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В. Ф. Камінський, директор, доктор с.-г. наук, професор,
академік НААН
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ІВАН ВІКТОРОВИЧ ЯШОВСЬКИЙ (1919-2005 рр.) –
ЖИТТЄВИЙ І НАУКОВИЙ ШЛЯХ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО
Іван Вікторович Яшовський – відомий вчений-селекціонер,
генетик, фундатор наукової школи селекційного напряму в ННЦ
«Інститут землеробства НААН» народився 7 вересня 1919 р. в
м. Носівка Чернігівської області. У 1937–1938 рр. працював на
Носівській
сільськогосподарській
дослідній
станції.
Вищу
агрономічну освіту здобув у Глухівському сільськогосподарському
інституті (1938–1941) та в Київському сільськогосподарському
інституті (1945–1946). Учасник бойових дій Фінської (1939–1940) та
Великої Вітчизняної (1941–1945) воєн. Виробничу діяльність розпочав
у господарстві «Чабани» військової частини (1947–1948), яке в
подальшому було реорганізовано в дослідне господарство Інституту
землеробства (тепер – ННЦ «Інститут землеробства НААН»).
Наукова діяльність І. В. Яшовського тривала в ННЦ «Інститут
землеробства НААН» близько 60-ти років. Він пройшов шлях від
наукового
співробітника
(1948–1953),
старшого
наукового
співробітника (1954–1972), завідувача відділу селекції круп’яних
культур (1973–1988), а протягом 1988–2005 рр. – головний науковий
співробітник. У період 1973–1995 рр. виконував обов’язки наукового
керівника селекційних програм із зерновими, зернобобовими і
круп’яними культурами Київського комплексного селекційного
центру. Багаторічній напруженій творчій науковій діяльності
І. В. Яшовського сприяла його добра спортивна підготовка як
майстра спорту України з легкої атлетики. У 1956 р. він захистив
дисертацію, підготовану під науковим керівництвом професора
В. М. Лебедєва –– відомого генетика і селекціонера, соратника
М. І. Вавилова
та
здобув
науковий
ступінь
кандидата
сільськогосподарських наук. У 1976 р. успішно захистив в Інституті
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва дисертаційну роботу на тему:
«Генетичні основи селекції проса» на здобуття наукового ступеня
доктора сільськогосподарських наук. У 1980 році вченому присвоєно
звання професора. Результати проведених І.В. Яшовським наукових
досліджень опубліковано у 190 друкованих працях. Під керівництвом
І. В. Яшовського та за його безпосередньої участі протягом його
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наукової діяльності в ННЦ «Інститут землеробства НААН» виконано
широкий комплекс експериментальних і теоретичних досліджень,
результатами яких стало істотне поглиблення знань з генетики
зернових, круп’яних культур і кукурудзи, що, у свою чергу,
забезпечило значне підвищення результативності практичних
селекційних робіт (створено 52 високоврожайні сорти і гібриди
вказаних культур). І. В. Яшовський особисто був автором дев’яти
впроваджених у виробництво сортів проса, двох сортів гречки, шести
винаходів на способи селекції та насінництва, а також багатьох інших
розробок і сконструйованих ним приладів та малогабаритних машин
на рівні ноу-хау, за що отримав почесне звання «Заслужений
винахідник СРСР».
Багато часу та наполегливої праці віддавав Іван Вікторович
підготовці наукових кадрів найвищої кваліфікації, формуванню і
становленню підрозділів Київського селекційного центру. Під його
науковим
керівництвом
підготовлено
29
кандидатів
сільськогосподарських і біологічних наук, також він був науковим
консультантом 12 докторських дисертацій за спеціальностями
генетика, селекція і насінництво, рослинництво. В останні роки
успішно
продовжуються
дослідження
наукової
школи
І. В. Яшовського у напрямі розробки генетичних основ докорінного
удосконалення імунологічних систем геномів злакових рослин, що
контролюють стійкість проти найбільш шкодочинного захворювання
– сажки на прикладі расоспецифічної стійкості проса. Цей напрям
досліджень є перспективним у плані розробки екологічно безпечних
та економічно найбільш вигідних генетичних шляхів біологічного
захисту рослин від хвороб без застосування хімічних препаратів.
Понад 20 років І. В. Яшовський був членом спеціалізованих рад із
захисту кандидатських та докторських дисертацій. З 1976 по 1986 р. –
експерт Вищої атестаційної комісії СРСР, з 1960 по 1985 р. – член
президії Українського товариства генетиків і селекціонерів
ім. М. І. Вавилова, а в період 1976–1989 рр. – член координаційної
ради Всесоюзної академії сільськогосподарських наук з питань
селекції і технології вирощування круп’яних культур. Був головою
експертної ради Міністерства науки і промислової політики України
за конкурсними науковими проектами в галузі селекції рослин, а
також членом науково-технічної ради Державної комісії України
з випробування та охорони сортів рослин. І. В. Яшовський був
членом редакційної колегії журналу «Цитологія і генетика»
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Національної академії наук України та тривалий час членом
редколегії тематичного збірника «Селекція і насінництво»
Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських
наук. Своєю плідною працею Іван Вікторович заслужено здобув
визнання в широких колах наукової і виробничої громадськості
України, а також багатьох країнах світу як провідний вчений у галузі
генетики, селекції та насінництва рослин, який заснував власну
наукову школу.
За трудову і бойову діяльність І.В. Яшовський був
нагороджений орденами Червоної Зірки (1945), Трудового Червоного
Прапора (1975), Вітчизняної війни II ступеня (1985), медалями: «За
бойові заслуги» (1944), «За перемогу над Німеччиною» (1945) та
десятьма іншими, Почесною грамотою Президії Верховної Ради
УРСР (1978), Почесними грамотами Міністерства освіти України
(1999) та Державної комісії України з випробування та охорони
сортів (1999). За багаторічну плідну діяльність і вагомий внесок у
розвиток вітчизняної науки та підготовку наукових кадрів
розпорядженням
Президента
України
від
23.10.1999
р.
І. В. Яшовському як видатному діячеві в галузі науки, призначено
довічну державну стипендію. І.В. Яшовський пройшов тривалий
життєвий і творчий шлях, насичений визначними подіями і вагомими
успіхами. Пішов у вічність 4 березня 2005 р. на 86-му році життя.
Наукові напрями, започатковані професором І. В. Яшовським
знайшли свій розвиток і продовження не лише у селекційній роботі
представників його наукової школи в ННЦ «Інститут землеробства
НААН», де лише за останні роки передано більше десяти сортів і
гібридів проса, гречки, кукурудзи та інших сільськогосподарських
культур, а й інших генетиків та селекціонерів вітчизняних та
зарубіжних науково-дослідних установ. Ідеї, які він висунув понад 30
років тому, на сьогодні є підґрунтям прогресивних стратегічних
напрямів у селекції та генетиці сільськогосподарських культур і є
найкращим увічненням пам’яті вченого, його розуму як величної
складової ноосфери Землі.
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УДК 633.171:631.527:631.523
А. М. Проданик, завідувач відділу селекції і насінництва круп’яних
культур, кандидат с.-г. наук, с.н.с.
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
НАУКОВА СПАДЩИНА
ПРОФЕСОРА ІВАНА ВІКТОРОВИЧА ЯШОВСЬКОГО
Селекція проса в нашому інституті ведеться понад пів століття.
Засновником її став видатний вчений-селекціонер, генетик, доктор
сільськогосподарських наук, професор Іван Вікторович Яшовський,
але його наукова діяльність виходила далеко за межі дослідження цієї
культури.
В останні роки попит на просо значно зріс як в нашій країні, так
і за її межами. Україна вийшла на 1 місце в світі з експорту (25% від
світового) цієї культури, яка раніше вважалась нішевою. І не останню
роль в цьому відіграла вітчизняна селекція, адже сучасне українське
просо екологічно безпечне, з привабливим товарним видом:
крупнозерне, з насиченим каротином ядром, забарвленням різного
кольору зернівки (крім традиційно жовтого – червоне, кремове,
темно-каштанове), що в повній мірі відповідає вимогам і для
переробки на крупу і на кормові цілі.
Іван Вікторович передбачав ріст попиту на незаслужено
обділену увагою культуру, адже в умовах зміни клімату в бік
потепління і нестачі вологи просо, в порівнянні з іншими культурами,
має фізіологічні особливості, які надають йому ряд цінних переваг.
Воно одне з найстійкіших не тільки серед круп’яних, але й серед всіх
зернових культур за ступенем посухостійкості та протистояння
запалам. Особливо добре просо переносить нестачу вологи на
початку свого розвитку. Для проростання зерна йому необхідно лише
25% води від маси насіння. Перевагою проса є й те, що порівняно з
іншими культурами воно менше потерпає від хвороб та шкідників.
Завдяки ранньостиглості, посухо- і жаростійкості та
солевитривалості, здатності забезпечувати непогані врожаї за пізніх
строків сівби просо більше, ніж будь-яка інша зернова культура,
придатне для вирощування у посушливих регіонах і зонах поширення
солонцюватих ґрунтів. Такі особливості підтверджують подальшу
перспективність проса для агрофітоценозів майбутнього у зв’язку зі
зміною клімату в бік значного потепління до меж, за яких сучасні
найпоширеніші види зернових культур з фотосинтезом С3 (пшениця,
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ячмінь, овес та ін.) можуть виявитись не досить пристосованими до
такого клімату. Ці властивості проса обумовлені специфічними
генетико-фізіологічними властивостями життєдіяльності рослин.
Встановлено, що за біохімічними характеристиками первинних
продуктів фотосинтезу типу С4, просо подібне до кукурудзи, сорго,
цукрової тростини. Цей чинник зумовлює їх спорідненість, що
гарантує високоефективне використання вуглекислого газу з повітря,
зокрема за умови підвищення температури довкілля. В умовах
недостатнього теплозабезпечення ця здатність у проса знижується
або втрачається. За біохімічними ж факторами вторинних продуктів
фотосинтезу рослини проса значно відрізняються від згаданих
споріднених видів і характеризуються вищим потенціалом білковості,
мінеральним складом і біологічно активними речовинами –
стимуляторами діяльності багатьох залоз внутрішньої секреції
організмів людини, тварин і птахів.
Напрям селекційної роботи професором Яшовським І.В.
вибрано було напрочуд передбачливо – все, чим вітчизняна селекція
цінна, що необхідно виробнику і споживачу, завдяки чому попит на
просо зростає, все це було закладено в модель майбутніх сортів
проса.
Пріоритетні напрями селекційної роботи, що були закладені
нашим керівником і вчителем та залишаються актуальними і
сьогодні, є такими:
- урожайність;
- стійкість проти сажки та несприятливих факторів середовища;
якості
зерна
(крупнозерність,
кулястість,
- технологічні
низькоплівчастість);
- ранньостиглість;
- дієтичне харчування.
Звичайно, урожайність цікавить в першу чергу виробника, але
вибагливого споживача буде цікавити не стільки кількість, скільки
якість продукту, тобто технологічні якості зерна. Від крупності проса
залежить його товарний вид. Також при переробці крупнішого зерна,
як правило, більший вихід пшона (вища доля ядра). Важливу роль
відіграє форма зернівки – чим вища кулястість (округлість) зерна,
тим краще воно обрушується (катається, а не б'ється) в процесі
переробки. Що стосується плівчастості, то від неї вихід пшона
залежить напряму – чим нижчий відсоток плівки (луски), тим вищий
вихід пшона.
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Уражене сажкою просо непридатне не тільки для переробки на
пшоно, а і на кормові цілі (спори сажки викликають розпад
еритроцитів і уражають паренхіматозні тканини – печінку, нирки). Із
сажкою потрібно боротись або хімічним способом, або застосовувати
високостійкі до сажки сорти проса, тому ознака стійкості проти
сажки особливо важлива для органічного землеробства, де суворі
обмеження хімічної обробки.
Ознака ранньостиглості в нинішніх екстремальних умовах, у
зв’язку зі зміною клімату, в більшості випадків для виробника стає
вирішальною, особливо в західних і північних кліматичних зонах
вирощування проса, які весь час розширюються.
Окремо хочеться сказати про перший на території України і
країн найближчого зарубіжжя амілопектиновий сорт проса
Чабанівське, яке ми пропонуємо для дієтичного харчування. Харчова
цінність восковидного проса здавна відома в Китаї та інших країнах
Азії. Амілопектиновий (waxy) крохмаль застосовують у виготовленні
дитячого, дієтичного та лікувального харчування, тому що краще, ніж
звичайний,
розщеплюється
ферментами
стравоходу
і
є
легкозасвоюваною їжею. Ще 20 років назад професор Яшовський І.В.
започаткував дослідження зі створення вітчизняних wx-сортів проса і
його далекоглядність сьогодні реалізовується зацікавленістю
експортерів в його закупівлі.
Всі вищезгадані показники є сортовими особливостями, які
беруться до уваги при створенні нових сортів проса відділом селекції
круп'яних культур ННЦ «Інститут землеробства УААН», які би
відповідали заданій моделі. Створення таких сортів підвищить рівень
конкурентоздатності проса порівняно з іншими зерновими
культурами і відкриє перспективу для поширення площ його посівів у
майбутньому.
Ще не все із задуманого Іваном Вікторовичем вдалося
реалізувати в життя, і поки-що не вдалося в одному генотипі
поєднати всі бажані ознаки, але ціль поставлена і пошук триває. Нові
сорти проса нашої селекції (Заповітне, Веселка, Чабанівське і
Живинка), що створені на основі надбання, залишеного нашим
вчителем, в найбільшій мірі відповідають цим критеріям.
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О. І. Рудник-Іващенко, головний науковий співробітник,
доктор с.-г. наук
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН
ІВАН ВІКТОРОВИЧ ЯШОВСЬКИЙ –
ЛЮДИНА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ
Прогресивне піднесення і розвиток науки залежить від кількох
чинників і найголовніший із них - людина, учений, який відданий
науці від початку і до кінця.
Саме до таких відноситься ім’я геніального вченого – професора,
дослідника, генетика, біолога, селекціонера Івана Вікторовича
Яшовського. Перераховані напрями його діяльності – це дуже вузьке
коло від реального його кругозору і професійних інтересів.
Почавши свою трудову діяльність у 16 років на Носівській
сільськогосподарській дослідній станції, він більше ніколи не
розлучався з землею наче вріс у неї своїм могутнім корінням
колишнього дворянського роду, від якого він походить. І не просто
вріс, а зрісся з нею щоби створити і залишити після себе людям свої
досягнення – сорти. Лише війна відривала його від улюбленої справи.
На його віку їх було дві – Фінська та Друга Світова.
Про те лихоліття він розповідав не часто і неохоче, хоча саме у
Велику Вітчизняну він знайшов свою долю – молоду і красиву
медсестричку Зіну, з якою виростили чудову доньку, теж науковця,
кандидата біологічних наук, виховали внука, дочекались правнучки.
Але як захоплююче він розповідав про світ рослини. Саме тому
студенти і аспіранти старались попасти на його лекції, коли його
запрошували до сільськогосподарських вузів. А йому було що
розповісти. Науковий багаж Івана Вікторовича складався із безліч
публікацій у наукових збірниках і популярних журналах (понад 200),
а авторська книга «Селекция и семеноводство проса» є
хрестоматійною для науковців цього профілю.
Лише неабияким знанням та праці можна підготовити таку
когорту наукових кадрів найвищої кваліфікації - більше 30
кандидатів та 15 докторів сільськогосподарських і біологічних наук.
Під науковим керівництвом І.В. Яшовського та при його
безпосередній участі за період роботи в Інституті землеробства з 1947
року виконано широкий комплекс експериментальних і теоретичних
досліджень, результатами яких були суттєво поглиблені наукові знання
з генетики зернових, круп’яних культур і кукурудзи, що забезпечило
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значне підвищення результативності практичних селекційних робіт зі
створення понад 60 нових високоврожайних сортів і гібридів цих видів.
Ним особисто створено і впроваджено у виробництво дев’ять
сортів проса, два – гречки, шість винаходів на способи селекції та
насінництва, а також безліч розробок і власно сконструйованих
приладів і малогабаритних машин на рівні ноу-хау, за що здобув
почесне звання «Заслужений винахідник СРСР». Серед створених
ним сортів проса є і такі, які в свій час були занесені до Реєстру
сортів рослин України, як національні стандарти.
Досягти таких успіхів могла лише людина творча. Іван
Вікторович має вроджений хист художника. Ще будучи студентом
він заробляв на прожиття розробкою топографічних карт і пишучи
портрети зі своїх сучасників. Дивлячись на створені ним портрети
завжди виникає думка – можливо світ отримав би геніального
художника – портретиста, вибравши він мистецький шлях.
Його професійна діяльність не обмежувалася лише роботою в
Інституті.
Протягом 25 років він був членом спеціалізованих рад із захисту
докторських дисертацій за своїм фахом, а протягом 10-ти (19761986 рр.) – експертом Вищої атестаційної комісії СРСР. Довгий
період Іван Вікторович був членом президії українського товариства
генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, членом координаційної
ради Всесоюзної академії сільськогосподарських наук з питань
селекції і технології вирощування круп’яних культур, головою
експертної ради Міністерства науки і промислової політики України з
конкурсних наукових проектів за програмою селекції рослин, а також
членом науково-технічної ради Держслужби з випробування та
охорони сортів рослин.
Тривалий час був членом редакційної колегії журналу «Цитологія
і генетика», тематичного збірнику «Селекція і насінництво».
Такою діяльністю він заслужено здобув визнання в широких
колах наукової і виробничої громадськості України та за її межами як
провідного вченого в галузі генетики, селекції та насінництва рослин,
який створив свою наукову школу генетиків і селекціонерів. До речі,
саме з Росії він отримав замовлення на написання фундаментальної
праці з генетики рослин, але йому дуже хотілось це зробити для
України, на жаль, не дочекався.
За свою трудову і бойову діяльність І. В. Яшовський
нагороджений орденами «Червоної зірки», «Трудового червоного
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прапора», «Вітчизняної війни 2-го ступеня», багатьма медалями та
почесними грамотами.
За багаторічну плідну діяльність і вагомий внесок у розвиток
вітчизняної науки та підготовку наукових кадрів розпорядженням
Президента України йому, як видатному діячу в галузі науки,
призначена довічна державна стипендія.
Спостерігаючи за ним під час його роботи, дивувалась його
величезній працездатності, а він у той час був людиною далеко не
молодою.
Секрет його потенціалу мабуть був закладений у
спартанському режимі дня. Починався він у нього дуже рано і
завжди з інтенсивної зарядки на спортивній площадці. До всього
необхідно відмітити його спортивні досягнення. У 1945 році на
спортивних змаганнях військових частин Іван Вікторович зайняв
три перші місця з окремих видів легкої атлетики, а згодом здобув
звання чемпіона Першої Української спартакіади з двох видів
легкої атлетики. За ці та інші спортивні досягнення йому було
присвоєно звання «Майстра спорту України з легкої атлетики» і, за
його словами, він у 80-річному віці був готовий позмагатись у своїй
віковій категорії.
Професійна
діяльність
професора
не
обмежувалася
дослідженнями в аграрному секторі. Його без перебільшення можна
віднести до істориків, археологів, філософів. Безмежно люблячи свій
край така людина, як Іван Вікторович, не могла бути осторонь її
історії. Дуже цікаві його дослідження з походження Зміїних валів,
тлумачення використання і застосування старовинних предметів
обіходу, що відносяться до його знахідок. Стосовно нашої столиці, то
він був переконаний, що Київ мав цей статус не тільки у нашого
народу, а як мінімум іще для чотирьох держав, які розвивались на
цьому місці у глибоку давнину. Ці припущення виникли після
детального вивчення краю та його історії, з походження та значення
слів і висловів. Це окремі розділи його діяльності і статті замало,
розповісти щоб про це, але з деякими його міркуваннями ми Вас
знайомимо.
З 340 по 880 роки на наших територіях була імперія Чорна
Булгарія зі столицею Балтазар (нинішня Полтава). Державною мовою
і писемністю в них була арабська. Пізніше столиця переноситься в
Башту (Київ). Саме тому наша мова така насичена словами і
висловами арабського походження.
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До прикладу:
- олух царя небесного – спотворений вислів з арабського лох сар
небес, що означає деревина, колода, яка може говорити. Слово «лох» і
дотепер використовується в жаргоні;
- полетів у верх тормашками – тормашук з арабського – летить
наче списом вдарений;
- відставний кози барабанщик. Каза з арабського це суддя і
при ньому були барабанщики, які били в інструмент, коли
виконувався вирок.
Такі вирази як сидьма сидячи, летом летючи у стилі арабської
вимови, які ввійшли у нашу мови мабуть назавжди.
Це лише маленька частка знань і діяльності Івана Вікторовича.
Необхідно багато томів праць, щоби на папері викласти той багаж
знань, яким володіла ця мудра людина, до кінця не оцінена державою
і сучасниками.
Я дякую Богу і долі за щастя, що була його ученицею і думаю, що
до мене приєднаються усі його учні, науковці, колеги, які знали його,
спілкувались з ним, навчались у Івана Вікторовича не лише знанням по
спеціальності. Він був тим моральним авторитетом, який навчав нас
бути людиною, любити свій край і безмежно бути відданій своїй справі.

УДК 633.1:631.1
В. В. Волкодав, радник дирекції ІАП, Член-кореспондент НААН
П. М. Душко, завідувач незалежної лабораторії екології насінництва
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН
ВНЕСОК І.В. ЯШОВСЬКОГО У РОЗВИТОК
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН
Одним з головних завдань сучасної селекції рослин є створення
сортів, продукція яких за своїм біологічно активним складом була б
спроможна замінити синтезовані хімічні препарати – вітаміни,
органічні кислоти, інгібітори, активатори росту та інші.
Першим серед українських вчених до вирішення цієї
проблеми долучився Іван Вікторович Яшовський. Започатковані
ним методи селекції ботанічних таксонів толерантних до більшості
рас головні проса залишаються актуальними для сучасних
дослідників. В результаті в Державному реєстрі сортів рослин,
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придатних до поширення в Україні нараховується понад 80
відсотків сортів проса резистентних до більшості фітопатогенів.
Наукова спадщина видатного вченого віддзеркалюється у
фундаментальних та прикладних дослідженнях селекціонерів не
тільки України, але й чисельних Європейських держав, зокрема
Німеччини, Польщі, Сербії та ін.
Поєднання в селекційному процесі методології, спрямованої на
вирішення проблем збільшення продуктивності та стійкості нових
сортів рослин до стресових умов довкілля, а саме посухостійкості,
холодостійкості, осипання та ураження шкодочинними хворобами і
шкідниками є до сьогодні першочерговим завданням для генетиків та
селекціонерів-рослинників.
На думку провідних міжнародних експертів друковані праці
професора І.В.Яшовського ще довгі роки слугуватимуть навчальним
посібником для аграріїв-виробників, студентів, аспірантів та
молодих вчених, що присвятили своє життя сільському
господарству.
Завдяки цим теоретичним розробкам в Україні сформовано та
законодавчо обґрунтовано правові основи набуття та охорони прав
інтелектуальної власності на сорти рослин. Внаслідок чого в нашій
державі прийняті Закони України «Про охорону нових сортів
рослин» та «Про приєднання України до Схем сортової
сертифікації насіння», а також запроваджено Кваліфікаційну
експертизу сортів рослин.
Іваном Вікторовичем Яшовським було вперше сформоване
поняття – сортові рослинні ресурси як біологічний засіб
виробництва сільськогосподарської сировини та продуктів
харчування. Один з визначених елементів продовольчої безпеки
країни. Зазначене дало можливість створити ринок сортів рослин і
насіння, впровадити міжнародні норми обігу насіння та садивного
матеріалу, а також залучити в Україну інвестиційний капітал
інтернаціональних, світових селекційно-насінницьких компаній, «Піонер, Монсанто, Євраліс, Байер та ін. Одночасно відкрили
доступ вітчизняних фермерів до світових селекційних досягнень.
Це дозволило збільшити виробництво зернових і кукурудзи майже
вдвічі. Його напрацювання були, є і будуть відкривати горизонти
для інноваційних пошукових досліджень з селекційних досягнень,
що виведуть Україну в світові лідери з вирощування
агропромислової продукції.
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Наукову діяльність В.І. Яшовський успішно поєднував з
педагогічною роботою. Сформована ним школа селекціонерів
щорічно продукує нові сорти і гібриди сільськогосподарських
культур, а його світогляд ще довгі роки буде орієнтиром для
вітчизняних вчених.

УДК 633.171:631.527:631.523
О. В. Самборська, науковий співробітник відділу селекції
і насінництва круп′яних культур
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
УНІКАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСА ЯК ДЖЕРЕЛА
WX-ТИПУ КРОХМАЛЮ
Крохмаль сільськогосподарських культур є основним
джерелом енергії людини, важливою сировиною для харчової,
фармацевтичної та технічних галузей промисловості: текстильній,
нафтовій, паперовій та ін.
У більшості видів культурних рослин крохмаль на 25 - 30% від
загальної маси складається з полімерних простих молекул амілози і
70 - 75% з більш складних розгалуджених молекул амілопектину.
Восковидний крохмаль на 100% складається зі складних
розгалуджених молекул амілопектину. У кожного виду рослин
генетично обумовлений синтез молекул двох типів крохмалю
відбувається по-різному, що впливає на формування їх хімічних і
технологічних властивостей, які в свою чергу можуть мати переваги
для певних напрямків цільового використання.
Значна харчова цінність рослин з восковидним крохмалем ще
здавна була добре відома в Китаї та інших країнах Азії, але
промислового значення, завдяки досягненням наукової селекції,
набули поки що кукурудза і сорго. Так, в Японії, Китаї, Таїланді
використовують амілопектиновий рис, у Японії створений сорт waxy
ячменю, у США – пшениці, гібриди кукурудзи й сорго.
Слід зазначити, що у харчовій промисловості широко
використовують понад 60 модифікованих видів крохмалю, отриманих
шляхом обробки звичайного крохмалю хімічними реагентами
(кислоти, перекис водню, ефіри, солі тощо). Модифіковані види
крохмалефосфатів позначаються Е339-341; Е343, Е450, Е452, Е542,
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але на більшості продуктів вони не зазначені. Лімітованим
показником безпечності цієї групи речовин є стан нирок, у яких
можуть
спостерігатися
ознаки
кальцинування
внаслідок
надлишкового надходження фосфатів з їжею, порушення сольового
обміну речовин, що є причиною остеохондрозу, подагри, відкладання
солей у суглобах, утворення піску та каменів у нирках. Це також
значно підвищує витрати на отримання промислової продукції і ризик
екологічного забруднення навколишнього середовища. Оскільки
крохмаль восковидних форм містить тільки амілопектин, при його
виробництві немає необхідності застосування спеціальної технології
для розділення амілопектину і амілози, що необхідно при
використанні звичайного крохмалю як сировини. Вищезазначене
свідчить про переваги для здоров’я людей використання природного
амілопектину, порівняно з модифікованим видом крохмалю,
отриманим хімічним шляхом.
Одним з конкурентів кукурудзяному амілопектину є
амілопектиновий крохмаль проса. Він ні за одним з важливих
показників не поступається кукурудзяному, але слід ураховувати, що
просо має такі переваги як високий коефіцієнт розмноження,
самозапильність, солевитривалість, а також має значно простішу
систему насінництва і технологію вирощування. Зерно кукурудзи
зокрема потребує додаткового сушіння, що збільшує витрати на
виробництво крохмалю.
В результаті досліджень було використано цінний фізіологогенетичний потенціал проса для подальшого удосконалення його
геному шляхом об'єднання ознак, що були розосереджені в двох
ботанічних підвидах (зі звичайним і wx-типом крохмалю) і на цій
основі створено перші високоврожайні восковидні сорти проса з
комплексною стійкістю до вилягання, адаптивністю до стресових
факторів вирощування в різних зонах України, які розширюють межі
використання цієї культури як сировини для промисловості.
В результаті проведених досліджень було встановлено, що тип
крохмалю контролюється взаємодією двох дублікатних незалежних
генів wx1 і wx2. Виділені лінії з амілопектиновим типом крохмалю і
комплексом господарсько-цінних ознак, три з них зареєстровані в
Банку генетичних ресурсів України як донори wx-типу крохмалю:
л.1838-08, 1842-08 і 1851-08 (А. с. №694, 695 і 696 від 22.10.2010 р).
Також методом індивідуального добору з гібридів від
схрещування wx-зразка проса з колекції ВІР кат.9213 і селекційної
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лінії складного гібридного походження власної селекції 372-00 був
створений перший в Україні амілопектиновий сорт проса
Чабанівське, нового напряму використання, як в харчовій, так і в
інших галузях промисловості, крохмаль якого складається лише з
амілопектину, тоді як у звичайних сортів проса крохмаль складається
з 25% амілози та 75 амілопектину.
Цей сорт відзначається поєднанням ознак амілопектинового
типу крохмалю зернівки, ранньостиглістю, посухостійкістю,
стійкістю проти вилягання, осипання, підвищеним рівнем
урожайності і стабільністю.
За результатами кваліфікаційної експертизи держкомісії з
сортовипробування сорт Чабанівське в 2010 - 2011 рр. дав урожай
зерна на Поліссі (в середньому по 5-ти сортодільницях) 3,24, в
Лісостепу - 3,30 (в середньому по 7-ми сортодільницях) і в Степу 3,26 т / га, що відповідно на 0,40; 0,31 і 0,26 т / га вище, ніж стандарт.
У 2015 році сорт проса Чабанівське занесений до Державного
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
В попередньому сортовипробуванні 2018 року було виділено три
перспективні восковидні лінії: Л.278-09, Л.281-09 та Л.282-09, які за
урожайністю перевищили стандарт на 1.1, 0.4 та 0.33 т/га відповідно.
Таблиця 2 - Урожайність амілопектинових сортів проса в
конкурсному сортовипробуванні (Чабани, 2016-2018 рр.)
Сорт

± до

2016

2017

2018

середнє

Омріяне ст.

