T. aethi-

opicum var. densimenelikii, and Romanivska/T. aethiopicum var. 

densarraseita are promising combinations to develop high-

yielding hybrids. 
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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СЕЛЕКЦИИ ЗЕРНОВОЙ 

ФАСОЛИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

Возиян В., Авэдэний Л., Гуцу К. 

 

Научно-исследовательский институт полевых культур  

«Селекция», мун. Бэлць. 

 

В данной статье отражены результаты селекционных 

исследований по зерновой фасоли в НИИПК «Селекция», 

Республика Молдова.  

 Установлены лимитирующие факторы местных по-

годноклиматических условий на уровень урожайности семян 

фасоли. 

 Характеристика новых сортов демонстрирует их пре-

имущество по основным агрономическим показателям. 

 

Введение. Зерновая фасоль занимает особое место 

среди источников растительного белка для продовольствия и 

консервной промышленности. По пищевым и энергетиче-

ским качествам фасоль намного превосходит такие продук-

ты, как мясо, рыба, картофель и другие, так как биологиче-

ская ценность белка фасоли обусловлена содержанием в нем 

большинства незаменимых аминокислот, с хорошими вкусо-

выми качествами. Эти свойства спровоцировали особый ин-

терес к бобам фасоли для использования в системе Катерин-

га и производства различных консервов. 

 Несмотря на большую значимость этой культуры по-

севные площади в республике, в последние годы, сильно ва-

рьируют (от 2000 до 20000 га) в зависимости от складываю-

щихся климатических условий года, которые в большой сте-

пени влияют на уровень ее урожайности. 

 Тесная связь зависимости уровня продуктивности от 

гидротермических условий возделывания фасоли ставят пе-

ред селекционерами задачу создания новых более пластич-

ных сортов с уменьшенной реакцией на стрессовые измене-

ния факторов внешней среды. 
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 В данной работе отражены последние достижения 

селекции фасоли в НИИПК «Селекция». 

Материалы и методы исследования.В качестве ана-

лизируемого материала использованы сорта фасоли,  создан-

ные в НИИПК «Селекция» и зарегистрированные в Нацио-

нальном Каталоге сортов полевых культур Республики Мол-

дова за последние годы. 

 Изучение сортов проводилось по общепринятой мето-

дике конкурсного сортоиспытания. 

 Опыты были заложены на экспериментальных полях 

института. 

 Математическая обработка данных проводилась мето-

дом дисперсионного анализа по Б. Доспехову (4). 

 Содержание белка определялось методом Кjeldahl. 

Результаты исследований. Среди зернобобовых 

культур, фасоль наиболее выражено реагирует на складыва-

емые погодные условия во время вегетационного цикла ро-

ста и развития, что приводит к нестабильности уровня уро-

жайности по годам. 

 По утверждению Е.И. Шиятого (6) в зависимости от 

сложившегося гидротермического режима годы считаются:  

- благоприятными – когда урожай изучаемого года 

превосходит многолетний его уровень на 20-50%; 

- неблагоприятными – когда урожай ниже на 20-50% 

многолетнего значения. 

Анализ уровня урожайности фасоли последних 5 лет 

отражает сильную вариацию его по годам, которая колеба-

лась от 950 кг/га до 2400 кг/га. (Табл.1). 

 

Таблица 1. Урожайность семян сортов фасоли (2015-2019 гг.) 

№ Сорт 2015 2016 2017 2018 2019 
средн

. 

+- к 

станд., 

кг/га 

% к 

станд. 

1 Кризантема 972 952 971 2116 2032 1407 - - 

2 Николина 984 1013 902 2213 2003 1423 +16,0 101,2 

3 Гарофица 1102 1270 1345 2138 2076 1586 +179,0 112,8 

4 Марица 1059 1088 1628 2360 1949 1617 +210,0 114,9 

5 Петрела 1245 1189 1539 2333 2151 1791 +384,0 127,3 

6 Кларина 1002 976 1081 2215 1929 1441 +34,0 102,4 
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 Из таблицы видно, что в условиях Бельцкой степи 

наиболее благоприятными оказались годы 2018 и 2019, когда 

средняя урожайность была на 24-37% выше многолетнего 

уровня, остальные 3 года (2015,2016, 2017) – неблагоприят-

ными, т.к. урожай зерна был на 24-43% ниже среднего мно-

голетнего урожая. 

 В экстремально-засушливых условиях 2020 года уро-

жай фасоли составил всего лишь 10-13% от среднего 5-

летнего уровня (1507 кг/га). 

 По нашим наблюдениям и утверждениям многих ис-

следователей (1,5, 6) низкая продуктивность фасоли в эти 

годы объясняется тем, что засушливые условия совпадают с 

критическими фазами онтогенеза – цветение и плодоноше-

ние. Дефицит влаги и высокие температуры (выше 32 
о
С) в 

дневное время негативно влияют на жизнеспособность 

пыльцы, высушивая ее, что провоцирует выпадение бутонов 

и молодых бобов. Monterosso V.A. и Wien N.C. (5) конкрети-

зируют, что критический период устанавливается за 6 дней 

до цветения и в период цветения, что может вызвать выпаде-

ние 82% молодых бобов длиной менее 2 см. В связи с этим, в 

неблагоприятные годы на растениях образуется мало бобов и 

меньше семян в бобе. 

 

Таблица 2. Сравнительные показатели элементов продуктив-

ности сортов фасоли в разные годы 

Сорта 

Благоприятный год - 2018 Неблагоприятный год - 2015 
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Кризантема-ст. 9,3 41 9,8 4,0 235 4,5 18 4,1 2,9 205 

Гарофица 10,3 44 14,4 4,7 245 7,0 25 5,4 3,4 213 

Марица 11,6 57 12,8 4,9 263 6,9 27 6,2 3,0 230 

Петрела 14,0 53 13,8 3,8 294 8,0 30 7,1 3,0 240 
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 Данные морфо-биологических анализов демонстри-

руют преимущество новых сортов, которые в благоприятных 

условиях года могут реализовать урожай зерна 3500-4100 

кг/га. 

 Наряду с продуктивностью в селекционной работе 

особое внимание отводится повышению качества бобов фа-

соли, которое в последнее время является определяющим 

фактором для широкого использования их в системе Кате-

ринга. Выведенные в последние годы сорта указывают на 

проявление относительного селекционного прогресса. Такие 

сорта, как Николина, Петрела, Кларина превосходят стан-

дартный сорт Кризантема по этому показателю на 8,0-14,0%. 

 

Таблица 3. Содержание белка в семенах новых сортов фасо-

ли (%) 

№ Сорт 2015 2016 2017 2018 2019 средн. % 

1 Кризантема 18,8 23,8 23,0 17,4 17,8 20,2 - 

2 Николина 20,7 24,8 25,4 20,8 22,0 22,7 112,4 

3 Гарофица 19,9 22,8 22,7 18,1 20,0 20,7 102,5 

4 Марица 19,3 23,2 22,8 17,7 19,7 20,5 101,5 

5 Петрела 20,7 24,5 24,2 19,5 20,8 21,9 108,4 

6 Кларина 21,6 25,2 24,5 21,6 22,0 23,0 113,9 

 

 В национальном Каталоге Сортов Полевых Культур 

РМ включены 6 сортов зерновой фасоли, оригинатором ко-

торых является НИИПК «Селекция»: 

 - Кризантема, который используется в качестве наци-

онального стандарта в ГСИ. 

 - Николина, Гарофица, Марица, Петрела и Кларина. 

 С первыми двумя сортами (Кризантема и Николина) 

многие производственники уже знакомы. Наша цель состоит 

в продвижении новых более продуктивных сортов в агро-

промышленном секторе республики. 
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Характеристика новых сортов 

 Сорт Гарофица. Растение кустовой формы с детер-

минантным типом роста и высотой 40-50 см. Нижние бобы 

прикреплены на 10-12 см от почвы. Белоцветковый с белыми 

семенами элептической формы с массой 1000 семян 215-240 

г. Сорт среднеспелый (продолжительность вегетационного 

периода 76-78 дней) созревает на 5-8 день раньше стандарта. 

Устойчив к полеганию растений и осыпанию семян. Более 

устойчив к бактериозу и слабовосприимчив к вирусной мо-

заике. Содержание белка в семенах варьирует от 23 до 25% 

разваримость быстрая, имеет хорошие кулинарные качества. 

В годы испытания в наших опытах урожай семян составил в 

среднем 2350 кг/га превышая стандарт на 30-35%. Макси-

мальный урожай сорта Гарофица – 4300 кг/га был получен в 

крестьянском хозяйстве «Никоара С.Ф.» (с.Деркауцы, Со-

рокского р-на), где в 2014 году сложились благоприятные 

условия для возделывания фасоли. 

 Сорт Марица. Районирован в 2015 году. Сорт кусто-

вой формы с завивающейся верхушкой. Общая высота расте-

ний достигает 50-70 см, с уровнем прикрепления нижних 

бобов 12-14 см. Цветы белые, расположенные в листовой 

части растений (в благоприятные годы иногда образуются и 

на верхние нитевые завитушки). Семена белые, элептиче-

ские, средне крупные (масса 1000 семян 240-270 г). Продол-

жительность вегетационного периода 85-87 дней. Толерантен 

к основным болезням фасоли. Пригоден к механизированной 

уборке.  Процент белка в семенах составляет 22,0-

24,0%. Вкусовые качества – хорошие. Сорт продуктивный. 

Средняя урожайность составляет 2100-2300 кг/га. А в сети 

ГСУ в 2014 этот сорт обеспечил урожай 3110 кг/га. 

 Сорт Петрела. Районирован в 2018 году. Растения 

имеют форму куста с промежуточным типом роста, высотой 

40-50 см и прикреплением нижних бобов на уровне 12-17 см. 

Цветы белые. Семена белые, крупные с массой 1000 семян 

270-320 г. Вегетационный период варьирует в пределах 80-83 

дня. Слабо восприимчив к бактериозу. Приспособлен к од-

нофазной механизированной уборки. Содержание белка ко-
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леблется от 21,0% до 24,0%. Разваримость 60-65 мин. По 

продуктивности сорт Петрела за годы испытания в ГСИ пре-

высил национальный стандарт на 122%. Максимальный уро-

жай был зарегистрирован в 2013 году, в конкурсном сорто-

испытании НИИПК «Селекция» и составил 3499 кг/га. На 

2021 год был зарегистрирован новый сорт фасоли Кларина с 

красными семенами, который может быть использован в 

консервной промышленности и в системе Катеринга. Сорт 

среднеспелый, растения кустовой формы, цветки белого цве-

та. Максимальный уровень урожая 2700 кг/га, содержание 

белка 23-25%. 

Выводы: 1. В НИИПК «Селекция» селекционные 

исследования по зерновой фасоли направлены на создание 

новых высокопродуктивных сортов с повышенной адаптаци-

ей к аридным климатическим условиям. 

 2. Анализ уровня урожайности за последние 5 лет по-

казал сильную реакцию сортов фасоли на установившиеся 

погодные условия года. В неблагоприятные годы потери со-

ставляют 50-70% от урожая в климатически благоприятные 

годы. 

 3. Новые сорта Гарофица, Марица и Петрела имеют 

высокий потенциал урожайности и в меньшей степени под-

вержены влиянию изменения погодных условий. 

 4. Новый сорт Кларина с красными бобами предна-

значен для широкого использования в системе Катеринга. 
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This article reflects the results of breeding studies on grain 

bean in the Research Institute of Field Crops "Breeding" (Repub-

lic of Moldova). 

The local weather/climatic factors limiting on bean yields 

have been established. 

Characteristics of new varieties demonstrate their ad-

vantage in terms of basic agronomic indicators. 
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Яблуня – одна з стародавніх плодових порід, введених 

в культуру людиною понад чотири тис. років тому. Тради-

ційно в насадженнях плодових культур України яблуня за-

ймає провідне місце. Це зумовлено сприятливими ґрунтово-

кліматичними умовами для її вирощування в більшості регі-

онів. У нашій державі існують об‘єктивні умови для розвит-

ку високотоварного садівництва, здатного задовольнити не 
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тільки внутрішні потреби ринку в плодах, а й виробляти їх у 

значній кількості для експорту. В.Л. Симиренко підкреслю-

вав, що ця культура є єдиною серед плодових, яку можна 

вирощувати майже по всій території України. Широке розпо-

всюдження яблуні пояснюється й різноманітністю її госпо-

дарсько-цінних ознак.  

Яблуня це – одна з найпоширеніших і цінних плодо-

вих порід в Україні, а головне – цілюща. Цінність яблук в 

харчовому раціоні людини дуже велике. Свіжі плоди приємні 

на смак, багаті поживними речовинами, містять вуглеводи, 

яблучну, лимонну, борну та інші органічні кислоти, мінера-

льні солі калію, кальцію і заліза. В плодах виявлено більше 

10 вітамінів, необхідних людині: С, В1, В2, Р, РР, провітамін 

А, цукри (глюкоза та фруктоза), ароматичні і дубильні речо-

вини [2]. 

Головним завданням на сучасному етапі розвитку 

плодівництва в Україні є створення сортів інтенсивного ти-

пу, придатних для технологій з щільною посадкою дерев, що 

дозволяє отримувати високі врожаї з одиниці площі, адапти-

вно пристосованих до ґрунтово-кліматичних умов, з компле-

ксом цінних господарсько-біологічних ознак. Адже фінансо-

вий успіх гарантують лише ті з них, яким притаманні такі 

ознаки, як скороплідність і висока врожайність, стабільність 

плодоношення і відмінні товарні та смакові якості плодів, 

стійкість проти основних хвороб та несприятливих умов на-

вколишнього середовища [3].  

Селекційна робота в Дослідній станції помології 

ім. Л.П. Симиренка проводиться на основі генетичної колек-

ції, яка налічує понад 1260 зразків. Наявність багаточисель-

ного генетичного фонду та гібридних форм яблуні у дослід-

них насадженнях нашої установи, при постійному вивченні, 

дає можливість розробляти сучасні селекційні програми з 

чітко визначеним очікуваним результатом, що значно прис-

корює селекційний процес. Це в свою чергу дає можливість 

формувати сортимент для різних потреб населення. 

Господарсько-біологічну характеристику кращих сор-

тів яблуні власної селекції наводимо нижче. 
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Ренет Симиренка сорт невідомого походження. 

Знайден та розповсюджен у 60-80-х роках 19-го сторіччя в 

Мліївському саду Платоном Федоровичем Симиренком. 

Описав і ввів у каталог Лев Платонович Симиренко в 1880-

1890 рр., назвавши його на честь батька Ренет 

П.Ф. Симиренка. Сорт пізньозимового строку достигання. 

Дерево середньоросле з розлогою широкоокруглою доволі 

густою кроною із звисаючими гілками. Плоди округло-

конічні, середнього та вище середнього розміру, дещо асиме-

тричні, масою 150-200 г. Основний окрас зелений або світло-

зелений, інколи з помірним червонуватим рум'янцем на не-

значній частині поверхні, на сонячному боці та добре поміт-

ними крупними світлими підшкірковими цяточками, які в 

міру дозрівання стають світло-зеленого чи зеленувато-

жовтого кольору. трішки маслянистий, зі слабим сизим на-

льотом. М'якуш білий з зеленуватим відтінком, ароматний, 

щільний, соковитий. Дегустаційна оцінка 8,4-8,8 балів. У 

пору плодоношення на підщепі М. 9 вступає на 2-й, а на се-

редньо рослій підщепі – на 3-й рік. Знімальна стиглість пло-

дів настає в кінці вересня – на початку жовтня, споживча – в 

грудні. У холодильнику плоди зберігаються 4-5 місяців. Сорт 

скороплідний та високоврожайний, посухостійкий, має висо-

кі смакові якості, немає передчасного осипання, довготрива-

ла лежкість та висока транспортабельність плодів. 

Мліївчанка осіння Сорт осіннього строку достигання. 

Дерево середньоросле із компактною піднесеною колонопо-

дібною середньо загущеною кроною і плодоношенням по 

типу «спур». Плоди масою 170-225 г., одномірні, пласко-

округло-конічні, слабко ребристі, світло-зелені з інтенсивним 

розмитим малиновим рум‘янцем на більшій частині плоду. 

Шкірочка щільна, гладенька, слабо масляниста, покрита гус-

тим сизим нальотом. М‘якуш ніжний, білий, соковитий, від-

мінного кисло-солодкого смаку (8,4-8,6 бала). Знімальна та 

споживча стиглість плодів настає в І декаді вересня. У схо-

вищі яблука зберігаються до грудня-січня. Сорт скороплід-

ний, високо зимостійкий та врожайний, високо стійкий до 

хвороб, має високі смакові якості плодів, середньо стійкий до 
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парші та борошнистої роси, схильність до передчасного оси-

пання яблук.  

Пламенне Сорт ранньозимового строку достигання. 

Дерево слаборосле, зі звислою формою крони. Плоди серед-

ньої величини, масою 125-160 г., одномірні, округло-конічні, 

правильної форми, зеленувато-жовті з розмитим рожевувато-

червоним рум‘янцем на 2/3 плоду, вкриті сизим нальотом. 

Шкірочка тонка, гладенька, блискуча, зеленувато-жовта з 

розмитим малиново-червоним рум'янцем на 2/3 поверхні 

плоду, вкрита сизим нальотом. М‘якуш жовтувато-білий, 

щільний, соковитий, духмяний, приємного кисло-солодкого 

смаку (7,8-8,3 бала). Знімальна стиглість плодів настає у ІІ-ІІІ 

декаді вересня, в холодильнику зберігається до 5-6 місяців. 

Сорт скороплідний, високоврожайний, зимостійкий, високо-

стійкий до борошнистої роси, середньо стійкий до парші.  

Мавка Сорт зимового строку достигання. Дерево се-

редньоросле з компактною, округлою кроною. Плоди масою 

150-170 г., одномірні, видовжено-округло-конічні, зеленува-

то-жовті з оранжево-червоним розмито-штрихуватим 

рум‘янцем до 1/3 поверхні. Шкірочка середньої товщини, 

щільна, гладенька, суха. М‘якуш жовтувато-кремовий, лам-

кий, дуже соковитий, гармонійного кисло-солодкого смаку 

(7,8-8,2 бала). Знімальна стиглість плодів настає у наприкінці 

вересня, споживча – у грудні. Транспортабельність висока. У 

холодильнику плоди зберігаються 4-5 місяців. Сорт скороп-

лідний, високо врожайний, середньозимостійкий, високос-

тійкий до хвороб.  

Городищенське Сорт зимового строку достигання. 

Дерево середньоросле, з плоско-округлою, слабо загущеною, 

дещо пониклою (звислою) кроною. Плоди розміру більшого 

за середній, масою 150-180 г., одномірні, широко кулясто-

конічні, слабо ребристі, зеленувато-жовті з інтенсивним яск-

равим-червоним рум‘янцем майже по всій поверхні плоду, з 

білими круглими помітними підшкірковими цяточками, ма-

сою 150-180 г. Шкірочка щільна, масляниста, гладенька. 

М‘якуш зеленувато–білий або кремовий, щільний, дрібнозе-

рнистий, соковитий, відмінного винно-солодкого десертного 
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смаку (8,4-8,6 бала). Знімальна стиглість плодів настає в кін-

ці вересня – на початку жовтня, споживча – в грудні. Транс-

портабельність висока. В холодильнику зберігається до квіт-

ня-травня. Сорт скороплідний, високо зимостійкий, середньо 

стійкий до парші та борошнистої роси.  

Ювілейне МІС Зимового строку достигання. Дерево 

слаборосле, з компактною піднесеною середньо загущеною 

кроною. Плоди масою 160-205 г, кулясто-конічні, злегка 

приплюснуті, жовто-зелені з помірним розмитим тьмяно-

рожевим рум‘янцем на 2/3 плоду, мало помітними дрібними 

підшкірковими цяточками та сизим нальотом. Шкірочка се-

редньої товщини, щільна, гладенька, помірно масляниста. 

М‘якуш жовтувато–білий, щільний, ламкий, соковитий, дрі-

бнозернистий, приємного кисло-солодкого смаку (8,0-8,4 

бала). Знімальна стиглість плодів настає в кінці вересня. 

Транспортабельність висока. В холодильнику зберігається 6-

7 місяців. Сорт скороплідний, зимостійкий, високостійкий до 

парші та борошнистої роси, високі смакові та товарні якості 

плодів. 

Мир Сорт зимового строку достигання. Дерево серед-

ньоросле з кулястою середньо-загущеною кроною. Цвіте в 

середні строки. Плоди масою 150-180 г, одномірні, приплюс-

нуто-кулясті, зеленувато-жовті, при дозріванні – жовті, з не-

значним світло-рожево-червоним слабко вираженим рум'ян-

цем із читко визначеними смугами. Шкірочка щільна, серед-

ньої товщини, гладенька із слабким восковим нальотом. М'я-

куш світло-зелений, при дозріванні жовтуватий із зеленува-

тими прожилками, щільний, дуже соковитий, кисло-солодко 

смаку з приємним ароматом. Дегустаційна оцінка – 8,2-8,6 

бала. Середня врожайність на підщепі М. 9 вище 30 т/га. У 

Лісостепу України знімальна стиглість плодів настає у третій 

декаді вересня – першій декаді жовтня. Транспортабельність 

висока. У звичайному сховищі зберігається до квітня місяця, 

у холодильнику до травня-червня. Сорт скороплідний, висо-

коврожайний, високі смакові та товарні якості плодів, зимос-

тійкий, невибагливий до умов вирощування, високо стійкий 

до хвороб. 
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APPLE TREE VARIETIES FOR INTENSIVE  

TECHNOLOGIES 

 

Voloshina V.V., Homeniuk V.I. 
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E-mail: voloshinavarvara@ukr.net 

 

The article covers the use of the apple tree collection of 

the Experimental Station of Pomology named after L.P. 

Symyrenko comprising over 1,260 accessions to create new vari-

eties. The availability of a large and constantly studied genetic 

pool of the apple tree allows for the development of modern 

breeding programs with clearly defined expected results, which 

significantly accelerates the breeding process. As a result of mul-

ti-year breeding, a number of varieties with a set of economically 

valuable traits have been created. Characteristics of the best apple 

tree varieties, which were bred at our Station, were summarized: 

Renet Symyrenka, Mliivchanka Osinia, Plamenne, Mavka, Horo-

dyshchenske, Yuvileine MIS, and Myr. 
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НАПРЯМИ СЕЛЕКЦІЇ ПРИ СТВОРЕННІ СОРТІВ 

ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ 

 

Л.М. Голик
1
, О.В. Тимошенко, М.І. Штакал 

 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» 
1
 E-mail: holykselekcioner@gmail.com 

 

Упродовж останніх років набір негативних факторів 

природних умов, які впливають на ріст і розвиток рослин, зна-

чно збільшується. Ще у 1936 році на Харківській дослідній 

станції В.І. Дідусь спільно з професором Л.М. Делоне добира-

ли в лінійних сортах біотипи, в яких були у наявності цінні 

господарські ознаки та властивості. Сьогодні дослідження у 

селекційних установах світу й України спрямовані на ство-

рення нових високопродуктивних сортів  з високим потенціа-

лом урожайності, підвищеною стійкістю проти комплексу 

хвороб, несприятливих погодних умов та високоякісним зер-

ном. Необхідна істотна перебудова селекційного процесу зі 

створення сортів пшениці озимої, які б поєднували в одному 

генотипі високу продуктивність з доброю зимостійкістю, ви-

сокими адаптивними властивостями до мінливих умов зовні-

шнього середовища, пов‘язаних з глобальним потеплінням. 

Уся лінійка сортів селекції ННЦ «Інститут землеробст-

ва НААН», за результатами внутрішнього сортовипробування 

й державної науково-технічної експертизи, відзначається під-

вищеними і високими показниками врожайності. З метою під-

бору селекційного матеріалу з комплексом цінних господар-

ських ознак (підвищеної врожайності, якості зерна, стійкості 

до біотичних та абіотичних факторів тощо) впродовж 2016-

2020 років було проведено дослідження селекційного матеріа-

лу, створеного в ННЦ «Інститут землеробства НААН».  

Схема досліджень включала чотири напрями.  Пошук 

донорів расонеспецифічної стійкості проти хвороб (локус 

Lr34/Yr18/Pm38/Sr57) (напрям А).  

Підбір батьківських компонентів і гібридів за вмістом 

гліадинів і глютенінів у зерні, що несуть адаптивні комплек-
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си генів та характеризуються високою якістю зерна в ранніх 

поколіннях гібридів (напрям Б).   

Для створення сортів спеціального призначення до 

схрещування залучали сортозразки – носії алелів безамілоз-

ного крохмалю та м‘якозерності, а також спельту (напрям В).  

Підбір батьківських компонентів і гібридів пшениці 

м‘якої озимої за зимостійкістю (напрям Д).  

Дослідженнями селекціонерів ННЦ «Інститут земле-

робства НААН» у лабораторних умовах було проведено ПЛР 

аналіз та проаналізовано вплив алельного стану гена 

Lr34/Yr18/Pm38 на стійкість проти хвороб для сортів пшени-

ці озимої (Напрям А). Для цього сорти були поділені на три 

групи залежно від алельного стану гена: Перша група – най-

більш цінні генотипи зі стійким алельним станом гена (умо-

вно – Lr34+); друга група об‘єднала в собі генотипи гетеро-

генні за алелями локусу Lr34/Yr18/Pm38 (Lr34+/−). Третя 

група – це генотипи, в яких відсутній стійкий алельний стан 

гена Lr34/Yr18/Pm38 (Lr34−). 

Встановлено що до 1-ої групи зі стійким алельним 

станом гена (умовно – Lr34+) відносяться сорти пшениці 

озимої: Пам‘яті Гірка, Миролюбна, Романівна, Водограй, 

Співанка Поліська, Намисто, Полісянка, Осяйна, Престижна, 

Русява. 

До 2-ої групи, яка об‘єднала в собі гетерогенні за але-

лями локусу (поліморфізм за даним маркером) сорти пшени-

ці озимої: Кесарія Поліська. 

До 3-ьої групи із відсутнім стійким алельним станом 

гена зразки пшениці озимої: Поліська 90, Краєвид, Мережка, 

Ефектна, Пирятинка, Фортеця Поліська. 

У природних умовах стійкість до ураження сортів 

пшениці озимої ННЦ «Інститут землеробства НААН» була 

різною. Дуже високу стійкість до ураження борошнистою 

росою виявлено у сорт Ефектна, високу – Полісянка Романі-

вна. Дуже високу стійкість до цієї хвороби відмічено у 2020 

році для всіх сортів. 

За п‘ять років мінливість ураження сортів бурою іржею 

коливалася від дуже високої стійкості (Х=0,33%, сорт Ефек-
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тна) до високої (Х=10,13%, Престижна), стандарт Лісова піс-

ня (Х=8%). З дуже високою стійкістю до ураження бурою 

іржею відмічено сорти Ефектна – 0,33%, Краєвид – 4,60%, 

Пам‘яті Гірка – 4,90%.  

Встановлено, що сорт Ефектна мав дуже високу стій-

кість як до борошнистої роси, так і до бурої іржі. Дуже висо-

ку стійкість до цієї хвороби відмічено у 2020 році для всіх 

сортів.  

Щодо септоріозу листків середня ураженість колива-

лася від стійкої (Х=12,60%) у сорту Співанка Поліська до 

помірної сприйнятливості (Х=39,30%) у сорту Пирятинка, 

відповідно слабка сприйнятливість (Х=29,34%) у стандарту 

Лісова пісня. Варто відмітити, що у сорту Співанка Поліська 

висока стійкість до ураження септоріозом листків проявляла-

ся у більш вологі роки 2018 – 2,0% та 2020 – 6,0%. У оптима-

льний за вологою 2016 рік і посухостійкі – 2017 і 2019 роки 

ураженість змінювалася від помірної стійкості (15%) до сла-

бкої сприйнятливості (25%). Помірно стійкими (15,54-

24,60%) до ураження септоріозом листків за 2016-2020 рр. 

виявлено сорти пшениці м‘якої озимої Пам‘яті Гірка, Прес-

тижна, Краєвид, Миролюбна,  Русява, Полісянка. 

Встановлено, що сорт Співанка Поліська мав  стійке 

ураження до септоріозу листків. Помірно стійкими до цієї 

хвороби виявлено сорти Пам‘яті Гірка, Престижна, Краєвид, 

Миролюбна,  Русява, Полісянка. 

У нових сортах пшениці м‘якої озимої ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» найпоширенішими виявилися алелі 

HMW глютенінів Glu-A1a, Glu-A1b, Glu-B1c, Glu-D1d, Glu-

B1al, що за сприятливих умов здатні позитивно впливати на 

хлібопекарські властивості зерна. Тому досліджується такий 

важливий Напрям Б, як показники якості зерна. За вмістом 

протеїну, клейковини та показником седиментації кращими є 

сорти Поліська 90, Аналог, Романівна, Русява.  

Стабільно за показниками якості стандарт перевищу-

вала лінія Лютесценс 264-15. Зимостійкість перспективної 

лінії на рівні сорту Аналог. Крім того, що лінія мала високу 

якість, стійкість проти бурої іржі, середню проти борошнис-
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тої роси і септоріозу листків, за врожайністю перевищувала 

стандарти. На сьогодні ця лінія досліджується в конкурсному 

сортовипробуванні. 

Останніми роками актуальним є створення сортів для 

подальшої переробки зерна на біоетанол (Напрям В). З ви-

соким вмістом крохмалю 72,18% виділено сорт пшениці 

озимої  Фортеця Поліська. 

Сублетальні зимові температури призводять до зни-

ження врожайності всіх сортів пшениці м‘якої озимої. Тому 

актуальними ж дослідження за  Напрямом Д, для якого ха-

рактерне вивчення зимостійкості сортів пшениці озимої. Се-

редня зимостійкість за 2016-2020 роки у стандарту Лісова 

пісня становила Х=7,62 бали з мінливістю ознаки від Min=7 

балів до Max=8 балів та незначним варіюванням (V=5,64%). 

Підвищену зимостійкість мали сорти Осяйна Х=8,40 бали; 

Краєвид Х=8,36 балів; Мережка і Пирятинка Х=8,20 балів; 

Співанка Поліська Х=8,16 балів, Полісянка Х=8,10 балів, 

Кесарія Поліська і Ефектна Х=8 балів.  

Отже, сортами пшениці м‘якої озимої селекції ННЦ 

«Інститут землеробства НААН», які поєднують у своєму ге-

нотипі комплекс цінних господарських ознак, є:  Поліська 90, 

Романівна, Русява, Осяйна, Краєвид, Ефектна, Кесарія Полі-

ська, Фортеця Поліська, Співанка Поліська, Миролюбна, 

Престижна, Намисто, Полісянка, Мережка, Аналог, Земле-

роб, Мокоша, Любіто, Красуня Поліська, Пирятинка, Мере-

жка, Пам‘яті Гірка, Водограй. 

 

BREEDING TRENDS UPON CREATION OF WINTER 

BREAD WHEAT VARIETIES 
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1
, O.V. Tymoshenko, M.I. Shtakal 

NSC "Institute of Agriculture NAAS" 
1
 E-mail: holykselekcioner@gmail.com 

 

The NSC "Institute of Agriculture of NAAS" has created a 

new high-yielding winter wheat variety, Kraievyd, which is highly 

resistant to lodging. In 2021, varieties Pyriatynka (group resistance 
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to powdery mildew, glume blotch, brown leaf rust, root rot, quali-

ty), Efektna (group resistance to powdery mildew, brown leaf rust, 

glume blotch, root rot), and Fortetsia Polissia (amylose-free starch 

and soft grain) were included in the State Register. The following 

intensive, demanding to growing conditions, high-yielding varie-

ties with powerful development of reproductive organs and high 

productive tillering are being tested in qualification examination 

procedures; Krasunia Poliska Mokosha, Liubito, and Zemlerob. In 

addition, starting material for new varieties was created. This mate-

rial differs in biological and valuable economic characteristics: 

growing period, plasticity and response to adverse environmental 

conditions. However, the problem of creating high-yielding, high-

quality, resistant to diseases varieties has not yet been solved. 

Therefore, we selected varieties that have valuable economic char-

acteristics: Kesaria Poliska, Fortetsia Polissia, Pyriatynka, My-

rolyubna, Vodohray, Spivanka Poliska, Merezhka, Kraevyd, 

Pamiati Hirka, Polysianka, Efektna, Prestizhna, Namysto, which 

are selected due to their yileds; Efektna, Polysianka, and Romaniv-

na – due to resistance to powdery mildew; Efektna, Kraievyd, 

Pamiati Hirka, Vodohray, Myrolyubna, Merezhka, Polysianka, 

Rusyava, Kesaria Poliska, Fortetsia Poliska, Spivanka Poliska, 

Romanivna, Osiaina, Prestizhna, and Namysto – due to resistance 

to brown rust; Spivanka Poliska, Pamyati Hirka, Prestyzhna, 

Kraevid, Myrolyubna, Rusiava, and Polisyanka – due to medium 

resistance to Septoria leaf blotch; Poliska 90, Analoh, Romanivna, 

Rusiava, and line Lutescens 264-15 – due to grain quality indica-

tors; Osiaina, Kraievyd, Merezhka, Pyriatynka, Spivanka Poliska, 

Polysianka, Kesaria Poliska, Romanivna, Analoh, and Osiaina – 

due to early ripening. 
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НОВІ СОРТИ-СИНТЕТИКИ ЛЮЦЕРНИ МІНЛИВОЇ 

(MEDICAGO x VARIA MARTYN) 

 

Голуб М.А. 

 

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр на-

сіннєзнавства та сортовивчення 

E-mail: bobovi.sgi@ukr.net 

 

На сьогоднішній день люцерна залишається беззапе-

речним лідером серед багаторічних кормових трав у сільсь-

кому господарстві і головною фуражною культурою для ско-

тарства. Перед селекціонерами України стоїть завдання ак-

тивно посприяти швидкому відновленню і розширенню посі-

вних площ люцерни в нашій країні шляхом створення нових 

високопродуктивних сортів цієї культури та налагодження 

виробництва достатньої кількості високоякісного насіння. 

Метою наших досліджень є пошук методів створення оригі-

нального вихідного матеріалу і створення на його основі сор-

тів люцерни з високою і стабільною урожайністю фуражної 

маси і насіння, стійких до несприятливих зимових умов і по-

сухи, з доброю резистентністю до найбільш шкодочинних 

хвороб кореневої системи (кореневі гнилі) і наземних вегета-

тивних органів (плямистості, іржа, аскохітоз). 

Одною із найважливіших ознак в селекції люцерни 

для степової зони України, особливо в останні роки, є висока 

витривалість до посухи. Виходячи з цих вимог, у відділі се-

лекції, генетики та насінництва бобових культур СГІ були 

створені сорти-синтетики люцерни мінливої Ладослава та 

Інтрига одеська, які успішно пройшли державне випробу-

вання і у 2020 році були занесені до Реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні. 

Сорт Ладослава середньостиглий, період від весняно-

го відростання до дозрівання насіння становить 121-124 до-

би. Відрізняється високою стійкістю до кореневих гнилей (9 

балів) та довголіттям. Урожайність насіння на 5-му році ви-

користання у посушливому 2020 році була на рівні 0,34 т/га. 
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За два цикли вивчення новий сорт перевищував стандарт 

Ласка за урожаєм зеленої маси на 9,4-13,8%, сіна – на 7,1-

20,6%. У державному сортовипробуванні 2019 року у зоні 

Степу цей сорт перевищив умовний стандарт (усереднену 

урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну 

реєстрацію за 5 попередніх років) на 93,2%, що становило 

9,08 т/га при урожаї стандарту 4,70 т/га. Сорт Ладослава ха-

рактеризується високою облистяністю (50,9-53,7%), посухос-

тійкістю (7 балів) та зимостійкістю (8 балів). Позитивно реа-

гує на поліпшення умов вирощування. 

Сорт Інтрига одеська – це сорт-синтетик, сформова-

ний з 8 клонів, які вирізняються високою комбінаційною зда-

тністю. Середньоранній, період від весняного відростання до 

дозрівання насіння становить 110-115 діб. За три роки ви-

пробування перевищив стандарт Ласка за урожаєм зеленої 

маси в середньому на 16,2%. В рік з достатнім вологозабез-

печенням перевищення склало 7,5%, тоді як у посушливі ро-

ки досягало 26,1%, що свідчить про високу посухостійкість 

сорту. За урожаєм сіна перевищення складало 16,8%. У дер-

жавному сортовипробуванні 2019 року у зоні Степу Інтрига 

одеська перевищила умовний стандарт за усередненою уро-

жайністю сухої речовини на 101,3%, тобто більше, ніж удвічі 

(9,46 т/га при урожаї стандарту 4,70 т/га). Новий сорт  має 

високу облистяність (48,3-53,6%), посухостійкий (7 балів), 

зимостійкий (7 балів) та стійкий до кореневих гнилей і бурої 

та жовтої плямистості листя (9 балів). Його насіннєва проду-

ктивність складала 0,36 т/га, що на 89,3% перевищувало се-

редній урожай у досліді. 

Обидва нові сорти люцерни рекомендовані для виро-

щування у зоні Степу. Окрім підвищеної витривалості до 

посухи, вони мають короткий період спокою і здатні до ак-

тивного росту за сприятливих умов наприкінці літа і на поча-

тку осені. Це дозволяє отримати додатковий укіс, що суттєво 

підвищує урожай фуражу протягом сезону. 
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NEW SYNTHETIC CULTIVARS OF ALFALFA  

(MEDICAGO x VARIA MARTYN) 

 

Golub M.A. 

 

Plant Breeding and Genetics Institute – National Center  

of Seed and Cultivar Investigation 

E-mail: bobovi.sgi@ukr.net 

 
The study purpose was to create new alfalfa cultivars with 

higher fodder and seed yields, drought resistance and winter hardi-
ness, and tolerance to the most harmful root and leaf diseases. Two 
synthetic cultivars of alfalfa, Ladoslava and Intryha Odeska, were 
developed in PBGI and listed on the State Register of Plant Varieties 
Eligible for Dissemination in Ukraine. The cultivars are resistant to 
drought (7 points), winter-related injuries (7-8 points), root and leaf 
diseases (9 points). In 2019, in a state trial, the fodder yields from 
Ladoslava and Intryha Odeska were twice as much as the average 
yield from the check cultivar (9.08 t/ha and 9.46 t/ha, respectively, 
vs. 4.70 t/ha). In addition, the two cultivars recover quickly, consid-
erably enhancing the fodder yields. 

 
 

НОВІТНІ СОРТИ ПРОСА ІНСТИТУТУ  

РОСЛИННИЦТВА імені В.Я. ЮР’ЄВА НААН 

 

Горбачова С.М., Горлачова О.В., Єгоров Д.К. 

 
Інститут рослинництва ім. В Я. Юр’єва НААН 

E-mail: gorbachovasvetlana1960@gmail.com; 
tradeagrarian2011@gmail.com; yuriev1908rye@gmail.com 

 
Загострення продовольчої проблеми у зв‘язку із змінами 

клімату становить перед вченими та виробниками сільськогос-
подарської продукції важливе завдання підвищення врожайно-
сті основних культур та стійкості до несприятливих умов сере-
довища. Генетичне удосконалення сортів можна розглядати як 
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найбільш рентабельний засіб рішення цієї проблеми.  Це стосу-
ється всіх культур, зокрема проса. Створення нових високов-
рожайних, адаптованих до різних умов середовища, сортів про-
са продовольчого, кормового і технічного напрямів викорис-
тання із дотриманням сучасних технологій вирощування, може 
забезпечити достатньо високі валові збори зерна, зеленої маси 
та сіна. 
 Дослідження з селекції адаптивних до різних умов 
вирощування сортів проса проводяться з використанням ці-
леспрямованої гібридизації, індукованого мутагенезу, поєд-
нання мутагенезу та гібридизації з послідуючими доборами. 

Новий сорт проса Казкове джерело харчового напряму 

використання (свідоцтво про державну реєстрацію сорту рос-

лин № 201796 від 17.12.20 р.) створено методом хімічного му-

тагенезу шляхом обробки сорту Быстрое 0,02 % розчином ДАБ. 

Сорт високоврожайний: за результатами кваліфіка-

ційної експертизи у 2020 році сорт перевищив усереднену 

урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за 

п‘ять років, на 2,5-6,8 ц/га. Посухостійкість, стійкість до ви-

лягання та осипання сорту висока (8-9 балів). Він характери-

зується високими технологічними та біохімічними показни-

ками якості зерна: вихід крупи 80,8%, плівчастість 17,4%, 

маса 1000 насінин 7,5 г, крупа яскраво-жовтого кольору, оці-

нка каші 4,4 балів, вміст білка від 12,8% до 15,8%, ураження 

меланозом від 0,4% до 1,6 %. Стійкий до поширених в Укра-

їні рас сажки.  

Створення та впровадження нових сортів кормового 

напряму використання у виробництво є необхідним завдан-

ням селекціонерів з метою покращення стану тваринництва у 

державі. Використання культури проса у кормових цілях 

обумовлюється високими показниками якості зерна та про-

дуктів його переробки, зеленої маси, сіна, соломи. Зерно 

проса – обов‘язковий компонент комбікормів для різних ви-

дів птиць та тварин. Введення в раціон  крупної рогатої ху-

доби зеленої маси, соломи, силосу або монокорму проса 

сприяє підвищенню удою та смакових властивостей молока. 

Зелена маса проса перевершує за якістю зелену масу кукуру-
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дзи, могару, сорго та суданки; в 1 кг міститься 0,2-0,4 кормо-

вої одиниці та 17-25 г перетравного протеїну, значна кіль-

кість мінеральних речовин. Просяна солома містить в серед-

ньому 0,4 кг кормових одиниць в 1 кг, 24 г перетравного 

протеїну 400 г безазотистих екстрактивних речовин, 20 г жи-

рів, 10мг каротину; у цьому відношенні вона перевершує 

солому інших зернових культур, зокрема вівса, пшениці. Сі-

но цієї культури краще від сіна з вівса, сорго, кукурудзи чи 

тимофіївки, містить 0,52 кормових одиниць в 1 кг корму. Час 

збирання проса на зелену масу настає наприкінці липня, коли 

ще не збирають кукурудзу на зелений корм. Таким чином це 

заповнює вікно між багаторічними травами та кукурудзою 

для виготовлення вітамінно-трав‘яної муки, гранул та брике-

тів. Збирати просо на зелений корм можна з липня по жов-

тень, змінюючи при цьому строки посівів. У післяжнивних 

посівах просо може давати урожай зеленої маси 110-150 ц/га, 

зокрема після зібраного на зелений корм озимого ячменю. 

Високорослі сорти проса кормового напрямку викори-

стання здатні давати по 30-37 т/га зеленої маси та 7-9 т/га сіна, 

що на 50-80% більше сортів звичайного проса та на 40-50% 

більше, ніж у чумизи, могару та вівса. Ще більш високими 

кормовими якостями відрізняються суміші зеленої маси або 

сіна проса з ярою вікою, кормовим горохом або соєю.  

На даний час серед сортів, рекомендованих для поши-

рення в Україні, занесено до Реєстру сорт кормового напря-

му використання Богатирське. (свідоцтво про державну ре-

єстрацію сорту рослин № 170916 24.03.17 р.). Сорт створено 

методом внутрішньовидової гібридизації. Сорти проса кор-

мового напряму використання відрізняються високоросліс-

тю, більшою облистяністю рослин. За роки державного сор-

товипробування висота рослин цього сорту складала від 129 

до 146 см у різних зонах України, в умовах Харківської обла-

сті досягала 165-170 см. Сорт характеризується підвищеним 

вмістом білка в зерні та вмістом сирого протеїну в зеленій 

масі. Маса 1000 насінин складає 9,8 г. Стійкий до листкових 

хвороб та сажки. 
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Поживна цінність зерна проса та продуктів його переро-

бки, зеленої маси, соломи, сіна обумовлюють необхідність ши-

рокого використання у виробництві сортів універсального на-

пряму. При створенні цих сортів, крім ознак продуктивності, 
враховують такі морфологічні ознаки, як висота рослин, кіль-

кість міжвузлів, площа листової поверхні, кущистість, ремон-

тантність (збереження зеленого листя до повного визрівання 

зерна), а також біохімічні показники: вміст білка, каротиноїдів, 

незамінних амінокислот та мінеральних речовин.  

Для нового сорту проса Дивовижне (свідоцтво про 

державну реєстрацію сорту рослин № 201797 від 17.11.20 р.) 

зерно-кормового напряму використання характерні ознаки 

ремонтантності; врожайність зеленої маси 25 т/га, сіна 

4,6 т/га, зерна 3-3,5 т/га. Перевищення врожайності зерна за 

даними державного сортовипробування складало від 3,0 до 

10,6 ц/га по різних зонах. Сорт має високі технологічні та 

біохімічні показники якості зерна: вихід крупи 79,6 %, плів-

частість 18,4 %, маса 1000 насінин 8,4-8,8 г, крупа яскраво-

жовтого кольору, вміст каротиноїдів 7,53 мг/кг, вміст білка 
від 12,4 % до 14,0 %, ураження меланозом від 0,8 % до 2,4 %. 

Стійкий до поширених в Україні рас сажки.  

До Державного реєстру сортів рослин, рекомендова-

них для поширення в Україні на 2021 рік занесено 12 сортів 

проса селекції нашої установи, що становить більше 30 % від 

зареєстрованих на даний час сортів. Вирощування сортів Ха-

рківської селекції різних напрямів використання з дотриман-

ням належного рівня агротехнічних умов дозволить підви-

щити валовий збір однієї з основних круп‘яних культур – 

проса, а високоякісне насіння цих сортів набуває все більшо-

го попиту у виробників зерна. 
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NEW MILLET VARIETIES BRED AT THE PLANT  

PRODUCTION INSTITUTE n. a. V.YA. YURIEV 
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E-mail: orbachovasvetlana1960@gmail.com; 
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The creation of new high-yielding millet varieties for dif-

ferent purposes ensures high gross yields of grain, green mass 

and hay. As of 2021, 12 varieties bred at the Plant Production 

Institute named after V.Ya. Yuriev are in the Register of Plant 

Varieties suitable for cultivation in Ukraine. 

High-yielding, drought-resistant millet variety Kazkove 

dzherelo is a source of food use gives the yield exceeding the 

average yields from varieties that have passed the state registra-

tion for five years, by 2.5-6.8 cwt/ha. The variety has high indica-

tors of the grain quality; it is resistant to smut races. Forage varie-

ty Bohatyrske was created by intraspecies hybridization. It is tall, 

large-grained, with high protein content in grain and crude pro-

tein content in green mass. Variety Dyvovyzhne is for grain and 

feed purposes, with permanent flowering capacity; the gain in the 

grain yield ranged from 3.0 to 10.6 cwt/ha in different locations. 

The variety is noticeable for high grain quality. 
 
 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРСПЕКТИВНИХ НОМЕРІВ 

ЕСПАРЦЕТУ КОНТРОЛЬНОГО РОЗСАДНИКА  

 

Григор’єва О.М., Алмаєва Т.М. 
 

Інститут сільського господарства Степу НААН 

E-mail: almaeva1982@ukr.net 

 

Реформування сільського господарства зумовило різ-

ке скорочення посівних площ під багаторічними бобовими 
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травами, що, в свою чергу, позначилося на надходженні ор-

ганічної речовини в ґрунт. Недостатня кількість внесених 

органічних і мінеральних добрив, потреба в яких в умовах 

степової зони задовольняється лише на 15-20 %, значно погі-

ршує родючість ґрунтів, що негативно впливає на рівень 

продуктивності сільськогосподарських культур [1]. 

Багаторічні бобові трави за рахунок симбіотичної фік-

сації підвищують білкову повноцінність кормів, збагачують 

ґрунт органічними речовинами, частково або повністю за-

безпечують потребу в азоті [2, 3]. Використання їх, як ком-

понентів лучних агрофітоценозів, не тільки підвищують їх 

продуктивність, але й є ефективним прийомом збільшення 

вмісту протеїну в кормі [4]. 

Серед багаторічних бобових трав важливе місце за-

ймає посухостійка культура еспарцет піщаний (Onobrychis 

arenaria). Вміст кормових одиниць у 100 кг зеленої маси ста-

новить 17,3 кг проти 17,8 кг у люцерни, а перетравного про-

теїну – відповідно 2,8 та 3,9. Він не вимогливий до родючості 

ґрунтів і є типовим ксерофітом. Сорти еспарцету, що відно-

сяться до виду піщаного, характеризуються досить високою 

зимостійкістю.  Крім того, вартість однієї кормової одиниці 

цієї культури найнижча порівняно з іншими багаторічними 

бобовими травами. 

Слід відмітити, що еспарцет є добрим азотфіксатором, 

за рахунок бульбочкових бактерій він може накопичувати в 

ґрунті 100-120 кг/га азоту, а після дворічного використання 

посівів, в ґрунті лишається від 63,4 до 84,6 кг/га азоту і 19,7-

26,1 кг/га фосфору [5]. При високому урожаї надземної маси 

і доброму розвитку кореневої системи, еспарцет збагачує 

ґрунт органічними речовинами та легкозасвоюваними елеме-

нтами живлення [5]. 

Важливим фактором поширення еспарцету є створен-

ня нових більш урожайних сортів з високими біохімічними 

показниками, адаптованих до різних умов вирощування. 

Правильний підбір сортів має важливе значення у вирішенні 

проблем урожайності і стійкості еспарцету до несприятливих 

умов навколишнього середовища [7, 8]. 
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У завдання досліджень входило визначити кращі сор-

тозразки за продуктивністю зеленої маси та урожайністю 

насіння еспарцету в контрольному розсаднику. 

Дослідження проводили впродовж 2019-2020 рр. у се-

лекційно-насінницькій сівозміні на полях Інституту сільсько-

го господарства Степу НААН на природному інфекційному 

фоні. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний важко-

суглинковий з вмістом гумусу 4,69%.  

В контрольному розсаднику вивчалося 30 сортозраз-

ків еспарцету. За стандарт прийнятий сорт Смарагд, який 

висівався через 10 номерів. Метод створення селекційного 

матеріалу – міжвидова гібридизація з подальшим багаторазо-

вим індивідуальним добором.  

Результати досліджень. В селекції багаторічних трав 

гібридизація є найбільш широко застосовуваним і ефектив-

ним методом створення вихідного матеріалу. Вона слугує 

для об'єднання у гібридах необхідних ознак і властивостей 

батьківських форм, які не зустрічаються в природі, для роз-

ширення мінливості, отримання нових форм, для зростання 

гетерозисної потужності гібридів, забезпечення повної плас-

тичності при формуванні гібридних сортів. 

Весна 2019 року характеризувалася теплою погодою. 

Температура повітря в середньому була на 3 
0
С вища звичай-

ного. Дощі, що випали в другій та третій декадах травня, 

сприяли доброму відростанню зеленої маси еспарцету. Проте 

за відсутності ефективних опадів в літні місяці рослини ку-

льтури слабо відростали, тому другий укіс не було отримано. 

Математична обробка результатів урожайності зеленої маси 

еспарцету першого року використання дала змогу виділити 

17 селекційних номерів, які переважали сорт-стандарт Сма-

рагд на 1,44-2,91 т/га (17,1-34,6 %) за НІР05 = 1,1 т/га. Вищі 

показники отримано у сортозразка № 40 (Піщаний 1251 / 

Інгульський).  

Середня температура повітря за календарне літо слала 

23,0 
0
С, що на 3,7 

0
С вище норми. Незважаючи на дощові 

періоди, що відмічалися на початку літа, опадів за сезон ви-

пало менше середньо багаторічного показника – 38,1% від 
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норми. У другий рік життя рослин еспарцету істотно вищу 

урожайність зеленої маси сформували 12 селекційних номе-

рів – 30,7-33,9 т/га, що на 6,1-17,3% вище від сорту-

стандарту (НІР05 = 1,71 т/га). У перший та другий роки життя 

рослин  вищі приросли зеленої маси по розсаднику забезпе-

чили № 36 Добір 2545/01) та № 50 (Добір 2068/01) – відпові-

дно 27,7; 26,7 та 16,7; 12,9%. В середньому за два роки вико-

ристання травостою 10 кращих селекційних номерів контро-

льного росзаднику за урожайністю зеленої маси переважали 

сорт-стандарт Смарагд на 14,9-19,2% . 

Встановлено, що із 30 досліджуваних сортозразків 10 

впродовж двох років формували істотно вищу урожайність 

зеленої маси – на 3,5-34,6% в 2019 р і на 8,3-17,3% в 2020 р. 

За результатами дисперсійного аналізу істотно вищу 

урожайність насіння в 2020 р. отримали у 4 сортозразків – 

1,00-1,17 т/га, що на 0,14-0,31 т/га вище, ніж у сорту-

стандарту (НІР05 = 0,03 т/га). 

Слід відмітити, що селекційні номери 34 [(Кірово-

градський 13 / 132/64) / (Піщаний 1251 / Закавказький)], 

№ 35 (Добір 2180/01), № 36 (Добір 2545/01) та № 37 (Добір з 

Кіровоградського 12) контрольного розсаднику поєднували 

високу урожайність зеленої маси та насіння, тому будуть 

задіяні в створенні нового вихідного матеріалу.   

Виділено 2 сортозразки з компрексною стійкістю до 

кореневих гнилей ба бурої плямистості. Сортозразків, стій-

ких до борошнистої роки, не виділено. 
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PERFORMANCE OF PROMISING SAINFOIN 

ACCESSIONS IN A CONTROL VARIETY 

 

Hryhorieva O.M., Almaieva T.M. 
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E-mail: almaeva1982@ukr.net 

 

The results of determination of the green mass and seeds 

yields from the best sainfoin breeding accessions in a control 

nursery are presented. It was found that 10 of the 30 studied vari-

eties gave significantly higher yields of green mass for two years: 

plus 3.5-34.6% in 2019 and plus 8.3-17.3% in 2020 compared to 

check variety Smarahd. Significantly higher yields seeds in 2020 

were obtained from 4 varieties: 1.00-1.17 t/ha, which is by 0.14-

0.31 t/ha higher than that from the check variety. 
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In the control nursery, breeding accessions 34 [(Kiro-

vohradskyi 13/132/64) / (Pishchanyi 1251 / Zakavkazkyi)], 35 

(selection from 2180/01), 36 (selection from 2545/01) and 37 

(selection from Kirovohradskyi 12) combined high yields of 

green mass and seeds, so they will be involved in creating new 

starting material. 
 
 

ШЛЯХОВИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ  

РОСЛИН ЯЧМЕНЮ ЯРОГО  

 

Зимогляд О.В., Козаченко М.Р., Святченко С.І., 

 Васько Н.І., Солонечний П.М., Наумов О.Г. 

 

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН 

E-mail: swat_ser@ukr.net 
 
У 2018-2020 рр. установлено особливості рівня пар-

них коефіцієнтів кореляції 10 кількісних ознак рослин 22 
сортів і трьох ліній ячменю ярого та шляхового аналізу про-
дуктивності (маси зерна) рослини. 

Метою дослідження було встановлення особливостей 
взаємозалежності за рівнем парних коефіцієнтів кореляції 10-
ти кількісних ознак рослин сортів і ліній ячменю ярого та 
результатів шляхового аналізу продуктивності (маси зерна) 
рослини за використання різного набору кількісних ознак, а 
також визначення на основі цього детермінантних ознак про-
гнозу ефективності добору високопродуктивних рослин. 

Вихідним матеріалом були 22 сорти та три лінії ячме-
ню ярого. Визначено коефіцієнти кореляції 10 кількісних 
ознак по програмі STATISTICA 10. Проведено шляховий 
аналіз продуктивності рослин за методикою S. Wright (1934). 

За всі три роки досліджень установлено рівень взає-
мозалежності між продуктивністю (основною ознакою) рос-
лини, її структурними елементами (продуктивною кущистіс-
тю, кількістю зерен у основному колосі та масою 1000 зе-
рен), її складовими (масою зерна основного колоса та масою 
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зерна підгону), іншими ознаками рослини (її висотою та до-
вжиною колоса), а також тривалістю вегетаційного періоду й 
стійкістю до вилягання. 

Установлено за три роки (2018-2020 рр.) позитивні се-
редні коефіцієнти парної кореляції продуктивності рослини з 
продуктивною кущистістю – суттєві за 2018 і 2019 рр. 
(r=0,789, 0,458 і 0,390 відповідно за роками), середні (2018-
2019 рр.) з кількістю зерен з основного колоса (r=0,789 і 0,458, 
несуттєвий r=0,095 у 2020 р.), середні в 2018-2020 рр. – з ма-
сою зерна з основного колоса (r=0,609, 0,708 і 0,572), високі – 
з масою зерна з підгону (r=0,940, 0,869 і 0,960). Виявлено по-
зитивну взаємозалежність трьох ознак: продуктивності росли-
ни, продуктивної кущистості та маси зерна підгону. 

Шляховим аналізом продуктивності рослини у варіан-
ті з використанням семи простих ознак, які можна визначати 
візуально (продуктивна кущистість, кількість зерен в основ-
ному колосі, маса 1000 зерен, висота рослини, довжина коло-
са, тривалість вегетації, стійкість до вилягання) установлено 
за всі три роки (2018-2020 рр.) значні позитивні прямі ефекти 
в дії на продуктивність (0,662, 0,562 і 0,573 відповідно за ро-
ками) та позитивні середнього рівня коефіцієнти кореляції з 
нею (r=0,789, 0458 і 0,389) ознаки продуктивна кущистість – 
достовірно в посушливих 2018 і 2019 рр., яка є детермінант-
ною для прогнозу добору продуктивних рослин. 

Шляховим аналізом продуктивності рослини у варіан-
ті з використанням як простих візуальних ознак рослин, так і 
ознак-складових продуктивності рослин – маси зерна основ-
ного колоса та маси зерна з підгону – установлено, що лише 
ці дві ознаки-складові мають значний прямий (0,393, 0,515 і 
0,308 та 0,837, 0,718 і 0,858 відповідно за ознаками та рока-
ми) і побічний ефект у взаємодії з іншими ознаками в дії на 
продуктивність рослин, а також середній і високий відповід-
но рівень кореляції з нею (r=0,609, 0,708 і 0,572 та r=0,940, 
0,869 і 0,960 відповідно). Тому, в разі визначення маси зерна 
з основного колоса або з підгону, ці дві ознаки також можна 
використовувати як детермінантні для прогнозу ефективнос-
ті добору високопродуктивних рослин, які в селекційному 
процесі можуть бути цінними лініями. 
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PATH ANALYSIS OF THE SPRING BARLEY PLANT 

PERFORMANCE 

 

Zymohliad O.V., Kozachenko M.R., Sviatchenko S.I.,  

Vasko N.I., Solonechnyi P.M., Naumov O.H. 

 

Plant Production Institute n. a. V.Ya. Yuriev of NAAS 

swat_ser@ukr.com 

 

In 2018-2020, the peculiarities of relationships between 

10 quantitative traits of 22 cultivars and three lines of spring 

barley were established by pair correlation coefficients and cause-

effect relationships in the system of interrelated traits were 

evaluated by path analysis of the plant performance using 

different traits (simple visual features and performance 

constituents). Productive tillering, grain weight per the main ear 

and grain weight per afterspring were chosen as determinants for 

predicting selection of high-yielding plants. 
 
 

ФОРМУВАННЯ РОБОЧОЇ КОЛЕКЦІЇ 

САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ СОНЯШНИКУ СТІЙКИХ 

ДО ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛУ  

 

Ільченко А.С., Вареник Б.Ф., Ламарі Н.П. 

 

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр 

насіннєзнавства та сортовивчення 

alena_1410@ukr.net; borisvar@ukr.net; n.p.lamari@gmail.com 

 

У світі існує декілька важливих колекцій соняшника, 

які забезпечують селекціонерів генофондом. Найбільша ко-

лекція у світі культурного соняшника підтримується у Феде-

ральному науковому центрі Всеросійського інституту гене-

тичних ресурсів рослин імені М.І. Вавилова. Друга за обся-

гом та значенням колекція культурного соняшника знахо-

диться в USDA National Plant Germplasm, Plant Introduction 
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Station, Еймс, штат Айова, США. Але відносно диких видів 

роду Helianthus, колекція в Айова є найбільшою у світі. Та-

кож значні колекції соняшника підтримуються в Інституті 

польових та овочевих культур Нові Сад, Сербія; Монпелье, 

Франція; Пергаміно, Аргентина; Кордоба, Іспанія та Інсти-

туті рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва НААН, Україна. 

За допомогою дикорослих форм створюються нові 

лінії та гібриди, що поєднують в собі комплекси господарсь-

ко-цінних ознак та стійкість до гербіцидів. Так, створення 

гербіцідостійких гібридів стало можливим після виявлення у 

популяціях дикорослих видів соняшника Північної Америки 

резистентних рослин (ANN-PUR и ANN-KAN) до трибену-

рон-метилу ‒ гербіциду сульфонілсечовинної групи. Інтро-

дукція гена стійкості до трибенурон-метилу від дикорослого 

H. annuus з Канзасу в генофонд культурного соняшника ста-

ла результатом створення двох публічних джерел цієї ознаки 

Sures-1 і Sures-2.  

У Селекційно-генетичному інституті – НЦНС ведеться 

робота по створенню ознакової колекції самозапилених ліній 

соняшника стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин (д. р. 

трибенурон-метил). Дослідження проводилися протягом 2019 

та 2020 років. Колекція складається з одинадцяти самозапиле-

них ліній соняшника: Sures 1, Sures 2, Х-201 В, ОС 1001 В, 

ОС 1031 В, ОС 1091 В, ОС 1099 В, Од 1125 В, ОС 2017 В, ОС 

1021 В, VLA 8 SU. Для підтримки генетичної чистоти, ко-

лекційні зразки кожного року обробляють гербіцидом з діючою 

речовино трибенурон-метил. 

Самозапилені лінії досліджуються за рядом морфо-

біологіних ознак: антоціанове забарвлення, пухирчастість 

листків, зубчастість листків, форма поперечного перерізу 

листків, форма верхівки листка, наявність вушок на лист-

ковій пластині, наявність крил на листковій пластині, кут між 

найнижчими бічними жилками, місце прикріплення листка, 

опушеність верхівки стебла, щільність язичкових квіток, 

форма язичкових квіток, положення язичкових квіток, колір 

язичкових квіток, колір трубчасті квітки, форма литки об-

гортки, довжина верхівки листків обгортків, інтенсивність 
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зеленого забарвлення зовнішнього боку, галуження стебла, 

положення найвищого бічного кошика відносно центрально-

го кошика, форма сім‘янки, забарвлення лушпиння, на-

явність смужок на краях, наявніст смужок між краями та 

морфо-метричних ознак: висота рослини, діаметр кошика, 

площа листкової пластинки, тривалість періоду від сходів до 

цвітіння, довжина сім‘янки, ширина сім‘янки, маса 1000 

насінин та вміст олії в насінні (олійність).  

Для формування колекції самозапилених ліній соняш-

ника особливу увагу приділяють джерелам та донорам з ос-

новними господарсько-цінними ознаками. Обробка гербіци-

дом цих ліній соняшника показали високий рівень їх стій-

кості (табл.1). 
 

Таблиця 1. Рівень стійкості самозапилених ліній соняшника 

до трибенурон-метилу у 2019-2020 роках 

Колекція самозапилених ліній соняшника 

S
u
re

s1
 

S
u
re

s2
 

Х
-2
0
1
В

 

О
С
1
0
0
1
В

 

О
С
1
0
3
1
В

 

О
С
1
0
9
1
В

 

О
С
1
0
9
9
В

 

О
С
1
1
2
5
В

 

О
С
2
0
1
7
В

 

О
С
1
0
2
1
В

 

V
L

A
8
S

u
 

Кількість стійких рослин, шт* 

48 

33 

66 

74 

23 

18 

86 

87 

100 

35 

92 

43 

89 

70 

86 

100 

83 

99 

82 

97 

43 

72 

Кількість чутливих рослин, шт 

 
1 
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0 

0 

1 

0 

0 

0 
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0 

6 

0 
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0 
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0 

3 

0 

Частка стійких рослин , % 

98 

100 

98 

100 

100 

100 

99 

100 

100 

100 

100 

100 

94 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

94 

100 

Примітка: * - результати отримані у 2019 і 2020 роках 

представлені у чисельнику та знаменнику відповідно. 

 

Якщо в 2019 році у зразках Sures 1, Sures 2, ОС 1001 В, 

ОС 1099 В та VLA 8 Su спостерігали невеликий відсоток за-

гиблих рослин на рівні 2, 2, 1, 6 % та 6 % відповідно, то в 2020 



 

168 

році у 100 % останніх встановили стійкість до дії гербіциду 

групи сульфонілсечовин. Даний факт може свідчити, як про 

вплив погодних умов на прояв стійкості, так і про можливість 

використання усіх ліній колекції для подальших схрещувань з 

метою створення нових батьківських компонентів та гібридів 

соняшника стійких до страхових гербіцидів. 

Дослідження колекції ліній соняшника показало, як 

високий рівень стійкості до гербіциду з групи сульфонілсе-

човини так і наявність фенотипового різноманіття за мор-

фо-біологічними ознаками. Найбільш лінії різнилися між собою 
за такою ознакою як антоціанове забарвлення гіпокотиля, його 

наявність встановили у 6 ліній: ОС 1001 В, ОС 1099 В, ОС 2017 В, 

ОС 1091 В, ОС 1031 В, Х 201 В. Лінії Sures 2 та ОС 1125 В відзна-

чилися жовтим кольором трубчастих квіток. Спостерігали у біль-

шості ліній веретеноподібну форму за винятком двох ‒ Sures 1 та 

ОС 2017 В з широкояйцеподібною та вузькояйцеподібною форма-

ми язичкових квіток відповідно. Практично всі лінії представляють 
собою багатокошикову рослину і тільки Sures 1 та VLA 8 Su – од-

нокошикові. Також зазначили відмінності у кольорі лушпиння 

насіння у ліній Х 201 В, ОС 1001 В, ОС 1031 В, ОС 1125 В, він 

забарвлений у помірно-коричневий колір. 
Результати досліджень ліній соняшника за морфо-

метричними ознаками показали обумовленість варіювання 

величин останніх фактором «генотип» (табл. 2).  

Встановили вірогідність впливу фактору «генотип» на 

варіювання величин досліджуваних ознак у 2019 і 2020 ро-

ках. Найнижчу висоту встановили у генотипу ОС 2017 В 

(81,7 см) і OC 1099 B (42,3 см) у вище приведені роки 

відповідно, а у Sures 2 (148,3 і 119,0 см) величини останньої 

були максимальними в обидва роки.В свою чергу мінімаль-

ний діаметр кошика встановили у OC 1091 B, OC 2017 B, X-

201, OC 1031 B, а максимальну ‒ OC 1001 B, OC 1021 B, 

Sures 1 генотипів.В обидва роки найменшу та найбільшу 

площу листкової пластини спостерігали у генотипів OC 1099 

B (150,7 і 89,9 см
2
) та Sures 1 (626,6 і 513,4 см

2
) відповідно.  
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Таблиця 2. Варіювання величин морфо-біологічних ознак 

колекційних зразків соняшнику стійких до трибенурон-

метилу у 2019-2020 роках 

Колекція самозапилених ліній соняшника 

S
u

re
s1

 

S
u

re
s2

 

X
-2
0
1
В

 

O
C

1
0

0
1

B
 

O
C

1
0

3
1

B
 

O
C

1
0

9
1

B
 

O
C

1
0

9
9

B
 

O
C

1
1

2
5

B
 

O
C

2
0

1
7

B
 

O
C

1
0

2
1

B
 

V
L

A
8

S
u

 

F
ф
ак
т.

2
 

Н
ІР

0
,0

5
 

Висота рослини, см
1
 

116,7 

66,0 

148,3 

199,0 

109,7 

69,7 

120,3 

68,0 

117,7 

69,3 

85,0 

62,0 

85,3 

42,3 

103,7 

66,3 

81,7 

72,3 

131,7 

86,7 

117,0 

112,7 

134,2 

74,4 

5,3 

7,8 

Діаметр кошика, см 

12,2 

11,5 

11,0 

7,3 

9,5 

10,7 

11,7 

8,2 

10,0 

8,7 

8,8 

8,3 

8,7 

6,3 

11,0 

7,2 

9,5 

8,5 

11,7 

9,7 

13,3 

22,0 

2,7 

19,9 

2,7 

2,9 

Площа листкової пластини, см2 

626,6 

513,4 

160,7 

140,5 

229,1 

159,4 

180,0 

170,9 

496,0 

372,4 

284,0 

255,3 

150,7 

89,9 

199,6 

165,8 

235,1 

197,6 

286,6 

257,4 

351,0 

257,4 

410,6 

427,3 

22,1 

17,4 

Тривалість періоду «сходи-цвітіння», доба 

65,0 

74,3 

73,7 

81,0 

73,7 

73,7 

61,0 

65,0 

67,7 

75,3 

61,3 

65,3 

60,0 

66,7 

61,3 

67,0 

66,3 

77,3 

62,0 

68,3 

68,7 

71,0 

61,0 

128,5 

1,9 

1,5 

Довжина сім‘янки, мм 

10,3 

10,7 

10,3 

9,7 

12,3 

13,3 

12,3 

11,7 

10,7 

11,7 

12,0 

11,3 

11,3 

12,0 

12,7 

11,7 

9,7 

11,0 

11,0 

9,7 

11,3 

12,0 

7,8 

10,2 

1,0 

1,0 

Ширина сім‘янки, мм 

6,3 

6,7 

5,0 

4,3 

6,0 

7,3 

6,7 

7,0 

6,3 

6,3 

6,7 

6,3 

6,0 

6,3 

6,7 

5,7 

5,0 

6,3 

6,7 

5,7 

7,3 

6,3 

5,1 

6,2 

1,0 

1,0 

Маса 1000 насінин, г 

29,0 

25,7 

18,3 

17,3 

35,7 

38,0 

26,0 

41,3 

37,0 

32,0 

17,0 

23,7 

16,0 

30,7 

27,7 

29,3 

24,3 

38,7 

24,7 

27,7 

31,3 

33,3 

109,8 

87,4 

2,0 

2,3 

Олійність, % 

39,8 

41,1 

39,9 

40,9 

30,5 

32,2 

38,7 

40,4 

42,8 

41,0 

32,1 

30,2 

31,3 

30,4 

39,8 

41,5 

40,1 

39,2 

32,9 

34,2 

32,9 

36,2 

514,4 

285,7 

0,6 

0,8 

Примітки: 
1
 – див. примітки до табл. 1; 

2
 - F0,05=2,3. 

За результатами 2019 року мінімальну та максимальну 

величини «тривалість періоду від сходів до цвітіння» встано-

вили у ОС 1099 В та Sures 2 і X-201 генотипів, а у 2020 році у 

OC 1001 B та Sures 2 відповідно. В свою чергу, у 2019 році 

найдовша сім‘янка  була у лінії OC 1125 B (12,7 мм), а у 2020 

році у лінії – X-201 В (13,3 мм). За результатами 2019 і 2020 
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років встановили вірогідність впливу фактору «генотип на 

варіювання ширини сім‘янки у діапазоні від 5 мм (Sures 2, 

OC 2017 B) до 7,3 мм (VLA 8 Su) і від 4,3 мм (Sures 2) до 7,3 

мм (X-201 В) відповідно. У 2019 році найменша маса 1000 

насінин генотипу ОС 1099 В (16 г) не поступалась такій лінії 

OC 1091 B, а найбільша ‒ Х 201 В (35,7 г) ‒ не перевищила 

величину даної ознаки генотипу X-201 В. В залежності від 

генотипу спостерігали, як збільшення так і зменшення вмісту 

олії в насінні. У 2019 році низький та високий вміст олії в 

насінні встановили у генотипів Х 201 В та ОС 1031 В. Аналіз 

результатів 2020 року показав незначне зниження по досліду, 

як мінімальної так і максимальної олійності насіння до 

відміток 30,2 та 41,5 %.  

Умови вегетації суттєво вплинули на висоту рослин і 

тривалість періоду «сходи-цвітіння». Величини діаметру ко-

шика та площі листкової пластинки ліній у 2020 році 

порівняно з попереднім показали несуттєві зміни. Умови ро-

ку не вплинули суттєво на варіювання, як довжини і ширини 

сім‘янки так і маси 1000 насінин. Несуттєве збільшення 

вмісту олії в насінні загалом по колекції спостерігали у 2020 

році порівняно з 2019 роком. 

Проведені дослідження дозволили сформувати ко-

лекцію самозапилених ліній соняшнику стійких до 

гербіцидів групи сульфонілсечовин та встановили високий 

рівень стійкості колекційних зразків до трибенурон-метилу. 

 

WORKING COLLECTION OF INBRED SUNFLOWER 

LINES RESISTANT TO TRIBENURON METHYL 

 

Ilchenko A.S., Varenyk B.F., Lamari N.P. 

 

Plant Breeding and Genetics Institute – National Center of 

Seed and Cultivar Investigation 

alena_1410@ukr.net; borisvar@ukr.net; n.p.lamari@gmail.com 

 

Morpho-biological and morpho-metric ftraits of 11 sun-

flower lines were studied in 2019 and 2020. All the lines under 
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investigation were highly resistant to tribenuron methyl. Pheno-

typic diversity was intrinsic to most morpho-biological traits. The 

lines also differed from one another, both in pigmentation intensi-

ty of individual organs and in organ shapes. The color of ligulate 

flowers remained unchanged in all the lines (orange-yellow). The 

results of measuring morphometric characteristics showed that 

the trait variations depended on the ―conditions‖ and ―genotype‖ 

factors. 
 
 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ  

СЕЛЕКЦІЇ СОНЯШНИКУ  

 

Кириченко В.В., Макляк К.М., Коломацька В.П., 

Сивенко В.І., Леонова Н.М., Андрієнко В.В., 

Шепілов Б.П., Кузьмишена Н.В., Кираш Т.М., 

Росанкевич О.М., Чумаченко С.А., Курилич Д.В. 

 

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

E-mail: yuriev1908sunflower@gmail.com, emaklyak@gmail.com 

 

Соняшник є основною олійною культурою України. Се-

ред світових виробників Україна посідає друге-третє місце за 

валовим збором насіння соняшнику. Впродовж останніх років 

олієпереробні підприємства Україні виробляють щорічно біль-

ше десяти мільйонів тонн насіння соняшнику.  

Слід відмітити, що на теперішній час рівень використання 

біологічного потенціалу соняшнику у виробництві становить 

лише 50%. Основними причинами цього є: нестабільність клі-

матичних умов; недотримання основних вимог сівозміни та 

технології вирощування культури; слабка увага щодо підбору 

гібридів і якості насіннєвого матеріалу. За останні п'ять років 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поши-

рення в Україні, занесено біля 20-ти гібридів соняшнику, 

створених в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НА-

АН (самостійно та в співпраці з науковими установами НА-

АН). Загальна кількість гібридів харківської селекції на 2021 
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рік становить 5% від загальної кількості гібридів в Держав-

ному реєстрі (47 гібридів). Серед них гібриди, створені спі-

льно з Селекційно-генетичним інститутом – Національним 

центром насіннєзнавства і сортовивчення (Гектор, Кадет, 

Славсон, Суджок, Блютуз, Гусляр, Чародій та інші), та спіль-

но з Інститутом олійних культур НААН (Коляда).  

Різноманітність створених гібридів за комплексом біо-

логічно та цінних господарських ознак та якостей (групи 

стиглості, висока продуктивність, стійкість до збудників ос-

новних хвороб, якість сировини, високий рівень гетерозису 

за врожайністю насіння) дозволяє в повному обсязі формува-

ти оптимальний гібридний склад для господарств Степу, Лі-

состепу та Полісся України. Гібриди презентують весь 

спектр різноманіття сучасних гібридів соняшнику.  

Напрями селекції гібридів соняшнику. Висока проду-

ктивність. Впровадження нових сучасних гібридів соняш-

нику в виробництво сприятиме суттєвому підвищенню вро-

жайності за умови дотримання технологічних вимог до їх 

вирощування. Сучасний рівень селекції забезпечує створення 

гібридів з потенційною урожайністю вище за 5,0 т/га (Гус-

ляр, Чародій, Боярин, Златсон, Суджок, Форсаж та інші).  

Скоростиглість. Соняшник в Україні рекомендовано до 

вирощування в зоні Степу та Лісостепу. Останніми роками 

посіви під культурою поширюються в зоні Полісся. Природ-

но-кліматичні умови Лісостепу дозволяють вирощувати та 

отримувати максимальну врожайність гібридів з періодом від 

сходів до технічної стиглості до 115 діб, Полісся – до 100 діб. 

Для забезпечення максимальної ефективності використання 

земельних і матеріальних ресурсів в господарствах і плану-

вання робіт необхідно мати широкий спектр гібридів за трива-

лістю вегетаційного періоду. В зв‘язку з цим проводиться від-

повідна селекційна робота по створенню гібридів скоростиг-

лої, ранньостиглої, середньоранньої груп. Серед гібридів з 

найкоротшим періодом вегетації слід відмітити гібриди Оскіл, 

Славсон, Василик, Інтеграл, Кадет, які рано вивільнюють поля 

для посіву озимих культур, економічно вигідні у виробництві 

та забезпечують високі прибутки під час реалізації ранньої 
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товарної продукції (серпень – початок вересня). Створення 

гібридів соняшнику, стійких до білої та сірої гнилей, є досить 

важливим в зв‘язку зі шкодочинністю хвороби і, разом з цим, 

складним завданням. Короткий вегетаційний період забезпе-

чує толерантність до гнилей кошика. 

Стійкість до несприятливих абіотичних факторів. 

Природно-кліматичні умови зон України, рекомендовані для 

вирощування соняшнику, відповідають потребам і особливос-

тям цієї культури. Разом з цим, в зв‘язку із значною мінливіс-

тю погодних умов впродовж останніх років і прогнозами фа-

хівців основне місце у виробництві повинні займати створені 

високоадаптовані гібриди, витривалі до значних коливань те-

мпературного режиму і вологозабезпеченості впродовж веге-

таційного періоду. Зокрема високими адаптивними властивос-

тями відрізняються гібриди Златсон, Оплот, Ясон.  

Стійкість до основних хвороб та вовчка. Поширені 

хвороби соняшнику призводять до втрат урожаю до 25-50%. 

Розповсюдження збудників хвороб викликано перш за все 

порушеннями сівозміни при розміщенні посівів соняшнику. 

Стійкість гібрида до несправжньої борошнистої роси за-

безпечує в основному його чоловічий батьківський компо-

нент. Високою стійкістю до нових вірулентних рас збудника 

хвороби характеризуються гібриди Гусляр, Златсон, Коляда, 

Боярин, Драйв. 

Для успішної селекції соняшнику на стійкість до рос-

лини-паразита – вовчка – необхідний постійний моніторинг 

вірулентності його популяцій на посівах соняшнику, пошук 

стійкого вихідного матеріалу в колекційних зразках. Як ре-

зультат багаторічної роботи, створено гібрид Ярило, стійкий 

до рас A-F вовчка.  

Жирнокислотний склад олії. Особливу групу складають 

гібриди з високим та дуже високим вмістом олеїнової кислоти 

в олії (Гектор, Кадет, Оплот) – 75-87%. Створення гібридів з 

високим вмістом олеїнової кислоти в олії дає можливість 

отримувати соняшникову олію високої якості. 

Стійкість до гербіцидів групи сульфонілсечовин.  Знач-

на забур'яненість посівів дестабілізує виробництво соняшни-
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ку. Підвищеними попитом виробників користуються гібриди, 

стійкі до гербіцидів групи сульфонілсечовин, що знищують 

дводольні бур'яні в посівах соняшнику. Гібриди Феномен і 

Равелін мають стійкість до гербіцидів групи сульфонілсечо-

вини (доза внесення 25 г/га, або 15+15 г/га). 

Кондитерський напрям. Кондитерський напрям вико-

ристання насіння соняшнику потребує створення і впрова-

дження в виробництво ліній та гібридів цієї культури з від-

повідними показниками якості, зокрема з високою масою 

1000 насінин (не менше 70 г). У Державному реєстрі пред-

ставлено гібриди кондитерського і подвійного напряму вико-

ристання Гудвін, Оплот, Форсаж, Атлет.  

Згідно прийнятої стратегії розвитку галузі олійних ку-

льтур до 2025 і в перспективі до 2030 року, планується ско-

ротити посівні площі під соняшником до 5 млн га. Для забез-

печення необхідного рівня виробництва рослинної олії при-

діляється увага підвищенню врожайності культури, у першу 

чергу за рахунок використання інноваційних високоврожай-

них гібридів. 

 

PRIORITY TRENDS IN DOMESTIC  

SUNFLOWER BREEDING 

 

Kyrychenko V.V., Makliak K.M., Kolomatska V.P.,  

Syvenko V.I., Leonova N.M., Andriienko V.V., Shepilov B.P., 

Kuzmyshena N.V., Kyrash T.M., Rosankevych O.M., 

Chumachenko S.A., Kurylych D.V. 

 

Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS 

E-mail: yuriev1908sunflower@gmail.com 

 

 The variety of sunflower hybrids bred at the Plant Produc-

tion Institute named after V.Ya.Yuriev of NAAS of Ukraine in 

terms of biological and valuable economic features allows breed-

ers to fully build up the optimal assortment of hybrids for farms 

in the steppe, forest-steppe and woodlands of Ukraine. The cur-

rent level of breeding ensures the creation of hybrids with a po-
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tential yield over 5.0 t/ha; short-season; highly adaptable; highly 

resistant to downy mildew; resistant to broomrape races A-F; 

with oleic acid content in oil of 75-87%; resistant to sulfonylurea 

herbicides (dose 25 g/ha); for confectionery and dual purposes. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПРОЯВУ НОРМИ РЕАКЦІЇ 

ІНТРОДУКОВАНИХ ЗРАЗКІВ КАРТОПЛІ В УМОВАХ 

ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

 

Коваль В.С. 

 

Інститут картоплярства НААН 

E-mail: vitok1995ok@gmail.com 

 

При формуванні генетичної колекції важливими є зра-

зки з ознаками стійкості до біотичних та абіотичних факто-

рів. Проте у більшості випадків дикі види, які є основою для 

створення вихідного селекційного матеріалу картоплі не за-

довольняють вимог селекціонерів щодо прояву урожайності, 

довжини столонів, форми бульби та інших ознак, проте ці 

зразки є джерелом стійкості до багатьох хвороб. Залучення у 

схрещування культурних сортів дозволяє нівелювати у по-

томстві згадані ознаки і отримати конкурентоспроможні сор-

ти з високою стійкістю проти біо- та абіотичних чинників 

зовнішнього середовища. 

Основне завдання сучасної селекційної роботи поля-

гає у вивченні реалізації генетичного потенціалу видів і сор-

тів картоплі в умовах Полісся України та зводиться до ви-

вчення екологічної пластичності матеріалу, виділення форм 

для практичного селекційного використання. 

Впродовж 2019-2020 років було проведене вивчення 

59 зразків іноземної та вітчизняної селекції щодо прояву но-

рми реакції при вирощуванні в умовах Полісся України. У 

даних зразках досліджувався прояв основних морфологічних 

і агрономічних ознак: настання фенологічних фаз, характе-

ристика квітування і ягодоутворення, стійкість проти хвороб 
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та шкідників, урожайність, її структуру, кількість бульб та 

вміст крохмалю. 

Впродовж двох поточних років спостерігались складні 

метеорологічні умови, які мали значний вплив на стартовий 

ріст, розвиток рослин та формування бульб у кущі інтроду-

кованого матеріалу. Проте такі умови дозволяють виділити 

зразки з високою стійкістю до біотичних та абіотичних стре-

сових факторів та рекомендувати їх для залучення у селек-

ційну практику за відповідними ознаками. 

В якості стандартів були використані районовані сор-

ти всіх груп стиглості: Скарбниця, Тирас (ранні), Левада (се-

редньоранні), Явір (середньостиглі), Случ (середньопізні). У 

сортів-стандартів урожайність в середньому за два роки 

складала від 240,0 г/кущ у сорту Левада до 628,0 г/кущ у сор-

ту Тирас.  

В цілому всі інтродуковані сорти не поступались за 

проявом ознаки сортам-стандартам, проте потрібно відмітити 

сорти Connect та Madeleine у яких урожайність сягала відпо-

відно 818,0 г/кущ та  820,0 г/кущ та не дивлячись на складні 

погодні умови впродовж двох років, сформували хороший 

урожай бульб.  

За дворічними даними випробувань матеріалу інтро-

дукованих зразків є можливість виділення джерела велико-

бульбовості. Потрібно відмітити сорти Зразок із Греції та 

Сонцедар, у яких середня маса товарних бульб перевищувала 

показник сорту-стандарту Явір (79,6 г) у 1,4 рази і відповідно 

складала 104,0 г та 96,4 г. Також виділилися сорти Rudolph, 

Orchestra, Madeleine, Бажана (Барська біла), Taisiya у яких 

прояв показника знаходиться в межах 90,5-95,8 г. 

За вмістом крохмалю в бульбах за два роки дослі-

джень виділені сорти Volare, Баклажан, Гармония, Пурпур-

ный Глаз, Connect та Міа, у яких показник знаходився в ме-

жах від 18,4% до 19,4%. Також потрібно відмітити сорт Ро-

динна з вмістом крохмалю в бульбах на рівні 19,8%, що вище 

ніж у стандарту Левада (18,4%). 

В цілому, за два роки досліджень, за проявом компле-

ксу показників потрібно відмітити сорти Житниця, Сонце-
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дар, Connect та Пурпурный Глаз у яких висока урожайність 

поєднувалась з великобульбовістю та підвищеним вмістом 

крохмалю в бульбах. 

Висновки. Серед сортів української та зарубіжної се-

лекції нового надходження за результатами двох річних дос-

ліджень виділено зразки з підвищеною урожайністю при 

пробному копанні (Сонцедар,  Фальвар) та  при основному 

збиранні (Rudolph, Madeleine, Connect). Великобульбовістю 

характеризувались сорти Сонцедар, Зразок із Греції; багато-

бульбовістю – Connect; високим вмістом крохмалю в бульбах 

- Volare, Родинна. В цілому, за два роки досліджень, за про-

явом комплексу показників потрібно відмітити сорти Жит-

ниця, Сонцедар, Connect та Пурпурный Глаз, у яких висока 

урожайність поєднувалась з великобульбовістю та підвище-

ним вмістом крохмалю в бульбах. 

 

NORM OF REACTION IN INTRODUCED POTATO  

ACCESSIONS IN THE WOODLANDS OF UKRAINE 

 

Koval V. S. 

 

Institute of Potato Growing NAAS 

E-mail: vitok1995ok@gmail.com 

 

The results on the norm of reaction in potato accessions 

introduced in the woodlands of Ukraine are presented. Fifty-nine 

foreign and domestic accessions were studied. The two-year 

study of introduced varieties allowed us to select valuable forms 

for breeding. We distinguished sources of economically valuable 

traits: Connect was distinguished due to its yield; Sontsedar and a 

Greek accession - due to large tubers; Connect - due to the tuber 

number; Volare and Rodynna – due to high content of starch in 

tubers; Zhytnytsia, Sontsedar, Connect and Purpnyi Hlaz – due to 

several traits. 
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ДОБІР КРАЩИХ ГІБРИДІВ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ  

ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

 

Корнєєва М.О. 

 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

E-mail: mira31@ukr.net 

 

Цінним джерелом сировини для виробництва біоета-

нолу є цукроносні культури - цукрові і кормові буряки, цук-

рове сорго та інші. Виробництво біоетанолу з цукроносних 

культур дозволить відродити в Україні галузь буряківництва 

і стабілізувати посівні площі, а також підвищити частку ене-

ргії з відновлювальних джерел у загальному обсязі виробле-

ної енергії в Україні.  

Останнє десятиріччя в Україні стрімко розвивається 

біоенергетика як сегмент відновлювальної енергетики, здат-

ної замістити вагому частку традиційних енергоресурсів та 

через зниження імпорту палива посилити безпеку країни, . 

Розвиток біоенергетики є світовим трендом, оскільки вироб-

ництво енергії у США, в Євросоюзі, у деяких країнах Азії 

щороку невпинно зростає За даними зарубіжним учених, за 

рахунок біомаси енергетичних рослин третину потреби енер-

гії, що виробляється у світі,  можна отримати  через їх виро-

щування і переробку. Саме тому сільськогосподарська наука 

орієнтує агропромисловий комплекс України на вирощуван-

ня енергетичних культур як відновлювальних джерел енергії. 

З огляду на ощадливе використання традиційних ене-

ргоносіїв, збереження довкілля, а також розвиток перспекти-

вного напряму аграрного сектору України, нині вивчаються і 

вирощуються такі культури як міскантус, просо прутовидне, 

енергетична верба, сорго, тополя та ін. Проте такою ж біое-

нергетичною культурою, що придатна для виробництва аль-

тернативних видів палива, є також  культура буряку цукро-

вого, площі посіву якого в Україні становлять біля 300 тис.га. 

За дослідженням вітчизняних вчених, потенційний вихід біо-

газу з 1 га вирощених цукрових буряків може становити до 
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10,0 тис. м
3
.
… 
На основі вивчення компонентів гібридів  (ма-

теринських і батьківських форм) можна сформувати гібридні 

комбінації з поєднанням високих показників збору цукру та 

виходу енергії, які можна використовувати для цілей віднов-

лювальної енергетики, а саме, як для виробництва цукру, так 

і для виробництва біопалива.  

На сьогоднішній день до Реєстру сортів рослин Укра-

їни, придатних для поширення в Україні, що щорічно затвер-

джується Мінагрополітики, Державною службою з охорони 

прав на сорти рослин і Українським інститутом експертизи 

сортів для районування у різних кліматичних зонах України, 

рекомендовано більше ніж півтори сотні гібридів цукрових 

буряків вітчизняної і зарубіжної селекції, які за дотримання 

біоадаптивної технології вирощування забезпечують урожай 

у середньому 40-60 т/га, а багато з них- 60-70 т/га. Однак ці 

гібриди з моменту їх створення, реєстрації та вирощування у 

різних еколого-кліматичних зонах не вивчалися на предмет 

їхньої генетичної цінності за біоенергетичними параметрами, 

тому є необхідність визначити їх у процесі їхнього створення 

як у компонентів, які планується вводити у схрещування, так 

і у кінцевих гібридів для біоенергетичних цілей, тобто для 

виробництва біопалива. 

Метою нашого дослідження було сформувати гібридні 

комбінації цукрових буряків, які б за біоенергетичними па-

раметрами достовірно перевищували збір цукру і вихід  ене-

ргії груповий стандарт  

Створення і випробування гібридів цукрових буряків 

проводили за «Методикою проведення досліджень у бурякі-

вництві (2014), за біоенергетичними параметрами їх оціню-

вали на основі використання «Методичних рекомендацій з 

технології вирощування енергетичних цукрових буряків 

(2015), розробленими в Інституті біоенергетичних культур і 

цукрових буряків. 

Компоненти гібридів – однонасінні пилко стерильні 

лінії та багатонасінні лінії-запилювачі оцінювали за їх гене-

тичною цінністю у топкросних схрещуваннях, оскільки тіль-

ки за вдалого поєднання генних комплексів обох батьківсь-
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ких форм можна отримати гібрид з ефектом гетерози-

су.Найвищий вихід енергії (розрахункові дані за  продуктив-

ними властивостями) в топкросних гібридів був відзначений 

в комбінаціях, створених за участю пилко стерильний ліній  

Ів.24869 (61,5 ГДж / га) і Ів.2484 (58,4 ГДж / га). Їх ефекти 

ЗКЗ були достовірно позитивними і склали відповідно 6,7 і 

4,0 ГДж / га. 

Не менш важливим показником при створенні гібри-

дів цукрових буряків є генетична цінність другого компонен-

ту - батьківської форми (запилювача), яка була визначена за 

двотестерними топкросними гібридами. Як виявилося, ефек-

ти загальної комбінаційної здатності шести запилювачів ко-

ливалися від -9,5 до 13 ГДж / га . .Кращими зразками визнано 

лінії БЗ 1 (пол.номер 1233-Ян.3 (2х) і БЗ 5 (польовий но-

мер1183 02024(2х), що показали достовірно високі позитивні 

ефекти комбінаційної здатності  відповідно +13,0 і +12,5 ГДж 

/ га, в той час як інші лінії, що мали  низький позитивний або 

негативні ефекти  було вибраковано.   

Для отримання ЧС гібридів схрещування шести пилко 

стерильних ліній різного походження та шести багатонасін-

них ліній запилювачів проводили по схемі багатотестерного 

топ кросу на ділянках вільного перезапилення. Насіння зби-

рали з кожного номера окремо. Випробування здійснювали 

за методом рендомізації в основному сортовипробуванні. 

Показники урожайності і цукристості групового стан-

дарту становили відповідно 53,1 т/га і 16,2%, що відповідає 

виходу біоетанолу – 3,95 т/га та виходу енергії 98,71 

ГДж/га.Найвищі показники по виходу біоетанолу мали такі 

гібриди ЧС Ів 24869/1233-Ян3(2х) – 4,42 т/га, і відповідно 

вихід енергії 110,58 Гдж/га, ЧС Ів 24845/ БЗ 5 -1184 В2(2х)– 

4,50 т/га та вихід енергії 112,58 ГДж/га. Це були кращі гібри-

ди з усього набору за рейтингом за показником вихід біоета-

нолу та вихід енергії. Ще чотири гібрида перевершили відмі-

тку у 100 ГДж/га з показниками виходу енергії 

101,98…107,54 ГДж/га.  

Гібриди, створені на основі однакового набору пилкос-

терильних форм і фертильних запилювачів різного похо-



 

181 

дження значно різнилися за результуючою ознакою вихід 

енергії. З запилювачами БЗ 1 (польовий номер 1233-Ян3(2х) 

та БЗ 5(польовий номер БЗ 5 -1184 В2(2х) отримано чотири 

кращі комбінації. 

Виходячи з того, що результуючою ознакою є вихід 

енергії, зроблено порівняння цього показника у гібридних 

комбінацій, створених на основі запилювача БЗ 1 (1233-

Ян3(2х);) і БЗ 5 (1184 В2(2х);) як кращих, з якими вихід енер-

гії перебільшив відмітку 100 ГДж/га, з груповим стандартом. 

Серед  цих комбінацій кращими виявилися два гібриди. Це – 

ЧС1/БЗ 1 (Ів.24869/1233-Ян3(2х); та ЧС2/БЗ 5 (ЧС 

Ів24845/1184 В2(2х)), що перевищують груповий стандарт 

відповідно на 10,6 і 12,6 %. Їх можна рекомендувати для ви-

рощування з метою виробництва біопалива. 

 

SELECTION OF THE BEST BIOENERGY  

SUGAR BEET HYBRIDS  

 

Kornieieva M.O. 

 

Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet NAAS 

E-mail: mira31@ukr.net 

 

Based on the developed design, pollen-sterile lines and 

multi-seeded pollinator lines were comprehensively assessed for 

performance and bioenergy parameters. Taking into account the 

genetic value and energy output of the components, we fitted hy-

brid combinations of sugar beet. Two sugar beet hybrids, 

Іv24869/1233/Yan3 (2x) and Iv24845/1184 V2 (2x) suitable for 

sugar and biofuel production were created. The most valuable 

breeding material was added to a collection of lines, which 

should be used in breeding to create sugar beet hybrids eligible 

for sugar and renewable energy source production. 
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НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОРКВИ 

СТОЛОВОЇ ЗА БЕЗВИСАДКОВОГО СПОСОБУ 

ВИРОЩУВАННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

 

Косенко Н.П. 

 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

E-mail: ndz.kosenko@gmail.com 

 

Морква столова – цінна овочева культура, що має ба-

гатофункціональне використання. Площі, що займає ця куль-

тура в світі збільшуються з кожним роком [1]. Насіння морк-

ви столової вирощують двома способами: висадковим та без 

пересаджування маточних коренеплодів. За висадкового спо-

собу маточні коренеплоди після зимового зберігання та осін-

нього добору висаджують рано навесні. На другий рік із ма-

точного коренеплоду формується насіннєва рослина. Техно-

логія вирощування насіння складається з трьох етапів: виро-

щування маточних коренеплодів, зберігання маточного мате-

ріалу і вирощування насіннєвих рослин [2]. За безвисадково-

го способу маточні коренеплоди літніх строків сівби не зби-

рають, а залишають на зиму в полі. На другий рік маточні 

рослини вступають у генеративну фазу – формують квітко-

носні пагони, цвітуть і зав‘язують насіння [3]. В Україні сер-

тифіковане насіння коренеплідних рослин (цукровий, кормо-

вий буряк, морква столова) безвисадковим способом виро-

щують у південних районах Херсонської і Одеської областей. 

Цей спосіб має ряд переваг: погодно-кліматичні умови є 

сприятливими для успішної перезимівлі маточників; техно-

логія виключає зберігання і висаджування маточних корене-

плодів, що значно знижує загальні витрати на вирощування 

насіння; рослини краще використовують весняні запаси во-

логи та раніше відростають квітконосні пагони [4]. Це спосіб 

одноразово застосовують для вирощування сертифікованого 

насіння, яке використовують для отримання товарної проду-

кції [5]. 
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Методи та матеріали досліджень. Дослідження про-

водили на дослідному полі Інституту зрошуваного землероб-

ства НААН у 2019–2020 рр. Схема досліду: фактор А – строк 

посіву: 1) перша декада серпня, 2) друга декада серпня; 3) 

третя декада серпня. Фактор В – густота рослин: 

1) 150 тис. шт./га, 2) 200 тис. шт./га, 3) 250 тис. шт./га. Схема 

сівби – 24+24+24+68 см. Норма зрошення за вегетацію на-

сіннєвих рослин у 2019 році становила 2750 м
3
/га, у 2020 р. – 

2530 м
3
/га. 

Результати досліджень. Дослідження за безвисадко-

вого способу показали, що збереженість маточних рослин 

після зимового періоду за першого строку посіву в середньо-

му за два роки досліджень становила 57,1%, за другого – 

59,7%, за третього – 54,3% рослин. За густоти посіву в серпні 

150 тис. шт./га збереглося 55,4% рослин, за густоти 200 тис. 

шт./га –56,9%, за 250 тис. шт./га – 58,8%. За посіву у першій 

декаді серпня густота рослин навесні складала у середньому 

107 тис. шт./га, що на 6,0% більше, ніж за сівби в третій де-

каді серпня. За другого строку посіву густота стояння рослин 

навесні складала у середньому 110 тис. шт./га, що на 9,0% 

більше, ніж за третього строку. 

Урожайність насіння на дослідних ділянках за безви-

садкового способу насінництва у середньому за роки дослі-

джень за першого строку посіву складала 489-593 кг/га, за 

другого – 472-560 кг/га, третього – 403-502 кг/га. За посіву у 

першій декаді серпня врожайність насіння у середньому по 

фактору складає 541 кг/га, у другій декаді серпня – 472 кг/га, 

у третій декаді серпня – 458 кг/га. Найбільшою насіннєвою 

продуктивністю характеризувалися рослини раннього строку 

посіву, збільшення врожайності становить 19,2% порівняно з 

третім строком. За густоти стояння рослин 250 тис. шт./га 

врожайність насіння складає 552 кг/га, що на 13,6% більше, 

ніж за густоти 200 тис. шт./га та на 21,3% більше, ніж за 

150 тис. шт./га. Частка впливу фактору В (густота рослин) 

складає 58%, фактору А (строк посіву) – 64%. Найбільшу 

врожайність насіння (593 кг/га) одержано за першого строку 

посіву і густоти насіннєвих рослин 250 тис. шт./га. Насіння 
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моркви столової, отримане за безвисадкового способу має 

масу 1000 шт. насіння – 0,85-0,96 г, енергія проростання – 

62-66%, лабораторна схожість – 71–80%, сортова чистота – 

96-98%. Отримане насіння відповідає вимогам ДСТУ 

7160:2020 щодо сертифікованого насіння моркви столової. За 

результатами досліджень у 2020 р. отримано Патент на кори-

сну модель 133556 «Спосіб безвисадкового вирощування 

насіння моркви столової за краплинного зрошення на півдні 

України». 

Висновки. Грунтово-кліматичні умови півдня Украї-

ни є сприятливими для вирощування насіння моркви столо-

вої за безвисадкового способу насінництва. Найбільшу вро-

жайність насіння (593 кг/га) одержано за посіву у першій 

половині серпня і густоти рослин восени 250 тис. шт./га. За 

даного способу в умовах півдня України можливо отримува-

ти сертифіковане насіння високої якості, що використовуєть-

ся для отримання товарної продукції. 
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SEED PRODUCTIVITY OF CARROT (DAUCUS CAROTA 

L.) GROWN BY SEED-TO-SEED METHOD IN THE 

SOUTH OF UKRAINE 

 

Kosenko N.P. 
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Experiments conducted at the Institute of Irrigated Agri-

culture showed that soils and climatic conditions in the South of 

Ukraine were suitable to growing of carrot seeds by seed-to-seed 

method on drip irrigation. The highest seed productivity (593 

kg/ha) was achieved upon sowing in the first half of August and 

at an autumn plant density of 250,000 plants/ha. Application of 

this method in the South of Ukraine may give certificated seed of 

high quality. These seeds are recommended for sowing and grow-

ing marketable carrot roots. 
 
 

ВИСОКОПРОДУКТИВНІ СОРТИ ТОМАТА ДЛЯ 

МЕХАНІЗОВАННОГО ЗБИРАННЯ ПЛОДІВ 

 

Косенко Н.П., Бондаренко К.О. 

 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

E-mail: ndz.kosenko@gmail.com 

 

У Державний Реєстр сортів рослин, придатних для по-

ширення в Україні у 2020 році занесені 518 сортів і гібридів 

томата, з них 114 запропоновані вітчизняними селекціонерами 

[1]. Сорти томата, що придатні для механізованого збирання 

плодів повинні відповідати певним вимогам: потенційна вро-

жайність 80-100 т/га, сорт промислового типу, адаптований до 

умов півдня України, з високою дружністю достигання (на-

явність на момент збирання не менше 75% стиглих плодів); 

товарність плодів – 85-95%, зберігання товарних якостей на 
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рослині впродовж 20-25 діб після масового достигання, плоди 

з відповідними фізико-механічні властивостями: питомий опір 

на роздавлювання – не менше 70 г на 1 г маси, міцність 

шкірки – не менше 140 г/мм
2
 при проколюванні; зусилля на 

відрив плода – 1,2-2,2 кг; умістом у плодах сухої речовини 

5,6-6,0 %, цукру – 3,5-4,0%, аскорбінової кислоти – понад 22 

мг/100 г, рН соку – 4,2-4,4, кислотний індекс (відношення цу-

кор: кислота) – не менше 7 [2]. 

За тривалий період кропіткої роботи вченими Інституту 

зрошуваного землеробства НААН створено ряд сортів тома-

та, адаптованих до умов півдня України, вісім із яких зане-

сені до Реєстру сортів рослин, придатних до поширення в 

Україні та захищені патентами України. Сорти ‗Легінь‘, ‗Ку-

мач‘, ‗Ювілейний‘ занесені у Реєстр за період 2013–2020 рр. 

Новий сорт ‗Презент‘ і гібрид ‗Арабат F1‘ були передані на 

Державне випробування у 2020 році. 

Сорт ‗Легінь‘ – середньоранній, вегетаційний період 

від масових сходів до початку дозрівання складає 110-112 

діб. Рослина за типом росту – детермінантна, висотою 50-

55 см, добре облистнена. Плоди – еліптичної форми (індекс 

1,15), за достигання червоного кольору, кількість камер – 2-3, 

розташування – правильне. Плоди без зеленої плями у пло-

доніжки, масою 65–70 г, не розтріскуються, мають високу 

транспортабельність. Вміст у плодах розчинної сухої речо-

вини – 5,6–5,9%, загальних цукрів – 3,2-3,5%, аскорбінової 

кислоти – 21,5-22,5 мг/100 г. Сорт дає високі врожаї за висо-

кого рівня агротехніки, краплинного зрошення. Урожайність 

за умов зрошення складає 75-100 т/га, товарність плодів – 90-

96%. Сорт характеризується зусиллям на відрив плода від 

плодоніжки 1,79 0,09 кг та міцністю шкірки плодів на про-

колювання 227 5,0 г/мм
2
 і відповідає вимогам, що 

пред‘явлені для сортів, придатних для механізованого зби-

рання плодів. Сорт відносно стійкий до основних хвороб. 

Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2013 р. 

Сорт ‗Кумач‘ – середньостиглий, вегетаційний період 

112-116 діб. Рослина за типом розвитку – детермінантна, ви-

сотою 60-65 см, прямостояча, формує значну листкову по-
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верхню. Лист є середнім за розміром, двічі перистий, помір-

ного зеленого забарвлення. Плоди овальної форми (індекс 

плода – 1,2), забарвлення за достигання – червоне, камер – 2-

3. Плоди масою 68-72 г, щільні, без зеленої плями біля пло-

доніжки, плодоніжка без колінця. Транспортабельність 

плодів – добра. Вміст у плодах сухої розчинної речовини 

становить 5,60-6,00%, цукру – 3,30-3,50%, аскорбінової кис-

лоти – 21,60-22,50 мг/100г. Урожайність плодів за умов 

краплинного зрошення складає 70–85 т/га, товарність плодів 

– 92-96%. Плоди характеризується зусиллям на відрив плода 

від плодоніжки 1,85 0,09 кг та міцністю шкірки плодів на 

проколювання – 239 5,0 г/мм
2
,
 
і відповідає вимогам, що 

пред‘явлені для сортів, придатних для механізованого зби-

рання плодів. Сорт універсального призначення: для приго-

тування салатів, виготовлення томатопродуктів (томат-паста, 

кетчуп), заморожування, в‘ялення, сушіння. Занесений до 

Реєстру сортів рослин України з 2014 р. [3]. 

Сорт ‗Ювілейний‘ – середньоранній, вегетаційний 

період 106-108 діб. Рослина за типом розвитку детермінант-

на, висотою 65-70 см, прямостояча, середньорозгалужена. 

Лист є середнім за розміром, двічі перистий, помірного зеле-

ного забарвлення, з помірною глянсуватістю та пухир-

чатістю. Суцвіття – просте (в основному одна гілка). 

Фасціація першої квітки суцвіття відсутня. Квітконіжка не 

має відокремлюючого шару. Плоди оберненояйцеподібної 

форми, (індекс плода – 1,2), забарвлення за достигання 

плодів – червоне, кількість камер – 2-3, розташування камер 

– правильне. Маса плоду становить 100-120 г, плоди щільні, 

м‘ясисті, без зеленої плями біля плодоніжки, плодоніжка без 

колінця. Транспортабельність плодів – добра. Вміст у плодах 

сухої розчинної речовини становить 5,90-6,00%, цукру – 

3,30-3,60%, аскорбінової кислоти – 22,30-22,80 мг/100 г. 

Урожайність плодів за краплинного зрошення складає 90–

100 т/га, товарність плодів – 90-96%. Плоди даного сорту 

характеризується зусиллям на відрив від плодоніжки 1,81

0,09 кг та міцністю шкірки плодів на проколювання – 231

5,0 г/мм
2
, і відповідає вимогам, що пред‘явлені для сортів, 
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придатних для механізованого збирання. Сорт володіє 

відносною стійкістю до основних хвороб. Сорт занесений до 

Реєстру сортів рослин України з 2020 р. Дані сорти рекомен-

дуються для вирощування у відкритому ґрунті у зонах Степу 

і Лісостепу України. Інститут веде насінництво сортів томата 

власної селекції. 
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HIGH-PRODUCTIVITY TOMATO (SOLANUM 

LYCOPERSICUM L.) SORTS THAT ARE SUITABLE FOR 

HARVESTING OF FRUITS BY COMBINE 

  

Kosenko N.P., Bondarenko K.O. 

 

Institute of Irrigated Farming NAAS 

E-mail: ndz.kosenko@gmail.com 

 

For protracted period of working the scientists of Institute 

of irrigable agriculture of НААН many sorts of tomato are creat-

ed. These sorts are adapted to the conductions of South of 

Ukraine. Eight sorts were brought to Register of sorts of plants 

suitable to distribution in Ukraine and protected by the patents of 

Ukraine. The promising sorts (Naddniprianskii 1, Inguletskii, 

Sarmat, Kimmeriets, Legin, Kumach. Iubilenyi) are used for the 

production of tomato products (juice, catchup, can food), freez-
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ing, drying, drying. These sorts differ in the high level of the 

productivity and quality of fruits and exceed a sort-standard 

Lagidnyi. Sorts are recommended for outdoor growing of Steppe 

and Forest-steppe part of Ukraine. 
 
 

СОРГО – ПЕРСПЕКТИВНА КУЛЬТУРА ДЛЯ 

ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО  

СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Костиря І. В., Остапенко М.А., Бондаренко Н.С.,  

Ісаєва Н.М. 

 

Генічеська дослідна станція Державної установи 

 Інститут зернових культур НААН 

E-mail: buhgos@ukr.net 

 

Результативність сільськогосподарського виробниц-

тва у великій мірі залежить від погоднокліматичних умов. Як 

свідчать багаточисельні дослідження, на фоні планетарного 

зростання температури повітря в зоні південного Степу 

України просліджується чітка тенденція опустелювання, що 

потребує перегляду аграріями структури посівних площ з 

метою збільшення питомої частки культур з високими пока-

зниками жаро- та посухостійкості і мінімальним коефіцієн-

том використання вологи на одиницю урожаю. 

На наш, погляд, одним із оптимальних варіантів для 

вирішення даної задачі, безперечно, є сорго. Саме ця невиба-

глива культура, яка здатна формувати високу продуктивність 

на різноманітних ґрунтах південного регіону країни, завдяки 

глибоко проникаючій  кореневій системі та здатності витри-

мувати високі температури і тривалі посухи. 

В світі відмічається чітка тенденція на зростання посі-

вних площ соргових культур і перш за все на зерно. Серед 

зернових культур після пшениці, рису, кукурудзи, та ячменю 

посідає сорго. Його вирощують понад 80  країн світу, але 

основними виробниками зерна цієї культури є США ( 10,0 
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млн.т), Нігерія (10,5 млн.т), Індія (7,8 млн.т), Мексика (5,5 

млн.т), Судан (4,2 млн.т), Китай (2,3 млн.т), збір зерна в 

Україні становить близько 0,2 млн.т. 

За біологічною характеристикою і використанням в на-

родному господарстві соргові культури об‘єднанні в 4 групи: 

зернове ( зерно фуражне та харчове); цукрове (на кормові цілі 

та виготовлення рідкого цукру); віникове (на технічні цілі); 

трав‘янисте і сорго – суданкові гібриди (на кормові цілі). 

Результати аналізів показують, що сорго зерно-

ве,містить біля 12% білка, 65-70% крохмалю, 3,5% жиру. 

Енергетична поживність 100 кг зерна голозерних сортів та 

гібридів складає 127 кормових одиниць з вмістом перетрав-

леного протеїну 7,3 кг, зерно цукрових сортів (плівчасте) – 

відповідно  – 116 і 88. 

В 100 кг зеленої маси цукрового сорго міститься 22 

кормових одиниці і 0,6 кг перетравленого протеїну, в соку – 

до 18-20% цукрів. Зелена маса багата на амінокислоти, зок-

рема, лізин, триптофан, цистин та інші, а також присутній 

широкий спектр мінеральних речовин. В зерні виявлена ная-

вність каротину, вітамінів групи В рибофлавін та інші дуби-

льні речовини. 

В завданнях селекційного процесу, що виконуються 

на Генічеській дослідній станції в співавторстві з лабораторі-

єю селекції та технології ДУ ІЗК НААН України, входить 

створення нових сортів і гібридів соргових культур, які від-

повідають потребам сільськогосподарського виробництва та 

перш за все одержання стабільно високих урожаїв на фоні 

глобального потеплення в зоні південного Степу України. 

Основою успішного селекційного процесу повин- на 

бути велика різноманітність вихідного матеріалу, якій потен-

ційно може забезпечити створення сорту чи гібриду із запла-

нованими показниками. З цією метою на ділянці селекційного 

процесу по зерновій групі сорго висівають 17 стерильних лі-

ній, 72 самозапилених ліній, 168 зразків в колекції, 44 – в се-

лекційному розсаднику і 172 – в гібридному розсаднику. В 

колекції цукрового сорго підтримується 212 сортів та гібридів. 

Віникове сорго висівається в кількості 100 зразків сортів і лі-
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ній. Сорго суданкове налічує 100 самозапилених ліній, в коле-

кції висівається 80 і в гібридному розсаднику 168 зразків. 

На дослідній станції колективом селекціонерів за пе-

ріод проведення різновекторної селекційної роботи створено 

ряд сортів і гібридів, що відповідають виробничим потребам 

сьогодення. Так в групі зернового сорго (на фуражні цілі) 

слід відмітити: с. Генічеське 5/11, с. Генічеське 209. г. Ков-

чег, с. Ерітрея, с. Південне, с. Сріблясте, а також на харчові 

цілі для виробництва крупи (соріз) с. Перлина. 

Сорти і гібриди цукрового сорго ( с. Силосне 3 пок-

ращене, г. Сивашський 85, с. Цукрове 1, с. Ананас і с. Приа-

зовьке можуть використовувати в тваринництві на зелений 

корм або для заготівлі силосу. Сорти з високим вмістом соку 

і концентрацією цукрів, у харчовій промисловості та вигото-

влення етанолу. 

Група технічного сорго налічує 3 сорти: Таврійське 1, 

Таврійське 2 і Фараон. 

При створенні нових сортів і гібридів зернового сорго, 

підвищуючи їх продуктивність, стійкість до полягання та 

проти притаманних для соргових культур хвороб і шкідників, 

селекціонери велику увагу надають морфологічним ознакам. 

Так, довжина ніжки волоті сорго відіграє важливу роль в 

процесі збирання урожаю зерна. Волоті, в великою довжи-

ною ніжки при вирівненості посівів дозволяють зернозбира-

льній техніці скосити їх вище прапорцевого листка і, врахо-

вуючи це, ніжка завжди має суттєво меншу вологість ніж 

облиственне стебло, зерно після обмолоту в бункер  від рос-

линних решток не набирає додаткової вологи, а отже урожай 

зерна не потребує додаткової до сушки. Форма волоті сорго в 

цьому контексті також відіграє важливу роль. Дослідження-

ми встановлено, при одночасному дозріванні зерна в різних 

по формам волотей, втрати вологи у зерна суттєво різняться. 

Зерно на розлогій формі волоті з активною аерацією  інтен-

сивніше втрачає вологу і навпаки, на комових формах волоті 

у зерна вологовіддача відбувається повільніше.  

Проблема зернового сорго тісно пов‘язана з його біо-

логічною особливістю, коли дозріле, сухе зерно перебуває на 
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рослині, яка в цю фазу має зелену соковиту листкостебельну 

масу і таким чином не уможливлює провести його обмолот 

прямим комбайнуванням без попередніх додаткових затрат 

(десікації) або провести збирання урожаю роздільним шля-

хом, що також більш витратно. Вирощування зернового сор-

го с Сріблясте, завдяки морфологічним особливостям забез-

печує можливість збирання зерна прямим комбайнуванням 

без додаткової сушки. Сорт успішно пройшов державне ви-

пробування і занесений до Реєстру сортів України з 2021 ро-

ку для вирощування на фуражне зерно в соргосіючих регіо-

нів. Потенційна урожайність сорту 5,5 т/га. 

Загально відомо, Україна має великий потенціал для 

реалізації тваринницької галузі і в такому разі культура цук-

рового сорго на ряду з іншими групами відіграє важливу 

роль для забезпечення кормової бази. Внесений до Реєстру 

сортів України сорт цукрового сорго Приазовське, що відно-

ситься до середньо – пізньої групи виділяється високим рів-

нем соковитості, товщиною стебел 2,1 см внизу та 0,9 см 

вгорі при висоті 225-260 см. Коефіцієнт кущистості складає 

2-3. Урожайність біомаси 34,0-76,0 т/га з виходом соку 60% 

від загальної маси. Вміст цукрів в сокові стебла при повній 

стиглості зерна 18-19% в посушливі роки 20-21%. Високий 

рівень цукристості дає можливість використання сорту для 

одержання рідкого цукру, патоки, а також етанолу. 

Таким чином, на фоні кліматичних змін в зоні ризико-

ваного землеробства південній частині Степу України куль-

тура сорго з його посухостійкістю, високою продуктивністю 

та універсальністю застосування повинна зайняти в структурі 

посівних площ більш вагоме місце. 
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SORGHUM – A PROMISING CROP FOR GROWING IN 

THE SOUTHERN STEPPE OF UKRAINE 

 

Kostyria I.V., Ostapenko M.A., Bondarenko N.S., 

Isaieva N.M. 
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of Grain Crops” of NAAS 
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The article highlights some results of breeding carried out 

at Henichesk Experimental Station of the Institute of Grain Crops 

(NAAS of Ukraine) in order to preserve the genetic material of 

sorghum crops developed over many decades, which is relevant 

under climatic changes, and provides characteristics of newly 

created varieties of grain sorghum (Sribliaste) and sugar sorghum 

(Pryazovske) for growing in the arid region of the steppe. Sribli-

aste has a spreading panicle, which contributes to the rapid drying 

of grain and does not need additional drying. Its potential yield is 

5.5 t/ha. Pryazovske has high stems of 225-260 cm, a biomass 

yield of 34.0-76.0 t/ha with a juice output of 60%, and sugar con-

tent of 18-19% (up to 21% in dry years). 
 
 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ СОРТИ ПЕРСИКА  

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТА СЕЛЕКЦІЇ 

 

Красуля Т.І. 

 

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені 

М.Ф. Сидоренка ІС НААН 

E-mail: t.krasulia@ukr.net 

 

Персик є цінною, але не основною промисловою ку-

льтурою в Україні. За площею насаджень та обсягами вироб-

ництва плодів він поступається вишні та сливі. Проте завдя-

ки високим смаковим якостям, багатому біохімічному складу 
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та лікувальним властивостям персики користуються значним 

попитом у споживачів, що стимулює садівників розширюва-

ти площі під цією культурою. Відповідно постає питання про 

сортовий склад насаджень, адже саме сорт значною мірою 

визначає ефективність будь-якої технології вирощування, 

популярність плодів на ринку та прибутковість саду. 

В Україні промислова культура персика зосереджена 

переважно у її південних регіонах, де зима характеризується 

нестійким температурним режимом. Відбувається чергуван-

ня холодних періодів і відлиг, що сприяє швидкому виходу 

дерев із стану глибокого спокою та зниженню їх морозостій-

кості. У зв'язку з цим однією з найважливіших вимог до сор-

тів є стійкість до низької зимової температури. Окрім цього, 

сорти мають відзначатися високими товарними і смаковими 

якостями плодів, що гарантує високий попит у покупців, а 

відтак і вищу ціну на продукцію. 

На Мелітопольській дослідній станції садівництва 

імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН створено сорти персика різ-

них строків достигання, адаптовані до погодних особливос-

тей південних регіонів, та з високими ринковими можливос-

тями. До того ж, дані сорти є цінним вихідним матеріалом 

для подальшої селекційної роботи, оскільки оновлення сор-

тименту є безперервним процесом. Наводимо коротку госпо-

дарсько-біологічну характеристику мелітопольських сортів із 

вказанням їх селекційно важливих ознак. 

Іюньський ранній. Зимостійкість сорту висока (7 ба-

лів). Відзначається високою стійкістю до кучерявості листків 

персика, в епіфітотійний рік ураження не перевищує 2,0 ба-

лів. Врожайність за відсутності стабільних поливів 5-8 т/га. 

Плоди середньої величини, 120-149 г. Шкірочка біло- або 

кремово-зелена, слабко опушена, з фіолетово-червоним ру-

м'янцем, що займає до половини поверхні. Оцінка привабли-

вості зовнішнього вигляду плодів висока, 8 балів. М'якоть 

кремово-зелена, волокниста, гармонійного кисло-солодкого 

смаку (8 балів), від кісточки не відокремлюється. Плоди дос-

тигають наприкінці червня – у перших числах липня. 
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Селекційно цінні ознаки сорту: висока зимостійкість 

генеративних бруньок, висока стійкість до кучерявості лист-

ків персика, висока оцінка привабливості зовнішнього вигля-

ду і смаку плодів, ранній строк достигання. 

Чарівник. Зимостійкість сорту середня (5 балів). Ку-

черявістю листків персика уражується у слабкій мірі, до 2,0 

балів. Урожайність за нерегулярного зрошення 8-15 т/га. 

Плоди середньої величини, 125-149 г. Шкірочка середньо 

опушена, жовто-оранжева або оранжева з яскравим червоним 

рум'янцем, що охоплює до половини поверхні (8-9 балів). 

М'якоть жовто-оранжева, волокниста, кисло-солодкого смаку 

(8-9 балів), добре відокремлюється від кісточки. Плоди дос-

тигають у середині липня. Селекційно цінні ознаки сорту: 

висока врожайність, високі показники привабливості зовні-

шнього вигляду та смакових якостей плодів. 

Іван Тупіцин. Сорт є результатом сумісної роботи з 

Майкопською дослідною станцією ВНДІР ім. М.І. Вавілова. 

Зимостійкість не нижче середнього рівня (5-7 балів). Прояв-

ляє високу стійкість до збудника кучерявості листків персика 

(7 балів). Урожайність за нерегулярного зрошення 6-10 т/га. 

Плоди великі, масою 175-199 г. Шкірочка із слабким опу-

шенням, світло-оранжева із яскраво-червоним рум‘янцем на 

сонячному боці, який охоплює до половини поверхні (8 ба-

лів). М'якоть світло-оранжева, ніжно волокниста, гармоній-

ного кисло-солодкого смаку (8-9 балів), добре відокремлю-

ється від кісточки. Плоди достигають у другій декаді липня. 

Селекційно цінні ознаки сорту: великоплідність, високі сма-

кові якості плодів. 

Мелітопольський ясний. Зимостійкість сорту не ниж-

че середнього рівня(5*7 балів). У роки з помірним розвитком 

збудника кучерявості листків проявляє високу стійкість до 

хвороби (7 балів). Урожайність за нерегулярного зрошення 

становить 6-14 т/га. Плоди середньої величини, масою 120-147 

г, середньо опушені, кремові з червоно-малиновим рум'янцем, 

який охоплює до двох третин поверхні (8 балів). М'якоть кре-

мова, ніжно-волокниста, гармонійного кисло-солодкого смаку 

(8-9 балів), напівзросла з кісточкою. Строк достигання плодів 
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– кінець другої – початок третьої декади липня. Селекційно 

цінні ознаки сорту: висока врожайність, привабливий зовніш-

ній вигляд та високі смакові якості плодів. 

Дар Степу. Зимостійкість сорту середня (5 балів), на 

рівні сорту Редхавен. В епіфітотійні роки у середній мірі 

уражується кучерявістю листків (3,0 бали). Врожайність за 

нерегулярного зрошення 8-11 т/га. Плоди вище середньої 

величини та великі, 180-207 г. Шкірочка із середнім опушен-

ням, оранжева, з темно-червоним рум'янцем, який охоплює 

до двох третин поверхні (8 балів). М'якоть оранжева, волок-

ниста, гармонійного кисло-солодкого смаку (8-9 балів), доб-

ре відокремлюється від кісточки. Достигання плодів відбува-

ється наприкінці першої декади серпня. Селекційно цінні 

ознаки сорту: високі товарні та споживчі якості плодів. 

Спокуса - сорт нектарину. Відзначається зимостійкіс-

тю на рівні середніх високих значень (5-7 балів). Стійкість до 

кучерявості листків персика висока, ураження патогеном 

становить 1,1-2,4 бала. Урожайність за нерегулярного зро-

шення 6-8 т/га. Плоди середньої величини, масою 127-146 г, 

оранжеві із синювато-червоним рум‘янцем на більшій части-

ні поверхні (8 балів). М'якоть оранжева, волокниста, кисло-

солодка (8-9 балів), добре відокремлюється від кісточки. 

Плоди достигають наприкінці другої – на початку третьої 

декади серпня. Селекційно цінні ознаки сорту: вихідна фор-

ма для створення сортів нектарину, привабливий зовнішній 

вигляд та високі смакові якості плодів. 

Ласунець. Відзначається стабільно високою зимос-

тійкістю (7 балів). Проявляє високу стійкість до кучерявості 

листків персика (7 балів). Урожайність за нерегулярного 

зрошення 6-12 т/га. Плоди середньої та вище середньої вели-

чини, масою 131-190 г. Шкірочка із середнім опушенням, 

оранжева, із невеликим червоним рум‘янцем на сонячному 

боці (7 балів). М'якоть оранжева, волокниста, пречудового 

кисло-солодкого смаку (8-9 балів), добре відокремлюється 

від кісточки. Строк достигання плодів – кінець другої – по-

чаток третьої декади серпня. Селекційно цінні ознаки сорту: 

стабільно висока зимостійкість, високі смакові якості плодів. 
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Віренея. Проявляє переважно високу зимостійкість (7 

балів) та стійкість до кучерявості листків персика (7 балів). 

Урожайність за нерегулярного зрошення сягає 20 т/га. Плоди 

середні, масою 110-140 г. Шкірочка із слабким опушенням, 

оранжева, з червоним рум‘янцем на сонячному боці, який 

охоплює третину поверхні. М'якоть оранжева, волокниста, 

помірно солодка (7 балів), добре відокремлюється від кісточ-

ки. Плоди достигають у третій декаді серпня. Селекційно цін-

ні ознаки сорту: висока зимостійкість, висока врожайність. 

Ювілейний Сидоренка. Зимостійкість переважно ви-

сока (7 балів). Стійкий до кучерявості листків персика (7 ба-

лів). Врожайність за відсутності стабільних поливів 8-10 т/га. 

Плоди великі, 223-254 г. Шкірочка середньо опушена, жовто-

оранжева з червоним рум'янцем на третині поверхні (8 балів). 

М'якоть жовто-оранжева, злито-волокниста, кисло-солодка (7 

балів), добре відокремлюється від кісточки. Селекційно цінні 

ознаки сорту: висока зимостійкість, великоплідність. 

Таким чином, наведена коротка характеристика сортів 

персика і нектарина, створених для умов південного Степу 

України, дозволить садівникам прийняти рішення щодо сор-

тового складу майбутніх насаджень і забезпечити безпере-

бійне забезпечення споживачів плодами персика протягом 

сезону. Вказані сорти відзначаються високим рівнем прояву 

таких ознак, як зимостійкість генеративних бруньок, стій-

кість до кучерявості листків персика, врожайність, приваб-

ливість зовнішнього вигляду і смакові якості плодів. Залу-

чення їх у гібридизацію дозволить максимально поєднати 

цінні ознаки в одному генотипі.  

 

MELITOPOL PEACH VARIETIES FOR PRODUCTION 

AND BREEDING 

 

Krasulia T.I. 

 

M.F. Sydorenko Melitopol Research Station of Fruit Growing of 

the Institute of Horticulture NAAS 

E-mail:  t.krasulia@ukr.net 
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Industrial peach crop in the South of Ukraine will be 

successful only with highly frost-resistant varieties. Varieties 

should be also highly marketable and show good palatability of 

fruits. Melitopol Research Station of Fruit Growing has created 

highly marketable peach varieties with various ripening time, 

adapted to the weather of the southern regions. Economic and 

biological characteristics of these varieties as well as their breed-

ing-important features are briefly described. 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СЕЛЕКЦИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В 

УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ 

 

Лаврова Г.Д., Коблай С.В., Рабичук А.В., Очкала О.С., 

Джус Т.О. 

 

Селекционно-генетический институт – Национальный 

центр семеноведения и сортоизучения 

E-mail: bobovi.sgi@ukr.net 

 

В последние годы в Украине наблюдаются изменения 

климата, которые требуют качественно новых подходов к 

созданию сортов сельскохозяйственных культур, в том числе 

зернобобовых. Существенное возрастание амплитуды коле-

баний таких погодных факторов как температура, сумма 

осадков и их перераспределение по сезонам и месяцам года  

обуславливает необходимость создания генотипов с мини-

мальной реакцией на изменения условий окружающей среды. 

В отделе селекции, генетики и семеноводства бобовых 

культур  Селекционно-генетического института в настоящее 

время проводится  работа по созданию новых сортов гороха, 

нута и сои. Основными направлениями селекции этих куль-

тур в нашем институте являются:  

- повышение уровня адаптивности к неблагоприятным 

условиям окружающей среды, особенно к засухе; 

- увеличение урожайности; 
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- улучшение кормовых и пищевых качеств семян, по-

вышение содержания в них белка. 

Селекция зернобобовых культур в СГИ ведется без 

орошения, поэтому метеорологические условия имеют боль-

шое влияние на величину и качество урожая. Зона, в которой 

осуществляются исследования, относится к Степи (ГТК 0,71-

1,00) и сухой Степи (ГТК 0,41-0,70), и является удобным по-

лигоном для отбора наиболее адаптированных к засушливым 

условиям генотипов в естественной среде без использования 

специальных приспособлений или установок искусственного 

климата. Созданные в таких жестких условиях сорта показы-

вают достойные результаты при прохождении государствен-

ного сортоиспытания во всех зонах Украины. 

Селекция сои проводится в нашем институте с 1979 

года. За это время были созданы свыше 30 сортов, которые 

были районированы в Украине, Беларуси, Российской Феде-

рации, Молдове. Сейчас в государственном реестре сортов 

растений Украины находится 11 сортов сои нашей селекции 

(Васильківська, Ариадна, Сяйво, Фенікс, Симфонія, Еврідіка, 

Орфей, Аврора, Південна Зоря, Таверна, Серенада), макси-

мальные урожаи которых в разных зонах составляют 2,7-3,9 

т/га. Все эти сорта устойчивы к засухе, полеганию и растрес-

киванию бобов, имеют комплексную устойчивость к основ-

ным заболеваниям (фузариоз, пероноспороз, аскохитоз, бак-

териоз) на уровне 7-9 баллов. В экологическом сортоиспыта-

нии СГИ за 2010-2020 годы высокую стабильность урожай-

ности показали Таверна (bi=0,61, s
2

d=4,85), Аврора (bi=1,06, 

s
2

d=1,62), Південна Зоря (bi=1,19, s
2

d=0,71), Серенада (bi=1,15, 

s
2

d=4,55). Сорта Ариадна, Симфонія, Орфей, Еврідіка 

(bi=1,31-1,49) относятся к сортам интенсивного типа и дают 

большую прибавку урожайности при улучшении условий 

выращивания. Важным признаком сортов сои одесской селе-

кции является повышенное содержание белка в семенах. По 

данным 2016-2018 годов самыми высокобелковыми были 

сорта Орфей, Еврідіка и Серенада со средней белковостью 

42,8%, 42,0% и 41,7% соответственно, при содержании жира 

19-23%. Среди селекционных линий, созданных нами, неко-
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торые образцы имеют белковость выше 44%. В последние 

годы большое внимание уделяется поиску селекционного 

материала сои с повышенным содержанием изофлавонов в 

семенах (300-400 мкг/г). 