3,41

3,68

4,12

3,73

0,00

Чабанівське

3,52

3,15

4,75

3,80

0,03

Живинка

4,03

3,40

4,10

3,84

0,11

стандарту

В 2019 році до Державного реєстру був занесений новий сорт
проса з амілопектиновим крохмалем Живинка, який за урожайністю
не поступається стандарту, а також характеризується стійкістю
проти вилягання, та стійкістю проти семи патотипів сажки (Rs 1, 4,
5, 6, 7, 10,11).
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З метою вивчення можливості використання проса для
поліпшення хлібопекарських якостей борошна, був проведений
експеримент. Ми зробили випічку хліба з додаванням до пшеничного
борошна розмеленого зерна з плівками Ваксі-проса сорту Чабанівське
з розрахунку 2,5; 5,0; 7,5 і 10% від маси борошна. Для досліду взяли
борошно із суміші сортів озимої пшениці, а також борошно ярої
пшениці
Струна
Миронівська,
для
визначення
кращого
співвідношення компонентів тесту. Випічку хліба, оцінку якості тесту
і хліба проводили за певними методиками.
Результати оцінки тесту і хліба з борошна суміші сортів озимої
пшениці і сорти ярої пшениці Струна Миронівська показали, що
просо з амілопектиновим крохмалем покращує їх в різному ступені.
Хліб, спечений з додатком 2,5% восковидного проса мав більший
обсяг, був краще за смаком і зовнішнім виглядом в порівнянні зі
стандартом та іншими варіантами досліду.
Поліпшення хлібопекарських якостей пшеничного борошна
практично не вимагає додаткових витрат, в борошно додається 2,5 5,0% від загальної маси).
Отже, в результаті досліджень, були вивчені особливості
успадкування ознаки «тип крахмалю в зерні проса», створені
генетичні джерела амілопектинового проса та зареєстровані в Банку
генетичних ресурсів України, створений та занесений до Державного
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні перший
амілопектиновий сорт проса Чабанівське.
В 2019 році зареєстрований новий восковидний сорт
«Живинка», який характеризується стійкістю до семи патотипів
сажки. За результатами сортовипробувань 2019 року виділено три
лінії з амілопектиновим крохмалем, що за урожайністю перевищили
стандарт та мали стійкість до чотирьох патотипів рас сажки.
Встановлено, що додавання ваксі-проса сорту Чабанівське до
пшеничного борошна покращує його хлібопекарські якості і смак
хліба, плівки при цьому є додатковою клітковиною, яка сприяє
травленню.
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УДК 633.174:581.1
В. Н. Куделко, ведущий научный сотрудник, кандидат с.-х. наук
Н. А. Лужинская, заведующая лабораторией, кандидат с.-х. наук
П. О. Кошевой, младший научный сотрудник
РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ ОБРАЗЦОВ ПРОСА
ИЗ МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВИР
Просо (Panicum miliaceum L.) считается культурой с высокими
потенциальными возможностями, однако недостаточный адаптивный
потенциал районированных в Беларуси сортов проса является одной
из основных причин нестабильной урожайности его зерна. Успешная
селекционная работа по созданию сортов этой культуры предполагает
наличие образцов для отбора. В этой связи важная роль отводится
изучению нового селекционного материала, который может быть
использован в дальнейшем для рекомбинации селекционных форм и
создания ценных сортов. Значительная часть генетических ресурсов
проса сохранена в мировой коллекции Всероссийского НИИ
растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР). В период с 2014 г. по
2016 г. в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по
земледелию» из ВИРа поступило 224 образца проса различного
эколого-географического происхождения. Также в коллекции имеются
местные образцы, собранные в 4-х областях Беларуси (Брестской,
Гомельской, Гродненской и Могилевской).
Закладка коллекционного питомника осуществлялась согласно
общепринятым методикам. Обработка почвы, посев и уход за
посевами осуществлялись в соответствии с агротехникой, принятой
для возделывания проса в Беларуси. В качестве стандарта
использовался сорт проса Галинка селекции РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси по земледелию».
Основную долю (45,3%) коллекции составляли образцы из
Украины, 33,7% – из Беларуси, 18,6% – из России и по 1,2% – из
Венгрии и Казахстана. Образцы проса различались между собой по
скороспелости, высоте растений, озерненности, длине и
продуктивности метелки, массе 1000 зерен и т.д.
Средняя продолжительность вегетационного периода в
коллекционном питомнике составляла от 85 суток у образца IB0 11974
(Гомельская обл.) до 122 суток у образцов Полиплоид 1190 (Россия),
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Харкiвське 56 (Украина) и Уральское 109 (Россия). Наиболее
скороспелыми в сложившихся погодных условиях 2014-2016 гг.
оказались образцы Слобожаньске (Украина), IB0 11962 (Брестская
обл.), Веселоподолянське 311 (Украина), Воронежское 897 (Россия).
Сорт-стандарт Галинка по продолжительности вегетационного
периода отнесен в группу среднеспелых образцов. В целом
скороспелостью отличались образцы белорусского происхождения
(IB0 11986, IB0 11976, IB0 11963, IB0 11977, IB0 11961). Большая
часть коллекции относится к средне- и позднеспелой группам.
Озерненность метелки у проса изменялась от 112 шт. у образца
am 129 №2 (Россия) до 783 шт. у сорта Ювілейне (Украина). Большим
числом зерен в метелке отличались следующие образцы: Радуга
(Россия), IB0 11970 (Брестская обл.), Вітрило (Украина), IB0 11974
(Гомельская обл.), Янтарне (Украина), IB0 11983 (Гомельская обл.),
Омрiяне (Украина), IB0 11969 (Брестская обл.), Вольное (Россия). В
зависимости от года изучения в меньшей степени изменялся данный
показатель у сортов Веселоподолянське 16, Веселоподолянське 311,
Слобожаньске и Харківське 22 из Украины, а также образцов
IB0 11979 (Брестская обл.), IB0 11986 (Гродненская обл.).
Одним из главных элементов структуры урожайности является
масса 1000 зерен, которая изменяется в зависимости от сортовых
особенностей и условий выращивания. Погодные условия 2014-2016
гг. были не совсем благоприятны для вегетации проса, особенно в
период налива зерна, что не позволило растениям сформировать
крупные семена. Анализ полученных результатов показал, что масса
1000 зерен у изучаемых образцов изменялась от 4,1 г у сорта
Веселоподолянське 176 (Украина) до 8,4 г у сорта Крупноскорое
(Россия). Стандарт Галинка по данному показателю (6,8 г) превысили
8 образцов различного происхождения. Наиболее высокие значения
этого признака получены у образцов Веселоподолянське 311, Мутант
82-7417, Бiла Альтанка (Украина), Воронежское 902, Полиплоид из
№1190, Вольное и Линия 568 (Россия). Стабильностью массы 1000
зерен отличались образцы из Гомельской и Брестской областей IB0
11984 (6,8 г), IB0 11977 (6,7 г), IB0 11974 (6,3 г), IB0 11970 (6,1 г).
Все они находились на уровне стандарта.
Одним из важнейших направлений селекции является создание
высокопродуктивных сортов. Полученные результаты полевой
оценки урожайных свойств коллекционных образцов проса показали,
что диапазон изменения продуктивности растений в наших условиях
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был довольно широким (от 0,5 до 8,9 г). Наибольшую массу зерна с
главной метелки имели образцы из Украины Янтарне (8,2 г),
Ювілейне (5,4 г), Веселоподолянське 311 (4,9 г), Мироновское 51 (4,6
г), Вольное (4,7 г) (Россия), а также IB0 11970 (4,3 г), IB0 11979 (4,0
г), IB0 11969 (3,2 г) (Брестская обл.), наименьшую (менее 1 г) –
Мутант 83-7255, Харківське 86 (Украина) и IB0 11971 (Могилевская
обл.). У сорта-стандарта (Галинка) данный показатель в среднем за
годы исследований находился на уровне 4,3 г.
Таким образом, в качестве исходного материала для селекции
сортов проса в условиях Беларуси можно рекомендовать следующие
источники хозяйственно-ценных признаков:
• скороспелости – IB0 11974 (Гомельская обл.), Слобожаньске
(Украина), IB0 11962 (Брестская обл.), Веселоподолянське 311
(Украина), Воронежское 897 (Россия);
• высокой озерненности метелки – Ювілейне (Украина), Радуга
(Россия), IB0 11970 (Брестская обл.), Вітрило (Украина), IB0 11974
(Гомельская обл.), Янтарне (Украина), IB0 11983 (Гомельская обл.),
Омріяне (Украина);
• крупнозерности – Крупноскорое (Россия), Веселоподолянське
311, Мутант 82-7417 и Бiла Альтанка (Украина);
• продуктивности
метелки
–
Янтарне,
Ювілейне,
Веселоподолянське 311 (Украина), Вольное (Россия), а также IB0 11970,
IB0 11979 (Брестская обл.).

УДК 633.178:631.527
С. М. Горбачова, завідувач лабораторії селекції проса,
кандидат с.-г. наук, с.н.с.
О. В. Горлачова, старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА НААН
НОВІТНІ СОРТИ ПРОСА ЯК РЕЗУЛЬТАТ СПРЯМОВАНОЇ
СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ
В.Я. ЮР’ЄВА НААН
Основним напрямом діяльності підрозділу селекції проса є
створення та впровадження у виробництво нових сортів різних
напрямів використання з підвищеною врожайністю, високими
показниками якості зерна та крупи, із стійкістю до хвороб та шкідників,
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до вилягання та осипання зерна, адаптованих до умов вирощування в
різних агрокліматичних зонах. Основними методами створення
вихідного матеріалу є гібридизація з цілеспрямованим підбором
батьківських компонентів та експериментальний мутагенез.
В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва селекційна робота з
просом ведеться більше 110 років. За цей період районовано 19
сортів проса, при цьому 11 з них створено за 1930 – 1996 рр., а вже
у ХХІ сторіччі за 19 років до поширення в Україні рекомендовано
10 нових селекційних розробок, що свідчить про результативність
цілеспрямованої роботи селекціонерів.
Впродовж 2016 – 2017 рр. занесені до Державного реєстру
сортів рослин, придатних для поширення в Україні нові сорти:
Сонечко слобідське, Богатирське (зона Степу), Незалежне (зона
Степу та Полісся), адаптовані до різних умов вирощування. Сорт
Сонечко слобідське характеризується високою врожайністю, якістю
зерна і крупи (вихід крупи 80 – 83%, плівчастість 15,8 – 16,0%,
яскравість ядра 4,5 балів, смакові якості каші – 4,6 бали). Сорт
Незалежне відрізняється високими технологічними показниками:
вихід крупи 82,9%, плівчастість 16,6%, маса 1000 насінин - 7,86 г,
крупа яскраво-жовтого кольору, оцінка каші 4,35 балів. Сорт
стійкий до вилягання та осипання зерна, ураження меланозом від
0,1% до 2,2%, стійкий до 1,4,5 рас сажки, слабо уражується другою
і третьою расами при штучному зараженні. Має стабільно високу
урожайність, за результатами держсортовипробування перевищує
стандарт на 1,07-1,86 т/га.
Сорт кормового напряму використання Богатирське за даними
конкурсного сортовипробування за 3 роки випробування при врожаї
зерна сорту Харківське кормове – 2,47 т/га перевищив його на
0,32 т/га, у порівнянні з національним стандартним сортом Омріяне
перевищення складає 0,54 т/га; перевищення врожайності зеленої
маси відповідно складає 3,0 т/га та 9,0 т/га; сіна 1,0 т/га та 3,3 т/га.
Сорт характеризується підвищеним вмістом білка в зерні та вмістом
сирого протеїну в зеленій масі. Маса 1000 насінин: 9,8-10 г.
У 2019 році занесені до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні, високоврожайні сорти
Альтернативне та Особливе. Сорти характеризуються високим рівнем
біохімічних ознак якості: підвищеним вмістом білка (13-14%),
каротиноїдів (від 4,99 мг/кг до 5,72 мг/кг), високим вмістом крохмалю
амілопектинового типу, тому мають перевагу у використанні
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на технічні, продовольчі, лікарські цілі та при виробництві біопалива.
Крім того, сорт Альтернативне відрізняється високо рослістю,
стійкість до вилягання 9 балів, придатний для використання на
кормові цілі. Стійкий до поширених в Україні рас сажки.
Використання сортів проса з різними якісними і технологічними
властивостями зерна і крупи надає можливість забезпечення
промисловості високоякісними харчовими, фармацевтичними,
кормовими та технічними продуктами природного походження.
Вирощування сортів Харківської селекції з дотриманням
належного рівня агротехнічних умов дозволить підвищити валовий
збір однієї з основних круп’яних культур – проса, а високоякісне
насіння цих сортів набуває все більшого попиту у виробників зерна.

УДК 633.171:631.527:575
Л. Н. Кобизєва1, головний науковий співробітник лабораторії
генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур,
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник
О. В. Бірюкова2, агроном з насінництва, кандидат с.-г. наук
О. М. Безугла1, завідувач лабораторії генетичних ресурсів
зернобобових і круп’яних культур, кандидат с.-г. наук, старший
науковий співробітник
1
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В. Я. ЮР’ЄВА НААН
2
ТОВ «АФ «БАТЬКІВЩИНА»
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ ЗРАЗКІВ
ПРОСА КОРМОВОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ
Для збільшення виробництва продукції тваринництва необхідно
підвищувати продуктивність кормових угідь, отримувати з них дешеві
високоякісні корма, багаті енергією, білком і вітамінами. Адаптивна
інтенсифікація раціональних систем польового кормовиробництва,
включаючи збільшення посівних площ, удосконалення видового і
сортового складу кормових культур, освоєння ресурсозберігаючих
технологій їх вирощування, дозволяє збільшувати валове виробництво
кормів на польових землях вдвічі. Для вирішення поставлених задач,
головна увага багатьох світових та вітчизняних вчених, приділяється
посухостійким, високопродуктивним і добре адаптованим до місцевих
умов вирощування культур, серед яких одне з провідних місць посідає
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просо. Але незважаючи на цінність біологічних властивостей і велике
господарське значення, просо кормове в умовах України через
недостатню кількість сортового різноманіття не має поки що
широкого розповсюдження у виробництві.
Загальна схема оцінювання хімічного аналізу поживності
зелених кормів передбачає визначення вологи, сухих речовин, сирих:
протеїну, жиру, золи, клітковини та БЕР. Аналіз 90 зразків проса на
вміст білка, золи та клітковини у зеленій масі було проведено у 2013 і
2016 роках, які були контрастними за вологозабезпеченням. ГТК 2013
року склав 0,68, тоді як у 2016 році – 1,30. За два роки показник
вмісту білка варіював від 7,5% до 20,2%. Коефіцієнт варіації
змінювався від 12,1% до 17,8%. При проведенні кореляційного
аналізу між ГТК у період сходи – викидання волотей у рослин проса
та вмістом білка у зеленій масі у 2016 році було отримано
достовірний негативний зв’язок (r = -0,37*).
Вміст золи у колекційних зразків проса, в залежності від генотипу,
має широкий діапазон варіювання (від 5,4% до 12,9%). Встановлено,
що вміст золи в зеленій масі проса практично не змінювався під
впливом кліматичних умов (V=13,5-13,9%). Кореляційний аналіз
взаємозв’язку вмісту золи з ГТК у період вегетації сходи – повне
викидання волотей показав достовірний негативний зв’язок (r=-0,27*)
при надмірному зволоженні (ГТК=1,30), а при недостатньому
(ГТК=0,68), зв’язок виявився несуттєвим.
За результатами біохімічного аналізу вмісту клітковини у зразків
проса було встановлено слабку мінливість (V=7,6-9,5%) в залежності
від умов вирощування. Діапазон вмісту клітковини в зеленій масі в
залежності від генотипу значний – від 15,0% до 24,5%, що говорить про
широке різноманіття вивченого матеріалу.
Таким чином, встановлено, що погодні умови мають дуже
слабкий вплив на вміст у зеленій масі проса клітковини та золи, а
рівень прояву цих ознак визначає генотип зразка.
Для виділення цінних джерел було проведено кластер ний аналіз
90 зразків проса, який дозволив згрупувати їх у чотири групи. До
першого кластеру увійшли 22 зразки проса. Ця група відзначилась
низьким вмістом білка (12,5%) та золи (7,6%). До другої групи
віднесено 35 зразків, які мають середні показники вмісту
клітковини (20,6%), білка (14,9%) та золи (9,2%). Третій кластер
склали 24 зразки, зі зниженим вмістом клітковини (18,6%), та
середніми показниками вмісту білка (14,9%) та золи (8,3%).
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Найбільшу цінність, з селекційної точки зору, має четверта група,
до якої увійшли 9 зразків, з найвищими показники вмісту білка
(17,2%) та золи (9,7%) у зеленій масі. Вміст клітковини знаходився
на середньому рівні (18,8%).
Проведені дослідження дозволили виділити джерела цінних
ознак з підвищеним вмістом білка і золи в зеленій масі проса. Це
сорти української селекції: УНИИЗ 670, Київське 96, Золотисте,
Золушка, Ювілейне; російської селекції: sp-1950, Блестящее, Союз.
Серед них найвищий вміст білка в зеленій масі мали Золушка (19,2%)
та Блестящее (18,3%), найвищий вміст золи – sp-1950 (11,2%) та
Київське 96 (11,1%). Український сорт Омріяне, який нами
використовувався як стандарт кормового напряму використання, мав
вміст білка 13,9%, золи – 10,0%.
Таким чином, виділені джерела можна рекомендувати для
використання в селекційних програмах для створення сортів проса
кормового напряму використання з покращеними показниками якості
зеленої маси.
Проведений аналіз колекційних зразків проса дозволив
встановити, що вміст білка в зеленій масі в залежності від генотипу
змінювався від 7,5% до 20,2%. Коефіцієнт варіації – 12,1% – 17,8%.
За кореляційнийним аналізом між ГТК періоду вегетації сходи –
викидання волотей і вмістом білка в зеленій масі отримано
достовірний негативний зв’язок (r=-0,37*) у вологому році. Вміст
золи в залежності від генотипу варіював від 5,4% до 12,9%.
Встановлено, що вміст золи в зеленій масі проса практично не
змінювався під впливом кліматичних умов (V=13,5 – 13,9%).
Кореляційний аналіз вмісту золи і ГТК періоду сходи – викидання
волотей показав достовірний негативний зв’язок
(r=-0,27*) при надмірному зволоженні (ГТК=1,30). За вмістом
клітковини у зразків проса було встановлено слабку мінливість
(V=7,6 – 9,5%) в залежності від умов вирощування. Діапазон вмісту
клітковини в залежності від генотипу значний – від 15,0 до 24,5%, що
говорить про широке різноманіття вивченого матеріалу. За
результатом кластерного аналізу зразків проса за вмістом білка, золи
та клітковини в зеленій масі було виділено чотири групи. Для
селекційної практики мають значення зразки з високими показниками
вмісту білка (16,1 – 19,2%) та золи (8,6 – 11,2%), які включено у
четверту групу.
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УДК 631.527:632.4
М. С. Корнійчук, головний науковий співробітник відділу захисту
рослин від шкідників і хвороб, доктор с.-г. наук, професор
Н. В. Ткаченко, старший науковий співробітник відділу захисту
рослин від шкідників і хвороб
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ВИКОРИСТАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ФОНУ
В СЕЛЕКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
В селекційних підрозділах Національного наукового центру
«Інститут землеробства НААН» успішно ведеться робота по
створенню високопродуктивних сортів, стійких проти хвороб, з
рядом культур. У Державний Реєстр сортів рослин України
включені сорти проса, стійкі проти сажки – Київське 87, Київське
96, Новокиївське 01, Омріяне і Веселка; сорти люпинів кормових,
стійкі проти фузаріозного в’янення: жовтого – Бурштин, Агат
Полісся, Рябчик і Світязь та білого – Володимир, Дієта, Серпневий,
Чабанський і Снігур.
Результативність в цьому напрямі досліджень була досягнута
завдяки використанню в селекційному процесі інфекційних фонів.
Під інфекційним фоном розуміють наявність інфекції
збудників хвороб, здатних спричинити зараження випробовуваного
матеріалу і наявність умов, що сприяють цьому. На відміну від
інших ознак і властивостей рослин, щодо яких ведеться селекція
(продуктивність, технологічні властивості, якісні показники тощо),
стійкість проти шкідливих організмів проявляється лише за
безпосереднього контакту рослин з шкідливими організмами. В
селекційній практиці використовують жорсткий природний
інфекційний фон, коли розвиток патогенна відбувається щороку з
високою інтенсивністю. За відсутності такої можливості для
оцінки стійкості колекційних і селекційних зразків створюють
штучний інфекційний фон. При цьому вносять необхідну кількість
інокулюму в ґрунт або безпосередньо на рослину. Методи
створення інфекційного фону визначаються у всіх випадках
особливостями біології збудника, рослини і характером патогенеза.
Професор І. В. Яшовський, 100-річчя з дня народження якого
ми
відзначаємо
і
його
послідовники
Т. М. Левченко,
Л. І. Перевертун і А. М. Проданик використали інфекційний фон
(обробку насіння спорами сажки) для вивчення расоспецифічної
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стійкості проса та створення генетичних джерел і сортів, стійких
проти збудника Sorosporium destruens (Schlecht) Yanki. Іван
Вікторович розробив високоефективний метод створення імунних
сортів проти сажки шляхом введення в геном сортів із бажаними
ознаками гена стійкості від форм, що несуть домінантні алелі гена
імунності, на основі насичуючих схрещувань. Ним удосконалено
методику імуно-генетичного аналізу гібридного матеріалу і
розроблено спосіб відтворення генетично чистого спорового
матеріалу сажки, так необхідного для створення інфекційного
фону за такого рівня досліджень. Нові сорти проса володіють
стійкістю до найбільш поширених патотипів сажки. Наприклад,
сорт Омріяне високостійкий (імунний) проти ураження одночасно
9-ма расами сажки (Rs Rs 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) з 12 відомих.
Досягнення в селекції проса на стійкість проти сажки гідно
представлені на нашій конференції.
Інший напрям досліджень з успішним застосуванням
інфекційних фонів – створення сортів кормових люпинів, стійких
проти фузаріозного в’янення. Створення малоалкалоїдних сортів
люпинів жовтого і білого в 50-х роках минулого сторіччя відкривало
великі
перспективи
використання
цих
культур
в
сільськогосподарському виробництві України. В період з 1951 р. до
1958 р. посівна площа кормового люпину збільшилась з 6,1 тис. га до
400 тис. га, в основному за рахунок розширення площі під люпином
жовтим. Зважаючи на високу кормову цінність люпину планувалось
збільшити площі посівів в поліських областях у 2-4 рази.
Висівали в той час сорт люпину жовтого Вайко та створені на
його генетичній основі сорти Носівський білонасінний, Кормовий
190 та ін. Доля люпину в сівозмінах на легких ґрунтах Полісся
зросла. В Чорнобильському районі Київської області його було в
структурі посіву 30-40%. На віддалених полях з низькою
родючістю сіяли люпин через рік, або навіть беззмінно,
вирощували в основних, поукісних і післяжнивних посівах.
Несподівано стало спостерігатись масове в’янення рослин і
зрідження посівів. Причиною було накопичення в ґрунті грибів
роду Fusarium. Тогочасні сорти виявились сприйнятливими до
цього патогенна і уражувались на 80-100%. Починаючи з 1960 р.
намітився різкий спад посівних площ під кормовими липинами в
Україні. В період з 1965 р. по 1975 р. площа посіву скоротилась з
174,8 тис. га до 87,4 тис. га, а збір зерна з 167,8 тис. т до 52,4 тис. т.
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У зв’язку з цим виникла проблема державного значення –
створити сорти люпинів, стійкі до фузаріозу. В Інституті
землеробства, який долучився до вирішення цієї проблеми, був
визначений творчий колектив селекціонерів і фітопатологів під
керівництвом видатного селекціонера, знавця і пропагандиста
люпинів В. І. Головченка. В різний час над вирішення цього завдання
працювали
селекціонери
Н. В. Солодюк,
В. Г. Кучеренко,
Н. М. Кучеренко, О. В. Головченко, А. Т. Фартушняк, Т. М. Левченко.
Наша участь в цьому проекті була представлена
дослідженнями біології збудників фузаріозу, виділенням
високовірулентних штамів, створенням інфекційних фонів в
інституті і системі державного сортовипробування, розробкою
методик і проведенням оцінки на стійкість до фузаріозу вихідного
матеріалу і селекційних зразків на різних етапах їх опрацювання.
Було досліджено популяційний склад грибів Fusarium
oxysporum, виділено високовірулентні штами домінуючого
збудника F. oxysporum var.orthoceras 82, 90, 183 і ін. Штам 82 (авт.
свід. на винахід № 8523040) уражує рослини різних видів
однорічних люпинів, має найвищу вірулентність (викликає
ураження 100% рослин) і є найбільш поширеним в зоні
люпиносіяння. Тому він прийнятий за стандарт і з ним
порівнюються нові ізоляти гриба, виділені з хворих рослин та є
основним компонентом при створенні інфекційного фону.
За результатами наших досліджень, найбільш простим і
ефективним виявився метод зараження рослин через ґрунт. Він
включає внесення в ґрунт розмноженого на поживному середовищі
гриба і природне інфікування вирощуваних на ньому рослин. За
рівномірного внесення інфекції в ґрунт у вегетаційних дослідах і в
полі створюються умови для зараження максимальної кількості
рослин випробовуваних зразків. Детально методика створення
інфекційного фону для випробування люпину на стійкість до
фузаріозу описана в наших публікаціях.
В умовах інфекційного фону можна оцінити колекційні
зразки, добуті з різних джерел на стійкість до певних патогенів та
визначити донорські властивості стійких форм, виділити стійкі
гібриди в селекційному розсаднику, провести оцінку селекційних
зразків на послідуючих етапах селекційного процесу, перевірити
на стійкість зразки з конкурсного сортовипробування, які будуть
передаватися у сортовипробування державне.
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Досвід роботи з використання інфекційних фонів в селекції
проса на стійкість до сажки і селекції кормових люпинів на
стійкість до фузаріозного в’янення заслуговує на увагу і може
бути використаний в роботі з іншими культурами.

УДК 633.11:631.52
В. В. Чернуський, старший науковий співробітник,
кандидат с.-г. наук, с.н.с.
ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ
БУРЯКІВ НААН
ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ДОБОРУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ
І АДАПТИВНІСТЬ В СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН
Впровадження в АПК України «Цифрового» (точного)
землеробства, кардинальні зміни клімату планети викликають в
якості оптимізаційного заходу також осучаснення технологічних
схем селекції. Головна мета селекції відповідно до еко-градієнтних
та економічних чинників сучасності полягає у поєднанні в одному
фенотипі компонентних ознак продуктивності і адаптивності.
Формування в одному геномі кластерів генів оптимізованих за
ефектами міжлокусних взаємодій, міжалельних взаємодій в
локусах, мультилокусних епістазів, тощо є надзвичайно складним
завданням. Але якщо розглядати фенотипові прояви даного геному
як складну неврівноважену динамічну систему, що само
організовується протягом онтогенетичного розвитку, то врахування
явища емерджентності і синергізму дозволить значно оптимізувати
шляхи вирішення даної проблеми. Так, відповідно до «Теорії
еколого-генетичної організації кількісних ознак» В. А. Драгавцева
та «Теорії третьої мінливості» Малецького – Роїка – Драгавцева,
одним із дієвих механізмів максимальної реалізації потенціалу
геному у фенотипі є оптимізація управлінської системи ВГС
(взаємодія генотип - середовище). Завдяки задіяним за принципом
оберненого кібернетичного зв’язку системам експресії генів у
потрібну фенофазу з потрібними параметрами реалізації відповідно
до умов зовнішнього середовища, онтогенетичний розвиток
організму приходить до максимальних показників продуктивності
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при мінімальних енергетичних витратах на «реакції – відгуки» до
екстремальних проявів факторів зовнішнього середовища.
Останнім часом все більше генетиків - експериментаторів та
провідних селекціонерів схиляється до думки про можливість
успадковування епігенетичних механізмів регуляції експресії генів.
Отже, спільна мікрокоєволюція геному і управлінського епігеному в
системі селекції здатна значно підвищити вірогідність вдалого добору
успішних фенотипів пристосованих до абіотичних і біотичних умов
зовнішнього середовища.
Одним із шляхів вирішення поставленої проблеми є
фенотипування рослин на часових рядах онтогенетичного і
філогенетичного розвитку. Опис даних систем у вигляді
динамічного ряду дозволить виявляти атрактори на фазових
портретах, обраховувати індекси Херста і т. д. для виявлення їх
трендостійкості. В свою чергу «грубість» і трендостійкість системи
є
передумовою
успішного
добору
цінних
генотипів
ідентифікованих через фенотип.
Так, стосовно систем селекції даний підхід, на противагу
класичному, за алгоритмами якого добір ведеться, виходячи з суто
геномного стану організму, можна диференціювати, як
генотипово –- філогенетичний з врахуванням епігенетичних
факторів впливу формування геному та материнських ефектів в
системі ВГС (взаємодії генотип - середовище). Формування базової
парадигми добору на останній платформі забезпечує залучення
більш адекватного і універсального механізму оптимізації
технології добору з позицій вбудованих кібернетичних обернених
зв’язків. Зокрема, косинергизм оптимізованих взаємозв’язків
компонентних ознак продуктивності і адаптивності для виявлення
позитивних прогнозних трендів онтогенетичного розвитку
фенотипу можна досліджувати для адекватного добору тільки в
нелінійних системах портретів фазово – параметричних просторів
цінних господарських ознак, їх зважування, класифікації,
кластерізації в системах нейромереж, тощо. Нами в розвиток даних
принципових підходів розроблена і в практичній селекції
застосована сучасна схема добору як основного кластер
утворюючого елемента в комплексі селекції. Синергетичні
взаємодії в системі онтогенетичного формування фенотипу можливі
завдяки самоорганізації його структур на рівнях генотипу
(адитивна, домінантна і епістатична взаємодія генів) та
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експресивно-епігенетичної регуляції геному в підсистемі взаємодії
«генотип-середовище» на рівні протеоміки.
Разом з тим формування вищеозначених систем аналізу
потребує наявності значної вихідної бази експериментальних даних
для адекватного фенотипування онтогенетичних станів рослин
селекційних
зразків
у
різні
феноперіоди
формування
компенсаторних компонентних ознак продуктивності і адаптивності
в умовах еко – градієнтних впливів факторів зовнішнього
середовища. Зокрема значний масив інформації темпоральних
станів рослин можуть забезпечити цифрові фотографії. В
подальшому сучасні ІТ-технології надають нам змогу формувати і
аналізувати
великі
масиви
даних
у
багатовимірному
багатофакторному просторі у вигляді OLAP – систем.
Таким чином, нами запропонована інноваційна методика
аналізу експериментальної цифрової матриці процесу селекційного
добору, як еволюції динамічної системи. На траєкторіях розвитку
фазово-параметричних портретів, в системі якісного аналізу,
доведена можливість виявлення оптимізованих конформних
стаціонарних
станів
відповідності
внутрішньогеномних
управлінських функцій і екзофакторних умов зовнішнього
середовища,
що
забезпечує
ідентифікацію
генотипів
з
оптимізованим
поєднанням
продуктивних
і
адаптивних
властивостей. В рамках практичної реалізації інноваційних підходів
до принципів селекційного добору створені та занесені до Реєстру
сортів рослин України або знаходяться у державному
сортовипробуванні сорти люпину вузьколистого, пелюшки, жита
озимого, різних напрямів господарського використання, які
відрізняються високою зернофуражною, зерновою, укісною
продуктивністю з паралельною стійкістю до біотичних та
абіотичних стресових факторів умов вегетації зони Полісся.
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УДК 633.11:633 «321»: 632.165
С. О. Хоменко, завідувач лабораторії селекції ярої пшениці,
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник
Т. В. Чугункова, головний науковий співробітник відділу
біотехнології, генетики і фізіології, доктор біол. наук, професор
М. В. Федоренко, старший науковий співробітник лабораторії
селекції ярої пшениці, кандидат с.-г. наук
Є. А. Кузьменко, науковий співробітник лабораторії селекції ярої
пшениці
І. В. Федоренко, вчений секретар, кандидат с.-г. наук
МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ
ІМЕНІ В. М. РЕМЕСЛА НААН
КОЛЕКЦІЙНІ ЗРАЗКИ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ
ЯК ДЖЕРЕЛА СТІЙКОСТІ ДО ВИЛЯГАННЯ
В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
У світовому генофонді пшениці налічується значна кількість
зразків, що можуть використовуватись як джерела за комплексом
ознак. Однак цінність їх зростає за умови неспорідненості за
генетичним походженням, здатності стабільно відтворювати високий
рівень селекційно цінних ознак у контрастних кліматичних умовах та
поєднання різних позитивних властивостей у межах одного генотипу.
У зв’язку з цим особливо актуальним є виділення колекційних зразків
пшениці твердої ярої з різних країн світу за стійкістю до вилягання та
продуктивністю для їх залучення в селекційні програми в якості
вихідного матеріалу.
Дослідження проводилися упродовж 2007–2017 рр. у
лабораторії селекції ярої пшениці Миронівського інституту пшениці
імені В.М. Ремесла НААН. Матеріалом для дослідження слугували
189 колекційних зразків пшениці твердої ярої різного екологогеографічного походження.
За результатами багаторічних досліджень встановлено, що висота
рослин у різних колекційних зразків варіювала від 47 до 115 см.
Аналіз отриманих даних свідчить, що 42 колекційних зразки (22,2%) з
Мексики, Франції, України, Австрії, США виявились карликами з
висотою рослин у межах 47–60 см; із 44 (23,3%) низькорослих зразків
(60–85 см) – більшість з Казахстану, 103 (54,5%) середньорослих
форми (заввишки від 85 до 105 см) складали зразки з України, Росії,
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Казахстану, Мексики, Франції. Найвищу стійкість до вилягання (7,7
балів) виявляли карликові форми.
Погодні умови в роки досліджень впливали на висоту рослин та їх
стійкість до вилягання. Слід зазначити, що посіви у колекційному
розсаднику не вилягали лише у 2007 р., оскільки під дією надмірної
посухи (ГТК = 0,65) переважна більшість рослин виявилась
низькорослими. Незначна кількість опадів та відносно висока
температура спостерігались також у 2013 р. (ГТК = 0,78) та 2017 р.
(ГТК = 0,96), що сприяло зменшенню вилягання посівів пшениці
твердої ярої у розсаднику. У роки з найбільш сприятливим
гідрометеорологічними умовами (ГТК від 1,2 у 2015 р. до 1,43 у 2010
р.) формувалися рослини з різним рівнем стійкості до вилягання.
За період досліджень високий бал стійкості до вилягання (7–8)
відмічали практично у всіх досліджуваних зразків групи карликів.
Коефіцієнт варіації висоти рослин по роках виявився незначним, не
перевищуючи 10%. Висота низькорослих рослин варіювала у межах
від 73,1 см у колекційного зразка Изумруд (RUS) до 84,8 см у Золотка
(UKR). Високу стійкістю до вилягання (бал 6–8) виявлено у 16
зразків. Висоту середньорослих зразків пшениці твердої ярої
відмічали в межах від 87,8 см у колекційного зразка Айдарлинка
(UKR) до 99,3 см у Леукурум 10–07 (UKR). Високостійкими до
вилягання виявились 31,1% зразків. По роках коефіцієнт варіації
висоти рослин у середньорослих зразків змінювався від 9,7% до
23,6%, що характеризує висоту рослин цієї групи як доволі мінливу
ознаку. Для подальшої селекційної роботи добирали зразки, які за
роки досліджень характеризувались найбільш низьким коефіцієнтом
варіації висоти рослин і стійкістю до вилягання.
Таким чином, виділено стійкі до вилягання середньорослі –
Чадо, Золотко, Леукурум 10-07 (UKR), Безенчукская 182 (RUS),
Бошак, Кустанайская 30 (KAZ) та ін., низькорослі – Нащадок (UKR),
Алтайский простор (RUS), Алтын-шигыс (KAZ) та ін. та карликові
джерела – 28 THIDSN-2-5-8, Adamar 7 (MEX), Neodur, Olga, Multidur
(FRA), Belladur (AUT) та ін., що поєднували дану ознаку з високим
рівнем продуктивності. Зразки були використані для створення
селекційного матеріалу, а надалі таких сортів пшениці твердої ярої як
Діана (низькорослий) і МІП Райдужна (напівкарлик).
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УДК 633.11:633.14:631.527.
В. М. Стариченко, зав. відділом селекції і насінництва зернових
культур, кандидат с.-г. наук, ст. наук. співробітник
Л. М. Голик, провідний науковий співробітник відділу селекції
і насінництва зернових культур, кандидат с.-г. наук,
старший науковий співробітник
І. І. Губа, науковий співробітник відділу селекції і насінництва
зернових культур
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
БАГАТОКВІТКОВІСТЬ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР –
ІСТОРІЯ ТА СТАН ВИВЧЕННЯ
У зернових колосових культур головним елементом структури
урожаю є продуктивність колосу або маса зерна з колосу. Вважається,
що 25-35 зернин в колосі пшениці можуть забезпечити врожайність
до 3-5 т/га. Якщо кількість зернин збільшується до 70, можна
подвоїти продуктивність рослин.
Частина дослідників вважають, що використання в схрещуванні
унікальних форм, які мають більше колосків, квіток та насінин, може
бути одним із шляхів збільшення урожайності зернових культур.
В наших дослідженнях отримання урожаю пшениці м’якої
більше 8 т/га було можливим тільки при наявності повноцінних
чотиризерних колосків у колосі, а більше 10 т/га – при наявності у
більшості сортів, в яких отримана така урожайність, п’ятої зернівки в
середній чи нижній частині колосу, тоді як при меншій урожайності
цього ж сорту колоски в основному трьохзерні. Таким чином,
виникла ідея про створення селекційного матеріалу з генетично
закріпленою багатозерністю (для жита це 4-5 зернин в колоску, для
м’якої пшениці – 5-6 зернин) та високою пенетрантністю цієї ознаки.
У 50-х – 60-х роках минулого століття питанню вивчення
багатозерності було присвячено достатньо багато уваги. Були
досягнуті деякі результати, але існуючі технології були не в змозі
забезпечити реалізацію такого потенціалу. Іншою значною
перешкодою є дуже велика (близько 95% мінливості) залежність
багатоквітковості від умов середовища, що ускладнює добір зразків з
високою пенетрантністю ознаки.
Огляд літератури показує, що протягом останніх десяти років
у світі, особливо у Азії, значно збільшилася кількість робіт з
вивчення багатоквітковості зернових культур, особливо пшениці,
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з використанням методів молекулярної генетики. Знайдено
достатню кількість мутантних та місцевих форм пшениці, які
підтверджують можливість існування генетично детермінованої
багатоквітковості. Відомо декілька сортів пшениці з генетично
закріпленою багатоквітковістю, наприклад Волгоградська 61, та
зразків, які можуть бути використані для селекції на
багатоквітковість. Йдуть дослідження у напрямі інтродукції в геном
пшениці ортологічних генів багатоквітковості інших культур.
Цінні характеристики знайдених мутантних форм та створених
багатоквіткових зразків, з урахуванням можливості запозичення генів
багатоквітковості від інших видів, демонструють величезний
потенціал для підвищення урожайності зернових культур, особливо
пшениці м’якої.