Селекция нута в институте ведется с 1995 года. Было 

создано и внесено в разные годы в Реестр 11 высокопродук-

тивных технологичных сортов, из которых в настоящее вре-

мя районированы 6: Буджак, Тріумф, Одисей, Скарб, Ярина, 

Достаток. В условиях экологического испытания в Одесской 

области в наиболее благоприятном по распределению осад-

ков 2019 году без экстремальных условий во время созрева-

ния (ГТК = 0,75) урожайность наших сортов составляла 0,90-

1,19 т/га (при урожайности сортов других селекционных 

учреждений 0,78-0,99 т/га). Максимальная урожайность но-

вых сортов за период госсортоиспытания составила 2,70-2,98 

т/га в условиях северной Лесостепи Сумской области и 1,17-

2,00 т/га в Одесской области. Из предложенных производ-

ству 6 крупносемянных сортов нута (масса 1000 семян 350-

450 г) пять имеют светлые семена и один (Ярина) – коричне-

вые, они толерантны к фузариозу и аскохитозу, содержат в 

семенах 28-30% белка и 7-11% жира. 

Селекция гороха в СГИ – НЦСС велась в несколько 

этапов. С 1930 по 1995 годы были созданы наиболее извест-

ные зерноукосные (Одесский 40, Родник, Курган) и зерновые 

(Одесский 61, Одесский 119, Рутин, Кварц, Топаз, Топаз 2) 

сорта листочкового морфотипа. С 2001 года начался второй 

этап, во время которого были созданы и внесены в Реестр 5 

сортов гороха усатого морфотипа (Свит, Круиз, Пристань, 

Дарунок Степи и Белый Ангел). В условиях экологического 

испытания Одесской области (южная Степь) в наиболее бла-

гоприятные по увлажнению годы (2016-2017, ГТК 0,83-1,35) 

урожайность наших сортов составляла 2,9-3,2 т/га при уро-

жайности других сортов 2,7-3,2 т/га. При этом осадки были 

распределены более или менее равномерно от посева до 

налива. Экстремальные условия сложились в 2018-2019 гг. 

(ГТК 0,47-0,73) и в 2020 году, когда после сухой осени и бес-

снежной зимы осадков не было до конца мая. Выпавшие с 
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конца мая по июнь обильные дожди не исправили ситуацию, 

так как вегетация растений гороха уже подходила к концу. В 

результате урожай семян в эти годы был низким и в среднем 

составил 0,4-0,7 т/га. За время государственного сортоиспы-

тания в зонах достаточного увлажнения Лесостепи и Полесья 

(Сумская, Черниговская, Тернопольская и Волынская обла-

сти) сорта одесской селекции формировали максимальную 

урожайность 3,65-4,82 т/га. Из предложенных производству 

пяти сортов гороха зернового усатого морфотипа четыре яв-

ляются полукарликами (Свит и Белый Ангел – с гладкими 

семенами, Пристань и Дарунок Степи – с признаком неосы-

паемости), а сорт Круиз – среднерослый с гладкими семена-

ми. Все пять сортов устойчивы к полеганию (7-9 баллов) и к 

основным болезням (фузариозу, аскохитозу, антракнозу и 

пероноспорозу). Содержание белка в их семенах находится 

на уровне 23-25%. В последние годы проводится интенсив-

ная работа по подбору исходного материала для создания 

пригодных для подзимнего посева сортов гороха зернового, 

которые будут способны давать более высокие урожаи за 

счет эффективного использования осенне-зимней и ранневе-

сенней влаги. 

 

DRENDS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF 

BREEDING LEGUMES IN THE SOUTHERN STEPPE OF 

UKRAINE 

 

Lavrova G.D., Koblai S.V., Rabychuk A.V., Ochkala O.S., 

Dzhus T.O. 

 

Plant Breeding and Genetics Institute – National Center of Seed 

and Cultivar Investigation 

E-mail: bobovi.sgi@ukr.net 

 

The legume breeding in the PBGI is carried out without ir-

rigation, so the meteorological conditions have a great impact on 

the yield amount and quality. 
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The research location is defined as steppe (HTC 0.71-

1.00) and dry steppe (HTC 0.41-0.70), and is a convenient trial 

site for the selection of the most drought-resistant genotypes in 

the natural environment. 

Varieties of soybean, pea and chickpea created under such 

harsh conditions showed good results in the state trials in all areas 

of Ukraine. 

A significant increase in the amplitude of weather fluctua-

tions and their redistribution by seasons and months of the year 

necessitates the creation of genotypes with minimal response to 

changes in environmental conditions. 
 
 

ГРУПУВАННЯ СОРТІВ І ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ 

ОЗИМОЇ ЗА ПЛАСТИЧНІСТЮ ТА СТАБІЛЬНІСТЮ 

ПРОЯВУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК  

 

Леонов О.Ю., Усова З.В., Суворова К.Ю., 

Іодковський В.З., Скрипник О.О., Хухрянська М.М., 

Байбак М.І., Зуза О.О. 

 

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН 

E-mail: ppiww2017@gmail.com 

 

Селекція на екологічну пластичність набуває 

особливого значення у вирішенні питань адаптації 

рослинництва до змін клімату. Цей напрям гарантує 

отримання стабільних і високих урожаїв за різних умовах 

вегетації. Екологічною пластичністю вважають середню 

реакцію сорту на зміну умов середовища, а стабільність – це 

відхилення емпіричних даних у кожному середовищі від 

середньої реакції.  

Визначення показників екологічної адаптивності за 

продуктивністю та кількісними ознаками, які характеризують 

врожайність та якість зерна, широко використовують для 

різних культур: ячменю ярого, вівса, пшениці м'якої ярої, 

ріпаку ярого, соняшнику, зернобобових, цукрових буряків та 

mailto:ppiww2017@gmail.com
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ін. Оцінка екологічної пластичності та стабільності сортів 

сільськогосподарських культур дає можливість різнобічно 

охарактеризувати їх щодо потенціальної продуктивності, 

технологічної якості та стійкості до дії стресових факторів. 

Вказані величини за своєю суттю є взаємодоповнюючими 

показниками, і високостабільні зразки на зміну зовнішніх 

умов відповідають більш прогнозованою реакцією. При 

вивченні взаємодії генотип × середовище у різних культур 

найбільш широко використовують порівняльні методи.  

Метою наших досліджень було визначення показників 

екологічної пластичності і стабільності зразків пшениці 

озимої за кількісними ознаками продуктивності та якості 

зерна, встановлення рівня їх прояву за проаналізованими 

ознаками.  

Для вивчення особливостей прояву стабільності та 

пластичності показників: врожайності, вмісту білка в зерні, 

сили борошна сортів та ліній пшениці озимої провели 

регресійний аналіз за методикою Eberhart S.A., Russell W.A. 

Реакцію сорту на зміну умов середовища (пластичність) 

визначали за коефіцієнтом лінійної регресії b. Для 

групування зразків за ознаками урожайності та сили борошна 

у зв'язку із зміною умов вирощування використано спосіб, 

який полягає у визначені кількості кластерів методом Варда з 

масштабами евклідових відстаней 25-45% та подальшому їх 

аналізі методом K-середніх при виборі початкових центрів 

кластерів шляхом максимізації відстаней. 

В результаті вивчення сортів та ліній пшениці м‘якої 

озимої селекції Інституту рослинництва імені В.Я. Юр‘єва 

НААН за пластичністю та стабільністю показників врожайнос-

ті, вмісту білка в зерні, сили борошна встановлено, що всі сорти 

за цими показниками відносяться до пластичних. Методом кла-

стерного аналізу проведено групування сортів за рівнем прояву 

цих ознак. За урожайністю високий рівень пластичності, близь-

кий до стандартів Подолянка і Смуглянка, відмічено у сортів: 

Досконала, Альянс, Здобна, Метелиця харківська, Гайок. Низь-

копластичними виявилися зразки: Запашна, Еритроспермум 
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832-14 (Eryth.832-14), Мальованка, Краса ланів, які забезпечу-

вали стабільно високий врожай на рівні стандарту Бунчук.  

За масштабами евклідових відстаней при об'єднанні 

методом Варда по показнику – урожайність отримано 4 

кластери. До першого кластеру увійшли високоврожайні 

пластичні сорти інтенсивного типу Мавка ІР (8,26 т/га), 

Проня (8,18 т/га), лінія Лютесценс 48-13 (Lut.48-13) (8,06 

т/га). Другий кластер – це пластичні сорти з врожайністю на 

рівні стандарту Бунчук (7,70 т/га): Мальованка, Запашна, 

лінія Еритроспермум 832-14 та сорти з високою 

пластичністю на рівні стандарту Смуглянка і врожайністю 

від 7,18 т/га до 7,69 т/га: Запашна, Фермерка, Розкішна, 

Метелиця харківська, Альянс, Гайок, Здобна, Досконала. До 

третього кластеру відносяться сорти, які незалежно від 

погодних умов року були стабільними за врожайністю, хоча 

дещо поступалася стандартам (від 6,65 т/га до 7,34 т/га): 

Краса ланів, Гармоніка, Привітна, Патріотка, Статна, 

Дорідна. До четвертого кластеру увійшли пластичні 

середньоврожайні сорти на рівні стандартів Єдність і 

Подолянка: Вигадка, Принада, Приваблива. 

Аналіз вмісту білка в досліджуваних зразках пшениці 

озимої за результатами визначення коефіцієнту регресії та роз-

поділу за кластерним аналізом показав, що пластичними сор-

тами з найвищим серед вивчених зразків вмістом білка в зерні є 

сорти: Проня, Гармоніка, Принада, Привітна, Приваблива, До-

рідна, стандарт Бунчук. Сорти цієї групи належать до сортів 

універсального типу використовування, які незалежно від умов 

вирощування формують зерно 1-2 класу.  

Високими показниками сили борошна (від 242 од. а. до 

281 од. а.) характеризувались сорти групи стандарту Смуглян-

ка: Коровайна, Принада, Проня, Фермерка, Мальованка, Лю-

тесценс 48-13.  

Методом кластерного аналізу вивчені сорти об‘єднані у 

5 основних груп за рівнем прояву вивчених ознак: 

1. Високопластичні за урожайністю, вмістом білка і 

стабільні за силою борошна: Гайок, Метелиця харківська, 

Здобна. 
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2. Сорти подібні до стандарту Подолянка, які 

пластичні за урожайністю, вмістом білка, високопластичні за 

силою борошна: Гармоніка, Дорідна, Привітна, Приваблива, 

Принада, Фермерка. 

3. Пластичні за врожайністю, стабільно формують 

зерно з високими показниками якості зерна незалежно від 

погодних умов: Проня і Коровайна. 

4. Сорти, які незначною мірою реагують на зміну 

погодних умов, забезпечують стабільні врожаї, мають 

середній і вище середнього вміст білка і високу силу 

борошна: Вигадка і Мальованка. 

5. Сорти, які незначною мірою реагують на зміну по-

годних умов, забезпечують стабільні врожаї, стабільно се-

редню силу борошна, але пластичні за вмістом білка: За-

пашна, Патріотка.  

На нашу думку відносно низькі розбіжності значень 

коефіцієнтів регресії вивчених показників пояснюються тим, 

що до завершення конкурсного випробування доходять лінії, 

які показують стабільно високі за роками урожайність та якість 

зерна. 

 
GROUPING OF COMMON WINTER WHEAT VARIETIES 

AND LINES BY PLASTICITY AND STABILITY OF 

VALUABLE CHARACTERISTICS 

 

Leonov O.Yu., Usova Z.V., Suvorova K.Yu., Iodkovskyi V.Z., 

Skrypnyk O.O., Khukhrianska M.M, Baibak M.I., Zuza O.O. 

 

Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev NAAS  

E-mail: ppiww2017@gmail.com 

 

Common winter wheat accessions were tested for plas-

ticity and stability of yield, protein content, and flour strength. 

The regression coefficients showed that all the accessions be-

longed to plastic varieties. High plasticity of yield was intrinsic to 

Doskonala, Alians, Zdobna, Metelytsia Kharkivska, and Haiok. 

The accessions were divided into 4 clusters according to their 
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yields. Cluster 1 included high-yielding plastic varieties Mavka 

IR, Pronia, Lut.48-13. Varieties Pronia, Harmonika, Prynada, 

Pryvitna, Pryvablyva, and Doridna with a high protein content 

belonged to the group of plastic ones. High yield and stable pro-

tein content were observed for Zapashna, Alians, Rozkishna, 

Lut.48-13,  and Eryth.832-14. Korovaina, Prynada, Pronia, Fer-

merka, Malovanka, Lut.48-13 were characterized by high flour 

strength. 
 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ГІБРИДІВ КУ-

КУРУДЗИ ІНТЕНСИВНОГО ТИПУ ДЛЯ УМОВ ЗРО-

ШЕННЯ 

 

Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О. 

 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

E-mail: tmarchenko74@ukr.net 

 

В останні роки загальні площі посівів кукурудзи в 

Україні значно зросли, в т. ч. на зрошуваних землях, що обу-

мовлює потреби виробництва отримувати стабільні й високі 

врожаї зерна. Особливої актуальності вирощування кукуру-

дзи в умовах зрошення набуває у зв‘язку з тенденціями зміни 

клімату у напряму посушливості. В той же час, ведеться роз-

робка інноваційних технологій вирощування, що зменшує 

собівартість та підвищує рентабельності виробництва куку-

рудзи. Але ці ефективні заходи не завжди дають очікувані 

результатів тому, що не враховуються особливості нових 

гібридів, їх генотип реакція на умови вирощування.  

Фундаментальним напрямом підвищення валових 

зборів кукурудзи є впровадження гібридів інтенсивного типу 

з високою урожайністю та якістю зерна, низькою збираль-

ною вологістю. Проте, не всі гібриди однаково реагують на 

конкретні агроекологічні умови, тому і реалізація потенцій-

ної продуктивності гібридів проходить по-різному. Інтенсив-

ні гібриди для створення високого врожаю зерна потребують 
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велику кількість поживних речовин та води, тому вимагають 

відповідної агротехніки. Якщо такі умови відсутні, то потен-

ційно більш продуктивний гібрид не тільки не дає збільшен-

ня, але й може поступитись за врожайністю іншому менш 

продуктивному, проте і менш вимогливому до вирощування 

гібриду. Отже потрібен диференційований підхід до селекції 

гібридів відповідної групи стиглості та призначення. Для 

підвищення рівня реалізації продуктивності сучасних гібри-

дів, важливе значення має розробка морфо-фізіологічних, 

гетерозисних моделей та селекція гібридів на цій основі зі 

специфічною адаптивністю до умов зрошення. Проблема 

селекції гібридів кукурудзи інтенсивного типу пов‘язана зі 

створенням базового вихідного матеріалу (лінія –

батьківських компонентів) з високою комбінаційною здатні-

стю, адаптованістю до агроекологічних умов Південного 

Степу та оптимального вологозабезпечення. 

Тому, створення вихідного матеріалу, гібридів куку-

рудзи інтенсивного типу для умов зрошення та визначення їх 

реакції на інноваційні технології вирощування, розробка те-

хнології прискореного розмноження батьківських компонен-

тів є актуальним напрямом досліджень. 

Найважливішим завданням селекціонера є використо-

вуючи нові методи,  створити нові батьківські компоненти та 

гібриди, з високими адаптивними властивостями. Стійкі до 

негативних факторів навколишнього середовища, здатні да-

вати максимальний урожай при інтенсивній технології ви-

рощування і стабільний урожай за екстенсивної технології 

вирощування. При проведенні досліджень необхідно врахо-

вувати природні (середня температура й вологість повітря, 

кількість атмосферних опадів, максимальна температура по-

вітря та ін.) та антропогенні (зрошення, гібриди, батьківські 

форми, густота рослин, обробіток препаратами та ін.), чин-

ники, які суттєво впливають на показники продуктивності 

сільськогосподарських культур. 

Дослідження проводили протягом 2008-2020 років на 

дослідному полі Інституту зрошуваного землеробства НААН 

України, що знаходиться в 12 км від м. Херсона на землях 
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Інгулецького зрошувального масиву. Херсонська область 

характеризується помірно-континентальним кліматом з м'я-

кою малосніжною зимою і жарким посушливим літом, щоро-

ку бувають періоди з сильними вітрами, пиловими бурями та 

суховіями.  

Встановлено, що, в умовах зрошення, морфометричні 

ознаки гібридів кукурудзи мають свою специфіку прояву. 

Визначено оптимальне співвідношення висоти рослин гібри-

дів різних груп стиглості та рівня урожайності зерна, так для 

середньоранньої групи у фазі припинення лінійного росту 

оптимальною є висота рослин 235-265 см і урожайність зерна 

12,98-13,81 т/га; для середньостиглої групи – 255-257 см з 

урожайністю зерна на рівні 15,17-15,82 т/га. Для середньопі-

зніх гібридів оптимум висоти рослин для забезпечення най-

вищої врожайності зерна (понад 15 т/га) знаходиться в межах 

від 270 до 280 см.  

Визначено врожайність зерна експериментальних гіб-

ридів за показником «індекс співвідношення висоти кріплен-

ня качана до висоти рослин» у досліджуваних гібридів індекс 

коливався від 0,371 до 0,483, що дозволило провести експрес 

добір за максимальною врожайністю зерна новостворених 

гібридів кукурудзи, індекс співвідношення висоти прикріп-

лення качана до висоти рослин становить від 0,420 до 0,450.  

Встановлено фенотипову та генотипову мінливість 

ознаки «маса зерна з качана» у базових та новостворених 

батьківських ліній. Показник генотипового різноманіття в 

кожній із груп генетичних плазм мав перевищення над від-

повідним показником модифікаційної мінливості, що вказує 

на генотипову значущість розбіжностей між батьківськими 

компонентами за ознакою «маса зерна з качана». У всіх гіб-

ридів F1 за ознакою «маса зерна з качана» спостерігався зна-

чний гетерозис. Показники істинного гетерозису були на рів-

ні від 185% до 261%. Показники істинного та гіпотетичного 

гетерозису найбільшого значення набули у гібридах, де в 

яких в якості материнської лінії використані новостворені 

лінії плазми Змішана.  
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Встановлено, що краплинне зрошення сприяє форму-

ванню найвищої врожайності насіння ліній – батьківських 

компонентів гібридів, яка, в середньому, склала 4,61 т/га. За 

поливом дощуванням врожайність насіння ліній була дещо 

нижче – 4,05 т/га. В порівнянні з дощуванням прибавка вро-

жаю від краплинного зрошення склала 0,56 т/га, або 12,1%.  

В умовах зрошення, достатньо ефективним прийомом 

добору перспективних гібридів кукурудзи є показник проте-

рогінії, що забезпечує найвищу ступінь запліднення качана. 

Генотипова мінливість показника синхронності цвітіння була 

найбільшою серед гібридів середньопізньої та пізньостиглої 

груп ФАО (Vg,% = 1,71-1,93). Аналіз парних коефіцієнтів 

кореляції показників протерогінії з іншими ознаками пока-

зав, що більшість господарсько–важливих властивостей ма-

ють позитивні парні залежності. Стабільно проявлявся пози-

тивний зв‘язок коефіцієнту синхронності з довжиною качана, 

діаметром качана, висотою рослин (r = +0,12…+0,20) та з 

урожайністю зерна (r = +0,58…+0,82) . 

Розроблені морфо-фізіологічні та гетерозисні моделі 

гібридів та створені на їх онові інноваційні гібриди кукуру-

дзи ФАО 150-600 для умов зрошення, що володіють компле-

ксом цінних господарських ознак, здатні формувати високі 

врожаї при зрошенні (11-17 т/га зерна), при цьому ефективно 

використовувати поливну воду, мінеральні макро- і мікродо-

брива, володіють швидкою вологовіддачею зерна при дозрі-

ванні, мають високу стійкість проти основних хвороб та шкі-

дників, що закладено в їх генетичному потенціалі.  

Визначено, що для отримання високих і стабільних 

урожаїв зерна кукурудзи в умовах  зрошуваної зони Степу 

України необхідно мати спектр гібридів, що мають різний 

тип реакції на зміну умов середовища: інтенсивного типу – 

для отримання максимальних урожаїв на кращих зрошуваних 

полях; гомеостатичні – для отримання гарантованого врожаю 

на гірших і неполивних полях; середньо пластичні, що воло-

діють широким адаптивним потенціалом, – для отримання 

відносно стабільних врожаїв на полях з нестабільним агро-

фоном (поля з низьким гідромодулем зрошувальної системи).  
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Створено 8 гібридів кукурудзи звичайної зернового 

напряму: ранньостиглий гібрид кукурудзи Степовий (ФАО 

190); середньоранні гібриди: Чорномор (ФАО 250), Олешків-

ський (ФАО 280); середньостиглі гібриди: Тронка (ФАО 

380), Тавричанка (ФАО 380); середньопізні гібриди: Гілея 

(ФАО 420), Ламасан (ФАО 420), Віра (ФАО 420), що занесе-

ні до Реєстру сортів, придатних для поширення в Україні.  

Удосконалені теоретичні основи створення гібридів 

кукурудзи інтенсивного типу для умов зрошення. Створено 4 

гібрида кукурудзи: Ярик, Січовий, Дарунок херсонський, 

Булат херсонський, різних груп стиглості з високою адапти-

вністю до умов зрошення, низькою збиральною вологістю 

зерна та урожайністю 14,0-16,0 т/га. 

 

THEORETICAL BASICS OF CREATION OF INTENSIVE 

CORN HYBRIDS FOR IRRIGATION 

 

Marchenko T.Yu., Lavrynenko Yu.O. 

 

Institute of Irrigated Agriculture of NAAS 

E-mail: tmarchenko74@ukr.net 

 

It was determined that to obtain high and stable yields of 

corn grain on irrigation in the steppe of Ukraine, one should have 

a range of hybrids that differently respond to changing environ-

mental conditions: intensive - to obtain maximum yields on the 

best irrigated fields; homeostatic - to obtain guaranteed yields in 

the worst and non-irrigated fields; medium-plastic, with a wide 

adaptability - to obtain relatively stable yields in fields with un-

stable agricultural background (fields with a low irrigation modu-

lus). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ 

СТЕАРИНОВОГО ТИПУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ 

 

Матвєєва Т.В., Папченко В.Ю. 

 

Український науково-дослідний інститут олій та жирів 

НААН 

E-mail: matveeva7390@gmail.com; vikucya@gmail.com 

 

Здійснено дослідження насіння соняшнику лінії 

Х114В з підвищеним вмістом гліцеридів стеаринової кисло-

ти, а саме визначено фізико-механічні властивості та якість 

шеретування насіння. 

Результати вимірювання лінійних розмірів насіння 

оброблено методами математичної статистики з одержанням 

варіаційних рядів та кривих розподілу. Частота появи насін-

ня Х114В однакової довжини, ширини та товщини складає 

35%, 29% та 27%, відповідно, що сприятливо впливатиме на 

очистку насіннєвої маси від сміттєвої і олійної домішки пе-

ред надходженням насіння соняшнику на виробництво. Кри-

ва розподілу ширини насіння соняшнику Х114В дещо відріз-

няється від кривих розподілу довжини та товщини, так як 

має декілька піків частот (27% та 22%), що може ускладнити 

процес підбору сит для відділення сміттєвої домішки. Вміст 

лушпиння даної лінії насіння соняшнику на рівні 32%, що 

співпадає з характеристиками класичного насіння. 

Якісне шеретування насіння соняшнику є одним з ос-

новних та найскладніших завдань, що постає перед виробни-

ками, адже від того, наскільки повним буде відокремлення 

оболонки насіння від ядра, залежить якість кінцевого проду-

кту. 

Дослідження шеретування насіння соняшнику Х114В 

здійснено на лабораторній відцентровій насіннєрушці 

«2 Іхно». Насіння надходять на шеретування з вологістю 7%, 

як на більшості заводів з виробництва соняшникової олії. 

Встановлено, що чим більше частота обертання ротору на-

сіннєрушки, тим більшою є ступінь шеретування насіння, так 

mailto:vikucya@gmail.com
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при частоті обертання ротору 23,33 с
-1

 ступінь шеретування 

насіння складає 79,6%. Кількість недоруша зменшується з 

підвищенням кількості стадій шеретувань, отже при подвій-

ному шеретуванні із частотою обертання ротору 21,67 с
-1 

ступінь шеретування насіння складає 88%. 

Технологія шеретування насіння соняшнику стеари-

нового типу подібна технології шеретування класичного на-

сіння соняшнику, а саме основний вплив на кількісні та якіс-

ні показники шеретування мають товщина повітряного про-

шарку і міцність оболонки, при цьому технологічні парамет-

ри процесу, такі як вологість насіння і обороти ротора насін-

нєрушки є другорядними. 

Здійснено дослідження олії з насіння соняшнику лінії 

Х114В, що одержана методом одноразового пресування. 

Оцінку термоокисної стабільності олії проведено методом 

диференційної скануючої калориметрії. Період індукції оки-

снення даної олії при температурі +110 ºС становить 228 хв. 

Враховуючи, те що структура ацилгліцеринів є важ-

ливою характеристикою ліпідів, нею можна пояснити процес 

окиснення. Жир буде менш схильний до окиснення, якщо 

триацилгліцерид в положенні 1 та 3 буде містити насичену 

кислоту (стеаринову або пальмітинову). Якщо насичена кис-

лота буде знаходитися в положенні 2, а в положенні 1 та 3 – 

ненасичені кислоти (лінолева або олеїнова), то збільшення в 

насінні соняшнику насичених кислот на підвищення окисної 

стабільності отриманої з цього насіння олії впливати не буде. 

Лінолева кислота, якщо вона займає в триацилгліцеридах 

крайнє положення (1 або 3) або знаходиться у всіх трьох по-

ложеннях, як правило, повністю окислюється, так як вона 

здатна проявляти окислювальні властивості завдяки хімічно 

реактивній природі алкенових зв'язків, що володіють проо-

кислювальними властивостями. Олеїнова кислота окислю-

ється з меншою швидкістю, так як має всього один, а не як 

лінолева два алкенових зв‘язка. Таким чином при розробці 

насіння стеаринового типу вченим слід прагнути до розробок 

гібридів насіння соняшнику з меншим вмістом лінолевої ки-

слоти за рахунок збільшення олеїнової. 
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STUDY OF DOMESTIC STEARIC SUNFLOWER SEEDS 

 

Matvieieva T., Papchenko V. 

 

Ukrainian Research Institute of Oils and Fats of NAAS 

E-mail: matveeva7390@gmail.com ; vikucya@gmail.com 

 

Sunflower line Kh114V seeds with a high content of glyc-

eryl tristearate were studed, namely, physico-mechanical proper-

ties and dehulling quality were determined. The results of meas-

uring the linear sizes of seeds were statistically processed to ob-

tain variation series and distribution curves. Sunflower seeds 

were dehulled in the laboratory. The thermal oxidative stability of 

oil was assessed by differential scanning calorimetry. When de-

veloping stearic seeds, researchers should strive to develop sun-

flower seed hybrids with a lower content of linoleic acid due to 

an increase in oleic acid. 
 
 

УСПАДКУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ, 

ЯКОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ДО БІОТИЧНИХ І 

АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ В GLYCINE MAX (L.) 

MERRILL 

 

Матвієць В.Г., Матвієць Н.М. 

 

Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна 

станція ІСГ Карпатського регіону НААН 

E-mail: matviets2008@ukr.net 

 

Пізнання процесів і механізмів керування успадку-

ванням корисних ознак є найважливішою проблемою селек-

ції. Головне в цьому питанні – розкриття генотипного потен-

ціалу кожної батьківської форми і впливу її на потомство. 

Хоча роль обох партнерів у гібридизації є рівнозначною, для 

керування передачею у спадок окремих ознак має значення, в 

активній чи пасивній формі є один з партнерів схрещування. 
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Так, за підвищення ознак якості відповідає батьківська фор-

ма (Осипчук А.А., 2001), за спадкові врожайні властивості 

відповідають обидві батьківські форми (Чугункова Т.В., Си-

тник І.Д., 2001), хоча найчастіше донором високої урожайно-

сті є материнська (Колот В.М. та інші, 2001). Вплив кожної з 

батьківських форм на успадкування ознаки можна помітити 

під час кросбридингу (Колот В.М. та інші, 2001; Чекри-

гін П.М., 2001). 

На сучасному етапі селекційна робота з соєю спрямо-

вана на подальше скорочення тривалості періоду вегетації, 

підвищення адаптивності сортів, їх технологічності та про-

дуктивності (Рябуха С.С., 2009). 

Основним типом успадкування ознак: тривалість пе-

ріоду вегетації, елементи структури рослини (висота, кіль-

кість вузлів на головному стеблі, маса насіння, кількість бо-

бів, кількість насінин), за даними Михайлова В.Г., у перева-

жної частини досліджуваних гібридів було наддомінування. 

Виявлено епістатичний ефект взаємодії генів, які контролю-

ють тривалість періоду вегетації, висоту рослин, кількість та 

масу насіння з рослини. На кількість вузлів на головному 

стеблі епістатичних ефектів не зафіксовано. Ознака «кіль-

кість вузлів на головному стеблі» контролюється алельною 

взаємодією генів; частка домінування більшої кількості вуз-

лів дорівнює 0,65, що свідчить про суттєвість домінування у 

контролі цієї ознаки (Михайлов В.Г., 2004). 

При схрещуванні двох ліній (P1, P2) фенотипові мін-

ливість F1, як і кожної з вихідних форм, визначається лише 

неспадковими чинниками. В F2 і наступних поколіннях, у 

результаті розщеплення генів, за якими розрізняються бать-

ківські лінії, загальна фенотипова мінливість включає, окрім 

модифікаційної, ще й генотипову компоненту. Таким чином, 

успадковуваність віддзеркалює частку генетичної варіації, 

що зумовлена дією того чи іншого алеля, в загальній варіації. 

Як правило, ступінь домінування та успадковуваність засто-

совують для характеристики тієї чи іншої кількісної ознаки. 

Коефіцієнт успадковуваності h
2
 визначали методом 

однофакторного дисперсійного аналізу за Б.О. Доспєховим із 
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використанням пакету Ексель Мікрософт.  

За результатами досліджень 5-ти гібридних комбіна-

цій F3 (табл. 1) виявлено суттєвий вплив материнської форми 

(Fф > Fкр) на проявлення в поколіннях таких показників, як 

висота рослин, висота кріплення нижнього бобу, кількість 

міжвузлів, маса насіння з рослини, маса 1000 насінин, тип 

розвитку та урожайність. Тому для цих ознак і був розрахо-

ваний коефіцієнт успадковуваності. Таким чином, за нашими 

даними, материнська форма має середній вплив на проявлен-

ня ознаки – висота рослин (0,62), кількість міжвузлів (0,44) 

та маса 1000 насінин (0,43). 

 

Таблиця 1. Коефіцієнт успадковуваності складових продук-

тивності сої F3 в залежності від ♀-ї форми, 2018 рік 

Показник h
2
 Значення 

Критерій Фішера 

Fф Fкр 

Висота рослини, см 0,62 середній 34,334 2,468 

Висота прикріплення 

нижнього бобу, см 
0,16 низький 4,869 2,468 

Кількість міжвузлів, шт. 0,44 середній 16,911 2,468 

Маса насіння з рослини, г 0,18 низький 5,381 2,468 

Маса 1000 насінин, г 0,43 середній 15,892 2,468 

Продуктивність, г/м
2
 

(Мр*(Шт/п.м)*2,22) 
0,21 низький 6,442 2,468 

Тип росту 0,29 низький 9,132 2,468 

 

Серед показників, що характеризують успадкування 

ознак у Fn, найбільш широко використовується ступінь фе-

нотипового домінування. Цей показник визначає характер 

прояву конкретної ознаки. Після отримання значення ознаки 

в Fn можна якісно описати закономірність її успадкування. 

Стабільне попадання ступеню домінантності в один з діапа-

зонів дає інформацію про механізм формування значень 

ознак. Ступінь домінування (hp) вираховували за формулою 

запропонованою F. Peter и K. Frey [8]: 

hp = (Fn – MP) / (HP – MP), 

де Fn – значення ознаки гібриду, МР – середнє зна-
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чення величин двох батьків, НР – значення величин батьків 

із більш високим показником.  

В розсаднику випробування гібридів у 2018 р. нами 

було проведено визначення кількісних ознак урожайності. За 

усією генеральною сукупністю вивчених форм провели роз-

поділ характеру прояву ступеня домінантності у оцінених 

гібридних комбінаціях Fn за компонентами урожайності. Як 

свідчать дані, наведені у таблиці 2, у гібридних комбінаціях 

ступінь домінантності за вивченими компонентами урожай-

ності знаходилась на рівні від < - 1до > +1.  

 

Таблиця 2 – Розподіл гібридів F3 сої за проявом ступеня до-

мінування ознак продуктивності, 2018 рік 

Ознака 

З них мають ступінь домінування, % 

<- 1,0 
від -1,0 

до -0,5 

від -0,5 

до +0,5 

від 

+0,5 до 

+1,0 

> 

+1,0 

Тривалість вегетації 20,0 20,0 - 20,0 40,0 

Висота рослин 60,0 20,0 20,0 - - 

Висота прикріплення 

нижнього бобу 
80,0 - 20,0 - - 

Кількість міжвузлів 20,0 - 20,0 - 60,0 

Число бобів - - - - 100,0 

Кількість насіння з 

рослини 
- - 20,0 - 80,0 

Кількість насінин у 

бобі 
- 20,0 - 40,0 40,0 

Маса насіння з рос-

лини 
- - - - 100,0 

Маса 1000 насінин 80,0 - 20,0 - - 

Тип рослини - - 40,0 20,0 40,0 

Урожайність  20,0 - 40,0 - 40,0 

Середнє за градація-

ми 
25,5 5,5 16,4 7,3 45,5 

Всього за сукупністю 30,9 16,4 52,7 

 

За цими ознаками переважає позитивне наддоміну-

вання (> 1,0). Прояв ефектів за градаціями за усією сукупніс-
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тю ознак, що поставлені на вивчення, співвідноситься так: 

позитивне наддомінування мали 45,5% гібридів, домінування 

7,3% гібридів, проміжне – 16,4%, від‘ємне домінування – 

5,5% та від‘ємне наддомінування (депресію) – 25,5%. При 

цьому загальна кількість ефектів позитивного домінування і 

наддомінування складала 52,7%, тобто половину гібридів. 

Позитивний ступінь домінування мали такі ознаки, як трива-

лість вегетації, кількість насіння в бобі та тип рослин (20,0-

40,0%). Позитивне наддомінування головним чином було 

характерне для ознак число бобів на рослині та маса насіння 

з рослини (100,0%), а також кількість насіння з однієї росли-

ни (80,0%) і кількість міжвузлів (60,0%). 

Проміжне спадкування (від -0,50 до +0,5) мали 6,4% 

означених гібридів, кількість цих випадків відображають 

цифри одного порядку 20,0-40,0% за усіма ознаками, тобто 

дія генів адитивна. Від‘ємне домінування мали 5,5% гібридів, 

від‘ємним наддомінуванням відзначились 25,50% гібридів. В 

першу чергу за такими ознаками як висота прикріплення ни-

жнього бобу, маса 1000 насінин і висота рослин 80,0-60,0% 

гібридів. 

Встановлені особливості формотворчого процесу в гіб-

ридів різних поколінь (F3-F5), визначені параметри мінливості 

ознак продуктивності, визначена кореляційна залежність між 

ознаками продуктивності і тривалістю періоду вегетації, а та-

кож між компонентними ознаками та врожайністю. 
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 Knowledge of heritability processes and inheritance 

mechanisms of useful traits is the most important problem of 

breeding. The issue here is unveiling the genotypic potential of 

each parental form and its impact on offspring. Peculiarities of 

morphogenesis in hybrids of different generations (F3-F5) were 

established; variability of the performance traits was evaluated; 

correlations between the performance and vegetation length as 

well as between component traits and yield were determined. 
 
 

СОРТ ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ ГАРМОНІЯ ЯК 

ПРИКЛАД ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ЛІНІЙНОСОРТОВОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ В СЕЛЕКЦІЇ 

 

Міщенко С.В. 

 

Інститут луб’яних культур НААН 

E-mail: serhii-mishchenko@ukr.net 

 

У світі все більше зростає інтерес до вирощування ко-

нопель посівних (Cannabis sativa L.), адже ця культура є 

безвідходною при первинній переробці і придатною для ви-

користання в багатьох галузях промисловості. Основними 

завданнями селекції є підвищення врожайності волокна і йо-

го якості, контролювання ознак однодомності та вмісту 

канабіноїдів, створення стійкого проти шкідників та хвороб 

вихідного матеріалу. Для досягнення поставленої мети вико-

ристовують як класичні (добір, кросбридинг, інбридинг і 

гібридизацію) та біотехнологічні методи селекції, так і моле-

кулярні технології. 

Водночас з‘являються нові тенденції у використанні 

культури, тому проблема розширення сортового розмаїття 

конопель за інноваційними напрямами господарського вико-

ристання носить перманентний характер. Так, установлено 

можливість використання промислових конопель для тех-

нічних цілей, вирощених в умовах радіоактивно забруднених 

територій: порівняно з насінням і зеленою масою сої і ама-
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ранту, виявлено найнижчі показники питомої активності 
137
Cs саме у волокні конопель – 155 Бк/кг сорту ЮСО 11 і 

107 Бк/кг сорту ЮСО 31 [1]. Активно досліджуються фіто-

меліоративні властивості рослин конопель – їх здатність до 

накопичення важких металів [2]. Розробляються технології 

вирощування конопель в умовах органічного землеробства 

[3] та прийоми селекції, спрямовані на створення сортів 

більшою мірою придатних до культивування за цими техно-

логіями [4]. Невпинно підвищується інтерес до переорієнта-

ції промислових конопель як культури медичного напряму 

використання та відповідно уточнюються методи селекції [5-

7]. Сорти такого типу повинні мати високий уміст кана-

бідіолу, канабігеролу чи інших непсихотропних канабіноїдів, 

і одночасно не містити (чи містити не вище 0,08%) тет-

рагідроканабінолу. 

Не зважаючи на потребу в спеціалізованих сортах 

промислових конопель за напрямами господарського вико-

ристання, сорти універсального плану цілком затребувані у 

виробництві, оскільки дозволяють одержувати продукцію з 

високою доданою вартістю при переробці. Разом з тим вини-

кає потреба в удосконаленні існуючих методів та розробці 

нових прийомів створення вихідного селекційного матеріалу. 

Експериментально було встановлено переваги лінійносорто-

вої гібридизації конопель, зокрема серед схрещувань в межах 

середньоєвропейського еколого-географічного типу 

найбільшу цінність мали міжлінійні гібриди, а в межах се-

редньоєвропейського і південного – сортолінійні і лінійно-

сортові. Зважаючи на особливості успадкування вмісту кана-

біноїдів та статі, при гібридизації віддалених генотипів до-

цільно використовувати сорт середньоєвропейського еколо-

го-географічного типу, а самозапилену лінію – південного 

типу [8]. 

Переваги лінійносортових гібридів і у подальшому 

створених на їх основі сортів: висока продуктивність; скоро-

чення часу, який необхідний для створення сорту (приско-

рення селекційного процесу), завдяки однорідності і стабіль-

ності гібридної популяції за цінними господарськими озна-
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ками, але за умови наявності у життєздатному стані насіння 

низки самозапилених ліній різного генетичного походження, 

які відповідають певним визначеним вимогам; отримання 

вже в F1 і збереження у ряді послідовних генерацій високо-

стабільного за ознакою однодомності і непсихотропності 

потомства, чого не спостерігається при міжсортових схре-

щуваннях, тобто фактично відсутність потреби у поліпшую-

чих доборах за цими ознаками; поєднання в одному організмі 

ознак і властивостей, притаманних самозапиленим лініям 

різного генетичного походження, які в результаті інбридингу 

диференціюються на низку унікальних генотипів, прояв у 

фенотипі яких не був властивий вихідним сортам [8]. 

Прикладом успішної лінійносортової гібридизації 

(материнська форма – І6 Золотоніські 15 південного типу, 

батьківська форма – сорт Глесія середньоєвропейського еко-

лого-географічного типу) з наступним поліпшуючим 

індивідуальним та індивідуально-сімейним добором за ком-

плексом цінних господарських ознак може слугувати сорт 

промислових конопель Гармонія (автори – С. В. Міщенко, І. 

М. Лайко, В. Г. Вировець, Г. І. Кириченко, Г. М. Лайко). 

За результатами конкурсного сортовипробування 

2016-2019 рр. [8] при вирощуванні для отримання волокна не 

мав істотної різниці за сорт стандарт Гляна за висотою рос-

лин (214,0 см), урожайністю загального волокна (2,36 т/га), 

поступався за урожайністю стебел (7,64 т/га) і довгого во-

локна (2,04 т/га), але суттєво перевищував за виходом за-

гального (30,9%) і довгого волокна (27,8%), від якого безпо-

середньо залежить його висока якість: розривне навантажен-

ня 28,8 даН, лінійна щільність 49,3 текс, номер волокна 5,1, 

сорт 2. Вегетаційний період до технічної стиглості 94 доби. 

При вирощуванні для отримання волокна і насіння 

сорт Гармонія мав приблизно однакову висоту (243,2 см) із 

сортом-стандартом, не мав істотної різниці за урожайністю 

загального (1,83 т/га) і виходом довгого волокна (24,6%), але 

суттєво перевищував його за урожайністю насіння (1,23 т/га), 

вмістом олії (36,5%) і виходом загального волокна (32,%), що 

надає йому універсальних властивостей і робить більше при-
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датним для вирощування на двобічне використання. Вегета-

ційний період до біологічної стиглості 117 діб [8]. 

Важливою особливістю сорту Гармонія є досить 

розлогі суцвіття, однак не ромбоподібні і не маскулінізовані, 

з компактним розміщенням квіток обох статей, що дає мож-

ливість використати його у ролі вихідного матеріалу для по-

дальшого підвищення насіннєвої продуктивності, наприклад, 

шляхом добору рослин за щільністю розміщення жіночих 

квіток, розмірами суцвіття, кількістю бокових гілок тощо. 
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The possibility of creating cannabinoid-free line-variety, 

variety-line, and interline hemp hybrids showing heterosis, with 

stable monoeciousness traits was demonstrated. Their advantages 

over the intervariety crossing are diversification of initial breed-

ing genotypes, expansion of the genetic basis and acceleration of 

the breeding process. Of crosses within the Central European eco-

geographical type, interline hybrids were of the greatest value, 

while within the Central European and Southern ones, variety-

line and line-variety hybrids were of the greatest value. Given the 

established features of inheritance of cannabinoid content and sex 

in the hybridization of distant genotypes, it is advisable to use a 

variety of Central European eco-geographical types and a self-

pollinated line of the Southern European type. Industrial hemp 

variety Harmoniia is an example of effective line-variety hybridi-

zation. 
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У результаті спільної наукової роботи Білоцерківсько-

го національного аграрного університету та Носівської се-

лекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці 

імені В.М. Ремесла НААН у 2008 р. методом міжсортової 

гібридизації в межах нотороду × Triticosecale і дворазовим 

індивідуальним добором з гібридної популяції, отриманої від 

схрещування (Августо х Ягуар) х К9844/93 дозволили в F2-F4 

і повторними поліпшуючими відборами в F10, виділити кра-

щу лінію ЛЧ/97, яка в подальшому була названа сортом Ми-

роносець. Новий генотип за плоїдністю – гексаплоїд, нале-

жить до різновидності erythrospermum, за тривалістю вегета-

ційного періоду – середньопізній (тривалість вегетаційного 

періоду 296 днів), озимого типу розвитку. Ознаки іденти-

фікації цього генотипу: кущ напіврозлогий, на колеоптилі і 

листках помірне антоціанове забарвлення, листки темно-

зеленого кольору, прапорцевий листок широкий, антоціанове 

забарвлення вушок відсутнє, восковий наліт на піхві прапор-

цевого листка і антоціанове забарвлення остюків; довжина 

листкової пластинки прапорцевого листка середня – 16,7 см, 

ширина – середня – 1,8 см; довжина другого листка – 26,4 см, 

ширина – 1,5 см; сизий восковий наліт на колосі відсутній. 

Інтенсивність опушення стебла під колосом помірна. Росли-

на за висотою середня (94,8 см, низькостебла). Розміщення 

остюків на колосі – по всій довжині; остюки відносно колоса 

– довгі; довжина кільового зубця нижньої колоскової луски – 
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9-13 мм; другий зубець нижньої колоскової луски відсутній; 

кіль нижньої колоскової луски чіткий до її основи; опушення 

зовнішньої поверхні нижньої колоскової луски відсутнє; ко-

лос за кольором червоний, 132 щільний; за довжиною без 

остюків середній (13,4 см); колос за шириною середній (1,6 

см), за формою – пірамідальний; за виповненістю соломина у 

поперечному розрізі порожниста, під колосом соломина міц-

на без зиґзаґу. У колосі середня кількість квіток – 3-4, і, як 

правило, три квітки з них фертильні. Зернівка за формою 

видовжена, за кольором – світло-коричнева, слабко зморш-

кувата, за крупністю середня. Маса 1000 зерен становить 

45,7 г, натура зерна – 688,5 г/л.  

Лінію ЛЧ/97 виділено за продуктивністю, високою 

стійкістю проти вилягання, осипання, ламкості колоса, про-

ростання зерна в колосі, комплексною стійкістю до ураження 

збудниками бурої листкової іржі, борошнистої роси, фу-

заріозу колоса та пошкодження рослин гессенською мухою, 

високою морозо- та зимостійкістю, посухостійкістю (8,5-9 

балів), зимостійкістю за штучного проморожування – близь-

ко 70 % (критична температура вимерзання - 18,3° С), 

стійкістю до весняних і осінніх заморозків – на рівні 9 балів 

та потенційною врожайністю вище 7,5 т/га, при середній 

урожайності зерна в умовах перехідної зони Лісостеп-

Полісся – 5,7 т/га, центрального Лісостепу – понад 6 т/га і 

Полісся – понад 3 т/га. 

У рамках угоди щодо спільної наукової співпраці між 

Білоцерківським НАУ і Миронівським інститутом пшениці 

ім. В.М. Ремесла НААН та Інститутом садівництва НААН і 

Миронівським інститутом пшениці ім. В.М. Ремесла НААН 

лінія тритикале озимого ЛЧ/97 (як прототип сорту Мироно-

сець) упродовж 2016-2017 рр. пройшла попереднє сортови-

пробування в умовах Центрального і Північного Лісостепу в 

результаті позитивних результатів в 2017 р. передана на 

Державне сортовипробування під назвою сорт Мироносець 

(№ заявки 17022009 від 21.12.2017 р.). Автори сорту: Деми-

дов О.А., Гриник І.В., Москалець В.І., Москалець В.М., Хо-

менко С.О., Сіроштан А.А., Волощук С.І., Москалець Т.З., 
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Москалець В.В. Власники сорту: Миронівський інститут 

пшениці імені В.М. Ремесла НААН України та Інститут 

садівництва НААН України.  

За результатами сортовипробування в 2019 р. (лист 

Українського інституту експертизи сортів рослин № 45-3-10-

3/1587 від 18.09.19 р. до МІП ім. В.М. Ремесла НААН) сорт 

Мироносець перевищував усереднену урожайність сортів, які 

пройшли державну реєстрацію за 5 попередніх років у зонах 

Лісостепу і Полісся на 0,44 і 0,67 т/га відповідно.  

А за результатами сортовипробування 2020 р. (лист 

Українського інституту експертизи сортів рослин № 45-3-10-

2/2592 від 11.09.20 р. до МІП ім. В.М. Ремесла НААН) цей 

сорт перевищував усереднену урожайність сортів на 0,2 т/га 

по Поліссю. 

Аналізуючи урожайні дані, отримані за результатами 

державного сортовипробування за 2019-2020 рр., з‘ясовано 

що сорт Мироносець плюсував, порівняно з показниками 

усереднену урожайність сортів, які пройшли державну 

реєстрацію за 5 попередніх років у зонах Лісостепу і Полісся, 

в Чернігівській обл.. – на 0,77 т/га, Рівненській – 0,41, Во-

линській – 0,1, Івано-Франківській – 0,64, Тернопільській – 

2,6, Сумській – на 0,75 т/га відповідно. 

Аналіз даних державного сортовипробування показав, 

що в умовах Полісся вміст білку в зерні сорту Мироносець в 

2019 р. коливався в межах 12,7 % (Чернігівська і Івано-

Франківська обл.) та 14,3 і 14,9 % (Рівненська і Житомирська 

обл.), в умовах Лісостепу – 10,8 і 11,2 (Хмельницька і 

Харківська обл.) та 13,1 і 14,9 (Чернігівська і Сумська обл.). 

В 2020 р. – на Поліссі – 12,2 і 12,3 (Житомирська і Івано-

Франківській обл.) та 13,7 і 14,1 % (Закарпатська і 

Чернігівська обл.), в умовах Лісостепу 9,2 і 10,7 (Харківська і 

Чернівецька обл.) та 13,5 і 16,1 % (Хмельницька і Сумська 

обл.) відповідно. 

Отримані дані свідчать, що сорт тритикале озимого 

Мироносець відноситься до середьобілкових. 
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Мироносець у 2021 році включений до Державного 

Реєстру сортів рослин, придатних до вирощування в умовах 

Полісся і Лісостепу України. 
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Abstract. The authors of the article are focused upon the 

importance of triticale cultivation for the mankind both at present 

and in future. We have conducted a retrospective analysis of data 

on the creation of a new winter triticale variety, Myronosets. Bio-

ecological and morphological features, grain yield values, and 

quality indicators of the new variety are given. Quantitative pa-

rameters of the quality of dough and bread from Myronosets 

grain are covered. We have assessed the yield, lodging resistance, 

in-spike germination, and resistance to fungal pathogens and ad-

verse abiotic environmental factors of the new triticale variety. 

The data of the state variety trials of Myronosets conduct-

ed in 2019-2020 have been analyzed; they attest to the high po-

tential of this variety in the agroecosystems of woodlands and 

forest-steppe of Ukraine. 

Myronosets has been found to be a source of genetically 

determined short stems ( 90 cm) in subsequent hybrid genera-

tions. 
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МІНЛИВІСТЬ ОЗНАК НОВИХ  

КРУПНОПЛІДНИХ ЛІНІЙ СОНЯШНИКУ 

 

Носаль О.О., Ведмедєва К.В. 
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Використання соняшнику у вигляді снеків, або конди-

терських виробів з ядра вимагає створення нових гібридів 

соняшнику з особливими якостями. Це врожайність, круп-

ність насіння, високий вміст білку, великий відсоток крупно-

го насіння з валового врожаю, помірна лушпинність та ін. У 

сучасній селекції кожна з цих ознак досить складна у роботі. 

Так ознака розміру насіння та його складових обумов-

лені багатьма алелями та генами [1, 2]. До того ж виникають 

питання з параметрами за якими її вивчають. В основному її 

описують у роботах як масу 1000 насінин, або об‘ємну вагу 

[3]. У дослідженнях фігурують не окремі гени, а коефіцієнти 

спадковості 0,60 і менше [4]. Успадкування описано як про-

міжне, домінування, наддомінування, при чому відрізняється 

у різних комбінаціях [5]. Представлені також результати зі 

встановлення адитивних та неадитивних компонентів ознаки, 

епістатичної та неепістатичної дії [5-9].  

Уся ця інформація дає мало інформації для викорис-

тання селекціонерам у своїх дослідженнях. Так Б.К. Бочка-

рьовим та В.В. Волгіним у дослідженні обраховані окремо 

довжина, ширина насінини та маса 1000 насінин. Серед ма-

теринських ліній коефіцієнт кореляції був високий лише у 

пари ознак – маса 1000 насінин та ширина насіння, а у бать-

ківських ще й пара маса 1000 насінин та довжина насіння 

[10]. Ці дослідження у своїй більшості використовують різ-

ний матеріал, з різним рівнем вираження ознаки, тому й ма-

ють досить різноманітний результат. О.К. Гріднев вивчав 

колекційні зразки соняшнику вірменського походження за 

ознаками форми, та забарвлення насіння і виділив овальну, 

видовжену та пірчасту форми, описав зразки за розмірами та 
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встановив індекси за розміром [11]. Наші дослідження про-

ведені раніше в цьому ж руслі дозволили створити колекцію 

ліній соняшнику за ознакою розмірів насіння [12]. З залучен-

ням кращих ліній з крупним насінням було створено ліній-

ний матеріал соняшнику.  

Метою нашого дослідження було визначення мінли-

вості селекційно - важливих показників ліній соняшнику в 

умовах різних років вирощування.  

Для кліматичної зони півдня України характерна не-

стача вологи у більшості років вирощування, особливо під 

час наливу насіння. Цей факт має за нашими спостереження-

ми суттєвий вплив на крупність сім‘янок. Спостереження за 

погодними умовами в роки дослідження показали, що самим 

нетиповим виявився 2020 рік. За місяць травень випало 73 

мм, що майже у два рази більше середньої багаторічної 

(40мм). Найбільша частина опадів спостерігалась у третій 

декаді, одночасно зі зниженням температури повітря до 

15°С. Опади червня відзначались в основному в першій та 

другий декадах і загалом за місяць перевищили середі бага-

торічні. Однак далі в період цвітіння та наливу соняшнику 

опадів не було. За відсутності розвинутої глибинної корене-

вої системи соняшник не проявив свій потенціал – більшість 

насіння була мілка та невиповнена. На противагу 2018 рік 

мав загальну меншу за середню кількість опадів на початку 

вегетації, але більші опади під час квітіння та наливу створи-

ли кращі умови для формування крупного насіння.  

Так виявилось, що маса 1000 насінин у крупноплідних 

ліній була на багато нижча в 2020 році ніж у 2018. Напри-

клад лінія Д168в мала масу 1000 насінин 131,5г у 2018, та 

79,6г у 2020 році. Так само велику мінливість мала товщина 

насіння, в той час як ширина варіювала значно менше за ро-

ками, Найбільш стабільним з розмірів насіння виявилась до-

вжина насінини. У 2018 році виділено групу з 12 ліній, маса 

1000 насінин яких перевищувала 100 грам. При подальшому 

вивченні у 2019 більш несприятливому році частина з ліній 

показала зменшення маси 1000 насінин. А у 2020 найкрупні-

ша за насінням лінія КП11Б мала масу 1000 насінин 84 г. Це 
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свідчить про дуже сильний вплив умов наливу на прояв 

ознаки маси 1000 насінин.  

Для добору кращої за крупністю насіння і потенціа-

лом лінії потрібно мати більш надійний показник. За резуль-

татами багаторічних випробувань ним виявилась довжина 

насіння, яка у лініях була дуже стабільною і практично на 

змінювалась у різні роки вирощування. За довжиною насіння 

було розділено лінії на такі, які мали довжину значно більшу 

за 1,6 см це Д168В (1,72см) та ЗКН 51 (1,81 см). Виділили 

окремо ще 6 ліній (Д162г, КП11, Д162п, Д175Б, LD835, 

Д162д) з довжиною насіння 1,47-1,57 см.  

Важливим для крупноплідних ліній є вихід цих самих 

крупних насінин у відсотках від усього валу врожаю, тому що 

при вирощуванні товарного крупноплідного соняшнику іноді 

половина врожаю відходить у мілке і некондиційне насіння. 

Тому ми вивчили кращі колекційні лінії за крупністю насіння 

у кошиках. Виявилось що дійсно крупне насіння, яке розта-

шоване у перший та другій зовнішніх зонах є тим самим яке 

виявляє повний потенціал. Згідно з погодними умовами різних 

років спостерігалось збільшення довжини насінини при більш 

внутрішньому розташуванні у кошику і зменшення маси 1000 

насінин. Тому для використання у селекції потрібно відбирати 

лінії які мають крупне насіння та одночасно мало змінюють 

вагу насінин в залежності від розташування у кошику. Саме 

такими характеристикам задовольняє сорт Запорізький конди-

терський у якого відмінність між вагою 1000 насінин у різних 

зонах кошику у 2020 році склала 11 г. Наявні лінії не досягли 

такого рівня, однак до найкращим батьківським компонентом 

було визначено лінію Д167в з масою 1000 насінин у 2020 році 

72 г та різницею між ярусами до 24 г. До того ж вона мале 

галуження, що надає їй додаткову селекційну цінність у вико-

ристанні як батьківської форми. 
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Our purpose was to determine the variability of breeding - 

important traits in sunflower lines in different years of cultiva-

tion. The climatic zone of southern Ukraine is characterized by 

water deficit in most years of cultivation, especially during seed 

filling. We observed that this fact significantly affected the 

achene size. The most atypical weather was in 2020, with abun-

dant rainfall at the beginning of the growing period and lack of 

precipitation during anthesis. In contrast, in 2018, the total pre-

cipitation amount at the beginning of the growing period was 

lower than the average, but more abundant rainfall during anthe-

sis and seed filling created better conditions for the formation of 

large seeds. The 1000-seed weight in large-fruited lines appeared 

to be much lower in 2020 than in 2018. For example, the line 

D168v had the 1000-seed weight of 131.5 g in 2018 and 79.6 g in 

2020. The seed thickness was also very variable, while the width 

varied much less over the years. The seed length was the most 
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stable of the seed dimensions. In 2018, 12 lines with the 1000-

seed weight of  100 g were selected. In 2019, a more unfavora-

ble year, some of the lines decreased the 1000-seed weight. In 

2020, the line KP11B with the largest seeds had the 1000-seed 

weight of 84 g. This indicates a very strong influence of seed fill-

ing conditions on the 1000-seed weight. To select a line with the 

best seed size and potential, one needs to have a more reliable 

indicator. Many years of testing showed that the seed length, 

which was very stable in the lines and almost did not change in 

different years of cultivation, could be such indicator. According 

to the seed length, the lines with seeds much longer than 1.6 cm 

were distinguished, namely D168V (1.72 cm) and ZKN 51 (1.81 

cm). The yield of these largest seeds as a percentage of the total 

yield is important for large-fruited lines. Therefore, we studied 

the best collection lines for the seed size in calathidiums. There 

was an increase in the seed length and a decrease in the 1000-

seed weight for seeds that were closer to the calathidium center, 

depending on the weather. Therefore, for breeding, one should 

select lines that produce large seeds and at the same time slightly 

change the seed weight depending on the location in the calathid-

ium. These characteristics are intrinsic to variety Zaporizhskyi 

Konduterskyi, in which the difference between the 1000-seed 

weight in different sites of the calathidium in 2020 was 11 g and 

the difference between rings amounted to 24 g. Besides, it is lit-

tle-branched, which means its additional value as a parent form 

for breeding. 
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Ринкові вимоги ставлять перед селекціонерами серйо-

зні критерії якості, які встановлює окремий кінцевий спожи-

вач. Для споживача першорядне значення має якість бульб з 

точки зору їх зовнішнього вигляду та можливостей для кулі-

нарної обробки. Якість бульб, будь то вміст сухої речовини, 

вміст крохмалю, внутрішні пошкодження чи характеристики 

при кулінарній обробці, є важливими показниками.  

Внутрішня іржава плямистість є фізіологічним внутрі-

шнім дефектом, коли в середині бульби з'являються невеликі 

коричневі плями, викликані скупченням відмерлих окоркові-

лих клітин, які мають потовщенні стінки та майже відсутні 

крохмальні зерна. Бульби картоплі погано розварюються, а 

при сильному ураженні взагалі не придатні для їжі. 

Хвороба широко поширена на піщаних і суглинкових 

ґрунтах. У посушливі роки захворювання картоплі зустріча-

ється і на інших типах ґрунтів, проте проявляється переваж-

но в північних районах України. Розвиток іржавої плямисто-

сті бульб на рослині є результатом зниження ефективності 

фотосинтезу і підвищення активності окисних процесів у 

бульбах, внаслідок надлишку в них полуторних окислів 

алюмінію і заліза, що активізують ці процеси. Існує декілька 

факторів, які сприяють сильному розвитку хвороби картоплі, 

а саме, суха погода та спека. 

Оскільки в останні роки спостерігається зміна погод-

них умов України в бік зростання жарких та посушливих днів 
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в періодів вегетації культури, чимало сортів картоплі прояв-

ляють слабку стійкість до фізіологічного захворювання. 

Метою досліджень є вивчення та виділення серед сор-

тів, перспективних гібридів та беккросів складних міжвидо-

вих генотипів форм стійких проти іржавої плямистості бульб 

з подальшим залученням їх в селекційну практику для ство-

рення сортів резистентних до хвороби.  

Вихідним матеріалом в дослідженнях використано со-

рти, перспективні гібриди селекції Поліського дослідного 

відділення і Інституту картоплярства та бекроси складних 

міжвидових гібридів створених в лабораторії генетичних 

ресурсів Інституту картоплярства НААН. 

Оцінку на стійкість проти іржавості бульб проведено 

в лабораторії селекції Поліського дослідного відділення ін-

ституту картоплярства НААН. Дослідження проведені виро-

щуючи селекційний матеріал картоплі в умовах провокацій-

ного фону – легкі піщані ґрунти з застосуванням прийнятої 

агротехніки, але без внесення органічних і мінеральних доб-

рив. (Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з 

картоплею. – Немішаєве, 2002р.). 

Впродовж 2017-2020 рр. проведено вивчення стійкості 

проти іржавої плямистості бульб серед: 36 сортів, 167 склад-

них міжвидових гібридів і 181 перспективних генотипів.  

Максимальний прояв високої резистентності в оцінено-

го селекційного матеріалу відмічено в 2017 році: серед сортів 

– 50% зразків, перспективних зразків – 69%, беккросів бага-

товидових гібридів – 75%. 

Відмітимо, що в 2020 році спостерігається збільшення 

генотипів з проявом дуже високої стійкості. Так частка рези-

стентного селекційного матеріалу була вища в порівнянні до 

середнього показника за чотири роки () серед: сортів на 31%, 

перспективних сортозразків – 32%, бекросів – 26% (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Розподіл селекційного матеріалу за стійкістю 

проти іржавості бульб в роки випробувань, %. 

Р
о
к
и

 
Сорти 

Перспективні 

гібриди 

Бекроси багато-

видових гібридів 

стійкість 

д
у
ж
е 

 

в
и
со
к
а 

в
и
со
к
а 

се
р
ед
н
я 

н
и
зь
к
а 

д
у
ж
е 

 

в
и
со
к
а 

в
и
со
к
а 

се
р
ед
н
я 

н
и
зь
к
а 

д
у
ж
е 

 

в
и
со
к
а 

в
и
со
к
а 

се
р
ед
н
я 

н
и
зь
к
а 

2017 0 50 33 17 16 69 12 3 8 75 0 17 

2018 0 0 32 68 6 23 36 35 4 9 51 36 

2019 0 11 56 33 22 11 29 38 26 16 25 33 

2020 41 17 25 17 57 18 18 7 47 22 22 9 

 
10 20 36 34 25 30 24 21 21 30 25 24 

 

Найвищий відсоток форм з низьким проявом резистен-

тності серед випробовуваного матеріалу спостерігався в 2018 

і 2019 роках: 

в сортів на рівні 33-68% проти 34% середнього показ-

ника (2017-2020 рр.); 

в перспективних сортозразків в межах 35-38% проти 

21% до середнього значення за роками; 

в складних міжвидових гібридах – 33-36% проти 24% 

до середнього значення за роками. 

Виділення значної кількості генотипів з низькою стій-

кістю в попередньо відмічені роки, пояснюється  впливом 

сприятливих погодних умов на розвиток захворювання (кри-

тично високі температурами в червні, зливні і нерівномірни-

ми опади в липні та посухи в серпні-вересні). 

Для практичної селекції мають цінність форми, що 

впродовж трьох років випробування характеризувалися ста-

більною високою і середньою стійкістю. Так, за трьохрічним 

середнім показником резистентності високу стійкість про-

явили: перспективні генотипи – Н.07.57-5, П.09.20/1; 

П.09.88/1, Н.07.56-5, Н.09.8-14, ПН.09.209-3, ВМ.16-19, 

ВМ.16-9, П.12.21/2, Н.12.87-5; 
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бекроси міжвидових гібридів – ВМ.10.274-1, 

ВМ.09.187-13, Г.10.6/7, Г.10.7/13, Г.10.3/11, Г.10.6/23. 

Середню резистентність виявлено в: сортів – Тирас, 

Явір, Левада і Нагорода; перспективного вихідного матеріалу 

– ВМ.09.194-8, Н.10.38-4, Н.09.3-6, Н.09.51-2, П.09.26/2, 

Н.09.60-1, Н.09.88-1, П.10.10/35, Н.10.21-4, Н.12.53-3, 

Н.12.91-1, ВМ.16-2, П.13.42/3, П.12.31/3, П.11.17-1, 

П.12.16/12, Н.13.86-5, Н.13.104-2, Н.13.85-2, Н.13.74-7, 

Н.13.31-1, Н.12.3-5; бекросів – ВМ.193/59, Г.10.6Г.14, 

Г.10.6/30, Г.10.6Г73, Г.10.20/1, Г.10.6Г93. 

Найбільша частка стійких нащадків виділяється, якщо 

однією з батьківських форм залучаються в гібридизацію сор-

ти та гібриди: Здабиток, Bellarossa, Жеран, Обрій, Межиріч-

ка, Струмок, Володарка, Верді, Подолія, Тирас, Сантарка, 

Вересівка, П.03.6-8, Г.04.14с54, Г. 208ч17, Г.89.715с88, 

Н.04.38-3, Н.07.162-1.  

Отримані результати досліджень пропонуються для 

використання в практичній селекції при створенні стійких 

сортів картоплі проти іржавої плямистості бульб. 

 

EVALUATION OF POTATO VARIETIES AND OUTPUT 

OF BREEDING MATERIAL FOR RESISTANCE TO RUST 

SPOT OF TUBERS 

 

Pysarenko N.V.
1
, Sydorchuk V.I.

1
, Gordiienko V.V.

2 

 
1
Polish Research Department of the Institute of Potato NAAS 

2
 Institute of Potato NAAS 

E-mail: pisarenkonatalia1978@gmail.com 

 

The results of a study conducted in the Belection Laboratory 

of the Polissya Research Department of the IPG NAAS in 2017-

2020 to assess the resistance of varieties, promising hybrids and 

backcrosses of interspecies genotypes to rust spot of potato tubers. 

For practical breeding, valuable forms have been proposed 

that, according to the study results, were highly resistant: 

H.07.57-5, P.09.20/1; P.09.88/1, H.07.56-5, H.09.8-14, 
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PN.09.209-3, VM.16-19, VM.16-9, P.12.21/2, H.12.87-5, 

VM.10.274-1, VМ.09.187-13, H.10.6/7, H.10.7/13, H.10.3/11, 

H.10.6/ 3. 

Highly resistant offspring originated from such parents as 

Zdabitok, Bellarossa, Geran, Obriy, Mezhyrichka, Strumok, Vo-

lodarka, Verdi, Podoliya, Tiras, Santarka, Veresivka, P.03.6-8, 

G.04.14s54, G.208h17, G.89.715s88, H.04.38-3, and H.07.162-1. 
 
 

ГЕНОФОНД И ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ АДАПТИВНЫХ СОРТОВ TRITICUM 

AESTIVUM L. В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ ИХ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 

Постолати Алексей, Рудой Марина 

 

Научно Исследовательский Институт полевых культур 

„Селекция”, Республика Молдова 

E-mail: icccselecția@gmail.com 

 

Введение. Известные не только в нашей стране соци-

ально-экономические преобразования во всех сферах дея-

тельности и жизни в обществе, в том числе и аграрном сек-

торе, определяют необходимость преимущественного внед-

рения в производство адаптивных сортов полуинтенсивного 

типа. Это связано с тем, что пестрота агрофона и предше-

ственников под озимую пшеницу ещѐ больше обозначились 

в сравнении с предшествующим периодом. К тому же за по-

следние годы, как в других зонах, так и в нашем регионе за-

метно усилилась континентальность климата, прежде всего 

за счѐт его гидротермических показателей, в основном позд-

них и мало пригодных, таких, как подсолнечник. А это суще-

ственно усилило частоту и силу прессинга таких нежела-

тельных явлений, как почвенная и воздушная засухи и высо-

кие температуры воздуха в весенне-летний период, а иногда 

и существенные морозы в бесснежные периоды зимы (1). 
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На таком фоне заметно возрастает значение у новых вы-

водимых сортов таких важных показателей, как их достаточная 

адаптивность при возможном даже некотором снижении уров-

ня их генетического потенциала продуктивности (2, 3). 

Результативность селекционной работы по всем куль-

турам, в т. ч. и озимой пшенице, как известно, зависит от мно-

гих факторов. Решающую роль, как считают многие селекци-

онеры, играют используемые методы работы и исходный ма-

териал, т.к. специфика селекции пшеницы традиционно бази-

руется на привлечении геноплазмы, сконцентрированной, как 

в специальных генных банках, так и в ряде селекционных 

учреждений. Обмен исходным селекционным материалом и 

лучшими коллекционными образцами у селекционеров осу-

ществляется по различным каналам и приемам, что позволяет 

оперативно включать в собственные селекционные програм-

мы последние лучшие достижения в виде новых сортов, а 

также коллекционных образцов, с теми или иными хозяй-

ственно-ценными признаками и свойствами, пригодными для 

экологических условий конкретного региона. 

Известно, что и на данном этапе времени наиболее 

распространенным и результативным методом селекции для 

пшеницы является внутривидовая половая гибридизация в 

различных вариантах с последующим отбором из гибридных 

популяций лучших рекомбинантов – соответствующих элит, 

согласно разработанной для условий конкретного региона 

модели сорта. Для этого необходимо всестороннее изучение 

биологической и агрономической ценности тех геноисточни-

ков, которые в качестве родительских форм привлекаются в 

скрещивания. С этой целью в институте создана рабочая 

коллекция по озимой пшенице в количестве 450 образцов из 

разных стран, которые ежегодно пересеваются в полевых 

условиях для поддерживания их в живом виде и использова-

ния в селекционной работе (4). 

Материал и методы исследований. Селекционная ра-

бота по озимой пшенице проводится, в основном, на полях 

селекционного севооборота института. Здесь же ежегодно 

высевается и изучается также и рабочая коллекция. Каждый 
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образец закладывается на площади 1м
2 
с использованием 

селекционной сеялки ССФК-7. 

Уборка их производится мануально (вручную) или 

при помощи малогабаритного комбайна „Sampo-130‖ . 

Для гибридизации, как правило, привлекаются луч-

шие сорта и линии местной селекции с зарубежными сорта-

ми и образцами с нужными морфологическими и биологиче-

скими признаками и свойствами. Это геноисточники прежде 

всего из селекционных учреждений Украины, Румынии, Бол-

гарии, Югославии, России, Венгрии, некоторых регионов 

США и др. 

Результаты и обсуждения. Сортообразцы рабочей 

коллекции широко вовлекались в программу скрещиваний в 

институте, особенно на первых порах еѐ комплектации (70-

80 г. прошлого столетия). Тогда ежегодно осуществлялось 

порядка 80 комбинаций скрещиваний. Со временем по мере 

более детального изучения коллекции не только по агробио-

логическим признакам и свойствам, но также и их комбина-

ционной ценности, количество используемых в гибридиза-

ции сортообразцов уменьшилось. 

 Причем проявление хозяйственно-полезных призна-

ков и свойств в экологических условиях Бельцкой степи Рес-

публики Молдовы наиболее характерно и выражено для ге-

ноплазмы из Института Fundulea (Румыния), Краснодарского 

и Донского НИИСХ (Россия), Украинского Института Се-

лекции и Генетики (Одесса) (таб.1). 

Эти сортообразцы выделяются оптимальной высотой 

растений, продуктивным колосом с хорошо выполненным зер-

ном и хорошей полевой устойчивостью к грибным болезням. 

Скрещивание лучших местных сортов и селекционных 

линий с геноплазмой из этих селекционных учреждений, а 

также из некоторых других стран позволяет в рекомбинантах, 

в основном, соединить в одном генотипе максимально воз-

можное количество полезных признаков и свойств и лучшие 

из них отобрать согласно разработанной модели сорта для 

местных экологических условий. Как известно, этот принцип 

базируется на вариабельности фенотипических признаков и 
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позволяет селекционеру использовать их морфологические 

различия для проведения позитивного отбора (таб. 2). 

 

Таблица 1. Некоторые агробиологические показатели сорто-

образцов отобранных для гибридизации за 2016-2019 г 

(среднее) 

№ 
Наименование 

сортообразца 
С
тр
ан
а 

 

о
р
и
ги
н
ат
о
р
 

В
ы
со
та
 р
ас
те
н
и
й

 

М
ас
са
 1
0
0
0
 з
ѐр
ен
/г

 

Устойчивость к 

грибным  

болезням (бал) 

М
у
ч
н
и
ст
ая
 

р
о
са

 

Б
у
р
ая
 р
ж
ав
-

ч
и
н
а 

С
еп
то
р
и
о
з 

1 Ostrov Румыния 79 40,0 7 7 6 

2 F 04826 G 21001 Румыния 81 45.0 6 4 6 

3 Corona * Болгария 76 34,5 5 5 7 

4 Zlatina Болгария 91 40,1 5 5 6 

5 Folsteron Англия 70 34,5 6 5 6 

6 Немчиновская Россия 94 44,8 3 5 5 

7 Таня * Россия 65 35,0 6 6 7 

8 Дон 95 Россия 90 42,0 4 3 6 

9 Ласточка * Россия 95 35,0 4 6
**

 5 

10 Турунчук Украина 83 14,1 6 5 6 

11 Антоновка Украина 86 41,1 5 4 5 

12 Куяльник Украина 85 42,5 5 5 5 

13 Змина Украина 81 40,5 6 5 5 

14 
Красноводопадская 

25 

Казах-

стан 
89 44,1 4 4 5 

15 Autan Франция 65 39,5 7 5 5 

16 MV Karej Венгрия 86 45,6 6 5 7 
*)   приведены средние данные за 3 года 

**) жѐлтая ржавчина 

 

Изучение и анализ гибридного материала, созданного 

с участием географически и экологически отделенной гено-

плазмы показал, что наиболее полезные рекомбинанты отме-

чены только в 5 различных гибридных популяциях из 17 взя-

тых в скрещивание в 2016 году. Они отобраны для изучения 
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и анализа и включены на 2020 год в контрольный питомник – 

где испытываются уже на их продуктивность при общепри-

нятом в аграрном секторе сплошном посеве для зерновых 

колосовых культур, то есть в контрольном питомнике. 
 

Таблица 2. Комбинации скрещивания отобранных коллекци-

онных образцов с перспективными сортами местной селек-

ции (за 2016-2019 г.) 

№ 
Материнская 

форма 

Отцовская 

форма 

Оценка и отбор в различ-

ных селекционных звеньях: 

Г
и
б
р
и
д
ы
 

F
1
 

Г
и
б
р
и
д
ы
 

F
2
 

С
ел
ек
ц
и
-

о
н
н
о
й

 

П
+
К

 
К
о
н
-

тр
о
л
ь
н
ы
й

 

П
-К

 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1. Ostrov Avantaj + + + - 

2. F 04826 G 21001 Fenix + + + - 

3. Corona Meleag + + + - 

4. Немчиновская Lăutar + + + - 

5. Дон 95 Vatra + + + - 

6. Ласточка Dumbrăvița + + - - 

7. Таня Căpriana + + + - 

8. Турунчук Fenix + + + + 

9. Антоновка Podoima + + - - 

10. Куяльник 
Fenix/ 

Vestitor 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

11. Змина Baștina + + - - 

12. 
Красноводопад-

ская 25 
Vestitor + + + + 

13. Zlatina Baștina + + + + 

14. Autan Creator + + - - 

15. MV Karej Fenix + + - - 

16. Folsteron Lăutar + + - - 

 
Аналогичная селекционная проработка подобранных 

коллекционных образцов за предыдущий период времени 
позволила создать новые перспективные конкурентоспособ-
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ные местные сорта озимой пшеницы, которые районированы 
для различных зон Республики Молдова (таб. 3).  

 

Таблица 3. Сорта озимой мягкой пшеницы селекции 

НИИПК, включенные в Госреестр сортов растений 

Республики Молдова. 

№ Сорт 

Г
о
д
 в
к
л
ю
ч
ен
и
я
  

в
 к
ат
ал
о
г 

З
о
н
а 
в
о
зд
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ы
в
ан
и
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(р
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о
м
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д
у
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) 

С
р
ед
н
яя
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ы
со
та
  

р
ас
те
н
и
й
 (
см
) 

Экотип 

сорта 

и
н
те
н
си
в
н
ы
й

 

п
о
л
у
и
н
те
н
си
в
-

н
ы
й

 

1 Думбрэвица 1998 по республике 86 +  

2 Кэприяна 2006 по республике 95  + 

3 Лэутар 2012 по республике 81 +  

4 Меляг 2013 по центру (II) 94  + 

5 Талисман 2013 по югу (III) 82 +  

6 Веститор 2015 по республике 97  + 

7 Креатор 2017 по северу (I) 97  + 

8 Феникс 2017 по республике 86 +  

9 Род 2017 центр, юг (II,III) 88 +  

10 Акорд 2018 центр, юг (II,III) 82 +  

11 Нумитор 2019 по центру (II) 83 +  

12 
Кэприяна 

Плюс 
2019 по центру (II) 96  + 

13 Савант 2020 по республике 97  + 

14 Амор 2020 север, юг (I,III) 93  + 

15 Апорт 2021 по республике 90  + 

16 Класик 2021 север, юг (I,III) 102  + 

 

Из них хорошую перспективу на более широкое внед-

рение в аграрном секторе страны имеют также новые адап-

тивные сорта, как Меляг, Веститор, Креатор, Феникс, Род, 

Нумитор и Савант, Апорт и Класик. 

Выводы. 1. Комплектация, изучение и подбор рабо-

чей коллекции для гибридизации по озимой пшенице в ин-
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ституте- позволяют выделить в местных экологических усло-

виях наиболее перспективные геноисточники.  

2. Отобранные сортообразцы целенаправленно ис-

пользуются в селекционной программе по созданию новых 

адаптивных сортов, способных конкурировать с их лучшими 

зарубежными аналогами, при заметном усилении континен-

тальности климата во всех зонах Республики Молдова. 
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This article presents analysis of the use of the genetic 

plasm of different collection winter wheat accessions. Hybridiza-

tion of the collection winter wheat accessions with the best local 
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varieties allows for creation diverse starting material breeding 

and selection of new competitive genotypes. 

On this basis, we created and registered at different times 

locally bred common winter wheat varieties (Meleag, Vestitor, 

Creator, Fenix, Numitor, Savant and others) with good perfor-

mance and adaptability to their cultivation condition. 
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Пшениця є однією з основних сільськогосподарських 

культур, яка за посівними площами займає провідне місце в 

світі (понад 30% сільськогосподарських угідь, або 220 млн. 

га), а щорічні валові збори урожаю пшениці в світі сягають 

700 млн. тонн, що свідчить про виключну важливість цієї 

культури для забезпечення продовольчої безпеки всьому 

людству (Takenaka S., 2018). Разом з тим, на сучасному етапі 

сільськогосподарського виробництва, пул генів м‘якої пше-

ниці, через звуження генетичної плазми, практично вичерпав 

свій ресурс і генетичний потенціал урожайності досяг своєї 

межі. В той же час, загострилась проблема якості нових сор-

тів та, в зв‘язку із глобальними змінами клімату і обмеженим 

адаптивним потенціалом сучасних сортів, виникли проблеми 

зі стабільністю реалізації потенціалу урожайності. З огляду 

на це, пошук нових джерел та донорів цінних ознак стає 

ключовою задачею в селекції пшениці. Зважаючи на генети-

чне різноманіття споріднених видів та наявність в їх геноти-

пах генів, що здатні істотно покращити існуючі сорти пше-

ниці, дослідження і залучення малопоширених видів в селек-
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ційний процес є пріоритетним напрямком селекційно-

генетичних досліджень (Bhatta M., 2018).  

Одним з таких генетично близьких видів до м‘якої 

пшениці є реліктова пшениця компактум (Triticum compac-

tum Host.). За сучасним уявленням ці два види розрізняються 

між собою наявністю в генотипі компактної пшениці макро-

мутації, яка власне, і обумовила її морфотип. Ген компактно-

сті колосу (С) має плейотропну дію на довжину колосового 

стрижню та щільність колосків в колосі, саме ці її особливос-

ті завдячують назві цього виду (Гончаров, 2012). Як було 

встановлено згодом, ця мутація має моногенний контроль 

(Симонов А.В., 2016). Разом з тим, T. compactum має ряд ко-

рисних ознак, які представляють селекційний інтерес. Зокре-

ма, деякі зразки цієї пшениці характеризується високими 

хлібопекарськими властивостями і вирізняється підвищеним 

вмістом білка – до 22%. Деякі зразки характеризуються ско-

ростиглістю та витривалістю до низьких температур. Ця 

пшениця багаторазово включалась в селекційний процес і за 

її участі створена низка сортів м‘якої пшениці в різних краї-

нах. В США, Туреччині, Австралії вирощуються і сорти вла-

сне самого виду T. compactum (Пшеницы мира,1987). Для 

компактної пшениці притаманним є і велика кількість зерен в 

колосі, що обумовлено тим, що в колосі запилюється багато 

фертильних квіток. Однак, ця ознака негативно корелює з 

іншим показником продуктивності – масою 1000 зерен (Лел-

лі Я., 1980). Для встановлення ролі гену компактоїдності в 

селекційному процесі метою даного дослідження було ви-

вчення впливу гену (С) в комбінаціях схрещувань T. compac-

tum / T. aestivum на ознаки продуктивності колосу в гібрид-

них потомствах. 

Матеріалом для досліджень слугували зразки залучені 

з Національного банку генетичних ресурсів рослин України 

(в дужках вказані номери Національного каталогу України: 

ярого типу розвитку – T. сompactum (UA0300245), сорти ярої 

м‘якої пшениці: Харківська 28 (UA0103074) і Харківська 93 

(UA0101494), та озимі форми – T. compactum v. artum, 

(UA0300483) і сорт озимої м‘якої пшениці Щедрість Одесь-
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ка; в подальшому до досліджень залучалтсь отримані від 

схрещувань T. compactum / T. aestivum гібриди F1, та їх гібри-

дні нащадки F2  та F3. Структурний аналіз елементів продук-

тивності колосу включав вивчення довжини колосового 

стрижня за допомогою лінійки, обрахунок кількості колосків 

і зерен в колосі маси зерна з колосу та маси 1000 зерен роз-

рахунковим способом (маса зерна з колосу / кількість зерен х 

1000), також розрахунковим способом встановлювалась озе-

рненість колоску (кількість зерен / кількість колосків) та 

щільність колосу ((кількість колосків – 1) х 10 / довжину ко-

лосового стрижню).  

За результатами аналіза рослин F2 були відібрані тра-

нсгресивні за продуктивністю колосу рослини різних морфо-

типів. Зокрема, частота позитивних трансгресій за масою 

зерна з колосу, залежно від комбінації схрещувань колива-

лась від 8,3% до 32,8%, а ступінь трансгресивної мінливості 

коливався від 101% до 195%. Необхідно відзначити, що після 

пересіву серед відібраних сімей, які були віднесені до мор-

фотипу компактної пшениці подекуди спостерігалось пода-

льше розщеплення на рослини T. compactum та T. aestivum, в 

той час як, відібраний морфотип aestivum за щільністю коло-

су виявився константним, що свідчить про домінантний ха-

рактер успадкування гену С. 

Серед вирощених сімей F3, нами були проаналізовано 

та відібрано для посіву в контрольному розсаднику низку 

сімей, які за показниками продуктивності переважали вихідні 

батьківські сорти м‘якої пшениці. Такі трансгресивні сім‘ї 

були виявлені, як серед морфотипів T. aestivum так і серед 

морфотипів T. compactum. Маса зерна з колосу деяких ком-

пактоїдних форм озимої пшениці сягала 3,3 г, що в першу 

чергу, пов‘язано з дуже високою озерненістю колосу 86,7 шт, 

і зокрема озерненістю колосків в колосі 4,03. 

За результатами вивчення продуктивності колоса в 

ряду гібридних поколінь нами не було відмічено негативного 

впливу гену С на цей показник, більш того, деякі виділені 

трансгресивні форми типу компактум переважали за масою 

зерна з колосу вихідні батьківські сорти м‘якої пшениці, що 
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свідчить про перспективність її використання для генетично-

го покращення існуючих сортів пшениці, і суперечить теорії 

про негативний вплив цієї макромутації на продуктивність 

через виключення субгеному D, який відповідає за третину 

продуктивності колосу (Романов, 2011).  

Вирощені, з відібраних в F2 трансгресивних за продук-

тивністю рослин сім‘ї характеризувались високою 

озерненістю та продутивністю колосу, що свідчить про 

можливість генетичного покращення ознак продуктивності 

пшениці м'якої через залучення в гібридизацію зразків 

компактної пшениці. 
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The study was designed to evaluate the genetic potential 

of T. compactum in terms of the spike performance and possibil-

ity of its use in bread wheat breeding. The possibility of genetic 

improvement on such traits of the spike performance, grain 

weight per spike, grain numbers per spike and spikelet, etc., due 

to the involvement of club wheat in breeding and genetic pro-

cesses was shown. There was no negative effect of the gene C on 

the spike performance in hybrids with different morphology. 

Among F3 plants, there were high-yielding forms, which were 

transferred to winter bread wheat breeding programs. 
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У статті здійснено аналіз показників виробництва, по-

сівних площ та рівнів урожаіності основних сільскогосподар-

ських культур за період 2000-2019 рр. в Україні, країнах Єв-

ропи та світу, викладена загальна стратегія галузі овочівнцит-

ва, визначено особливості розвитку овочепродуктового підко-

мплексу у ситемі національного продовольчого ринку. Розг-

лянуто аспекти формування продовольчої безпеки України на 

основі оцінки рівнів виробництва і споживання, обсягів екс-

порту та імпорту. Визначено рівень продовольчої безпеки кра-

їни у 2015 і 2019 роках шляхом обчислення індикатора еконо-

мічної доступності продуктів та індикаторів достатності спо-

живання різних груп продуктів в Україні у 2019 році. Проана-

лізовано причини незадовільного стану овочепродуктового 

підкомплексу, викладено загальну стратегію і пріоритетні на-

прями розвитку овочівництва і баштанництва та переробної 

галузі на період до 2025 року, визначено обсяги виробництва 

овочевої і баштанної продукції на перспективу.  

Результати дослідження. Проблема забезпечення на-

селення продуктами харчування з кожним роком набуває 

характеру глобального масштабу, і, особливо сьогодні, в 

умовах пандемії коронавірусу - все більше зростають вимоги 

до задоволення людства вітамінною продукцією. Все більше 

уваги звертається на овочі - надзвичайно цінні імуномоду-

люючі культури. Українська економіка в останні 20-25 років, 

нажаль, демонструє не дуже впевнені темпи свого зростання. 

Ми суттєво поступаємося східно європейським та, навіть, 

азіатським країнам. За даними ФАО, більше половини насе-

лення земної кулі потерпає від нестачі вітамінів в їжі. Так, 
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харчування населення України характеризується значним 

зниженням енерговитрат на одну людину й, відповідно, зни-

женням обсягу вживаної нею їжі. Сьогодні спостерігається 

критично низький рівень продовольчої безпеки населення 

України, так як, калорійність раціону харчування українця 

складає близько 2,7 тис. ккал, тоді як у розвинених країнах 

3,3-3,8 тис. ккал. Ще одним важливим аспектом необхідності 

вирішення проблеми є необхідність контролю якості продо-

вольства, відсутність якого слід вважати головною причиною 

погіршення показників життєдіяльності населення.  

Вагомий внесок у теорію і практику забезпечення 

продовольчої безпеки України внесли такі фахівці, як: Анд-

рюшко А.К., Скидан О.В., Логоша Р.В., Кучеренко Т.В., Су-

хий П.О., Сарапіна О.А., Сич З.Д. та ін. Проте дослідження 

цієї проблеми не повністю відповідає поточним потребам 

забезпечення продовольчої безпеки. Галузь овочівництва – 

основна бюджетоформуюча галузь економіки АПК, що за-

безпечує рівень продовольчої безпеки. В той же час, галузь 

має свої особливості розвитку у системі продовольчого рин-

ку і знаходиться в стані потреби і пошуку найбільш дієвих 

механізмів управління, а також ефективних інтеграційних 

форм господарювання на перспективу.  Доходи населення є 

індикатором економічної доступності продовольства. 

За даними Державної служби статистики, реальні до-

ходи українців у 2019 році у зіставленні з 2015 роком хоча і 

зросли у 2 рази, проте загальна їх частка у сукупних витратах 

домогосподарств на харчування знизилась на 1,3%. У струк-

турі витрат зросла частка витрат на хліб і хлібопродукти, 

м'ясо і мясопродутки та фрукти. Що стосується витрат на 

інші групи продуктів, то вони знизилися. Так, частка витрат 

на овочі знизилася із 9,2 до 6,9%.  

Індикатор економічної доступності продуктів – це ча-

стка сукупних витрат на харчування (включаючи харчування 

поза домом) у сукупних витратах домогосподарств загалом  

Цей індикатор розраховується за формулою: 

                                        Е = (Вх / Вс) х 100%,  

Де  Е – індикатор економічної доступності продуктів; 



 

250 

       Вx – витрати населення на харчування; 

       Вс – сукупні витрати населення. 

Отже, індикатор економічної дотупності продуктів 

харчування становитиме:  

       Е 2015 = (2170,29 / 4048,89) х 100% = 53,6,  

       Е 2019 = (4071,0 / 8001,06) х 100% = 50,1  

 

Оскільки, граничним (пороговим) критеерієм для заза-

наченого показника вважається 50 %, то у 2015 р. продовольча 

ситуація в Україні була поза безпечною межею. На сьогодні 

ж, при рівні порогового критерія 50 %, можна сказати, що во-

на знаходиться на межі продовольчої небезпеки – 50,1 %. 

В той же час, галузь овочівництва наряду із зерновим і 

картоплею є свого роду страховим полісом продовольчої 

безпеки країни, оскільки індикатор достатності споживання 

саме по цих продуктах вище одиниці. Індекс достатньості 

споживання по овочевих кладає 1,161. 

Слід зазначити, що обсяги споживання м‘яса, фруктів 

та цукру суттєвим чином залежали від рівня економічного 

розвитку країни: що вищим був цей рівень, то, як правило, 

вищими були обсяги споживання м‘яса, молока та фруктів.  

В той же час, в Україні є кілька галузей рослинництва, 

що демонструють високі темпи зростання протягом останніх 

років. В сеерднині 90-х років, коли розпочалася ринкова тра-

нсформація нашої економіки, агарний сектор також був в 

занепаді внаслідок диспаритету цін. Потім відбулося посту-

пове нарощування обсягів виробництва деяких підгалузей 

сільского господарства. На сьогодні аграрний бізнес спрямо-

ваний на нвестиційї і інновації виробництва. Так, виробницт-

во соняшнику зросло у 4,4 рази, посівні площі та рівень уро-

жайності по культурі було збільшено понад у 2 рази (уро-

жайніть 2,56 т/га у 2020 році, а у 2000-х – біля 1,2 т/га, тобто 

відбулося двохкратне зростання).  

Зерновий сектор протягом останніх 20 років демон-

стрував збільшення виробництва і у 2020 році було збільше-

но виробницво у цьому секторі у 3,1 рази і зібрано біля 75,1 

млн. т зерна при урожайності майже 5 т/га.  По овочевих ку-
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льтурах також спостерігається значне збільшення виробниц-

тва – у 1,7 рази, а  рівня врожайності – у 1,9 рази. Рівень 

урожайності у 2019 році досяг 21,4 т/га у всих категоріях 

господарств. З іншого боку, посівні площі під овочами за 

вказаний період скоротилия на 16 %. Якщо б площі залиши-

лися незмінними, то українська еноміка тримала б урожай на 

рівні 12 млн. т. 

Україна стає впливовим гравцем і займає вже провідні 

місця на світовому ринку по окремих позиціях. Так,по про-

дажу кукурудзи на зерно та зернових Україна займає 2-3 міс-

ця, а по продажу олії – перше місце в Світі. Тобто, Україна 

годує сьогодні не тільки себе, а і годує Світ. Частка агарної 

продукції в укаїнському експорті за останні 10 років зросла 

майже втричі. Якщо у 2000-х цей показник становив біля 15 

%, то на  сьогодні біля 45%. Тобто, Україна на сьогодні стає 

агарною державою, оскільки в ескорті домінує агарна проду-

кція, випереджаючи чорну металургію. Проте, нажаль це в 

основному сировина. Дуже мало продукції з доданою вартіс-

тю, тобто переробленої продукції. Практично втрачено ринок 

крупяних культур. Так, виробнцтво гречки і проса майже 

втрачено на сьогодні. В той же час, в умовах масштабної па-

ндемії коронавірусу та світової економічної кризи зростає 

попит на крупяні і овочеві культури, які стали страховим 

продовольчим резервом для багатьх верств населення.  

З іншого боку, що стосується аналогічних показників 

в цілому з регіонами світу, то Україна ще значно відстає від 

загальносвітових темпів. Так за останні 20 років у світі посі-

вні площі під овочами зроли у 1,7 рази (в Україні зменшили-

ся на 16%), урожайність – у 1,3, а валові збори – в 2,2 рази.  

Тобто в світі, особливо в останні десятиліття, овочі 

стали незамінним продуктом харчування рослинного похо-

дження. В умовах широкого загострення екологічного та со-

ціального навантаженя, організм людини потребує повноцін-

ного харчування. Тому, овочі виступають як найбагатше 

джерело  вітамінів, природних антиоксидантів, біологічно 

активних речовин, незамінних амінокислот та інших важли-
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вих нутрієнтів, в т.ч. – модуляторів імунітету, а також міне-

ральних елементів. 

У поточному році за ініціативою заступника Міністра 

Мінекономіки - Тараса Висоцького було розпочато роботу 

міжвідомчої робочої групи,  яка у щомісячному форматі про-

водила розгляд основних положень «Концепції розвитку 

овочівництва до 2025 року». В результаті - затверджено кон-

цепцію розвитку овочівництва до 2025 року і розроблено 

програму розвитку овочівництва кінцевою метою, якої є на-

рощування обсягів виробництва овочевих і баштанних куль-

тур на період до 2025 р. до 15 млн. т на рік та підвищення  

норми споживання в кількості до 186 кг/людину.   

Проте, є доволі є ряд суттєвих проблем, що і до сього-

дні не вирішено. Так, до ряду юридичних проблем, слід від-

нести повну відсутність страхування бізнесу. Спостерігаєть-

ся дефіцит обігових коштів, дорогі кредити, внаслідок чого 

відбувається мінімізація виробництва. Не знято проблему 

земельної реформи. Необхідно і надалі завпроваджувати такі 

інституції, я кі б мінімізували різні можливості для тіньових 

структур впливати і вирішувати свої проблеми поза законом. 

Окрема проблема – формування сталого розвитку сільских 

територій. В овочівнцтві, вона на сьогодні стоїть гостро. І в 

цьому питанні, насамперед, значну роль повинна відіграти 

держава, як гарант сталого розвитку. 

Для подальшого ефетивного його розвитку слід здійс-

нити ряд змін. Перше, слід укріпити підходи до розуміння 

галузі овочівництва як соціально значимої та створити спри-

ятливі умови для її  ефективного розвитку. Друге, майже тре-

тина овочевих підприємств несуть збитки, а високі витрати 

на виробництво порівняно із іншими видами сільськогоспо-

дарських культур стримують модернізацію, впровадження 

новітніх технологій. Третє, ресурсний потенціал сільського 

господарства має значні можливості для подальшого розвит-

ку овочівництва, в основі якого знаходяться високопродук-

тивні поливні землі сільськогосподарського призначення та 

сприятливі агрокліматичні умови. Кркм того, у перспективі 

необхідно покращити функціонування на рівноправній еко-
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номічній основі різних організаційно-правових форм госпо-

дарювання; сприяти гармонізації інтересів власників, найма-

них працівників та сільських громад, формуванню конкурен-

тоспроможних на внутрішньому та зовнішніх ринках вироб-

ничих структур; забезпечення прибутковості сільськогоспо-

дарських підприємств на рівні 15-відсоткової норми, необ-

хідної для забезпечення беззбитковості виробництва. А це, в 

свою чергу, підвищить рівень продовольчої безпеки та забез-

печить зростання експортного потенціалу країни.  

Висновки. В останній час змінюється структура про-

довольчого кошика на користь підвищення споживання про-

дуктів овочевої групи. Подальший овочівництва в Україні 

необхідно направити по шляху організації високоінтенсивного 

виробництва на основі впровадження сучасних технологій, 

нових високопродуктивних сортів і гібридів. При цьому в пер-

спективі необхідно технічне переоснащення галузі овочівниц-

тва, розвиток систем інформаційного забезпечення, створення 

служб маркетингу і подальший розвиток інфраструктури рин-

ку. Необхідним залишається удосконалення економічного 

механізму господарювання: податки, кредитування, ціни, до-

таційна політика, міжгалузеві економічні зв'язки. 
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The article analyzes the indicators of production, sown ar-

eas and yield levels of major crops for the period 2000-2019 in 

Ukraine, Europe and the world, outlines the general strategy of 

the vegetable industry, identifies the features of the vegetable 

subcomplex in the national food market. Aspects of formation of 

food security of Ukraine on the basis of an estimation of levels of 
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production and consumption, volumes of export and import are 

considered. The level of food security of the country in 2015 and 

2019 was determined by calculating the indicator of economic 

affordability of products and indicators of adequacy of consump-

tion of different groups of products in Ukraine in 2019. The rea-

sons of unsatisfactory condition of the vegetable subcomplex are 

analyzed, the general strategy and priority directions of develop-

ment of vegetable growing and melon growing and processing 

branch for the period till 2025 are stated, volumes of production 

of vegetable and melon production for the future are defined. 
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Викладено поширення зернобобових культур в Украї-

ні ‒ посівні площі, врожайність, використання на харчові та 

кормові цілі. Провідне положення серед них займає соя, по-

сіви якої зросли з 60,6 тис. га у 2000 році до 1682 тис. га в 

2019 році. За цей період істотно скоротилося виробництво 

товарного насіння гороху. Нестабільні площі займають нут, 

сочевиця і маш, хоча в перспективі передбачається істотне їх 

зростання. 

Зернобобові культури є головним джерелом високоя-

кісного білка на планеті Земля. За їх рахунок задовольняєть-

ся значна частина потреб людей на продовольство і зростаю-

чі витрати на годування сільськогосподарських тварин і пти-

ці. Для доказу цього достатньо навести наступні цифри. В 

кінці минулого століття в загальному обсязі білкових ресур-

сів на харчові цілі використовували 68-70% рослинного і 30-

32% тваринного білка, а в балансі кормового ‒ рослинний 
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білок становить 95% [1]. Такі продукти не містять холесте-

рину, в них дуже мало жиру, що дозволяє істотно подовжити 

продуктивний період життя людей [2, 3]. Найбільшого по-

ширення в світі отримав соєвий білок, оборот якого складає 

близько 10 млрд. доларів США при середньорічному зрос-

танні 6,2%. 

Зростаючий попит на рослинні протеїни з поліпшени-

ми поживними якостями і нейтральним смаком сприяє по-

шуку нових інноваційних білків, що відрізняються від сої та 

гороху. Їх називають протеїнами наступного покоління, вони 

характеризуються високими функціональними параметрами і 

поживною цінністю. 

В кінці минулого століття в Україні головною зерно-

бобовою культурою був горох. Але на початку XXI сторіччя 

його посіви різко скоротилися, але істотно посилилися пози-

ції сої. Можна сказати, що соя в Україні є культурою XXI 

сторіччя. У 2010 році посіви сої перевищили 1 млн. га, в 2015 

році склали 2,1 млн. га. Деяке зниження її площ в 2018-2020 

роках пояснюється посушливими умовами, які склалися в 

цей період в нашій країні. 

Головною умовою успішного впровадження сої в аг-

рарний сектор України стало створення високоадаптівних до 

різних зональних умов сортів. Паралельно з впровадженням 

нових сортів розроблялась технологія їх вирощування. На 

2021 рік у державний реєстр занесені 282 сорти. В останні 

роки більше половини вирощуваної сої реалізується на світо-

вому ринку, в основному, в європейські країни і приблизно 

40 % переробляється всередині країни. 

Друге місце в цій групі культур за площею посівів по-

сідає горох. В останнє десятиріччя його площі нестабільні, 

що пов‘язано з цінами на ринку, а також конкуренцією з ін-

шими сільськогосподарськими культурами. В кінці минулого 

сторіччя горох в Україні висівали на площі близько 1,5 млн. 

га, валовий збір досягав майже 3,5 млн. т. Різке скорочення 

посівів призвело до ряду негативних явищ ‒ порушення сіво-

змін, зниження органічних речовин в ґрунті, недобору вро-

жаю інших культур внаслідок невідповідних попередників. 
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Зараз врожайність культури в Україні перебуває на рівні кра-

їн, які вирощують горох на великих площах. Наприклад, се-

редній урожай за 2017-2019 рр. в США склав 2,03 т/га, Кана-

ді ‒ 2,53, Російської Федерації ‒ 2,05 т/га. А в Україні за цей 

період він досяг 2,24 т/га. Він є високорентабельною культу-

рою і в найближчі роки його посіви будуть зростати. 

Істотно підвищити врожай гороху можливо за рахунок 

підзимової сівби. За такою технологією краще засвоюється зи-

мово-весняна волога, а також рослини уникнуть від дії високих 

температур у другій половині травня ‒ початку червня [4, 5]. Ці 

посіви збираються на 15-20 днів раніше. Ряд господарств засво-

їв цю технологію і вирощує горох на площі 200-500 га. 

Інші зернобобові культури поки що вирощуються на 

невеликих площах. Квасоля займає близько 50 тисяч гекта-

рів, вона розміщується в лісостеповій зоні, так як існуючі 

сорти не виносять жорсткого температурного режиму. Висо-

кі ціни на товарне насіння нуту в 2016-2017 роках сприяли 

інтенсивному нарощуванню посівів цієї культури, площі якої 

досягли 40 тис. га. Його насіння майже повністю експортува-

лися в Індію. На жаль, ця країна в кінці 2017 року раптово 

різко підняла митні збори на ряд зернобобових культур. В 

результаті ціни на них істотно знизилися, оскільки вона є 

найбільшим імпортером і внаслідок цього формує рівень сві-

тових цін. Тому інтерес до культури впав, але в кінці 2020 

року вартість насіння нуту почала зростати, що пов‘язано з їх 

експортом в інші країни. Така ситуація дає підставу для зрос-

тання посівів нуту в найближчій перспективі. Подібна ситуа-

ція в країні склалася і з сочевицею. 

На Одеській державній сільськогосподарській дослід-

ній станції розгорнута велика селекційна робота з горохом, 

нутом і сочевицею. Шляхом гібридизації створено багатий 

вихідний матеріал цих культур, на державну експертизу пе-

реданий сорт сочевиці Комета і гороху для підзимової сівби 

Вавилон. В цьому році готується для передачі в систему 

державного випробування два сорти нуту. 
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The distribution of leguminous crops in Ukraine ‒ sown 

areas, productivity, and use for food and fodder purposes - is de-

scribed. The leading position among them is occupied by soy-

bean, the area of which increased from 60,600 hectares in 2000 to 

1,682,000 hectares in 2019. Over this period, the production of 

commercial pea seeds has significantly decreased. Smaller areas 

are sown with chickpea, lentil and mung bean, although their sig-

nificant growth is envisaged in the future. 
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Значительным шагом к более рациональному исполь-

зованию генетического разнообразия в селекции кукурузы 

является разделение инбредных линий на группы зародыше-

вой плазмы. Это облегчает выбор родительских компонен-

тов, используемых при создании высокоэффективных гибри-

дов кукурузы. Современная тенденция заключается в полу-

чении инбредных линий как можно более продуктивных, с 

высокой степенью адаптивности, путем накопления генов с 

аддитивными эффектами, но также с высоким потенциалом в 

скрещиваниях. 

Выбор зародышевой плазмы - очень важный шаг в 

процессе создания гибридов кукурузы. Исходный материал 

создается только путем скрещивания лучших инбредных ли-

ний, потому что повторные скрещивания линий, хотя и уве-

личивают эффективность селекционного процесса, приводят 

к сужению генетической основы. Один из способов расши-

рения генетической основы исходного материала - создание 

синтетических популяций из нескольких ценных инбредных 

линий и улучшение их путем рекуррентного отбора. 

Между признаками линий и гибридов коэффициенты 

корреляции положительны и значимы, но в большинстве 

случаев слишком малы, чтобы их можно было использовать 

при прогнозировании производства гибридов. 

В этой работе мы рассмотрели следующие аспекты: 

- оценка показателей диаллельных скрещиваний в ре-

ципрокных испытаниях; 



 

259 

- изучение некоторых связей между агрономически 

важными признаками с целью оптимизации процесса выбора 

наиболее эффективных пар диалельных скрещиваний; 

- выбор наиболее эффективных линий для продолже-

ния процесса реципрокного рекуррентного отбора (заверше-

ние цикла 2); 

 - определение генетических эффектов, связанных с 

передачей важных признаков группам линий, используемых 

при скрещиваниях, с целью установления наиболее эффек-

тивных методов улучшения. 

В настоящем исследовании в качестве исходного ма-

териала использовались следующие инбредные линии: 

AG2448, AG4992, AG5290, AG5845, AG6015, AG7460, 

AG8383, AS525, AS528, AS587, AS6022, AS6063, AS6751, 

MK267, MKP55, MKP56, MV922, MV8228, PH207, PHP38. Из 

20 линий 10 относятся к среднеспелой, а 10 линий к средне-

поздней  группе созревания. (Таблица 1). 

Из линий, использованных в исследовании, около 70% 

являются зубовидными, а 57% имеют красную (розовую) 

окраску стержня початка. Отсутствие антоциановой окраски 

стержня початка характерно для линий с кремнистым зер-

ном: AG6015, AS525, MKP 55. Группа линий зародышевой 

плазмы Iodent состоит из 8 линий, еще 6 линий относятся к 

зародышевой плазме Lancaster. Из группы BSSS-B37 исполь-

зовали 4 линии, 1 относится к группе Minnesota13, а 1 к 

Lacaune.  

Данные, полученные в три этапа с разницей в 7 дней, 

были использованы для оценки влажности зерна (Таблица 2). 

На первом этапе, оценку провели 28 августа, влажность ко-

лебалась от 12,8% до 30,8%. На втором этапе пределы варьи-

рования составили 10,2% и 29,0%. При последней оценке 

линия AG7460 имела самую низкую влажность 9,7%, а самая 

высокая влажность зерна наблюдалась у линии PHP38 - 

26,6%, соответственно. 
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Таблица 1. Общая характеристика инбредных линий, исполь-

зуемых в качестве биологического материала. 

№ Линия 
Группа  

спелости 
Тип зерна 

Цвет 

стержня 

Группа 

зародышевой 

плазмы 

1 AG 8383 среднеспелая зубовидный красный Iodent 

2 AG5845 среднеспелая зубовидный красный 
Mo 17, 

Lancaster 

3 MKP55 среднеспелая кремнистый белый 
Lancaster,  

Flint Argentin 

4 MKP56 среднеспелая кремнистый белый 
Lancaster,  

Flint Canadian 

5 PH207 среднеспелая полузубовидный красный Iodent 

6 AG6015 среднеспелая кремнистый белый Lacaune 

7 AS525 среднеспелая кремнистый белый 
Iodent,  

Flint European 

8 AS528 среднеспелая зубовидный красный Iodent 

9 AS6751 среднеспелая полузубовидный красный Iodent 

10 AS6063 среднеспелая полузубовидный красный Lancaster  

11 AG2448 среднепоздняя кремнистый розовый Iodent, Reid 

12 AG7460 среднепоздняя зубовидный розовый BSSS-B37 

13 AG5290 среднепоздняя полузубовидный розовый Iodent 

14 MV922 среднепоздняя зубовидный розовый Lancaster, Mo17 

15 MK267 среднепоздняя полузубовидный розовый Lancaster 

16 AS587 среднепоздняя зубовидный красный Iodent 

17 AG4992 среднепоздняя кремнистый красный BSSS-B37 

18 AS6022 среднепоздняя полузубовидный красный Minnesota 13 

19 PHP38 среднепоздняя полузубовидный красный B37 

20 MV8228 среднепоздняя кремнистый красный BSSS-B37 

 

Из данных, представленных в Таблице 2, видно, что 

группа зародышевой плазмы не оказывает большого влияния 

на влажность зерна. Наименьший процент влажности оказал-

ся у 3 линий из группы Iodent и у линии AG6015 с зародыше-

вой плазмой Lacaune. Самая высокая влажность была у ли-

нии PHP38 из группы B37. 
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Таблица 2. Характеристика инбредных линий по степени 

потери влаги зерном, за 2019 год. 

№ 
Линия 

Влажность зерна, % 

28.08 6.09 12.09 среднее 

1 AG 8383 13,5 11,0 10,7 11,7 

2 AS525 12,8 12,0 11,0 11,9 

3 AG6015 15,6 10,2 10,2 12,0 

4 PH207 15,2 11,3 10,4 12,3 

5 AG5845 16,4 14,0 10,1 13,5 

6 AG4992 16,9 13,6 10,2 13,6 

7 MK267 18,1 12,3 10,4 13,6 

8 AG7460 19,6 13,2 9,7 14,2 

9 MKP55 17,1 16,0 15,1 16,1 

10 AS6751 20,5 15,8 15,7 17,3 

11 AG2448 20,9 16,7 14,8 17,5 

12 AG5290 21,5 18,7 14,1 18,1 

13 AS6022 21,9 21,9 11,1 18,3 

14 MV8228 20,2 18,1 16,6 18,3 

15 MV922 20,4 18,4 18,2 19,0 

16 MKP56 25,6 18,9 16,6 20,4 

17 AS6063 22,7 21,5 18,4 20,9 

18 AS587 24,4 24,1 20,6 23,03 

19 AS528 25,9 23,0 21,2 23,3 

20 PHP38 30,8 29,0 26,6 28,8 

 

В результате скрещивания 20 линий было получено 

132 гибридных комбинации. 

Для исследования были взяты три признака, ценных с 

агрономической точки зрения и влияющих на реализацию 

гибридов кукурузы: урожайность зерна, процент влажности 

зерна, как показатель скороспелости и процент не полегших 

растений при уборке, как показатель пригодности к механи-

зированной уборке урожая. 

В первый год испытания в 2020 году, были выявлены 

22 комбинации гибридов. (Таблица 3). При выборе пар скре-

щиваний учитывали значение множественного индекса отбо-

ра, а также индивидуальные значения урожайности зерна, 
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процент растений сломанных ниже початка и процентное 

содержание влаги в зерне при уборке. 

 

Таблица 3. Характеристика наиболее ценных гибридных 

комбинаций в 2020 году. 
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MKP 56 x AG 6015 19 16 42 12,4 1,105 0,1 

AS 525 x AG8383 19 16 43 12,9 1,053 0 

AS 525 x MKP 56 17 14 50 14,2 1,257 0,1 

MKP 56 x MKP 55 21 16 41 14,5 0,835 0 

MKP 55 x MKP 56 17 16 40 14,5 0,766 0 

MKP 55 x PH 207 18 18 41 14,5 0,731 0 

AG 2448 x MV8228 18 14 43 14,9 1,222 0,1 

AG5845 x AG8383 16 16 34 15,2 0,725 0,2 

MKP 55 x AS 528 19 16 39 16,7 1,095 0 

AS6751 AG5845 20 18 43 16,7 0,978 0 

AS6751 x AG8383 18 14 37 16,7 0,780 0,2 

MKP 56 x AG 5845 24 12 49 16,7 0,756 0,1 

AG 5290 x AG2448 18 16 40 16,9 1,280 0 

AS6022 x MK267 19 14 39 17,1 0,940 0 

AS 587 x AS6022 16 16 46 17,6 1,274 0 

MK 267 x AS6022 16 16 41 18,9 0,764 0,1 

AG 5290 x MV8228 19 14 42 19,4 1,289 0,1 

AS 587 x MK267 18 12 43 20,0 0,777 0,2 

MK 267 x AG5290 18 16 37 20,6 0,748 0 

MK 267 x AS587 18 12 35 22,4 1,466 0 

AS 587 x MV922 18 16 41 24,1 1,116 0 

MV 922 x AS6022 21 16 43 28,9 1,129 0 

 

Из выбранных комбинаций в таблице под номером 12, 

обе родительские формы относятся к группе зародышевой 
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плазмы Lancaster, у них средняя длина початка 24 см, но не-

большое количество рядов зерен. Можно заключить, что эта 

группа передает признак ―длина початка‖. 

Самая низкая влажность зерна была у линий из груп-

пы Lancaster и Lacaune, а именно 12,4%, но также и урожай 

зерна выше среднего. Мы обнаружили, что самый высокий 

процент влажности зерна был у гибрида под номером 22, где 

в качестве материнской формы используется линия из груп-

пы Lancaster, Mo17, а в качестве отца - линия из группы 

Minnesota 13, а именно 28,9%, для 2020 года это очень высо-

кий процент влажности. 

Чтобы получить коммерческие гибриды, устойчивые к 

полеганию и обладающие низкой влажностью зерна при 

уборке, необходимы инбредные линии для передачи этих 

признаков с аддитивными эффектами; однако необходимо, 

чтобы гибриды между этими линиями изучались в различ-

ных условиях окружающей среды, учитывая связь между 

неаддитивными эффектами генов и этими признаками. 
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The correlation coefficients between the traits of the lines 
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Створення зимуючих тритикале з підвищеною вро-

жайністю, стійкістю проти вилягання, придатних для сівби за 

пізніх строків є особливо важливим, враховуючи значне збі-

льшення площ посіву просапних культур (кукурудзи, сої, 

соняшнику та ін.). Введення у сівозміну таких сортів сприя-

тиме раціоналізації використання земельних площ та урізно-

манітненню зернової продукції. Можливість одержання ви-

соких урожаїв за пізньоосіннього посіву також дозволяє зме-

ншити ризики, пов‘язані з підвищенням арідності клімату. 
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Проведено дослідження з використання методу підзи-

мнього посіву тритикале ярого після рекомендованих строків 

посіву озимих зернових (перша-друга декада жовтня в умо-

вах Харківської області) в Інституті рослинництва 

ім. В.Я. Юр‘єва НААН. Метою досліджень була оцінка адап-

тивності та урожайності перспективних сортів та ліній три-

тикале за пізньоосіннього та ранньовесняного посіву. Мате-

ріалом були створені лінії та сорти тритикале ярого. 

Унаслідок оцінки було виділено вісім комплексно 

цінних ліній тритикале, придатних для пізньоосіннього посі-

ву (зимуючі лінії): ТХЗ 12п-19, ТХЗ 15п-19, ТХЗ 16п-19, ТХЗ 

31п-19, ТХЗ 39п-19, ТХЗ 66п-19, ТХЗ 68п-19 та ТХЗ 96п-19. 

Найвищу урожайність за пізньоосіннього посіву мали 

сорт Підзимок харківський (9,13 т/га), лінії Л5 (8,75 т/га), 

ТХЗ 39п-19 (8,56 т/га) та ТХЗ 12п-19 (8,52 т/га). Вони пере-

вищували за урожайністю стандарт тритикале озимого сорт 

Раритет на 0,59–1,20 т/га (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Урожайність зимуючих тритикале за пізньоосін-

нього посіву, т/га 

Сорт, лінія 2019 р. 2020 р. Середнє 

Раритет, еталон, озиме 6,00 9,85 7,93 

Підзимок харківський 7,46 10,80 9,13 

Л5 7,64 9,86 8,75 

ТХЗ 12п-19 6,06 10,98 8,52 

ТХЗ 16п-19 5,84 9,45 7,65 

ТХЗ 31п-19 6,14 9,91 8,03 

ТХЗ 39п-19 6,44 10,68 8,56 

НІР 0,05 - - 0,18 

 

Вони характеризуються підвищеною урожайністю, 

добре виповненим зерном (8–9 балів), стійкістю проти виля-

гання. За періодом вегетації відносяться до групи середньос-

тиглих. Лінії стійкі до ураження летючою та твердою саж-

кою, борошнистою росою та проявляють підвищену стій-

кість до стеблової іржі, бурої листкової іржі та септоріозу 
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листя (7-9 балів). Підвищена адаптивність ліній забезпечу-

ється за рахунок холодостійкості та посухостійкості. 

Для подальшої наукової роботи із селекційного розса-

дника першого року було виділено ряд зимуючих ліній три-

тикале, які характеризуються оптимальною висотою (100-110 

см), мають густий вирівняний стеблестій (8,5-9,0 балів), дов-

гий колос з хорошим обмолотом, потенціалом урожайності 

до 12 т/га: ТХЗ 19-9п-19, ТХЗ 19-11п-19, ТХЗ 20-6п-19, ТХЗ 

21-6п-19, ТХЗ 22-6п-19, ТХЗ 23-17п-19, ТХЗ 24-7п-19, ТХЗ 

27-6п-19, ТХЗ 27-13п-19, ТХЗ 27-18п-19, ТХЗ 28-18п-19, 

ТХЗ 28-20п-19, ТХЗ 30-12п-19. 

Оцінено адаптивну здатність сортів тритикале ярого 

за різних умов: ранньовесняного та пізньоосіннього висіву. 

За весняного посіву середня врожайність за роками дослі-

джень становила 3,02-3,67 т/га (табл. 2).  

 

Таблиця 2. Урожайність сортів тритикале ярого за ранньове-

сняного та пізньоосіннього посіву 

Сорт 

Ранньовесняний 

посів 
Пізньоосінній посів 

Сере-

днє 
2019 р. 2020 р. сер. 

2018–

2019 рр. 

2019–

2020 рр. 
сер. 

Гусар хар-

ківський 
2,50 3,53 3,02 5,44 7,80 6,62 4,82 

Булат хар-

ківський 
2,78 3,85 3,32 5,86 7,35 6,61 4,96 

Дархліба 

харківський 
2,84 4,49 3,67 5,27 7,29 6,28 4,97 

Боривітер 

харківський 
2,88 3,86 3,37 5,92 7,14 6,53 4,95 

Достаток 

харківський 
2,72 3,66 3,19 5,61 9,05 7,33 5,26 

Скарб хар-

ківський 
3,04 3,95 3,50 5,51 6,59 6,05 4,77 

НІР 0,05 

загальна 0,47 

за фактором генотип (А) 0,23 

за фактором умови середовища (Б) 0,21 

за взаємодією АБ 0,34 
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Кращу врожайність мали сорти Дархліба харківський 

(3,67 т/га) та Скарб харківський (3,50 т/га). За пізньоосінньо-

го посіву сорти мали середню за роками врожайність 6,05-

7,33 т/га. Вищу врожайність формували сорти Достаток хар-

ківський (7,33 т/га), Гусар харківський (6,62 т/га) та Булат 

харківський (6,61 т/га).  

Сорти Гусар харківський та Достаток харківський у 

більш сприятливих умовах середовища, які спостерігались за 

пізньоосіннього посіву сезону 2019-2020 рр., забезпечили 

високу врожайність 7,80 та 9,05 т/га відповідно. Ці сорти 

мають високий потенціал урожайності та здатні його реалі-

зовувати за рахунок достатнього зволоження у пізньоосінній 

та ранньовесняний період і підвищеної холодостійкості. 

Для визначення адаптивності генотипів було оцінено 

загальну адаптивну здатність (ЗАЗ) сортів, яка відображає 

середнє значення ознаки за різних умов середовища та спе-

цифічну адаптивну здатність – відхилення від загальної за 

певного середовища (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Параметри адаптивної здатності та стабільності 

сортів тритикале ярого 

Сорт ЗАЗ САЗ 

Коефіці-

єнт  

регресії, 

bi 

Відносна 

стабіль-

ність, Sgi, 

% 

СЦГ 

Гусар харківський -0,13 2,3 1,1 48,3 2,5 

Булат харківський 0,01 2,0 1,0 41,1 5,0 

Дархліба  

харківський 
0,02 1,8 0,9 37,1 5,0 

Боривітер  

харківський 
-0,03 1,9 0,9 38,9 5,0 

Достаток  

харківський 
0,31 2,8 1,3 53,2 5,3 

Скарб  

харківський 
-0,18 1,6 0,8 33,1 4,8 
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Вищу врожайність у середньому за всіма варіантами 
досліду мав сорт Достаток харківський – 5,26 т/га. Цей сорт 
має високу загальну адаптивну здатність, що свідчить про 
високий рівень його адаптивних властивостей. 

Найбільш стабільним є сорт Скарб харківський – від-
носна стабільність 33,1%, коефіцієнт регресії сорту на сере-
довище 0,8.  

Більший відгук на умови середовища мають сорти До-
статок харківський і Гусар харківський (bi > 1,0).  

Показник селекційної цінності генотипу (СЦГ), яких 
характеризує поєднання в генотипі урожайності та її стабіль-
ності, був вищим у сорту Достаток харківський (СЦГ 5,3). 
Також високий рівень СЦГ (5,0) мали сорти Булат харківсь-
кий, Дархліба харківський та Боривітер харківський. Ці сор-
ти мають високий потенціал урожайності і здатні його реалі-
зовувати в значній мірі при достатньому зволоженні в ран-
ньовесняний період. Вони мають підвищену холодостійкість 
і є найбільш перспективними для вирощування в посушли-
вих степових регіонах при пізньому осінньому та зимовому 
висіві у теплі «вікна». 

Таким чином, було виділено комплексно цінні селек-
ційні лінії. Вони є джерелами стійкості проти вилягання з 
добре виповненим зерном, високим потенціалом урожайнос-
ті, високими хлібопекарськими властивостями. Використан-
ня створеного селекційного матеріалу дозволить прискорити 
створення адаптивних сортів на 2-3 роки та створити сорти 
тритикале ярого, здатні формувати стабільний урожай та 
якість зерна за різних умов середовища, у тому числі за не-
сприятливих погодних умов під час вегетаційного періоду. 
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The adaptability and yield capacity of late autumn- (the 

first ten days of October) and spring-sown triticale varieties and 

lines were studied in the conditions of the Kharkiv region. As a 

result of the assessment, a number of valuable triticale lines suit-

able for late autumn sowing (overwintering lines) were identified: 

TKhZ 12p-19, TKhZ 15p-19, TKhZ 16p-19, TKhZ 31p-19, 

TKhZ 39p-19, TKhZ 66p-19, TKhZ 68p-19, and TKhZ 96p-19. 

The adaptability of triticale for late autumn and spring sowing 

was evaluated. 

 
 

ІННОВАЦІЙНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

СЕЛЕКЦІЇ НІШЕВИХ КУЛЬТУР НА АДАПТИВНІСТЬ 

 

Чернуський В.В. 

 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

E-mail vadimchernysky_58@meta.ua 

 

Кардинальні зміни умов вегетації сільськогосподарсь-

ких рослин вимагають певного пере форматування концепцій 

і методології ведення селекції. Так на думку П.П. Літуна та 

ін. адаптованість новостворених сортів до екстремальності 

абіотичних факторів, наряду з продуктивністю, становиться 

основним напрямом селекції [1]. Солонечный П.Н. продемо-

нстрував інформативність використання методів АММI і 

GGE biplot для оцінки стабільності та адаптивності генотипів 

в практичній селекції [2]. 

В процесі еволюції рослини напрацювали декілька 

механізмів реакції на дію несприятливих стресових факторів. 

Перш за все це геномні перебудови організму у вигляді гіб-

ридологічних і мутаційних комплексів відібраних в процесі 

природного або штучного (в процесі виконання селекційних 

програм) добору відповідно до параметрів умов вегетації. 

Дані зміни повільні на часових рядах, а норми стресостійких 
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реакцій успадковуються на довгий період, так як вбудовані в 

матричну структуру геному. При зміні або відміні вектору або 

тензору дії стресових зовнішніх факторів механізми адаптив-

них реакцій рослин нікуди не щезають і можуть набувати 

ознак неадекватності. Натомість епігенетичні реакції організ-

му рослини відбуваються на швидких часових рядах з залу-

ченням механізмів (метилювання ДНК, альтернативний 

сплайсинг), які не зачіпають фундаментальних основ першого 

етапу матричного синтезу протеїнів. Еко – градієнтні відповіді 

рослин відбуваються в системі кібернетичних обернених реа-

кцій «вплив - відповідь» і зникають при відміні стресової дії. 

На жаль дані реакції неможливо закріпити у наступних поко-

ліннях і тому вони не представляють цінності для селекції 

відповідно до класичних уявлень синтетичної і молекулярної 

генетики. Але згідно сучасних уявлень епігенетики набуті в 

процесі онтогенезу зміни можуть успадковуватись протягом 

кількох поколінь. І головне, що відповідно до положень сис-

темної комп‘ютерної біології за  Н. А. Колчановим та ін. будь-

який ген виконує свої функції в складі певної генної мережі, 

що накладає сильні обмеження на його еволюцію. Ці обме-

ження залежать від ієрархічного положення гена в генній ме-

режі, регуляторних механізмів, що контролюють його експре-

сію, особливостей структурно-функціональної організації біл-

ка, що кодується геном, характеру взаємодій білка з іншими 

компонентами генної мережі [3].  . 

Тому метою наших досліджень було виявлення сталих 

синергетично емерджентних новостворених за принципом 

кібернетичних зв‘язків систем, які здатні відтворюватись 

протягом кількох поколінь. 

На думку Igor Orzhelskyi et. al. процеси та стани біоло-

гічних систем, що розглядаються як недетерміновані, стохас-

тичні, нелінійні, можуть бути описані на основі імовірнісних 

функцій і повністю відповідати підходам в описі квантових 

об'єктів та систем. Для прояву ефекту нелокальної взаємодії 

для квантових систем необхідною умовою є підтримка висо-

кого ступеня когерентності (синхронізації) між частинками, 

що утворюють ці системи. Значна синхронізація коливань їх 
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структур і процесів дозволяє цим системам ефективно реагу-

вати на слабкі регуляторні сигнали та формувати власні сиг-

нали відповіді достатньої інтенсивності в системі комуніка-

ційних зв'язків та взаємодій [4]. 

Нами запропонована концепція синергетичного ве-

дення селекції нішевих культур, яка передбачає застосування 

методів цифрових технологій 

Так відповідно до Cynthia Lanzom Costa et. al сучасна 

фенотипізація рослин, часто використовуючи неінвазивні 

технології та цифрові технології, є новою наукою і надає ва-

жливу інформацію про те, як генетика, епігенетика, тиск на 

навколишнє середовище та управління посівами можуть 

спрямовувати вибір до продуктивних рослин, придатних для 

їхнього середовища. Таким чином, фенотайпінг стоїть на 

передньому плані майбутнього розведення рослин [5]. 

Одна із важливих умов дослідження в динамічних не-

лінійних системах, які надають змогу прогнозувати траєкторії 

розвитку систем і визначати повторення їх станів на часових 

рядах, є побудова фазово параметричних портретів. Основний 

напрям досліджень - пошук селекційних зразків зі збережени-

ми протягом кількох вегетаційних періодів кластерами взає-

мокомпенсованих на оптимізацію компонентних ознак. 

На основі сформованих цифрових матриць парамет-

ричних станів рослин у різні фенофази і епохи несприятли-

вих умов росту нами отримані значні масиви даних. Параме-

тричні стани компонентних і комплексних ознак селекційних 

зразків відображені у вигляді топологічних фазово парамет-

ричних портретів, статистичних поверхонь відгуку, відобра-

жень Пуанкаре, фракталів Ляпунова (у вигляді інваріантних 

масштабувань), тощо дозволяють дослідити спільну еволю-

цію епігенотипової мінливості на фоні еко градієнтних фак-

торів зовнішнього середовища. Дельта аналіз системи ВГС 

на тензорному полі напруженості дозволяє виділити частину, 

що успадковується, протягом певного комерційно значимого 

для селекції часу. 

Таким чином нами запропонована інноваційна мето-

дика аналізу експериментальної цифрової матриці процесу 
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селекційного добору, як еволюції динамічної системи. На 

траєкторіях розвитку фазово-параметричних портретів, в 

системі якісного аналізу, доведена можливість виявлення 

оптимізованих конформних стаціонарних станів відповіднос-

ті внутрішньогеномних управлінських функцій і екзофактор-

них умов зовнішнього середовища, що забезпечує ідентифі-

кацію  генотипів з оптимізованим поєднанням продуктивних 

і адаптивних властивостей. 
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Radical changes in the growing conditions of agricultural 

plants require certain reformatting of breeding concepts and 

methodologies. An innovative method of analysis of experimental 

digital matrices in breeding as an evolution of a dynamic system 

is proposed. On the trajectories of development of phase-

parametric portraits, in the system of qualitative analysis, a possi-

bility of revealing optimized conformal stationary states of corre-

spondence of intragenomic control functions and exofactorial 

environmental conditions is proven, which ensures identification 

of genotypes with optimized combination of productive and adap-

tive features. 
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Низкие показатели урожайности линий подсолнечни-

ка, основная проблема семеноводства. При этом изменчи-

вость климата усиливает этот показатель. Использование 

регуляторов роста растений позволяет снизить негативное 

влияние окружающей среды на растения. Использование в 
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эксперименте гибридов F1 созданных на основе изучаемых 

линий, позволяет более детально изучить реакцию каждого 

генотипа линии на эффективность применения регуляторов 

роста растений. 

Главной хозяйственной характеристикой любой сель-

скохозяйственной культуры, выращиваемой, является ее 

урожайность. На нее влияют ряд биотических и абиотиче-

ских факторов, формирующих показатели производительно-

го потенциала растения. Правильно подобранные регуляторы 

роста могут позволить уменьшить использование пестици-

дов, в свою очередь улучшить экологическое состояние 

окружающей среды. 

Исследования проводились на кафедре генетики, се-

лекции и семеноводства ХНАУ им. В.В. Докучаева в период 

2018-2019 гг. В качестве исследуемых образцов были взяты 

линии селекции Института растениеводства им. В.Я. Юрьева 

НААН Украины и ХНАУ им. В.В. Докучаева. Исследования 

проводили с использованием регуляторов роста растений 

Экостим, Квадростим и Фульвитал Плюс на линиях подсол-

нечника опрыскиванием в период вегетации в фазу 2-5 

настоящей пары листьев и в фазу звездочки. 