УДК 632.9+633.11
Л. М. Голосна, с.н.с., кандидат с.-г. наук, с.н.с.
О. Г. Афанасьєва, с.н.с., кандидат с.-г. наук, с.н.с.
ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ РОСЛИН НААН
СТІЙКІСТЬ КОЛЕКЦІЇ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
ДО ОСНОВНИХ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ
Стабільне
виробництво
сільськогосподарських
культур
забезпечується за наявності сортів з високою потенційною
продуктивністю,
стійкістю
до
шкідливих
організмів
та
несприятливих факторів навколишнього середовища за умов
належного рівня агротехніки культури.
В Україні в селекційних центрах постійно ведеться робота по
створенню сортів, що відповідають найвищим стандартам якості у
поєднанні з високою продуктивністю та стійкістю до хвороб.
Джерелами та донорами стійкості можуть бути сортозразки
іноземного походження, які несуть в собі гени, які ефективні проти
місцевих популяцій фітопатогенів.
Упродовж 2017-2018 рр. на дослідних ділянках Інституту
захисту рослин в Київській області досліджувалась колекція пшениці
озимої різного еколого-географічного походження, сорти якої, за
літературними даними, мали стійкість до ураження збудниками
фузаріозу колосу. Колекція була надана Інститутом рослинництва
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імені В.Я. Юр’єва НААН і включала 32 сорти, які походили з різних
країн світу: 13 – з Росії, 6 – зі США, по 2 сорти з Угорщини, Перу та
Німеччини, по 1 – з Іспанії і Китаю та 4 сорти вітчизняної селекції.
Колекцію сортів оцінювали на стійкість до збудників
борошнистої роси, септоріозу та піренофорозу на штучному
інфекційному фоні твердої сажки. Оцінку проводили у фази
максимального
розвитку
хвороб
за
загальноприйнятими
імунологічними 9-ти бальними шкалами, де бал 9 вказує на найвищу
стійкість, а бал 1 на дуже високу сприйнятливість рослин до хвороб.
В результаті оцінки стійкості колекції сортів пшениці озимої до
збудника твердої сажки лише один сорт Москвич (Росія) проявив
стійкість (бал 6), інші були сприйнятливими та високо
сприйнятливими до захворювання.
Стійкістю до борошнистої роси (бали 7-9) характеризувались 10
сортів: Басианка, Волжская 100, Волжская 16, Память, Сплав,
Краснодарская 6, Саратовская остистая, Дельта (Росія), Зимоярка
(Україна), Funduleja 705 (Румунія). Найменше уражувались септоріозом
(бали 6-7) сорти: Басианка, Волжская 100, Волжская 16, Истра 1,
Саратовская остистая (Росія), Зимоярка (Україна), Funduleja 705
(Румунія), Xiao Yan 107 (Китай), Ikarus (Угорщина), Apahoe (США).
Стійкістю до жовтої плямистості листя або піренофорозу (бали
6-9) проявили 14 сортів: Басианка, Волжская 16, Истра 1, Колос,
Дельта (Росія), Одеська 16, Зимоярка (Україна), Funduleja705
(Румунія), Karl, Apahoe (США), Pegassos (Перу), Renan (Німеччина),
Xiao Yan 107 (Китай), Ikarus (Угорщина).
Високо цінуються сорти рослин, які поєднують стійкість до
декількох збудників хвороб. Так, груповою стійкістю до борошнистої
роси та септоріозу відзначались сорти Волжская 100, Саратовская
остистая (Росія), до септоріозу та піренофорозу – Истра 1 (Росія),
Xiao Yan 107 (Китай), Ikarus (Угорщина), Apahoe (США), до
борошнистої роси та піренофорозу – Дельта (Росія). Сорти Басианка,
Волжская 16 (Росія), Funduleja 705 (Румунія) та Зимоярка (Україна)
впродовж років досліджень були стійкими до збудників борошнистої
роси, септоріозу та піренофорозу.
На ці сорти рекомендуємо звернути увагу селекціонерів. Вони
можуть бути гарним вихідним матеріалом та слугувати джерелами
стійкості до основних хвороб пшениці озимої в умовах Лісостепу
України.
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УДК 575.17 + 575.174.015.3
Н. О. Козуб1,2, зав. лабораторії, кандидат біологічних наук, с.н.с.
І. О. Созінов1, старший науковий співробітник
Г. Я. Бідник1,2, провідний фахівець
Н. О. Дем’янова1,2, провідний фахівець
В. М. Стариченко3, завідувач відділу, кандидат с.-г. наук, с.н.с.
Є. В. Заїка3, завідувач відділу, кандидат с.-г. наук
1
ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ РОСЛИН НААН
2
ДУ «ІНСТИТУТ ХАРЧОВОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ І ГЕНОМІКИ
НАН УКРАЇНИ»
3
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНОТИПІВ НОВИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ
М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ СЕЛЕКЦІЇ ННЦ «ІНСТИТУТ
ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» ЗА ЛОКУСАМИ ЗАПАСНИХ БІЛКІВ
Запасні білки ендосперму пшениці залишаються зручними
біохімічними маркерами для аналізу ідентичності сортів, їх чистоти і
однорідності завдяки їх високому поліморфізму (Созінов 1985).
Мономерні спирторозчинні білки гліадини кодуються локусами,
розміщеними на коротких плечах хромосом 1 і 6 гомеологічних груп.
Локуси високомолекулярних субодиниць глютенінів Glu-A1, Glu-B1,
Glu-D1 знаходяться на довгих плечах хромосом першої гомологічної
групи, а локуси низькомолекулярних субодиниць глютенінів тісно
зчеплені з основними локусами гліадинів Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1 на
цих хромосомах (McIntosh 2013). Склад алелів за локусами запасних
білків безпосередньо визначає рівень хлібопекарної якості. Крім того,
запасні білки є зручними маркерами для ідентифікації пшеничножитніх транслокацій з участю плеча 1RS. Відомо, що присутність
1BL.1RS транслокації від жита Petkus суттєво знижує хлібопекарну
якість (Созінов 1985), проте пов’язана з підвищеним рівнем розвитку
кореневої системи та стійкістю до певних біотичних та абіотичних
факторів (Kim et al. 2004, McIntosh 2013).
Раніше було проаналізовано різноманітність сортів пшениці
м’якої озимої, створених в основних селекційних установах України,
за локусами запасних білків (Kozub et al. 2009, 2017, Заика и др 2014)
і виявлено особливості різних груп сортів, у тому числі сортів,
створених в ННЦ «Інститут землеробства НААН» (ІЗ). Задачею даної
роботи був аналіз генотипів нових сортів пшениці м’якої озимої
селекції ІЗ.
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Досліджували наступні сорти пшениці м’якої озимої селекції ІЗ:
Водограй, Заотар, Мережка, Миролюбна, Намисто, Осяйна, Полісянка,
Престижна, Русява. Електрофорез гліадинів проводили за методикою
Kozub et al. 2009, а для аналізу високомолекулярних субодиниць
глютенінів використовували методику Laemmli (1970). Ідентифікували
алелі за локусами Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1, Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1,
Gli-A3 (мінорний локус на плечі 1AS).
Серед даної групи сортів ідентифіковано по три алелі за
гліадиновими локусами Gli-A1, Gli-D1, Gli-A3, шість алелів за Gli-B1,
по два алелі за локусами високомолекулярних субодиниць глютенінів
Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1. Відмічено появу лише двох алелів, Gli-B1f та
Gli-A3c, що не зустрічались серед раніше створених 30 сортів селекції
ІЗ, тоді як решта алелів є спільними для цих груп та в більшості
випадків частоти алелів істотно не відрізняються.
За локусом Gli-A1 виявлено алелі ‘b’, ‘o’, ‘x’ та відмічено
статистично істотне збільшення частоти алеля Gli-A1o (P < 0,05) до
44% та тенденцію до зниження частоти алеля ‘b’. Також є тенденція
до збільшення частоти пшенично-житньої транслокації 1BL.1RS
серед нових сортів до 44%: її несуть чотири сорти (Водограй,
Мережка, Полісянка, Русява). Решта сортів мають різні алелі за
локусом Gli-B1: ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘gn*’. За локусом Gli-D1, як і раніше,
переважає алель ‘b’. Серед нових сортів не виявлено алеля ‘d’ за
мінорним локусом Gli-A3, який зустрічався серед раніше створених
сортів Інституту землеробства, проте ідентифіковано нетиповий для
українських сортів алель ‘c’ у сорту Престижна.
Ще однією особливістю групи нових сортів є статистично
істотне зменшення частоти алеля Glu-A1c (P < 0,05), пов’язаного з
нижчим рівнем хлібопекарної якості, порівняно з алелями ‘a’і ‘b’
цього локусу. Позитивною тенденцією є також збільшення частки
сортів з алелем Glu-D1d, що визначає вищий рівень хлібопекарної
якості, порівняно з алелем ‘a’. За локусом Glu-B1 у сортів Інституту
землеробства переважає алель ‘c’, характерний для сортів зони
Центрального Лісостепу.
Так, проведений аналіз показав збереження основного набору
алелів серед сортів Інституту землеробства в різні періоди селекції та
виявив тенденції до змін частот певних алелів. В першу чергу, це
збільшення частоти алелів локусів Glu-A1 і Glu-D1, що забезпечують
вищий рівень хлібопекарної якості.
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Н. С. Дубовик, науковий співробітник
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МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ
ІМЕНІ В.М. РЕМЕСЛА НААН
ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ВИСОТИ РОСЛИН У ГІБРИДІВ
F1 TRITICUM AESTIVUM L. ОТРИМАНИХ
ЗА УЧАСТІ СОРТІВ ІЗ ТРАНСЛОКАЦІЯМИ
«Висота рослин» є генетично зумовленою ознакою, однак
агрокліматичні фактори середовища також впливають на
формування цієї ознаки у конкретного сорту. Гідротермічні режими
в роки досліджень суттєво впливали на реакцію батьківських форм і
_
гібридів. В умовах 2016 р. максимальним ( x = 105 см) значенням
ознаки характеризувались гібриди груп схрещувань 1AL.1RS /
1BL.1RS і 1BL.1RS / 1AL.1RS (дві треті були середньостебловими),
мінімальним (99 см) – 1BL.1RS / 1BL.1RS. У групі 1AL.1RS /
1AL.1RS більш високий рівень ознаки формували гібриди за участю
в якості материнської форми сорту Експромт, а у групі 1BL.1RS /
1AL.1RS знижений рівень – сорту Світанок Миронівський. У
посушливих умовах 2017 р., які визначались зменшеною кількістю
атмосферних опадів, і батьківські форми, і гібриди відносились до
групи напівкарликів (62–75 см), за виключенням сорту Світанок
Миронівський (50 см, карлик) і гібрида Експромт / Калинова (80 см,
короткостебловий). У результаті гібридологічного аналізу гібридів
F1 пшениці озимої залежно від комбінацій схрещування та умов року
встановлено різний характер успадкування за «висотою рослин» –
від позитивного наддомінування до депресії. Величина гетерозису в
гібридів пшениці першого покоління може варіювати у широких
межах, а виявлений його рівень не завжди дає змогу спрогнозувати
появу в наступних поколіннях цінних трансгресивних форм,
оскільки можливе виникнення міжалельної взаємодії генів у F1, що
не передається у наступні генерації. Тому цей показник варто
використовувати в комплексі з іншими критеріями, що забезпечує
більшу ефективність відбору. За результатами досліджень незалежно
від умов вирощування домінування відмічено у більшості гібридних
популяцій F1 – 46,7% (2016 р.) і 40,0% (2017 р.), при цьому гетерозис
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– у 12 і 9 гібридів відповідно. Відомо, що сумарний ефект полігенів
визначає типовий проміжний характер успадкування ознак. У
третини
гібридних
популяцій
простежували
проміжне
успадкування – 12 (2016 р.) і 11 (2017 р.). Встановлено прояв
депресії в більш посушливому 2017 р. практично для чверті (7)
гібридів, у той час як за більш сприятливих метеорологічних умов
2016 р. відмічали наддомінування в бік короткостебловості тільки в
трьох гібридних комбінаціях: Калинова 1BL.1RS / Легенда
Миронівська 1BL.1RS та Колумбія 1AL.1RS ↔ Золотоколоса
1AL.1RS. У 2017 р. частковим від’ємним успадкуванням
характеризувалась одна гібридна комбінація. За два роки більш
суттєвий гетерозисний ефект спостерігали в комбінаціях
схрещувань, де материнською формою був сорт Експромт 1AL.1RS
(hp = 1,09–13,794; Ht = 7,02–17,05%; Hbt = 0,71–15,20%). Крім цього,
гетерозис за «висотою рослин» відмічали практично для половини
гібридних комбінацій у групах схрещувань 1AL.1RS / 1BL.1RS (за
два роки) і 1BL.1RS / 1AL.1RS (у 2016 р.). У першій групі за
материнську форму в трьох випадках з п’яти використовували сорт
Експромт. Максимальним ступенем гетерозису характеризувались
гібриди: у 2016 р. – Експромт / Колумбія (hp = 13,79; Ht = 16,58%;
Hbt = 18,00%) і в 2017 р. – Експромт / Легенда Миронівська (4,47%;
17,05%; 12,75% відповідно). Незалежно від погодних умов року
позитивне наддомінування спостерігали в шести гібридних
комбінаціях:
Експромт /
Колумбія,
Експромт /
Світанок
Миронівський, Експромт ↔ Легенда Миронівська, Золотоколоса ↔
Легенда Миронівська, в яких були високі значення коефіцієнтів як
істинного, так і гіпотетичного гетерозису. За два роки депресія
ознаки «висота рослин» відмічена у гібридів, створених при
залученні в якості материнської форми сорту Колумбія 1AL.1RS при
схрещуванні з сортом Золотоколоса, а також у гібридній комбінації
Калинова 1BL.1RS / Легенда Миронівська 1BL.1RS, що
підтверджується перевищенням величини від’ємного коефіцієнта
гіпотетичного гетерозису над істинним. Слід зазначити, що в
посушливих умовах 2017 р. у популяціях Легенда Миронівська
1BL.1RS ↔ Колумбія 1AL.1RS виявлено максимальну ступінь
гібридної депресії (hp = –26,00 і –16,75; Ht = –3,01 і –1,94%; Hbt = –
3,12 і –2,05%. В умовах 2016 р. у групах схрещувань 1AL.1RS /
1BL.1RS і 1BL.1RS / 1AL.1RS не спостерігали від’ємного
наддомінування. За два роки досліджень у комбінаціях Експромт /
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Золотоколоса, Легенда Миронівська / Калинова і Золотоколоса /
Колумбія спостерігали протилежні типи успадкування «висоти
рослин», що доказує вплив абіотичних факторів на характер
успадкування цієї ознаки. Перевищення «висоти рослин» гібридів
над середнім значенням цього показника обох батьків відмічали в
умовах 2016 р. у 73,3% досліджуваних гібридних комбінацій, а в
несприятливому 2017 р. – у 63,3%. При цьому ефект гіпотетичного
гетерозису Ht був у межах 0,29 ÷ 16,58% і 0,26 ÷ 17,05 відповідно.
Більше число таких випадків було характерне для груп схрещувань
1AL.1RS / 1BL.1RS і 1BL.1RS / 1AL.1RS. Перевищення за «висотою
рослин» у F1 в порівнянні з кращою батьківською формою мали
43,3% (2016 р.) і 30,0% (2017 р.) гібридів, коефіцієнт істинного
гетерозису Hbt становив 0,23 ÷ 18,00% і 2,05 ÷ 12,75% відповідно. В
умовах 2016 р. відмічали таку тенденцію для обох вищезазначених
груп, а в посушливих умовах 2017 р. – тільки в групі 1AL.1RS /
1BL.1RS. Слід відмітити, що за два роки в групі схрещувань
1BL.1RS / 1BL.1RS не відмічали ефекту істинного гетерозису
(виключення – гібридна комбінація Легенда Миронівська /
Калинова). У несприятливих умовах 2017 р. у групі схрещувань
1BL.1RS / 1AL.1RS відмічали практично всі типи успадкування, що,
вірогідно, можна пояснити більшою різницею за висотою між
материнськими компонентами та меншою – за батьківськими, тобто
впливом генотипу. Таким чином, ступінь домінантності та ефект
гетерозису за ознакою «висота рослин» у гібридів F1 обумовлені
генотиповим різноманіттям вихідних компонентів схрещування, а
також є результатом взаємодії генотипу з умовами зовнішнього
середовища. Отримані результати вивчення характеру успадкування
«висоти рослин» свідчать про можливість відібрати в наступних
поколіннях селекційно-цінні трансгресивні форми пшениці озимої,
створені на основі сортів-носіїв ПЖТ.
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ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
АНАЛІЗ ПОЛЬОВОЇ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ ЗРАЗКІВ
ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ З РІЗНИМ АЛЕЛЬНИМ СТАНОМ
ГЕНУ LR34/YR18/PM38
Сучасні сорти пшениці озимої вітчизняної селекції в деяких
випадках недостатньо стійкі проти однієї або комплексу хвороб. Бура
листова іржа є однією з найпоширеніших захворювань пшениці
озимої в усіх зонах її вирощування.
Значної шкоди завдають і інші хвороби. Так в зоні Полісся
втрати врожаю від септоріозу можуть складати 20-60%, від кореневих
гнилей – 25-30%, від борошнистої роси – 5-50%, від фузаріозу колоса,
ензимно-мікозного виснаження насіння, бактеріозів і інших хвороб –
10-15%.
Дослідженнями селекціонерів ННЦ «Інститут землеробства
НААН» було проаналізовано вплив алельного стану гена
Lr34/Yr18/Pm38 на стійкість проти хвороб для певної вибірки
колекційних зразків. Для цього сортозразки були поділені на три
групи залежно від алельного стану гена: перша група – зі стійким
алельним станом гена (умовно – Lr34+); друга група об’єднала в собі
генотипи гетерогенні за алелями локусу Lr34/Yr18/Pm38 (Lr34+/−);
третя група – це генотипи, в яких відсутній стійкий алельний стан
гена Lr34/Yr18/Pm38 (Lr34−).
До 1-ої групи зі стійким алельним станом гена (умовно – Lr34+)
відносяться колекційні зразки пшениці озимої Поліська 70, Київська
73, Київський напівкарлик, Поліська безоста, Поліська 80, Журавка,
Столична, Артеміда, Аналог, Бенефіс, Пам’яті Гірка.
До 2-ої групи, яка об’єднала в собі гетерогенні за алелями локусу
(поліморфізм за даним маркером) зразки, відносяться Поліська 71,
Поліська 87, Поліська 92, Поліська 29, Поліська 95, Мірютинка,
Поліська 107, Кесарія Поліська.
До 3-ої групи із відсутнім стійким алельним станом гена
віднесено зразки пшениці озимої Колективна 77, Щедра Полісся,
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Поліська 90, Поліська 1259, Копилівчанка, Гном, Епілог, Ольжана,
Краєвид.
У природніх умовах дослідження 2011-2016 рр. стійкість проти
хвороб колекційних зразків ННЦ «Інститут землеробства НААН»
була різною. Стійкість проти борошнистої роси варіювала від 5,5 до
6,5 балів. Найвищу стійкість проти борошнистої роси відмічено у
зразків Артеміда (6,5 балів), Бенефіс, Краєвид, Миролюбна (6,3 бали).
Стійкість проти бурої іржі варіювала від 5,2 до 6,3 балів.
Найвищу стійкість проти бурої іржі відмічено у зразків Бенефіс (6,3
бали), Артеміда (6,2 бали), Пам’яті Гірка, Водограй (6,0 балів). Зразки
з першої групи зі стійким алельним станом Столична, Артеміда,
Аналог, Бенефіс, Пам’яті Гірка у природних умовах мали стійкість
проти бурої іржі, відповідно 5,7; 6,2; 5,5; 6,3; 6,0 балів. До другої
групи віднесено сорт Кесарія Поліська з природною стійкістю проти
бурої іржі 5,5 балів, з варіюванням стійкості від 5 балів у 2013, 2014,
2016 рр. до 6 балів у 2011, 2012 і 2015 рр.
Зразки третьої групи, з відсутністю стійкого алельного стану
гену Lr34/Yr18/Pm38, такі як Поліська 90, Копилівчанка та Краєвид,
мали стійкість проти бурої іржі відповідно 5,2; 5,7; 5,7 балів.
Стійкість проти септоріозу листя варіювала від 4 до 5,7 балів.
Найвищу стійкість проти септоріозу листя відмічено у зразків Краєвид
(5,7 бали), Артеміда (5,2 бали), Бенефіс, Миролюбна, Столична,
Пам’яті Гірка, Щедрівка Київська, Кесарія Поліська – 5 балів.
Встановлено, що зразки, які в лабораторних умовах мали
стійкий алельний стан гена (умовно – Lr34+) – Столична, Артеміда,
Аналог, Бенефіс, Пам’яті Гірка, у природних умовах мали найвищу
стійкість проти бурої іржі, відповідно 5,7; 6,2; 5,5; 6,3; 6,0 балів.
Гетерогенний за алелями локусу Lr34/Yr18/Pm38 (Lr34+/−) сорт
Кесарія Поліська мав стійкістю проти бурої іржі 5,5 бали. У третю
групу з відсутністю стійкого алельного стану гена віднесено зразки
Поліська 90, Копилівчанка, Краєвид, стійкість у природних умовах
проти бурої іржі була нижчою за першу групу та становила
відповідно 5,2; 5,7; 5,7 балів.
Виділені в лабораторних і природних умовах зразки є цінним
вихідним матеріалом для селекції пшениці на стійкість проти
борошнистої роси, бурої іржі та септоріозу листя.