Наиболее положительно при применении регуляторов 

роста (далее – РРР) Фульвитал Плюс, Экостом и Квадростим 

отреагировала гибридная комбинация трехлинейного гибри-

да Сх808А/Х1002Б × Х785В, прибавка урожайности варьи-

ровала в пределах 0,3-0,7 т/га (11,1-22,6 %) в зависимости от 

РРР, который применялся. Родительские компоненты гибри-

да имели специфическую реакцию по показателю урожайно-

сти при применении РРР. Так материнский компонент 

Сх808А/Х1002Б положительно отреагировал только на при-

менение Фульвитал Плюс (2,9 т/га), прибавка составляла 0,3 

т/га (10,3%) по сравнению с контролем (2,6 т/га). Родитель-

ский компонент гибрида линия Х785В имела среднюю при-

бавку за годы исследования при применении Фульвитал 

Плюс и Экостим 0,3 т/га (17,7%). 

Обработка Квадростимом не имела положительного 

влияния на показатель урожайности в четырех из пяти ис-
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следуемых гибридных комбинаций Сх808А/Х1002Б × 

Х06135В, Сх1002А × Х1012Б, Сх1012А × Х06135В, Сх808А 

× Щелкунчик, урожайность была на уровне или ниже кон-

трольного варианта. Среди родительских компонентов 

уменьшение урожайности отмечено в линий: 

Сх808А/Х1002Б (-0,2 т/га), Х785В (-0,2 т/га) и сорта Щел-

кунчик (-1,1 т/га). Увеличение урожайности при обработке 

Квадростимом родительских компонентов составляло в пре-

делах 7,7-16,2% в зависимости от линии. 

Наиболее эффективно было действие РРР Фульвитал 

Плюс. При его обработке наблюдали прибавку урожайности 

на всех гибридных комбинациях и их родительских компо-

нентах, кроме сорта Щелкунчик урожайность которого была 

в пределах контроля 5,8 т/га. У сорта Щелкунчик отмечено 

уменьшение урожайности при применении всех исследуемых 

РРР, что может быть обусловлено его генетическими осо-

бенностями. 

Наиболее эффективным по показателю увеличения 

массы 1000 семян оказалось применение РРР Квадростим. 

Так, при его применении масса 1000 семян в среднем за 

2018-2019 гг. В трехлинейного гибрида Сх808А/Х1002Б × 

Х785В, где за материнскую форму был простой гибрид 

(Сх808А / Х1002Б) увеличилась на 12,6 г и составила 68 г 

(контроль 55 4 г), в материнской формы на 7,1 г, а у роди-

тельского компонента на 3,5 г. Применение Квадростиму 

повысило массу 1000 семян в материнской линии 

Сх808А/Х1002Б и составила 56,9 г, по сравнению с контро-

лем 49,8 г, влияние РРР Фульвитал Плюс и Экостим на дан-

ный генотип было меньше или показатель сохранялся на 

уровне контроля. Действие РРР Фульвитал Плюс и Экостим 

способствовало значительному увеличению массы 1000 се-

мян в экспериментального гибрида Сх1002А × Х1012Б в 

пределах 51,8-51,9 г (контроль 40,2 г) и его родительских 

компонентов Сх1002А в пределах 42,4-44,5 г (контроль 37,2 

г) и Х1012Б в пределах 37,8-40,2 г, контроль 30 г. 

Среди регуляторов роста наиболее эффективным бы-

ли Фульвитал Плюс и Квадростим. Влияние регулятора роста 
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Экостим сильно варьировал от погодных условий и генотипа 

линии. наиболее действенными они отмечены на стерильных 

аналогах самоопыляющиеся линий подсолнечника, может 

быть следствием ЦМС и спецефических физиологических 

особенностей данных линий. Наблюдается зависимость ре-

акции экспериментальных гибридов к действию регуляторов 

роста растений в зависимости от их родительских компонен-

тов. При увеличении урожайности или массы 1000 семян у 

линий родительских компонентов можно спрогнозировать их 

увеличение у гибридов. Влияние регуляторов роста имеет 

исключительно индивидуальный характер действия. На это 

влияет генотип линии, действующие вещества препарата, 

климатические условия произрастания растений, время и 

фаза применения регуляторов роста растений. 

 

EFFECTS OF PGRS ON THE YIELDS OF SUNFLOWER 

SEED LINES AND EXPERIMENTAL F1 HYBRIDS 

ORIGINATED FROM THESE LINES 

 

Chuiko D.V., Brahin A.N. 
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Dokuchaev 

E-mail: chuiko93ua@gmail.com 

 

Low yields of sunflower lines are the main problem of 

seed production and climate variability aggravates this problem. 

Plant growth regulators reduce the negative impact of the envi-

ronment on plants. The use of F1 hybrids originated from the 

studied lines in the experiment allowed for a more detailed study 

of the response of each genotype to plant growth regulators. 

The influence of growth regulators is notably individual. 

The effect depends on the line genotype, active ingredients of the 

regulator, climatic conditions of plant growth, timing and devel-

opmental phases of application of plant growth regulators. 
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УРОЖАЙНІСТЬ, ЯКІСТЬ ЗЕРНА, БОРОШНА ТА 

ТІСТА СОРТІВ ТРИТИКАЛЕ В ЕКОЛОГІЧНИХ 

ВИПРОБУВАННЯХ В УКРАЇНІ, США ТА ПОЛЬЩІ 
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Метою досліджень було встановлення адаптивних 

властивостей, особливостей урожайності, якісних показників 

зерна, борошна та тіста зразків тритикале в екологічних ви-

пробуваннях в Україні, США та Польщі.  

У результаті багаторічних випробувань гібридної по-

пуляції тритикале озимого Раритет із дворучкою ХАД 7 в 

умовах гостропосушливого Степу (м. Маріуполь, Донецька 

область), Лісостепу (Харківська область) та Західного Поліс-

ся серед проаналізованих 3,8 тис. нащадків виокремили 

стабільні, продуктивні рослини з висотою стебла 40-95 см.  

Доведено, що найважливішим показником хлібопе-

карських якостей тритикале є збалансованість пружності й 

розтяжності тіста на максимально високому рівні. У сортів 

тритикале озимого Тимофій, Пудік та Єлань, сформованих із 

залученням кращих низькостеблових ліній, пружність-

розтяжність була стабільно високою. Об‘єм хліба у разі його 

виготовлення за пшеничною технологією без поліпшувачів 

становив у них 610-880 мл із загальною хлібопекарською 

оцінкою 8,6-9 балів. 

Низькостеблові тритикале мають винятково пружну 

клейковину, ІДК варіює в інтервалі 30-54 о.п. Кращі низько-

стеблові лінії переважають за силою борошна як фуражні, 
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так і з раніше одержані сорти хлібопекарських тритикале 

Раритет, Амос та Маркіян.  

У сортів тритикале Тимофій, Пудік та Єлань фізичні 

властивості тіста, об‘ємний вихід і якість хліба істотно краще 

порівняно з тритикале місцевої і зарубіжної селекції.  

Потенціал продуктивності сортів Тимофій, Єлань, 

Пудік, Адам перевищує 10-13 т/га, що підтверджено в кон-

курсних та екологічних випробуваннях в Україні,  Польщі та 

США за умов 2018-2020 рр.  

Високу якість клейковини, тіста й хліба сорту Тимо-

фій підтверджено в дослідах Каліфорнійського університету 

Девіса (США). Серед проаналізованих 200 сортів тритикале 

Тимофій за хлібопекарськими властивостями зайняв перше 

місце із об‘ємом хліба 740 мл за врожайності зерна на богарі 

5,2-7,1 т/га (штати Каліфорнія, Колорадо, 2018-2020 рр.) та 

11,8-13,4 т/га на зрошенні у штаті Каліфорнія, США. 

Високу оцінку якості борошна та тіста показали сорти 

тритикале Єлань та Пудік в умовах Польщі  (м. Чемпінь, 

2019-2020 рр.). Високу якість борошна та тіста створених 

сортів підтверджено дослідженнями Університету харчових 

технологій (м. Жешув, Польща). 
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The high quality of gluten, dough and bread from variety 

Tymofii was confirmed in experiments carried out at by the Uni-
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versity of California, Davis (USA). It took the first place in terms 

of bread-making properties, with a loaf volume of 740 mL, grain 

yield of 5.2-7.1 t/ha (California, Colorado) and 11.8 t/ha on irri-

gation in California. The potential performance of varieties 

Tymofii, Yelan, Pudik, and Adam exceeds 10-13 t/ha, which was 

confirmed in competitive and environmental trials in Ukraine, 

Poland and the United States in 2018-2020. 
 
 

НОВІ РАННЬОСТИГЛІ СОРТИ СОЇ ПОЄДИНОК ТА 

КАПРИЗ 
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Соя є одною з найбільш цінних білково-олійних 

культур і знаходиться поза конкуренції серед них за своєю 

харчової та кормової цінності. 

В різних країнах вченні інтенсивно працюють над 

виведенням ранньостиглих, посухостійких та висо-

копродуктивних сортів, пристосованих до місцевих 

кліматичних умов. Зона півдня України вимагає створення 

особливого сортового складу сої, який викликаний достатньою 

кількістю сонячної радіації, але недостатньою навіть 

критичною для культури кількістю вологи. Тому чим раніше 

починається формування квітів та бобів тим більше вологи 

буде витрачено на формування врожаю і відповідно більшим 

буде сам врожай. При цьому необхідно зберегти досить високе 

прикріплення нижнього бобу для технологічності сорту.  

Для створення нових сортів використана колекція сої 

Інституту олійних культур НААН. На основі попередніх 

досліджень було виділено потенційні донори цінних ознак. 

лише найкращих рослин. Відбір елітних рослин проводили в 

репродуктивну фазу розвитку повного достигання, за 

фенологічними спостереженнями господарсько-цінних ознак.  



 

280 

В результаті селекційної роботи були виділені 

ранньостиглі сорти сої Каприз та Поєдинок, які були 

переданні на Державне сортовипробування рослин України.  

Сорт сої Каприз виведено індивідуальним відбором з 

гібридної популяції другого покоління, від схрещування сор-

тів Діана/Бистриця 2. 

Новий сорт відноситься до маньчжурського підвиду, ап-

робаційна група (agr.lucida). Забарвлення сім‘ядолей та під-

сім‘ядольного коліна у молодих рослин зелена. Тип росту дете-

рмінантний, форма куща напівстиснута. Габітус рослин прямо-

стійний. Висота рослин – 60-80 см. Прикріплення нижніх бобів 

12-15 см. Опушення стебла світле. Листя помірного зеленого 

кольору, середніх розмірів, овальні. При дозріванні листя опа-

дають. Квіти середньої крупності, фіолетові. Біб середній, сла-

бо зігнутій,світлого кольору, 3-4 насіннєвий. Насіння середні, 

овальної форми, жовте. Рубчик жовтий. Маса 1000 шт. насінин 

125-160 г. Вміст білку – 38-39%, жиру – 21-22%.  

Урожайність насіння 2,0-2,5 т/га. Сорт від дуже ран-

нього до раннього (від сходів до господарської стиглості – 

90-95 діб), стійкий до вилягання та розтріскування бобів. 

Сорт відрізняється дуже коротким вегетаційним 

періодом у 90 діб, високою для такого вегетаційного періоду 

врожайністю 2,1 т/га, яка достовірно відрізнялась від сорту 

стандарту для цієї групи стиглості Аннушка. Крім того сорт 

має висоту прикріплення нижнього бобу 13 см, більшу ніж у 

стандартів і достовірно більшу олійність насіння при 

однаковому вмісті білку.  

Новий сорт Поєдинок в умовах степу України має такі 

господарські показники. Тривалість вегетаційного періоду у 

сорту складає 100 діб, а у національного стандарту сорту 

Васильківська 115 днів. Врожайність в середньому за три 

роки склала 2,3 т/га, маса 1000 насінин 148,3 г, вміст білку 

38,0%, олії 21,0%. В той час як у національного стандарту 

сорту Васильківська маса 1000 насінин 148,3 г, середня 

врожайність 1,67 т/га при чому прикріплення нижніх бобів 

набагато нижче за новий сорт – лише 7 см, на відміну від 

сорту Поєдинок – 13,7 см. Показник вмісту білку в сорту 
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Поєдинок достовірно вищий за сорт Васильківська, а 

олійність достовірно не вирізняється.  

Сорт сої Поєдинок характеризується закінченим 

(детермінантним) типом росту, форма куща напівстиснута. 

Стебло пряме, с виконаною верхівкою головного стебла та 

бокових гілок, формує в основному до 2-3 гілок. Рослина не 

вилягає, надлому гілок у основі стебла нема. Антоціанове 

забарвлення сім‘ядолей відсутнє. Стебло рослин має висоту – 

70-80 см. Опушення стебла коротке, густе, білого кольору. 

При достиганні стебло сої набуває сірого кольору. Листя 

складне, трійчасте. Основна форма листа овальна, помірного 

кольору, середніх розмірів. При дозріванні листя опадають. 

Квіти середньої крупності, білі, знаходяться в пазухах 

листків. Боби опушені світло-коричневого кольору, середні, 

слабозігнуті, мають 3-4 насінини. Насіння жовтого кольору, 

овальної форми, середнього розміру. Рубчик лінійний, 

кольору насіннєвої оболонки. Сорт стійкий до вилягання та 

розтріскування бобів, витримує високі температури під час 

стадії бутонізації та наливу насіння. Поєдинок відноситься 

до групи стійкості до засухи вище середнього. По вмісту в 

насінні білка та олії сорт має універсальний напрям 

використання – як на олію так і на харчовий білок. Новий 

сорт Поєдинок володіє толерантністю та стійкістю до 

особливо часто виникаючих грибних захворювань, має 

високу стійкість до вилягання, обсипання та посухи. 

 

NEW EARLY-Ripening soybean VARIETIES KAPRYZ 

AND POIEDYNOK 
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The soybean is one of the most valuable protein- and oil-

rich crops and beyond competition because of its food and feed 

value. 
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In different countries, scientists work intensively to breed 

early-ripening, drought-resistant and high-yielding varieties 

adapted to local climatic conditions. Southern Ukraine requires a 

special set of soybean varieties due to sufficient solar radiation, 

but insufficient, even critical for the crop, water supply. 
Therefore, the earlier flowers and pods form, the more water will 

be spent on the yield and, accordingly, the greater yield will be 

harvested. At the same time, it is necessary to keep the 

attachment of the lowest pod high enough for easy production of 

a variety. 

The soybean collection of the Institute of Oil Crops of 

NAAS was used to create new varieties. Based on previous 

studies, potential donors of valuable traits were identified Elite 

plants were selected during full maturity by phenological 

observations of economically valuable traits. 

As a result of breeding, early-ripening soybean varieties 

Kapryz and Poidynok were selected and submitted to the state 

trials of plant variety of Ukraine. Kapryz was bred by individual 

selection from a F2 hybrid population derived from crossing 

Diana/Bystrytsia 2. 

This new variety belongs to the Manchurian subspecies, 

approbation group (agr. lucida). Kapryz has green cotyledons and 

mesocotyles in young plants. The type of growth is determinant; 

the bush is semi-compressed. The plant habitus is erect. The plant 

height is 60-80 cm. The height of the lowest pod attachment is 

12-15 cm. The stem pubescence is light. The leaf is medium-

sized, oval, of moderate green color. When the plant is ripe, its 

leaves fall off. The flower is violet, medium-sized. The pod is 

medium, slightly curved, light in color, and contains 3-4 seeds. 

Seeds are medium, oval, and yellow. The hilum is yellow. The 

1000-seed weight is 125-160 g. The protein content is 38-39%; 

the lipid content is 21-22%.  

The seed yield is 2.0-2.5 t/ha. The variety ripens very 

early or early (the ―germination - economic maturity‖ period is 

90-95 days), is resistant to lodging and pod shattering. 

The variety gives 2.1 t/ha, which is a high yield for a very 

short growing period of 90 days and differes significantly from 
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the check variety for this ripeness group - Annushka. In addition, 

the lowest pod attachment is 13 cm higher than in the check 

variety. The oil content in seeds is significantly higher with the 

same protein content. 

New variety Poiedynok has the following economic 

indicators in the steppe of Ukraine: the growing period lasts 100 

days, while in the national standard, check variety Vasylkivska, it 

lasts 115 days. The three-year average yield was 2.3 t/ha; the 

1000-seed weight - 148.3 g; the protein content - 38.0 %; the oil 

content - 21.0 %. Vasylkivska has the 1000-seed weight 148.3 g, 

the average yield of 1.67 t/ha, and the height of the lowest pod 

attachment is only 7 cm, in contrast to Poiedynok (13.7 cm). The 

protein content in Poedynok seeds is significantly higher than that 

in Vasylkivska seeds and the oil content does not differ 

significantly. 

Soybean variety Poiedynok is characterized by a complete 

(determinant) type of growth; its bush is semi-compressed. The 

stem is erect; the main stem and mainly up to 2-3 lateral branches 

form the top. The plant does not lodge; branches do not fracture 

at the bottom. There is no anthocyanin pigmentation of 

cotyledons. The stem is 70-80 cm tall. The stem pubescence is 

short, thick, white. When the plant is ripe, the stem turns gray. 

The leaf is compound, ternate, and moderate in color, of medium 

size. The predominant leaf shape is oval, of medium size. When 

the plant is ripe, its leaves fall off. The flower is medium-sized, 

white, located in the leaf axil. The pod is pubescent, light-brown, 

medium, slightly curved, and contains 3-4 seeds. Seeds are 

yellow, oval, and medium-sized. The hilum is straight, its color is 

the same as the testa color. The variety is resistant to lodging and 

pod shattering, withstands high temperatures during the budding 

and seed filling stages. The drought resistance of Poiedynok is 

above medium. As to the protein and oil contents, this variety can 

be universally used - both for oil and food protein. Poiedynok is 

tolerant and resistant to major fungal diseases, highly resistant to 

lodging, shedding and drought. 
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РОСЛИН УКРАЇНИ ДЖЕРЕЛАМИ ЦІННИХ 
ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК 

 
Богуславський Р.Л., Сергєєва І.Л., Кузьмишина Н.В. 

 
Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 

E-mail: ncpgru@gmail.com 
 

У цьому році виповнюється 130 років від дня народжен-
ня вченого зі світовим ім‘ям – Льва Миколайовича Делоне. 
Значний період його творчого життя пов‘язаний з Харківською 
селекційною станцією та Українським науково-дослідним ін-
ститутом рослинництва, селекції та генетики (УНДІРСіГ), нині 
Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН (ІР), де він, 
керуючи лабораторією рослинних ресурсів, проводив цілесп-
рямовану і систематичну мобілізацію генетичних  ресурсів рос-
лин. Ця діяльність була започаткована з перших років функціо-
нування Харківської селекційної станції (1908 р.) – однієї з пе-
рших селекційних і науково-дослідних сільськогосподарських 
установ України П.В. Будріним, Б.К. Єнкеним, А.Є. Зайке-
вичем, В.Я. Юр‘євим, П.П. Корховим, О.Ф. Гельмером, 
В.М. Рабиновичєм, М.М. Кулєшовим та іншими науковцями, 
які розгорнули збір зразків насіння місцевих форм зернових, 
зернобобових, олійних, кормових культур, вели інтродукцію із-
за кордону. 

Ця робота з кожним роком ставала все більш актуаль-
ною у зв'язку з розвитком наукової селекції та рослинництва, 
зростанням різноманітних потреб у кількості та якості рос-
линної продукції, у зв'язку з глобальними змінами клімату, 
звуженням і навіть зникненням складових генетичного різ-
номаніття рослинного світу внаслідок генетичної ерозії.   

Залучення нових генетичних джерел цінних господар-
ських і біологічних ознак було поставлено на новий рівень зі 
створенням у 1993 році на базі ІР Національного центру ге-
нетичних ресурсів рослин України.  
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Здійснюється зосередження цінного вітчизняного та 

закордонного генофонду, який включає унікальні сорти і 

форми, створені у процесі селекції та наукових досліджень. 

Вагоме місце належить залученню зразків різних видів рос-

лин, що культивуються в Україні, та нових, що доцільно вве-

сти в культуру. Ця робота передбачає систематичний пошук 

нових зразків у базах даних генбанків і селекційних установ, 

у всесвітній мережі Internet, вітчизняних і зарубіжних джере-

лах інформації, широке співробітництво з селекційними та 

науково-дослідними установами, навчальними закладами, 

виробничниками, аматорами.   

Кінець 2019 р. сколихнув весь світ спалахом вірусу 

COVID-19. Пандемія призвела до  введення карантинних 

заходів, а пізніше і до повної ізоляції країн, що дуже переш-

коджає сполученню, включаючи обмін зразками генофонду. 

Проте, завдяки зусиллям та налагодженим зв‘язкам, до Наці-

онального генбанку протягом 2020 р. було залучено 1587 

зразків, з них 1137 з України, 450 із зарубіжних країн. 

Зокрема, Селекційно-генетичним інститутом – НЦНС 

було передано до генбанку сорти пшениці м‘якої озимої, 

пристосовані до умов Степу України: Довіра одеська, Злаго-

да одеська, Пейзаж, Понтійка, Перевага; Донецькою селек-

ційно-дослідною станцією – сорти з високою якістю зерна:  

Юзівська, Ігриста, Диво донецьке; НВО «Степова» – Антара; 

ТОВ "БОР" – Тайра та ін. Селекційні лінії пшениці м‘якої 

озимої з високим рівнем урожайності та її елементів, адапто-

вані до умов лісостепу України, передано селекціонерами ІР 

– 40 ф 20, ПМ 180349, 50 ф 20, ПМ 180422, 108 ф 20, ПМ 

190443, 136 ф 20, ПМ 190633 та ін.; Миронівського інституту 

пшениці  імені В. М. Ремесла НААН (МІП) – Лютесценс 17-

02. Чл.-кор. НАН України О. І. Рибалкою були передані цінні 

лінії пшениці м‘якої озимої: MA 1 з поліпшеними хлібопе-

карськими якостями за рахунок заміщення транслокованого 

житнього локусу Sec-1 на пшеничний Gli-B1; СЛ-Gpe B1, яка 

несе Gpc-B1, що обумовлює підвищений вміст білку у зерні 

за рахунок активної ремобілізації азоту з вегетативних орга-

нів без негативного впливу на урожай зерна; СЛ-HAW з під-
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вищеним до 70 % вмістом амілози у зерні завдяки блокуван-

ню функції гена SBE-Iia. 

Генофонд пшениці м‘якої ярої поповнився лініями, пе-

реданими МІП – Лютесценс 17-02, Лютесценс 15-12, Лютес-

ценс 15-13, Еритроспермум 17-20; пшениці твердої ярої – Леу-

курум 17-04, Леукурум 17-05, Леукурум 17-62, Леукурум 18-01. 

Із залученого вітчизняного сортименту зернових куль-

тур заслуговують на увагу сорти тритикале озимого Альбіна 

(СГІ), Миролан (МІП), сорт Петроль та лінії Л 141, Л 221, Л 

123, Л 101 з ННЦ «Інститут землеробства» (ІЗ), Тригорсиз (Ін-

ститут садівництва НААН). З ІР передано до генбанку 49 перс-

пективних ліній тритикале ярого, що характеризуються різно-

маніттям господарських ознак: ЯТХ 14-19, ЯТХ 16-19, ЯТХ 18-

19, ЯТХ 19-19, ЯТХ 22-19, ЯТХ 23-19, ЯТХ 24-19 та ін. 

Цінним поповненням генбанку є сорти та лінії ячменю 

з СГІ: озимого – Надійний, Крікс (голозерний шестирядний), 

ОR Wx (з восковидним ендоспермом); ярого ЛЯ 7024 (голо-

зерний з синім зерном), дворучки Валькірія (передані 

О. І. Рибалкою); ячменю ярого з ІР – Геркулес, Світоч, Орлан 

(голозерний).  

Колекцію жита озимого було поповнено сортом Сіріус з 

Всеукраїнського інституту селекції, лініями ЧС-333, 

ВФ Колосисте, ЗС-7 з Верхняцької дослідно-селекційної станції.  

17 ліній цукрової кукурудзи передано до генбанку Си-

нельниківською дослідною станцією Інституту зернових куль-

тур: Алегро, КЦС 15-1, КЦС 17, КЦС 18-2, КЦС 19, PCE 25, 

ILS 39-1, КЦ 428-1, КЦ 501-1 та ін. Високим рівнем прояву 

продуктивності та комбінаційної здатності характеризуються 

залучені до генбанку 25 ліній ІР: УХК 765, УХК 768, УХК 772, 

УХК 776, ДН 6044, ДН 2002/4, ДН 2007/2 та ін. Цінними є за-

лучені ІР місцеві зразки цукрової білозерної кукурудзи під на-

звою «Горный снег», восковидної білої  та розлусної білої з с. 

Ірклієв Чорнобаївського району Черкаської обл. 

Сорт сочевиці ССХ1 залучено з торгівельної мережі 

України. Сорти сої передано з ННЦ «Інститут землеробства» 

НААН (ІЗ) – Голубка, Вишиванка, Переяславка, Жаклін; лі-

нія з Інституту олійних культур НААН – 564/84.  
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Подільським державним аграрно-технічним університе-

том передано сорт гречки Тома з високою врожайністю, посу-

хостійкістю, покращеними біохімічними характеристиками 

якості зерна. ІЗ  передав лінії цієї культури N 1-19 (детермінан-

тна високоврожайна крупнозерна), N 2-19 (рожевоквіткова ви-

соковрожайна), N 8-19 (зеленоквіткова високоврожайна). 

Залучення іноземних сортів і форм сільськогосподар-

ських рослин дозволяє розширити потенціал урожайності, 

адаптивності, якості продукції, збагатити видове і внутріш-

ньовидове різноманіття. Зокрема, інтродуковано сорти пше-

ниці м‘якої озимої походженням з Франції – Metronom, 

Avenue; Чехії – Turandot, Julie; Австрії – Aurelius, Activus, 

Palmus; Німеччини – Lennox, Achim, Gustav, Nordkap, Rivero, 

Rumor; Румунії – Andrada та ін.   

На засадах міжнародного співробітництва з Турецької 

філії CIMMYT залучено 385 сортів і селекційних ліній пше-

ниці м‘якої озимої, що походять з різних країн земної кулі, у 

т.ч. сорти Жива, Сварог (Росія); Lomtagora 126, Lomtagora 

815 (Грузія); MV Krajcar, MV Bojtar, MV Ikva (MV Sed), MV 

Menrot, MV Kondas, MV Mente, MV Kepe (Угорщина); Unitar, 

Zamolxe, Zina (Румунія); Gideon, Alomar, Salazar, Servus, 

Sibelius, Kabot, Cazador, Atecus, Thorus (Німеччина); лінії з 

Ірану: 17DARI-GP-65, 17DARI-GP-70, 17DARI-GP-71, 

17DARI-GP-93, 17DARI-GP-100; 6 ліній з Марокко, 30 ліній з 

складних гібридів із США та ін. З Туреччини, від насінниць-

кої компанії Bioturka одержано сорти пшениці м‘якої озимої 

Dinç, твердої озимої Eminbey; м‘якої ярої Tekin, твердої ярої 

Edessa.  З Польщі залучено сорт пшениці м'якої ярої Arabella.  

З Росії, ФГБНУ "Омський аграрний науковий центр", 

одержано сорти пшениці м'якої ярої  Омская 43, Омская 44, 

Тарская 12, Тарская юбилейная, Омская золотая; пшениці 

твердої ярої  –  Омский изумруд, Омский корунд; з ГБНУ 

"НЦЗ ім.П. П. Лукьяненко" (Краснодар) – сорти пшениці 

твердої ярої  Ясенка, Триада, Ярина; полби ярої  Янтара. 

ФГБНУ "Омський АНЦ" одержано сорти вівса Иртыш 33, 

Сибирский геркулес, Тарский голозерный. 
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Залучено сорти ячменю озимого з Австрії – Marissa та 

Carmina. Сорт ячменю ярого походженням з Канади  – CDC 

Hilose  (голозерний з підвищеним вмістом амілози) передано 

О.І. Рибалкою (СГІ). 

Широкого попиту у світі набуває кукурудза з високою 

часткою амілози у крохмалі. Із США залучено дев‘ять генетич-

них джерел цієї ознаки,  які характеризуються хорошою загаль-

ною комбінаційною здатністю, посухостійкістю, ефективністю 

використання азотних добрив, витривалістю до кислих грунтів, 

стійкістю до хвороб, комах та впливу бур‘янів. 

З Китаю, Північно-Західного університету сільського 

господарства та лісівництва, залучено сорти гороху Xi Wan 1 

та Xi Wan 2, сочевиці Bian Dou;  з Росії – сорти гороху ово-

чевого – Родник, Амиор, Софья, Демос, Триумф Сибири.  

Інститутом овочівництва Білорусі передано 18 сортів і 

ліній гороху овочевого – Ранний желтый, Арфей, Афилла, Дет-

ский сахарный, Юнос, Фортуна та ін.; 39 сортів квасолі овоче-

вої – Модница, Зуша, Черная блестящая 1, Рябушка, Петрушка 

та ін., вигни – Бомба з блакитним насінням. Залучено також 

сорти квасолі овочевої Мухранула (Грузія), Atut (Чехія),  

Stringless (США), Maxi (Великобританія), Tuf (Данія). 

Сорт нуту Аватар одержано з Всеросійського науково-

дослідного інституту зернобобових і круп‘яних культур (м. 

Орел). Три зразки нуту з великим насінням залучено з Ізраї-

лю; п‘ять зразків цієї культури – з Хорватії. Одержано зразки 

сої з Канади: Kassidi, Asuka, Opus, Cofu; лінії DH 618, TP 1. 

Значною удачею НЦГРРУ у 2020 р. вважаємо інтро-

дукцію з Індії шести зразків нової для України зернобобової 

культури – гуару (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.): Ankur, 

Pusa Naubahar, Maharandi, Sheetal, Haldi bhati, Tindal. Насіння 

цієї культури користується значним попитом на міжнарод-

ному ринку. Гуарову камедь, яку одержують із насіння рос-

лини, успішно використовують як стабілізатор, харчову до-

бавку в різних промислових галузях всього світу. Завдяки 

унікальному складу і корисним властивостям, гуарову ка-

медь застосовують у медицині, косметології. Випробування 

залучених у 2020 р. зразків показали, що умови зрошення 
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південного степу України (Інститут зрошуваного землеробс-

тва НААН, м. Херсон) є цілком сприятливими для вирощу-

вання і виробництва гуару і на цій основі організації його 

промислової переробки. Діляночні досліди в ІР Харків, (схі-

дний лісостеп України) показали принципову можливість 

вирощування гуару і в цих умовах. 

Цінною для України є посухостійка олійна та кормова 

культура крамбе абіссинська Crambe abyssinica Hochst. ex. 

R.E.Fr., зразок якої переданий професором Д.Б. Рахмєтовим з 

Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка. Ця куль-

тура використовується в Росії та інших країнах, і п‘ять її сор-

тів включені до Реєстру Росії. 

З Китаю, Академії овочівництва та квітникарства про-

вінції Цзилінь передано сорти огірка Ji Za Si Hao, капусти 

пекінської Fu Wa, перцю солодкого Jing Xuan Tian Jiao Wang, 

помідора Huang Ling Pen Zai. 

Сорти артишоку залучено з Південно-Африканської 

Республіки – Altenea, Madrigal; з Іспанії – Opera, Sambo, 

Symphony. 

У ботанічному саду м. Єрусалім (Ізраїль) зібрано зра-

зки шавлії багатостеблої (Salvia multicaulus Vahl) походжен-

ням з Ливану, шавлії дужкоподібної (S. bracteata Russ.), шав-

лії мускатної (S. sclarea L.), вітекс священний (авраамове 

дерево, Vitex agnus-castus L.), декоративна рослина «пурпур-

на трава Джо Пай»  (Eutrochium purpureum (L.) E. E. Lamont). 

Залучення цих та інших зразків є продовженням праць 

Л. М. Делоне та інших вчених, що заклали фундамент вітчи-

зняного наукового напряму з генетичних ресурсів рослин. 

 

REPLENISHMENT OF THE NATIONAL PLANT GENE 

BANK OF UKRAINE WITH SOURCES OF VALUABLE 

ECONOMIC TRAITS 

 

Bohuslavskyi R.L., Serheieva I.L., Kuzmyshyna N.V. 

 

Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS 

E-mail: ncpgru@gmail.com 
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The results of work on enrichment of the National  Plant 

Gene Bank of Ukraine with sources of valuable economic and 

biological traits as continuation of L. N. Delaunay‘s and other 

scientists‘ activities who laid the foundations for the domestic 

scientific trend of plant genetic resources. Despite the obstacles 

caused by the pandemic, 1,587 gene pool accessions, including 

Ukrainian 1,137  and 450 foreign accessions were delivered to 

the National Plant Gene Bank in 2020. Along with accessions of 

bread and pasta wheats, emmer, triticale, rye, winter and spring 

barley, corn, lentil, chickpea, soybean, and buckwheat, accessions 

of a new valuable for Ukraine legume, guar, and drought-resistant 

oil and fodder crop, crambe, were received. 
 
 

БАЗОВА СЕЛЕКЦІЙНА КОЛЕКЦІЯ РИЦИНИ ЗА 

РІВНЯМИ ПРОЯВУ ОЗНАК В ІНСТИТУТІ ОЛІЙНИХ 

КУЛЬТУР НААН 

 

Ведмедева К.В., Махова Т.В. 

 

Інститут олійних культур НААН 

E-mail: Vedmedeva.katerina@gmail.com 

 

Рицина високо олійна технічна культура олія якої від-

різняється від інших олій значним вмістом рицинової кисло-

ти. В Інституті олійних культур НААН проводиться робота 

по формуванню базових, ознакових, генетичних спеціальних 

колекцій олійних культур, то пошуку джерел та донорів цін-

них ознак.  

В лабораторії генетики та генетичних ресурсів ІОК 

вивчали близько 228 зразків рицини. Було виділено 5 зразків 

рицини джерела цінних ознак та подано на реєстрацію у 

НЦГРРУ: К80 UE0300335 (маса 1000 насінин 506 г з врожай-

ністю 2,6 т/га, рожевим забарвленням коробочок та серед-

ньостиглістю), K1064 UE0300212 (ранньостиглий, стійкій 

проти фузаріозу (9 балів), фіолетове забарвлення та слабкого 

розтріскування коробочок), PRL41 UE0300290 (маса 1000 
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насінин 360 г з жовтим забарвленням коробочок та світлим 

забарвленням насіння, PRL08 UE0300266  (стійкий проти 

фузаріозу (9 балів) з карликовістю та темно-зеленим забарв-

ленням нерострізкуваних коробочок), К1008 UE0300336 

(ранньостиглий (104 доби) стійкий проти фузаріозу та з під-

вищеним вмістом рецінолевої кислоти (86 %).  

За методикою ВОС була сформована колекція рицини 

за 27 ознаками як морфологічних (за висотою, забарвлення 

стебла,) восковий наліт стебла, штамб за висотою, штамб: 

кількість вузлів до центрального грона,  розмір коробочки, 

забарвлення коробочки, характер розтріскування коробочок, 

шипуваність коробочок, гроно: за формою,  гроно за щільніс-

тю, забарвлення насіння, насінина: корункула за розміром, 

тривалість вегетаційного періоду, антоціанове забарвлення 

молодого листя, довжина черешка, довжина листової плас-

тинки, ширина листової пластинки, кількість лопатей листо-

вої пластинки, довжина суцвіття, жіночі квітки: колір маточ-

ки перед запиленням, так і господарських (кількість грон 2 

порядку, гроно: за довжиною продуктивної частини, розмір 

насіння,розмыр насіння, урожайність, маса 1000 насінин, 

олійність). Зразки походять з 34 країн світу. 

За всіма ознаками ВОС було підібрано зразки еталони 

різного їх прояву. Найважливішими ознаками для отримання 

високого стабільного врожаю є висота рослин,  кількість 

грон, та їх розмір. Відповідно у колекції кількість грон 2 по-

рядку розподіляється на три групи: мала (1шт) – K 374 

(UE0300172), Олеся (UE0300122); середня (2-4 шт) – Хорти-

цька 3(UE0300009), Кубанская 15 (UE0300010); велика (>5 

шт) – Офелия (UE0300017),  Осенняя рапсодия (UE0300323). 

Розмір грона за довжиною продуктивної частини мав 

п‘ять градацій: дуже коротке (<10см) – К735 (UE0300183), 

K386 (UE0300070); коротке (11-20см) – Хортицька 

3(UE0300009), Кубанская 15 (UE0300010); середнє (21-30 см) 

– Петровская (UE0300004), Офелия (UE0300017); довге (31-

40 см) – К165 (UE0300043), K 93 (UE0300147); дуже довге 

(>40см) – K 955 (UE0300195), K 409 (UE0300080). 
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Розмір насіння впливає на такий показник як маса 

1000 насінин і за методикою ВОС має три градації: малий – 

K 93 (UE0300147), K 213 (UE0300155); середній – Щербино-

вская  (UE0300014), Петровская (UE0300004); великий – K 

903 (UE0300188), K 183 (UE0300153). 

Урожайність за методикою ВОС вимірюється у т/га і 

має три градації: велика (>4) – K 451 (UE0300177); середня 

(2-3) – PRL 03 (UE0300263); мала (<1,0) – ВНИИМК 165 

(UE0300003). 

Важливою якістю врожаю є крупність насіння, яка за 

звичай вимірюється масою 1000 насінин у грамах. Відповід-

но виділяють три градації: велика (>500) - K 903 

(UE0300188), K 183 (UE0300153); середня (250-300) – Щер-

биновская (UE0300014), Петровская (UE0300004); мала 

(<200) – K 93 (UE0300147), K 213 (UE0300155). 

Головним продуктом рицини є олія. Ознака олійності 

представлена у трьох градаціях і вимірюється у відсотках: 

велика (>60) – K 903 (UE0300189); середня (55-60) – 

PRL 09 (UE0300268); мала (< 55) – К42 (UE0300024). 

За результатами вивчення зареєстровано базову селе-

кційну колекцію рицини №00291 від 16.10.2020. Яка включає 

228 зразків описаних за 27 ознаками з 103 рівнями прояву. 

 

BASIC BREEDING COLLECTION OF THE CASTOR-OIL 

PLANT BY TRAIT EXPRESSION LEVELS AT THE 

INSTITUTE OF OIL CROPS NAAS 

 

Vedmedieva K.V., Makhova T.V. 

 

Institute of Oil Crops NAAS 

E-mail: Vedmedeva.katerina@gmail.com 

 

The castor-oil plant is a high-oil industrial crop, and its oil 

differs from other oils by a significant content of castor acid. The 

Institute of Oil Crops NAAS forms basic, trait, genetic special 

collections of oilseeds and searches for sources and donors of 

valuable traits. 
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In the Laboratory of Genetics and Genetic Resources of 

the IOC, 228 castor-oil plant accessions were studied. Five 

sources of valuable traits were distinguished and filed for regis-

tration with the NCPGRU: K80 UE0300335 (1000- seed weight 

of 506 g, yield of 2.6 t/ha, pink capsules, mid-ripening), K1064 

UE0300212 (early-ripening, Fusarium-resistant [9 points], violet 

little-dehiscing capsules), PRL41 UE0300290 (1000-seed weight 

of 360 g, yellow capsules, light seeds), PRL08 UE0300266 

(Fusarium-resistant [9 points], dwarf, dark-green non-dehiscing 

capsules), K1008 UE0300336 (early-ripening [104 days], Fusari-

um-resistant, increased content of ricinoleic acid (86%). 

Basing on DUS testing results, we formed a castor-oil 

plant collection for 27 traits, both morphological (plant height, 

stem color, wax coating on stems, clear stem height, the number 

of nodes from the collet the central raceme, capsule size, capsule 

color, type of capsule dehiscing, capsule spinosity, raceme shape, 

raceme density, seed color, caruncle size, growing period, antho-

cyanin pigmentation of young leaves, petiole length, leaf blade 

length, leaf blade width, lobe number per leaf blade, inflo-

rescence length, pistil color before pollination in female flowers) 

and economic (number of the 2
nd

 order racemes, productive part 

length, seed size, yield, 1000-seed weight, oil content) ones. The 

accessions come from 34 countries. 

According to all DUS traits, reference accession were 

picked out for various expression levels. The plant height, raceme 

number and size are the most important traits for high and stable 

yields. In the collection, the number of the 2nd order racemes was 

categorized into three groups: small (1 raceme) - K 374 

(UE0300172), Olesia (UE0300122); medium (2-4 racemes) - 

Khortytska 3 (UE0300009), Kubanskaya 15 (UE0300010); and 

large (> 5 racemes) - Ofeliia (UE0300017), Osinnia Rapsodiia 

(UE0300323). 
The raceme size (productive part length) had five grada-

tions: very short (<10 cm) - K735 (UE0300183), K386 
(UE0300070); short (11-20 cm) - Khortytska 3 (UE0300009), 
Kubanskaya 15 (UE0300010); medium (21-30 cm) - Petrovskaya 
(UE0300004), Ofeliia (UE0300017); long (31-40 cm) - K165 
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(UE0300043), K 93 (UE0300147); and very long (> 40 cm) - K 
955 (UE0300195), K 409 (UE0300080). 

The seed size affects the 1000-seed weight and, according 
to DUS tests, it has three gradations: small - K 93 (UE0300147), 
K 213 (UE0300155); medium - Shcherbinovskaya (UE0300014), 
Petrovskaya (UE0300004); and large - K 903 (UE0300188), K 
183 (UE0300153). 

The yield measured according to DUS tests in t/ha has 
three gradations: high (> 4) - K 451 (UE0300177); medium (2-3) 
- PRL 03 (UE0300263); and low (<1.0) - VNIIMK 165 
(UE0300003).  

The seed size is an important indicator of the crop and 
usually evaluated by 1000-seed weight in g. There are three gra-
dations: large (> 500) - K 903 (UE0300188), K 183 
(UE0300153); mediume (250-300) - Shcherbinovskaya 
(UE0300014), Petrovskaya (UE0300004); and small (<200) – 
K 93 (UE0300147), K 213 (UE0300155). 

The main product of the castor-oil plant Ricinus is oil. 
The oil content has in three gradations and measured in percents: 
high (> 60) - K 903 (UE0300189); medium (55-60) - PRL 09 
(UE0300268); and low (<55) - K42 (UE0300024). 

Based on the study results, a basic castor-oil plant 
selection collection No 00291 dated 16/10/2020 was registered. 
The collection comprises 228 accessions described by 27 traits 
with 103 expression levels. 

 
 

ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
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ПОМОЛОГІЇ ім. Л.П. СИМИРЕНКА 

 

Волошина В.В., Гоменюк В.І. 
 

Дослідна станція помології ім. Л.П.Симиренка ІС НААН 
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Промислове садівництво України своїм корінням ся-

гає у 19-те століття. Левко Платонович Симиренко на протязі 
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32 років (1887-1919 рр.) створив у Млієві одне з найбільш 
великих господарств [2]. З метою наукових досліджень 
Л.П.Симиренком були зібрані найцінніші помологічні сорти 
плодових і декоративних порід. У 1912 році у помологічному 
розсаднику Л.П. Симиренка нараховувалось майже 3000 
сортів різних рослин, у тому числі яблуні, груші, черешні та 
вишні, персику, абрикосу, аґрусу, горіха. Величезна помо-
логічна колекція стала основою для організації в Млієві до-
слідної садово – городньої станції [5]. 

Вже на той період яблуня була особливою у колекції 
Л.П. Симиренка. Це – одна з найстародавніших порід, введе-
них у культуру людиною понад 3-4 тис. років тому. У струк-
турі плодових насаджень України яблуня займає провідне 
місце. Це можливо пояснити тим, що яблуня краще за інші 
культури пристосовується до ґрунтово-кліматичних умов, 
має високу продуктивність, добрі смакові, дієтичні та ліку-
вальні властивості. За рахунок різних строків достигання 
плодів (літні,осінні,зимові) є можливість споживання у 
свіжому вигляді на протязі року. Плоди використовують у 
різних видах технічної переробки – з них виготовляють соки, 
компоти, сиропи, пюре, повидло, джеми, вино та ін.  

У нашій державі існують об‘єктивні умови для ро-
звитку високотоварного садівництва, здатного задовольнити 
не тільки внутрішні потреби ринку в плодах, а й виробляти їх 
у значній кількості для експорту. В.Л. Симиренко під-
креслював, що ця культура є єдиною серед плодових, яку 
можна вирощувати майже по всій території України. Широке 
розповсюдження яблуні пояснюється й різноманітністю її 
господарсько-цінних ознак.  

В Україні на даний час певною мірою зберігається бага-
тий генофонд плодово-ягідних культур у колекційних насаджен-
нях та дослідних садах наукових установ і вищих навчальних 
закладів. Ми продовжуємо справу Л.П. Симиренка – зберігаємо і 
поповнюємо генофонд яблуні. Генетичне різноманіття широко 
використовується у теоретичних та прикладних дослідженнях у 
різних галузях науки і освіти. Важливе завдання, яке вирішують 
генбанки – збереження генетичного різноманіття рослин для 
сучасного та майбутніх поколінь людей. 
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Мета наших досліджень – збереження наявного гене-

тичного матеріалу яблуні Дослідної станції помології ім. 

Л.П. Симиренка ІС НААН України, інтродукція нових віт-

чизняних та зарубіжних зразків, вивчення за комплексом 

цінних господарських ознак, реєстрація в Національному 

центрі ГРРУ зразків за цінними ознаками та створення на цій 

основі серцевинної колекції яблуні в умовах Правобережної 

частини Західного Лісостепу України. Це дасть можливість 

підвищити продуктивність та якість селекційної роботи, та в 

свою чергу здійснювати обмін селекційним матеріалом із 

науковими установами України та інших країн. 

Об'єктом досліджень є базова колекція яблуні (Malus 

Mill.).). Крім яблуні домашньої (Malus domesticа Borkh.) до 

колекції входять більше 30 видів та підвидів. Дослідження 

проводяться відповідно до «Методики державного випробу-

вання сортів рослин на придатність до поширення в Україні», 

обробка результатів досліджень – «Методики полевого опы-

та» Доспєхова Б.О. 

Переважно більша частина базової колекції яблуні 

створена на основі матеріалів зразків колекційних насаджень 

яблуні 1958-1971 рр. посадки. Саме у цих насадженнях про-

водилось основне вивчення, підтримання, розмноження та 

збереження колекції яблуні для подальшого використання в 

селекційних, наукових, навчальних та інших проектах. 

Основна робота по оновленню цих насаджень була 

розпочата у 2006 році та в послідуючі роки. Колекційні наса-

дження яблуні закладались на підщепі 54-118, система утри-

мання ґрунту – чорний пар, схема садіння 4 х 2,5 м. В подаль-

шому поповнення колекції проводилось за рахунок одержання 

зразків з різних науково-селекційних закладів нашої країни та 

з-за кордону; експедиційних обстежень тощо. 

В результаті вивчення за 12 ознаками та 46 градаціями 

у 2010 році було сформовано та зареєстровано в НЦГРРУ 

базову колекцію яблуні, яка в даний час налічує 1260 зразків. 

Зразки інтродуковані з різних географічних областей більш 

ніж 30 країн світу. 
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Базова колекція яблуні Дослідної станції помології 

налічує зразки, інтродуковані з різних географічних областей 

більш ніж 30 країн світу. Зразки інтродуковані з різних гео-

графічних областей більш ніж 30 країн світу: з України; 

Росії; США; Німеччини; Франції; Англії; Канади; Бельгії; 

Молдови, Чехії; Нідерландів, Казахстану, Литви; Італії, Но-

вої Зеландії; Угорщини, Естонії; Білорусії, Данії, Польщі, 

Швеції, Японії; Азербайджану, Грузії, Латвії, Румунії, Узбе-

кистану, Швейцарії, Шотландії, ПАР, Югославії; Киргизії. 

Колекція також налічує зразки невідомого походження. 

Кожен зразок колекції є одиницею генофонду, який 

знаходиться на збереженні і занесений до Національного ка-

талогу генетичних рослин України. На весь об'єм колекції 

створено паспортну базу даних. Електронна версія паспорт-

ної бази даних містить інформацію про цінність, походження 

зразка, оригінатора, дані про автора (авторів), доступність 

матеріалу, біологічний статус, місце збору чи шлях отриман-

ня в колекцію та багато інших необхідних даних. 

Нині триває всебічне вивчення великої кількості но-

вих сортів яблуні вітчизняної та зарубіжної селекції, багато з 

яких уже включено в Державний реєстр сортів рослин 

України як такі, що мають практичний інтерес для різних 

ґрунтово-кліматичних зон країни. 

Поряд із старими сортами та сортами власної селекції 

колекція весь час поповнюється новими зразками шляхом нау-

кового обміну та експедиційних зборів. Новий залучений ма-

теріал проходить оцінку згідно загальноприйнятих методик. 

В результаті вивчення за 15 ознаками та 69 гра-

даціями, у 2013 році сформовано серцевинну колекцію яб-

луні за цінними господарськими ознаками для зони Лісосте-

пу України, до якої увійшли 533 зразки яблуні з 27 країн 

світу. За кожною ознакою виділено зразки-еталони із 

стабільним вираженням різних рівнів їх прояву. Зразки-

еталони відібрані на основі багаторічної оцінки зразків яб-

луні в умовах зони Лісостепу. 

На всі колекційні зразки створено електронну базу 

паспортних даних, яка містить інформацію про цінність зраз-
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ка, авторів, місце збору, біологічний статус, звідки отримано 

зразок та інше. 

За результатами досліджень в Національному центрі 

генетичних ресурсів рослин України зареєстровано 29 зраз-

ків яблуні за цінними ознаками, на які отримано Свідоцтво 

про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні. 

Ряд із цих зразків із колекцій генофонду мають 

цінність для використання у промисловому садівництві, а 

саме: Мліївчанка осіння, Мавка, Пламенне, Ренет Симирен-

ка, Городищенське, Ювілейне МІС, Мир, Айдаред, Флоріна 

та ін. 

У 2018 році, за 18 ознаками та 89 градаціями, було 

сформовано спеціальну колекцію яблуні, за ознакою декора-

тивності, яка налічує більш ніж 80 зразків. 

В результаті залучення до колекції нових зразків та 

вивчення завезеного інтродукованого матеріалу виділені 

джерела господарсько цінних ознак, передаються для по-

дальшого включення в селекційні програми інших науково-

дослідних установ. Генетичний потенціал продуктивності 

яблуні та стійкості до біотичних і абіотичних чинників сере-

довища далеко не вичерпаний. При створенні сортів важливо 

приділяти велику увагу екологічному вивченню, виявляти їх 

придатність до вирощування в різних ґрунтово-кліматичних 

зонах, від чого буде залежати їх подальше успішне впро-

вадження у виробництво. 
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The article covers the preservation, study and use of the 

apple tree collection of the Experimental Station of Pomology 

named after L.P. Symyrenko. Having studied 12 traits and 46 

gradations in 2010, we formed a basic collection of the apple tree 

and registered it with the NCPGRU, which as of June 1, 2021 

includes 1,260 accessions. In 2013, a core collection of the apple 

tree was formed according to valuable economic features for the 

Forest-Steppe zone: 15 features and 69 gradations. In 2018, ac-

cording to a special collection based on decorative features of the 

apple tree was formed by 18 features and 89 gradations. 
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КОЛЕКЦІЇ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ОДНОРІЧНИХ 

КОРМОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР 

 

Галан М.С., Гук Р.М. 

 

Інститут сільського господарства  

Карпатського регіону НААН 

E-mail: 23.12.52@ ukr.net 

 

Cучасне сільськогосподарське виробництво вимагає 

максимальної реалізації потенціалу природних ресурсів, при 

цьому все більшого значення набувають біологічні фактори 

збільшення врожайності та збереження родючості ґрунту. 

Основними чинниками дебіологізації рослинництва в Україні 

є зменшення посівних площ бобових і зернобобових культур 

, які є  не лише цінним джерелом харчового білка, а й відіг-

рають важливу роль у збереженні родючості ґрунтів. 

Мобілізація генетичних ресурсів рослин набуває ви-

няткового значення у вирішенні вказаних проблем, оскільки 

є джерелом вихідного матеріалу для створення сучасних 

конкурентоздатних сортів здатних зайняти гідне місце в сіль-

ськогосподарському виробництві. 

Концепція формування генетичних ресурсів зернобо-

бових та кормових культур в інституті спрямована на вирі-

шення проблем сталого розвитку рослинництва реалізується 

шляхом розширення родового, видового і популяційного 

спектру колекцій. 

В Інституті сільського господарства Карпатського ре-

гіону сформовані колекції зернобобових та кормових бобо-

вих культур, які включають культури вики, бобів, квасолі та 

люпину. 

Колекція зразків вики та бобів станом на 01.01.2021 

налічує 12 видів та 564 зразки і складається з селекційних, 

місцевих сортів і форм, селекційних і генетичних ліній, ди-

ких співродичів (табл. 1). 
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Таблиця 1. Склад колекції  зразків вики та бобів  за біологіч-

ним статусом зразка 
Статус зразка Вика Боби Разом 

Селекційні сорти України 27 19 46 

Селекційні сорти зарубіжних країн 45 105 150 

Місцеві сорти та форми з України 17 94 111 

Місцеві сорти та форми з зарубіж-

них країн 5 22 27 

Селекційні лінії 32 104 136 

Генетичні лінії 1 31 32 

Дикі співродичі 51 - 51 

Статус зразка не визначений - 11 11 

Всього 178 386 564 

 

У таксономічному плані колекція представлена зраз-

ками видів, які належать до родів Faba Miil (боби кінські), 

Bona Medik. (вика нарбонська ), Vicia L. (горошок мишачий), 

Ervum L. (сочевичка викова) (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Склад колекції бобових видів за таксономічними 

характеристиками 

Рід Види Назва 
Число 

зразків 

Faba Mill Vicia faba L. боби кінські 382 

Bona Medik. Bona narbonensis (L.) 

Medik. 

боби нарбонські, 

вика нарбонська 
4 

Vicia L. V. villosa Roth. вика волохата 59 

Vicia L. V. sativa L. вика посівна 89 

Vicia L. V. pannonica Grantz вика паннонська 8 

Vicia L. V. sepium L. вика плотова 4 

Vicia L. V. cracca L. горошок мишачий, 

вика лучна 
7 

Vicia L. V. grandiflora Scop. вика великоквіткова 3 

Ervum L. E.tetraspermа (L.), 

V. tetraspermа (L.) 

сочевичка викова, 

вика чотиринасінна 
2 

Ervum L. E. hirsutum L., 

V. hirsutа L. 

сочевичка шорсто-

коволоса, вика шор-

стоковолоса 

2 
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Колекція люпину включає 115 зразків. За таксономіч-

ним складом складається з чотирьох видів: Lupinus luteus L., 

Lupinus angustifolius L., Lupinus albus L., Lupinus polyphyllus 

L. Сформована з селекційних, місцевих сортів і форм, селек-

ційних і генетичних ліній, диких спів родичів(табл.3). 

 

Таблиця 3. Склад колекції зразків люпину за біологічним 

статусом зразка 
Статус зразка Всього 

Селекційні сорти України 18 

Селекційні сорти зарубіжних країн 9 

Місцеві сорти та форми з України 2 

Місцеві сорти та форми з зарубіжних країн 1 

Селекційні лінії 84 

Генетичні лінії - 

Дикі спів родичі 1 

 

Колекція квасолі представлена видами Phaseolus 

vulgaris L.(квасоля звичайна), Phaseolus coccineus L.(квасоля 

багатоквіткова), Vígna unguiculata (квасоля китайська) та на-

лічує 448 зразків селекційних, місцевих сортів і форм, селек-

ційних ліній з 8 країн світу (табл. 4). 

 

Таблиця 4. Склад колекції зразків квасолі за біологічним ста-

тусом зразка 
Статус зразка Всього 

Селекційні сорти України 10 

Селекційні сорти зарубіжних країн 16 

Місцеві сорти та форми з України 397 

Місцеві сорти та форми з зарубіжних країн 22 

Селекційні лінії 3 

 

Колекції вики, бобів, квасолі та люпину характеризу-

ються широким спектром морфологічних, біологічних та 

господарсько-цінних ознак, які можуть забезпечити наукові 

та селекційні програми генетичним матеріалом, зокрема, для 

створення нових сортів , що відповідають потребам вироб-

ництва. 
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The Institute of Agriculture of the Carpathian Region has 

formed collections of grain and fodder legumes, which include 

vetch, faba bean, wild bean and lupine. 

As of 01.01.2021, collections of vetch and bean acces-

sions have 12 species and 564 specimens and consist of breeding 

accessions, local varieties and forms, breeding and genetic lines, 

and wild relatives. 

The lupine collection includes 115 specimens. The taxon-

omy is represented by four species: Lupinus luteus L., Lupinus 

angustifolius L., Lupinus albus L., Lupinus polyphyllus L. It has 

been built up from breeding accessions, local varieties and forms, 

breeding and genetic lines, and wild relatives 

The collection of wild bean is represented by Phaseolus 

vulgaris L. (common bean), Phaseolus coccineus L. (multi-

flowered bean), Vígna unguiculata (chinese bean) and includes 

448 specimens, which are breeding accessions, local varieties and 

forms, breeding lines from 8 countries. 

The collections of vetch, faba bean, wild bean and lupine 

are characterized by wide ranges of morphological, biological and 

economically valuable traits and can provide research and breed-

ing programs with genetic material, in particular to create new 

varieties meeting production needs. 
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ГЕОФОНД КУКУРУДЗИ ДЛЯ ГЕТЕРОЗИСНОЇ 

СЕЛЕКЦІЇ 

 

Кузьмишина Н.В., Вакуленко С.М., Тертишна Н.В. 

 

Інститут рослинництва імені В.Я Юр’єва НААН  

Email: ncpgru@gmail.com 

 
Генетичне різноманіття вихідного матеріалу має ви-

рішальне значення для гетерозисної селекції кукурудзи. Для 
повного забезпечення селекційних програм різноманітним 
вихідним матеріалом в Національному центрі генетичних 
ресурсів рослин України (далі Центр) проводиться робота зі 
збору, вивчення та збереження генетичних ресурсів кукуру-
дзи. Планомірно ця робота організована в інституті з 1956 
року, коли був створений відділ рослинництва з лабораторі-
ями екології (керівник - академік М.М. Кулєшов) і рослин-
них ресурсів (керівник - професор, доктор біологічних наук 
Л.М. Делоне). 

На даний час поглиблюються системні дослідження, 
які охоплюють такі питання як здатність рослин адаптува-
тись до змінних погодних умов, генетична та фізіологічна 
здатність до формування високої та стабільної врожайності, 
високий рівень загального та специфічного  імунітету, різні 
за якісним і кількісним біохімічним складом генотипи, здатні 
задовольняти потреби харчової, промислової, фармацевтич-
ної та інших галузей виробництва. 

У Національному центрі генетичних ресурсів рослин 
України розроблено системну програму збагачення генофон-
ду всіх культур, у т.ч. кукурудзи. Установлені договірні 
зв‘язки з селекційними, науковими та навчальними устано-
вами, які працюють в різних напрямках з цією культурою, по 
обміну насінням зразків, які в них досліджуються. 

На даний час групою генетичних ресурсів кукурудзи 
Центру зібрано колекцію зразків генофонду кукурудзи зага-
льним обсягом 6642 зразки, серед них 4819 (72,5%) склада-
ють самозапилені лінії, 465 (7,0%) генетичні лінії, 1142 
(17,2%) місцеві та селекційні сорти, 216 (3,2%) синтетичні 
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популяції. За ботанічним складом зразки належать до зубо-
видного – 1657 (24,9%), напівзубовидного – 2285 (34,6%), 
кременистого – 2108 (31,6%), цукрового – 364 (5,5%), розлу-
сного – 149 (2,3%), восковидного – 62 (0,9%) крохмалистого 
– 17 (0,2%) та інших підвидів – 2 зразки. Ці зразки класифі-
ковані за географічним походженням, ботанічним складом і 
представляють собою базову колекцію. Широке використан-
ня генофонду кукурудзи, зібраного в Центрі, здатне забезпе-
чити створення сучасних, добре пристосованих до умов ви-
рощування гетерозисних гібридів. 

За останні п'ять років до генбанку кукурудзи залучено 
864 зразки, у т. ч. 782 самозапилені лінії, 70 сортів, 12 синте-
тиків. Від селекціонерів – оригінаторів України надійшло 
466 форм, у т.ч. з Інституту рослинництва імені В.Я. Юр‘єва 
НААН – 330 зразків, Синельниківської дослідної станції Ін-
ституту зернового господарства НААН – 101 зразок, Закар-
патської державної с.-г. дослідної станції (ЗДСГДС) – 42 зра-
зки. Є надходження з експедицій, проведених за участі спів-
робітників Інституту рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН 
та Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту 
рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН (УДСРІР). Так, було 
залучено до колекції кукурудзи 26 місцевих сортів кукуру-
дзи, що несуть цінні гени адаптивності, а також представля-
ють собою унікальні зразки землеробської культури. 

Йде обмін цінним матеріалом з генбанками Канади, 
США, Мексики, Франції, Італії, Чехії. Є надходження з сек-
ційних установ Білорусі, Молдови, Казахстану, Азербайджа-
ну, Китаю, Грузії. 

При інтродукції нового колекційного матеріалу зразки 
ретельно фіксуються в електронній базі даних: країна, уста-
нова походження, ботанічна таксономія,  родовід, метод 
створення. Створено електронну базу даних родоводів само-
запилених ліній, включаючи всі покоління, схрещування та 
методи (насичуючі, зворотні, включення різних носіїв генів 
та інші). На даний час у базі родоводів кукурудзи міститься 
інформація про 3012 зразків.  

Щороку вивчається за господарсько-цінними ознака-
ми 450-600 зразків, у т.ч. 300-500 самозапилених ліній, 60-70 
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сортів та біля 15 синтетичних популяцій. Нові колекційні 
зразки кукурудзи оцінюються за комплексом господарських і 
біологічних ознак згідно методичних рекомендацій польового 
та лабораторного вивчення кукурудзи, дані за результатами 
вивчення формуються в щорічні уніфіковані ознакові бази і 
входять до складу інформаційної системи "Банк генетичних 
ресурсів кукурудзи". Ідентифікацію морфобіологічних ознак 
кукурудзи здійснювали відповідно до «Класифікатора-
довідника виду Zea mays L.». 

З матеріалу, інтродукованого за останні п‘ять років, 
виділено 267 джерел цінних господарських ознак. На сучас-
ному етапі перспективним є залучення зразків з установ, де 
досягнуті значні успіхи в гетерозисній селекції. Особливу 
цінність мають лінії з України. Лінії Інституту рослинництва 
імені В.Я. Юр‘єва НААН – багаторядні, багатокачанні, висо-
коозерненні, стійкі проти хвороб і шкідників, пристосовані 
до механізованого вирощування. Ліній цукрової і розлусної 
кукурудзи з Синельниківської дослідної станції Інституту 
зернового господарства НААН – стійкі до вилягання рослин, 
до ураження пухирчастою сажкою та ушкодження кукуру-
дзяним метеликом. Підвищена продуктивність (понад 80 г 
зерна з рослини) сформувалась за рахунок великої кількості 
зерен на качані (понад 610 шт.) і кількості рядів (18-20 шт.). 
ЗДСГДС розміщена в регіоні, який характеризується масо-
вим проявом сажкових і фузаріозних хвороб. Лінії, створені в 
цій установі, мають високий імунітет проти названих хвороб. 
Сорти з УДСРІР зарубіжного походження різні за підвидовим 
складом та різнокольорові. Високорослі і кущисті з довгим ка-
чаном, високоозернені і багаторядні.  

Синтетики із Науково-практичного центру НАН Бі-
лорусі з землеробства виділились за комплексом ознак 
структури качана (довжина качана 17 см, кількість рядів 
16-18 шт., озерненість качана 576-666 шт.) є стійкими (9 
б.) до кукурудзяного метелика, характеризуються стійкістю 
до посушливих умов.  

Лінії з Молдови (Інститут рослинництва «Порум-
бень») середньостиглої та середньопізньої груп стиглості – 
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багатокачанні (1,6-1,8 качанів на рослині), середньопродуктив-
ні (60-100 г зерна з рослини) з масою 1000 зерен 220-260 г. 

Пізньостиглі зразки, залучені з Грузії, були високо-
продуктивними (понад 134 г зерна з рослини, стійкі до ку-
курудзяного метелика – 9 б.). Зразки Ляонінської академії 
сільського господарства (Китай) стійкі до хвороб і шкідни-
ків (9 б.) з високою продуктивністю рослини (119-198 г), 
мали на рослині 1,7-1,8 качанів. 

Виділено лінії IM 20, IMV 28, IM 64, IM 108, залучені 
з Центру рослинного різноманіття (Тапіозеле, Угорщина) 
схильні до багатокачанності (1,8-2,0 шт.) та крупнозерності 
(325-330 г). 

Виділились зразки 14 C ael-PS2, 517 BH ael-Elmore 
(США) за продуктивністю рослини (140-183 г), кількістю 
качанів на рослині (1,6-1,8 шт.) та крупним зерном (маса 
1000 зерен 310-330 г). Усі зразки стійкі до кукурудзяного 
метелика та пухирчастої сажки (9 б.). 