42

Наукові читання до 100-річчя від дня народження професора І. В. Яшовського

УДК: 631.527:631.11:632.931
Т. П. Нарган, старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
З. В. Щербина, провідний науковий співробітник, кандидат
с.-г. наук, с.н.с.
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ
ПШЕНИЦІ М ЯКОЇ ОЗИМОЇ ПРОТИ ЗБУДНИКІВ
ЛИСТКОСТЕБЛОВИХ ХВОРОБ
Ураження рослин озимої м'якої пшениці збудниками
листостеблових хвороб завдають великої шкоди аграрному
виробництву і призводить до втрат урожаю в межах 20-30%, а у
епіфітотійні роки – до 50%. В уражених рослинах зменшується
асиміляційна поверхня, порушуються фізіологічні й біохімічні
процеси, підвищується транспірація і дихання, знижується їхня зимоі посухостійкість. У результаті хворі рослини втрачають
продуктивність, що позначається не лише на кількості, а й на якості
отриманого врожаю.
Селекція на стійкість до захворювань є найбільш екологічним
способом захисту рослин і урожаю. Для створення стійких генотипів
треба залучати у селекційний процес нові, оригінальні джерела
стійкості для розширення генетичного різноманіття за даною
ознакою. Тому, для ефективної селекції сортів озимої м’якої пшениці,
стійких проти поширених листостеблових хвороб, у лабораторії
селекції інтенсивних сортів пшениці СГІ – НЦНС активно
залучаються до схрещувань форми, різні за генетичним та екологогеографічним походженням. Такий підхід дозволяє врахувати
стійкість до внутрішньовидової диференціації патогенів і сприяти
тривалішій резистентності рослин до збудника хвороби. У наших
дослідженнях джерелами стійкості до найбільш розповсюджених
хвороб є зразки світових колекцій, ознака стійкості яким передана від
різних споріднених донорів.
Одну з таких колекцій (21 зразок) нами було замовлено у
Національному центрі генетичних ресурсів рослин України (м.
Харків). За описом стійкість до хвороб у Лютесценс 26247, Akteur,
Akratos, Cubus, Samurai (Німеччина); 108-80, 98-80 (Болгария);
Kenosha (США); Demir 2000 (Туреччина); Kapmpaak 8 (Вірменія);
Astron (Сирiя); Roazon, Euclide, (Франція); Renan, Emerino, Eurofit,
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Lupus (Австрія); Ilias, (Чехія); Nela (Чехія); Kobiera (Польща); NS 12401 (Азербайджан) походила від різних джерел – Aegilops glaucum,
Aegilops ventricosa, Triticum Timopheevi, Triticum persicum, Tr.
fungicidem, Seсale cereale.
Аналіз колекції протягом трьох років досліджень виявили
високу та помірну стійкість до расового складу збудника бурої іржі,
притаманного для умов півдня України. Стійкість проти збудників
борошнистої роси та стеблової іржі варіювала від резистентності до
сприйнятливості. Напевно, різний ступінь стійкості до хвороб
зумовлений наявністю у деяких зразках кількох малоефективних
генів, а прояв їх кумулятивної дії забезпечувала стійкість дорослих
рослин до місцевих патогенів. Тому, для підвищення потенціалу
стійкості необхідно створювати сорти що матимуть в своєму геномі
декілька генів які забезпечуватимуть резистентність на різних етапах
органогенезу.
Стійкість проти збудників хвороб не є самоціллю. Ця ознака має
поєднуватись у генотипі з низкою інших цінних ознак: стійкістю до
вилягання, екстремальних температур довкілля (як позитивних, так і
негативних), продуктивністю, якістю зерна. Так, при доборі стійких
проти бурої іржі генотипів треба обов’язково враховувати їхню
скоростиглість, що є опосередкованим показником посухостійкості, і
є дуже важливим чинником для посушливих умов півдня України та
сприяє фізіологічному захисту рослин від хвороби – адже під час
поширення хвороби тканини рослин фізіологічно старіють і
проявляється послаблення ураження патогеном.
Недоліком майже усіх вивчених зразків (виключенням став
лише Demir 2000) є саме їхня пізньостиглість у порівнянні з сортами
селекції СГІ – НЦНС. І на цьому фоні за погодних умов, що сприяють
подовженню вегетації, багато з них знижували або втрачали стійкість.
Різке підвищення температури повітря або зменшення його вологості
в період молочно-воскової стиглості негативно впливало на показник
виповненості зернівки, що призводило не лише до зменшення
урожайності, а до й погіршення технологічних якостей муки.
За висотою рослин колекційні зразки варіювали у межах від 85
до 145 см, при 110 см у стандартного сорту Куяльник.
Всі ці особливості були враховані при складання плану
гібридизації: до схрещувань із стійкими зразками були залучені сорти
власної селекції, які вирізнялися скоростиглістю, належали до
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низькорослих або середньорослих форм і мали високі хлібопекарні
якості зерна.
Отримані гібриди виявили велику варіабельність за ознакою
«дата колосіння», яка становила до 11 діб. Найменшою різниця була в
комбінації зі зразком Demir 2000 і не перевищувала 5 діб. Велика
кількість ліній (25–57% в залежності від комбінації схрещувань) при
пересіві ділянками розщеплювались не лише за ознакою стійкості,
хоча в інфекційному розсаднику вони були відібрані як константні, а
й за морфологічними ознаками – забарвленням вушок листової
пластини, наявністю та інтенсивністю воскового нальоту, формою
колосу тощо. У результаті доборів виділено лінії Ер. 1396/16 (з
Emerino) і Ер. 1582/16 (з Kobiera), що поєднують стійкість до хвороб з
показниками врожайності та седиментації на рівні сорту-стандарту
Куяльник, які зараз досліджуються в розсаднику попереднього
випробування. Лінії Ер. 2771/17, Ер. 2814/17, Ер. 1392/18, Ер. 1393/18,
Ер. 1393/18, Ер. 1704/18, Ер. 1718/18 , Ер 1599/17 в проходять
випробування у контрольному розсаднику.
Отже, залучення чужорідної плазми колекційних зразків у
селекційний процес сприяє створенню оригінального генетичного
матеріалу, який поєднує високу стійкість проти комплексу збудників
хвороб з низкою господарських ознак (стійкість до абіотичних
факторів, вилягання, продуктивність, високі якісні показники зерна
тощо), хоча цей процес тривалий, а селекційно-цінні форми
зустрічаються з дуже низькою частотою.
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МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ
ІМЕНІ В. М. РЕМЕСЛА НААН
ВИКОРИСТАННЯ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ІНДЕКСУ NDVI
В СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
Впровадження сучасних методів оцінки вихідного матеріалу стає
невід’ємною частиною прискорення селекційного процесу. Для
покращення вивчення нових генотипів пшениці озимої необхідно
використовувати сучасне додаткове обладнання та БПЛП (безпілотний
літальний пристрій), що дає змогу більш якісно розкрити біопотенціал
сорту та покращити вже існуючі методи обліку основних показників
цінних ознак. Мета роботи – дослідити нові сорти та перспективні лінії
пшениці озимої за основними господарсько-цінними та селекційногенетичними ознаками з використанням сучасних методів оцінки, а
саме дистанційно керованого літального апарату (ДПЛА), і визначення
нормалізованого диференційного вегетаційного індексу (NDVI, Rouse
B. J. et all, 1973). Саме з допомогою ДПЛА можливо фізично
позбавитись від впливу, як оптичної товщини атмосфери (водяного
пилу, суспензій тощо), так й інших метеорологічних та природних
(негативних) чинників. необхідної частоти зйомки. Використання
прямих спостережень за станом рослинності в оптичному діапазоні
впродовж вегетації пшениці озимої проводиться у визначені терміни (за
допомогою аерофотозйомки) і безпосередньо відображаються на
отриманому ортофотоплані. Аерофотозйомка проводиться з різних
ракурсів на висоті від 80–100 м під різними кутами, що дозволяє
інтерпретувати дані на основі 3D моделі. Перспективні та планові
знімки «зшиваються» в ортофотоплан за допомогою відповідного
програмного забезпечення. NDVI – простий показник кількості
фотосинтетичної активної біомаси. На його основі можливе одержання
даних для використання в розрахунках оцінки і прогнозування
врожайності та продуктивності генотипів. Дослідження проводились у
2018, 2019 рр. на полях селекційної сівозміни Миронівського інституту
пшениці імені В. М. Ремесла НААН. Стандарт Подолянка, 13 сортів і
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п’ять перспективних ліній пшениці озимої висівались у 4-х кратній
повторності в два строки (25 вересня, 5 жовтня) по двох попередниках
(горох і гірчиця на насіння). Спектральна діагностика осіннього
кущення культури (розвиток пшениці на момент обліку варіював в
межах 13–21 фази) була проведена 23 жовтня. За основним
вегетаційним індексом та проекційним покриттям надземної біомаси
практично всі варіанти перевищували стандарт (0,32). Сорти Естафета
миронівська (0,31) і МІП Ювілейна (0,33) на момент обліку мали
мінімальні значення NDVI. В умовах 2018 р. сорти МІП Ассоль та
Балада миронівська за вегетаційним індексом відносяться до найбільш
конкурентних для зони Лісостепу. Навесні, 18 березня 2019 р. (фаза
розвитку 21–24), ці сорти також мали максимальний показник NDVI –
0,69 і 0,71 відповідно (стандарт – 0,61). Діапазон варіювання по досліду
становив 0,55–0,71. У 2019 р. сорти МІП Ассоль, Балада миронівська,
Грація миронівська, Аврора миронівська та лінії Лютесценс 55198,
Лютесценс 60049 були залучені в програму схрещувань за діалельною
схемою.
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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН
СЕЛЕКЦІЙНІ ІНДЕКСИ
ЯК КРИТЕРІЇ ДОБОРУ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
ДЛЯ ЗОНИ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Оцінка сортів на адаптивність і стабільність є необхідною
умовою для їх впровадження у сільськогосподарське виробництво,
оскільки значні коливання гідрометричних показників за роками
значно впливають на прояв окремих ознак і властивостей, а внаслідок
і на врожайність. Вчені вважають, що неможливо створити сорти,
універсальні для всіх зон, екологічних ніш та виробничих умов, тому
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пошук генотипів, що мають високий потенціал продуктивності з
подальшим використанням їх у виробництві є актуальним напрямком
наукових досліджень.
У Західному Лісостепу України селекція по більшості озимих
зернових культурах не ведеться, тому виробники закуповують
добазове насіння сортів у установах-оригінаторах Центрального
Лісостепу, а то й Степу, що створює труднощі в правильному їх
доборі. Тому, на підставі одержаних експериментальних даних та
аналізу мінливості кількісних ознак сортів пшениці озимої різних
установ-оригінаторів ми намагалися знайти критерії для відбору
найпродуктивніших генотипів.
Дослідження проводили в лабораторії насіннєзнавства
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН
впродовж 2015–2017 рр.
Одержані дані наших досліджень підтвердили, що за
генеративними ознаками достовірні відмінності спостерігали за
кількістю колосків у колосі 0,2–4,2 шт, масою зерна з рослини – 0,03–
0,60 г, масою зерна з колоса – 0,03–0,70 г, кількістю зерен в колосі –
0,4–7,8 шт, масою 1000 насінин – 0,40–5,40 г, врожайністю зерна –
0,02–1,47 т/га.
Найбільш інформативнішими, які поєднують кілька ознак, що
тісно корелюють між собою та урожайністю з одиниці площі є
селекційні індекси, які знижують суб'єктивну оцінку величини
ознаки, враховуючи вплив інших на основний показник яким є
врожайність.
Сорти різного екологічного типу забезпечили збиральний індекс в
межах 34,3–49,6%. Найвищим показником серед сортів лісостепового
екотипу характеризувалися: Щедра нива – 49,6%, Артеміда – 42,8,
Краєвид – 42,6, Поліська-90 – 42,6, Ювіляр миронівський – 42,6%. У
сортів степового екотипу найвищим цей показник був у Пилипівки –
47,3%, Досконала, Дорідна – по 42,5, Благо – 41,8%. Середній показник
збирального індексу сортів лісостепового екологічного типу становив
41,5%, степового – 39,9%, різниця між сортами різного екологічного
типу – 1,6%. Полтавський індекс (РІ) поєднує кореляцією ознаки
продуктивності та стійкості до вилягання, у наших дослідах він
варіював від 3,7% у сортів Поліська-90, Артеміда, Мирлєна до 5,5% - у
Лісової пісні, 5,4% – Ювіляр миронівський, 5,3% – Кохана. Із сортів
степового екотипу найвищий цей індекс був у сортів: Кохана – 5,3%,
Гордовита, Дорідна – 4,6%. Мексиканський індекс (Мx), був найвищим
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у сортів Бенефіс 1,167, Ювіляр миронівський – 1,676, Лісова пісня –
1,694. Індекс атракції (АI) становив 1,69–2,00, мікророзподілу (Міс) –
коливався в межах 2,4 у сорту Чародійка білоцерківська – 3,7 Щедра
нива, інтенсивності (SI) – 1,62–1,82, з різницею за екотипом 0,02. Індекс
потенційної продуктивності (SPI) був у межах 40,8% (сорт Служниця) –
50,2% (сорт Лісова пісня), з різницею за екотипом сорту 0,5%.
Метод оцінки екологічної пластичності та варіанси її
стабільності сортів ґрунтувалися на дисперсійному та регресійному
аналізах і дали можливість оцінити їх реакції на умови вирощування.
Коефіцієнт регресії (bi) характеризував середню реакцію сорту
на зміну умов середовища і вказував на його пластичність. За даного
показника, який був вищим одиниці і варіював у межах 1,96–2,17, усі
сорти були чутливими до змін погодних факторів. Варіанса
стабільності (Si2) коливалася від 0,65 (сорт Благо) до 0,72 (сорти
Бенефіс і Колос Миронівщини), показувала наскільки надійно сорти
відповідали тій пластичності, яку оцінив коефіцієнт регресії (bi).
Отже, за найбільш інформативним і менш мінливим збиральним
індексом (НІ), найбільш повну реалізацію генетичного потенціалу в
умовах досліджуваної ґрунтово-кліматичної зони забезпечили сорти
лісостепового екотипу – Щедра нива, Артеміда, Краєвид, Ювіляр
миронівський, з степового – Пилипівка, Досконала, Дорідна, Благо.
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О. М. Бакуменко, старший викладач кафедри захисту рослин,
кандидат с.-г. наук
В. А. Власенко, завідувач кафедри захисту рослин, доктор с.-г. н,
професор
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АДАПТИВНИЙ РІВЕНЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ
СТВОРЕНИХ РІЗНИМИ СЕЛЕКЦІЙНИМИ УСТАНОВАМИ
УКРАЇНИ
Дослідження проводили упродовж 2014-2017 років на
дослідному полі, що знаходиться у північно-східній частині Лісостепу
України. Ґрунт – чорнозем типовий глибокий малогумусний,
середньосуглинковий, вміст гумусу коливається близько 3,9%. Реакція
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ґрунтового розчину близька до нейтральної. Клімат території
континентальний. Погодні умови за вегетаційні періоди пшениці
озимої відрізнялися від середньобагаторічних показників, як за
температурним режимом, так і кількістю атмосферних опадів та їх
розподілом за місяцями. Загалом це сприяло всебічній оцінці
досліджуваних сортів.
В Україні у структурі посівів сільськогосподарських культур
2015/2016 вегетаційного року пшениця займала 6,2 млн га, в 2016/2017
році цей показник складав 6,4 млн га, що становив понад 23%
посівних площ і майже 44% посівів зернових культур. Окрім
зростання посівних площ, спостерігається і значне збільшення
кількості нових сортів пшениці. Так, у 2005 році у Державному реєстрі
сортів рослин, придатних для поширення в Україні, було 115 сортів
пшениці м'якої озимої, 2010 р. – 200, 2015 р. – 292, а в 2017 р. –
зареєстровано вже 394. Зі збільшенням кількості сортів підвищується
їх урожайність, що зумовлено великою конкурентною спроможністю
нових генотипів, як окремо кожного, так і разом в екосистемі. У період
з 2005-2017 рр. середня урожайність в Україні змінювалася у межах
1,5 т/га. Водночас, упродовж останніх 12 років відбулося й істотне
збільшення валових зборів зернової продукції – від 18,7 млн т (2005 р.)
до 26,4 млн т (2017 р.). Проте, це не оптимальні показники, які можуть
досягатися, оскільки в Україні районовано багато сортів з потенціалом
урожайності 8-13 т/га (Бугайов В. Д., Васильківський С. П.,
Власенко В. А. та ін., 2010).
Для досліджень підібрав генотипи пшениці озимої, створені
різними селекційними установами, з числа занесених у різні роки до
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в
Україні: Розкішна (Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН
України, 2009 р.), Вільшана (Полтавська державна аграрна академія
НААН України, 2010 р.), Поліська 90 (Національний науковий центр
«Інститут землеробства» НААН України, 1994 р.), Подолянка
(Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський
інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, 2003 р.), Царівна
(Білоцерківська
дослідно-селекційна
станція
Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, 2008 р.),
Крижинка (Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла
НААН; Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, 2002 р.),
Епоха одеська (Селекційно-генетичний інститут – Національний
центр насіннєзнавства та сортовивчення, 2009 р.). Дані Державного
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сортовипробування вказують на високий потенціал урожайності, який
знаходиться за межею 8 т/га для цих сортів.
У переважної більшості сортів виявлено вищі показники
урожайності в 2017 р. Умови 2016 р. виявилися більш сприятливими
для сортів Царівна та Розкішна, порівняно з 2017 р. Дисперсійний
аналіз урожайності за всіма роками свідчить про високу істотну
різницю (р < 0,03) між сортами. У досліджуваних генотипів за роками
урожайність варіювала від 5,23 (сорт Вільшана, 2015 р.) до 8,73 т/га
(сорт Поліська 90, 2017р.). Середнє популяційне значення ознаки
складало 6,75 т/га. Цей показник вказує на адаптивний оптимум
урожайності культури, яку представляють сорти різних екотипів та
генетичного походження в умовах північно-східного Лісостепу.
Перевищення його вказує на вищий рівень адаптивності генотипу в
умовах досліджень, оскільки більше наближається до рівня
генетичного потенціалу. Проте, обмежений 3-річним циклом наші
дослідження не гарантують постійний прояв такої властивості цими
генотипами, адже суттєве відхилення екологічного градієнта може
істотно змінити ранжування за рівнем адаптивності. Упродовж
досліджень виділилися сорти, які перевищували середнє популяційне
значення – Крижинка (> на 0,67 т/га), Епоха одеська (> на 0,46 т/га),
Поліська 90 (> на 0,44 т/га) та Царівна (> на 0,06 т/га). Необхідно
зазначити той факт, що отримані показники коефіцієнту варіації (1,639,65%) вказують на низьку мінливість аналізованої ознаки в усіх
сортів. Розмах варіювання за урожайністю упродовж років
досліджень становив 0,48-3,06 т/га. Найменший його показник
спостерігався у сорту Царівна за урожайності 6,81 т/га. Найбільший
розмах варіювання досліджуваної ознаки спостерігали в Поліської 90
за урожайності 7,19 т/га.
Варто відмітити, що виділені сорти вже більше 8-ми років
висіваються у виробництві (занесені до Держреєстру до 2009 року), а
Поліська 90 – перетнула 24-річний рубіж. Вже цим вони
підтверджують підвищений адаптивний потенціал. Цей результат
отриманий на фоні приросту середньої урожайності в Україні від 2,85
т/га (2005 р.) до 4,21 т/га (2016 р.). Тобто, адаптивний оптимум тут
вказує на низький рівень реалізації генетичного потенціалу
врожайності у культури пшениці м’якої озимої, хоча і зріс з 36% до
53% (розраховано на рівень генетичного потенціалу 8 т/га). Якщо ж
визначити рівень реалізації генетичного потенціалу врожайності в
наших дослідженнях, то він перевищить 84%. Проте, сьогодні
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багатьма дослідженнями показано, що генетичний потенціал сортів
пшениці м’якої озимої в Україні перевищує 10-11 т/га, у тому числі й
з числа тих, що вивчалися нами. Тому за таких умов рівень реалізації
ними свого генетичного потенціалу не перевищує 60%.
Наразі, підвищити адаптивний рівень рослин, розкрити сповна
їхній генетичний потенціал стає можливим за рахунок
використання комплексних новітніх форм добрив, регуляторів
росту рослин і біопрепаратів, які сприяють реалізації закладених в
організмі можливостей, у тому числі необхідних імунних реакцій
(Грицаєнко З. М., Пономаренко С. П, Карпенко В. П., Леонтюк І. Б.,
2008).
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ
СЕЛЕКЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
ЗА СТІЙКІСТЮ ПРОТИ ЗБУДНИКА БУРОЇ ІРЖІ
Щороку вимоги до сортів стають вищими і різнобічнішими.
Результати селекції пшениці озимої останніх років переконливо
засвідчують, що недостатньо лише високої потенційної
продуктивності сорту, щоб отримувати очікуваний результат від
вирощування на високих агрофонах, а необхідно надати йому ще
одну важливу властивість – стабільність урожайності, в першу
чергу, за рахунок стійкості проти фітопатогенів.
Створенню стійких проти хвороб сортів пшениці озимої
належить важлива роль у системі захисту рослин. Посіви стійких
сортів слабо уражуються хворобами і їх розвиток, у більшості
випадків, не перевищує порогу шкодочинності. Тому не виникає
потреби у використанні фунгіцидів. Якщо ж сорту властива середня
стійкість проти хвороб, то кратність хімічних обробок посівів
52

Наукові читання до 100-річчя від дня народження професора І. В. Яшовського

зменшується. Це має важливе значення не тільки для зниження
пестицидного навантаження на довкілля, а й для зменшення
небезпеки забруднення шкідливими речовинами вирощеного
врожаю. Тому створення сортів, що поєднують високий потенціал
урожайності зі стійкістю проти хвороб, є одним із головних завдань
у селекції.
Аналіз досліджень сучасного сортименту зареєстрованих
сортів свідчить про недостатню кількість наявної інформації про
сорти, які мають комплексну стійкість проти кількох збудників
хвороб. Створення сортів, що поєднують високий потенціал
урожайності з генетичним його захистом від хвороб, – одне із
центральних питань в селекції, яке є найбільш економічним,
екологічним та необхідним методом боротьби з шкідливими
організмами.
Протягом вегетації значної шкоди посівам завдає бура
листкова іржа (збудник – гриб Puccinia triticina f. sp. tritici Erikss).
Впродовж 2016–2018 рр. на природному та штучному інфекційних
фонах збудника бурої іржі досліджували 78 сортів селекції таких
селекційних установ України: Селекційно-генетичного інституту –
Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ),
Інституту фізіології рослин і генетики НАН України (ІФРіГ),
Білоцерківській
дослідно-селекційній
станції
Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
(БДСС), Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України
(ІР), Національного наукового центру «Інститут землеробства
НААН України» (ІЗ), Інституту зрошуваного землеробства НААН
України (ІЗЗ), Миронівського інституту пшениці імені В.М.
Ремесла НААН України (МІП) та ін.
За результатами проведених досліджень з вивчення стійкості
сортів на природному інфекційному фоні збудника бурої іржі у 2016
р. високий рівень стійкості проявили всі сорти (інтенсивність
ураження 0–5%), а найвищий ступінь ураження становив 5%. На
штучному інфекційному фоні збудника бурої іржі відсоток
високостійких сортів знизився до 77,9%. Виявлено стійких
(інтенсивність ураження 6–15%) – 16,9% та помірно сприйнятливих
(інтенсивність ураження більше 16%) – 5,2%. Серед досліджуваних
зразків виявлено сорти, на листках яких зустрічали поодинокі
хлоротичні і некротичні плями з дуже дрібними уредопустулами та
інтенсивністю ураження близько 1%. Це сорти Відрада, (БДСС),
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Антонівка, Задумка одеська, Голубка одеська, Куяльник, Заграва
одеська, Борвій, Ніконія, Зміна (СГІ) та ін.
У зв’язку зі складними погодними умовами в 2017 р. бура іржа
зовсім не набула розвитку на рослинах пшениці озимої як в умовах
природного, так і штучного інфекційних фонів. Ознаки хвороби були
відсутні в усіх сортів, в т. ч. і в стандарту сприйнятливості
Миронівська 10 на штучному інфекційному фоні.
За результатами досліджень з вивчення стійкості сортів пшениці
м’якої озимої на природному інфекційному фоні збудника бурої іржі
у 2018 р. високий рівень стійкості проявили 97% досліджуваних
сортів (ступінь ураження 0–5%), а найвищий ступінь ураження
становив 18%.
На штучному інфекційному фоні даного збудника високу
стійкість проявили сорти Краєвид (ІЗ) і Борвій (СГІ) (ступінь
ураження 5%). В той час відсоток стійких сортів становив (ступінь
ураження 6–15%) – 64,93%. У сортів Спасівка (ІФРіГ, МІП), Благо
(ІЗЗ), Гордовита (ІР), Гурт, Журавка одеська, Єдність та Куяльник
(СГІ) ступінь ураження листкової поверхні не перевищував 8%.
Отже, за результатами досліджень сортів селекційних установ
України на природному і штучному інфекційних фонах виділено
високостійкі сорти проти збудника бурої іржі: Краєвид (ІЗ) і Борвій
(СГІ) – інтенсивність ураження за роки досліджень не
перевищувала 5%, Єдність (СГІ) – 6%, Спасівка (ІФРіГ, МІП),
Гордовита (ІР), Благо (ІЗЗ), Гурт, Журавка одеська та Куяльник
(СГІ) – 8%.
Виділені сорти є перспективними для використання, як цінний
вихідний матеріал, у селекційних програмах з покращення стійкості
пшениці м’якої озимої проти фітопатогенів.
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ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СЕЛЕКЦІЙНОГОСПОДАРСЬКА ЦІННІСТЬ НОВОЇ ФОРМИ ПШЕНИЦІ
М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ КС 14-05, АДАПТОВАНОЇ ДО УМОВ
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Пошук, відбір і створення вихідного матеріалу базується в
успішній селекції рослин. Першим вихідним матеріалом стали
відібрані самою природою форми рослин, які є адаптованими певних
екотопів, мають велике значення для селекції. Проте поряд із
генетичним матеріалом місцевої селекції, повинен використовуватися
й світовий, оскільки в основі селекції покладене використання світової
колекції як вихідного матеріалу для підбору батьківських форм. У
гібридних популяціях, які отримані в результаті схрещування
віддалених еколого-географічних груп, спостерігається трансгресія за
врожайністю на відміну від гібридів споріднених форм. А нині
необхідні як високоврожайні, високоякісні сорти, так й екологоадаптивні, резистентні до несприятливих екологічних чинників
довкілля за умови глобальних змін клімату. Нова лінія пшениці м’якої
озимої КС 14-05 є селекційним продуктом схрещування віддалених
еколого-географічних груп з України, США та Великобританії у
результаті співпраці фахівців Носівської селекційно-дослідної станції,
Білоцерківського національного аграрного університету та Інституту
садівництва НААН впродовж 2009-2018 рр. Із гібридної комбінації
Maris huntsman x (Киянка х Pony) упродовж 10 років проводили добір
найбільш короткостеблових і продуктивних рослин, виділили близько
200 екземплярів, пропустили їх через селекційні розсадники і
сформували нову лінію пшениці м’якої озимої КС-14-05, яка з часом
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може покласти початок новому сорту, оскільки відповідає основним
вимогам, які ставлять перед сучасними сортами, а саме: висока
стабільна урожайність – 6,5 т/га, висока зимо- та морозостійкість (9
балів), посухостійкість (9 балів), висока резистентність до збудників
грибних хвороб (роду Fusarium Link, Puccinia recondita Rob.et Desm. f.
tritici Eriks. et JJenn., Erysiphe graminis DC. f. tritici Em.Marchal,
Septoria tritici Rob. et Desm.) стійкість до влягання, проростання зерна
в колосі (9 балів), висока пластичність на фоні підвищених доз азотних
добрив та ін. Нова форма за плоїдністю – гексаплоїд, за різновидністю
– erytrospermum, за стиглістю – середньорання (вегетаційний період
285-287 днів). Морфологічні та господарсько-цінні характеристики
такі: висота рослин 75-80 см; стебло потовщене, міцне по всій
довжині, зокрема біля другого міжвузля, неламке, стійке до вилягання;
соломина виповнена; кущ рослин – прямостоячий; кількість вузлів на
головному стеблі – 5 шт., кількість листків – 5 шт., довжина
прапорцевого листка – до 20 см, ширина – 1,5-1,7 см; кут нахилу
прапорцевого листка від стебла – 70 º; довжина 2-го листка – до
27,5 см, ширина – 0,9-1,2 см; колір листя – сизо-зелений, мають як і
стебло середній восковий наліт; відстань від 1-го вузла до колоса – 5–9
см; колос щільний, остистий, колір колоса – білий, або соломистожовтий (при повній стиглості), за формою колос – циліндричний,
середньої довжини (до 10 см), характеризується багатоквітковістю (4-6
квіток у колоску), колоскові луски яйцеподібні, кіль колоскової луски
чітко виражений до середини, кільовий зубець довжиною 0,5-0,6 см,
плече колоскової луски широке з горбинкою, остюки по всій довжині
колоса, довжиною 7-9 см, грубі; вушка зелені; листкова піхва
прапорцевого листка щільно прилягає до стебла; під колосом
соломина міцна, без зиґзаґу; зернівка за кольором коричнева, за
формою – яйцеподібна, за характером поверхні – гладенька; зерно
середньої крупності, борозенка глибока, чубок короткий, зародкова
частина ввігнута і чітко виражена, маса зерна з колоса – 2,4 г, маса
1000 зерен – 52 г, натура зерна – 675 г/л. Біохімічний склад та
технологічні властивості: вміст клейковини – 29-31%, білку – 3,514,5%, об’ємний вихід хліба з 100 г борошна – 540-650 мл, загальна
хлібопекарська оцінка – 5,7-6,0 балів. Нова лінія пшениці в умовах
центрального Лісостепу забезпечувала таку урожайність зерна – 6,2
т/га (дослідне поле Білоцерківського національного аграрного
університету, середнє за 2014-2017 рр.), перехідної зони ЛісостепПолісся – 5,8 (Носівська селекційно-дослідна станція, середнє за 201356
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2014 рр.), північного Лісостепу – 7,2 (Інститут садівництва НААН,
середнє за 2017-2018 рр.).
У 2018 р. на підставі повноважень, наданих Національною
академією аграрних наук України, Інститут рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва, Національний центр генетичних ресурсів рослин
України видав свідоцтво за №1913 на зразок генофонду пшениці
м’якої озимої лінії КС 14-05, який зареєстрований під номером
Національного каталогу UA0123342, авторами лінії є: Москалець В. І.,
Гриник І. В., Москалець В. В., Москалець Т. З., Москалець В. М.,
заявником: Інститут садівництва НААН.
Автори сподіваються, що нова лінія пшениці КС 14-05
слугуватиме відмінним генетичним ресурсом для формування
селекціонерами вихідного матеріалу та залучення до селекційного
процесу, а також, у разі взаємовигідної співпраці з селекційними
центрами, перспективним сортовим ресурсом для передачі на
Державне сортовипробування.

УДК 633.111.001.26:631.153.7
Г. М. Господаренко, доктор с.-г. наук, професор
В. В. Любич, доктор с.-г. наук, доцент
В. В. Новіков, кандидат технічних наук, ст. викладач
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
ПЕРЕДУМОВИ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ПОЛБИ
За останні роки зафіксовано підвищення попиту на зерно
пшениці полби, особливо у Європі. При цьому його розглядають не
тільки як цінну продовольчу культуру, а й селекційний матеріал.
Полба має значну кількість дієтичних волокон і фітохімічних речовин.
Вони сприяють контролю глюкози в крові, підвищенню чутливості до
інсуліну та гіперінсулінемії. Антиоксидантні сполуки можуть служити
захистом від негативних наслідків хронічної гіперглікемії. Тому зерно
пшениці полби можна розглядати як перспективну сировину для
продуктів дієтичного харчування, зокрема для запобігання хронічних
захворювань, таких як діабет другого типу
Незважаючи на традиційність використання хлібобулочних
продуктів у повсякденному харчуванні, а в малорозвинених країнах
вони складають основну частину раціону, існує низка споживачів яким
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ці продукти шкідливі. Мова йде про людей хворих на ціліакію
(алергічна реакція на клейковиноутворювальний білок глютен). Зерно
пшениці полби у своєму складі також містить глютен, проте загальна
його кількість меша порівняно із традиційними видами пшениць.
Безпека харчових продуктів безпосередньо впливає на здоров’я
людини, і тому викликає все більшу занепокоєність у всьому світі.
Наявність шкідливих залишків пестицидів у продуктах харчування є
серйозною причиною занепокоєння серед споживачів. Існують
передумови вважати, що зерно пшениці полби є безпечнішою
сировиною
для
харчування
порівняно
із
традиційними
безплівковими формами. Це зумовлено особливостями системи
захисту рослин, що здатні частково залишатись на поверхні
зернівок. Зерно пшениці полби краще захищено від дії негативних
біотичних та абіотичних чинників. Тому актуальним є подальше
глибоке дослідження вмісту шкідливих речовин в зерні пшениці
полби залежно від складових агротехнології.
Враховуючи підвищену безпечність зерна пшениці полби
перспективним
шляхом
її
використання
є
вироблення
цільнозернових продуктів, що набувають зростаючої популярності.
Стабільний попит можна очікувати і від реалізації композиційних
сумішей. При цьому покращення біологічної цінності відповідних
продуктів можна досягти використовуючи плодоовочеву сировину.
Доведено ефективність змішування борошна із полби та амаранту.
Отриманий продукт мав високу біологічну цінність, відмінне
кулінарне оцінювання та значну тривалість зберігання без істотних
втрат якості.
Конкурентоспроможінсть хлібобулочних продуктів формується
за рахунок якості сировини, зокрема борошна. Найбільший вплив на
техніко-економічні показники борошномельного виробництва
зумовлюють ефективність очищення зерна, його кондиціювання
(водотеплове оброблення) та подрібнення (драний і розмельний
процес). При цьому частка впливу водотеплового оброблення
найбільша. Проте вплив гранулометричного складу борошна також
вагомий, зокрема він впливає на реологічні властивості тіста.
Причинно-наслідковий зв’язок встановлено між якістю випічки,
біотичними та абіотичними чинниками під час вирощування зерна,
режимами його первинного оброблення.
У
результаті
розвитку
лабораторного
устаткування,
обчислювальної техніки та програмного забезпечення набувають
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поширення складні дослідження паралельних факторних аналізів для
встановлення достовірних взаємозв’язків під час борошномельного
виробництва, що досі були невідомі.
Нині зафіксовано істотне зростання темпу життя сучасного
суспільства, підвищення негативної дії чинників навколишнього
природного середовища на організм людини, наявній значній
кількості доступних продуктів харчування із незбалансованим
хімічним складом. Для нівелювання негативної дії цих чинників
набуває популярності здоровий спосіб життя, невід’ємною складовою
якого є продукти оздоровчого та дієтичного харчування, що мають
великий попит.
Основною вимогою до сучасних продуктів дієтичного та
оздоровчого харчування можна віднести їх високу біологічну цінність
та безпечність, доступність для споживачів, короткотривале
приготування. Одним перспективних шляхів задоволення відповідних
потреб є розширення асортименту хлібобулочних продуктів за
рахунок використання зерна підвищеної цінності, зокрема зерна
пшениці полби.

УДК 633.12:631.527
Є. В. Заїка, кандидат с.-г. наук,
завідувач відділу селекції та насінництва льону і ріпаку
М. П. Таранухо, кандидат біол. наук, старший науковий співробітник
відділу селекції та насінництва круп’яних культур
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
НАПРЯМИ СЕЛЕКЦІЇ СОРТІВ ГРЕЧКИ ЇСТІВНОЇ
В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ
Гречка їстівна (Fagopirum esculentum Moench) є однією з
найцінніших круп’яних культур завдяки унікальному поєднанню
позитивних лікувально-дієтичних властивостей крупи, яка поліпшує
стан кишково-шлункової, кровоносної та гормональної систем людини
(Haros, 2017). Висока харчова та господарська цінність гречки
зумовлює постійний споживчий попит, задоволення якого можливо
через створення і впровадження нових високопродуктивних сортів.
За даними Українського інституту експертизи сортів рослин, у
2017 р. українські сорти гречки їстівної становили 92,3% від загальної
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кількості занесених до Реєстру сортів рослин України. Незважаючи на
це сортооновлення гречки відбувається низькими темпами.
Це пояснюється специфікою культури, яка практично не
допускає створення будь-яких самозапильних ліній через наявність
системи самонесумісності та вкрай низькою здатністю до інбридингу
(Шевцов, 1983). Тому селекція гречки передусім здійснюється лише
на рівні популяції і ґрунтується на масовому доборі за материнським
компонентом. На сьогодні активно проводяться спроби інтрогресії
генів самосумісності від виду Fagopyrum homotropicum Ohnishi у
геном гречки посівної, що дало змогу створити гомозиготний
генетичний матеріал для досліджень. Міжвидові самосумісні гібриди,
що створені за гібридизації видів F. aestivum і F. homotropicum, на
думку деяких дослідників є ймовірно повноцінною моделлю для
генетичних досліджень (Mukasa et al., 2010). Це, в майбутньому,
відкриває перспективу створення вихідного матеріалу для
гетерозисної селекції.
Одним із напрямів селекційного вдосконалення гречки є
створення сортів технологічного спрямування з відносно коротким
періодом вегетації (60–70 діб), що необхідно для весняних та пізніх
(післяукісних, післяжнивних) посівів (Алексєєва, 2004). Другим
напрямом є створення сортів інтенсивного типу. Вони повинні
характеризуватися екологічною пластичністю, добре реагувати на
внесення високих доз добрив (60 – 90 кг і більше) та мати обмежений
ріст, еректоїдні листки, короткі міжвузля та незначне гілкування
(Фесенко, 2004). Третій напрям – створення антоціанових форм для
добування флавоноїдів (рутину) із вегетативної маси (Парахін, 2010).
Нині ефективна селекційна робота з гречкою проводиться
шляхом застосування покращених методів селекції за ознаками, які
зумовлюють максимальну продуктивність і є простими у виконанні.
Таким методом добору є використання індексних показників, які
визначаються низьким коефіцієнтом мінливості, значним рівнем
успадкування і дають можливість виявити закономірності, які важко
виміряти в абсолютних величинах (Філіпченко, 1934; Тараненко, 2011).
У ННЦ «Інститут землеробства НААН» як вихідний матеріал для
селекції використовуються зразки, які мають господарсько-цінні
ознаки мутаційного походження: детермінантний тип розвитку,
зеленоквітковість (асоційована зі збільшеною кількістю судинних
пучків квітконіжки, що зумовлює стійкість проти осипання), червоне
забарвлення віночка квітки (що на думку деяких авторів пов’язано
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зі стійкістю рослин проти несприятливих абіотичних факторів).
Введенню ознаки детермінантного типу розвитку у генетичний пул
сучасних сортів гречки останніми роками приділяється значна увага і в
Україні, і за кордоном. Це насамперед пов’язано з позитивним впливом
цієї мутації на перерозподіл поживних речовин у рослині, одночасність
достигання насіння на рослині та стійкість проти вилягання. За даними
Фесенко (2017) врожайність гречки в Російській Федерації зросла на
56,7% за період від 2000 до 2014 рр. тільки за рахунок вирощування
сортів з детермінантним типом росту. Разом із тим сорти
індетермінантного типу також не втрачають попиту на ринку.
Селекція сортів гречки у ННЦ «Інститут землеробства НААН»
здійснюється як відбором генотипів за прямими ознаками
продуктивності (маси 1000 зерен, кількості зерен з рослини та маси
зерна з рослини тощо), за селекційними індексами (індекс
індивідуальної продуктивності, озерненість III, індекс атракції), так і
створенням сортів-синтетиків через об’єднання генотипів із високим
гетерозисом і загальною комбінаційною здатністю у популяцію із
подальшим випробуванням. Так, створений у ННЦ «Інститут
землеробства НААН», сорт-синтетик Син-3/02 володіє високою
екологічною пластичністю, стійкістю проти вилягання, обсипання і
врожайністю 3,0–3,9 т/га. Також широко розповсюджені у
виробництві сорти гречки Антарія, Українка, Оранта, Лілея.
Селекціонерами відділу селекції і насінництва круп’яних
культур створено нові індетермінантні сорти гречки, що відповідають
вимогам сучасного виробництва – Мальва, Рута, Надійна. Вони
мають високий потенціал урожайності (2,5–3,5 т/га) і адаптовані до
агрокліматичних зон Полісся, Лісостепу і Степу. Занесений до
Реєстру сортів рослин України у 2015 р. сорт Ольга ідеально
підходить для високоінтенсивної технології вирощування, оскільки
має детермінантний тип галуження, що сприяє збільшенню
стабільності плодоношення за роками, є низькорослим і
середньостиглим. Створено і досліджуються віддалені гібриди між
гречкою їстівною та її дикими родичами.
Отже, подальше селекційне вдосконалення гречки можливе за
умови подолання механізмів самонесумісності через залучення
інтрогресивних ліній у схрещування з сортами культурної гречки,
розробці нових високопродуктивних методів створення та добору
вихідного матеріалу. Метод добору з використанням селекційних
індексів із подальшим об’єднанням генотипів у сорти-синтетики
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показав себе ефективним і застосовується у ННЦ «Інститут
землеробства НААН». За допомогою цього методу створено групу
синтетичних сортів гречки індетермінантного – Син-3/02, Антарія,
Українка, Оранта, Лілея, Мальва, Рута, Надійна і детермінантного
типу – Ольга, що широко використовуються у виробництві.

УДК 631.527.2
Д. К. Романовская, старший научный сотрудник
А. Ражукас, главный научный сотрудник
ВОКЕСКИЙ ФИЛИАЛ ЛИТОВСКОГО ЦЕНТРА
АГРАРНЫХ И ЛЕСНЫХ НАУК
СЕЛЕКЦИЯ ГРЕЧИХИ (FAGOPYRUM ESCULENTUM)
В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЛИТВЫ
Селекция гречихи (Fagopyrum esculentum Moench) в Литве
проводилась с 1947 г. по 1969 г. и после довольно длительного
перерыва возобновлена в 1999 году. До 1999 г. в Литве выращивали
зарубежные сорта гречихи, которые были высокоурожайны, однако
не приспособлены к климатическим условиям Литвы. Для получения
высоких и устойчивых урожаев гречихи большое значение имеет
сорт, адаптированный к определенным почвенно–климатическим
условиям. В настоящее время проблема выведения новых урожайных
сортов гречихи, устойчивых к изменяющимся факторам среды,
лимитирующим
формирование
потенциально
возможной
продуктивности, в Литве является особенно актуальной.
Цель селекции гречихи – выведение высокоурожайных,
крупнозернистых и скороспелых сортов гречихи, приспособленных к
местым агроклиматическим условиям Литвы.
Исследования проводились в 1999 – 2018 гг. в Вокеском филиале
Литовского центра аграрных и лесных наук. Почва дерново–
подзолистая супесчаная (по классификации FAO – Haplic Luvisol),
агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы: pHKCl 5,2 – 6,2,
гумуса 1,6 – 1,8%, подвижного фосфора (P2O5) 108 – 152 мг кг-1,
подвижного калия (K2O) 150 – 165 мг га-1 почвы. Гречиху сеяли после
черного пара. Весной, до посева, поле дважды культивировали,
бороновали и удобряли минеральными удобрениями по норме
N30P50K40. Площадь делянок – 12 м2. Норма высева семян – 3,5 млн га1.
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В основном в селекционной работе по выведению новых сортов
гречихи в Литве используются методы гибридизации и массового
отбора. По научным данным, одним из компонентов при выведении
новых сортов гречихи является отбор гречихи по крупнозернистости,
так как из-за доминирующего полиморфизма данный признак
является наследственным. В течение 1999 – 2018 гг. было проведено
246 комбинаций по скрещиванию гречихи, получено 822
селекционные номера, из которых в ходе селекционной работы
произведен отбор по скороспелости и крупнозернистости.
Полученные селекционные номера использовались в дальнейшей
гибридизации для выведения новых сортов. В течение селекционной
работы была проведена оценка селекционных номеров о характере
наследования хозяйственно ценных признаков. Знание наследования
хозяйственно ценных признаков необходимо для целенаправленного
подбора родительских форм при создании высокопродуктивных
сортов гречихи. Результаты данной оценки показали, что в
зависимости от подобранной комбинации скрещивания, от 10,0 до
47,6% новых селекционных номеров гречихи унаследовали
некоторые хозяйственно ценные признаки. В результате
селекционной работы в Вокеском филиале Литовского центра
аграрных и лесных наук были выведены сорта гречихи ‘VB Vokiai’ и
‘VB Nojai’.
Таблица 1 - Основные показатели литовских сортов гречихи
Показатели

Сорта гречихи
‘VB Nojai’

‘VB Vokiai’

Вегетационный период, д.

88 – 92

82 – 86

Высота растений, см

109

97

Урожайность, т га-1

2,84

2,26

Масса 1000 зерен, г

33,0

33,6

Оба сорта гречихи крупнозернистые. Сорт ‘VB Vokiai’ по
урожайности превышает стандарт на 7,7%, является ранним и
низкорослым. Сорт ‘VB Nojai’ по урожайности превышает стандарт на
25,6%, является среднеспелым, высота растений больше на 12%, сорт
устойчив к полеганию.
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УДК 633.12:631.524[84+5]
Н. А. Лужинская, зав. лабораторией крупяных культур,
кандидат с.-х. наук
РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»
О СОПРЯЖЕННОСТИ ПРОДУКТИВНОСТИ И
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ РАСТЕНИЙ ГРЕЧИХИ
В последние годы посевные площади гречихи в Беларуси
значительно сократились, в основном из-за ее невысокой урожайности
зерна, что связано с сильной зависимостью этой культуры от
климатических и погодных условий на протяжении всей вегетации,
особенно в период плодообразования, с морфотипом сорта и его
реакцией на условия среды.
В целях повышения продуктивности растений разных
морфотипов в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по
земледелию» изучалась сопряженность признаков, формирующих
урожайность общей биомассы и уборочный индекс, у 9 популяций
гречихи: 5 диплоидных (Черноглазка-2, Жняярка-2, Абос-2, Темп2 dt) и 4 тетраплоидных (Марта-2, Танюша-2, Ружа-2 dt, К-649-2 dt).
На основании результатов морфологического анализа
проведено определение корреляционных зависимостей между 15
признаками растений гречихи. Установлено, что продуктивность
растения с признаками габитуса и показателями продукционного
процесса у различных сортов гречихи имеет разную степень
зависимости. Так, сильная положительная связь массы зерна с
растения с общей биомассой растения выявлена у всех изучаемых
популяций этой культуры (r=0,81-0,95). При этом доля зерна в
биомассе растения в довольно сильной степени положительно
коррелирует с продуктивностью растения (r=0,60-0,66) только у трех
диплоидных сортообразцов: Жняярка-2, Черноглазка-2, Аметист-2.
У остальных изучаемых популяций данная зависимость проявляется
в средней степени (r=0,42-0,55) и только у одного сортообразца
(Абос-2) – в слабой.
Сравнительно тесная положительная связь с коэффициентом
корреляции r=0,61-0,68 отмечена между продуктивностью растения
и массой зерна с главного стебля у четырех сортообразцов гречихи:
трех диплоидных (Абос-2, Черноглазка-2, Жняярка-2) и одного
тетраплоидного (Марта-2). У остальных изучаемых популяций
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взаимосвязь между данными признаками можно считать средней
положительной (r=0,38-0,59). В то же время у всех популяций
гречихи отмечено отрицательное влияние в сильной или слабой
степени на продуктивность растения доли зерна с главного стебля.
Наиболее сильная отрицательная взаимосвязь этих показателей
выявлена у сортообразцов Абос-2 и К-649-2 dt (r=-0,62).
С морфологическими признаками габитуса масса зерна с
растения коррелирует положительно в слабой либо сильной степени
и зависит от генотипа. Так, выявлена средняя зависимость этого
показателя от высоты растений практически у всех изучавшихся
популяций. Максимальный коэффициент корреляции между
указанными признаками отмечен у образцов Темп-2 dt, Абос-2,
Марта-2 и К-649-2 dt (r=0,40-0,52). У образцов Танюша-2,
Черноглазка-2, Ружа-2 dt и Жняярка-2 связь между этими
признаками несколько слабее (r=0,31-0,38), а у сортообразца
Аметист-2 она отсутствует.
Учитывая то, что все изучаемые популяции гречихи
сформированы методом отбора на снижение числа узлов в зоне
ветвления стебля до 4 шт. и имеют 3-4 узла в зоне ветвления стебля,
т.е. практически не различаются между собой, существенных
взаимосвязей между этим показателем и продуктивностью растения
не выявлено. Число узлов в зоне плодообразования, как и общее
число узлов на стебле, в средней степени связано с массой зерна с
растения у образцов Абос-2 (r=0,53 и 0,55), Марта-2 (r=0,46 и 0,46),
а также Аметист-2 (r=0,30 и 0,30) соответственно. У остальных
популяций данные взаимосвязи либо слабые, либо отсутствуют.
Между продуктивностью растения и длиной зоны ветвления на
главном побеге установлена средняя обратная связь (r=-0,30), причем
только у одного сортообразца (Жняярка-2), а длиной зоны
плодообразования – средняя положительная с коэффициентом
корреляции r=0,35-0,49 у 4 популяций гречихи (Марта-2, К-649-2 dt,
Абос-2, Жняярка-2). Длина стебля на массу зерна с растения
оказывает достоверное положительное влияние в средней степени
только у образцов Марта-2 и Абос-2 (r=0,34 и 0,43 соответственно). У
остальных популяций взаимосвязи между указанными признаками
также либо слабые, либо отсутствуют.
Положительное влияние средней степени числа соцветий в зоне
ветвления главного побега на продуктивность растения выявлены
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только у 3 популяций (Марта-2, Абос-2 и Аметист-2), где
коэффициент корреляции составил 0,36-0,38.
Влияние ветвистости на указанный выше показатель зависело от
уровня формирования ветвей на растении. Так, если прямая
зависимость массы зерна с растения от числа ветвей 1-го порядка
(r=0,31-0,38) отмечена только у 4 сортообразцов (Темп-2 dt, Жняярка2, К-649-2 dt и Абос-2), то от числа ветвей 2-го порядка – у всех
изучаемых популяций независимо от морфотипа растения и
плоидности. Причем у образцов Аметист-2 и Абос-2 она выражена в
более сильной степени (r=0,64 и 0,67 соответственно), а у остальных
– в средней (r=0,41-0,57).
Таким образом, для формирования популяций из генотипов
всех изучавшихся сортообразцов гречихи независимо от морфотипа
и плоидности целесообразно использовать такие показатели, как
число ветвей 2-го порядка, общая биомасса растения, масса зерна с
главного стебля и ее доля в продуктивности растения, а также доля
зерна в биомассе растения. Причем последний показатель у
сортообразца Абос-2 учитывать нецелесообразно. Кроме того, при
формировании популяций из всех образцов, кроме Аметист-2,
имеет смысл дополнительно учитывать высоту растений. Такие
показатели как число узлов в зоне плодообразования и всего на
стебле могут быть эффективны при создании нового селекционного
материала из сортообразцов Абос-2 и Марта-2, длина зоны
плодообразования на главном стебле – Жняярка-2, Абос-2, К-6492 dt и Марта-2, длина стебля – Абос-2 и Марта-2, число соцветий на
главном побеге – Аметист-2, Абос-2 и Марта-2, а число ветвей 1-го
порядка – Абос-2 и К-649-2 dt.
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УДК 631.527: 633.19:631.523
В. М. Стариченко, завідувач відділу селекції і насінництва зернових
культур, кандидат с-г. наук, с.н.с.
О. С. Левченко, аспірантка
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
НАПРЯМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СЕЛЕКЦІЇ ТРИТИКАЛЕ
В ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
Тритикале, як відносно молода культура, все ще шукає для
себе
оптимальну
нішу
у
виробництві.
Відомо,
що
конкурентоспроможним у порівнянні з пшеницею тритикале є на
достатньо бідних, підкислених ґрунтах за умови достатнього
зволоження. Найпоширеніший напрямом використання тритикале –
використання зерна як фуражу. Невеликі фермери, які вирощують
тритикале, випікають із нього хліб, в основному змішуючи
борошно тритикале і пшениці, але використання тритикале для
випічки хліба у промислових масштабах поки що немає. У ННЦ
“Інститут землеробства НААН” селекція тритикале ведеться за
такими основними напрямами: хлібопекарський, зернофуражний,
для виробництва біоетанолу та для виробництва крохмалю.
Для створення сортів хлібопекарського напряму шляхом
біохімічних аналізів відбирається матеріал із підвищеним вмістом
білку та клейковини, зі зниженим вмістом секалінів. Проводиться
випічка хліба як за традиційною технологією для пшеничного
борошна, так і з подовженим часом витримки опари, а також із
добавкою частки амілопектинового проса. На даний час до
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в
Україні (Реєстр) внесено 2 сорти тритикале хлібопекарського
напряму селекції ННЦ “Інститут землеробства НААН” – Мольфар та
Волемир, ще 2 проходять кваліфікаційну експертизу (Котигорошко
та Аристократ).
Зернофуражний напрям – це створення сортів із підвищеною
урожайністю та адаптивністю для використання зерна на корм, із
оптимальним біохімічним складом, характерним для тритикале. До
Реєстру занесено один сорт нашої селекції, що найбільше придатний
для цього напряму використання (Поліський 7), та 2 проходять
кваліфікаційну експертизу (Маєток Поліський, Фанат).
Ще одним напрямом застосування тритикале є виробництво
спирту. Для цього відбираємо селекційний матеріал із підвищеним
67

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

вмістом крохмалю, дрібними крохмальними гранулами та високим
рівнем ферментабельності. Зразки аналізуємо за допомогою
інфрачервоної спектроскопії, проводимо гранулометричний аналіз та
на завершальних етапах аналіз на вихід спирту. Створено та занесено
до Реєстру сорт тритикале Петрол з оптимальними характеристиками
для цього напряму використання, ще 2 проходять кваліфікаційну
експертизу (Любомир та Солодюк).
Спеціалізований сорт тритикале для виробництва крохмалю –
порівняно новий напрям. В основу проекту покладено ідею про
можливість створення нових сортів тритикале із запрограмованими
розмірами крохмальних гранул. Розмір гранул та їх варіабельність,
за нашою гіпотезою, детермінується генетично, проте, як кожна
кількісна ознака, залежить і від умов вирощування. Крохмаль
зернових культур може мати різне призначення: для виготовлення
харчових продуктів, виготовлення біоетанолу, для технічних цілей.
Для технічних цілей краще використовувати крохмаль з великими
рівномірними гранулами, для біоетанолу та дитячого харчування
важливо мати крохмаль з дрібними гранулами, які швидко та
одночасно реагують на ферменти. Зразок повинен мати високий
вміст крохмалю, крупні вирівняні крохмальні гранули, в окремих
випадках важливий низький вміст амілози. Для цього проводимо
біохімічний та гранулометричний аналізи, а також ПЛР-аналіз за
алелями генів Wx відповідних пшенично-тритикальних гібридів. На
даний час отримано гетерозиготні та за окремими алелями Wx
гомозиготні зразки F4 тритикале.
Селекція за такими напрямами дозволяє створити спеціалізовані
сорти та максимально використати потенціал такої цінної культури,
як тритикале.

68

Наукові читання до 100-річчя від дня народження професора І. В. Яшовського
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Б. А. Айнебекова, к. б. н.
ТОО «КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА»
ИЗУЧЕНИЕ ЛИНИЙ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ
НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА
Тритикале (Triticosecale Wittmack) - вид, созданный человеком
путем скрещивания пшеницы (Triticum spp.) и ржи (Secale cereale L.).
Важнейшая задача селекции тритикале – создание сортов с
высокой урожайностью зерна и зеленой массы, для чего изучают
исходный материал в конкретных почвенно-климатических условиях
и производят отбор наиболее лучших образцов по основным
хозяйственно-ценным признакам [1].
Тритикале в сравнении с другими злаками, выделяется более
высокой
экологической
пластичностью
в
сочетании
с
продуктивностью [2].
Кроме того, это высокобелковая культура, превосходящая
пшеницу по такой лимитирующей аминокислоте, как лизин и
отличающаяся низким содержанием клетчатки [3, 4].
Зерно тритикале, обладающее высокой кормовой ценностью, в
основном используется на фураж, а также представляет большую
ценность как техническое сырье для крахмального и спиртового
производства. Дальнейшая реализация потенциала тритикале, как
отмечает Гриб С.И. и др., предполагает создание спектра сортов
целевого назначения, характеризующихся высоким качеством зерна и
устойчивостью к абиотическим факторам. Тритикале, как и другие
сельскохозяйственные культуры, требует дальнейшего улучшения. В
первую очередь необходимо добиваться улучшения качества белка,
хлебопекарных и кормовых свойств, повышения устойчивости к
болезням [5].
Тритикале
характеризуется
высокой
урожайностью
сравнительно хорошей адаптивностью и в последнее время среди
зерновых культур представляет большой интерес в обеспеченных и
полуобеспеченных атмосферными осадками зонах земледелия
Казахстана. По сравнению с распространенной по площадям
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пшеницей тритикале обладает высоким иммунитетом к наиболее
распространенным листостебельным грибковым болезням. Эта
особенность культуры позволяет возделывать ее без затрат на
средства защиты растений.
Селекция культуры неразрывно связана с изучением и
пополнением коллекции. Так, в институте собрана коллекция озимого
тритикале из более 150 образцов, сортов, линий из международного
центра СИММИТ, научных организаций России, Беларуси, Украины,
Молдовы и Польши, изучаемых по типу жизни, адаптивности к
местным почвенно-климатическим условиям, хозяйственно-ценным
признакам, устойчивости к основным болезням, качеству зерна и др.
Селекционная работа по озимому тритикале в Казахском НИИ
земледелия и растениеводства проводится с 80-х годов прошлого
столетия по созданию сортов зернокормового и кормового
направлений. Ежегодный объем селекционных работ по питомникам
составляет более 800 линий и номеров, в том числе конкурсного
сортоиспытания более 20, контрольного около 100.
Для изучения в конкурсном сортоиспытании были взяты номера
и линии отечественной и зарубежной селекции, полученной из
СИММИТ и Белоруси.
Исследования проводились в 2016-2017 годах на стационаре
отдела зерновых культур, опыты закладывались по пласту люцерны,
в 3- повторениях, учетная площадь делянок 20 кв. м, норма посева 3,5
млн. всх. зерен на 1 га. Посев проводили селекционной сеялкой
ССФК -7, во 2-ой декаде октября.
Климатические условия в 2016 и 2017 годы характеризовались
благоприятными, наличие влаги от осадков обеспечило хорошие
всходы осенью и достаточный период для прохождения яровизации.
Зимние месяцы были теплыми в сравнении со среднемноголетними
показателями, перезимовка отмечена на уровне 98-100%.
Весной (март, апрель, май) сумма среднесуточных температур
была выше среднемноголетних на 12 и 5,9 °C, что является
показателем общего глобального потепления климата. Количество
выпавших осадков за этот период составили 452,3 мм и 410,6 мм
соответственно годам в отличие от среднемноголетних 167 мм.
Необходимо отметить, что в июне месяце 2017 года осадков выпало
54,5 мм, в отличие от 136,8 в 2016 году и 53,9 мм среднемноголетних.
При высокой температуре воздуха недостаточное количество влаги
имело также влияние на развитие линий.
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В целом, рост, развитие растений и формирование урожая
тритикале проходило в хороших условиях.
Фенологическими наблюдениями и изучением биологических
особенностей линии озимого тритикале были разделены на группы
спелости: скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. Была
определена продолжительность периода от всходов до начала фазы
колошения. Установлено значительное влияние климатических
условий на наступление фаз развития, в особенности колошения. Так,
в 2016 году ранним колошением, скороспелыми, с 11 по 18 мая
отмечены 6 линий - 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2019, в сравнении со
стандартом сортом Таза, у которого фаза наступила 24 мая. К
среднеспелым отнесены 8 линий с датой колошения 18-24.05. и сорт
Таза, к позднеспелым – 2 линии с колошением от 26-30.05.2016 г.
В 2017 году фаза колошения скороспелых линий наступила с 26
по 29 мая, с разницей в 11-15дней, у сорта Таза – 2 июня.
Анализ высоты растений показал влияние условий среды на этот
морфологический признак и определенную зависимость от типа
скороспелости. Так в 2016 году при высоте растений стандарта Таза в
среднем 120,6 см, у группы скороспелых варьирование высоты
оказалось в пределах 101,6-109,7 см, у среднеспелых – 116,2-135,5 см,
позднеспелых 120,4-130,7 см.
В 2017 году высота растений в целом по опыту была 108,4 см и
ниже на 9,7 см по сравнению с 2016 годом. Группа скороспелых
формировала высоту от 89,2 до 103,6 см, среднеспелые были на уровне
109-127,9 см, позднеспелые – 112,7-131,9 см. В развитии большую
стабильность проявили сорт Таза и позднеспелая линия 2017.
Результатами конкурсных сортоиспытаний 2016-2017 годов
выявлена большая разница в урожайности линий по годам.
Урожайность в среднем по опыту за 2016 год достигла 66,1 ц/га при
НСР05 -3,14ц/га, в 2017 году 38,3 ц/га при НСР05 - 1,26 ц/га, при
урожайности стандарта сорта Таза 61,7 и 36,9 ц/га соответственно. В
формировании высокой урожайности отличились скороспелые линии
со средним показателем группы 69,3 ц/га в 2016 и 39,2 ц/га в 2017
году, снижение из-за внешних неблагоприятных условий составила
30,1 ц/га; у среднеспелых в среднем урожайность была 65,4 и 38,3
ц/га, снижение 27,1 ц/га, у позднеспелых в среднем урожайность
отмечена 59,7 и 35,4 ц/га и снижение 24,3 ц/га соответственно.
Таким образом, изучением выявлено, что скороспелые формы
озимого тритикале на юго-востоке Казахстана отличались
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сравнительной короткостебельностью среди форм тритикале, при
благоприятных условиях обеспечивали высокую урожайность, но
также в большей степени реакцией снижения продуктивности на
засушливость климата. Выделены 4 высокоурожайные линии - 2019,
2006, 2010 и 2009, происхождением из СИММИТ и Белоруси.
В сравнении с ними позднеспелые формы были как
среднестебельные, так и высокостебельные, показали большую
стабильность
в
продуктивности,
но
достоверно
высокой
урожайностью линии не выделены.
Среднестебельные также формировали хорошую урожайность и
среднюю стабильность в целом. В среднем по высокой урожайности
среди группы выделены линии 2013, 2003 и 2004 из СИММИТ и
селекции Казахского НИИ земледелия и растениеводства.
Выделенные линии анализированы в лаборатории биохимии и
качества зерна. Результатами определено, что в более засушливый год
в целом у всех групп спелости зерно отличалось высокими
технологическими
качествами,
стекловидностью,
высоким
содержанием протеина, сырой клейковины, показателями ИДК.
Лучшие линии переданы для экологических испытаний и в
государственную комиссию по сортоиспытанию РК.
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О.С. Левченко
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ КРОХМАЛЬНИХ ГРАНУЛ
ЗА РОЗМІРОМ У ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО
Тритикале є однією з найперспективніших зернових культур.
Наразі у світі посилився пошук ефективних методів створення нових
форм, технологій вирощування і напрямів переробки зерна тритикале
для різних галузей промисловості. Одна з таких форм переробки –
виробництво на основі тритикале біоетанолу. Для виробництва
біоетанолу із зерна найважливіше значення має вміст крохмалю, а
також розміри його гранул. Від розмірів крохмальних гранул залежить
їх ферментабельність. Дрібні гранули крохмалю в порівнянні з
великими характеризуються більшою площею поверхні на одиницю
маси. Такий тип гранул легше піддається механічному руйнуванню під
час розмелу, що, в свою чергу, збільшує площу реагування з
ферментами на шляху перетворення крохмалю в біоетанол.
Метою дослідження був аналіз розподілу крохмальних гранул за
розміром у зерні колекційних зразків тритикале озимого, а також
виявлення форм з найбільшим відсотковим вмістом гранул розміром
від 10 до 15 мкм для подальшого використання при створення
вихідного матеріалу для селекції сортів, придатних для виробництва
крохмалю та біоетанолу.
Матеріали і методи. Дослідження виконанні у 2016 - 2017 рр. у
відділі селекції і насінництва зернових культур ННЦ «Інститут
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землеробства НААН». Предмет дослідження - сорти і селекційні
зразки тритикале озимого. Об’єкт дослідження - аналіз розподілу
розміру крохмальних гранул.
Гранулометричну структуру крохмалю досліджували методом
світлової мікроскопії. Зразки попередньо розмелювали, крохмаль
борошна забарвлювали у розчині Люголя. Всі гранули фотографували
в полі зору мікроскопа при збільшенні 21x. Розмір гранул визначали
за допомогою комп’ютерної програми ImageJ. Статистичну обробку
здійснювали у програмі Excel.
Результати. Для визначення частотного розподілу розміру
крохмальних зерен було проаналізовано 40 зразків тритикале у
повторності за 2 роки. До уваги брали лише великі гранули
крохмалю, гранули розміром менше 10 мкм не враховували, оскільки
їх кількість невелика, а варіювання розміру незначне. В результаті
проведених вимірювань виявили, що зразки тритикале мають суттєву
різницю за середнім розміром крохмального зерна при значній
дисперсії. Зразки, що мали гранули з максимальним розміром: № 123124/16 – 32,1 мкм, сорт Маєток Поліський – 31,7 мкм, № 141-144/16 –
31,0. Найменшими гранулами відзначилися такі зразки: № 221222/16, 135-140/16 та сорт Поліський 7 – 10,1 мкм.
Проте важливо не тільки наявність гранул того чи іншого
розміру, але й їх відсотковий вміст від загальної кількості. У більшості
зразків від 40 до 50% гранул мали розміри у межах 10-15 мкм, від 35
до 45% були розміром 15-20 мкм, 10-20% мали розмір від 20 до 25 мкм
і до 5% більше 25 мкм. Від вказаних середніх показників особливо
відрізняються такі селекційні номери: 123-124/16 мав майже 60%
гранул розміром 10-15 мкм; 135-145/16 мав більше 50% гранул
розміром 15-20 мкм; 87-92/16, 123-124/16 та 165-168/16 мали до 1%
гранул розміром більше 30 мкм.
Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено,
що більшість сортів і селекційних номерів мають гранули розміром від
10 до 30 мкм. Також, на основі проведеного аналізу розподілу за
розміром, можна зробити висновок, що найбільша частка крохмальних
гранул у тритикале озимого має розміри 10-15 та 15-20 мкм. Оскільки
встановлений діапазон розміру гранул від 10 до 20 мкм є придатним та
оптимальним для переробки на біоетанол, то сортозразки з таким
крохмалем є перспективним вихідним матеріалом для подальшої
селекції.
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УДК 633.14: 633.11.004.12
Н. В. Симоненко
НОСІВСЬКА СЕЛЕКЦІЙНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
МИРОНІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПШЕНИЦІ
ІМЕНІ В.М. РЕМЕСЛА НААН
В. В. Скорик, кандидат с.-г. наук, заступник директора
ТОВ «АПК ВНІС»
ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА ЖИТА ОЗИМОГО
В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Одна з умов виробництва високоякісного хлібопекарського
зерна озимого жита є селекція і добір сортів. Відомо, що ступінь
стійкості сорту до проростання «на пні» передбачає хлібопекарські
якості зерна жита. Схильність сорту до проростання «на пні» значно
залежить від морфологічних особливостей рослини і, головним
чином, від тривалості періоду спокою дозрівшого насіння.
З метою оцінки і добору сортів з високими хлібопекарськими
властивостями для умов Полісся і Лісостепу України, нами проводились
польові досліди відповідно методики Державного сортовипробування і
аналіз якості зерна в аналітичній лабораторії Ніжинського державного
педуніверситету імені М.В. Гоголя. Масу 1000 зерен визначали по
ДСТУ 10842-89, натурну масу зерна – по ДСТУ 10840-64, «Число
падіння» (ЧП) - ДСТУ 27676-88. Активність сумарної амілази
встановлювали шляхом вилучення амілази із зерна розчином NaCl і
подальшим колориметричним визначенням кількості негідролізованого
крохмалю. В’язкість водного екстракту зернового шроту визначали
центрифугуванням розчину при кімнатній температурі протягом 20 хв. з
подальшим виміром віскозиметром ВПЖ-2. Вміст пентозанів у зерні
визначалось орцинол-хлоридним методом Albaum і Umbreit (1947)
модифікованим Hashimoto. Вміст білку і крохмалю у зерні визначали за
допомогою інфрачервоного аналізатора.
У 2015-2018 роки «Число падіння» (ЧП) у 15 зразків озимого жита Хлібне; Синтетик-38; Дозор; Жатва; Забава; Кобза; Амей; Верша; Сіріус;
Synthetic-5,6; Крупнозерне; F26 Syntetyc-6/Hl-1Hl-1, забарвлені лігули;
HlHlwcwcelelanan; HlHlwcwcelel, кругле зерно; Довге зерно - в умовах
Лісостепу України (Носівська СДС) коливалось від 97,00±4,60с.
(HlHlwcwcelel, кругле зерно) до 247,25±18,85 с. (Сіріус). У посушливому
2015 році у досліджених зразків жита спостерігався найвищий ( )
показник ЧП - 212,47±17,35 с., V=31,62±5,77%, що коливався в межах
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від 79,00с. (HlHlwcwcelel, кругле зерно) до 294,00 (Крупнозерне). У
зразків Хлібне, Дозор, Жатва; Забава; Кобза; Сіріус; Synthetic-5,6;
Крупнозерне показники ЧП ( ) порівняно з іншими зразками були більш
високі і задовольняли вимоги І товарного класу зерна. В той час у
короткостеблових популяціях з альтернативними ознаками - F26 Syntetyc6/Hl-1Hl-1, забарвлені лігули; HlHlwcwcelelanan; HlHlwcwcelel, кругле
зерно - даний показник був дуже низьким - 139,25±16,06 с., 106,75±11,52
с., 97,00±4,60с. Це ІІІ клас якості товарного зерна.
В усі роки збирання врожаю проводилось у фазі повного
дозрівання зерна. До цього часу видимого проростання зерна не
спостерігалось. Дослідження показали, що у досліджених зразків різна
величина ЧП обумовлена різним вмістом у зерні білку, різною
активністю амілолітичних ферментів і, відповідно, вмістом крохмалю.
При цьому високий вміст білку у зерні певного зразка обумовлює
низьке значення ЧП (r=-0,190). При вмісті білку вище 11,0-11,5% і
активності амілази вище 85-90 мг гідролізованого крохмалю ЧП
наближається до мінімальних величин (79-97 с.) З підвищенням
активності амілази знижується вміст крохмалю (r=-0,901) і ЧП (r=0,614). Вміст водорозчинних пентозанів і в’язкість водного екстракту
зернового шроту у досліджених зразків теж був різний.
Таким чином, міжсортова мінливість якості зерна озимого жита
залежить від природних умов його формування і дозрівання. Комерційні
сорти і представлені популяції відрізняються активністю амілолітичних
ферментів, вмістом крохмалю, білку у зерні. Підвищення вмісту білку у
зерні негативно відображалось на величині «Числа падіння».
Ю. А. Сущевич, научный сотрудник
Ю. К. Шашко, кандидат с.-х. наук
РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО
ЗЕМЛЕДЕЛИЮ», РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г. ЖОДИНО
ОЦЕНКА СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К СЕТЧАТОЙ ПЯТИСТОСТИ DRECHSLERA TERES
Сетчатая пятнистость ячменя – одна из самых вредоносных
болезней озимого и ярового ячменя, которую вызывает
несовершенный гриб Pyrenophora teres Drechsler. Распространенность
и интенсивность развития болезни во многом зависит от погодных
условий, складывающихся в весенне-летний период. В годы, когда
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наблюдается прохладная и дождливая весна и лето потери урожая
могут достигать 40%.
В связи с этим проводится поиск устойчивых сортов, линий и
форм, в том числе доноров устойчивости, среди коллекционного,
селекционного материала и потомства от гибридизации.
В лабораторных условиях нами были изучены 200 сортообразцов
на устойчивость к сетчатой пятнистости бензимидазольным методом.
Семена испытуемых сортов помещали в кюветы на слой смоченный
водой ваты. Кювету прикрывали стеклом и помещали под
светоустановку. После прорастания семян стекло снимали. Проростки
каждого сорта разрезали на 3-4 отрезка размером 1-1,5см и
раскладывали в эмалированную кювету на вату, смоченную 0,004%ным раствором бензимидазола.
Образец каждого сорта был представлен 10 отрезками листьев,
взятыми с разных растений. Далее готовили суспензию гриба,
которую наносили на отрезки листьев. Кювету с отрезками помещали
в затемненное место на 12-16 ч (при температуре 18-20°С), а затем
переносили под светоустановку с 12-часовым режимом освещения и
температурой 21-26°С.
Реакцию на заражение учитывали на 5-6 сутки после
инокуляции по 4-бальной шкале оценок устойчивости ячменя к
гельминтоспориозу по характеру проявления болезни на листе (рис.1)