Таким чином, створена система вивчення та узагаль-
нення колекційного матеріалу, яка дозволила розподілити 
його за паспортними даними, за рівнем цінності ознак та їх 
екологічної мінливості, що стало основою для формування 
ознакових робочих колекцій під різні напрямки використан-
ня. Кращі зразки, як джерела цінних господарських ознак, 
виділені за результатами вивчення, передаються науковим і 
селекційним установам, навчальним закладам, іншим корис-
тувачам. 

 

MAIZE GENE POOL FOR HETEROSIS BREEDING 

 

Kuzmyshyna N.V., Vakulenko S.M., Tertyshna N.V. 

 

Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS 

Email: ncpgru@gmail.com 

 

The developed system for research into and generalization 

of the gene pool collection material made it possible to enrich the 

maize collection with carriers of valuable traits adapted to climat-

ic conditions of different regions of Ukraine, with certain mor-
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phological, biological and economic traits. Over the past five 

years, 838 domestic and foreign maize accessions belonging to 

different subspecies, with various color of grain color, originating 

from geographically remote regions, have been acquired. At the 

present, it is promising to use accessions bred at institutions 

where significant progress has been made in heterosis breeding. 
 
 

ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ СТОКОЛОСУ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ВІКУ ТРАВОСТОЮ 

 

Марініч Л.Г. 

 

Полтавська державна аграрна академія 

E-mail:mariniclubov1@gmail.com 

 

Головну роль у вирішенні проблеми забезпечення 

безпеки продовольства країни відіграє кормовиробництво, бо 

воно є найважливішим стратегічним напрямком для підви-

щенні стійкості рослинництва і землеробства до нестабіль-

ності клімату і впливу негативних факторів [1, 2]. Тому бага-

торічні трави у польових агроекосистемах, на сінокосах та 

пасовищах дозволяють усунути багато процесів деструкції, 

знизити ерозію, підвищити родючість ґрунтів, збільшити 

врожайність послідуючих культур у сівозмінах. 

Широке поширення багаторічних злакових трав обу-

мовлює їх висока врожайність та поживність корму, дов-

голіття, зимостійкість, здатність до вегетативного відновлен-

ня, висока чутливість на поліпшення умов вирощування, 

здатність підвищувати вміст сирого протеїну при викори-

станні в достатніх кількостях азотних добрив або при виро-

щуванні в травосумішках з бобовими травами, тому їх частка 

при використанні природних сінокосів і пасовищ може ста-

новити 90% . 

Одним з цінних видів злакових трав є стоколос безо-

стий. Рослини стоколосу безостого багаті на білок, його 
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мітиться до 15%, жирів 19,7-24,9%, клітковини до 8%. Го-

ловною його особливістю є те, що зелена маса і сіно багате 

на цукри та мінеральні елементи, такі як фосфор, кальцій, 

калій, магній, цинк, сірка. Стоколос безостий відзначається 

морозостійкістю і зимостійкістю, не вимерзає в сурові зими. 

Вузол кущіння переносить температуру до -46 °С, весняні 

заморозки до -18 °С. В зоні Лісостепу України є одним із 

самих посухостійких та зимостійких злаків. 

Основним завданням сьогодення є створення і вико-

ристання у виробництві нових високопродуктивних сортів, 

які б мали високу якість та гарні біохімічні властивості кор-

мової маси. Теоретично доведено, що роль сорту у фор-

муванні кормової та насіннєвої продуктивності досягає 20-

70%. 

Досить важливою ознакою при створенні сортів сто-

колосу безостого є його насіннєва продуктивність. За до-

слідженнями українських та зарубіжних вчених, найвищу 

насіннєву продуктивність мають стоколоси степної групи, 

так як у них більша кількість генеративних стебел, ніж у сто-

колосів лугової групи, але в той же час вони характеризу-

ються нижчою врожайністю зеленої маси. 

Дослідження проводились на дослідному полі Пол-

тавської державної сільськогосподарської дослідної станції 

ім. М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН України у 2014-2020 ро-

ках. Це центральна частина Східного Лісостепу України 

майже на умовній межі із Північним Степом і Південним 

Лісостепом – зона недостатнього зволоження. Грунт темно-

сірий опідзолений. 

Агротехніка вирощування багаторічних трав загаль-

ноприйнята для зони.  

Матеріалом для досліджень слугував 131 колекційний 

зразок стоколосу безостого різного еколого-географічного 

походження. 

Стоколос безостий досить довговічна культура, за 

умов польового травосіяння його можна використовувати 6-8 

років, а на заливних луках він може давати високі врожаї до 

20 і більше років.  
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Урожайність насіння – ознака, яка має найбільш важ-

ливе практичне значення і в напрямку якої ведеться селекція 

багаторічних трав. 

Урожайність насіння залежить від співвідношення 

кількості вегетативних та генеративних пагонів, від довжини 

та ширини волоті, насіннєвої продуктивності рослин. Число 

генеративних пагонів у проведених дослідженнях значно 

впливає на врожай насіння культури, коефіцієнт кореляції 

склав приблизно r = 0,94-0,99. 

За роки проведених досліджень кількість генератив-

них пагонів у сортів стоколосу безостого коливалася в межах 

0-42 шт./кущ. 

Найбільшу кількість пагонів рослини сформували у 1-

3 рік використання. Їх кількість коливалася від 10 до 42 

шт./рослину Найбільшу кількість пагонів мали зразки: Anto 

UJ2000206 з Польщі (42 шт./кущ), С-1090 UJ2000179 з 

України (40 шт./рослину), КР-1 UJ2000271 з України (38 

шт./рослину), Д 462381 UJ2000120 з України (37 

шт./рослину), Радіомутант к-5 UJ2000210 з України (36 

шт./рослину). Найменша кількість пагонів була у зразків 

Carlton UJ2000058 з Канади (10 шт./рослину), С 752 

UJ2000190 з України (11 шт./рослину), К 42357 UJ2000104 з 

України (12 шт./рослину). У сорту стандарту Полтавський 52 

UJ2000003 з України кількість генеративних пагонів в се-

редньому за три роки становила 29 шт./рослину. 

На 4-6 рік використання кількість генеративних па-

гонів значно знизилася і коливалася в межах 3-21 

шт./рослину. Найбільшу кількість пагонів мали зразки: Anto 

UJ2000206 з Польщі (21 шт./кущ), С-1090 UJ2000179 з 

України (17 шт./рослину), Марс UJ2000284 з України (18 

шт./рослину). У сорту стандарту Полтавський 52 UJ2000003 з 

України кількість генеративних пагонів в середньому за три 

роки становила 10 шт./рослину. 

На 7 рік використання кількість генеративних пагонів 

коливалася в межах 0-11шт./рослину. Найбільшу кількість 

мали зразки Марс UJ2000284 з України (11 шт./рослину) та 

Anto UJ2000206 з Польщі (10 шт./кущ), у сорту стандарту 
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Полтавський 52 UJ2000003 з України кількість генеративних 

пагонів в середньому за три роки становила 5 шт./рослину. 

Слід зазначити, що 60% колекційних зразків не сформували 

генеративних пагонів. На 8 рік використання 80% зразків не 

сформували генеративних пагонів. Їх кількість коливалася в 

межах 0-7 шт./рослину. Найбільшу кількість мали зразки 

Марс UJ2000284 з України (7 шт./рослину) та Anto 

UJ2000206 з Польщі (6 шт./кущ), у сорту стандарту Пол-

тавський 52 UJ2000003 з України кількість генеративних па-

гонів в середньому за три роки становила 3 шт./рослину. 

Висновок За результатами вивчення колекційних 

зразків стоколосу безостого за ознакою кількість генератив-

них пагонів на рослину, для подальшої селекційної роботи 

при створення сортів з високою насіннєвою продуктивністю 

рекомендуємо використовувати зразки: Anto UJ2000206 з 

Польщі, С-1090 UJ2000179 та Марс UJ2000284 з України. 

 

SEED PRODUCTIVITY OF COLLECTION SMOOTH 

BROMEGRASS ACCESSIONS DEPENDING ON THE 

AGE OF GRASS CANOPY 
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The today‘s primary objective is to create and use in pro-

duction new high-yielding varieties that would be of high quality 

and possess good biochemical indicators of feed mass. It was 

theoretically proven that the variety accounted for 20-70% of 

fodder and seed productivity. Seed productivity is an important 

feature upon creating smooth bromegrass varieties. Ukrainian and 

foreign researchers showed that steppe brome grasses had higher 

seed productivity due to a larger number of generative stems than 

meadow brome grasses, but at the same time the former gave 

lower green mass. 
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E-mail: mariniclubov1@gmail.com 

 

Важлива роль у підвищенні врожайності та якості на-

лежить створенню стабільних за продуктивністю сортів з 

високою адаптивністю та широкою агроекологічною пласти-

чністю. Вищевказані властивості характерні для складногіб-

ридних популяцій стоколосу безостого, в тому числі і синте-

тичних, яким властиво пристосовуватись до умов навколиш-

нього середовища і при цьому зберігати продуктивність у 

просторі і часі. 

Успіх практичної селекції великою мірою залежить 

від широти генетичного різноманіття вихідного матеріалу. 

Загальновідомо, що спадковий потенціал господарсько-

цінних ознак має певні обмеження, і для отримання реальних 

результатів селекція вимагає його розширення. Світові гене-

тичні ресурси рослин розглядаються в усьому світі як основ-

не джерело покращення сільськогосподарських культур. 

Створення джерел та донорів цінних господарських ознак у 

більшості випадків базується на світових генетичних ресурах 

або колекціях рослин, та їх диких співродичів. Розкриття 

потенціалу генетичних ресурсів за основними біологічними 

та селекційними ознаками забеспечує генетичну базу для 

реалізації селекційних програм різних напрямків.  

Дослідження проводились на дослідному полі Полта-

вської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. 

М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН України у 2014-2020 роках. 

Це центральна частина Східного Лісостепу України майже на 
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умовній межі із Північним Степом і Південним Лісостепом – 

зона недостатнього зволоження. Грунт темно-сірий опідзо-

лений. Агротехніка вирощування багаторічних трав загаль-

ноприйнята для зони.  

Матеріалом для досліджень слугував 131 колекційний 

зразок стоколосу безостого різного еколого-географічного 

походження. 

Урожайність зеленої маси – ознака, яка має найбільш 

важливе практичне значення і в напрямку якої ведеться селе-

кція багаторічних трав. Кормові трави вирощуються для за-

безпечення стабільності кормовиробництва, вони повинні 

бути високопродуктивними, здатними давати стабільні вро-

жаї з високою якістю продукції. 

Урожайність зеленої маси залежить від співвідношен-

ня кількості вегетативних та генеративних пагонів, від висо-

ти травостою, облистяності та інших ознак. 

Висота рослин стоколосу достатньо мінлива ознака. 

Не дивлячись на високу амплітуду коливань, культурні 

форми цього злаку зазвичай мають висоту 100-140 см, а в 

особливо сприятливих умовах до 170 см.  

В наших дослідженнях висота рослин у зразків 

стоколосу безостого коливалася в межах 45-163 см. 

Найвисокорослішими за роки дослідження були зразки з 

України Радіомутант к-7 UJ2000211, К 28190 UJ2000036, 

Гілея 15 UJ2000074, Красень UJ2000305 та КР 1 UJ2000271 

та зразок з Польщі Anto UJ2000209, в середньому за роки 

вивчення їх висота становила 150 см, найнижчою висота 

була у зразка Краснодарський UJ2000056 з Росії, за роки 

вивчення вона становила 65 см. 

За роки досліджень зразки К 28190 UJ2000036 та 

зразок з Польщі Anto UJ2000209, Гілея 15 UJ2000074 

знизили рівень прояву ознаки на 20-27%. Найбільш 

стабільними за ознакою висота рослин були зразки Красень 

UJ2000305 та КР 1 UJ2000271 з України, їх висота за 7 років 

знизилася на 8%. 

Зміна умов навколишнього середовища, догляд за по-

сівами значно впливають на якість корму. Найбільшу пожив-
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ну цінність у кормових трав мають листки, у них значно бі-

льший вміст білку ніж у інших органах рослини. Існує думка, 

що шляхом селекції рослин на облистяність можна підвищи-

ти вміст білку в них. Але є дані, що кореляція між цими 

ознаками не завжди позитивна. 

Окремими дослідниками рекомендуются різні типи 

кормових трав. Одні вважають, що ідеалом є добре облистяні 

і малостебельні рослини, але до певної межі, так як змен-

шення кількості генеративних стебел знижує насіннєву про-

дуктивність. Інші пропонують робити добір рослин з вели-

кою кількістю стебел, але не високих, щоб збільшити про-

цент листової маси і облистяність. Є дані, що рослини з ко-

роткими міжвузлями мають більш високий процент листків, 

ніж рослини з довгими міжвузлями. Також є ефективним 

добір на широкі листки. 

За роки вивчення облистяність у зразків коливалася в 

межах 46-65%. Найвища облистяність була у зразків 

Дикорослий UJ2000212 з Росії, Anto UJ2000206 з Польщі, 

Радіомутант к -1 UJ2000209, Радіомутант к-7 UJ2000211 та 

Сиваш UJ2000150 з України, за роки вивчення вона 

коливалася в межах 61-69%, у сорту-стандарту вона 

становила 62%. 

За роки досліджень зразки Дикорослий UJ2000212 з 

Росії, Anto UJ2000206 з Польщі, Радіомутант к-1 UJ2000209 

знизили рівень прояву ознаки на 27-30%. Найбільш 

стабільними були зразки Радіомутант к-7 UJ2000211 та 

Сиваш UJ2000150 з України, облистяність у них зменшилася 

на 10-12%. 

Високу кормову цінність стоколосу безостого можна 

пояснити тим, що він має значну кількість вегетативних па-

гонів, на яких більше листків ніж на генеративних. До того ж 

листки, особливо на вегетативних пагонах, містять більшу 

кількість поживних речовин. Тому вивчення ознаки кількість 

вегетативно-подовжених пагонів є досить важливим питан-

ням в селекції даної культури. 

Кількість вегетативно-подовжених пагонів у зразків 

стоколосу безостого за роки вивчення коливалась від 123-71 
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шт./рослину. Найбільша їх кількість була у зразка Радіому-

тант к-7 UJ2000211 (123 шт./рослину) та Гілея 15 UJ2000074 

(118 шт./рослину), найменша у зразків АК-2 UJ2000096 (71 

шт./рослину) та К-35291 UJ2000044 (76 шт./рослину). У сор-

ту стандарту Полтавський 52 за роки вивчення кількість ве-

гетативно-подовжених пагонів становила 91шт./рослину. 

Найбільша кількість вегетативно-подовжених пагонів 

була у зразків на 2-4 рік життя (88-132 шт./рослини) і посту-

пова зменшувалася до 7 року використання (65-110 

шт./рослину). 

Висновки. За результатами вивчення колекційних зра-

зків стоколосу безостого за ознаками які впливають на фор-

мування кормової продуктивності для подальшої селекційної 

роботи при створення сортів з високою кормовою продукти-

вністю можна використовувати зразки: Радіомутант к 7 

UJ2000211, К 28190 UJ2000036, Гілея 15 UJ2000074, Красень 

UJ2000305, КР 1 UJ2000271 з України та зразок з Польщі 

Anto UJ2000209.  
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The smooth bromegrass is a valuable fodder cereal spe-

cies. Smooth bromegrass plants are rich in protein (the protein 

content amounts to 15%), oil (19.7-24.9%) and cellulose (up to 

8%). It is noticeable for high contents of sugars and minerals such 

as phosphorus, calcium, potassium, sulfur, magnesium in green 
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mass and hay. Creation of varieties that would be adaptable to 

certain soil and climatic conditions, give high fodder and seed 

yields, and have improved quality and durability indicators is an 

urgent problems in smooth bromegrass breeding. At present, 14 

registered smooth bromegrass varieties are grown in different soil 

and climatic conditions of Ukraine. However, these varieties do 

not fully meet the requirements of production, so there is a unmet 

need for improvement of this crop via breeding. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭТАЛОННЫХ СОРТОВ 

МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ КУКУРУЗЫ СОГЛАСНО 

UPОV, В УСЛОВИЯХ МОЛДОВЫ 

 

Мистрец Сильвия, Спыну Анжела 

 

Институт Растениеводства Порумбень,  

Республика Молдова 

E-mail: silvia.mistret@yahoo.com 

 

Авторское право на сорта растений в Республике 

Молдова защищено Законом 39-XVI / 2008, который преду-

сматривает правовую защиту «четко отличимых», «доста-

точно однородных» и стабильных сортов для размножения. В 

нашей стране процедура технической экспертизы  стартовала 

после присоединения Молдовы (1998) к Международным 

Союзом Защиты Новых Сортов Растений (UPOV) и является 

основным критерием предоставления правовой защиты. 

В отношении кукурузы утверждено Руководство TG -

2/7 2009 года, которое содержит 41 количественных и каче-

ственных признаков. Каждый сорт, требующий правовой 

защиты согласно данной методики, должен быть исследован 

в течение 2 вегетационных периодов в полевых условиях. 

Отличимость сорта определяется количественными и каче-

ственными признаками в сравнении с хорошо известными 

эталонными сортами. При проведении технической экспер-

тизы (тест DUS), некоторые признаки необходимо опреде-
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лять путем измерений, подсчета, взвешивания и сравнения с 

эталонными сортами. Как правило, в Руководстве по прове-

дению теста  представлены эталонные сорта для каждого 

признака, но многие из них отсутствуют в местных коллек-

циях кукурузы или не соответствуют выражению признака в 

конкретных климатических условиях. Исходя из этих сооб-

ражений, недостающие эталонные сорта могут быть замене-

ны образцами, из существующих коллекций селекционеров. 

Для создания национальной коллекции эталонных 

сортов кукурузы в Институте растениеводства ―Порумбень‖, 

были изучены инбредные линии зарубежной селекции, со-

храненные в коллекции Института, включая некоторые эта-

лонные образцы, рекомендованные UPOV для определения 

точности выраженности  количественных и качественных 

признаков початка в условии Молдавии. 

Изученные образцы были посеяны на двух рядковых 

делянках общей площадью 10 м
2
 в двух повторениях, разме-

щѐнных после благоприятной предшествующей культуры. 

Во время вегетации линии изучались в соответствии с реко-

мендациями UPOV. Количественные признаки оценивали 

путем измерения или подсчета на 20 растениях или части 

растений с учѐтом вычисления среднего значения. Рассчи-

танное среднее значение было связано с выражением при-

знака, рекомендованного UPOV для определения относи-

тельного диапазона различий сортов в значениях выражения 

признака. 

Оценка качественных признаков определяли путем 

сравнения с признаком эталонного сорта, рекомендованного 

UPOV или с сортами, с самым слабым или самым сильным 

выражением, оцененным у образцов, посеянных в коллекции. 

Образцы, включенные в исследование, оценивали в 

течение 2 вегетационных периодов. 

Полученные экспериментальные данные были систе-

матизированы для каждого признака, оцененного отдельно. 
В этой работе представлены данные, полученные при 

оценке 3-х количественных признаков: "длина початка" (28), 
"диаметр початка" (29) и "число рядов зѐрен (30) и 3-х каче-
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ственных признаков: "форма початка" (31), "тип зерна" (36) и 
"цвет зерна" (40) из Руководства UPOV.  

В процессе технической экспертизы любого сорта 
наличие эталонных сортов для номинированных количе-
ственных признаков значительно упрощает определение вы-
ражения признака. В отсутствие эталонных образцов эту 
процедуру труднее выполнить, учитывая, что с этой точки 
зрения она требует дополнительной оценки сорта для данно-
го набора генотипов в нескольких вегетационных циклах. В 
этом смысле, в 2018-2019 годах мы изучали ряд линий куку-
рузы мировой коллекции имеющихся в институте, чтобы 
определить точное выражение того или иного признака у 
стандартных образцов в климатических условиях централь-
ной зоны Молдавии. 

Длина початка изученных образцов была в пределе от 
10,5 см до 17,5 см. В этом диапазоне распределили линии на 
4 класса: балл 1 "очень короткие" с длиной початка в диапа-
зоне от 10,0 см до 12,9 см. Балл 3 «короткие», находились 
линии с длиной початка 13,0-14,9 см; балл 5 «средние» - ли-
нии с длиной початка в диапазоне 15,0-16,9 и балл 7 «длин-
ные» - линии длиннее 17,0 см. 

Вариация по диаметру початка у изучаемых линий 
была в пределах 2,5 см-4,9 см. Распределение выраженности 
этого признака соответствует следующей шкале: «очень ма-
ленький» балл (1) мы классифицировали линии диаметром 
до 3,0 см; «маленький» балл (3) были распределены линии 
диаметром 3,1-4,0 см; «средний» балл (5) линии диаметром 
более 4,1 см. В выборке изучаемых линий мы не нашли эта-
лонных линий для выражения признаков «большой» и 
«очень большой». Отметим что, эталонные линии для этого 
признака можно использовать только для технической экс-
пертизы  линий кукурузы, а для гибридов кукурузы будем 
изучать ряд гибридов отдельно. 

По количеству рядов зерен в исследуемых образцах 
мы нашли линии с количеством рядов зерен в диапазоне от 
10 до 18. Таким образом, для выражения признака «очень 
мало» балл (1) были включены линии с 8-10 рядов зерен; для 
признака "мало" балл (3) соответственно линий с 12-14 рядов 



 

319 

зерен; для признака "среднее" балл (5) распределены линии с 
16-18 рядов зѐрен. Линии, имеющие больше 18 рядов зѐрен 
присуще балл (7). Эталонные образцы диаметра початка 
можно успешно использовать при проведение технической 
экспертизы и линий и гибридов кукурузы. 

Что касается качественных признаков, были изучены: 
"форма початка", "тип зерна" и "цвет зерна". Признаку "фор-
ма початка" (30), соответствует 3 выражения: коническая (1), 
коническо - цилиндрическая (2) и цилиндрическая (3). 

В результате исследований изучения тех же линий, сде-
лали классификацию по форме початка: 7 инбредных линий 
(Z10, P354, Cm7, F7, W401, A632 и B73) имеют «коническую» 
форму початка, балл (1); 6 линий (Co125, A654, F2, A188, W117 
и PS217) имеют с «конически - цилиндрическую» форму - балл 
(2) и 4 линии (F66, Cm 105, A619, Mo17) характеризуются с 
«цилиндрической» формой початка - балл (3). Признак "тип 
зерна" (36) – представлен в руководстве по тестированию 9-ю 
состояниями выражения признака. Изученные линии по при-
знаку "тип зерна" распределились следующим образом. Линии 
Z10, Cm 7, F2 и PS 217 характеризуются кремнистой конси-
стенции зерна - балл (1); P 354, Co 125, Cm 105, A 188, W 117 
относятся к промежуточному типу консистенцию зерна - балл 
(3). Линии A 654 и B 73 характеризуются полузубовидным зер-
ном – балл (4) а линии W 401, A 632, А 619 и Mo17 и с «зубо-
видным» зерном - балл (5). 

Признак «цвет зерна» представлен 10 выражениями 
признака. В набор изученных линий по этому признаку мы 
зафиксировали четыре состояния выраженности: «бело-
желтый» - балл 2; желто-оранжевый» - балл 4; «оранжевый» 
- балл 5 и «красно-оранжевый» - балл 6. 

Что касается качественных признаков, отметим, что 
эталонные сорта, могут быть успешно использованы при 
проведении технической экспертизы, как линий, так и сортов 
и гибридов кукурузы. Качественные признаки более ста-
бильны и выраженность этих признаков  не зависит от усло-
вий окружающей среды, их можно оценить только за один 
вегетационный период. 
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The effective use of reference varieties for quantitative 

characteristics of the ear was confirmed: the ear length (28), the 

ear diameter (29), the grain row number (31). The reference ac-

cessions for traits 28 and 29 can be used for the technical exami-

nation of maize lines only, and the reference accessions for char-

acteristic 31 can also be used for the technical examination of 

hybrids. The quality traits of the ear are stable and their expres-

sion does not vary depending on climatic conditions and can be 

used successfully in the technical examination of corn lines and 

hybrids. 
 
 

ПОПОВНЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ГЕНОФОНДУ  

ОБЛІПИХИ НОВИМ РІЗНОМАНІТТЯМ 

 

Москалець В.В., Москалець Т.З. 

 

Інститут садівництва НААН України 

E-mail: moskalets7819@i.ua 

 

Обліпиха крушиноподібна – одна з багатьох малопо-

ширених у культурі рослин, яка здатна зайняти чільне місце 

в структурі плодового саду в різних фізико-географічних 

зонах України як джерело важливих нутрієнтів для виготов-

лення продукції харчового, фармацевтичного призначення 

[2-5]. Здобутки вітчизняних і зарубіжних вчених з виявлення 

і створення джерел цінних господарських ознак дають змогу 

сформувати різні за призначенням колекції і реалізувати 
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пріоритетні напрями селекції культури обліпихи крушино-

подібної, що пришвидшить формування сортової гамми, 

різної за характером використання.  

Тому збереження і поповнення колекцій генофонду 

обліпихи новим різноманіттям є актуальним. 

За результатами формування робочої колекції гено-

фонду обліпихи крушиноподібної виявлено різні життєві 

форми обліпихи, більшість з яких належить до кущоподібних 

(Адаптивна, Особлива, Міцна, Сонячне сяйво та ін.), решта – 

до деревоподібних (Ф 1-10-11, Ф 1-2-500, Ф 2-12-4, Форма 8-

18-32), а також розрізнити біотипи за силою росту і висотою, 

залежно від екологічної зони вирощування. 

Більшість кущових біотипів (Апельсинова, Адаптив-

на, Носівчанка, Морквяна) і окремі деревоподібні (Ф 1-2-500, 

Ф 1-10-11, Ф 2-12-4) характеризуються вищими рівнями річ-

ного приросту – 0,88–1,11 і 0,73–1,29 м, що є важливою 

ознакою для розсадництва. Менша сила росту інших гено-

типів (Особлива, Лимонна, Сонячне сяйво) дає змогу змен-

шити витрати ручної праці по догляду за рослинами при ви-

рощуванні їх у промислових садах.  

Відібрано перспективні форми за стійкістю до 

несприятливих абіотичних і біотичних чинників обліпихи, 

зокрема такі як Носівчанка (UA3700073), Міцна 

(UA3700079), Абориген 6/11 (UA3700080), Каротинна 

(UA3700082), Пам'ятка (UA3700076), Сонячне сяйво 

(UA3700075), Лимонна (UA3700072), Морквяна 

(UA3700077), Адаптивна (UA3700078), Особлива 

(UA3700083), Апельсинова (UA3700084), Ф 6А/11 

(UA3700081), Срібнолиста 5а (UA3700074) характеризують-

ся підвищеною зимо- і посухостійкістю (9 балів), а також 

стійкістю до вілту, ендомікозу плодів, плодової мухи (9 

балів), порівняно з стандартними сортами Slovan і Pollmix. 

Зразки Морквяна і Ф 1-10-11 характеризуються підвищеною 

масою плоду (в межах 0,5-0,7 г) і продуктивністю (понад 10 

кг плодів/рослину). Зразки Адаптивна, 1-2-500, Ф 1-10-11 

характеризується сухим відривом, щорічним плодоношен-

ням, а також, разом із зразками Носівчанка, Особлива, опти-
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мальним співвідношенням цукрів, фенольних сполук і ор-

ганічних кислот у м‘якоті плодів, що робить їх придатними 

для виготовлення профілактично-оздоровчих напоїв.   

На основі результатів досліджень щодо опису ознак і 

рівнів їх прояву генотипів обліпихи крушиноподібної до 

Національного центру генетичних ресурсів рослин України 

подана заявка на реєстрацію робочої колекції у кількості 16 

зразків за 44-ма ознаками і 99 рівнями їх прояву для пріори-

тетних напрямів селекції та генетики по цій культурі та от-

римано свідоцтво за № 00292 від 23.10.2020 р. (автори: Мос-

калець В.В., Москалець Т.З., Гриник І.В., Москалець З.В.). 

 

REPLENISHMENT OF A BUCKTHORN GENE POOL 

COLLECTION WITH NEW DIVERSITY 

 

Moskalets V.V., Moskalets T.Z. 

 

Institute of Horticulture NAAS of Ukraine 

E-mail: moskalets7819@i.ua 

 

Based on successful targeted introduction and studies of 

the adaptive and productive potentials of new sea buckthorn 

forms in the experimental field of the Institute of Horticulture of 

the NAAS (Northern Forest-Steppe of Ukraine) in 2017-2019, 

more promising genotypes were transferred to the National 

Center for Plant Genetic Resources of Ukraine (NCPGRU) of the 

Рlant Production Institute named after VYa Yuriev of the 

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, where, after 

expert evaluation, they were assigned catalog numbers and 

included in the list of plants of the genetic bank of Ukraine. 
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ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ  

БУРЯКІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Орлов С.Д., Бровко С.М., Кулік О.Г. 

 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

E-mail: sugarbeet@ukr.net 

 

Ефективність селекційної роботи залежить від вихід-

ного матеріалу, раціонального використання донорів, вив-

чення, збереження генетичних ресурсів. Метою передбача-

лось виділити за господарсько-цінними показниками зразки, 

поповнити та зберегти колекцію видового різноманіття рос-

лин буряків та їх використання. 

Проведено фенологічні спостереження і комплексну 

оцінку селекційних зразків та виділено нові вихідні ма-

теріали буряків цукрових з підвищеною цукристістю 102,6%-

103,8% порівняно з груповим стандартом. Достовірні показ-

ники господарсько-цінних ознак мали ІСВ - СЦ181120, (уро-

жайність коренеплодів 111,5%, цукристість 102,0%, збір 

цукру 113,7% вихід цукру на заводі 118,3%), ІСВ - СЦ181034 

(урожайність коренеплодів 107,2%, цукристість 102,1%, збір 

цукру 109,2% вихід цукру на заводі 110,6%), ІСВ - СЦ190523 

(урожайність коренеплодів108,9 %, цукристість 101,2%, збір 

цукру110,0% вихід цукру на заводі 118,1%), ІСВ - СЦ190103 

(урожайність коренеплодів 104,6%, цукристість 103,8%, збір 

цукру 108,6% вихід цукру на заводі 111,3%). 

Виділено як еталонний зразок буряків цукрових із ви-

сокою урожайністю коренеплодів 110,3-110,5% ІСВ - 

СЦ181113 та виходом цукру на заводі 113,4 -114,2%. 

Створено лінії буряків цукрових ІСВ 2001,ІСВ 

2002,ІСВ2003за участю зразків генофонду UFO 100661БЗ (2) 

19/33, UFO 100700 КЗ УЛВ 37, UFO 100438 КЗ 022 які мали 

низьку схильність до самозапилення (3-8%) і зав‘язували 

насіння під ізоляторами від 1 до 8г з 1 насінника при схожо-

сті 7-61% та кормових Cr.1576, Cr.188 із зразків UFO 100317 

Cr (Сеnt) 10– 06; UFO 100322 Cr. rG. 7/07. У групових ізоля-
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торах провели розмноження сформованих за фенотипом та 

господарсько-цінними ознаками потомста буряків (ІСВ -

150118, ІСВ -161111, ІСВ -151673, ІСВ – 160151, ІСВ – 

160013, ІСВ – 161019, UFO 100661, UFO 100695,  UFO 

100438, UFO 100672). Для насичуючих схрещувань буряків 

цукрових донорами слугували високо цукристі, посухостійкі 

форми ІСВ - СЦ170434 (18,3%) вихід цукру (112,9%), ІСВ - 

СЦ170931 (18,4%) вихід цукру (114,5%). 

При створенні роздільноплідних форм проведені 

аналізуючі схрещування та відібрано зразки буряків цукро-

вих (1611 УЛ ДСС,1633УЛ ДСС, 1621БЦ ДСС, 1728 БЦДСС, 

1607 ІДСС, 1719 Ів ДСС, 1710 УДСС) з однонасінністю  та 

закріплюючою здатністю 97-100%. 

У буряків кормових визначено плоїдність, шляхом 

підрахунку пор на видимій частині пилкової оболонки (екзи-

ни) під мікроскопом, відібрано 17 тетраплоїдних (4х) росли-

ни кормових буряків із зразків БЗ10-06 ,1909, 1949 (Біамяра). 

За біологічною оцінкою ознак типом розетки листків, 

зануренням у грунт, забарвленням і формою коренеплодів у 

зразків буряків кормових виділено зразки ІСВ Cr -1909, ІСВ 

Cr. 2016, ІСВ Cr. 2020, які перевищують груповий стандарт 

та еталон. На рослинах буряків кормових 2 року вегетації 

(насінники) визначено «роздільноплідність» і відібрано гено-

типи із однонасінністю 99-100%.  

Зразки колекції генетичних ресурсів буряків цукро-

вих, кормових є цінним джерелом для створення нових 

вихідних матеріалів, гібридів. Так із використанням зразка 

UFO 100661БЗ (2) 19/33 створено гібрид буряків цукрових 

«Сонячний», який за'явлено за №1906907 від 12.03.2019 р до 

Державного сортовипробування.  

Передані колекційні матеріали буряків цукрових се-

лекційним науково-дослідним установам:-Білоцерківська 

ДСС UFO 100438 КЗ 022; UFO 100350 Білоцерківська одн.34;  

-Веселоподільська ДСС UFO 100672 БЦТ(4n) 1085 

ММ; UFO100328 Веселоподільський 29; 

 - Верхняцька ДСС UFO 100661 БЗ (2) 19/33, UFO 

100259 КЗ Верхнячський ЧС 63 буряків кормових UFO 
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100322 Cr. rG. 7/07, UFO 100551 Cr. І3 в/06, UFO 100317 Cr 

(Сеnt) 10-06; 

- Іванівська ДСС UFO 100688 ОТ 28788NxxzZmm, UFO 

100695 КЗ ІВП ЧС 84; 

- Уладово-Люлінецька ДСС UFO 100700 КЗ УЛВ 37;   

- Ялтушківська ДСС UFO 100681 ІЧС 28566, кормових 

UFO 100313 Cr СЦ 5 12, UFO 100317 Cr (Сеnt) 10-06, які слу-

гують для гібридизації та індивідуального добору. 

 

BUILDING UP A COLLECTION OF BEET GENOTYPES 

AND THEIR USE 

Orlov S.D., Brovko S.M., Kulyk O.H. 

Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet NAAS 

E-mail: sugarbeet@ukr.net 

 

New breeding genotypes of sugar beet ІSV - STs181120, 

ІSV - STs181034, ІSV - STs190523, and ІSV - STs190103 (root 

yield 111.5%, sugar content 102.0%, sugar yield 113.7%, white 

sugar yield 118.3% ) and fodder beet ІSV Cr. 1909, ІSV Cr.1576 

(DM content 1.97-2.47%, DM yield 1.67-1.7 t/ha), which exceed 

the corresponding group check accessions, have been selected. 

The reference sugar beet genotype ІSV - STs181113 gave a root 

yield of 110.3-110.5% and white sugar yield of 113.4-114.2%. 

The created sugar beet lines ІSV 2001, ІSV 2002, ІSV 2003 de-

rived from gene pool accessions UFO 100661 BZ (2) 19/33, UFO 

100700 KZ ULV 37, and UFO 100438 KZ 022 and monogerm 

accessions 1611 UL DSS, 1621BTs DSS, 1719 Iv DSS, and 1710 

UDSS with sterility fixing ability of 97-100%. Accessions of 

sugar and fodder beets had been transferred to research institu-

tions, where, with the involvement of UFO 100661 BZ (2) 19/33, 

sugar beet hybrid Soniachnyi was created and submitted to the 

state variety trials (No.1906907, dated 12 March 2019). 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ В 

БЕЛАРУСИ – ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, 

СОХРАНЕНИЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

 

Привалов Ф.И., Гриб С.И., Матыс И.С. 

 

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси  

по земледелию», г. Жодино, Республика Беларусь,  

E-mail: belgenbank@mail.ru 

 

В статье показана история формирования генофонда 

растений и освещены основные этапы работы с генетически-

ми ресурсами в Беларуси. Представлен генетический фонд 

растений, собранный в научно-исследовательских учрежде-

ниях, участвующих в работе по изучению и сохранению кол-

лекций ресурсов растений. Показаны результаты практиче-

ского использования мирового генофонда культурных расте-

ний в селекции. 
 

Мир, в настоящее время стоит перед лицом множества 

проблем, одна из которых – обеспечение продовольственной 

безопасности населения Земли. Каждый биологический вид – 

продукт длительной эволюции, представляющий уникаль-

ную планетарную ценность, и его потеря невосполнима [1]. 

История формирования и сохранения генетических 

ресурсов растений в нашей стране уходит в далекое прошлое. 

Так, еще в 1841 году в Горы-Горецкой земледельческой шко-

ле был создан ботанический сад, а в 1847 г. – дендрарий, где 

были собраны уникальные по количеству видов и сортов 

коллекции сельскохозяйственных культур, а также различ-

ные виды и формы древесно-кустарниковых растений, со-

здан большой ботанический гербарий местных растений. В 

1925 году по инициативе академика Н.И. Вавилова в акаде-

мии был открыт опорный пункт Всесоюзного НИИ растение-

водства по изучению мировой коллекции пшеницы.  

В этом же году открыто Белорусское отделение ВИР в 

Лошице-1 (ныне г. Минск), преемником которого является 
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РУП «Институт плодоводства». С 1928 года в республике 

ведется целенаправленная работа в области селекции, семе-

новодства и технологий производства картофеля, а также 

формирования генетического фонда ресурсов картофеля. В 

БССР работа по созданию исходного материала и сортов 

картофеля на основе диких и культурных видов картофеля 

была начата на Центральной картофельной станции, которая 

являлась филиалом ВИР. С образованием в 1930 году Бело-

русского научно-исследовательского института лесного хо-

зяйства (ныне ГНУ «Институт леса НАН Беларуси») начала 

решаться задача сохранения и рационального использования 

генофонда основных лесообразующих видов. К настоящему 

времени проведена большая работа по организации в рес-

публике сети лесных генетических резерватов, выделению 

плюсовых лесных насаждений и созданию объектов по со-

хранению генетического потенциала древесных пород.  

В 1932 г. в БССР создано одно из старейших ботани-

ческих учреждений Беларуси Государственное научное 

учреждение "Центральный ботанический сад академии наук 

БССР" (ЦБС). Он принадлежит к числу крупнейших ботани-

ческих садов Европы.  

В 70-х годах 20 века интенсивная и целенаправленная 

работа по изучению генетических ресурсов зерновых куль-

тур в Беларуси началась под руководством профессора ВИРа 

А. Я. Трофимовской, в Белорусском НИИ земледелия, г. 

Жодино, где на протяжении 20 лет (1972-1992 гг.) успешно 

функционировал Белорусский опорный пункт, филиал ВИРа 

им. Н.И. Вавилова по зерновым культурам. В 1992 г. филиал 

был закрыт, но, спустя годы, в 2009 году РУП «Научно-

практический центр НАН Беларуси по земледелию» возоб-

новил свою работу.  

После распада СССР имеющийся генофонд растений, 

по существу, стал объектом национализации в суверенных 

странах бывшего Союза. Его сохранение, изучение и исполь-

зование становится актуальной научно значимой проблемой 

в Беларуси тогда и назрела необходимость формирования 

национального генетического фонда растений.  
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В Республике Беларусь с 2000 г. разработана и начала 
функционировать Государственная программа «Генофонд 
растений», которая предназначена для научного обеспечения 
мероприятий по сохранению и рациональному использова-
нию отечественных и мировых растительных ресурсов, 
направлена на создание, систематизацию, поддержание и 
анализ растительных ресурсов в целях обеспечения нацио-
нальной продовольственной, природоохранной и биологиче-
ской безопасности страны.  

Национальная коллекция генетических ресурсов рас-
тений РБ созданная в 11 научно-исследовательских учрежде-
ниях Национальной академии наук Беларуси и 2 ВУЗах в 
2020 году насчитывает более 88,6 тыс. образцов, 1680 куль-
турных видов и их диких родичей. Коллекция включает: зер-
новые, зернобобовые, крупяные, масличные, технические, 
кормовые, овощные, картофель, плодовые, ягодные, орехо-
плодные, лекарственные и пряно-ароматических, цветочные, 
декоративные, древесные, кустарниковые, оранжерейные, 
лесные древесные породы, природные популяции хозяй-
ственно-значимых видов, в том числе родственных окульту-
ренным диких видов [3]. В результате выполненных иссле-
дований, экспедиционных сборов на территории Республики 
Беларусь впервые в нашей стране сформированы базовые, 
активные, рабочие, полевые, дублетные, коллекции семян 
исходного образца, целевые признаковые, генетические, 
стержневые и учебные коллекции по наиболее значимым в 
экономическом отношении полевым сельскохозяйственным, 
плодовым, ягодным культурам и лесообразующим породам. 

В Государственный реестр научных объектов, состав-
ляющих национальное достояние страны, включены: Нацио-
нальный банк семян генетических ресурсов хозяйственно 
полезных растений РУП «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по земледелию», коллекции плодовых, ягодных, 
орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодо-
водства», живые коллекции и гербарий интродуцированных 
растений мировой флоры Центрального ботанического сада 
и гербарий Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. 
Купревича Национальной академии наук Беларуси, коллек-
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ции штаммов грибов «Института леса», ДНК коллекции рас-
тений Института генетики и цитологии НАН Беларуси, кол-
лекции картофеля РУП «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».  

На основе использования генетических ресурсов рас-
тений в Республике Беларусь за период 2000-2020 гг. создано 
919 сортов культурных растений. С использованием коллек-
ции лесных культур восстановлено 30 тыс. га леса. 

Республика Беларусь участвует в международной сети 
по генетическим ресурсам растений, проводится работа по 
обмену генофондом и информацией более чем с 145 зару-
бежными учреждениями. Республика Беларусь является чле-
ном Европейской кооперативной программы по генетиче-
ским ресурсам растений (ECPGR), входит в Интегрирован-
ную систему генбанков Европы (AEGIS).  

На протяжении последних 16 лет РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по земледелию» активно 
работает с Национальным центром генетических ресурсов 
Украины. Ведется обмен коллекционным материалом для 
обогащения национальных генофондов двух стран и исполь-
зовании его для создания новых высокоурожайных сортов 
сельскохозяйственных культур. В НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию с использованием коллекционных образцов 
украинского происхождения созданы сорта озимого, ярового 
тритикале и других культур. 

В 2017 году Председателем Президиума НАН Белару-
си В.Г. Гусаковым от имени Правительства Республики Бе-
ларусь и региональным представителем по Европе и Цен-
тральной Азии Владимиром Рахманиным от имени Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО) был подписан документ об оказании технической по-
мощи по выполнению проекта «Усиление Государственной 
программы по генетическим ресурсам растений в Беларуси 
для сохранения и использования генетических ресурсов рас-
тений», в рамках которого была разработана Национальная 
стратегия по сохранению и использованию ГРРПСХ в Рес-
публике Беларусь на 2020-2035 гг. 
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PLANT GENETIC RESOURCES IN BELARUS – HISTO-

RY OF THEIR FORMATION, PRESERVATION AND USE 

 

Privalov F.I., Grib S.I., Matys I.S. 

 

Research and Practical Center of the NAS for Arable Farming, 

Zhodino, Belarus 

E-mail: belgenbank@mail.ru 

 

The paper presents the history of the plant gene pool for-

mation in Belarus. The main stages of the management of the 

plant genetic resources are reflected. The plant gene pool collect-

ed at the research institutions working on exploration and preser-

vation of the plant genetic resources is described. The results of 

the practical use of the world gene pool of crops in breeding are 

demonstrated. 
 



 

331 

ФОРМУВАННЯ ОЗНАКОВОЇ КОЛЕКЦІЇ СОРТІВ 

ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ЗА ОЗНАКОЮ 

ЗИМОСТІЙКОСТІ 

 

Рябчун Н.І.
1
, Іллічов Ю.Г.

2 

 

1
Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 

2
Устимівська дослідна станція рослинництва ІР НААН 

E-mail: zima012012@gmail.com 

 
Вступ. Ячмінь в Україні є важливою зерновою культу-

рою, яка використовується на фураж, у пивоварінні та на хар-

чові цілі. Озимі його сорти відзначаються високою продукти-

вністю, стійкістю до посухи, оскільки завдяки ранньому до-

зріванню вони уникають несприятливої дії високих темпера-

тур та низької вологості повітря і ґрунту, однак істотним  не-

доліком є їх низький рівень морозостійкості. Через зміни у 

кліматі останніх десятиріч, підвищення середньорічної тем-

ператури, зокрема й зниження морозонебезпечності території 

України, вимоги до рівня морозостійкості озимих форм мо-

жуть бути знижені, але не більше, ніж на 1-2°С. Тому перед 

селекціонерами стоїть актуальне завдання з підвищення мо-

розостійкості та зимостійкості цієї культури, першочергову 

роль у чому відіграють вдало підібрані вихідні форми.  

Мета досліджень – виявити серед різноманіття зразків 

ячменю озимого джерела достатнього рівня стійкості до не-

сприятливих умов зимового періоду, що поєднуються з цін-

ними господарськими ознаками, та сформувати ознакову ко-

лекцію ячменю озимого для використання у наукових дослі-

дженнях та селекційній практиці. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження прово-

дили в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН та на 

Устимівській дослідній станцїї рослинництва ІР НААН у 

2015-2019 рр. Матеріалом досліджень слугували 95 зразків 

ячменю озимого з колекції НЦГРРУ. Морозостійкість визна-

чали методом прямого проморожування загартованих рослин 

у низькотемпературних камерах ―Danffos Optyma‖, характе-
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ристики біометричних показників, стійкість до хвороб, про-

дуктивність і врожайність сортів вивчали  шляхом закладання 

польових дослідів.   

Результати досліджень. Попередньо було зареєстро-

вано зразки з майбутньої колекції, які поєднували цінні пока-

зники: висока перезимівля, інтенсивна регенерація навесні, 

високі стійкість до борошнистої роси та проти вилягання, 

маса 1000 зерен та врожайність (Catherine, Німеччина, № сві-

доцтва 001792 від 1 березня 2018 р. та інші). Серед них також 

7 цінних зразків ячменю озимого, що поєднують високу вро-

жайність з середньою та вищесередньою зимостійкість: Па-

ладін миронівський, Атлант миронівський, Жерар і Зимовий 

(Україна), Федор (Росія), Calipso (Нідерланди). За результа-

тами отриманих даних сформовано та зареєстровано ознакову  

колекцію за морозо- і зимостійкістю та цінними господарсь-

кими показниками ячменю озимого, що включає 61 зразок з 5 

країн світу: України, Росії, Франції, Німеччини та Нідерлан-

дів. Паспортна база колекції містить опис зразків за 14 показ-

никами: морозостійкість, перезимівля, інтенсивність регене-

рації після відновлення весняної вегетації, тривалість вегета-

ційного періоду, висота рослин, стійкість проти вилягання, 

стійкість до хвороб (гельмінтоспоріозу, борошнистої роси), 

параметри колосу, маса 1000 зерен, урожайність та ін. 

Серед досліджених зразків вищесередньою морозос-

тійкістю (6 балів, критична температура вимерзання -16,0°С) 

виділились сорти Дев‘ятий вал, Борисфен, Буревій, Абориген 

(Україна). Середня морозостійкість (5 балів, критична темпе-

ратура вимерзання -15,0°С) встановлена у сортів Стрімкий, 

Трудівник, Паладін миронівський, Росава, Селена стар, Буран 

(Україна). Сорти іноземної селекції, зокрема із західної Євро-

пи, формували переважно нижчесередній (4,0-4,5 бала, кри-

тична температура вимерзання -14,0-14,5°С) та низький (3,0-

3,5 бала, критична температура вимерзання -13,0-13,5°С) рів-

ні морозостійкості. Однак, перевагою частини з цих сортів 

був високий рівень інтенсивності регенерації – від 5,0 до 7,5 

балів: Catherine, KWS Scala,  Naomie, Highlight (Німеччина), 

Calipso (Нідерланди), що забезпечувало їм стартовий ріст за 
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сприятливих умов ранньо-весняного періоду та дозрівання до 

настання жорстких посушливих умов середини літа.  

За результатами досліджень ідентифіковано сорти-

еталони різного рівня морозостійкості ячменю озимого: Зи-

мовий – 6 балів,  Росава -5 балів, Снігова королева – 4 бала, 

Naomy – 3 бала, Cinderella – 2 бала, Актіон – 1 бал, які вико-

ристовуються як ідентифікатори морозостійкості за тесту-

вання селекційних ліній та сортів. 

Висновок. Виявлено джерела високого рівня інтенси-

вності весняної регенерації рослин, достатньої морозостійко-

сті, у поєднанні зі стійкістю проти вилягання, хвороб та висо-

кою врожайністю у ячменю озимого. Формування ознакової 

колекції за цими параметрами сприяє прискоренню та ефек-

тивності селекційного процесу цієї культури. Встановлено 

сорти-еталони морозостійкості ячменю озимого: Зимовий – 6 

балів,  Росава -5 балів, Снігова королева – 4 бала, Naomy – 3 

бала, Cinderella – 2 бала, Актіон – 1 бал, які використовують-

ся як ідентифікатори морозостійкості за тестування селекцій-

них ліній та сортів. 
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Winter barley sources of high yield, highly intensive re-

generation of plants in spring, sufficient frost hardiness, in combi-

nation with resistance to lodging and diseases were identified. A 

collection by these parameters can accelerate the breeding of this 

crop and raise its efficiency. We chose reference winter barley 

varieties for the frost resistance trait: Zymovyi - 6 points, Rosava -

5 points, Snihova Koroleva - 4 points, Naomy - 3 points, Cinder-
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ella - 2 points, Aktion - 1 point, which are used as frost resistance 

identifiers when testing breeding lines and varieties. 
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Загальновідомо, що білок є основою всього живого на 

Землі. Серед сільськогосподарських культур найбільшу 

кількість рослинного білка формують  бобові. Вміст його у 

нутові більший, ніж у зерні злаків у 2-2,5 рази, а за складом 

амінокислот він є найповноціннішим.  

Насіння бобових культур складає важливу частину 

раціону людини завдяки порівняно високому вмісту білка, 

мінералів та вітамінів.  

Нут – одна з найдавніших і найпоширеніших 

зернобобових культур, яка використовується в усьому світі 

на харчові й кормові цілі. Дана культура може внести суттєву 

частку в розв‘язання проблеми білка й значно поповнити 

продовольчі ресурси планети. 

Поєднання найвищої з-поміж зернобобових культур за 

посухо-,  жаро-  та холодостійкістю робить цю культуру 

унікальною, оскільки вона спроможна давати економічно 

обґрунтований урожай насіння у спекотних і посушливих 

регіонах світу. 

Як зернобобова культура нут у симбіозі з 

азотфіксуючими бактеріями здатна засвоювати азот з 

атмосфери, задовольняючи себе цим елементом і залишаючи 

наступним культурам через рослинні рештки чималу 

кількість біологічно засвоєного азоту. Розширення 

mailto:udsr@ukr.net
mailto:ncpgru@gmail.com
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вирощування цієї групи культур дозволяє покращити рівень 

родючості ґрунтів без значних матеріальних затрат. 

Останнім часом в Україні, як свідчить огляд спеціаль-

них джерел, спостерігається зростання зацікавленості 

сільгоспвиробників до цієї культури і збільшення попиту на 

неї на світовому ринку.  

Результати вивчення сортозразків нуту. За період 

2019-2020 рр. проведено екологічне вивчення 26 ліній нуту 

отриманого з Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва. 

Погодні умови, що склалися на ранніх етапах розвитку 

рослин нуту дозволили об‘єктивно оцінити матеріал на 

стійкість до ураження збудниками хвороб (аскохітоз та 

фузаріоз). За результатами вивчення лише три зразки 

(IR02065, IR02079, IR02090) було уражено цими хворобами 

на ранніх етапах розвитку. Показник "висота рослини" у 

ліній коливався у межах 40-60 см (табл.).  

Зразки характеризувались високим прикріпленням 

нижнього боба (більше 20 см.). З високим розміщенням боба 

(більше 30 см.) слід відмітити лінії IR02071, IR02072, 

IR02073, IR02078. За ознакою "кількість бобів на рослині" 

виділено 9 ліній. Кращими за даною ознакою є лінії 

(IR02083, IR02085, IR02086, IR02088) – кількість бобів на 

рослині у яких перевищувала 40 шт. Виділено 11 ліній з 

великою кількістю насіння з рослини (більше 35 шт.). 

Кращими з них є лінії IR02068, IR02085, IR02088 – кількість 

насіння з рослини у яких перевищувала 50 шт. За 

результатами вивчення виділено 16 крупнонасіннєвих зразків 

(М1000 насінин 300-435 г). Виділено три крупнонасінні лінії 

(IR02068, IR02070,  IR02075) з М1000 насінин більше 375 г. 

За тривалістю вегетаційного періоду всі зразки 

віднесено до групи ранніх (тривалість вегетаційного періоду 

72 доби).  

Згідно проведених досліджень лінії нуту мали як дуже 

низьку урожайність насіння 170 г/м
2 
так і високу більше 700 

г/м
2
. Кращими за урожайністю є лінії: IR02068, IR02083, 

IR02085, IR02087 з рівнем урожайності більше 600 г/м
2
.
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Таблиця. Характеристика ліній нуту за господарсько-

цінними ознаками 

№ 

реєстрації 

IR 

Висота Кількість 

П
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о
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к
ти
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н
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о
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02065 38,0 18,3 13,3 14 1,1 1,0 260   38 

02066 50,0 23,9 30,5 33 1,1 9,3 295 470 

02067 51,0 27,2 28,8 38,8 1,3 9,3 240 364 

02068 51,6 26,4 35,6 50,9 1,6 14,8 395 778 

02069 53,0 27,1 18,8 15,5 1,0 5,4 330 325 

02070 46,0 23,5 20,0 27,3 1,4 12,8 375 480 

02071 62,5 38,8 14,8 13,7 1,1 4,5 255 325 

02072 60,0 33,8 19,5 18,5 1,0 6,0 345 400 

02073 57,5 31,0 23,4 34,7 2,0 10,8 335 483 

02074 52,5 27,5 23,7 24,8 1,3 7,5 235 590 

02075 45,0 25,0 30,0 32,0 1,3 15,6 435 598 

02076 42,5 23,1 22,7 32 1,6 7,2 265 570 

02078 57,5 32,5 26,5 28,9 1,0 6,2 305 535 

02079 55,0 28,8 19,4 18,4 1,0 5,9 275 260 

02080 45,0 24,0 28,2 29,8 1,3 10,7 315 538 

02081 51,0 26,5 31,6 35,2 1,6 11,3 325 339 

02082 47,5 23,2 29,6 27,8 1,0 10,2 275 370 

02083 51,0 25,0 41,5 48,7 1,4 12,1 315 613 

02084 47,5 23,5 26,4 35,3 1,6 11,3 310 401 

02085 48,5 25,0 42,8 56,8 1,5 11,9 325 610 

02086 46,0 22,5 42,3 42,9 1,0 11,7 270 414 

02087 50,0 22,4 34,6 39,9 1,5 12,1 315 625 

02088 43,8 22,0 43,6 54,0 1,6 17,4 300 440 

02089 57,5 26,5 37,8 38,2 1,0 11,0 325 408 

02090 41,5 21,3 35,0 39,0 1,5 10,4 335 233 
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По продуктивності (більше 11 г) виділено 11 ліній, з 

них: IR02068, IR02075, IR02088 мали продуктивність 14 г. За 

ознакою "кількість насінин у бобі" виділено одну лінію 

IR02073 у якої знаходилось дві насінини в бобі.  

За результатами вивчення 2019-2020 рр. виділено 

ряд ліній за окремими ознаками, а саме: 

- прикріплення нижнього боба: 4 лінії (IR02071, 

IR02072, IR02073, IR02078) у яких висота прикріплення 

більше 30 см;  

- за кількістю бобів на рослині (більше 40 шт.): 

кращим є лінії (IR02083, IR02085, IR02086, IR02088); 

- з великою кількістю насіння з рослини (більше 50 

шт.): лінії (IR02068, IR02085, IR02088); 

- виділено лінію IR02073 з двома насінинами в бобі; 

- по продуктивності: три лінії з високою масою 

насіння з рослини більше 14 г (IR02068, IR02075, IR02088); 

- крупнонасіннєвими: лінії (IR02068, IR02070,  

IR02075) з масою 1000 насінин більше 390 г; 

- за урожайністю: 9 ліній, кращими з яких є 

(IR02068, IR02083, IR02085, IR02087) урожайність яких 

перевищувала 600 г/м
2
.  

Нові лінії нуту Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва є 

досить перспективними і потребують подальшого вивчення з 

метою створення нових сортів. 
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The results of evaluation of chickpea lines bred at the 

Plant Production Institute named V.Ya. Yuriev NAAS for eco-

nomically valuable features are presented. We identified a num-

ber of promising lines with different valuable traits, namely: 

IR02071, IR02072, IR02073, and IR02078 were selected due to 

the height of the lowest pod attachment of 30 cm; IR02083, 

IR02085, IR02086, and IR02088 – due to the pod number per 

plant of  40 pods; IR02068, IR02085, and IR02088 – due to the 

seed number per plant of 50 seeds; IR02068, IR02075, and 

IR02088 – due to the seed weight per plant (performance) of  14 

g; IR02068 and IR02075 – due to the 1000-seed weight of  390 

g (large seeds); 9 lines were selected due to their yields, the best 

of them are IR02068, IR02083, IR02085, and IR02087, as their 

yields exceeded 600 g/m
2
. 
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ВЛАСТИВОСТЯМИ 

 

Солонечна О.В., Рябчун В.К., Музафарова В.А.,  

Буряк Л.І., Шелякіна Т.А. 

 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН 

E-mail: ncpgru@gmail.com 

 

Зерно ярої м`якої пшениці має високі хлібопекарські і 

круп`яні властивості. Пшеничне борошно використовується 

в якості основного інгредієнта великої кількості продуктів 

харчування, особливо хліба, хлібобулочних та кондитерських 

виробів. 

Для виробництва якісного зерна пшениці слід викори-

стовувати сорти з генетично обумовленими високими хлібо-

пекарськими властивостями. 

У період 2018-2019 рр. об`єктом дослідження були 

120 зразків ярої м`якої пшениці з колекції Національного 
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центра генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ) різ-

ного еколого-географічного походження. Зразки вирощува-

лися на полях спеціальної сівозміни дослідного поля інститу-

ту (с. Елітне, Харківський р-н, Харківська обл.). Посів про-

водили ручними та селекційними сівалками ССФК 7 в опти-

мальні для культури строки. Норма висіву 4,5 млн. шт./га. 

Площа ділянок 0,75 м
2
, 2 м

2 
та 5м

2
. Кількість повторень 1-3. 

Ширина міжрядь 15 см. Попередник – горох на зерно. Умови 

вегетаційного періоду 2018 р. були посушливими (ГТК 0,42). 

Під час критичних фаз розвитку рослин (вихід в трубку та 

колосіння) спостерігалась тривала посуха. Умови 2019 р. 

характеризувалися достатнім зволоженням (ГТК 0,94). 

У лабораторії генетики, біотехнології та якості Інсти-

туту рослинництва ім. В. Я. Юр`єва НААН проведена оцінка 

зерна 70 зразків ярої м`якої пшениці за технологічними та 

хлібопекарськими властивостями згідно методичних рекоме-

ндацій з оцінки якості зерна селекційного матеріалу. 

Високою натурою зерна (792-810 г/л) відзначились 20 

зразків – Ярина, Кайдашиха, МІП Олександра (UKR); Баган-

ская 95, Новосибирская 18 (RUS); Ляззат, Наргиз, Экада 148, 

Казахстан 75, Заульбин, Авангард, Алтай (KAZ) та ін. Стан-

дарт Елегія миронівська мав натуру зерна 740 г/л. 

За масою 1000 зерен крупнішими за стандарт (44,5 г) 

були сорти МІП Олександра (UKR); Обская 2, Экада 97, Са-

ратовская 73, Ульяновская 100 (RUS); Северянка, Лютесценс 

22, Фитон 82 (KAZ); Дордой 16 (KGZ). 

Вищу склоподібність (у стандарту 55%) мали Новоси-

бирская 18 (60%) (RUS); Ракансам (65%), Казахстан 75, Са-

мал (70 %), Лютесценс 811 (71%), Глубочанка (72%) Целин-

ная нива (75 %) (KAZ); Tybalt (66%) (DEU) та ін. 

За вмістом сирої клейковини в борошні стандарт Еле-

гію миронівська (26%) перевищили Ярина, Яргора, Кайда-

шиха (UKR); Уралосибирская 2, Зауралочка, Машенька 

(RUS); Секе, Алтай, Памяти Мовчана, Целинная нива, Глу-

бочанка, Ракансам, Степная 62, Степная 50 (KAZ) та ін. (27-

33%). Перелічені зразки за якістю клейковини відносяться до 

І групи. 
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Високим вмістом білка в зерні (>15%) відрізнялися 
Яргора (UKR); Курьер, ОмГАУ 100, Екатерина (RUS); Фитон 

С-54, Рамиса, Казахстан 75 (KAZ); Digana (CHE), Sabanero 

(KEN). 

Сила борошна є головним фактором, що визначає хлі-

бопекарські властивості. Тісто з такого борошна відрізняєть-

ся високою газоутримоючою здатністю, а хліб має великий 

об`єм, правильну форму, оптимальну за структурою та роз-

міром пористість. Високою силою борошна (280-399 о. а.) 

відрізнялись Кайдашиха, МІП Олександра (UKR); Обская 2, 

Уралосибирская 2, Новосибирская 18, Сибирская юбилейная 

(RUS); Ляззат, Оскемен, Целинная нива, Акмолинская нива, 

Карагандинская 25 (KAZ). Сила борошна стандарта Елегія 

миронівська 265 о. а. 

За об`ємним виходом хліба на рівні стандарту (710 

мл) були зразки: Рання 93, Ярина, Кайдашиха (UKR); Воро-

нежская 6, Новосибирская 18, Десятка, Архат (RUS); Фитон 

82, Целинная нива, Казахстан 75 (KAZ) та ін. Перевищили 

стандарт за даною ознакою Яргора (UKR); Обская 2, (RUS); 

Секе, Айна, Акмолинская нива (KAZ) – 730-840 мл. 

За загальною хлібопекарською оцінкою найвищий бал 

( 9) на рівні зі стандартом отримали Ярина, Яргора, Кайда-

шиха, МІП Візерунок (UKR); Воронежская 6, Архат, Урало-

сибирская 2, Зауралочка, Машенька, Сибирская юбилейная, 

Новосибирская 18, Обская 2 (RUS); Наргиз, Экада 148, Секе, 

Степная 50, Степная 62, Целинная нива, Фитон 82, Алтай, 

Ляззат, Оскемен, Казахстан 75 (KAZ)  та ін. 

Таким чином, проведена оцінка зерна ярої м`якої 

пшениці дала змогу виділити зразки з високим проявом тех-

нологічних та хлібопекарських властивостей, які слід залуча-

ти до селекційного процесу в якості вихідного матеріалу. 
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EVALUATION OF BREAD SPRING WHEAT SAMPLES 

BY TECHNOLOGICAL AND BAKING PROPERTIES 

 

Solonechna O.V., Riabchun V.K., Muzafarova V.A.,  

Buriak L.I., Sheliakina T.A. 

 

Plant Production Institute nd. a. V.Ya. Yuriev NAAS 

E-mail: ncpgru@gmail.com 

 

The study was carried out at the Plant Production Institute 

named after V.Ya. Yuriev of NAAS in 2018-2019. Seventy 

spring bread wheat accessions from a collection of the National 

Center for Plant Genetic Resources of Ukraine (NCPGRU) were 

taken as the test material. Promising breeding material was se-

lected by technological (protein content, test weight, grain hard-

ness, gluten content) and bread-making properties: Yaryna, Yar-

hora, Kaidashykha, MIP Vyzerunok, Uralosibirskaya 2, Zauralo-

chka, Arkhat, Obskaya 2, Fiton 82, Liazzat, Kazakhstan 75, Step-

naya 50, Tselinnaya Niva, Seke, and others. 
 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 

СОРГО В АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Спиваченко А.Б., Ротарь Е.А., Дрегля М.В. 

 

Институт Растениеводства «Порумбень»,  

с. Пашкань, Республика Молдова 

E-mail: ifporumbeni@rambler.ru 

 

Культура сорго, благодаря устойчивости к сухому и 

жаркому климату считалась и считается ценнейшим продук-

том для животноводства и до сих пор является основным 

источником пищи для людей у многих народностей. Сегодня 

сорго входит в пятерку наиболее популярных растений в ми-

ре, которое нашло применение в самых различных сферах 
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человеческой деятельности, потому что является довольно 

неприхотливым теплолюбивым злаковым растением с хоро-

шо развитой корневой системой. 

Выращивать эту культуру несложно, поскольку она 

демонстрирует хорошую урожайность, абсолютно не требо-

вательна к составу почвы и может произрастать даже в усло-

виях малоплодородных земель. Единственный недоста-

ток сорго плохая переносимость заморозков, но отлично 

противостоит засухам, обладает устойчивостью ко многим 

вредоносным насекомым и инфекциям, поэтому в большин-

стве случаев не требует применения дорогостоящих пести-

цидов. Данная культура хорошо приспособлена к условиям 

Республики Молдова. В Институте Растениеводства Порум-

бень научные сотрудники занимались этой культуры на про-

тяжение более 45 лет, с момента создания Института.  