Рис. 1. Бензимидазольный метод исследований
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Также нами был заложен искусственный инфекционный фон для
проведения оценки сортообразцов ячменя на болезнеустойчивость в
полевых условиях, что необходимо для последующего проведения
корреляционного анализа между результатами лабораторной и
полевой оценки.
При создании искусственного инфекционного фона в полевых
условиях (Афанасенко, 1977, 1987) через каждые 2 рядка испытуемых
образцов ячменя мы высевали 1 рядок высоковосприимчивого сорта.
В нашем случае в качестве высоковосприимчивого сорта (накопителя
инфекции) мы использовали сорт Thuringia.
Для заражения растений применялась споровая суспензия из
белорусских изолятов патогена. За месяц до инокуляции из сухих
пораженных листьев, собранных в предыдущий вегетационный
период, выделяли чистую культуру гриба. Патоген культивировали
под светоустановкой в течение 8-9 суток и затем переносили в
темноту на 1-2 суток. Растения заражали в фазу начала кущения.
Первый учет типов реакции растений проводили через 14 дней после
заражения, второй – в фазу молочной спелости. При повторном
учете учитывали не только тип реакции, но и развитие болезни с
использованием шкал Афанасенко. Коллекционные образцы
дифференцировали
по
устойчивости
на
иммунные,
высокоустойчивые, относительно устойчивые, восприимчивые и
высоковосприимчивые.
Большинство
коллекционных
и
селекционных образцов поражается средне или сильно и только
некоторые – слабо. Из изученных образцов иммунные
отсутствовали, высокоустойчивых 3, относительно устойчивых 39,
восприимчивых 111, высоковосприимчивых 47.
По полученным данным полевой и лабораторной оценки типа
реакции был проведен корреляционный анализ. Коэффициент
корреляции между лабораторным и полевым опытом (фаза кущения)
r = 0,87, а между лабораторным и полевым опытом (фаза молочной
спелости) r = 0,73.
То есть можно сделать следующий вывод: лабораторный метод
пригоден для предварительной оценки устойчивости образцов ячменя
к сетчатой пятнистости. Позволяет четко дифференцировать генотипы
ячменя по устойчивости и практически не уступает полевому. Причем,
данный метод позволяет оценивать устойчивость образцов независимо
от сложившихся погодных условий, что значительно ускоряет процесс
отбора устойчивых образцов для селекции.
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Из изученных образцов высокой устойчивостью к сетчатой
пятнистости и отдельным хозяйственно-полезным признакам
выделились следующие образцы: Linus, Tabora, Мик 1, Кузнецкий,
Нутанс 3291. Данные сортообразцы могут быть использованы как
источники устойчивости при создании новых сортов.
По результатам полевой и лабораторной оценки на устойчивость
к сетчатой пятнистости нами были отобраны образцы для проведения
гибридизации.

УДК 631.526.3:633.15
Р. О. Спряжка, аспірант кафедри генетики, селекції і насінництва
ім. проф. М.О. Зеленського
В. Л. Жемойда, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва
ім. проф. М.О. Зеленського канд. с.-г. наук
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ОЦІНКА САМОЗАПИЛЬНИХ ЛІНІЙ КУКУРДЗИ
ЗА ВМІСТОМ КРОХМАЛЮ
Сучасні проблеми потребуюсь сучасних рішень і проблеми
аграрного сектору не виключення. Поряд із отриманням високих
врожаїв сільськогосподарських культур потрібно піклуватися і про
якість вирощуваної сировинної продукції. Зокрема кукурудза, із якої
за даними ФАО виробляється більше 5000 видів різноманітної
продукції, характеризується підвищеним вмістом крохмалю, отже
робота із подальшим його збільшенням в зерні кукурудзи була, є і
буде актуальною.
Одним із видів продукції, що виробляється із зерна кукурудзи, є
біоетанол. Кукурудза, як високоврожайна крохмалевмісна культура,
являє собою одне із відновлюваних джерел енергії. Селекція на
підвищення вмісту крохмалю в зерні кукурудзи, на фоні сильного
зменшення запасів нафти та природного газу, має не аби які
перспективи.
З метою визначення перспективних батьківських компонентів
для отримання гібридів із підвищеним вмістом крохмалю було
проаналізовано 46 самозапильних ліній кукурудзи переданих із
Національного центру генетичних ресурсів рослин України, зокрема
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лінії-носії рецесивних алелів генів ae, wx та інші. Ген не збільшує
вміст амілози в крохмалі до 60%, а при наявності гену wx крохмаль в
зерні кукурудзи складається повністю з амілопектину.
Відсотковий вміст крохмалю в зерні самозапильних ліній
кукурудзи визначався за допомогою аналізатора «Infratec
GrainAnalyzer». Принцип роботи даного приладу ґрунтується на
вимірюванні поглинання пробою електромагнітного випромінювання.
Після проведення біохімічного аналізу зразки було розподілено
на групи за вмістом крохмалю згідно класифікатора-довідника виду
Zea Mays L. інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України.
Всі випробовувані зразки кукурудзи відносяться до груп із
високим (66-70%) та дуже високим (понад 70%) вмістом крохмалю у
зерні. Це, в свою чергу, є підставою для використання усіх
випробовуваних самозапильних ліній у подальшому селекційному
процесі для отримання гібридів кукурудзи із підвищеним вмістом
крохмалю.
Найкращі результати за вмістом крохмалю показали зразки: ВК
13 – 71,41%; ВК 69 – 71,4%; АЕ 392 – 71,15%; АЕ 464 – 71,47% та Q
170 – 71,58. Зразок ВК 69 є еталоном дуже низького вмісту амілози в
крохмалі (менше 20%) , а зразок АЕ 392 – високого (51-80%). А
найнижчим вмістом крохмалю характеризувались самозапильні лінії
АЕ 746 – 67,1%; АЕ 801 – 66,5%; ВК 36 – 69,52% та УХК 667 –
69,92%.
З практичної сторони, одержані результати можуть підвищити
рентабельність при вирощуванні кукурудзи на енергетичні цілі, а
також покращити якість сировини, котра використовується для
виробництва біопалива. Також дані результати допоможуть в
вирішенні проблем із покращення якісних показників зерна
кукурудзи.
Підводячи підсумок вищесказаного можна рекомендувати
самозапильні лінії кукурудзи: ВК 13, ВК 69, АЕ 392, АЕ 464 та Q 170
для використання в якості батьківських компонентів при створенні
гібридів кукурудзи із поліпшеним якісним складом, зокрема
підвищеним вмістом крохмалю.
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УДК633.15:57.017.6:631.5
О. Є. Клімова, кандидат с.-г. наук
О. О. Бідник
ДУ ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН
МІНЛИВІСТЬ ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК ГІБРИДІВ
КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ ПРИ ЗАГУЩЕННІ ПОСІВІВ
У підвищенні врожайності кукурудзи цукрової поряд з
впровадженням у виробництво нових гібридів визначальну роль
відіграє технологія вирощування високих і сталих врожаїв.
Оптимізація густоти стояння як фактор збереження і підвищення
генетичного потенціалу врожайності гібридів особливо гостро
актуалізується при сучасній змінності клімату.
Мета роботи – вивчення особливостей формування
господарсько-корисних ознак залежно від густоти стояння, що є
важливим етапом виділення толерантних до загущення генотипів
даної культури. Так як гібриди є відкритими генетичними
системами і вони функціонують у мінливих умовах середовища, то
останні і визначають їх продуктивність та стійкість до підвищення
щільності стеблестою.
Основою досліджень була постановка двофакторних дослідів
де фактор А – гібриди, фактор В – густоти 35, 40, 50, 60 тис.
рослин/га. Експериментальну частину роботи виконано в аномально
посушливих (ГТК=0.47 та 0,62) умовах 2017-2018 рр.
Синельниківської селекційно-дослідної станції у відповідності з
методичними рекомендаціями. Агротехніка в дослідах загальноприйнята для зони. Облікова площа ділянок 9,8 м2 за трьох разового
повторення.
Доведено, що збільшення щільності стеблестою рослин з 35 до
60 тис. за дії посухи зумовлювало подовження періоду «сходицвітіння 50% качанів» на 4–9 діб у Кліментіни, Медунки та
Марічки, на 3 доби у Пальміри та на 1 добу у Спокуси. За даних
градієнтів густот відзначено зменшення висоти рослин у гібридів на
7,3–11,7%, висоти прикріплення качанів на 17,3–34,0%, маси
кондиційних качанів на 28,4–33,7%, їх довжини на 9,8–17,1%,
кількості зерен в ряду на 9,4–24,9%, озернення качанів на 10,5–
25,1%, довжини зернівок на 13,1–22,4%, кількості качанів на
рослині на 11,4–27,8% та збільшення на 10,8–29,8% кількості
безплідних рослин.
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Вивчення норми реакції гібридів на різних фоні загущення
рослин уможливило виділення як стабільних, так і мінливих ознак
морфоструктури рослин і складових їх продуктивності. У Медунки
більшість ознак характеризувались низькою мінливістю – V=0,65–
9,54%. Виключення становила маса качанів (V=13,27–16,99%) та
висота їх прикріплення (V=9,36 – 12,50%). У решти гібридів
встановлено як низькі (V<9,87%), так і середні (V=10,14–17,55%)
метрики.
Постійно високо стабільними за вирощування гібридів на різних
варіантах густот виявились довжина кондиційних качанів, їх
товщина, кількість рядів зерен на них та висота рослин. Мінливими
були маса качанів (V=8,49–17,49%), кількість зерен в ряду (V=4,29–
11,52%), їх кількість на качані (V=2,60–12,74%), довжина зерна
(V=6,12–11,13%), кількість качанів на рослині (V=5,65–14,66%) та
висота їх прикріплення (V=9,36–17,55%). Їх мінливість забезпечувала
стабілізацію генетичної системи продукційного процесу генотипів як
за дії густот стояння, так і впливу на них погодних умов завдяки
підвищенню компенсаторності цих ознак.
Ущільнення посівів до 60 тис. рослин/га забезпечувало у
Спокуси, Клімнетіни та Медунки зростання збору кондиційних
качанів до 27,9 – 31,4 тис. шт/га, або на 12,8–30,3% відносно 35 тис. У
Марічки і Пальміри за густоти 40 тис. зібрано24,9–27,9 тис. шт
качанів/га. Приріст до густоти 35 тис. у них становив 7,7–17,9%.
Виші рівні загущення ценозів зумовлювали зниження цього
показника.
Максимальна врожайність кондиційних качанів у гібридів
першої групи (4,59–5,81 т/га) буда сформована за густоти 50 тис., а у
другої (4,59–5,45 т/га) при 40 тис. рослин. Дані густоти є
оптимальними для гібридів цих груп. Найвищу господарську цінність
при вирощуванні кукурудзи цукрової мають толерантні до загущення
гібриди Кліментіна і Медунка, які формують максимально можливу в
даних умовах врожайність товарної продукції.
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Є. В. Лазарєв, аспірант
ДУ ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН

ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ДО
ЗБУДНИКА ЛЕТЮЧОЇ САЖКИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО
СТЕПУ УКРАЇНИ
Ураження кукурудзи хворобами та шкідниками є однією з
провідних причин їхньої низької продуктивності та погіршення якості
отриманого врожаю. В Україні найбільшу загрозу для посівів
кукурудзи складає летюча сажка, особливо у степовому регіоні при
монокультурі. Однією з головних причин істотного поширення
збудника летючої сажки є швидке наростання температури повітря у
період сівба-сходи. Якщо у 2014 р. збудника спостерігали в 11
областях на 6% обстежених площ, то у 2015 р. – у 16 областях на 7%
посівних площ.
Симптомогенез летючої сажки кукурудзи описаний багатьма
авторами (Марков, 2016; Баннікова, 2016; Татаринова, 2015;
Иващенко, 2015), де відмічено широкий їх поліморфізм. Збудником
хвороби є гриб Sphacelotheca reiliana, який уражує рослини цілком,
але проявляється збудник через плодове тіло на генеративних
органах – качанах і волоті.
Перші симптоми ураження летючою сажкою, зазвичай,
спостерігаються під час викидання волоті та виявляється у вигляді
руйнування практично всього органу із утратою статевих функцій, а
також на початкових етапах формування рослин через їх загибель,
або відставання у розвитку. Уражені генеративні органи
перетворюються на сажкову масу прикриту білувато-рожевою
плівкою, що розривається по мірі дозрівання теліоспор. Зокрема,
качани при ураженні S. reiliana найчастіше перетворюються на
овально-конусоподібне жовно, що складається із чорної маси
теліоспор і залишків провідних пучків стрижня.
Шкодочинність хвороби проявляється через недобір урожаю
частіше у розмірі 15-20%, а інколи і понад 50%. Крім того, збудник
здатен знижувати продуктивність зовні здорових рослин при
латентному протіканні інфекції. Під впливом різних екологогеографічних чинників гриб S. reiliana зазнає еволюційних змін, які
проявляються у різних степенях вірулентності збудника,
відмінностях у характері живлення і пристосуванні до екологічних
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факторів, що вказує на внутрішньовидову спеціалізацію збудника.
Оскільки здатність летючої сажки до утворення нових більш
патогенних рас сприяє зростанню шкодочинності хвороби,
актуальним є запровадження постійного моніторингу та селекції
гібридів кукурудзи на стійкість до цього збудника, використання
яких разом з ефективними агротехнічними методами повинно
забезпечити захист посівів.
Метою досліджень була оцінка стійкості сучасних ліній селекції
ДУ ІЗК НААН України до збудника летючої сажки в умовах
північного Степу України.
У 2018 р. погодні умови в цілому були сприятливі для розвитку
S. reiliana – знижена вологість ґрунту у період від посіву до появи
сходів (7-17 травня) і оптимальна добова температура повітря.
Досліджений матеріал висівали у 3 повтореннях та у 2 строки з
різницею між датами посіву у 10 діб. Появу перших сходів на 1
строку було відмічено 7 травня, на 2 строку – 17 травня.
Відповідно до отриманих результатів досліджень у 2018 р. за
рівнем ураження всі зразки були розподілені на чотири категорії:
стійкі (0% ураження), низької (до 10%) та середньої чутливості (до
20%) і нестійкі до захворювання (понад 20%).
До зразків з низькою чутливістю були віднесені наступні лінії :
ДК 267 МВ, ДК633/325МВ, ДК3044, ДК3070МВ, ДК231, ДК742,
ДК365, ДК247МВ. Такі лінії, як ДК212МВ, ДК680МВ, ДК517МВ,
ДК633266МВ, ДК744, ДК777, ДК959, ДК239МВ, ДК129-4 і ДК367
показали середню чутливість. Нестійкими до захворювання летючою
сажкою виявилися зразки : ДК267/959, ДК257, ДК216, ДК315,
ДК2064, ДК4172, Р354, ДК2323МВ, ДК276МВ та ДК4538.
Відповідні дослідження планується продовжити в 2019-2021 рр.
з метою виявлення джерел стійкості до збудника летючої сажки,
виявлення факторів запобігання розповсюдження цієї хвороби та
створення гібридів кукурудзи, резистентних до ураження S. reiliana.
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завідувач відділу селекції та насінництва льону і ріпаку
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
Jung Young Yun, Kreves Development Co., Ltd., Seoul, Korea
РІЗНОЯКІСНІСТЬ НАСІННЯ І ЙОГО ВПЛИВ НА ВМІСТ
ЕРУКОВОЇ КИСЛОТИ У РІПАКУ
Ріпак – цінна олійна культура, що входить в трійку найбільш
широко використовуваних у світі. Вона є добрим попередником,
цінним сидератом та біофумігантом, але основним її призначенням є
виготовлення харчової олії. Між тим і на олію технічних сортів
ріпаку також існує стійкий попит.
Олія сортів ріпаку технічного напряму є цінною сировиною для
олеохімічної та паливно-мастильної промисловостей у виробництві
високо-температурних лубрикантів, нейлон, пластику, покривних
агентів для полімерних матеріалів, ерукаміду, фарб, чорнил, мила та ін.
поверхнево-активних речовин. Від олії класичних сортів ріпаку типу
«00» олія сортів технічного (++) напряму відрізняється високим
вмістом ерукової кислоти, що становить 40 – 60% від загального вмісту
жирних кислот насінини та глікозинолатів. З даними досліджень,
вживання у їжу високоерукового ріпаку є небезпечним для серцевосудинної системи і пов’язане з ризиком для здоров’я (Beare et al. 1963).
Для технічного напряму використання такий ріпак цілком придатний.
До складу олії ріпаку входять пальмітинова, стеаринова,
олеїнова, лінолева, ліноленова, арахідонова, ейкозенова та ерукова
кислоти. У старовинних ландрасів ріпаку як і у багатьох інших диких
видів з родини Brassicaceae найбільшу частку серед жирних кислот
мала ерукова кислота, що мала, ймовірно, еволюційне значення.
Як відомо, вміст ерукової кислоти у насінні ріпаку контролюється
двома локусами E1 i E2 (Harvey and Downey, 1964), що картовані у
ріпаку (Thormann et. al. 1996). У циклі біосинтезу ерукової кислоти у
зародку насінини основним шляхом утворення ерукової кислоти є
процес елонгації ланцюжка олеїнової кислоти (Bao et al., 1998). У
арабідопсису (Arabidopsis thaliana) ідентифіковано елонгазу жирних
кислот 1 (fatty acid elongase 1 – FAE1) що є основними кандидатами в
гени, які зумовлюють подовження C18:1 (олеїнової кислоти) до C22:1
(ерукової кислоти) (Kunst et al. 1992). У ріпаку (Brassica napus)
ідентифіковано два гомологи до FAE1 гена арабідопсису: Bn-FAE1.1 та
Bn-FAE1.2 (Rahman et al. 2008), що знаходяться у геномах А і С.
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Мутації, які блокують процес синтезу ерукової кислоти (e1 i e2),
зумовлюють переважання вмісту олеїнової кислоти, що селекційним
шляхом дозволило знизити вміст ерукової кислоти до рівня менше 2%.
Відомо, що крім генетичних факторів на вміст ерукової кислоти
впливають умови вирощування (сума активних температур і сонячна
інсоляція, строки посіву, забезпеченість елементами живлення,
рівномірність і норма висіву і одночасність достигання насіння).
Тому визначення впливу цих факторів на вміст ерукової кислоти у
насінні є актуальним
Метою нашого дослідження був вплив різноякісності насіння на
вміст ерукової кислоти. Для цього у насіння високоерукових ярих ліній
ріпаку HR214/18, HR63/18, HR61/18 з одного стручка (у трьох
повтореннях) з різних частин рослини (верхівка, середній і нижній
ярус), а також у насіння лінії ріпаку озимого WR673/18 (вирощеного в
умовах Панфильської ДС ІЗ НААН, Яготинського р-ну, Київської
області та Черкаської ДС ІЗ НААН, Смілянського р-ну Черкаської
області) методом газової хроматографії визначали жирно-кислотний
склад. У лінії озимого ріпаку з проби насіння масою 0,5 кг виділяли
незріле (світло-коричневе) і повністю сформоване насіння з природним
забарвленням. Олію отримували шляхом вичавлювання на
лабораторному пресі фірми Оліс (Україна). Аналіз проводили на
хроматографі Agilent 7820A GS System з полуменево-іонізаційним
детектором (ПІД) і колонкою DB-FFAP 30м, 0.32мм×0.25мкм. Для
експерименту використовували газ-носій – гелій, швидкість 2,2 мл/хв;
гази горіння: водень і повітря. Температура інжектора: 250 оС,
температура ПІД: 300 оС, об’єм проби – 1 мкл. Метилові ефіри жирних
кислот отримували методом переетерифікації. Компонентний склад
метилових ефірів жирних кислот олії визначали методом внутрішньої
нормалізації з використанням ПО Open Lab CDS фірми Agilent (США).
У результаті досліджень ярого генотипу, було виявлено, що
варіювання вмісту ерукової кислоти у насінні з різних частин рослини
було статистично недостовірним. У лінії HR214/18 воно було у межах
17 – 19%, у лінії HR63/18 – 33 – 34%, у лінії HR61/18 – 39 – 42%.
При аналізі різних фракцій насіння лінії ріпаку озимого WR673/18
таким чином виявлено істотну відмінність у вмісті ерукової кислоти.
Так у зрілому насінні, що вирощене в умовах Черкаської ДС вміст
ерукової кислоти становив 54%, тоді як у незрілому – 47%. У того ж
генотипу в умовах Панфил у зрілому насінні вміст ерукової кислоти
був на рівні 53%, тоді як у незрілому становив 52%.
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З отриманих результатів можна зробити припущення, що на
вміст ерукової кислоти у насінні достовірно не впливає місце
формування цього насіння на рослині, але впливає генотип рослини.
Фаза стиглості, у якій зібрано насіння ріпаку також, ймовірно,
впливає на вміст ерукової кислоти. Результати порівняння
жирнокислотного складу зрілого і незрілого насіння вказують на
зниження вмісту ерукової кислоти у незрілому насінні на 1 – 6%.
Тому, з метою зниження втрат, є доцільним контроль за вмістом
незрілих зерен за виробництва високоерукового насіння та у
селекційному процесі.
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Є. В. Заїка, кандидат с.-г. наук
В. В. Кондратюк, науковий співробітник
Т. М. Новікова, агроном
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
НАПРЯМИ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ
ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ОЛІЇ РІПАКУ
ДЛЯ ХАРЧОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
Ріпак є важливою олійною культурою, яка має сприятливий для
харчування жирнокислотний склад олії за співвідношенням насичених
і ненасичених жирних кислот. Ця культура широко користується
попитом на міжнародному ринку, де за обсягами виробництва
поступається тільки сої. Найбільшими виробниками ріпаку є країни
Європейського Союзу, Канада, Китай, Індія.
В Україні за площами вирощування ріпак поступається тільки
соняшнику та сої. У 2018 р. площі під ріпаком становили 1042 тис. га,
а валовий збір – 2,19 млн тонн. У 2019 р. обсяг вирощування ріпаку
збільшився майже на 40%, що свідчить про зростання інтересу до цієї
високорентабельної культури.
Одним з головних факторів зростання виробництва ріпаку є
створення нових високопродуктивних сортів і гібридів. Нині в реєстрі
зареєстровано близько 250 сортів та гібридів ріпаку озимого. Більшість
з них належить до харчового напряму – низькоерукових ( low erucic acid
– “LEAR”) сортів чи гібридів, що містять ерукової кислоти в насінні не
більше 2% та глікозинолатів – не більше 30 ммоль/г. Це базова вимога
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до усіх сортів ріпаку, що використовують для отримання харчової олії.
Крім ерукової кислоти до складу олії ріпаку входять різноманітні жирні
кислоти: пальмітинова (16:0), стеаринова (18:0), олеїнова (18:1),
лінолева (18:2), ліноленова (18:3), арахідова (20:0) ейкозенова (20:1) та
ін. Поліпшення біохімічного складу може відбуватися у різних
напрямах. Існуючі селекційні програми сфокусовані на отриманні олії з
характеристиками, що відповідають вимогам споживачів та переробної
промисловості.
Один з напрямів – це створення високоолеїнових/
низьколіноленових (High oleic/low linoleic acid – “HOLA”) генотипів,
що дозволяє виключити вторинну обробку олії і уникнути появи
трансжирів, а також використовувати олію таких сортів чи гібридів
для потреб здорового харчування як функціональний продукт. У олії
HOLA сортів ріпаку вміст ліноленової кислоти зменшено від 9% до
2% (Scarth et. al., 2006). Це збільшує стабільність цієї олії при
зберіганні порівняно з олією звичайних LEAR генотипів (Przybylsky
et. al., 1993). Також поліпшуються характеристики такої олії при
смаженні (Petukhov et. al., 1999). Завдяки кореляційним змінам у
жирнокислотному складі генотипів при зменшенні вмісту ліноленової
кислоти збільшується вміст цінної олеїнової кислоти від 60% до 85%
та лінолевої від 20% до 27% (Abidi et al., 1999), що за властивостями
наближає таку олію до оливкової (Warner and Mounts, 1993).
Існують й інші напрями поліпшення жирнокислотного складу
олії ріпаку. Сорти ріпаку з високим вмістом лауринової кислоти
(близько 31%) створені в США для використання їх олії як
компонента для кондитерських виробів, замінників молока для кави в
противагу кокосовій олії. Іноземні селекціонери, зокрема у Швеції,
створюють сорти з високим вмістом стеаринової кислоти (близько
30%) (Vecchio, 1996) та пальмітинової кислоти (близько 10%) для
потреб хлібопекарної промисловості, де вони здатні замінити
гідрогенізовані жири. Також для потреб здорового харчування
створено генотипи зі вмістом до 40% γ-ліноленової кислоти (Tso
et al., 2001). Розробці сортів з високим вмістом стеаридонової кислоти
та ін. омега-3 жирних кислот в США приділяється значна увага,
оскільки вони здатні компенсувати відсутність риб’ячого жиру у
харчуванні.
Дослідження сортів ріпаку озимого за жирнокислотним
складом були проведені з метою виявлення генотипів, що
найбільше відповідають вимогам виробництва і можуть бути
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використані в селекційному процесі. Матеріалом дослідження були
27 сортів та гібриди ріпаку німецької та української селекції. Аналіз
проводили на хроматографі Agilent 7820A GS System з полуменевоіонізаційним детектором (ПІД), оснащеному колонкою DB-FFAP
30м, 0.32мм×0.25мкм. Для експерименту використовували газ-носій
– гелій, швидкість 2,2 мл/хв; гази горіння: водень і повітря.
Температура інжектора: 250 оС, температура ПІД: 300 оС, об’єм
проби – 1 мкл. Метилові ефіри жирних кислот отримували методом
переетерифікації. Компонентний склад метилових ефірів жирних
кислот олії визначали методом внутрішньої нормалізації з
використанням ПО Open Lab CDS фірми Agilent (США).
Статистичну обробку отриманих даних проводили з допомогою
Microsoft Excel 2010.
Вміст пальмітинової кислоти у зразках в середньому становив
4,60% і варіював у межах від 3,80% до 5,50%. Стеаринову кислоту
було виявлено у третини сортів, у яких вона знаходилася на рівні
1,64%, – у решти вона містилася у кількості менше 0,5%, що
ймовірно є генетичною особливістю цих сортів. Олеїнова кислота
серед сортів варіювала в межах від 51,70 до 64,70%. Вміст лінолевої
кислоти у більшості зразків був на рівні 16,43 – 22,32% при
середньому вмісті 19,19%. Середній вміст ліноленової кислоти у
зразках був на рівні 8,88% і у різних генотипах мав значення від 6,33
до 12,61%. В усіх зразках вміст ерукової кислоти був менше 1%, що
відповідає ріпаку «00» типу.
Отже більшість сортів містять олеїнову кислоту у кількості від
52 до 65% і належать до високоолеїнових. Також, в результаті
дослідження виявлено генотипи, що можуть бути генетичними
джерелами високого вмісту олеїнової кислоти – Синтетик, Фінес та
Хаяк та низького вмісту ліноленової кислоти – гібрид Синтетик та
сорт Смарагд. Дослідження жирнокислотного складу олії ріпаку є
важливим елементом у при підборі вихідного матеріалу, перевірці
показників якості селекційних ліній на кінцевих ланках селекційного
процесу та в насінництві.
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УДК 631.362.3
Е.Б. Алієв, завідувач відділу техніко-технологічного забезпечення
насінництва, кандидат технічних наук, старший дослідник
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЧНОГО
ФЕНОТИПУВАННЯ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ
Дослідження процесу автоматичного фенотипування насіння
соняшнику були проведені на стенді (рис. 1).

а
б
1 – відеокамера Video Microscope Camera 1080P 16MP HDMI USB
виробництва Eakins; 2 – набори світлодіодів трьох типів (червоний,
зелений, синій); 3 – персональний комп’ютер; 4 – захисний екран; 5 –
насіння
Рис. 1. Конструктивна схема (а) і загальний вигляд (б)
експериментального пристрою для автоматичного
фенотипування насіння
В якості об’єкту дослідження було обрано насіння соняшника
наступних сортозразків колекції Інституту олійних культур НААН:
APS04, HA300Б, HAP7, I2K87, InK1276, LD4, AH70029RF, APS10,
HA298, I2K670, I3K1070, In18906, InK85, InK1124, InK2830, LD722,
LD723, M19, RHA273, SL2966, КГ13, КГ15, КГ111, КГ113, Л7242,
Л259524, СЛ1218, СЛ2354, I2K20031, In7034, In18917. Обрані насіння
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сортозразків соняшника відрізнялися між собою за маркерними
ознаками, а саме за забарвленням. В якості фактору досліджень було
обрано освітлення, яке встановлювалося за допомогою вмикання або
вимикання діодів певного кольору. Для досліджень було прийнято
чотири типа освітлення: червоне (R = 255, G = 0, B = 0), зелене (R = 0,
G = 255, B = 0), блакитне (R = 0, G = 0, B = 255) і біле (R = 255, G =
255, B = 255). Критеріями ідентифікації насіння є гістограми
розподілу кольорів областей насіння в колірному просторі RGB.
Гістограми розподілу кольорів областей насіння соняшнику
сортозразка RHA273 в колірному просторі RGB при різному освітлені
представлені на рис. 2.
Червоне освітлення
(R = 255, G = 0, B = 0)

Зелене освітлення
(R = 0, G = 255, B = 0)

Блакитне освітлення
(R =0, G = 0, B = 255)

Біле освітлення
(R = 255, G = 255, B = 255)

Рис. 2. Гістограми розподілу кольорів областей насіння
соняшнику сортозразка RHA273 в колірному просторі RGB
В результаті аналізу отриманих гістограм розподілу кольорів
областей насіння соняшнику в колірному просторі RGB встановлено,
що у випадку однорідності кольору найбільш виразно видно
дискретність каналів при червоному освітлені. При цьому гістограма
має по одному максимуму для кожного каналу, який зміщується в
залежності від забарвлення насіння. Так для чорного забарвлення R =
182-189, G = 194-202, B = 211-218, а для білого R = 112-118, G = 124129, B = 133-139.
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Також виявлено, що у випадку двокольорового забарвлення
насіння соняшнику на гістограмах рис. 3 спостерігається два
максимуми, кожен з яких відповідає одному з кольорів. Частоти цих
максимумів відповідають інтенсивності кожного з кольорів.
Червоне освітлення
(R = 255, G = 0, B = 0)

Зелене освітлення
(R = 0, G = 255, B = 0)

Блакитне освітлення
(R =0, G = 0, B = 255)

Біле освітлення
(R = 255, G = 255, B = 255)

Рис. 3. Гістограми розподілу кольорів областей насіння
соняшнику сортозразка I2K20031 в колірному просторі RGB
Враховуючи
вищесказане
можна визначити
показник
забарвлення насіння C, як матрицю частот f відповідних максимумів
(max) в колірному просторі RGB при червоному освітлені насіння:

 R 1max

С =  G 1max

 B1max
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УДК 633.854. 78:631.52
И. В. Аксёнов, заведующий лабораторией селекции подсолнечника,
доктор с.-х. наук, старший научный сотрудник
А. В. Артемьева, старший научный сотрудник лаборатории селекции
подсолнечника
Н. В. Романова, научный сотрудник лаборатории селекции
подсолнечника
Л. А. Ложникова, научный сотрудник лаборатории селекции
подсолнечника
ТОО «ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР»,
КАЗАХСТАН
УРОЖАЙНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДОВ
ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО
И ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА
Подсолнечник является одной из самых востребованных
масличных культур в Казахстане. В структуре посевных площадей
под подсолнечник отводится до 37% от общей площади посева
масличных культур.
За последние 20 лет посевные площади подсолнечника стране
выросли более чем в три раза: от 261,7 тыс. га до 883,0 тыс. га. Основные
площади возделывания подсолнечника сосредоточены: около 370 тыс. га
в Восточно-Казахстанской области, 193,7 тыс. га в Павлодарской
области, 79,7 тыс. га в Костанайской области. В этих трёх областях
находится до 74,0% посевов подсолнечника от общей площади.
Средняя урожайность подсолнечника, несмотря на возрастание
за тот же период более чем в два раза, остаётся всё еще на низком
уровне – 10,2 ц/га. В том числе в Восточно-Казахстанской области
она равняется 8,7 ц/га, в Костанайской области – 7,1 ц/га, в
Павлодарской области - 4,2 ц/га.
От 80,0 до 90,0% поставляемых товаропроизводителям семян
гибридов подсолнечника приходится на долю зарубежных
селекционно-семеноводческих компаний. Биологические свойства,
поставляемых в Казахстан зарубежных гибридов подсолнечника не
соответствуют погодно-климатическим условиям вегетационных
периодов в основных регионах выращивания культуры. Это
обусловливает то, что гибриды имея высокий генетический
потенциал продуктивности в данных погодных условиях его не
раскрывают и формируют низкий уровень урожайности.
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Основные
регионы
выращивания
подсолнечника
характеризуются недостаточными тепловыми ресурсами в период
вегетации, коротким вегетационным периодом, не всегда
обеспечивающим полное вызревание гибридов подсолнечника
средней и более поздних групп спелости. Так средняя температура
периода вегетации составляет 18,0-19,00С, продолжительность
периода вегетации, обеспечивающее созревание подсолнечника –
95-105 сут.
Основная селекционная работа по подсолнечнику в Казахстане
выполняется в ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» (г.
Усть-Каменогорск).
Научно-селекционная работа направлена на получение скоро- и
раннеспелых гибридов подсолнечника. Выделены родительские
линии с высокой комбинационной способностью.
В последние годы созданы новые перспективные гибриды
подсолнечника, имеющие период вегетации от 92 до 99 сут.
Создан и готовится к передаче на госсортоиспытание гибрид с
участием в скрещивании родительских ВКУ273А × ВКУ254В.
Гибридная комбинация относится к скороспелой группе и имеет
продолжительность периода вегетации 94 сут. Полученный гибрид
формирует урожайность в условиях Восточного Казахстана на уровне
39,0 ц/га при массе 1000 семян 58,3 г.
Полученные перспективные простые межлинейные гибридные
комбинации ВКУ274А × ВКУ281В, ВКУ302А × ВКУ229В,
трёхлинейный гибрид (ВКУ414 × ВКУ420Б) × ВКУ29В при
продолжительности периода вегетации 92-96 сут. формируют
уровень урожайности в пределах 40,0-41,5 ц/га при массе 1000 семян
59,8-71,2 г. Наиболее высокую урожайность 41,5 ц/га из созднных
новых перспективных гибридов формирует комбинация ВКУ302А ×
ВКУ229В.
Гибридные комбинации характеризуются выполненностью
корзинки, диаметром корзинки 18,5-20,0 см, высоким содержанием
жира в семенах – 51,5-53,4%.
В сравнении с уже занесёнными в государственный реестр сортов
растений Казахстана гибрида селекции ТОО «Опытное хозяйство
масличных культур» Экспо, Агробизнес 2050, Байтерек 17, созданные
и готовящиеся к передаче на госсортоиспытание данные гибридные
комбинации превосходят их по урожайности на 9,8-9,9 ц/га,
обеспечивая повышение содержания жира в семенах на 2,7-3,5%.
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Таким образом, новые перспективные и адаптированные к
условиям выращивания с дефицитом тепла в период вегетации
гибриды селекции ТОО «Опытное хозяйство масличных культур»
превосходят по урожайности ранее созданные гибриды без
ухудшения качества семян.

УДК 633.853.483:521.1
В. М. Журавель, старший науковий співробітник лабораторії
селекції гірчиці, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник
Г. І. Буділка, завідувач лабораторії селекції гірчиці,
Г. В. Вендель, молодший науковий співробітник лабораторії селекції
гірчиці
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН
УСПАДКУВАННЯ БЛІДО-ЖОВТОГО ЗАБАРВЛЕННЯ
ПЕЛЮСТОК КВІТОК У СЕЛЕКЦІЇ ГІРЧИЦІ СИЗОЇ
(BRASSICA JUNCEA CZERN.)
На даний час гостро стоїть питання захисту прав інтелектуальної
власності та важливого значення набувають відмінності серед сортів
гірчиці для їхньої ідентифікації. Морфологічними маркерами в першу
чергу є забарвлення квіток.
Саме тому основною метою нашої роботи було вивчення
характеру успадкування забарвлення пелюсток квіток та створення
нового сорту гірчиці з відмінною маркерною сортовою ознакою без
погіршення біохімічних показників насіння.
Селекційна робота зі створення нового сорту гірчиці сизої з
відмінними морфологічними ознаками була проведена з
використанням методу внутрішньовидової гібридизації з подальшим
багаторазовим індивідуальним добором та самозапиленням.
Доведено, що гібридизація є одним з ефективних методів створення
нового вихідного матеріалу для селекції гірчиці завдяки можливості
поліпшення чи поєднання тих або інших ознак.
Для гібридизації використовували селекційний зразок НВ-11.25
(Росія), безеруковий, з середнім (до 90 діб) періодом вегетації, та блідожовтим забарвленням пелюсток квіток та сорт-стандарт Тавричанка
(Україна), високоолійний (до 45%), безеруковий, вміст аллілгірчичної
олії 0,92%, з золотисто-жовтим забарвленням пелюсток квіток.
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Проведено гібридологічний аналіз та виділено перспективний
селекційний зразок гірчиці сизої ВН-1007 з комбінації схрещування
НВ-11/25хТавричанка. Установлено закономірності успадкування
ознаки забарвлення пелюсток квіток при схрещуванні у гірчиці сизої.
Так, у гібридів гірчиці першого покоління F1 виявили рослини
тільки з золотисто-жовтим забарвленням пелюсток квіток. У
другому поколінні гібридів F2 спостерігали рослини гірчиці як з
золотисто-жовтим, так і з блідо-жовтим забарвленням пелюсток
квіток, відношення перших до других за фенотипом рівне 3:1. Це
вказує на рецесивний моногенний контроль ознаки блідо-жовте
забарвлення пелюсток квіток у досліджуваних зразків гірчиці.
Нащадки гірчиці з рецесивною ознакою (блідо-жовте забарвлення
пелюсток квіток) в подальших поколіннях при самозапиленні
залишались константними. Серед ¾ рослин другого покоління з
домінантною ознакою – золотисто-жовте забарвлення пелюсток
квіток 2/4 від загального числа нащадків є гібридними; при
самозапиленні вони давали в F3 розщеплення за фенотипом знову
3:1, і лише ¼ залишається константною в подальших поколіннях,
подібно до початкових батьківських форм і рослин з F2 з рецесивною
ознакою. Отже, в F2 половина рослин є гібридними, а половина –
«чистими», що константно зберігають батьківські ознаки. Таким
чином, нащадки гібридів F1 за даною спадковою ознакою
розщеплювались за генотипом у відношенні 1:2:1. Отже, ця ознака
забарвлення пелюсток квіток у гомозиготному стані успадковується
в потомстві та може бути використана як сортова ознака.
З отриманих гібридів у наступних поколіннях добирали
константні лінії з комплексом господарсько цінних і відмінних
морфологічних ознак (забарвлення пелюсток квіток) та досліджували
у селекційних розсадниках різних років вивчення, порівнюючи з
сортом-стандартом та іншими зразками.
За проведеною комплексною господарською оцінкою виділено
селекційний зразок гірчиці сизої ВН-1007 (сорт Забаганка) з
врожайністю 2,2 т/га, вмістом олії у насінні 43%, аллілгірчічної олії
1,0%, вмістом ерукової кислоти 0,17%, масою тисячі насінин 3,77 г,
ТВП 85 діб та маркерною ознакою – блідо-жовтим забарвленням
пелюсток квіток.
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УДК631.527:633.853.74
К. В. Ведмедєва, кандидат б. наук, с.н.с., зав. лаб. генетики та
генетичних ресурсів,
А. С. Білозуб науковий співробітник
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН
РІЗНОМАНІТТЯ ЗРАЗКІВ КУНЖУТУ З ТЕМНИМ
ЗАБАРВЛЕННЯМ НАСІННЯ
Колекція Інституту олійних культур НААН налічує 120
зразків, з яких є зразки з усіма типами забарвлення насіння.
Частіше за все використовується у кондитерському виробництві
насіння з найсвітлішими відтінками забарвлення, яка називають
білим. З метою придання білішого вигляду іноді його навіть
відбілюють хімічними реагентами. Але в Індії та інших східних
державах досить широко. Як приправа і як кондитерська сировина
використовується чорний кунжут.
Створення сортів нової якості з темними забарвленнями шкірки
вимагає вивчення вихідного селекційного матеріалу з потрібними
ознаками. Початок будь-якої селекційної роботи полягає у вивченні
наявних колекцій, доборі відповідних зразків, створенні колекцій за
окремими групами ознак та генами.
З колекції було виділено зразки з темним забарвленням насіннєвої
шкірки: К1265 та К1615 – з чорним, К1250 та К884 – з коричневим,
К1257 – з жовто-коричневим забарвленням. В дослідах було вивчено
якісні та кількісні показники морфологічних ознак рослин.
Середній показник кількості бічних пагонів у кунжуту в цьому
досліді складав від 6,3 до 10,7 пагонів. Розміщення цих пагонів на
центральному стеблі відрізнялось у зразків К1340 та К1257 наявністю
пагонів у вигляді групи на базальній або апікальній частині стебла.
За ознакою кількості вузлів кущення до першої квітки виділився
зразок К884, він мав у середньому більше 8 вузлів. За висотою рослин
найнижчим 117см був зразок К1265 з чорним насінням, а самим
високим 179 см зразок К1257 з жовто-коричневим забарвленням
насіння. Зразки К1257 та К1615 відрізняються округлою формою
листкової пластинки, високим ступенем її розсічення. Дуже сильне
опушення рослин виявлено у зразка К1615 з чорним насінням.
З генеративних ознак рослин найбільш різноманітним було
забарвлення віночка. Рожеве забарвлення мали зразки К1265, та
К1615, жовтувате К1257 та К1250, а біле К884. За розмірами квітки
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меншу довжину 23,9 мм мали квітки зразка К1615, в той час як у всіх
інших квітки були крупніші 27,9-31,9мм.
Виявлене різноманіття значно відмінне від наявних у реєстрі
сортів кунжуту. Так сорти внесені до реєстру сортів рослин України усі
мають світле забарвлення насіння, не сильно розсічене видовжене
листя, білу та блідо рожеву квітку. У виділених зразків колекції
спостерігали нові ознаки, крім чорного та коричневого забарвлень
насіння, рожеву квітку, видовжене та сильно розсічене листя, до того ж
різного темного та світлого відтінку. Встановлений факт різноманіття
забезпечить майбутнє різноманіття сортів кунжуту.

УДК 631.521
О. М. Дрозд, кандидат с.-г. наук, провідний науковий співробітник
Т. М. Пивовар, провідний агроном
О. В. Ченська, технік
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕКЦІЙНО-ЦІННИХ ЛІНІЙ
ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНИХ ЕТАПАХ СЕЛЕКЦІЇ
Льон-довгунець (Linum usitatissimum) – третя за значенням
луб’яна культура у світі. Цінність льону зумовлена високою міцністю
луб’яного волокна, яке з нього отримують. Найбільшими виробниками
льону-довгунця є Бельгія, Російська Федерація, Швейцарія, Бразилія,
Англія, Франція, Аргентина і Китайська Народна Республіка. Україна
раніше входила в десятку великих виробників льонопродукції, але
починаючи з 1990-х років істотно погіршила свої позиції в контексті
світового ринку льону.
Одним з факторів збільшення потенціалу виробництва і
привабливості українського виробника льонопродукції є створення
нових сортів, які адаптовані до потреб ринку та мають ряд
господарсько-цінних ознак.
Метою досліджень був відбір кращих ліній льону-довгунця з
високим проявом господарсько-цінних ознак для використання у
селекційному процесі.
Умови і методика проведення дослідження. Дослідження
проводились упродовж 2014–2016 рр. в ДП ДГ «Чабани» Києво98
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Святошинського району Київської області у 8-пільній селекційній
сівозміні. Погодні умови 2014 – 2015 років для вирощування льонудовгунцю були сприятливими за температурними показниками і
режимом зволоження. Вегетаційний період 2016 року як за
температурним режимом, так і за опадами відрізнявся від середніх
багаторічних показників і характеризувався досить тривалим
спекотним періодом.
Вихідним матеріалом для проведення досліджень були селекційні
лінії відділу селекції і насінництва льону та ріпаку ННЦ «Інститут
землеробства НААН»: Аріане/Ірма, (Світанок/П-4)/(Світанок/Т-10),
Угорський/Рушничок, Марина/Могилівський-2, Рушничок/Гермес, сорт
Іванівський. Ці лінії створено шляхом внутрішньовидової гібридизації
зразків вітчизняної та іноземної селекції. Зразки висівалися в 4
повторностях, загальною площею одного повторення 24 м2. Робота
виконувалась згідно методичних рекомендацій Всеросійського
науково-дослідного інституту льону (ВНДІЛ) та методичними
рекомендаціями «Селекція та первинне насінництво льону-довгунця».
Статистичну обробку одержаних експериментальних даних визначали
на ПК в середовищі програми Microsoft Excel методом дисперсійного
аналізу.
Результати дослідження. У конкурсному сортовипробуванні за
основними характеристиками, виявлено, що 5 селекційних номерів
перевищили стандарт сорту Рушничок за врожайністю соломи. У
середньому за трирічними даними (2014 – 2016 рр.) цей показник у
стандарта становив 4,23 т/га, тоді як у селекційних номерів вона була
в межах 4,42 – 4,87 т/га.
За врожайністю насіння 4 номери перевищили стандарт на
0,02 – 0,12 т/га за урожайності останнього 0,65 т/га. У двох номерів
цей показник становив 0,64 т/га.
Щодо врожайності волокна, то за результатами досліджень усі
селекційні номери перевищили стандарт сорту Рушничок (0,90 т/га)
на 0,02 – 0,20 т/га.
За вмістом волокна в стеблах всі номери перевищили сортстандарт, у якого цей показник становив 26,5%. На достовірно
істотному рівні цей показник у стандарту перевищили чотири номери
на 1,3 – 2,2%.
Показник загальної висоти рослин льону-довгунця у сортустандарта Рушничок становив 86,6 см і всі шість селекційних номерів
його перевищили на 3,8 – 11,2 см. За технічною висотою стебла
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також усі номери перевищили стандарт на 1,9 – 12,0%, а в останнього
показник становив 79,7 см.
Кількість насіннєвих коробочок на рослині є одним із
показників від якого залежить урожайність насіння. За результатами
досліджень три селекційні номери перевищили показник стандарту –
5,6 шт. на істотно достовірному рівні і він становив 6,1 – 6,5 шт. Інші
селекційні зразки перевищили стандарт сорту Рушничок на 0,1 – 0,3
шт./рослину, але не істотно.
Важливим показником, від якого залежить урожайність і якість
волокна, є діаметр стебла. У конкурсному сортовипробуванні
коливався цей показник коливався у межах 2,0 – 2,4 мм, що є досить
близьким до оптимальних показників.
Таким чином досліджувані у контрольному сортовипробуванні
селекційні зразки показали високий прояв за ознаками врожайності
соломи, насіння, врожайністю волокна, висотою рослини,
технічною висотою стебла, кількістю коробочок на рослині і
діаметром стебла. Більшість генотипів є цінними з огляду на те, що
вони адаптовані до умов зони Лісостепу. Особливо цінними слід
відзначити зразки Аріане/Ірма та Іванівський, що переважають
сорт-стандарт Рушничок за ознаками врожайності соломи, волокна
та вмісту волокна в тресті.
Висновки.
Отже, за результатами досліджень селекційних номерів льонудовгунця у конкурсному сортовипробуванні виявлено генотипи, які
переважають сорт-стандарт за проявом важливих господарськоцінних ознак і можуть бути використані у селекційній роботі як
кандидати в сорти або як батьківські компоненти для схрещувань при
створенні вихідного матеріалу льону довгунця адаптованого до умов
зони Лісостепу України.
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УДК 633.853.52: 631.526
В. І. Січкар, завідувач відділу, доктор біологічних наук, професор
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ НААН
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СЕЛЕКЦІЇ ЗЕРНОБОБОВИХ
КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
Насіння зернобобових культур є головним джерелом
високоякісного білка як для харчування людей, так і годівлі
сільськогосподарських тварин. Важливо відмітити, що білок цієї групи
рослин виділяється високим вмістом таких дефіцитних у зернових
культур амінокислот як лізин і триптофан. Тому зернобобові культури
набувають особливого значення в найближчій перспективі у зв’язку зі
стрімким ростом населення планети і зменшенням площ, на яких
вирощують сільськогосподарські рослини.
Досить важливу роль відіграють ці культури в сівозміні, оскільки
вони зв’язують значну кількість азоту із повітря. За рахунок цього має
місце економія мінеральних добрив, що здешевлює вартість одержаної
продукції, а також оздоровлює навколишнє середовище.
Враховуючи вищенаведені аргументи, посівні площі та валові
збори основних зернобобових культур постійно зростають, як в світі
так і в нашій країні.
В Україні вирощують наступні зернобобові культури – соя,
горох, нут, сочевиця, квасоля, люпин, вика і польові боби. Їх посівні
площі та стан селекційної роботи з ними досить різні.
Найкращих результатів у нашій країні досягнуто в селекції та
виробництві сої. Якщо у 2001 році нею займали 73 тис га, то у 2011
році посіви зросли до 1124 тис га, а валовий збір насіння збільшився з
74 до 2250 тис т. Тобто, протягом 10-річчя ці показники зросли в 15,4
і 30,4 рази відповідно. В останні роки посівні площі сої коливаються
навколо 2 млн га, а валові збори складають більше 4 млн т.
Найбільш важливим досягненням, який сприяв таким позитивним
змінам, є сорт, який посідає центральне місце в системі вирощування
любої сільськогосподарської культури. Інтенсивна селекційна робота
низки інститутів НААН привела до створення сортів сої, урожайність
та адаптивний потенціал яких знаходяться на світовому рівні.
Урожайність вітчизняних сортів сої за оптимальних умов перевищує 45
ц/га, а за посухи вони більш продуктивні, ніж іноземні сорти.
Селекціонери ННЦ «Інститут землеробства НААН» вивели унікальні
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ультраскоростиглі сорти з високим рівнем урожайності, в Інституті
кормів – інтенсивного типу, в Інституті зрошуваного землеробства –
придатні для поливних умов, у Селекційно-генетичному Інституті –
посухостійкі. Таким чином, на сьогоднішній день в Україні є досить
об’ємний набір сортів для всіх регіонів.
Подальша селекційна робота з цією культурою повинна бути
направлена, перш за все, на покращення адаптивного потенціалу
нового вихідного матеріалу, особливо посухостійкості, оскільки в
останні роки посушливі періоди наступають і в самих північних зонах
нашої країни. Крім того, необхідно створити високобілкові сорти для
використання їх насіння для виготовлення харчових продуктів.
На Україні завжди висівали значні площі гороху, ця культура є
найкращим попередником для озимої пшениці. Достатньо зазначити,
що у 80-их роках минулого сторіччя наша країна була одним із
основних виробників товарного гороху в світі. У цей період ним
засівали біля 1,5 млн га, а валовий збір складав майже 3,5 млн т. На
жаль, на початку цього сторіччя посіви культури стрімко знизились і
в 2014 році склали всього 144,3 тис га. У наші дні розпочалося
відновлення культури. У 2017 році горохом засіяли 405, в 2018 році –
431,5 тис га. Середня урожайність за 2016 – 2018 рр. досягла 25,6
ц/га, що є однією з кращих у світі.
Найбільший вплив на ріст посівних площ і валових зборів
гороху в світі справило впровадження у виробництво сортів нового
типу, так званих «вусатих». Їх застосування значно підвищило
стійкість проти вилягання, що є основою для однофазного збирання.
Заснована на цих сортах технологія вирощування зробила цю
культуру досить надійною і малозатратною. Особливе її значення має
місце у степовій зоні України, де крім гороху, не існує інших
ефективних попередників для озимої пшениці.
На сьогоднішній день основні зусилля селекціонерів
зосереджені на покращенні адаптаційних ознак культури. Чітко
доведено, що урожайність нових сортів гороху «вусатого типу» не
уступає листочковим сортам, хоча площа асиміляційної поверхні
перших значно менша. Тому перспективний вихідний матеріал
повинен виділятись більш потужними вусиками, збільшеною площею
прилистків, краще розвиненими механічними елементами стебла та
середньою його висотою.
Суттєвої уваги заслуговує новий напрям вирощування гороху
шляхом підзимової сівби. Проведені нами дослідження зі спеціально
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створеними сортами показали, що за підзимової сівби достигання
гороху пришвидшується на 18 – 20 днів з одночасним збільшенням
урожайності на 15 – 20%. Головною характеристикою такого типу
сортів повинна бути підвищена холодостійкість.
В останні десятиріччя у світі значно зросли площі під нутом і
сочевицею. Подібна тенденція спостерігається і в Україні. Найбільш
важливими ознаками цих культур є їх посухостійкість, а також високої
якості білок для харчових потреб. Площі нуту в Україні приблизно
знаходяться в межах 50 тис га, сочевиці – біля 20 тис га.
Інтенсивна селекційна робота з нутом проводиться в Селекційногенетичному інституті, де створено 9 сортів цієї культури. Широкі
виробничі випробування у 2017 – 2018 роках показали, що вітчизняні
сорти перевищують іноземні за рівнем урожайності та стійкістю до
хвороб.
Основні зусилля селекціонерів повинні бути направленні на
виведення стійких до хвороб сортів, особливо до фузаріозу та
аскохітозу. Зазначені хвороби виділяються наявністю багатьох рас і
здатні практично повністю знищити урожай. Заслуговують уваги
також дослідження по вияву мутацій стійкості до основних груп
гербіцидів, оскільки боротьба з бур’янами є однією з головних причин,
яка стримує його більш інтенсивне впровадження у виробництво.
О.З. Щербина, В.Г. Михайлов
О.О. Тимошенко, Н.О. Шостак
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
МЕТОДИ ПІДБОРУ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ В СЕЛЕКЦІЇ
СОРТІВ СОЇ НА ВИСОКУ ПРОДУКТИВНІСТЬ
І СКОРОСТИГЛІСТЬ
Найбільш ефективним виявився принцип географічного підбору
батьківських форм для гібридизації, висока ефективність якого
дозволяє поєднати в одному генотипові ознаки сприятливо діючих
адитивних генів.
Досліджували колекційні зразки, підібрані для схрещування з
різною будовою і висотою рослин, структурою врожаю, зокрема,
масою 1000 насінин, масою насіння з рослини, а також вмістом білка і
олії. Першочергова увага приділялась дослідженню періоду вегетації
як основній ознаці, яка визначає можливість вирощування сої в певній
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зоні. Схрещування різних за періодом вегетації зразків показало, що
чим більше різниця між батьківськими формами за тривалістю періоду
вегетації, тим складніше розчеплення, тим більше число генів
контролюють дану ознаку. В поколіннях гібридів Норман/Зарніца,
Норман/Куйбишевська 77, Чайка/Шведська 4/75 і інших було виявлене
моногібридне, дигібридне і тригібридне розщеплення за тривалістю
періоду вегетації. Так, при схрещуванні відносно пізньостиглих
зразків таких як S-17 (період вегетації 141 день) і KZ 38 (134 дні), S-17
і 189961 (138 днів) в третьому поколінні відмічено 5 класів родин: 1)
більш пізні, ніж пізньостигла батьківська форма, 2) які
розщеплювались на середньостиглі і пізньостиглі, 3) які
розщеплювались на скоростиглі і пізньостиглі, 4) які розщеплювались
на скоростиглі і середньостиглі, 5) більш скоростиглі ніж скоростигла
батьківська форма. Таке розщеплення можна пояснити, якщо
допустити, що взяті для схрещування сорти за тривалістю періоду
вегетації різнились за двома алельними генами. Цей висновок і
спостереження за потомствами рослин дозволив удосконалити
методику відбору в таких комбінаціях схрещування, яка полягає в
наступному: потомства першої групи як дуже пізні і такі, що не
розщеплювалися, брукували; для подальшої роботи залишали
потомства другої групи, які розщеплювались на середньостиглі і
пізньостиглі, а також потомства третьої і четвертої груп, які
розщеплювались на середньостиглі і скоростиглі; п’ятої групи теж
бракували в зв’язку з тим, що вони хоч і були скоростиглим, проте всі
виявились низькорослими і малопродуктивними.
Аналогічні розщеплення за тривалістю періоду вегетації
отримали серед гібридних рослин комбінації схрещування
(Чайка/Шведська 4/75). Батьківські форми цієї комбінації розрізнялись
не тільки тривалістю періоду вегетації, але й висотою, масою насіння з
рослини та іншими ознаками. Тут виділено не тільки велику
різноманітність форм за періодом вегетації, від 100 до 155 днів, але й
цінні за продуктивністю рослини. Серед рослин наведеної комбінації
схрещування було виділено номер 528, який послужив
родоначальником скоростиглого сорту Чернятка, в подальшому в 1998
році внесеному до Реєстру сортів рослин, придатних до поширення в
Україні і який вирощувався в багатьох господарствах Київської,
Вінницької, Полтавської і Черкаської областей.
Велику кількість високопродуктивних номерів з різною
тривалістю періоду вегетації було відібрано з інших, такого ж типу
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комбінацій схрещування, як: Меріт/Шведська 4/75, 153284/Шведська
4/75, Ланка/Шведська 6/75, Кубанська 4958/ Шведська 856,
Вейн/Шведська 856.
Сорт сої Чернятка, крім скоростиглості і високої
продуктивності, мав багатоквіткове суцвіття, завдяки якому
формував дуже велику кількість бобів і насінин на рослинах, тому
мав високий потенціал продуктивності, а також одночасно високий
вміст білка і олії в насінні (42-43% і 22-23% відповідно). Ці ознаки
намагались шляхом схрещування передати іншим сортам і
селекційним номерам. В усіх схрещуваннях, здійснених з участю сої
Чернятка отримано дуже широкий спектр нових форм за всіма
досліджуваними ознаками. Деякі з цих ознак шляхом схрещування
передані зареєстрованим сортам таким, як: Легенда, Вільшанка,
Хвиля, Ворскла і Сузір’я. Однією з батьківських форм при створенні
цих сортів була соя Чернятка.
Таким чином, при схрещуванні пізньостиглих і середньостиглих
сортів та середньостиглих і скоростиглих сортів спостерігали
складний тип успадкування за тривалістю періоду вегетації і іншими
господарськими ознаками. За тривалістю періоду вегетації було
виявлене моногібридне, дигібридне і тригібридне розщеплення.
При схрещуванні скоростиглих сортів особливо таких, як Іскра і
Калорія, Іскра і Нордік, Іскра і Норман, Іскра і 189961, Білосніжка і
Жемчужна та інших, кількість фенотипічних класів в другому і
третьому поколіннях спостерігалось значно більше, ніж в попередньо
описаних - від ультраскоростиглих до дуже пізньостиглих, які в умовах
північного Лісостепу України практично не визрівали і тому виявилось
неможливим розділити їх по групах дозрівання. Це може свідчити про
те, що період вегетації в цих схрещуваннях контролюється більше, ніж
двома алельними генами. Такі схрещування виявились ефективними в
практичній селекції. З названих комбінацій було виділено велику
кількість форм з цінними господарськими ознаками з різною
тривалістю періоду вегетації, серед яких були виведені і в подальшому
внесені до реєстру нові на той час сорти. Так з комбінації схрещування
Іскра/Нордік був виведений сорт Київська 91, внесений до реєстру на
1994 рік, а з комбінації Іскра/421968-7613 - сорт Київська 98, переданий
в Державне сортовипробування, по даних якого за один лише рік його
визнано перспективним на 1998 рік. Ці сорти за тривалості періоду
вегетації 110-115 днів в умовах північного Лісостепу України
забезпечували урожай насіння 2,7-3,0 т/га [57].
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Скоростиглі і високопродуктивні форми були виділені з
комбінації Білосніжка/Жемчужна. Одна з них № 468 виявилась
скоростиглішою за обидві досить скоростиглі батьківські. Дана
форма під назвою Устя передана в Державне сортовипробування і з
1999 року занесена до реєстру.
З названих вище комбінацій і інших виділені лінії, які є більш
скоростиглими і продуктивними, ніж скоростиглі батьківські форми,
представляють собою також цінний вихідний матеріал для подальшої
селекції на зменшення періоду вегетації при відносно високій
продуктивності. Серед них виділені ультраскоростиглі форми, яких
практично не було у колекційному матеріалі, більш скоростиглі ніж
скоростиглі шведські зразки, які є еталоном скоростиглості і які нами
широко використовувались в селекційній роботі в попередні роки як
джерела скоростиглості.
В цих і наступних дослідженнях відмічені типи успадкування
тривалості періоду вегетації у гібридів F1:
1. Гетерозис. У комбінації схрещування Київська 91/Білосніжка
у гібриду F1 період вегетації становив 132 доби, у батьківських форм
124 і 115, у Київська 91/Юг-30 відповідно 134, 124 і120, у
Білосніжка/№765 – 132, 122 і 115, Білосніжка/Устя – 135, 115 і Устя,
у Юг 30/№765 – 131,120 і 122, у Юг-30/Устя – 130, 116 і 120 діб.
2. Домінування більш пізнього періоду вегетації в F1: Білосніжка
/ Юг-30 – 120 діб, у материнської і батьківської форми відповідно 120
і 115, Білосніжка / №376 (121, 115 і 121 відповідно), №765 / Устя
(120, 116 і 122 доби).
3. Домінування більш скоростиглого сорту в схрещуваннях:
Київська-451 / №376 (гібрид і батьківські форми відповідно) 121, 124,
121 доби), Київська-451 / Устя (117, 124 116), Київська 91 / № 376
(121, 124, 121), № 376 / Устя (119, 121 116 діб).
4. Проміжне успадкування - гібрид Київська 91 / Устя мав
тривалість періоду вегетації 119 діб, батьківські сорти - 124 і 116.
5. Менша тривалість періоду вегетації у гібриду, ніж у
батьківських форм, як наприклад, F1 Київська 91 / Київська 451 мав
121 добу, а його обидві батьківські форми – по 124 доби.
В F2 за тривалістю періоду вегетації у переважній більшості
комбінацій середнє значення гібридів перевищувало значення обох
батьківських форм. Максимальні значення гібридів по всіх
комбінаціях значно перевищували значення батьків, а мінімальна
тривалість періоду вегетації гібридів була менша, ніж у батьків.
106