Именно в этом институте были сконцентрированы все 

исследования по сорговым культурам, а также по созданию 

местных сортов и гибридов. В научных программах были 

заложены исследования в разных направлениях: венечное 

сорго, зерновое сорго, сахарное сорго, а также сорго судан-

ская трава. 

Зерновое сорго, сориз (пищевого направления) широко 

применяется в качестве сырья для производства продуктов 

питания: круп, крахмала и муки, из которой готовят каши, 

лепешки и пекут хлеб, предварительно смешивая ее с пше-

ничной мукой для лучшей вязкости. За весь этот период в 

Институте были созданы 9 сортов зернового сорго, включи-

тельно два сорта сориза: Пищевой 1 и Алиментар 1. 

Сахарная разновидность сорго содержит до 20% при-

родного сахара (его максимальная концентрация наблюдает-

ся в стеблях сразу после фазы цветения), поэтому растение 

используют для производства джемов, патоки, пива, различ-

ных сладостей и спирта. Примечательно, что сорговый сахар, 

в отличие от свекольного и тростникового, считается диети-

ческим, поэтому его рекомендуют употреблять даже людям, 

больным диабетом. Поскольку данное растение содержит 

большое количество полезных питательных веществ, из са-
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харной разновидности сорго производят высококачествен-

ный силос и заготавливают сено. В этом направление были 

созданы и внесены в Национальные Регистры Молдавии и 

Беларуси гибриды Порумбень 4 и Порумбень 5. 

Наши сотрудники уделяют внимание и венечному сор-

го. Зерно которого используют в Молдавии как в целом виде 

на корм птице и всем видам животных, так и в измельченном 

в качестве добавок к рациону (10-20%) а из стеблей традици-

онно изготавливают веники. Гибрид венечного сорго МСS 

8203989, созданный в 90-ые годы прошлого века до сих пор 

пользуется большим спросом из- за приспособленности к 

нашим климатическим условиям и полезным хозяйственным 

качествам. 

В процессе селекции были улучшены и созданы новые 

гибриды и сорта данной культуры всех направлений. В таб-

лице 1 приведены сорта и гибриды сорго созданные в Инсти-

туте Растениеводства «Порумбень», включѐнные в Государ-

ственные Национальные Регистры разных стран. По прави-

лам Государственных Комиссий,  держатель (а в нашем слу-

чае и создатель) сорта или гибрида должен поддерживать, 

периодически размножать и сохранять сортовые качества 

сортов и родительских форм гибридов. Исходя, из этих сооб-

ражений в последние 10 лет основным направлением инсти-

тута по сорговым культурам было поддержание семенного 

материала в внедрение этих сортов и гибридов в производ-

ство. За весь этот период в Институте удалось сохранить эти 

сорта и гибриды, а также создать новые. 

На базе гибрида Пищевой 1 был создан сорт пищевого 

сорго Алиментар 1, который в 2016 году был передан в Ин-

ститут тестирования сортов Растений Румынии, поскольку  

климатические условия нашей сраны во многом сходны с 

климатическими условиями  соседнего государства. 

Тестирование данного сорта проводилась в течение 

трех лет (2016-2018 гг.) в центрах сортоиспытания (ЦТС), 

расположенных в разных экологических зонах Румынии. Со-

гласно условиям агроэкологических испытаний в Румынии, 

новый гибрид или сорт может быть включен в Официальном 
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каталоге если превосходит стандарты (гибриды, сорта) по 

продуктивности и другим хозяйственно полезным призна-

кам. По результатам испытаний сорт Алиментар 1 показал 

хорошие результаты и с 2019 был внесѐн в Официальный 

Каталог  Сортов Растений Румынии. 

 

Таблица. Сорта и Гибриды сорго селекции Института 

 Растениеводства «Порумбень» 

Название  

гибрида/сорта 

Направление 

использования 

Год включе-

ния в  

Регистр 

Страна 

MCS 8203989 венечное 
1988 

2000 

Казахстан, 

Молдова 

Молдавский 40 зерновое 2000 Молдова 

Молдавский 51 зерновое 2000 Молдова 

Пищевой 1 зерновое 2000 Молдова 

Порумбень 4 сахарное 
2000 

2005 

Молдова,  

Белорус 

Порумбень 5 сахарное 2001 Молдова 

Порумбень 7 зерновое 2002 Молдова 

Порумбень 8 зерновое 2011 Молдова 

Алиментар 1 зерновое 2019 Румыния 

Молдавский 46 зерновое 1987 Россия 

Порумбень 3 зерновое 1996 Россия 

МСС1 Сорго судан 1996 Россия 

МСС 10 Сорго судан 1991 Молдова 

 

В последние годы в процессе размножения сортов ве-

нечного сорго и сорго суданской травы были созданы два 

новых сорта: сорт венечного сорго Лимриера и сорт сорго 

суданской травы Суданеза. Эти сорта были переданы на 

Официальное тестирование в сетях Государственной Комис-

сии по Тестированию Сортов Растений Республики Молдова. 

В настоящее время, по инициативе администрации 

института учитывая нарастающую потребность в семенном 

материале сорго, в ИР «Порумбень» создан сектор сорговых 
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культур, основной целью которого является репродукция 

имеющегося сортимента, а также создание новых гибридов и 

сортов сорговых культур посредством поддерживающей се-

лекции. Однако, успех разработки указанного направления, в 

первую очередь, будет определяться эффективностью под-

держивающей селекции сорговых культур, главного инстру-

ментария продвижения и внедрения новых получаемых сор-

тов и гибридов сорго, как на национальном, так и на между-

народном рынке. 

В заключение хотелось бы выразить особую благо-

дарность основному доктору сельскохозяйственных наук 

Георгию Андеевичю Морару основному создателю имею-

щегося сортимента гибридов и сортов поддерживаемых на 

данный момент ИР «Порумбень». 

 

PROSPECTS FOR RENEWAL AND IMPLEMENTATION 

OF SORGUM IN THE AGRICULTURAL-INDUSTRIAL 

SECTOR OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

Sprivachenko Anatoly, Rotari Eugen, Dreglya Mikhail 

 

Institute of Crop Science “Porumbeni”,  

s. Pascani, R. Moldova 

E-mail: ifporumbeni@rambler.ru 

 

The article describes the results of a 45-year sorghun 

breeding at the Institute of Crop Science “Porumbeni.” There are 

13 sorghum varieties and hybrids grown for different purposes 

and included into the Official State Registers of Moldova, Bela-

rus, Russia, Kazakhstan and Romania. Recently, two new varie-

ties have been submitted to the State Commission for Testing 

Plant Varieties of the Republic of Moldova. 
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ІМЕНІ М.Ф. СИДОРЕНКА ІС НААН, ВИДІЛЕНІ ЗА 

ПОКАЗНИКАМИ УРОЖАЙНОСТІ І ЯКОСТІ ПЛОДІВ 

 

Толстолік Л. М. 

 

Мелітопольська дослідна станція садівництва  

імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН 

Е-mail: l.tolstolik@ukr.net 

 

Черешня – цінна скоростигла культура, менш зи-

мостійка, ніж яблуня, груша, вишня, слива, але більш стійка, 

ніж абрикос та персик. Серед плодових культур, що виро-

щуються на півдні України, вона займає одне з провідних 

місць. Черешня відкриває сезон споживання плодової про-

дукції, починаючи з травня і до початку липня та дозволяє 

отримати високоякісні плоди за невисокого пестицидного 

навантаження, що є дуже цінним для південної зони садів-

ництва, особливо зважаючи на її курортний потенціал. У ве-

ресні 2020 року мелітопольська черешня отримала офіційне 

звання географічного бренду. Міністерство розвитку еко-

номіки, торгівлі і сільського господарства України погодило-

ся з висновком Інституту інтелектуальної власності і за-

реєструвало географічне зазначення «Мелітопольська че-

решня» для назви місця походження товару – черешня. 

Однією з основ успішного вирощування цієї культури в 

теперішній час є наявність сучасного сортименту, що 

відповідає вимогам інтенсивного садівництва, а саме сортів не 

тільки стійких до абіотичних і біотичних стресів, а й високо-

продуктивних і високотоварних. У «Державному реєстрі 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні», який є 

чинним станом на 20.04.2021  р. знаходиться 18 мелітопольсь-

ких сортів черешні різного строку достигання, що становить 

64% вітчизняного сортименту. Загалом, мелітопольськими 

селекціонерами у різні часи було зареєстровано близько 50 

сортів. Такий широкий сортимент створює сприятливі можли-
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вості для проектування насаджень, але у зв‘язку зі змінами 

клімату і спрощенням агродогляду у деяких насадженнях, ви-

никає потреба у сортах з високою екологічною стабільністю за 

ознаками продуктивності і товарності. До того ж на півдні 

степу України, де період достигання більшості сортів черешні 

– червень – є найбільш дощовим місяцем вегетаційного 

періоду, важливою ознакою є стійкість до розтріскування 

плодів. А оскільки для формування комерційних товарних 

партій плоди не повинні мати великих розбіжностей за 

зовнішнім виглядом, все більше бажаючих садити односортні 

сади черешні, що сприяє підвищенню попиту на самоплідні 

сорти. Саме задачу створення таких сортів і вирішує селекція, 

спираючись на колекцію генофонду. 

У вивченні знаходиться 368 сортів і форм черешні, 

обліки і спостереження за якими проводилися згідно з «Про-

граммой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур» (Орел, 1999). 

Встановлено, що у період з 2016 р. по 2020 р. уро-

жайність більшості сортів і форм була нижчою за 6,0  т/га і 

коливалася залежно від року від 0,2-0,5 т/га до 12,9-18,7 т/га. 

У 2020 році сорти і форми, які після квітневих приморозків 

мали 25-40% живих квіток, зберегли більшість зав‘язі, що 

утворилася за час цвітіння, і у деяких сортів, таких як Черв-

нева рання, Ера, Анонс, урожай був на середньому рівні – 

8,3-11,4 т/га. Але в цілому урожайність черешні була 

нижчою за середню і низькою. Особливістю 2020 року ви-

явилося те, що у черешні можна було наочно спостерігати 

дію фітогормональної системи атракції, результатом чого 

була мінімальна редукція зав‘язі і дуже недружне достигання 

урожаю, коли на одній букетній гілочці були ще зелені, і 

стиглі плоди одночасно. У 2021 році дія гіберелінів, що не 

були витрачені повністю у 2020 році і додатково накопичи-

лися для утримання зав‘язі нового урожаю, сприяла збіль-

шенню зав‘язування на 28-40% при мінімальній редукції (до 

15%). Протягом аналізованого періоду високий урожай мали 

сорти Мелітопольська чорна, Анонс (13,4 т/га), Талісман, 
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Крупноплідна, Червнева рання (10,7 т/га) та форми Т-20672, 

Т-11372 Т-18075 (12,9-18,7 т/га). 

Середня маса плодів коливалася в межах 6,6 -13,7  г. 

Більше 60% зразків мали дуже великі плоди (більше 8,3 г). За 

цим показником виділені Крупноплідна (13,7 г),Талісман 

(12,5 г), Космічна, Суперниця, Приазовська, Summit (11,7 г), 

Валерій Чкалов, Зодіак, Ділема, Міраж, Регіна, Mercant (10,7-

11,5 г)., форми – Новинка Туровцева, Авангард, Мєчта, Вак-

ханка, Бігаро Туровцева, Т-16860, Т-13934, Т-14738, Т-1542, 

Т-16859 (10,2-12,6 г). У 2021 році, у зв‘язку з більш високою 

урожайністю, маса плодів у сортів ранньої групи не переви-

щувала 6,2 г, а у надраннього сорту Рубінова рання – була 2,8 

г за навантаження урожаєм 35-38 кг/дер. 

Частка кісточки в плодах більшості сортів і форм скла-

дала 7-9 % і була є межах від 5,04 - 5,06% у сортів Електра, 

Відная, до 11,64% у сорту Меотида. 

Вивчення форми плода зразків, показало, що найчис-

леннішу групу, шо налічує 76 %, складають сорти з тупосерце-

подібною формою плода. Індекс форми у них становить 

0,92±0,034. Більшість з цих сортів характеризуються темно-

червоним забарвленням шкірочки. Вони представлені в усіх 

групах за строками достигання, тому можуть бути основою для 

створення насаджень, плоди з яких придатні для реалізації ве-

ликими гуртовими товарними партіями. Серед сортів і елітних 

форм раннього строку достигання це, до прикладу, сорти Ва-

лерій Чкалов, Казка, Бігарро Бурлат, серед ранньо-

середньостиглих сортів – Меотіда, Електра, Момент, серед 

сортів середнього строку достигання – Міраж, Темпоріон, Ан-

шлаг, Подарок юбіляру, Імпульс, Візитка, серед сортів пізнього 

строку достигання – Ефектна, Тотем, Мелітопольська чорна, 

Мєчта, Зодіак, Анонс, з групи дуже пізніх – Крупноплідна. 

Відмінний смак (дегустаційна оцінка  4,9 - 5,0 бали) 

мали 36 сортів і форм, серед яких: Червнева рання, Талісман, 

Простір, Віха Ділема, Електра, Шанс, Забута, Дружба, Чор-

нявка, Темпоріон, Любимиця Туровцева, Аншлаг, Суперниця, 

Мєчта, Темп, Удівітєльна, Зодіак, Mercant, Т-14355, Т-15931, 

Т-6847, Т-5881, Т-16768, Т-5695, Т-15931, Т -2712. Більшість 
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сортів і форм мали оцінки смаку на рівні 4,4 – 4,8 бали. 

Виділені ранні сорти і форми черешні, що у 2021 році 

поєднували високу урожайність (до 35 кг/дер) і товарність 

плодів: Казка, Електра, Червнева рання, форми Новінка Ту-

ровцева та Міхіаіл Оратовскій.  

Розтріскування плодів черешні відмічене у 2016, 2020 і 

2021 роках. У 2020 році опади кількістю 33,8 мм випали у ніч 

з 27 на 28 квітня, що призвело до розтріскування плодів сортів 

і форм раннього та ранньо-середнього строку достигання. 

Стійкими до розтріскування були сорти Простір, Зодіак, 

Червнева рання, форми Т-20472, Т-16792, 33-29. У 2021 році 

за перші 20 днів достигання плодів (з 29.05 по 17 .06) випало 

160 мм опадів, що у 3,4 рози більше за середні багаторічні 

значення червня. Розтріскування плодів більшості сортів 

раннього строку достигання склало 25-35%, у деяких воно 

становило до 90%. Найвищу стійкість до розтріскування у цих 

умовах мали ранні зразки Дружба, Міхіаіл Оратовскій, 16305, 

4-4-9, 7- 13-7. 

Таким чином, за комплексом ознак продуктивності і 

товарності (висока врожайність, великоплідність, приваб-

ливість зовнішнього вигляду і високі смакові якості плодів) 

виділено сорти Червнева рання, Ера, Талісман, Зодіак, Лю-

бимиця Туровцева, Анонс, Дилема, Темпорін, Суперниця, 

Мелітопольська чорна, Крупноплідна та форми Імпульс, 

Пєрвєнєц, Вніманіє, Новинка Туровцева, Відная, Мєчта, Па-

мятная, Бігаро Туровцева Т- 16859.Т-13934, Т-1542, Т-

15931,  Т-2712 Т-14355, Т-15931 Т-5881, Т-6847, 33-29, 7-13-7. 

Вони представляють інтерес для залучення до селек-

ційної роботи та промислового використання. 
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SWEET CHERRY VARIETIES OF THE GENE POOL 

COLLECTION AND CHOICE-CUT FORMS BRED AT 

M.F. SIDORENKO MRSFG NAAS SELECTED BY YIELD 

AND FRUIT QUALITY INDICATORS 

 

Tolstolik L. M. 

 

M.F. Sydorenko Melitopol Research Station of Fruit Growing  

of the Institute of Horticulture NAAS 

E-mail: l.tolstolik@ukr.net 

 

The results of a five-year study of the yield and marketable 

quality of sweet cherry are presented: average weight, stone frac-

tion, palatability, fruit shape, resistance to fruit dehiscence. The 

following varieties with the highest values have been selected: 

Chervneva Rannia, Era, Talisman, Zodiak, Liubymytsia Turovtse-

va, Anons, Dylema, Temporin, Supernytsia, Melitopolska Chorna, 

and Krupnoplidna. We have also distinguished the following 

forms: Impuls, Piervieniets, Vnimaniie, Novynka Turovtseva, Vid-

naia, Miechta, Melitopolska Shkolnytsia, Pamiatnaia, Biharo 

Turovtseva, T-16859, T-13934, T-1542, T-15931, T-2712 T-

14355, T-15931 T-5881, T-6847, 33-29, and 7-13-7, being of in-

terest for breeding and introducing into production. 
 
 

СКРИНІНГ ЗРАЗКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОЛЕКЦІЇ 

ГРЕЧКИ ЗА СЕЛЕКЦІЙНО-ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ 

 

Тригуб О.В. 

 

Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

E-mail: trygub_oleg@ukr.net 

 

 Значення гречки, як компонента харчування людини, 

важко переоцінити. Фізіологічна норма, що складає 7,5 кг 

гречаної крупи на людину в рік у нашій країні – є абсолютно 
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необхідним мінімумом її споживання. Лікувальні і профілак-

тичні властивості гречаної продукції змушують робити її 

необхідним компонентом нашого раціону. Непересічними є її 

характеристики для рослинництва як попередника, сидераль-

ної, пожнивної та поукісної культури. Зерно та побічна про-

дукція при виробництві круп – цінний корм для тварин та 

птиці. А гречаний мед – не лише делікатес і цілющий про-

дукт, а й заслужений бренд України на світовій арені. 

 Незважаючи на всі позитивні характеристики гречки, 

як багатогранної і безвідходної культури, за останні 20 років 

було втрачено пріоритетність її як складника рослинного 

польового конвеєра. Більш комерційно привабливі культури 

витіснили її з полів і лише деякі виробники вирощують греч-

ку в своїх господарствах. Зусиллями низки ентузіастів, які 

провели величезну роботу по доведенню цінності власного 

виробництва гречки в Україні, на державному рівні прийнято 

низку кроків по підтримці нішевих, але конче необхідних 

культур, в тому числі і гречки. Товаровиробники мають 

змогу гарантовано отримати дотацію за вирощування гречки 

на своїх полях і з'явилася надія, що виробництво гречки в 

України відновиться. 

 Українськими науковцями – селекціонерами, створено 

і введено до Державного реєстру сортів рослин придатних до 

поширення в Україні, цілу низку сучасних сортів із потен-

ціалом урожайності до 40 ц/га зерна. Цей сортовий матеріал 

відповідає вимогам вирощування на всій території України – 

тобто в будь якій кліматичній зоні. Разом з тим, науковцям не 

завжди вдається створити матеріал із високими адаптивними 

властивостями – стійкістю до дії факторів середовища. Греч-

кова рослина залишається чутливою до нестачі вологи, маючи 

закладену природою високу транспіраційну здатність, як засіб 

регулювання температурного стресу. Гречці притаманна вузь-

ка температурна межа в період цвітіння, що впливає на запи-

лення та утворення плодів. Та й загалом, для гречки визна-

чальним є вплив природно кліматичних умов на рівень вро-

жайності, яка за даними вчених становить від 35 до 60%.  
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 Як засіб вирішення проблеми підвищення адаптив-

ності сучасних сортів, потрібно розглядати екологічно різно-

манітний вихідний матеріал – тобто розширити поліморфізм 

використовуваного в селекції ресурсу. Базою для цього по-

винна слугувати національна колекція, яка включає в себе 

понад 2000 автентичних зразків, зібраних із понад 30 країн 

світу. Географічна специфічність вихідних форм здатна 

вирішити низку пріоритетних для селекції завдань: скоро-

стиглість, контрольовану гілчастість рослин, обмеженість 

ростових процесів, дружність достигання, тощо. Ці особли-

вості у зразків різних регіонів були сформовані в процесі 

еволюції як засіб для виживання чи відібрані в процесах 

народної селекції, або ж були результатом селекційної робо-

ти наукових установ.  

Протягом тривалого часу робота по формуванню і 

вивченню колекції гречки проводиться Устимівською до-

слідною станцією рослинництва (Устимівською ДСР). Нако-

пичена колекція загальною кількістю 1643 зразки надає мож-

ливість в повній мірі оцінити і описати матеріал як різного 

географічного, так і різноманітного селекційного походжен-

ня. На постійній основі проводиться поповнення колекції 

новим найбільш цінним вітчизняним і зарубіжним ма-

теріалом, що проходить повний цикл вивчення за комплек-

сом біологічних та морфологічних показників і господарсь-

ко-цінних характеристик. На основі результатів такого вив-

чення було сформовано та зареєстровано в Національному 

центрі генетичних ресурсів рослин України - ознакові ко-

лекції генофонду гречки за урожайністю та крупно 

плідністю, за продуктивністю, посухостійкістю та жаровит-

ривалістю, за придатністю до механізованого вирощування, 

за ознаками відмінності, та як підсумок описової і аналітич-

ної роботи  - серцевинну колекцію генофонду гречки 

їстівної. Найбільшою цінністю створених колекцій є як пред-

ставлення широкого набору зразків з їх повним описом за 

комплексом господарських і біологічних ознак, так і на-

явність їх живого зернового матеріалу. Тобто селекціонери 

можуть мати не лише інформацію про той чи інший зразок 
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колекції з шуканими для роботи ознаками, а й отримати його 

в живому стані для роботи. Звичайно, враховуючи популя-

ційність (наявність значного компонентного складу в сере-

дині зразка) описова і оціночна робота в селекційних устано-

вах продовжується в напрямку закріплення цінної характери-

стики чи поєднання необхідних компонентів для отримання 

результату. Але базова (першочергова) робота по скрінінгу 

колекційних зібрань, порівняльна оцінка величезної кількості 

складників таких зібрань є важливим етапом селекційних 

досліджень.  

Зокрема серед колекційного матеріалу виділено 

унікальний матеріал за господарсько-ціними показниками: за 

продуктивністю (6,5-11,6 г) – UC0100988, UC0100989, 

UC0100990, UC0101034, UC0101190, UC0101122 та ін.; ви-

сокою дружністю достигання – UC0100987,  UC0100988, 

UC0101034, UC0100368, UC0100370, UC0101698, 

UC0100991, UC0100025, UC0101898, UC0101638, UC0101058 

та ін.; крупнозерністю (30-33,2 г) – UC0101991, UC0100359, 

UC0101008, UC0100369, UC0100267, UC0101034; підвище-

ною облистяністю – зразки із Японії; одностебельністю – 

UC0100991; зеленоквітковістю – UC0100348, UC0102187, 

UC0101939, UC0100506 та ін.; з інтенсивним антоціановим 

забарвленням стебла та листків – UC0101126, UC0102179; 

неполягаючі – UC0101696, UC0100989, UC0100991, 

UC0101698; низькорослі (до 100 см) – UC0101034, 

UC0101092, UC0101698, UC0100365, UC0100370, 

UC0100352, UC0101098, UC0101116, UC0101151, 

UC0101878, UC0101724, UC0100025, UC0102174, 

UC0101148; з великою кількістю гілок на рослині – 

UC0101696 та ін.; з великою кількістю суцвіть – UC0100354, 

UC0100506 та ін.; з найбільшою товщиною стебла – 

UC0101098, UC0101185, UC0101634; найбільш скоростиглі 

(65-70 діб) – UC0101092, UC0100370, UC0100002, 

UC0100989, UC0100048, UC0100025, UC0100963; з 

фасціацією стебла – UC0100167, UC0100188, UC0100193, 

UC0101721 та ін.; з детермінантним типом росту – 

UC0100169, UC0100196, UC0100262, UC0100282, 



 

354 

UC0101034; з дво-три китецевими боковими суцвіттями – 

UC0100974, UC0100979, UC0100980, UC0100969 та ін.; з 

довгими боковими суцвіттями – UC0101050, UC0101051, 

UC0101058, UC0101062; з двома листочками в одному вузлі 

– UC0100319, UC0100320, UC0100324; з боковими суцвіття-

ми у вигляді гілочок – UC0100973, UC0100985 та ін.; з вузь-

ким листям – UC0101109; з високим прикріпленням нижньо-

го суцвіття (вище 30 см) – UC0100130, UC0100989, 

UC0101062; з малою кількістю міжвузлів на головному стеб-

лі (6 шт.) – UC0100370; стійкий до ураження тлею – 

UC0100179, UC0100025, UC0101090, UC0101091, 

UC0100099, UC0100002; з найменшою інтенсивністю транс-

пірації – UC0100025, UC0100047, UC0101907, UC0101871, 

UC0101034, UC0101058, UC0101149, UC0101169, 

UC0101152; з найменшим водним дефіцитом – UC0101871, 

UC0101878, UC0100370, UC0101149, UC0101915, 

UC0101913, UC0101868, UC0100099; з найбільшою водоут-

римуючою здатністю – UC0100369, UC0100025, UC0101203, 

UC0101877, UC0101880.  

За останні роки більшість із виділеного матеріалу пе-

редано для практичного використання селекціонерами, а де-

які з них слугували вихідним матеріалом для нових сортів, 

що володіють підвищеними продуктивними характеристика-

ми, мають контрольований вегетаційний період, високу 

дружність достигання, а також вирізняються підвищеними 

параметрами адаптивності – стійкості до абіотичних чин-

ників середовища. 

 

SCREENING OF BUCKWHEAT ACCESSIONS  

OF THE NATIONAL COLLECTION  

FOR VREEDING-VALUABLE FEATURES 

 

Tryhub O.V. 

 

Ustymivka Experimental Station of Plant Production of the Plant 

Production Institute named V.Y. Yuriev of NAAS 

E-mail: trygub_oleg@ukr.net 
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Buckwheat is of great importance as a food crop; its prod-

ucts have therapeutic, preventive and dietary characteristics; it is 

important for plant growing as a good forecrop. Recently, a re-

duction in areas under buckwheat and gross yield of buckwheat 

has had negative effect. To solve this problem, producers need 

varieties with high adaptability. The basis for the creation of such 

varieties is the national collection of buckwheat (more than 2000 

authentic accessions). Constant and systematic studies of this 

material allowed researchers to select a valuable gene pool with 

various biological, morphological and economic features from the 

collection. All unique collection material was transferred to re-

search institutions for breeding. 
 
 

ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЗРАЗКІВ ОЗИМОГО 

ЖИТА ЗА КРУПНІСТЮ ЗЕРНА, ВИСОКОЮ 

УРОЖАЙНІСТЮ ТА ЧИСЛОМ ПАДІННЯ 

 

Ярош А.В., Рябчун В.К., Буряк Л.І. 

 

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 

E-mail: ncpgru@gmail.com 

 

Створення високопродуктивних сортів та гібридів 

озимого жита з високими хлібопекарськими властивостями 

сприяє інтенсифікації агропромислового виробництва, а ра-

зом з тим і забезпеченню продовольчої безпеки. На шляху 

збільшення валових зборів якісного зерна досить часто вини-

кає перешкода у даної культури, яка пов‘язана з наявністю у 

вирощуваних генотипах небажаних рівнів активності аміло-

літичних ферментів, переважно альфа-амілази, які здатні ро-

зчеплювати крохмаль, зменшуючи об‘ємний вихід хліба і як 

наслідок погіршувати хлібопекарські властивості борошна.    

Використання у селекційних програмах завчасно ви-

ділених джерел крупності зерна, високої урожайності та чис-

ла падіння є запорукою успішного створення нових зразків з 
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високими рівнями прояву даних ознак, що є досить актуаль-

ним на сьогоднішній час.  

Мета роботи полягала у виділенні джерел озимого 

жита з високою масою 1000 зерен, урожайністю та числом 

падіння. Польові досліди закладені у спеціальній сівозміні 

інституту на експериментальній базі ―Елітне‖ Харківського 

району Харківської області. Площа ділянок 1 м
2
, повторення 

трьохразове  Матеріалом дослідження були 205 зразків жита 

озимого з диплоїдним набором хромосом. Вивчення зразків 

колекції проводили у відповідності до методики ―Изучение 

мировой коллекции ржи. Методические указания‖, 1981 та 

―Международного классификатора СЭВ рода Secale L‖, 1984. 

Для групи зразків з рецесивною короткостебловістю станда-

ртом був сорт Пам‘ять Худоєрка, домінантною – Хлібне. По-

передником був чистий пар, посів зразків проводили з нор-

мою висіву 4,2 млн. зерен/га з внесенням нітроамофоски но-

рмою 100 кг/га (N32P32K32). Весною проводилося підживлен-

ня посіву аміачною селітрою (N40). 

Погодні умови 2016-2020 рр. досліджень дали 

можливість всебічно оцінити зразки озимого жита за масою 

1000 зерен, урожайністю та числом падіння. Найбільшою 

маса 1000 зерен була у 2017 р., розмах її мінливості становив 

від 30,5 г до 51,0 г, а найменшою у 2016 р. – 28,4 г до 46,7 г. 

Найбільшу урожайність зразки озимого жита сформували у 

2017 р., яка була у межах від 325 г/м
2
 до 850 г/м

2
, а 

найменшу у 2016 р. мінливість якої складала від 282 г/м
2
 до 

711 г/м
2
. Диференціація за числом падіння простежувалася 

щороку, проте кращим роком для її оцінки був 2016 р. 

розмах мінливості складав від  62 с до 255 с. Меншою 

диференціація за числом падіння була у 2019 р., межі якої 

були від 101 с до 258 с.  

Станом на 01. 06. 2021 р. сформована колекція жита 

НЦГРРУ, яка налічує 367 зразки, з них 330 озимих, 35 ярих 

та два багаторічних. Зразки колекції жита озимого походять з 

16 країн світу, у т. ч. 146 зразків з України, з них 68 - селек-

ційних і 7 місцевих сортів, Росії (89), Білорусі (26), Німеччи-

ни (25), Польщі (13), Фінляндії (7) та ін. Зібрані зразки нале-
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жать до п‘яти видів: Secale cereal L., Secale montanum Guss., 

Secale silvestre Host., Secale vavilovii Grossh. та Secale segetale 

(Zhuk.) Roshev. 

Високою масою 1000 зерен (понад 40 г) виділились 

ряд зразків, зокрема: Ліра, Налите, Інтенсивне 4 (UKR); Фло-

ра, Солнышко, Сибирь, Эра, Тюменка (RUS); Защита (KAZ); 

AC Remington, Rifle (CAN); еталон високої маси 1000 зерен 

ДКЗ 31 (UKR) – 47,5 г. стандарти: Пам‘ять Худоєрка – 34,5 г; 

Хлібне (UKR) – 37,0. 

На основі багаторічного вивчення виділено генотипи, 

які відзначилися високою урожайністю (115 % і більше до 

стандарту Пам‘ять Худоєрка – 525 г/м
2
; Хлібне – 495 г/м

2
), 

до них відносяться такі зразки: Кліо, Левітан, Яворовецьке, 

Інтенсивне 4, Композитне (UKR); Ирина, Былина, Короткос-

тебельный, Парча, Роксана, Эра, Эстафета Татарстана (RUS); 

Павлинка, Зеленолистная (BLR); Dankowskie Nowe, 

Dankowskie amber (POL); Защита (KAZ); P 547 (CHN); 

Remington (CAN), еталон високої урожайності Стоір – 675 

г/м
2
 (UKR). 

Високим числом падіння (понад 200 с) відзначилися 

зразки Лірика (UKR); Иртышская, Короткостебельный, Фло-

ра, Парча (RUS); Офелия (BLR); Remington (CAN); стандарт 

Пам‘ять Худоєрка 187 c. 

Виділені у результаті вивчення джерела озимого жита 

з комплексною цінністю за крупністю зерна та високою уро-

жайністю – Інтенсивне 4 (UKR); Эра (RUS); Защита (KAZ); 

AC Remington (CAN) , а також джерела високого числа па-

діння – Лірика (UKR); Иртышская, Короткостебельный, 

Флора, Парча (RUS); Офелия (BLR); Remington (CAN) доці-

льно залучати до селекційних програм для створення нових, 

перспективних сортів та гібридів жита озимого.  
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GENETIC DIVERSITY OF WINTER RYE ACCESSIONS 

BY GRAIN SIZE, HIGH YIELD AND FALLING NUMBER 

 

Yarosh A.V., Riabchun V.K., Buriak L.I. 

 

Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev NAAS 

E-mail: ncpgru@gmail.com 

 

As a result of the study, sources of the following valuable 

economic characteristics have been distinguished: high 1000-

grain weight – Lira, Nalyte, Intensyvne 4 (UKR); Flora, Solny-

shko, Tyumenka (RUS); Zashchita (KAZ); AC Remington, Rifle 

(CAN) and others; yield capacity – Klio, Levitan, Intensyvne 4, 

Kompozytne (UKR); Irina, Bylina, Roksana, Era (RUS); Pavlinka, 

Zelenolistnaia (BLR); Dankowskie Nowe, Dankowskie amber 

(POL); Zashchita (KAZ); P 547 (CHN); Remington (CAN) and 

others; falling number – Liryka (UKR); Irtyshskaya, Flora, Par-

cha (RUS); Ofeliia (BLR); Remington (CAN). Selected sources 

of winter rye are valuable starting material for creating new high-

yielding varieties. 
 
 

 



СЕКЦІЯ 4 

ГЕНЕТИКА, БІОХІМІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ 
ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР 

359 

USE OF MATURE EMBRYO CULTURE IN VITRO FOR 

CHROMOSOME DOUBLING IN MAIZE MATERNAL 

HAPLOIDS 

Bilynska O.V., Ponurenko S.H., Chernobai L.M.  

Plant Production Institute nd. a. V.Ya. Yuriev of NAAS 

E-mail: bilynskaov@gmail.com 

 

Embryo culture in vitro is known to be an effective meth-

od of classic plant biotechnology. Immature embryo culture is 

applied for embryo rescue in wide hybridization (Sharma et al., 

2002) and for acceleration of breeding process by successive 

growing of hybrid generations without reaching seed maturity 

(Cатарова, 2003) Both immature and mature embryos are used as 

initial explants for clonal micropropagation of valuable genotypes 

via direct or indirect morphogenesis (Sarasan et al., 2002) Callus 

and somatic embryos derived from isolated embryos serve as re-

cipients of genetic transformation (Stewart et al., 2003).  

The possibility of embryo culture in vitro usage to in-

crease the efficiency of chromosome doubling in maize maternal 

haploids was demonstrated (US Patent718989).  

Our purpose was to study the effects of sterilization pro-

cedure and colchicine treatment on the viability and germination 

of mature maize embryos isolated from seeds produced by cross-

ing of hybrids with a special maize line     inducer of maternal 

haploids.  

Seeds of hybrids derived from three cross combinations 

were used for mature embryo aseptic isolation. Line TAILs (P1) 

was used as a pollinator and as a haploid inducer. This line was 

bred in CIMMYT. 

Seeds with tentative haploid embryos were selected using 

colored marker based on expression of gene-regulated anthocya-

nin biosynthesis. Particularly, such seeds have embryos without 

anthocyanin pigmentation and colored endosperm.  
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The effects of disinfecting agent concentration and treat-

ment duration were studied using diploid seeds. As per protocol, 

the seed surface was sterilized with 70% ethanol for 2 min and 

with household bleach Domestos at 1:1 dilution in water for 25 

min. Then they were rinsed three times with sterile water. Sterile 

seeds were kept in water for 2 days before embryo isolation. The 

procedure of sterilization was repeated before embryo isolation.  

Sterile embryos were placed on agar solidified medium 

containing colchicine in a concentration of 0.05% and treated for 

24 h. After colchicine treatment, embryos were transferred for 

germination and plant production to three media containing MS 

macro- and micronutrients (Murashige, Skoog, 1962), 100 mg/l 

mio-inositol, 100 mg/l bactotryptone, 30 g/l sucrose) and differ-

ing in hormone composition: hormone-free medium, medium 

with 0.5 mg/l 6-benzylaminopurine (BAP) and 0.05 mg/l α-

naphthalene acetic acid (NAA), medium supplemented with gib-

berellin (GA3). Embryo culture was incubated at 24-25 ⁰C in the 

dark for 6 days and then it was placed in the light room (10-15 

klux and 16 h photoperiod). Root formation was stimulated via 

cultivation of plants on medium containing ½ MS macro- and 

micronutrients, 2 mg/l NAA and 20 g/l sucrose.  

Results of the experiment showed that applied procedure of 

sterilization allowed us to obtain a high yield of sterile explants 

(100%) in diploid seeds. When seeds with tentative haploid embryos 

were subjected to sterilization, the percentage of sterile explants 

depended on a hybrid combination. Obviously, this dependence was 

based on the differences in fungal and bacterial contamination of 

seeds and their morphology. In two hybrid combinations the yields 

of sterile explants were close to 100%. At the same time, in hybrid 

combination 3, the treatment duration in chlorine-containing solu-

tion had to be increased by 10 min.  
It was revealed that hormone additives to the media 

played an important role in embryo germination and plantlet 
growth. Particularly, the average percentage of embryos germi-
nated with subsequent formation of plants, which were character-
ized by normal morphology, amounted to 31.4% of the total 
number of embryos cultivated in hormone-free medium. Cultiva-
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tion of embryos on the medium containing BAP and NAA result-
ed in the same yield of normal plants. However, this hormone 
composition had a positive effect on the plantlet morphology 
(bright and vigorous leaves). The highest average percentage of 
embryos germinated with the formation of normal plants (50.0%) 
was achieved on GA3-containing medium. In the best variant of 
the experiment, this parameter amounted to 62.1%.  

Our previous investigations on the use of immature em-
bryo culture in vitro for improvement of chromosome doubling in 
maize maternal haploids showed a high frequency (45%) of hy-
perthrophic coleoptiles, which appeared under the influence of 
colchicine treatment and their discontinued development was the 
main drawback of this methodical approach (Білинська та ін., 
2021). Colchicine treatment had a negative effect on mature iso-
lated embryos in vitro too. Moreover, the frequency of abnormal 
coleoptiles was higher in mature embryo culture in vitro.  

It should be mentioned that maize seeds with haploid embryos 
are characterized by such peculiarity as a short coleoptile, which de-
creases their germination in the soil. However, this morphological 
trait has no effect on germination of untreated seeds in vitro.  

Stimulation of plant production by GA3 added to the me-
dium for cultivation of colchicine-treated embryos can be ex-
plained by elongation of coleoptiles and leaves resulted in an in-
crease in the frequency of normal plant formation. Particularly, 
the average seedling length varied from 1.5 cm on the hormone-
free medium and 2.0 cm on the medium contained BAP and NAA 
to 5.7 cm on the medium supplemented with GA3. However, GA3 
repressed the root formation. Effective rooting was promoted by 
cultivation of plants on the medium containing 2.0 mg/l .NAA.  

Thus, medium for cultivation of colchicine-treated isolat-
ed maize mature haploid embryos, which allowed increasing the 
yield of viable plants, was developed. The obtained plants were 
transferred to pots containing a mixture of sand and soil. The ef-
ficiency of chromosome doubling via colchicines treatment of 
mature haploid embryos in vitro will be determined when plants 
mature.  
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ЗАСТОСУВАННЯ КУЛЬТУРИ IN VITRO ЗРІЛИХ 

 ЗАРОДКІВ ДЛЯ ПОДВОЄННЯ ХРОМОСОМ  

У МАТРОКЛІННИХ ГАПЛОЇДІВ КУКУРУДЗИ 

 

Білинська О.В., Понуренко С.Г., Чернобай Л.М. 

 

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН 

E-mail: bilynskaov@gmail.com 

 

Подвоєння хромосомного набору гаплоїдів є важли-

вим етапом створення на їх основі константних гомозигот-

них ліній. Досліджено вплив речовин для стерилізації, дип-

лоїдизації та складу живильного середовища на проростання 

зародків, вилучених із зернівок, що зав‘язалися після запи-

лення гібридів кукурудзи пилком лінії-індуктора матроклін-

ної гаплоїдії. Встановлено, що культивування оброблених 

колхіцином ізольованих зрілих зародків на живильному се-

редовищі з гібереліном (GA3) сприяло підвищенню частоти 

їх проростання з утворенням життєздатних рослин в серед-

ньому з 31,4% (середовище без фітогормонів) до 50,0%. 

У кращому варіанті досліду цей показник сягав 62,1%.  
 
 

КАЛЛУСООБРАЗОВАНИЕ У ЭКСПЛАНТОВ ЛЬНА 

МАСЛИЧНОГО НА РАЗЛИЧНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ 

СРЕДАХ 

 

Сорока А.И. 

 

Институт масличных культур НААН 

E-mail: iocnaas@gmail.com 

 

Каллусные культуры широко используются в научных 

исследованиях на культуре in vitro. Обусловлено это тем, что 

основным типом культивируемой клетки в искусственных 

условиях является каллусная клетка. Будучи неспециализи-

рованной, эта клетка хорошо подходит для различных мани-
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пуляций, включая отбор на устойчивость к различным фак-

торам внешней среды, продуцирование нужных веществ и 

долгосрочное депонирование в генетических банках, по-

скольку позволяет регенерировать полноценные растения 

даже после длительного хранения. Эти качества каллусных 

клеток обуславливают широкое их вовлечение в исследова-

ния разного рода. В то же время, для проведения подобных 

работ, каллусная культура должна быть хорошо растущей, 

легко воспроизводимой, способной к регенерации. Исполь-

зование таких культур нашло применение у многих видов 

растений, культивируемых человеком, в том числе и у льна. 

Лен – давно известная, достаточно перспективная 

культура, выращиваемая как для технических целей, так и 

для употребления в пищу человека или на корм птице и жи-

вотным. В основном культивируют два вида льна – лен дол-

гунец и лен масличный. Первый вид – прядильная культура, 

дающая волокно для производства гипоаллергенных, высо-

кокачественных тканей. Второй вид, лен масличный, – вы-

ращивают, в основном, для получения масла, используемого 

в производстве, медицине, живописи, косметологии, а также 

как пищевую добавку, обладающую ценным набором вита-

минов и незаменимых жирных кислот. 

Такие страны как Канада, Казахстан, Китай демон-

стрируют лидирующие позиции на рынке производства и 

импорта льняного семени. Например, в Канаде посевные 

площади подо льном составили в 2018 г. 750 тыс. га при 

урожайности 1,16 т/га, что позволило ей выйти на первое 

место в мире по производству и экспорту льняных семян. В 

то же время в Украине посевы льна все еще занимают незна-

чительные площади, колеблясь в последние годы в пределах 

30-60 тыс. га. Для увеличения производства льна в Украине 

требуются новые сорта, обладающие, наряду с урожайно-

стью, высокими характеристиками устойчивости к неблаго-

приятным факторам среды, засолению, поражению болезня-

ми. Биотехнологические методы, каллусная культура в част-

ности, позволяют осуществлять отборы и селекцию геноти-

пов, обладающих нужными свойствами. К достоинствам это-
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го метода можно отнести и то, что обширная популяция кал-

лусных клеток дает возможность применять к ним высокое 

селекционное давление, приводя, таким образом, к выбору 

нужных генотипов в более короткие сроки. Культура клеток 

и тканей льна разрабатывалась разными исследователями в 

течение нескольких последних десятилетий (Chen 2004; 

Burbulis et al., 2005, 2007; Shehata et al., 2014). Однако, про-

блемы генотипоспецифичности, регенерационных возмож-

ностей оставляют вопросы получения и поддержания ста-

бильной каллусной культуры до сих пор актуальными. 

В нашей работе была изучена реакция эксплантов 

разного типа у льна масличного при их  культивировании на 

питательных средах разного базового состава. В качестве 

таких сред использовали минеральную основу искусствен-

ных сред МС (Murashige, Skoog, 1962) и N6 (Chu, 1968), до-

полненных витаминами по Гамборгу (Gamborg et al., 1968), 

фитогормонами БАП и 2,4 Д и 3 % сахарозой, как источни-

ком углеводного питания. Опыты проводили с тремя сорто-

выми генотипами льна масличного, характеризующимися 

ценными селекционными показателями – Запорожский бога-

тырь, Солнечный и Сидерал. Экспланты, полученные из сте-

рильных семян при их выращивании на среде МС половин-

ной концентрации, были высажены в чашки Петри на выше-

указанные среды. Экспланты гипокотилей выделяли разме-

ром 5-7 мм. В качестве эксплантов семядоль использовали 

половинки обеих семядольных листьев. Культивирование 

осуществляли в темноте при температуре 25±3 °C. 
Формирование каллуса у изученных генотипов льна 

начиналось на 8-10 день культивирования. Интенсивнее все-
го этот процесс происходил у сорта Солнечный, а наиболее 
слабо – у сорта Сидерал. Экспланты обоих типов у данного 
сорта лишь набухли и увеличились в размерах, образование 
каллуса отмечали лишь в единичных случаях. 
В противоположность этому у сорта Солнечный практически 
все экспланты начинали формировать каллус, хотя такая за-
кономерность касалась только эксплантов семядоль,  гипоко-
тили же на ранних этапах роста не начинали. Очевидно, экс-
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плантам данного типа был необходим более длительный пе-
риод адаптации к новым условиям. Через 20 дней культиви-
рования ситуация изменилась – и семядоли и гипокотили 
формировали каллус, причем более интенсивно каллус фор-
мировался на эксплантах гипокотилей. У сорта Солнечный 
также наблюдались различия по интенсивности каллусообра-
зования между эксплантами разного типа. Однако в этом 
случае семядоли демонстрировали более высокую частоту 
формирования каллуса, причем он был более развит и фор-
мировался по всей площади экспланта, тогда как на эксплан-
тах гипокотилей его образование в большинстве случаев 
наблюдалось лишь на половине поверхности. Те же законо-
мерности были характерны и для сорта Запорожский бога-
тырь – экспланты семядоль выглядели лучше, каллус образо-
вывали с большей частотой и он был более развит. 

Определенные различия по частоте и интенсивности 
каллусообразования наблюдали между двумя сравниваемы-
ми средами. На питательной среде N6 в ряде случаев зафик-
сированы более высокие показатели изучаемых параметров. 
Однако, это касалось лишь эксплантов одного типа – гипоко-
тилей. На семядолях формирование каллуса мало зависело от 
среды, незначительные различия наблюдались лишь по сте-
пени развития каллуса. Важно отметить, что указанные зако-
номерности были характерны только для двух исследуемых 
сортов – Запорожский богатырь и Солнечный. У сорта Сиде-
рал были выявлены другие особенности – его экспланты 
обоих типов имели схожую реакцию на базовый состав пита-
тельной среды. Независимо от состава среды гипокотили 
формировали каллус на большей поверхности экспланта и с 
большей частотой. 

Таким образом, установлены различия по частоте кал-
лусообразования как между типами эксплантов, так и между 
изучаемыми генотипами у льна масличного при их культи-
вировании на двух питательных средах. Эти различия более 
заметны на ранних этапах развития и частично нивелируются 
при дальнейшем выращивании. Среда N6 в некоторых случа-
ях является более предпочтительной при культивировании 
эксплантов гипокотилей. 
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Callus cultures are widely used in in vitro studies on differ-

ent crops, including flax. We studied the response of oilseed flax 
explants of different types during their cultivation on nutrient me-
dia of different basic composition. We used the mineral base of 
artificial MS and N6 media, supplemented with Gamborg vita-
mins, phytohormones BAP and 2.4 D, and 3% sucrose. Sterile ex-
plants of hypocotyls and cotyledons of varieties Zaporozhskiy Bo-
gatyr, Solnechnyy and Sideral were planted in Petri dishes on the 
above media. The cultivation was carried out in the dark at 
25±3°C. The frequency of callus formation differed both between 
the types of explants and between the studied flax genotypes when 
cultivated on two nutrient media. The differences weree more no-
ticeable at the early stages of development. In some cases, N6 me-
dium was more preferable for cultivating hypocotyl explants. 
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Поряд із високою продуктивністю нових сортів тю-

тюну, важливе значення мають хімічні та технологічні влас-
тивості сировини. Особливо це важливо для зони Придні-
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стров‘я України, де грунтово-кліматичні умови дозволяють 
отримати високі урожаї тютюну з хорошими хімічними пока-
зниками. 

Хімічний склад тютюну надзвичайно складний. У тю-
тюновій сировині міститься більше 70 різних речовин, але 
для оцінки використовують лише основні показники – ніко-
тин, вуглеводи і білкові речовини. 

Міцність тютюну визначається умістом в ньому ніко-
тину: легкий тютюн містить менше 1% нікотину, середній – 
1,2-2,0%, міцний – більше 2,5%. За нашими багаторічними 
спостереженнями уміст нікотину залежить прямо пропорцій-
но від температури повітря, чим більша сума активних тем-
ператур вегетаційного періоду, тим вищий уміст нікотину. 
Уміст водорозчинних вуглеводів пов‘язаний з хорошою якіс-
тю сировини, чим вищий уміст простих вуглеводів, тим кра-
ща якість тютюну. Білкові речовини негативно впливають на 
курильні властивості тютюну, відповідно, чим менший від-
соток умісту білків, тим краща якість сировини.  

Курильні властивості тютюну оцінюють дегустацією і 
за хімічним складом, тому, що існує кореляційна залежність 
між хімічним складом і смаковими властивостями сортів тю-
тюну, вирощених в однакових умовах [1]. 

Мета. Визначити хімічний та технологічний потенці-
ал нових сортів та гібридів тютюну у Придністровській зоні 
України для використання в наукових дослідженнях.  

Методи досліджень. Польові дослідження проводи-
лись в умовах південного агрокліматичного району Придні-
стровської зони на сірих опідзолених ґрунтах, які містять 
гумусу 1,79%, рухомого фосфору 64 мг, калію 127 мг на гек-
тар ґрунту, рН сольове 5,6, в полі №1 наукової сівозміни на-
уково-технологічного відділу тютюнництва ТДСГДС ІКСГП 
НААН. Попередник – озима пшениця [2]. 

Показники вмісту хімічних сполук визначаються: ніко-
тин – за методом Келлера (видалення нікотину та його солей з 
використанням керосину, 1968 р.), вуглеводи – методом Берт-
рана (вилучення вуглеводів із тютюнової сировини водою, 
1968 р.), білки – методом Бернштейна (за допомогою основної 
солі сульфату міді білки випадають в осад), потім їх спалюють 
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за методом К‘єльдаля, 1968 р.) 3, 4]. Оцінку якості тютюнової 

сировини (асортимент) проведено за ГОСТом 8073-78. 
Погодні умови. Сума активних температур Тернопіль-

ської області складає 2550–2600°С, в південній частині області 
(місце розташування науково-технологічного відділу тютюн-
ництва) близько 2800°С. Період із середньодобовою темпера-
турою вище +10°С триває 160-165 днів. Протягом цього періо-
ду випадає 370–420 мм опадів, а за рік – 570-680 мм.  

Погодні умови 2016 року відзначились дуже посушли-
вими умовами (випало 75,7 мм при нормі 370-420 мм). Веге-
таційний період тривав 183 доби. Сума активних температур 
за цей період склала 3237,2

0
С (норма 2800

0
С).  

Погодні умови 2017-2020 років сприяли нормальному 
росту і розвитку рослин тютюну як в розсадний, так і в 
польовий періоди. Протягом вегетації випадала достатня кі-
лькість опадів, а сума активних температур була вищою за 
норму (табл. 1).    

 
Таблиця 1. Гідротермічні умови періоду вегетації тютюну за 

2016-2020 рр. 

Показник 
Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

 опадів, мм 75,7 216,3 338,9 416,0 491 

 температур 3237,2 4002,0 3118,0 3183,0 3003 

ГТК 0,2 0,5 1,08 1,31 1,64 

умови вегета-
ційного періоду 

дуже по-
сушливі 

посуш-
ливі 

достатньо 
вологий 

достатньо 
вологий 

надмірно 
вологий 

 
Результати досліджень. За результатами хімічних 

аналізів (середні дані за 5 років) серед досліджуваних зразків 
немає сортів із високим умістом нікотину. Найбільш 

процентний його уміст відмічено у сортів Берлей 46 5], 

Берлей 38 і гібридів під номерами 9-11 і 18 (більше 2%). Всі 
інші зразки характеризувалися середнім умістом нікотину – 
1,5-1,9% (табл. 2). 

 



 

369 

Таблиця 2. Показники якості тютюнової сировини сортів се-

лекційного сортовипробування за 2016-2020 роки 

 

№ 

з/п 

 

Назва сорту 

Вміст в % 

У
р
о
ж
ай

-

н
іс
ть
 ц
/г
а 

А
со
р
ти

-

м
ен
т,
 %

 

н
ік
о
ти
н
у
 

в
у
гл
е-

в
о
д
ів

 

б
іл
к
ів

 

1 Тернопільський 7 (Standart) * 1,57 1,65 4,25 24,3 95 

2 Fn Гал. ориг. × Берлей 38 1,74 2,41 2,13 21,5 70 

3 Fn Монт кальме х Берлей 38 1,40 3,23 4,70 20,0 81 

4 Fn Банат × Український 85/1 1,45 4,19 – 17,9 75 

5 Аn Берлей 46 × Тернопільський 7 1,82 1,52 5,35 22,0 70 

6 
Fn Укр. гостр. × [(Вірдж. 23 × 

Вірдж. 401) × Терноп. 14] 
1,95 1,60 6,04 22,3 97 

7 
Fn (Банат × Укр. Новий) × Берлей 

польський)] × Жовтолистий 36 
1,57 1,85 5,18 24,7 100 

8 Fn Берлей 46 × Темп 400 1,80 2,25 3,72 19,5 72 

9 Fn Темп 321 × Гострол. 45 2,08 1,89 2,52 24,9 87 

10 Fn Укр. гострол. ×  Гострол. 451 2,19 3,39 4,12 18,0 48 

11 Fn Вірджинія 23 × Вірджинія 401 2,09 5,99 4,62 27,0 90 

12 Український Новий 1,50 4,19 5,76 29,1 97 

13 
Fn (Терноп. 14 × Вірдж. 27) × 

(Вірдж. 23 × Вірдж. 401) 
1,69 1,61 4,86 23,0 91 

14 
Аn [(Темп 321 × Гострол. 451) × 

Крупн. 4) × Жовтол. 36)] × N. alata 
1,73 0,9 3,53 25,0 92 

15 
Аn [(31 × N. alata) × Берл. 46) × 

Терноп. 14)] × N. alata 
1,61 1,67 5,14 24,1 74 

16 
Fn (Крупн. 4 × Жовтол. 36) ×  

Жовтол. 36 
1,58 2,95 5,03 25,0 74 

17 
Fn (Банат × Укр. Новий) × Берлей 

польський)] × Жовт. 36 
1,68 3,39 3,66 23,0 87 

18 
Fn Укр. гострол. × (Вірдж. 23 × 

Вірдж. 401) × Терноп. 14] 
2,07 1,43 4,95 24,0 93 

19 Берлей 38 (Standart)** 1,88 1,56 6,70 21,5 70 

20 Берлей 46 2,11 1,11 5,42 31,6 90 

 НІР0,05    2,38  

Примітка. *Стандарт для сортотипу  Крупнолистий.  

**Стандарт для сортотипу Берлей. 
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Найбільший вплив на якість тютюну мають водороз-
чинні вуглеводи, представлені в тютюні головним чином 
фруктозою. Тютюни доброї якості містять в середньому 5% 
вуглеводів. За цим показником виділялись сорти під номером 
3, 10, 11, 12 і 17 (від 3 до 6%). У решти зразків відмічено ни-
зький уміст вуглеводів (від 1 до  2,5%).  

Середній уміст білків у тютюні – 7,5 %. В низькоякіс-
ній сировині їх уміст може сягати 19-20 %. Найменший уміст 
білкових речовин відмічено у зразках під номерами 2 і 9 – в 
межах 3%. Найбільший уміст білкових речовин (6 %) у зраз-
ка під номером 6. У решти зразків – від 4 до 5 %. 

Важливою господарсько-цінною ознакою тютюну є 
товарний асортимент висушеної сировини.  В Україні корис-
туються ще Державним стандартом СРСР від 10 березня 
1977 року, згідно якого неферментований тютюн поділяється 
на чотири товарні сорти: І, ІІ, ІІІ, IV (ГОСТ 8073-77). Вихід 
вищих товарних  сортів (І+ІІ) залежить, перш за все від само-
го сорту, погодних умов, способів сушіння та ступеню ура-
ження листків хворобами. Найвищу якість сировини відміче-
но у зразках під селекційними номерами 1, 6, 10-14, 17 і 20 
(вихід вищих товарних сортів становив більше 90 %). Най-
менший вихід вищих товарних сортів відмічено у зразка під 
номером 10-48 %. 

Висновки. Результати досліджень вказують на значну 
різницю між сортами і високу мінливість продуктивності та 
хімічного складу тютюну під дією агрокліматичних умов 
вирощування. 

Серед досліджуваних зразків відібрано перспективний 
сортовий та гібридний матеріал із оптимальними хімічними 
показниками: Український Новий, Берлей 46, Fn Вірджинія 
23 × Вірджинія 401, Fn Український гостролистий × Гостро-
листий 451, Fn Темп 321 × Гостролистий 45 і Fn Монт кальме 
х Берлей 38 для використання у селекційних дослідженнях. 
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CHEMICAL COMPOSITION AND QUALITY OF 
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Purpose. To determine the chemical composition and 

technological potential of new tobacco varieties and hybrids in 

the Transnistrian region of Ukraine. 

Results. The results indicate significant differences 

between varieties and high variability in the performance and 

chemical composition of tobacco under the influence of agro-

climatic growing conditions. 
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Promising varieties and hybrids with optimal chemical 

parameters were selected for breeding from the studied 

accessions: Ukrainskyi Novyi, Berlei 46, Fn Virginia 23 × 

Virginia 401, Fn Ukrainskyi Hostrolystyi × Hostrolystyi 451, Fn 

Temp 321 × Hostrolystyi 45 and Fn Mont Calme x Berlei 38. 
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТИВУВАННЯ  

БУРКУНУ БІЛОГО ОДНОРІЧНОГО 

 

Бєлов В.О., Влащук А.М., Дробіт О.С. 

 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

E-mail: izz_nasinnytstvo@ukr.net 

 

Поступово, рік за роком, екологія все більше набуває 

чинності дисципліни, яка відповідає за формування і розви-

ток планетарного світогляду людини. Пов‘язано це зі 

змінами, які відбулися на планеті за останнє сторіччя завдяки 

активній і не завжди науково-обґрунтованій діяльності лю-

дини. В атмосфері зросла концентрація хлорфторвуглевод-

нів, метану, двоокисів вуглецю, сірки та азоту. Як наслідок, 

зруйнована озонова ізоляція планети, послаблена захищеність 

біоти від негативної дії рентгенівської радіації та ультрафіоле-

тових променів, середньорічна температура планети зросла 

на 0,5
0
С, 20-30 % лісів Європи та Америки постраждало від 

кислотних дощів. В ґрунті зростає вміст важких металів, 

нітратів, нітритів, пестицидів і продуктів їхнього напіврозпа-

ду. В результаті відбувається деградація ґрунту, змінюється 

кількісний і якісний склад мікрофлори і фауни, зростають 

площі пустель, зникають тисячі видів рослин і тварин, галь-

мується ріст урожайності, погіршується якість сільськогос-

подарської продукції тощо. При вирощуванні буркуну білого 

однорічного негативно вплинути на навколишнє середовище 

можуть мінеральні добрива, пестициди, неправильний 

обробіток ґрунту. 

Основними шляхами забруднення навколишнього се-

редовища добривами є недосконалість організаційних форм, 

а також технології транспортування, зберігання, тукозмішу-

вання та внесення добрив; порушення агрономічної техноло-

гії їх внесення в сівозміні і під окремі культури; недоско-
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налість самих добрив, їх хімічних, фізичних та механічних 

властивостей. 

За неправильного застосування добрив можуть відбу-

ватися такі негативні процеси, як зміна реакції ґрунтового 

розчину та умови існування ґрунтової мікрофлори, що може 

призвести до зміни окремих груп мікроорганізмів, які відіг-

рають важливу агрономічну роль. 

Не можна вносити надмірні дози калійних і фосфор-

них добрив, так як це призводить до підвищення радіоактив-

ного фону на полі. Найменшу загрозу для навколишнього 

середовища мають фосфорні добрива, у зв‘язку з їх низькою 

рухомістю в ґрунті. Фосфор поглинається ґрунтом і практич-

но не вимивається із кореневмісного шару. Але слід знати, 

що внесення великої кількості фосфору призводить до нако-

пичення в ґрунті баластних речовин, шкідливих для рослин і 

ґрунту (важких металів, радіоактивних елементів, фтору, 

хлору). Використання калійних добрив веде до забруднення 

водоймищ і ґрунту хлором, тому необхідно використовувати 

безхлорні форми калійних добрив. 

Для попередження негативних процесів, які розвива-

ються у ґрунті під час використання зрошення, необхідно: 

включати в сівозміни багаторічні трави; поливи проводити 

науково-обґрунтованими нормами; використовувати всі 

існуючі та можливі агротехнічні операції щодо підвищення 

водопроникності ґрунту; вносити органічні добри-

ва;використовувати сидеральні культури; застосовувати 

хімічні меліоранти тощо. 

Вирішуючи ці питання та виконуючи перелічені пра-

вила, можна сприяти скороченню міграції поживних речовин 

з орного шару, покращенню загального стану ґрунту та 

виключити негативний вплив мінеральних добрив на приро-

ду і здоров‘я людини при вирощуванні такої культури, як 

буркун білий однорічний. 
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ECOLOGICAL ASPECTS OF ANNUAL WHITE 
SWEETCLOVER CULTIVATION 

 
Belov V.O., Vlashchuk A.M., Drobit O.S. 
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Ecological features of growing annual white sweet clover 
are considered. To prevent negative processes that develop in the 
soil during irrigation, it is necessary: 1) To include perennial 
grasses in crop rotations; 2) To water at scientifically sound rates; 
3) To use all available agro-technical operations to increase soil 
permeability for water; 4) To apply organic fertilizers, use green 
manure crops; apply chemical ameliorants. 

 
 

ХВОРОБИ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ В 
УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

 
Голосна Л.М., Шевчук О.В., Афанасьєва О.Г., 

Зленко Д.С. 
 

Інститут захисту рослин НААН 
E-mail: lgolosna16@gmail.com 

 
Картопля є цінною продовольчою, кормовою і техніч-

ною культурою. Площа під нею в Україні в 2020 році стано-
вила 1,3 млн. га, а врожайність в середньому була на рівні 15,7 
т/га [1]. Однією з основних причин зниження врожайності 
картоплі є розповсюдження хвороб, які також суттєво погір-
шують  її якість. Середні втрати врожаю картоплі від хвороб 
складають 30-40%, а втрати при зберіганні – 20-30% [2]. 

Найбільш поширеними та небезпечними захворюван-
нями картоплі при зберіганні є фузаріозна суха гниль бульб 
(збудники - декілька видів грибів роду Fusarium: F. 
sumbucinum Fuck., F. solani (Mart.) Sacc., F. oxysporum (Schl.) 
Snyd. et Hans., F. avenaceum (Fr.) Sacc, F. culmorum (W. G. 
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Sm.) Sacc., F. gibbosum Ap. et Wr. i F. macroceras Wr. et Rg.), 
фомоз (збудник – Phoma exigua Desm. var exigua), альтерна-
ріоз (збудники – Alternaria solani Sorauer та A. alternatа (Fr.) 
Keissl.), парша звичайна (збудник – актиноміцет Streptomyces 
scabies Waks. et Henr.), кільцева гниль (збудник – 
Corynebacterium sepedonicum Sp. et. K.) [3]. 

Методика досліджень. Для проведення досліджень 
використані бульби картоплі сортів Гранада і Коннект уро-
жаю 2018-2020 років, вирощеної в умовах Лівобережного 
Степу України (Дніпропетровська обл.). Термін зберігання 
бульб після збирання врожаю – 4-5 місяців.  

Аналіз бульб картоплі проводився згідно ДСТУ 4014-
2001 [4]. Для фітопатологічного аналізу частинки уражених 
бульб після промивання проточною водою та поверхневої 
стерилізації закладали на живильне середовище та вологу 
камеру для стимуляції росту міцелію та спороношення гри-
бів, а також виявлення присутності бактерій. 

Результати досліджень. За результатами проведеного 
аналізу бульби обох досліджуваних сортів мали ознаки 
ураження паршею звичайною. При цьому поширення 
хвороби щорічно становило 100%, проте більша частина 
бульб мала низький ступінь ураження. 

Ураження іншими грибними хворобами (сухою гниллю, 
фітофторозом, альтернаріозом) в сумі складало не більше 15%.  

Так, ураження альтернаріозом спостерігалось щорічно 
й становило 2-7%. Також у всі роки досліджень виявляли 
суху гниль. Поширення її становило від 1 до 10%. Максима-
льний рівень ураження на обох сортах спостерігали у 2019 
році. Фітофторозом було уражено 2% бульб картоплі обох 
сортів у 2018 році, а в 2019 і 2020 роках ця хвороба зафіксо-
вана не була.  

Із бактеріальних хвороб виявлено кільцеву гниль, яка 
в значному ступені уражувала бульби в 2019 році (30-71%), а 
в 2018 та 2020 роках її поширення було незначним (3-5%) й 
зафіксовано лише на сорті Гранада.  

Крім того, від 1,7 до 3,7% бульб мали ознаки неінфек-
ційних хвороб (задухи, забиття, обмороження).  
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Для виявлення закономірностей розвитку хвороб було 
проведено співставлення рівнів ураження ними з метеорологіч-
ними показниками вегетаційних періодів. Встановлено, що ви-
щі рівні ураження кільцевою гниллю та сухою гниллю спосте-
рігались за більшої кількості опадів і, відповідно, вищого зна-
чення ГТК за вегетаційний період. В той же час вищий рівень 
поширення альтернаріозу відмічено за більш сухих умов. 

Висновки. В результаті проведеного фітопатологічного 
аналізу виявлено, що бульби картоплі уражувались як грибни-
ми так і бактеріальними хворобами, з яких домінували парша 
звичайна та кільцева плямистість. Вищий рівень зволоження 
сприяв ураженню бульб кільцевою та сухою гнилями. 
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Fungal and bacterial infections of potato tubers were investi-
gated. The analysis was performed according to conventional meth-
ods. It was found that scab was the most common of the fungal dis-
eases, affecting 100% of the tubers. Early blight, dry rot, late blight 
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were less common. Ring rot was found among bacterial diseases. In 
addition, 1.7-3.5% of non-infectious diseases were recorded annual-
ly. It was found that higher levels of ring rot and dry rot were ob-
served with more abundant precipitation during the growing period, 
and early blight - under drier conditions. 
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В умовах змін клімату все більше постає необхідність 

у вивченні впливу факторів зовнішнього середовища на жит-
тя рослин. Це, в свою чергу, дозволить обґрунтовано засто-
совувати агротехнічні прийоми, сформувати високоврожайні 
посіви сільськогосподарських культур, підвищити продукти-
вність рослинництва. 

У 2018 році на базі Асканійської ДСДС ІЗЗ НААН бу-
ло закладено дослід на площі 11,2 га. Запропоновано наступ-
ну структуру сівозміни з введенням покривних культур: соя 
– озима пшениця – кукурудза. Факторами досліджень були: 
обробіток ґрунту, де порівнювали нульові (НТ) та традиційні 
технології (ТТ) і обприскування рослин хімічним індуктором 
(саліциловою кислотою – [СК]). Розміщення ділянок рендо-
мізоване, повторність трьохкратна з наступним усереднен-
ням отриманих значень за варіантами. 

За результатами трирічних досліджень відслідковано 
перехідний ефект від застосування НТ порівняно з практи-

                                                           
* дослідження проводились за підтримки ФЦДР (США) та МОН (Україна). 
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кою традиційного вирощування сільськогосподарських куль-
тур та зафіксовано позитивний вплив СК, як речовини, що 
зменшує стрес рослин, на урожайність. СК – речовина фено-
льного походження, що є рослинним фітогормоном і впливає 
на формування фітоімунітету і реагує на дію стресового чин-
ника. Її застосування впливає на різні аспекти росту та роз-
витку рослин, включаючи проростання насіння, цвітіння, 
врожайність, старіння, закриття продихів, термогенез, фото-
синтез, дихання та інші процеси. 

Вегетаційний сезон сої на ділянках, де обприскували 
СК був продовжений на 2-4 дні, за рахунок збереження хло-
рофілу, листя було насичено–зеленого кольору, але рослини 
були дещо нижчі порівняно з ділянками за ТТ. Також фіксу-
вали більший об‘єм накопичення біомаси, більшу розгалу-
женість рослин та кількість бобів. За обприскування СК при-
ріст врожайності сої отримали за усіх варіантів з прибавкою 
у 14 %, при цьому середня прибавка за НТ склала 25,6 %. 

Вирощування озимої пшениці у комплексі з обприску-
ванням СК дало можливість продовжити вегетаційний період 
культури на 5-7 днів. За результатами аналізування отриманих 
даних за вирощування озимої пшениці та порівнянні двох 
способів обробітку ґрунту і обприскуванні рослин хімічним 
індуктором суттєвої різниці між показниками врожайності не 
встановлено, але вищі показники зафіксовано на ділянках за 
ТТ у комплексі з обприскуванням. При комбінації технологій 
(обробіток ґрунту разом із СК) на ділянках за ТТ врожайність 
була вища на 18 % порівняно з ділянками, де застосовували 
НТ. Застосування СК дало прибавку на 3,2 % за ТТ та 7,5 % за 
НТ порівняно з відповідними контрольними ділянками. 

У зв‘язку з технічними умовами (несправністю дощу-
вальної техніки) на об‘єкті дослідження і особливістю 2020 
року кукурудзу було скошено на зелений корм. Фактично 
процес вирощування відбувався за богарних умов (без зро-
шення) і за відсутності обприскування. Тож у таких умовах 
було перевірено твердження, що за дії абіотичних та біотич-
них стресів СК може змінювати локалізацію і зберігатися у 
пожнивних рештках, кореневій системі попередника тощо. 
На ділянках за НТ відмічали більший об‘єм накопичення 
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біомаси, насичений темно-зелений колір рослин, коренева 
система мала більший об‘єм кореневих волосків, що зосере-
джувались у верхньому шарі 0-30 см. За результатами біоме-
тричних показників було математично змодельовано вро-
жайність кукурудзи. Отримано прибавку, на ділянках за НТ у 
комплексі з обприскуванням, що становила на 38,7 % більше 
порівняно з ділянками НТ без обприскування. На третій рік 
застосування НТ фіксується прибавка врожайності кукурудзи 
у 1,3 рази порівняно з ТТ. 

Нижчі показники врожайності сільськогосподарських 
культур за НТ свідчать про перехідний період від традицій-
ної практики господарювання. Не суттєва різниця у варіаціях 
показників врожайності між двома способами обробітку сві-
дчить про позитивний ефект впровадження НТ. 

Застосування СК дало можливість продовжити трива-
лість фаз росту і розвитку культур у досліджуваній структурі 
сівозміни від 2 до 7 днів та збільшити врожайність культур 
від 5 до 15 %. Також вона позитивно вплинула на початкові 
етапи росту рослин, стимулюючи енергію проростання на-
сіння, не впливаючи на його схожість. 
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The article presents the results of our study on the effects 

of different tillage technologies and plant treatment with a chemi-

cal inducer – salicylic acid. 
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The urgency of the article is due to modern management 

practices associated with deep plowing, inefficient irrigation, 

monocrop instead of crop rotation, and excessive use of fertilizers 

and chemicals, which deteriorates the environmental situation in 

Ukraine. In this regard, a study was designed to offer new, more 

adapted, cost-effective, and economical technologies that will 

preserve and improve natural resources, and increase the crop 

performance. 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНІ ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ ЗА 

ОЗНАКОЮ СТІЙКОСТІ ДО АЛЬТЕРНАРІЇ В УМОВАХ 

ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

 

Кутіщева Н.М., Шугурова Н.О. 

 

Інститут олійних культур НААН 

E-mail: kutishcheva2017@lmail.com 

 

Оцінюючи, в останні роки, фітосанітарний стан селе-

кційних та товарних посівів соняшнику, слід звернути увагу 

на загрозливу шкодочинність факультативного патогену ро-

ду Alternaria, або альтернарія соняшнику, який відноситься 

до сімейства недосконалих грибів. Збудник альтернаріозу 

(Alternaria helianthi (Hansford) Tubaki ) формує розвинений 

міцелій темнуватого кольору, на якому утворюються коніді-

єносці з конідіями. 

Хвороба проявляється на всіх фазах вегетації соняшни-

ку. Від початку проростання насіння до біологічного дозріван-

ня. Частіше всього, патоген уражує кошик та насіння соняшни-

ку, рідше стебло та листя. На вегетативних органах утворю-

ються темно-коричневі плями різної форми. При подальшому 

розвитку хвороби уражена площа значно збільшується. Значно-

го поширення популяція патогенна набуває при високих темпе-

ратурах та при низьких показниках відносної вологості повітря. 

Шкодочинність альтернаріозу соняшника проявляється в погі-

ршенні посівних і товарних властивостей насіння (зниження 
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олійності і погіршення жирно-кислотного складу), що веде до 

зниження якісних показників олії. Зберігаються патогени в ґру-

нті, в рослинних рештках та на насінні. Життєспроможність 

інфекційного початку досить висока. Шкодочинність хвороби 

дуже велика. Іноді в сприятливих умовах ураженність різних 

органів рослини доходить до 100%, а недобір урожаю стано-

вить 50% і більше. За результатами обстеження  науковців 

НААН в 2014-20 рр., поширення хвороби збільшилося в 2 рази 

в порівнянні з початком 1990-х років. Найбільш сильно альтер-

нарія проявилась в 2016-2017 рр. Поширення хвороби колива-

лося від 35-60 % в залежності від площі посівів соняшнику, а в 

окремих партіях насіннєвого матеріалу схожість насіння зни-

жувалася на 44-84 %. 

В результаті проведеного в ІОК НААН  скринінгу ре-

комендованих для вирощування на Півдні країни сортів та 

гібридів соняшнику, встановили високий ступінь чутливості 

до альтернарії. 

Через перенасичення сівозмін соняшником, за спекот-

них умов в 2017 році, відмічали епіфітотійний (Эпіфіто-

тія (від грецьк. Phytón - рослина), показник розповсюдження 

інфекційної хвороби рослин на значній території. Для бага-

тьох сільгоспвиробників різних форм власності, прояв цієї 

хвороби в такій кількості, знизив очікуваний кількісний по-

казник врожаю на 35-40%. В умовах 2017 року максимальне 

розповсюдження хвороби сягало 85,0% , а подекуди і 100%.  

В подальші 2018-2020 рр. з причин аномальності по-

годних умов (занадто високі температурні показники повіт-

ря, які перевищували середньо багаторічні на 0,8-2,1
0
С) 

впродовж серпеня – жовтня, в які проходила фаза достигання 

соняшнику, обмежило поширення хвороби до 27,0%. Але 

аналізуючи фітосанітарний стан біоценозів і враховуючи те-

нденцію циклічності епіфітотій, слід чекати в найближчий 

час чергової форсмажорної ситуації. Це може призвести до 

часткової, або повної втрати врожаїв соняшнику. Для обме-

ження негативної дії цього патогену застосовують систему 

інтегрованого захисту рослин. Вона поєднує в собі хімічний 

та біологічний заходи. Найбільш ефективними та сучасними 
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в цій системі є селекційний і генетичний методи. Результа-

том взаємодії цих двох методів є введення у виробництво 

стійких гібридів соняшнику.  

В Інституті олійних культур НААН м. Запоріжжя, за 

репродуктивний період, на стаціонарному інфекційному по-

лігоні щорічно оцінюються комерційні гібриди вітчизняної 

та іноземної селекції на декілька чинників, зокрема на ознаку 

стійкості до альтернаріозу або чорної плямистості. У резуль-

таті досліджень виділили лінійку гібридів, які мали високу 

стійкість до вищеозначених хвороб. Це гібриди Маршал, 

Тур, Мирний селекції Інституту олійних культур; гібриди 

Болград, Барєр, Буг, Віват селекції Селекційно-генетичного 

інституту НААН м. Одеса; гібриди соняшнику Боярин, Фун-

датор, Равелін, Ярило створені  Інститутом рослинництва ім. 

В.Я. Юр‘єва НААН м. Харків.  

З гібридів соняшнику іноземної селекції слід відміти-

ти гібрид Рейна селекції Мей Агро Сид (Туреччина) та HC-

X-7899 селекції Інституту польовництва та овочівництва, м. 

Нові Сад, Сербія.  

Більшість сучасних вітчизняних гібридів є стійкими 

або толерантними до альтернарії і за цим показником пере-

вершують більшість гібридів соняшнику іноземної селекції. 

Важливим фактором обмеження розповсюдження 

хвороби є вдосконалення технологій вирощування соняшни-

ку, оптимальна його ротація в сівозміні, а також сучасні ор-

ганізаційні заходи при збиранні, зберіганні та переробці на-

сіннєвого матеріалу. 
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Nowadays, assessing the phytosanitary status of breeding 
and commercial sunflower fields, we should pay attention to the 
threatening harmfulness of the facultative pathogen of the genus 
Alternaria, which belongs to imperfect fungi. The causative agent 
Alternaria helianthi (Hansford) Tubaki develope dark mycelium, 
on which conidiophores with conidia are formed. 

The disease is manifested in all phases of the sunflower 
growing period, from the beginning of seed germination to bio-
logical maturation. Most often, the pathogen infects sunflower 
calathidiums and seeds, less often stems and leaves. Dark brown 
spots of various shapes appear on vegetative organs. With further 
development of the disease, the affected area increases signifi-
cantly. The harmfulness of the disease is very high. Sometimes, 
under favorable conditions, the incidence of affected plant organs 
amounts to 100% and the yield loss - 50% or even more. As a 
survey conducted by NAAS scientists in 2014-20 showed, the 
spread of the disease has doubled compared to the early 1990s. 
Alternaria was most seen in 2016 - 2017. The spread of the 
disease ranged from 35-60% depending on the area of sunflower 
fields, and in some batches of seeds the seed germinability 
decreased by 44-84%. 

Screening of sunflower varieties and hybrids recommend-
ed for cultivation in the South of Ukraine demonstrated high sus-
ceptibility to Alternaria. 

In 2018-2020, due to abnormal weather (too high air 
temperatures, which exceeded the long-term average by 0.8-
2.1

o
C) in August - October, when the sunflower ripens, the 

spread of the disease was limited to 27.0%. However, analyzing 
the phytosanitary status of biocenoses and taking into account the 
trend of cyclical epiphytosis, we should expect another force 
majeure situation in the near future. This can lead to partial or 
complete loss of sunflower yields. To limit the negative effects of 
this pathogen, integrated plant protection is used. 

At the Institute of Oil Crops of NAAS in Zaporizhia, 
during the reproductive period, domestic and foreign commercial 
hybrids are evaluated annually in a stationary infectious ring for 
several factors, including resistance to Alternaria blight. Based on 
the study results, several hybrids that are highly resistance to 
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Alternaria were identified. They are Marshal, Tur and Myrnyi 
bred at the Institute of Oil Crops; Bolhrad, Barier, Buh, and Vivat 
bred at the Plant Breeding and Genetic Institute of NAAS (Ode-
sa); Boiaryn, Fundator, Ravelin, and Yarilo bred at the Plant Pro-
duction Institute named after V.Ya. Yuriev NAAS (Kharkiv). 

Of foreign sunflower hybrids of selection, Reina bred at 
May Agro Sid (Turkey) and HC-X-7899 bred at the Institute of 
Field and Vegetable Crops (Novi Sad, Serbia) should be noted. 

Important factors limiting the spread of the disease are the 
improvement of sunflower growing technologies, optimal crop 
rotations and up-to-date organizational measures to harvest, store 
and process seeds. 
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Increased temperatures, fluctuations in rainfall and their 

distribution over time, unstable weather, spread of pests and dis-

eases are results of climatic changes threatening agriculture. In 

addition, recently, the climate aridity has gradually increased and, 

as a consequence, climatic zones have shifted and the south has 

been partially aridized. Therefore, agriculture needs plant varie-

ties and hybrids that are best adapted to unstable environmental 

conditions. 

Our purpose was study the influence of weather factors on 

the performance indicators of three-line sunflower hybrids. 

The study was carried out in the breeding crop rotation of 

the Institute of Oil Crops located in the southern steppe of 

Ukraine. The climate is continental, with excessive heat and wa-
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ter deficit, especially in summer. Summers are very hot, dry, and 

such weather lasts up to 5 months. There are often long rainy pe-

riods. The maximum summer rainfall precipitates in June-July, 

but its distribution over time varies greatly from year to year. 

The study was conducted on three-line hybrids Ahent, 

Ahronomichnyi, Kameniar, Marshal and Zaporizhskyi 28. 

The experiments were carried out, as B.O. Dospekhov de-

scribed. The sowing layout was 70 cm x35 cm; one plant per 

bunch. The plots were six-row, 8.4 meters long, the total plot area 

was 50.4 ° m
2
; the record area - 28.0 m

2
. 

The hydrothermal coefficient was calculated by G.T. 

Selyaninov‘s method for the sunflower growing period  (April - 

September = 183 days). 

            ∑ Р 

HTC= --------- ; 

            ∑ t:10 

where: Σ P - the precipitation amount per month, mm. 

Σ t: 10 - the sum of temperatures (
o
C) for the period with 

the average daily temperature of 10°C (within the same period). 

We evaluated the weather effects on morphological char-

acteristics and growing period of three-line hybrids of the La-

boratory of Interline Sunflower Hybrid Breeding. 

The field operations to prepare the soil for sowing began 

in April and sowing of sunflower breeding nurseries was done in 

May. 

In 2016, the largest amount of precipitation was in April 

and May (64.0 and 67.0 mm, respectively). In 2017, the precipita-

tion was most abundant in April (121.0 mm). Later, at the end of 

the growing period, the precipitation was less than the long-term 

average, except for September, when plus 33.0 mm to the long-

term average precipitated, but this rainfall no longer affected the 

yields. 

The precipitation in April, May and June 2018 was less 

than the long-term average by 24.0, 36.0 and 16.0 mm, respec-

tively. Only in July and September there were heavy rains, 

amounting to 122.0 and 90.0 mm. 
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 The temperature mode in 2016 was characterized by high 

active temperatures, which were by 2.3-5.4°C higher than the 

long-term average. In 2017, April was by 0.4°C cooler than the 

long-term average. In general, the average monthly sums of ac-

tive temperatures were by 0.7-6.2°C higher than usual values. 

The vegetation period of 2018 was also characterized by 

high active temperatures, which exceeded the long-term average 

by 1.8-4.7°С. From the weather indicators, the hydrothermal co-

efficient was calculated, which in 2016 amounted to 0.160, in 

2017 – to 0.199 and in 2018 – to 0.209. 

We constantly work to obtain new sunflower hybrids with 

high genetic potential of economic traits, resistant to biotic and 

abiotic environmental factors, allowing us to maximize the genet-

ic potential of the crop. 

Here we present the results on three-year trials of three-

line sunflower hybrids: Ahent (ZL (42/58) A/7034B), Ahro-

nomichnyi (ZL (42/58) A/678B), Marshal (ZL (42/46) A/512B), 

Kameniar ( ZL (42/46) A/678B), and Zaporizhskyi 28 (ZL 

(22/102) A/678B). Variations of morphological characteristics 

(plant height, calathidium diameter) and the vegetation period 

length were investigated. 

Analyzing the changes in individual parameters over the 

years, we found that the tallest plants of three hybrids (Ahent, 

Marshal and Kameniar) were in 2016, of one hybrid (Ahro-

nomichnyi and Zaporizhskyi 28) - in 2017 and 2018, respective-

ly. 

The three hybrids (Ahent, Ahronomichnyi and Marshal) 

had the largest diameter of calathidiums in 2018 and the two hy-

brids (Zaporizhskyi 28 and Kameniar) - in 2017. The shortest 

growing period in Marshal, Zaporizhskyi 28 and Kameniar were 

recorded in 2016 (90, 105 and 105 days), and in Ahent and Ahro-

nomichnyi - in 2018 (100 and 103 days, respectively). 

Correlation analysis between morphological and physio-

logical characteristics of different sunflower hybrids and the 

weather factors revealed not only the relationships between them, 

but also significant differences between the studied accessions. 

Thus, the calathidium size in Marshal and Kameniar was associ-
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ated with water supply of plants and the hydrothermal coefficient 

(correlation coefficients of 0.997, 0.902 and 0.990, 0.973, respec-

tively). In the other hybrids, the correlation coefficients were 

lower (0.897 and 0.783, respectively, in Ahronomichnyi, 0.879 

and 0.860, respectively, in Zaporizhskyi 28). However, the vege-

tation periods in Kameniar and Zaporizhskyi 28 were greatly in-

fluenced by temperature; the correlation coefficient between the 

plant height and the growing season was 0.996 in Kameniar and 

0.946 in Zaporizhskyi 28, and with the hydrothermal coefficient 

0.939 and 0.753, respectively. 

Analysis by months revealed that June temperatures and 

May precipitation exerted the greatest influence on the plant 

height in Ahent, with the correlation coefficient of 0.997 and - 

0.968, respectively, and the calathidium size in this hybrid was 

mostly affected by May and June temperatures (0.999 and 0.998, 

respectively). For the plant height and vegetation length in Ahro-

nomichnyi, the precipitation at the beginning of the growing peri-

od is very important: the correlation coefficients were 0.918 and 

0.994, respectively; precipitation is also important in August dur-

ing the seed filling (0.996 and 0.927, respectively) as well as in 

July (0.995). 

 

ВПЛИВ ПОГОДНИХ ЧИННИКІВ НА ВАРІЮВАННЯ 

МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТРИЛІНІЙНИХ 

ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА 

 

Кутіщева Н.М., Шудря Л.І., Одинець С.І. 
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Розглянуто вплив погодних чинників на зміну 

морфологічних ознак та строки вегетації трилінійних гібридів 

лабораторії селекції міжлінійних гібридів соняшника. 

Представлено результати трирічних випробувань 

трилінійних гібридів соняшника – Агент (ЗЛ(42/58)А/7034В), 

Агрономічний (ЗЛ(42/58)А/678В), Маршал (ЗЛ(42/46)А/ 
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512В), Каменяр (ЗЛ(42/46)А/678В), Запорізький 28 (ЗЛ(22/ 

102)А/678В). Досліджувались варіації морфологічних ознак 

та строків вегетації – висота рослин, діаметр кошика, 

тривалість вегетаційного періоду. 

Проаналізувавано зміни окремих показників за роками, 

встановлено що найбільшу висоту рослин три гібриди – Агент, 

Маршал і Каменяр мали у 2016 році, по одному у 2017 – 

Агрономічний і у 2018 – Запорізький 28 роках. 

В той же час найбільший діаметр кошика три гібриди 

(Агент, Агрономічний, Маршал) мали в 2018 і два 

(Запорізький 28, Каменяр) в 2017 роках. Найкоротший період 

вегетації гібриди Маршал, Запорізький 28 і Каменяр мали в 

2016 році (90, 105 і 105 діб), а два – Агент і Агрономічний у 

2018 – 100 і 103 доби відповідно. 

Аналіз по місяцях виявив, що у гібрида Агент 

найбільший вплив на ріст рослин мають температури червня, 

коефіцієнт кореляції 0,997 і опади травня – 0,968, а на розмір 

кошика температури травня – 0,999 і червня – 0,998. Для 

висоти рослин і тривалості вегетації у Агрономічного є дуже 

важливим вологозабезпечення на початку вегетації, 

коефіцієнти кореляції 0,918 і 0,994, та в серпні під час наливу 

насіння 0,996 і 0,927, а також липневі опади 0,995. 
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Одним із перспективних шляхів вирішення питання 

щодо створення сортів польових культур з тривалою стійкіс-

тю є використання в селекції джерел, які характеризуються 

генетичною стійкістю до найбільш небезпечних збудників 
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хвороб та шкідників. Генофонд рослин є базою для виявлен-

ня цих джерел з наступним впровадженням їх в селекційні 

програми [1]. Основною проблемою сучасної селекції на 

стійкість до фітопатогенів є забезпечення селекційного про-

цесу джерелами та донорами групового і комплексного 

імунітету.  

Серед генетичних ресурсів рослин є зразки, що харак-

теризуються стійкістю проти кількох збудників одночасно, а 

тому мають особливу цінність як джерела групової стійкості. 

Стійкі сорти завдяки властивостям самозахисту розв‘язують 

екологічні, соціальні і економічні проблеми, що виникають 

внаслідок потужного пестицидного навантаження [2].  

Сучасні сорти гороху вирізняються підвищеною вро-

жайністю, високою якістю зерна, але часто вони не виявля-

ють польової стійкості до хвороб, що призводить до накопи-

чення патогенів в агробіоценозах, а за тривалого викори-

стання одного й того сорту (більш як 7 років) змінюються 

расовий склад патогенів та їх вірулентність, тобто сорт втра-

чає початковий рівень стійкості. Тому пошук нових джерел 

стійкості є безперервним процесом селекційної роботи.  

Впродовж 2016-2020 рр. в інфекційному розсаднику 

зернобобових культур Інституту рослинництва імені 

В.Я. Юр‘єва вивчено 265 зразків гороху на штучних інфек-

ційних фонах фузаріозу та аскохітозу, провокаційних фонах 

листкових хвороб, горохового зерноїда та плодожерки. При-

родно-кліматична зона випробування – східна частина Лісо-

степу України. 

Штучні інфекційні фони створювали за загальноприй-

нятими методиками. Інфекційні фони фузаріозних гнилей та 

аскохітозу створювали із застосуванням найбільш патоген-

них штамів місцевих популяцій збудників. Провокаційні фо-

ни хвороб і шкідників створювали шляхом висіву вздовж 

дослідних ділянок сприйнятливих сортів-накопичувачів та 

регулювання строків сівби. 

Обліки ураженості рослин та визначення стійкості до-

сліджуваних зразків проводили згідно загальноприйнятих та 

модифікованих в ході роботи шкал і методик [3-6]. 
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Рівень інфекційного фону фузаріозу був достатнім в 

усі роки вивчення та коливався в межах від 50% у 2017 році 

до 63% у 2020 році (таблиця). Це дозволило провести до-

стовірну оцінку матеріалу за стійкістю. 

 

Таблиця. Рівні інфекційних та провокаційних фонів гороху, 

2016-2020 рр. 

Рік 

Рівень фону, % 

фузаріоз аскохітоз іржа 

горохо-

вий  

зерноїд 

горохова 

плодо- 

жерка 

2016 49 75 75 95 50 

2017 50 10 10 100 74 

2018 58 76 5 100 100 

2019 53 48 75 – – 

2020 63 46 72 – – 

 

Аскохітоз також набув значного поширення на 

посівах гороху (рівень фону до 76%) за виключенням 

2017 року, коли  рівень фону становив лише 10%. 

У 2016, 2019 та 2020 роках спостерігали високий 

ступінь ураження рослин іржею (рівні фонів становили до 

75%), проте у період 2017-2018 рр. рівень фону даної хворо-

би був низьким та не перевищував 10%. 

Погодні умови років досліджень сприяли заселенню 

рослин гороху шкідниками, так рівень фону горохового зер-

ноїда становив 95-100%, горохової плодожерки 50-100%. 

Слід зазначити, що у зв‘язку із значним поширенням на 

посівах гороху попелиць в 2019 та 2020 роках, урожай горо-

ху було повністю знищено, що в свою чергу не дало можли-

вості провести диференціацію матеріалу за стійкістю до го-

рохового зерноїда та горохової плодожерки. 

Серед колекційного матеріалу НЦГРРУ за результа-

тами багаторічного вивчення визначено 42 джерела стійкості, 

з яких 26 джерел індивідуальної стійкості та 16 джерел ком-

плексної стійкості до хвороб та шкідників, а саме: 
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- два джерела індивідуальної стійкості до фузаріозу: 
INRA 62 330 (UD0102719), Апостол (UD0102914); 

- п‘ять джерел індивідуальної стійкості до аскохітозу: 
Вада (UD0102472), Аванс (UD0102675), Красноярский изум-

руд (UD0102721), Местная (UD0102849), Спадок 

(UD0102938); 

- сімнадцять джерел індивідуальної стійкості до горо-
хової плодожерки: Баритон (UD0102337), L 5951 

(UD0102427), Зеленый спрут (UD0102470), Джоф 

(UD0102475), б/н (UD0102537), Милевский местный 

(UD0102582), Максдам (UD0102619), Almirel (UD0102625), 

Сладкая гирлянда (UD0102628), Красноуфимский 11 

(UD0102710), Exquisite (UD0102746), Folger P-ZHR 

(UD0102799), Атаман (UD0102815), Ульяновец (UD0102824), 

Admiral Dewey (UD0102833), Buxbaum schnabel 

(UD0102904), Игуменский улучшеный (UD0102949); 

- два джерела індивідуальної стійкості до горохового 
зерноїда: Мелькак (UD0102763), Klatovskajarni (UD0102767) 

- одне джерело комплексної стійкості до фузаріозу та 
горохової плодожерки: Петриневский (UD0102765); 

- одне джерело комплексної стійкості до фузаріозу та 
горохового зерноїда: CDC Patrich (UD0102918); 

- шість джерел комплексної стійкості до аскохітозу та 
горохової плодожерки: 07-25 (UD0102525), б/н (UD0102819), 

Бастион (UD0102629), Тесей (UD0102943), CDC Dakota 

(UD0102947), Гранд (UD0102948); 

- п‘ять джерел комплексної стійкості до аскохітозу та 
горохового зерноїда: Prophet (UD0102358), Bemol 

(UD0102837),  CDC Rocket (UD0102945), CDC Mosaic 

(UD0102946), Заранка (UD0102951); 

- два джерела комплексної стійкості до фузаріозу ас-
кохітозу та горохової плодожерки: 47-5 (UD0102533), Минс-

кий (UD0102909); 

- одне джерело комплексної стійкості до аскохітозу, 
горохового зерноїда та горохової плодожерки: Жнивенский 

(UD0102944). 
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 The results of a five-year study (2016-2020) on the identi-
fication of sources of pea resistance to diseases and pests in the 
northeastern forest-steppe of Ukraine are presented. On infections 
and under challenge conditions, the resistance of 265 accessions 
of the NCPGRU‘s collections to Fusarium root rot, Asco-
chyta blight, rust, pea seed beetle and pea moth was determined. 
Forty two sources with stable expression of resistance to biotic 
factors have been identified. 
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Тритикале – зернова культура багатоцільового 

призначення, тому має господарські переваги порівняно з 
вівсом і ячменем. Зерно можна використовувати для 
продовольчих, кормових і технічних потреб. У Канаді в 
засушливих умовах тритикале формує на 10 % більше 
врожаю порівняно з ячменем і вівсом, а якість його займає 
проміжне положення між ними. Переваги вирощування 
тритикале ярого в умовах посухи підтверджено іншими 
дослідженнями. Такі властивості тритиале ярого дають 
можливість використовувати його для диверсифікації 
сільськогосподарських культур. 

Сорти тритикале ярого вирощували в умовах Право-
бережного Лісостепу на дослідному полі навчально-науково-
виробничого відділу Уманського НУС. У дослідженнях ви-
користано сорти Хлібодар харківський, Сонцедар харківсь-
кий, Коровай харківський, Оберіг харківський, Лебідь хар-
ківський (оригінатор Інститут рослинництва імені 
В. Я. Юр‘єва). Контролем слугували сорт пшениці м‘якої 
Харківська 26 і пшениці твердої ярої Спадщина. Повторення 
досліду п‘ятиразова. Збирання врожаю зерна проводили 
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прямим комбайнуванням. Показники росту і розвитку визна-
чали за методикою Державного сортовипробування. Диспер-
сійним аналізом підтверджували або спростовували «нульо-
ву гіпотезу». Для цього визначали значення коефіцієнта «р», 
який показував ймовірність відповідної гіпотези. У випадках 
коли p < 0.05 «нульова гіпотеза» спростовувалась, а вплив 
чинника був достовірним. Для якісного оцінювання тісноти 
зв‘язку використовували коефіцієнт детермінації за шкалою 
Чеддока: 0,1-0,3 – незначний зв‘язок; 0,3-0,5 – помірний; 0,5-
0,7 – істотний; 0,7-0,9 – високий; 0,9-0,99 – дуже високий; 1 – 
функціональний. 

Індекс стабільності визначали за такою формулою: 

, 

де НЕ – найбільший прояв ознаки; 
LE – найменший прояв ознаки. 
Строк сівби ярих зернових у досліді змінювався 

залежно від погодних умов. Так, найраніше сівбу було 
проведено в 2015 р. – 10.03, у 2013 р. – 04.04, а в 2014 р. – 
15.03. Збирання врожаю зерна було проведено в майже 
однаковий строк – 20–26.07. 

Погодні умови за роки проведення досліджень були 
різними. Найбільше випало опадів у 2014 р. – 233,9 мм, у 
2015 р. – 188,8, а в 2013 р. – 150,0 мм. Проте їх розподіл 
упродовж вегетаційного періоду був неоднаковим. Так, у 
2013 р. він був рівномірнішим, а в 2015 р. у фазу виходу 
рослин у трубку випало 0,8 мм, колосіння – 106,3 мм. У 
2014 р. відповідно 82,3 і 29,1 мм. За період січень – початок 
кущіння випало 112,0–192,0 мм опадів, що сприяло 
отриманню дружніх сходів тритикале і пшениці. Слід 
відзначити, що кількість діб з оптимальною температурою 
повітря у фазу кущіння була в 2014 і 2015 рр. – 15–22 доби, а 
в 2013 р. – 3 доби. Цей показник у фази колосіння і молочної 
стиглості зерна був майже однаковим. 

Тривалість вегетаційного періоду тритикале ярого була 
довшою порівняно з пшеницями. Так, найдовшим він був у 
2015 р. – 122 доби, у 2014 р. – 112, а в 2013 р. – 102 доби або 
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на 3–9 доби порівняно з пшеницями, крім 2014 р., в якому 
тривалість вгетаційного періоду пшениці ярої становила 
117 діб. Цей показник не змінювався залежно від сорту 
тритикале ярого за роки проведення досліджень. Короший 
вегетаційний період тритикале ярого в 2013 р. очевидно був 
зумовлений пізнішим строком сівби. У середньому за три ро-
ки досліджень висота рослин тритикале ярого змінювалась від 
99 до 105 см залежно від сорту. Тритикале яре перевищувало 
пшеницю м‘яку яру на 2-8 %. Проте рослини пшениці твердої 
сорту Спадщина були найвищими. Цей показник значно змі-
нювався за роки проведення досліджень. Так, найвищими бу-
ли рослини у сприятливому 2014 р. – 108-129 см, найкорот-
шими у менш сприятливому 2013 р. – 85-92 см, а в 2015 р. – 
100-106 см. Найвищу стійкість до збудників плямистостей 
листків мали рослини тритикале ярого в 2015 р. У 2014 р. ін-
тенсивність ураження ними була на рівні 4,0-4,5 % з стійкістю 
9 бала. Тритикале яре достовірно перевищувало за цим показ-
ником рослини обох видів пшениць. У середньому за три роки 
досліджень коефіцієнт загального кущіння тритикале ярого 
становив 1,56-1,65 залежно від сорту. Цей показник був на 
рівні пшениці твердої і на 9-14 % нижчий від пшениці м‘якої. 
Коефіцієнт продуктивного кущіння був на 10-15 % нижчим 
порівняно з пшеницею м‘якою. З п‘яти сортів тритикале ярого 
найбільшу врожайність зерна отримано за вирощування сорту 
Оберіг харківський – 6,12 т/га. Урожайність сортів Лебідь ха-
рківський, Сонцедар харківський і Коровай харківський була 
на 18-22 % вищою порівняно з пшеницею м‘якою і на 7-11 % 
порівняно з пшеницею твердою. 

Показники росту і розвитку рослин тритикале ярого та 
врожайність зерна достовірно змінюються залежно від сорту 
й погодних умов вегетаційного періоду. Тривалість вегета-
ційного періоду тритикале ярого становить 102-122 доби. 
Рослини можуть бути середньо- і дуже високорослими, стій-
кість до вилягання змінюється від 5 до 9 бала. Тритикале яре 
має дуже високу стійкість до ураження основними грибко-
вими хворобами. Урожайність зерна становить 4,93-6,12 т/га 
залежно від генотипу. Для отримання високого і стабільного 
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врожаю зерна необхідно вирощувати сорти тритикале ярого 
Коровай харківський та Оберіг харківський. 
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Indicators of growth and development of spring triticale 

plants and grain yield change significantly depending on the varie-
ty and weather conditions of the growing season. The duration of 
the growing seasom of spring triticale is 102-122 days. Spring triti-
cale plants had the highest resistance to pathogens of leaf spot in 
2015. In 2014, the intensity of their defeat was at the level of 4.0-
4.5% with the resistance of 9 points. Triticale spring significantly 
exceeded the plants of both types of wheat in this respect. Plants 
can be medium and very tall, lodging resistance varies from 5 to 9 
points. Triticale spring has a very high resistance to main fungal 
diseases. Grain yield is 4.93-6.12 t/ha depending on the genotype. 
To obtain a high and stable grain yield, it is necessary to grow 
Kharkiv Korovai and Kharkiv Oberih spring triticale varieties. 

 
 

ECOLOGICAL AND GENETIC APPROACHES IN 

ADAPTIVE WINTER WHEAT BREEDING UNDER 

CLIMATIC CHANGES 
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Today, under climatic changes, the adaptability and envi-

ronmental plasticity of a variety play an important role in plant 

breeding and agribusiness. These problems are solved through 
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eco-geographical and evolutionary-genetic principles outlined by 

M.I. Vavilov. The law of homologous series and the morphogenic 

role of genotypic variation in the processes of ecological-

phylogenetic adaptation of plants allow searching for genetic do-

nors of economically valuable traits and managing the gene pool 

of domestic plants [1]. 

In the second half of the 20
th

 century, after the green evolu-

tion had begun, a new biological discipline, which synthesized 

knowledge in genetics and ecology, was born and was called eco-

logical genetics. Edmund Briscoe Ford was the first to publish an 

article about ecological genetics in the 1960s. In 1974, K. Stern 

and P. Tigerstedt published a second paper about ecological genet-

ics. The publiations were based on population genetics, which ini-

tially caused a lot of criticism from scientists. Recombinant ability 

was studied separately from morphogenic processes and was not 

considered as a systemic factor for the adaptability of agricultural 

plants, although it directly affects adaptation mechanisms in onto-

genesis and phylogeny. In Zhuchenko‘s book [2], for the first time 

the adaptability of a crop was described as a function of interrela-

tions between the genetic systems of ontogenetic and phylogenic 

adaptation and the interrelation between the potential performance 

and environmental stability in breeding was explained.  

As many scientists defined [3, 4, 5], ecological and genet-

ic approaches in breeding include research into and search for 

regularities in the plant phenotype formation under the influence 

of environmental factors. That is, ecological-genetic approaches 

involve the identification and use of important physiological traits 

arising from global climatic changes and studies of genetic mech-

anisms of their variability. The combination of these two disci-

plines has deepened the knowledge about the adaptability of 

plants and revealed the mechanisms of adaptation to new envi-

ronmental conditions. The use of ecological genetics methods 

significantly expands and complements the theory of breeding in 

changing environmental conditions. 

Ecological and genetic approaches allow for assessments 

of the environment as a background for breeding and for elucida-

tion of traits involved in he genotype-environment interaction: 
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- Studies of genetically active environmental factors and 

their impact on the plant; 

- Use of genetics of quantitative traits and analysis of their 

variability though the lens of changes in environmental condi-

tions; 

- Development of adaptive breeding methods in associa-

tion with spatial and temporal representativeness of assessments 

of the adaptability of a variety; 

- Due account for traits of morpho-anatomical adaptation 

and physiological mechanisms of adaptation. 

Genetic analysis helps to discover causes of genotypic 

variation, identify loci and alleles of quantitative and qualitative 

traits that determine the potential yield and adaptive responses of 

plants. A wide range of tolerance to some environmental condi-

tions characterizes of a variety or an ecotype.  

Selection for adaptive capacity involves testing breeding 

material in a wide range of environmental conditions: variety 

trials in different environments and breeding against man-made 

backgrounds (infectious, edaphic, etc.) [3]. 

The concept of "native adaptability" is also used in adap-

tive breeding: the ability of a genotype to have certain parameters 

ensuring high performance in a wide range of environmental fac-

tors [4]. This concept combines mechanisms of ecological plas-

ticity, stability, adaptability and a non-specific component of ho-

meostasis. The homeostaticity of a genotype indicating the ability 

of an organism to show minimal phenotypic dispersion under 

changing conditions of growing is a statistical indicator of adapt-

ability [6]. 

As some researchers stated [7], the adaptability of a winter 

wheat variety was its ability to be resistant to biotic and abiotic 

stresses (meaning a wide range of requirements for environmental 

plasticity), ability to give at least medium yield under various 

climatic conditions. The genetic criterion of winter wheat adapta-

bility is its stable yield under various hydrothermal conditions. If 

the adaptability is low and the genotype is grown in a new envi-

ronment, the adaptation will be slower and require rebuilding 

many physiological functions [8]. 
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Plant adaptation involves changes at the molecular, cellu-

lar, organ, organism and population levels. Thereis evolutionary 

adaptation, acclimatization, instantaneous and compensatory ad-

aptation [9].  

To determine the adaptability of a winter wheat variety in 

breeding, ecological tests of breeding material and the state varie-

ty trials are widely used [10]. Ecological tests involve sowing of 

breeding material in contrasting conditions, which allows identi-

fying genotypes with increased adaptability and resistance to ad-

verse abiotic factors [11]. Indicators of agro-ecological stability 

and plasticity describe the adaptability [13]. Ecological plasticity 

is the ability of a genotype to give high yields regardless of 

changing environmental conditions [12]. Ecological stability in-

dicates the stable fulfillment of the yield potential at different 

ecological gradients, which leads to creating widely adaptive 

winter wheat varieties.  
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Вирощування сільськогосподарських культур є дуже 

трудомістким процесом, який потребує відповідних техноло-

гій догляду за рослинами на всіх етапах вегетації. Але є про-

цеси та явища на які не можливо адекватно реагувати. До та-

ких процесів можемо віднести зміни в кліматі, а саме інвазійні 

посухи які стають дедалі частіше. В нашому науковому закла-

ді була поставлена задача віднайти генотипи нуту звичайного 

які були б здатні на зверхні посіви чи зі здатністю до підзим-

ньої технології вирощування. Отже за попередніми результа-

тами та аналізом отриманих даних було встановлено що рос-

лини нуту звичайного мають фізіологічні особливості які да-

ють змогу витримувати як низьку позитивну температуру так і 

морози, виявлено потенційні джерела стійкості до даних абіо-

тичних чинників, проведені схрещування при яких ми отри-

мали потенційно стійкі гібриди, а на даний момент було пере-

вірено отримані лінії на стійкість до низьких позитивних тем-

ператур в лабораторних умовах, саме результати та висновки 

даного досліду будуть висвітлені в даному тезисі. 

Отже досліджувалися 10 ліній отриманих в наслідок 

спрямованої гібридизації на стійкість до низьких позитивних 

температур, а саме: 5030, 5033, 5150, 5360, 5362, 5381, 5382, 

5383, 5384, 5387. Використовувалась методика яка була роз-

роблена науковцями відділа селекції, генетики та насінницт-

ва бобових культур та лабораторії стійкості до абіотичних 

факторів нашого інституту. Зразки витримувались в термос-

таті зі здатністю пониження температури при температурі +4 

С
о
 в трьох повторностях протягом 3 тижнів. По закінченню 

даного терміну йде підрахунок отриманих всходів. Серед 

досліджуваних зразків ми отримали досить цікаві результати 

і виявили досить своєрідну реакцію рослин нуту під час про-

рощування при низьких позитивних температурах. Отже слід 

виділити такі номери: 5030 – 93%,5033 – 83%, 5150 – 86%, 

5360 – 106%, 5362 – 83%, 5382 – 86%, інші зразки показали 

себе менш переконливо і їх результати були значно менші 

ніж контроль. Фізіологічна реакція деяких зразків під час 

пророщування досить цікава, з однієї насінини ми отримали 

2-3 проростки, а в контролі ми отримували лише один проро-
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сток. Це наводить на думку що таким чином рослина нуту 

прискорює кущення яке проходить в ґрунті для збереження 

тепла. 

Як висновок можемо сказати що у фізіології рослин 

нуту звичайного є механізми які дають змогу витримувати 

низькі температури і навіть продовжувати вегетацію під час 

дії стресового фактору. Робота з виділеними зразками буде 

продовжуватись для створення сортів стійких до дії низьких 

позитивних температур. 
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In our Institute, the objective was set to find chickpea 

genotypes that could be sown super early or on the winter eve. 

Ten lines were generated by targeted hybridization and tested for 

resistance to low positive temperatures, namely: 5030, 5033, 

5150, 5360, 5362, 5381, 5382, 5383, 5384, and 5387. We ob-

tained quite interesting results and observed that the response of 

chickpea germinating at low positive temperatures was peculiar 

enough. The following lines were distinguished: 5030 - 93%, 

5033 - 83%, 5150 - 86%, 5360 - 106%, 5362 - 83%, 5382 - 86%; 

the values for other accessions proved to be less convincing and 

much lower than the control. Work with the selected lines will be 

continued to create varieties resistant to low positive tempera-

tures. 
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Горох – цінна сільськогосподарська культура, еконо-

мічно виправдана за сприятливих погодних умов. Враховую-

чи пом‘якшення кліматичних умов стає популярним впрова-

дження культури зимуючого гороху. Основною перевагою 

вирощування зимуючих форм є продуктивне використання 

весняної та зимової вологи, що забезпечує формування висо-

кої урожайності. Харківська область відноситься до зони різ-

ко континентального клімату, що загрожує вимерзанням для 

посівів озимих культур, зокрема зимуючого гороху. Тому для 

пошуку нових форм з високою адаптивністю до несприятли-

вих умов зимівлі є актуальним вивчення зимостійкості коле-

кційних зразків зимуючого гороху.  

Матеріалом для дослідження (2018-2020 рр.) обрано 32 

зразки із колекції НЦГРРУ з таких країн: Україна (16), Болга-

рія (5), Узбекистан (2), Афганістан (1), Словакія (1), Словенія 

(1), Росія (3), Молдова (2), Сербія (1). Для визначення рівня 

перезимівлі сортів гороху різного еколого-географічного по-

ходження було закладено польовий дослід. Осінній посів про-

водили у два строки (9.10.2018 та 23.10.2018; 16.10.2019 та 

24.10.2019), у триразовому повторенні, облікова площа 1 м
2
, 

стандарт – сорт НС Мороз, розміщений через кожні 10 номе-

рів. Рослини входили у зиму в фазі 2-3 справжніх листків. Згі-

дно шкали ідентифікації сортів за перезимівлею зразки розпо-

ділено на групи за відсотком живих рослин. 

Зимовий період у 2018-2019 рр. був багатосніжним, а 

середні температури повітря на 3-5°С перевищували норму. 

Завдяки наявності потужного снігового покрову (48 см), за 

відсутності сильних морозів промерзання ґрунту було незна-



 

405 

чним. Таким чином, негативних умов для перезимівлі зиму-

ючого гороху протягом зимівлі не спостерігалося.  

Умови зимового періоду 2019-2020 рр. були безсніж-

ними, а середні температури повітря перевищували норму на 

5-6°С. Протягом зимового періоду температура повітря ко-

ливалась у межах позитивних (додатних) значень, спостері-

галися зимові дощі. Під час морозів температура знижува-

лась до мінус 5 – мінус 15
о
С, та це були короткочасні періо-

ди. Стійкого снігового покриву не спостерігалось, та істотно-

го промерзання ґрунту не відбувалось. 

У 2018-2019 рр. всі зразки зимуючого гороху перези-

мували. До групи дуже високого рівня перезимівлі (81-100%) 

увійшли зразки НС Мороз (98,3%), Ендуро (98,4%), 12.05.04 

(94,8%), Австрианум (92,5%), Зимующий 178/31 (90,0%), 

Легион (85,2%), Мир 11 (83,1%), АДС-85 (88,2%) та Мир 

(81,8%). До групи з високим рівнем перезимівлі (61-80%) 

віднесено 4 зразки: Фагрус/Мир(зерновий) (77,0%), Узбек-

ский 71 (68,2%), 1812-5 / Мир(пелюшка) (67,2%), Фа-

грус / Мир(пелюшка) (67,2%). Середній рівень перезимівлі 

(41-60%) відмічено у зразків Кормовой зимующий (53,2%), 

Ус. 82 / Мир(зерновий) (44,4%), Кормовой зимующий 27 

(45,5%), Ус. 82 / Мир(пелюшка) (50,0%), Зимующий 406 

(50,0%). До групи низького рівня перезимівлі (21-40%) від-

несено 5 зразків, серед яких 1812-5 / Мир(зерновий) (35,3%), 

Девіз (26,3%), Мир 12 (28,3%), Зимующий кормовой (26,3%), 

Восток 55 (23,8%). До групи сортів не придатних для підзи-

мнього посіву віднесено зразки з рівнем перезимівлі 0-20%, 

серед яких Орфей, Оплот, Зимующий Г 390, Магнат, Харкі-

вянин, Аскет, Місцевий зимуючий, Мушунг местный. 

Умови зимового періоду у 2019-2020 рр. були менш 

сприятливими, тому перезимувало 17 зразків із 32 досліджу-

ваних. Серед 17 зразків, які перезимували виділено один - 

АДС-85 з високим рівнем перезимівлі (81,3%), один із серед-

нім рівнем 12.05.04 (42,3%), п‘ять з низьким рівнем перези-

мівлі: НС Мороз (37,2%), Ендуро (27,6%), Мир (32,9%), Зи-

мующий 406 (32,3%), Фагрус / Мир(пелюшка) (21,5%), і 15 

зразків не перезимувало.  
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Таким чином, в результаті проведених дворічних дос-

ліджень виділено зразки з високим рівнем перезимівлі - 

АДС-85, середнім – шість(НС Мороз, 12.05.04, Ендуро, Мир, 

Зимующий 406, Фагрус / Мир(пелюшка)), які рекомендуємо 

включати в селекційні програми зі створення зимуючих сор-

тів гороху. 
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We investigated the frost resistance of overwinter pea ac-

cessions of different eco-geographical origin in the field. Suc-

cessful overwintering of pea plants depends on weather condi-

tions and adaptability of a variety. According to the overwinter-

ing percentage, the accessions were divided into frost resistance 

groups. Varieties with relatively high and stable frost resistance 

were identified: ADS-85 and 12.05.04. 
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Лісорослинні умови Середньоруського рівнинного лі-

состепу, на території якого знаходиться ДП «ДГ «Елітне» ІР 
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НААН, сприятливі для вирощування дуба звичайного. Клі-

маторегулююча функція лінійних насаджень за участю даної 

породи (полезахисна, протиерозійна, регуляція снігонакопи-

ченя, поверхневого стоку, випаровування вологи тощо) в 

теперішній час має пріоритетне значення. Це зумовлено тим, 

що дібровні насадження ростуть на схильних до ерозії схи-

лах ярів та балок, по заплавних терасах і берегах рік.  

В геоморфологічному відношенні територія господар-

ства знаходиться на типових лісостепових ландшафтах, на 

яких розташовані лесові височини, останцево-горбисті, розч-

леновані ярами та балками, врізані в крейдові відклади з чо-

рноземами типовими середньогумусними.  

Територія характеризується бідністю флористичних 

елементів та відсутністю характерних видів. Лучні степи та 

остепнені луки фрагмертарно представлені домінантними 

видами костриці валіської (Festuca valesiaca Schleich. ex 

Gaudin.), тонконогу вузьколистого (Poa angustifolia L.), осоки 

вузької (Carex fumilis Leysser.), куцоніжки пірчастої 

(Brachipodium pinanatum (L.) P. Beauv.). 

Оскільки, територія господарства знаходиться в зоні 

інтенсивного землеробства, ґрунтово-кліматичні умови 

сприятливі для вирощування зернових, плодових і овочевих 

культур. Аграрні угіддя займають близько 75 %, а розора-

ність від загальної площі області становить до 80 % від пло-

щі сільськогосподарських угідь. Ерозійні процеси досягають 

досить загрозливого рівня – 46 % від загальної площі аграр-

них земель.  

Вивчення флористичного комплексу полезахисних лі-

сових смуг проводилось в системі лінійних насаджень. Дана 

система представлена 72-річними смугами загальною пло-

щею 69,4 га, що складають 29 % від площі ріллі. Загальна 

протяжність лісових смуг складає 43 км, на кожні 100 га ріл-

лі припадає в середньому 2,5 км лісових смуг. Відстань між 

основними смугами (ширина полів) – 480-850 м, між допо-

міжними – 800-1400 м. площа міжсмугових полів варіює від 

60 до 120 га. Захисна висота полезахисних смуг варіює у ме-

жах17,9-20,3 м; середня захищеність полів сягає 86 %. 



 

408 

В останні десятиріччя відбувається деградація ланд-

шафтів лісостепового екотопу, що призводить до зміни зона-

льної лісостепової рослинності на степову та загибелі лісо-

вих насаджень на значних територіях. За результатами дослі-

джень встановлено, що на території дослідного господарства 

ДП «ДГ «Елітне» ІР НААН, в системі полезахисних лісових 

смуг виявлено 44 види судинних рослин, які відносяться до 

40 родів та 21 родини. Середній рівень видового багатства в 

родині складає 2 види. 

Надґрунтовий покрив у полезахисних насадженнях 

представлений такими родинами: Asteraceae (Айстрові) – 8 

видів (5,6 % флористичного складу), Poaceae (Злакові) – 8 

види (76 %), Lamiaceae (Губоцвіті) – 4 види (2 %), Apiaceae 

(Зонтичні) – 3 види, Polygonaceae (Гречкові) – 3 види (1,2 %), 

Brassicaceae (Капустяні) – 2 вид (0,5 %), представники родин 

Amaranthaceae (Щирицеві), Asteraceae (Айстрові), 

Papaveroideae (Макові) та інші представлені по одному виду.  

У ценоморфній структурі рослинного покриву, в ос-

новному, переважали рудеральні види (34 види), що є харак-

терним для полезахисних насаджень, які перебувають у тре-

тьому віковому періоді розвитку. Зрідка траплялися лучні 

види (3 види) та лісові (1 вид).  

Взагалі для багатьох видів дуже важко визначити це-

номорфу однозначно, внаслідок їх широкого трапляння в 

агроекосистемах різного типу, а особливо для видів приузлі-

сного комплексу. 

При визначенні кожного виду вказували трапляння 

певного виду, середні значення ступеню його проєктивного 

покриття та ценоморфу (ріст в певних фітоценозах): Sil – си-

льванти (лісові види), Pr – пратанти (лучні), Ru – рудеранти 

(бур‘янисті) за Бельгардом.  

Ценоморфи дослідженої флори, які відносяться до 

групи видів по їх екологічному оптимуму у відповідному 

біотопі спільнот, тобто приналежність до конкретного типу 

рослинності. Отже, найбільш представленою з них виявилися 

рудеранти – 95,7 %. Бур‘яниста рослинність підкреслює зна-

чну порушенність рослинних співтовариств під впливом лю-
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дини. Проте поширеність такого флористичного угрупування 

спостерігається лише на узлісних ділянках лісових смуг. Ви-

ди, які характерні для добре освітлених, порушених місцез-

ростань. Вони були представлені такими видами, як пирій 

повзучий (Elymus repens (L.) Gould), лобода біла 

(Chenopodium album L.), латук компасний (Lacnuca seriola 

L.), молочай лозяний (Euphorbia virgata W.K.), празелень 

звичайна (Lapsana communis L.) тощо.  

Наступні за поширеністю були пратанти, частка кот-

рих у флористичному складі полезахисних лісових смуг 

склала лише 4,2 %. У досліджуваному ценозі вони представ-

лені такими видами, як тонконіг лучний (Poa pratensis L.), 

чистець однорічний (Stachys annua L.), звіробій звичайний 

(Hypericum perforatum L.) та ін.  

І лише незначна частка припадає на сільванти – пред-

ставником лісового співтовариства яким був виявлений тон-

коніг дібровний (Poa nemoralis L.) – 0,1 %, який є основними 

індикатором дубових насаджень, але цей вид траплялися по-

одиноко.  

Так, дослідження лісостепового флористичного ком-

плексу полезахисних лісових смуг в господарстві ДП «ДГ 

«ЕЛІТНЕ» ІР НААН» надало можливість прослідкувати змі-

ни рослинності та закономірності її просторового розміщен-

ня. Виявлено зміщення флористичного комплексу у напрям-

ку збільшення кількості видів рудеральної рослинності з од-

ночасним зменшенням частки пратантів та сільвантів. 
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A study of the forest-steppe floristic complex of afforestation 

belts at the SE ―Experimental Farm Elitne” of the PPI nd.a. VYa 

Yuriev NAAS of Ukraine made it possible to monitor changes in 

vegetation patterns and its spatial distribution. The floral complex 

shifted towards an increase in the ruderal vegetation with a simul-

taneous decrease in the proportions of meadow and forest species. 
 
 

ВИПРОБУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО 

СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА СТІЙКІСТЬ 

ПРОТИ ПАРШІ ЗВИЧАЙНОЇ 

 

Сидорчук В.І.
1
, Писаренко Н.В.

1
, Гордієнко В.В.

2 

 
1
Поліське дослідне відділення  

Інституту картоплярства НААН України, 
2
Інституту картоплярства НААН України 

Е-mail: pisarenkonatalia1978@gmail.com 

 

Картопля – універсальна сільськогосподарська культу-

ра, яка використовується в промислових та кормових цілях, та 

є цінною сировиною для промислової переробки на картопле-

продукти. В даний час змінилися вимоги до підвищення якості 

продовольчої картоплі, в зв'язку з чим особливо важливого 

значення набула стійкість проти парші звичайної. Роль цієї 

ознаки значно зросла завдяки розширенню продажу продово-

льчої картоплі в митому вигляді, розфасованим в пакети. 

Паршу звичайну викликає цілий ряд видів ґрунтових 

стрептоміцетів, які стійкі до посухи і здатні розвиватися вже 

при 20% вологості ґрунту. Захворювання зустрічається скрізь 

де вирощується картопля, в тому числі і в Україні. Уражені 

виразками парші бульби мають непривабливий зовнішній 

вигляд, знижені смакові і товарні якості.  

Ознака стійкості до парші в значній мірі визначається 

генетичною природою сорту, але на прояв хвороби вплива-

ють також і певні умови середовища. Одним із ефективним 

методом боротьби з даним збудником є створення та впрова-
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Сорти Міжсортові гібриди

дження у виробництво стійких сортів проти захворювання. 

Вирішення цього завдання можливо завдяки цілеспрямованої 

селекції, яка базується на використанні різноманітного вихі-

дного матеріалу, знання генетичної природи батьківських 

пар та використання ефективних методів оцінки  та добору 

бажаних генотипів. 

З метою виділення перспективного вихідного матеріа-

лу для селекції на стійкість до парші звичайної, серед міжви-

дових і міжсортових гібридів, проведено пошук джерел стій-

кості проти збудника Streptomyces scabies (Takc) W. 

Дослідження проводилися на провокаційному полі 

лабораторії селекції Поліського досвідченого відділення Ін-

ституту картоплярства НААН. Матеріалом для досліджень 

використано: сорти, міжсортові гібриди лабораторії селекції 

Поліського досвідченого відділення і міжвидові гібриди ла-

бораторії генетичних ресурсів Інституту картоплярства. 

В результаті трирічного випробування на провокацій-

ному фоні, виділено генотипи з дуже високою і високою ре-

зистентністю. У порівнянні з сортами гібриди картоплі хара-

ктеризувалися високою стійкістю до захворювання (рис. 1) 

частка високо стійких зразків серед гібридного матеріалу 

становила 71%. 25% оцінених сортів проявили низьку стій-

кість (3- 4,9 балів). Проте від 1 до 4% форм з дуже низькою 

резистентністю (1-2,9 балів) виділено тільки в гібридного 

матеріалу. 

Рисунок 1. Розподіл сортів, міжсортових і міжвидових гібри-

дів за стійкістю проти парші звичайної. 
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Разом з тим, серед гібридного матеріалу простежуєть-

ся відмінність за стійкістю проти хвороби (табл. 1). Найбі-

льший відсоток стійкого матеріалу виділено серед бекросів 

міжвидових гібридів в 2016 і 2017 роках – 33% зразків пере-

вищували за балом стійкості сорти-стандарти. Серед  міжсо-

ртових форм значну кількість резистентного матеріалу виді-

лено в 2018 році – 42 %. Це на 13 % більше, ніж у бекросів 

міжвидових гібридів.  

 

Таблиця 1. Частка матеріалу із стійкістю проти збудника 

Streptomyces scabies (Takc) W.  вищою, ніж у кращого сорту-

стандарту. 

Селекційний 

матеріал 

2016 2017 2018 
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Міжсортові 50 22 37 14 36 42 

Міжвидові 32 31 33 36 51 29 

сорт-стандарт, бал 

Тирас - 8,4 - - - 8,2 

Серпанок - - - 8,3 - - 

 

Проаналізувавши походження міжсортових та міжви-

дових гібридів, можна виділити батьківські форми, що були 

залучені у створення високостійких проти парші звичайної 

зразків. Серед міжсортових гібридів значна частка резистен-

тних форм отримана при використанні сортів: Белла роза (9 

зразків), Сантарка (7 зразків), Тирас (6 зразків), Подолія (3 

зразки) та ИМ01001598 (3 зразки). Серед бекросів міжвидо-

вих гібридів найбільше стійкого матеріалу було отримано за 

участю сортів Тирас (11 зразків), Сантарка (6 зразків), Воло-

вецька і Белла роза (2 зразки) та гібридів  89.715с88 (13 зраз-

ків) та 88.416с1 (2 зразки). 

Серед оціненого селекційного матеріалу виділено 

зразки, у яких стійкість проти парші звичайної поєднується з 

високим проявом інших господарсько-цінних ознак (табл.2).  
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Таблиця 2. Прояв господарсько-цінних ознак у високо стій-
кого проти збудника Streptomyces scabies (Takc) W. селекцій-

ного матеріалу. 

Селекційний 
номер 
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Міжвидові гібриди 
08.194/73 8,7 19,5 85 65 13,2 6,8 
08.195/26 8,6 10,5 85 52 14,2 6,6 
09.13Г33 8,6 13,2 90 53 15,3 7,0 
ВМ.8-22 8,6 12,7 77 60 11,5 6,1 

ВМ.09.194-8 8,5 16,3 86 46 11,3 7,0 
08.182/101 8,4 17,4 82 53 16,3 6,7 
08.194/122 8,4 14,2 91 73 14,9 6,6 
ВМ.193/59 8,4 20,2 80 69 12,4 6,1 
08.187/161 7,6 10,6 98 85 13,5 6,5 
08.194/81 7,6 21,5 96 85 13,9 6,8 
08.197/105 7,5 15,1 95 72 13,9 6,9 

Міжсортові гібриди 
Н.10.25-3 8,6 13,0 92 67 14,9 6,9 
П.09.20/1 8,5 15,6 89 61 14,9 7,0 
Н.08.40-14 8,5 16,3 88 59 13,4 7,0 
Н.10.38-4 8,2 13,6 90 71 14,1 6,7 

ВМ.09.187-24 8,1 10,6 89 44 11,5 6,6 
Н.09.3-6 8,0 11,3 93 60 15,2 6,6 
П.10.58/32 8,0 15,4 92 49 15,4 6,9 
Н.11.91-4 7,9 13,1 89 68 10,8 6,5 
П.09.88/1 7,8 12,1 87 63 14,6 6,9 
Н.09.88-1 7,7 11,9 84 54 15,3 7,6 
П.10.51-4 7,5 13,7 91 61 13,1 7,4 

Сорти-стандарти 
Серпанок 8,2 12,6 90 55 10,7 6,6 
Тирас 8,0 11,6 90 62 13,7 6,8 
Невська 7,4 9,7 79 35 11,7 6,6 
Явір 7,0 12,2 86 51 15,9 7,4 
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У гібридів 08.182/101, 08.194/73, ВМ.193/59, 08.194/81 
урожайність сягала від17,4 т/га до 21,5 т/га, що у 1,4-1,7 разів 
вище, ніж у сорту-стандарту Серпанок (12,6 т/га). Міжсорто-
ві гібриди дещо поступались за проявом ознаки бекросам 
міжвидових гібридів, проте у зразків П.10.58/32, П.09.20/1, 
Н.08.40-14 урожайність складала 15,4-16,3 т/га, що вище, ніж 
у сортів-стандартів.За середньою масою товарної бульби, в 
порівнянні з сортами-стандартами, виділились бекроси 
08.187/161, 08.194/81 (85 г). Ще вісім гібридів не поступа-
лись за проявом ознаки стандартам. За вмістом крохмалю в 
бульбах бекрос 08.182/101 (16,3%) не поступався за величи-
ною показника сорту-стандарту Явір (15,9 %). 

За період досліджень (2016-2018 рр.) виділено перспе-
ктивні гібриди П.09.20/1 (Авангард), П.10.58/32 (Володарка) 
і П.10.51-4 (Сонцедар), які  характеризуються високою і від-
носно високою стійкістю до парші звичайної в поєднанні з 
високими господарсько-цінними показниками. На сьогодні, 
сорт Авангард занесено в Державний реєстр сортів придат-
них для поширення в Україні, сорти Володарка і Сонцедар 
проходять державне сортовипробування.  
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The results of assessment of the resistance of breeding 

material to the pathogen Streptomyces scabies (Takc) W. are pre-
sented. It was found that 71% of promising potato hybrids were 
very highly or highly resistant to the pathogen. The largest num-
ber of S. scabies-resistant were derived from varieties Bella Roza, 
Tiras, Santarka as well as backcross interspecies hybrids 
89.715s88 and 88.416s1. During the study period, promising new 
varieties Avanhard, Volodarka and Sontsedar combining re-
sistance to the pathogen with high performance were identified. 





 

 

 
 



 

 

 
 

«ПРОБЛЕМИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ» 

 
 

ЗБІРНИК ТЕЗ 
Міжнародної науково-практичної конференції 

присвяченої ювілейним датам від дня  
народження видатних вчених-рослинників:  

130-річчю від дня народження доктора біол. наук, професора 
 Льва Миколайовича Делоне;  

120-річчю від дня народження кандидата с.-г. наук  
Софії Михайлівни Фріденталь 

(1-2 липня 2021 року) 
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