Наукові читання до 100-річчя від дня народження професора І. В. Яшовського

Серед цих гібридних комбінацій і інших в наступних поколіннях
були виділені високопродуктивні і скоростиглі форми, які вивчались і
тепер вивчаються в селекційних розсадниках. Одна з них, відібрана з
комбінації Юг-30/Устя, була родоначальником сорту Сіверка, друга –
сорту Муза. Батьківські форми цієї комбінації, як ми бачимо з
вищеописаних даних забезпечували гетерозис не тільки в даному
схрещуванні, а і з іншими сортами. Високопродуктивні форми, які
були відібрані в поколіннях цих та деяких інших схрещувань з
участю сортів Юг-30 і Устя доведені до зареєстрованих нових сортів
Голубка, Переяславка, Ясочках [61].
Відмічені вище закономірності проявились і в пізніших
дослідженнях, де для схрещувань були взяті сорти: Легенда, Віжіон,
Корадо, Устя, Анжеліка, Єлена, Аннушка, Магева, Юг-30,
Джентльмен, Прип'ять, а також селекційні номери - №894, №441.
Кращі біотипи з усіх цих і інших схрещувань були відібрані і
досліджені в селекційних розсадниках в порівнянні зі стандартами.
Гібриди з кращими сучасними сортами з Канади, Австрії, Франції ще
досліджуються в селекційних розсадниках. Закінчено селекційну
проробку лінії, виділеної з гібридної комбінації Юг-30/Єлена, і під
назвою Вишиванка передано до державного сортовипробування, а
також сорт Марися (427/Єлена). Ці два сорти вже зареєстровані.
Випробовуються в державному сортовипробуванні сорти сої Жаклін
(Іскра/Єлена) і Перепілочка (Л.742/Устя).
УДК 633.34:631.527
Н.Ф. Григорчук, заведующая лаборатории селекции сои, канд. с.-х.
наук, с.н.с.
Е.А. Журба, младший научный сотрудник лаборатории селекции сои
ТОО « ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР»,
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
УРОЖАЙНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛИНИЙ СОИ
ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ВОСТОЧНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Соя является одной из наиболее ценных белково-масличных
культур и находится вне конкуренции среди них по своей пищевой и
кормовой ценности. Соя используется в пищевой, лакокрасочной,
медицинской областях. В зерне сои содержится 35-45% белка, 17-25%
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жира и около 20% углеводов. Ценятся не только семена сои, которые
очень богаты белками и растительными жирами, но она обладает
способностью
обогащать
почву
азотом
в
симбиозе
с
азотофиксирующими бактериями.
Казахстан ежегодно наращивает площади посевов сои и намерен
довести их к 2021 году до 206 тыс. га. В 2011 году данная культура
занимала 71 тыс. га, а в 2018 году ее площади увеличились на 58 тыс.
га и составили 129 тыс. га.
В Реестре сортов растений, пригодных к использованию в
Казахстане, внесены 46 сортов сои, из них отечественной селекции 14, большая часть сортов представлена среднеспелой группой,
скороспелых сортов в Реестре мало. Селекции скороспелых сортов сои
в разных регионах Казахстана и за рубежом уделялось и по настоящее
время уделяется большое внимание. К сожалению сорта, выведены в
одной зоне и при перенесении в другую зону резко меняют свои
параметры и оказываются не пригодными для производства, так
селекция на скороспелость ведется применительно к конкретной зоне.
В связи с запланированным расширением посевов сои в Казахстане
возникает
необходимость
создания
новых
современных
высокоурожайных сортов отечественного происхождения, устойчивых
к комплексу биотических и абиотических факторов, которые
необходимо внедрить в производство.
Для того чтобы предотвратить экспансию иностранных сортов
сои необходимо создать и внедрить в производство сорта сои
отечественного происхождения.
В связи с этим, в ТОО «Опытное хозяйство масличных
культур» ведется селекционная работа по созданию сортов сои
раннего и скороспелого типа, которые пригодны для возделывания в
условиях северного и восточного Казахстана. Так как северные и
восточные регионы являются зонами рискованного земледелия,
поэтому для этих регионов необходимы сорта с длиной
вегетационного периода 85-110 дней.
В хозяйстве проводятся исследования по испытанию линий сои.
Актуальным вопросом является выявление линий и сортов, которые
характеризуются комплексом хозяйственно ценных признаков и
приспособлены к местным условиям, ограниченным ресурсами тепла
и характеризующимися коротким вегетационным периодом.
Правильный подбор сортов и линий необходимо проводить в
соответствии к их потенциальным возможностям и агроклиматическим
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условиям в зоне их выращивания. В зоне рискованного земледелия
(Восточно-Казахстанская область) была проведена оценка линий сои,
оригинатором которых является ТОО «ОХМК». По данным
комплексной оценки на протяжении 2016–2018 гг. выделено 7 линий.
Урожайность линий, которые изучались, варьировала от 1,4 до
2,2 т/га, у стандарта - сорта Аннушка, этот показатель составил 1,1
т/га. Все выделенные линии были выше стандарта на 0,07-0,97 т/га.
Наивысшую урожайность - 2,2т/га сформировала линия Л.806.
По длине вегетационного периода наиболее раннеспелыми были
линии Л.799,802,803, которые созревали за 92-97 дней, что на 3-8
дней раньше стандарта. Остальные линии были более позднеспелыми
и созревали за 113-115 дней, что позже стандарта на 13-15 дней.
Таким образом, по результатам экологического сортоиспытания
выделены перспективные линии для климатических условий
Восточно-Казахстанской области с коротким вегетационным
периодом и урожайностью 1,7-1,8 т/га. Эти линии технологичны,
устойчивы к комплексу основных болезней, засухоустойчивы.
Выделенные линии будут переданы в Государственную комиссию по
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур.

Н. О. Шостак, аспірант
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
МІНЛИВІСТЬ ПОКАЗНИКІВ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ
НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУПИ СТИГЛОСТІ
Соя характеризується великим вмістом білку, що містить багато
незамінних амінокислот, що роблять її чудовим замінником продуктів
тваринного походження у харчуванні людини. Другим основним
компонентом соєвого насіння є олія, яка за жирокислотним складом є
біологічно найактивнішою із всіх рослинних жирів та містить велику
кількість ненасичених жирних кислот.
Одним із важливих напрямів української селекції є створення
нових високопродуктивних, скоростиглих та високоякісних сортів
сої з підвищеним вмістом олії та білка. Також важливо встановити
мінливість вмісту білка та олії відносно періоду вегетації.
Мета. Виявлення діапазону мінливості вмісту білка, олії та маси
1000 насінин в колекційному і селекційному матеріалі та виділення
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цінних генотипів для формування джерел з подальшим використанням
їх у селекційних програмах при створенні нових високопродуктивних
сортів.
Результати та обговорення.
В дослідах було проаналізовано 389 зразків сої. Встановлено
незначний діапазон мінливості вмісту білка в залежності від періоду
вегетації. Високої мінливості за цим показником не виявлено,
незначною – зразки дуже скоростиглих (4,62%), скоростиглих (4,66%),
середньоскоростиглих (4,74%), середньостиглі (7,27%) та пізньостиглі
(4,73%), низькою – ультраскоростиглі (2,26%). Встановлено, що вміст
білка в насінні змінювався від 33,4% до 43,3%, що дає підставу для
відбору цінних зразків з високим вмістом білка в насінні.
Серед вивчених сортових та колекційних зразків сої виділено 21
(5,4%) джерела високого вмісту білка в насінні.
Встановлено незначний діапазон мінливості вмісту олії в
залежності від періоду вегетації. Високої мінливості за цим показником
не виявлено, незначною – ультра скоростиглі (3,07%), дуже
скоростиглих (4,4%), скоростиглих (4,81%), середньоскоростиглих
(4,79%), середньостиглі (6,68%) та пізньостиглі (4,55%). Встановлено,
що вміст олії в насінні змінювався від 18% до 24,4%, що дає підставу
для відбору цінних зразків з високим вмістом олії в насінні.
При аналізі 406 зразків встановлено високу мінливість за
урожайністю – ультраскоростиглі (17,82%), дуже скоростиглі (17,8%),
скоростиглі (18,09%), середньоскоростиглі (17,23%), середньостиглі
(13,45%). Дуже високу мінливість встановлено у пізньостиглих
(45,71%). Встановлено, що урожайність змінювалась від 1,2 т/га до
4,36 т/га.
При аналізі 389 зразків встановлено незначну мінливість за
масою 1000 насінин – ультраскоростиглі (5,62%), дуже скоростиглі
(11,95%), скоростиглі (12,82%), середньоскоростиглі (11,57%),
середньостиглі (9,74%) та пізньостиглі (12,67%). Встановлено, маса
1000 насінин змінювалась від 140 г до 276,4 г, що дає підставу для
відбору цінних зразків за масою 1000 насінин в зразках.
Висновки. Встановлено, що серед вивчених сортових та
колекційних зразків сої виділено 21 (5,4%) джерела високого вмісту
білка в насінні, від 33,3% до 43,3%.
Визначено, що незначний діапазон мінливості вмісту білка в
насінні домінував. Лише в ультраскоростиглих цей діапазон низький
(2,26%).
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За вмістом олії в зразках діапазон мінливості був незначний.
При аналізі зразків урожайність в діапазоні мінливості була
незначною, лише пізньостиглі були дуже високі (45,71%).
Також встановлено, що за масою 1000 насінин діапазон
мінливості в зразках сої був незначний.

УДК 631.527:633.367:631.524
Т.О. Байдюк, науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
Т.М. Левченко, провідний науковий співробітник,
кандидат с.-г. наук, с.н.с.
О.М. Вересенко, науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЛЮПИНУ БІЛОГО
КОРМОВОГО ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ З
ВИКОРИСТАННЯМ ІНДЕКСІВ ВІДДАЛЕНОСТІ ВІД
АДАПТИВНОЇ НОРМИ
Для збільшення результативності селекційної роботи необхідне
постійне удосконалення й застосування сучасних математикостатистичних методів оцінки нового матеріалу. Насамперед це
стосується аналізу відмінності селекційних форм за ознаками й
властивостями, зокрема кількісної визначеності таких макроознак, як
продуктивність рослин та її складових. Вченими «Інституту
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва» НААН запропонований метод
селекційно-орієнтованого багатовимірного аналізу селекційної цінності
шляхом інтегральної оцінки макросистем у цілому за кількісними
показниками окремих макроознак. Цей метод можна використовувати
для коректної оцінки за визначеним простором ознак, які обумовлюють
важливі особливості індивідуального розвитку і формоутворення,
наприклад у селекційного і колекційного матеріалу.
Для оцінки генетичної мінливості макроознак у колекційних
зразків люпину білого і визначення їх селекційної цінності, нами був
використаний метод на основі застосування індексів віддаленості від
адаптивної норми, які показують віддаленість від середнього
фенотипового значення різних цінних ознак кожного колекційного
зразка. На основі індексів віддаленості був проведений розрахунок
об’єднаних (інтегральних) індексів, що надало можливість здійснення
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інтегральної оцінки за сукупністю макроознак. Інтегральний показник
вираховується як середнє геометричне за індексами, що відображають
різні сторони кількісної визначеності макросистем, наприклад для
продуктивності – за її елементами. Особливе значення інтегральних
індексів полягає у тому, що вони дозволяють проводити оцінку
селекційної цінності за різноманітністю формоутворюючих процесів на
рівні цілісності макросистеми.
За величиною індексу інтегральної оцінки п’ятдесят колекційних
зразків люпину білого кормового були розподілені на три групи
(високе, середнє і низьке значення). Серед зразків з найбільшим
значенням індексу інтегральної оцінки (1,11–1,18) слід виділити
Чабанський, Макарівський, 825/10, 7760 і 7793. Для 14 безалкалоїдних
колекційних зразків із високим значенням (1,05 – 1,18) індексів
інтегральної оцінки було розраховано індекси віддаленості від
адаптивної норми за основними важливими показниками, що
визначають формування продуктивності і якість зеленої маси. Індекси
віддаленості за головним показником розвитку вегетативної сфери
(врожайність зеленої маси) у даної групи зразків становили від 1,00 до
1,16, тобто майже всі вони, а особливо зразки Серпневий, Чабанський,
Макарівський, Борки, 686, 825/10, 7760 і 7793 перевищували адаптивну
норму (середнє значення).
За висотою рослин можна виділити зразки як з великим (824/34,
105/4, 170/78, 825/10) так і малим (Серпневий, Рапсодія, 7793)
значенням індексів віддаленості. Кількість і маса бобів мають особливе
значення у формуванні продуктивності і якості вегетативної маси.
Колекційні зразки люпину різняться між собою за значенням індексів
віддаленості даних ознак. За ознаками кількість і маса бобів із бічних
китиць всі зразки, крім сорту Серпневий, мають показники значно
вищі за адаптивну норму. Показники цих ознак у центральних китиць
вже менше відхиляються від середнього значення, тому особливо слід
відмітити зразки Серпневий і 1641 (значення індексів віддаленості 1,34
і 1,15) та зразки Макарівський, Чабанський і Рапсодія із поєднанням
підвищених значень індексів центральних і бічних китиць. За такими
ознаками, як маса листків, стебла і рослини у цілому, колекційні зразки
мали незначне відхилення. Можна виділити зразки Серпневий,
Макарівський, 105/4 із значенням індексу віддаленості за масою
листків 1,06–1,10 та Рапсодія і 7760 – за масою стебла – 0,81 та 0,94.
Індекси віддаленості за вмістом протеїну і сухої речовини в
основному були близькі до адаптивної норми. За її перевищенням слід
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відмітити зразки Серпневий, 105/4 (вміст протеїну), Чабанський,
Макарівський, Борки (вміст протеїну і сухої речовини) і 825/10, 1641,
7760 (вміст сухої речовини). Зразки Серпневий, Чабанський і
Макарівський також виділені за високим значенням індексів за
виходом протеїну і сухої речовини з одного гектару.
Серед зразків з середнім і низьким значенням індексу
інтегральної оцінки виділено ряд зразків зі значними відхиленнями
від адаптивної норми за окремими ознаками: висота рослин – 1281/7
(1,24), Щедрий 50 (1,21), 765/18 (1,17), 7607 (0,92), Либідь (0,91), 7982
(0,90), UD0800453 (0,82); кількість бобів з центральної китиці –
Либідь (1,12), 1664 і Синій парус (1,11); бічних китиць – 7809, 7852,
7812, Гама, 7456, Дега, 7600, 7092, 7607 (1,31–1,51); маса стебла –
Гама, 7982, Синій парус, 246/35, 753/1, 105/17, 7011 і 5451 (0,82–
0,88); вміст протеїну – 979/2, Гама, 7092, 7809 і Синій парус (1,03);
вміст сухої речовини – 996/12, 830, Дега, 7607, 7137, 7600, 104/13,
220/2, 122/6, 105/17, 245/39, 5451 (1,02–1,05). Таким чином доведена
значна генетична різноманітність колекційних зразків та виділені
джерела як за окремими, так і за комплексом господарсько-цінних
ознак, які використовуються у якості вихідного матеріалу для
створення нових сортів люпину білого різних напрямів використання:

УДК 633.367.2:631.526.32:632.4
Г.В. Будевич, ведущий научный сотрудник, кандидат биол. наук
Ю.А. Дашкевич, младший научный сотрудник
В.В. Гринь, научный сотрудник
РУП «НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ» БЕЛАРУСЬ, ЖОДИНО
СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ ЛЮПИНА
УЗКОЛИСТНОГО К АНТРАКНОЗУ
(COLLETOTRICHUM LUPINI)
Впервые пораженность посевов люпина антракнозом в Беларуси
отмечена в 1995 году, а в 1997 году развитие болезни приобрело
характер эпифитотии. Наиболее сильно антракноз поражал желтый
люпин, из-за чего площади посева под этой культурой стремительно
сократились, в настоящее время желтый люпин в производстве
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не возделывается. Исследования показали, что более устойчивы к
антракнозу некоторые сорта узколистного люпина, однако при
сильных эпифитотиях высокоустойчивых сортов не выявлено, а
большинство из них подвержено заболеванию на уровне сортов
желтого люпина.
В наших условиях инфекционный фон антракноза люпина
функционирует с 2000 года. Для его создания использовалась
популяция возбудителя, которая включает изоляты гриба, собранные
в посевах узколистного и желтого люпина на территории республики,
а также из разных мест с дикорастущего многолетнего люпина.
Разработана методика поэтапной оценки сортов и селекционного
материала при искусственной инокуляции семян растений в полевых
условиях, и в условиях фитотронно – тепличного комплекса, а также
семядольных листьев в лаборатории (бензимидазол). Параллельно
селекционерами
проводился
подбор
исходного
материала
узколистного люпина для проведения системных скрещиваний с
источниками устойчивости к антракнозу с целью получения нового
материала, объединяющего высокую продуктивность и устойчивость
к патогену. Особенностью этих исследований является то, что для
ускорения селекционного процесса, использовались как полевые
питомники, так и фитотронно-тепличный комплекс, благодаря чему
количество гибридных поколений увеличивалось. Так, в
селекционных питомниках получали гибридные комбинации F0,
размножались комбинации F1, а F2 высевали на инфекционном фоне,
где проводились отборы устойчивого материала по растению. Третье
поколение опять возвращалось в селекционный питомник, где
селекционер проводил браковку и скрещивания с новым источником
устойчивости. В гибридной комбинация F2 проводился отбор также
на инфекционном фоне, а линии СП 1 высевались в селекционном
питомнике для отбора и гибридизации с другим источником
устойчивости. Затем селекционные образцы поступали в
лабораторию иммунитета, проводился многократный отбор при
искусственной инокуляции возбудителем антракноза в полевом
питомнике, а в зимний период в фитотронно-тепличном комплексе.
После многократного отбора, лучшие по устойчивости линии,
изучались в селекционных питомниках, вплоть до передачи в
государственное сортоиспытание. Параллельно образцы проходили
оценку на инфекционном фоне. В качестве источников устойчивости
использовался исходный материал Польши, Португалии, Испании.
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В гибридизацию включали наши более устойчивые к антракнозу
сорта Першацвет, Миртан и др. Таким образом, благодаря
комплексным исследованиям селекционеров и иммунологов, в
настоящее время, созданы 2 сорта - Гусляр и Альянс, обладающие
повышенной устойчивостью к антракнозу и районированные по
республике. В 2019 году передан в сортоиспытание сорт Ярык, два
сортообразца
находятся
в
конкурсном
сортоиспытании,
продуктивность которых также превосходит стандартный сорт. На
инфекционном фоне в полевых условиях и в ФТК особенно высокой
инфекционной нагрузке подвергались семена люпина перед посевом.
В результате многократных отборов новые селекционные образцы
отличались повышенной полевой всхожестью и в дальнейшем
сохраняли хорошую плотность стеблестоя в сравнении со
стандартными сортами.
Исследования
в
этом
направлении
продолжаются,
систематически проводится оценка на инфекционном фоне
селекционного материала на заключительном этапе, начиная с
контрольного питомника. Перед посевом семена образцов
инокулируем в суспензии возбудителя антракноза, в дальнейшем, при
неблагоприятных условиях для развития болезни, проводится
повторное заражение вегетирующих растений. В результате
многолетних исследований мы пришли к выводу, что пораженные
растения необходимо удалять. Это связано с неравномерным
развитием болезни, которое зависит от погодных условий
вегетационного периода. В период отсутствия осадков развитие
болезни прекращается, но растения продолжают развиваться, скрывая
симптомы пораженности антракнозом, которые незаметны.
В отдельные годы возобновление болезни из-за засухи может и не
произойти, поэтому удаление всех растений с симптомами антракноза
повышают шанс накопления в образце большего количества
устойчивых генотипов. Особенностью наших исследований также
является размещение в опыте контрольных делянок изучаемых
образцов без инокуляции патогеном, это дает возможность определить
гибель всходов от изучаемого возбудителя и исключить другие
причины низкой всхожести семян узколистного люпина. В период
уборки отбираются наиболее продуктивные непораженные растения,
которые передаются в селекционную лабораторию и используются для
повторной оценки на инфекционном фоне.
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В таблице представлены результаты оценки устойчивости
сортов узколистного и желтого люпина и 2-х селекционных образцов
белого люпина. Данные показывают высокую восприимчивость
сортов желтого люпина, высокую устойчивость 2-х линий белого
люпина, среди сортов узколистного люпина преимущество по
устойчивости к антракнозу показал сорт Альянс.
Таблица 1 - Пораженность сортообразцов люпина
возбудителем антракноза на жестком инфекционном фоне

Сорт,

Полевая

Гибель

образец

всхожесть,%

семян от антракноз к уборке, % (от
антракн

Контрол Инокули оза
ь, без

ро

обра

ванные

ботки

семена

%

Развитие

Сохранилось растений

ав

всходов)

период

всег

устойчивых

вегетации о

Балл,

,%

0-2

Балл, 0

Узколистный люпин
Миртан

79,5

50,0

29,5

72,5

40,0

40,0

-

Талант

80,0

45,0

35,0

62,5

55,4

44,4

5,6

Ванюша 92,5

52,5

40,0

82,1

28,6

14,3

-

Гусляр

82,5

35,0

47,5

67,8

57,1

42.9

14,3

Альянс

82,5

55,0

27,5

34,0

81,8

54,5

18,2

Желтый люпин
Владко

77,5

40,0

37,5

100,0

-

-

-

Алтын

75,0

42,5

32,5

100.0

-

-

-

97,5

82,5

15,0

50,0

66,7

66,7

18,2

97,5

57,5

40,0

47,8

69,6

69,6

13,0

Белый люпин
Отбор
№21
Отбор
№22
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В лабораторных условиях освоен бензимидазольный метод
оценки устойчивости люпина к антракнозу на семядольных листьях.
Установлена дифференциация инфекционных пятен в зависимости от
вида и сорта, разработана шкала устойчивости интенсивности
поражения листовой пластинки люпина, которая пригодна для
предварительной характеристики сортообрацов люпина по этому
признаку. Следует отметить, что сорта узколистного люпина с
повышенной устойчивостью к антракнозу, при применении средств
химической защиты позволяют формировать урожайность зерна
свыше 40 ц/га.

УДК 633.367:631.53.02:632.954
О.М. Вересенко, науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
Т.М. Левченко, провідний науковий співробітник,
кандидат с.-г. наук, с.н.с.
Т.О. Байдюк, науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ОЗНАК ПОСІВНИХ
ЯКОСТЕЙ ТА ВРОЖАЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЮПИНУ
БІЛОГО
Для достовірної оцінки якості посівного матеріалу необхідні
знання взаємозв'язків ознак посівних якостей насіння з головними
ознаками, що визначають їх урожайні властивості, такими як польова
схожість, виживаність і продуктивність рослин. Вирішити це питання
можливо за використання методу кореляційного аналізу, який дозволяє
виявити силу зв’язків між ознаками, їх направленість і мінливість, а
також залежність цих зв’язків від умов довкілля. Визначення
стабільних кореляційних зв’язків між ознаками якості насіння
допомагає більш спрямовано проводити оцінку посівного матеріалу,
прискорити і підвищити результативність насіннєвого процесу.
Нами була поставлена задача із використанням методу
кореляційного аналізу встановити силу взаємозв’язків між головними
ознаками, що формують урожайність люпину білого, та рядом ознак
посівних і урожайних якостей насіння. Встановлено, що польова
схожість із більшістю ознак, які характеризують посівні якості насіння,
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має сильні кореляційні зв’язки. Найбільш сильна залежність виявлена із
енергією проростання, лабораторною схожістю, виповненістю насіння
(r=0,89–0,94), а також масою 1000 насінин, вмістом і накопиченням
сухої речовини та абсолютною кількістю протеїну і олії (r=0,78-0,82).
Кореляція середньої сили встановлена із довжиною зародкових
корінців – 0,62. Від’ємна сильна кореляція виявлена із вологістю
насіння під час збиранні і зберігання, вмістом протеїну (- 0,80; - 0,82; 0,78, відповідно) та слабка – із вмістом олії (- 0,22).
Виживаність рослин люпину також має сильну кореляцію із
основними посівними якостями насіння. Найбільш тісні позитивні
зв’язки (коефіцієнт кореляції = 0,82-0,92) встановлено із енергією
проростання, виповненістю насіння, польовою схожістю і повнотою
сходів. Також сильна кореляція виявлена із масою 1000 насінин,
абсолютною
кількістю
протеїну,
лабораторною
схожістю,
абсолютною кількістю олії та довжиною зародкових корінців (0,71;
0,75; 0,79; 0,79 і 0,80, відповідно). Порівняно із польовою схожістю
виживаність рослин сильніше залежить від енергії проростання, ніж
від лабораторної схожості, та від довжини зародкових корінців.
Також вона відрізняється середньою від’ємною кореляцію із вмістом
протеїну (- 0,51) та більш слабкою від’ємною із вмістом олії (- 0,07).
Продуктивність рослин, або маса насіння з рослин, є однією з
головних ознак, від яких залежить величина урожайності. Знання
закономірностей формування продуктивності на основі вивчення її
зв’язків з ознаками, що визначають якості насіння люпину білого,
сприятиме підвищенню достовірності оцінки посівного матеріалу.
Встановлено, що маса насіння з рослини у сильному ступені залежить
від посівних і врожайних якостей насіння. Виявлені тісні позитивні
кореляційні зв’язки з виживаністю рослин (0,95), абсолютною
кількістю олії (0,89), виповненістю насіння (0,87), абсолютною
кількістю протеїну (0,85), повнотою сходів (0,84), енергією
проростання (0,83), масою 1000 насінин (0,81), польовою схожістю
(0,81) та іншими ознаками якості насіння. Від’ємна сильна кореляція
встановлена із вологістю насіння (- 0,75), середня – із вмістом
протеїну (- 0,51), слабка – із вмістом олії (- 0,12).
Головне завдання насінництва – це отримання високих врожаїв
кондиційного насіння, що визначається як умовами вирощування, так
і якістю посівного матеріалу. За результатами кореляційного аналізу
встановлено, що формування майбутньої урожайності у сильному
ступені залежить від основних ознак посівних і урожайних якостей
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висіяного насіння. Найтісніші кореляційні зв’язки урожайності
визначені із насіннєвою продуктивністю, виживаністю рослин,
виповненістю і енергією проростання насіння, коефіцієнти кореляції
становили відповідно 0,97, 0,96, 0,92 і 0,89. Також сильна корекції
встановлена із польовою схожістю, повнотою сходів, вмістом сухої
речовини, абсолютною кількістю у насінні протеїну і олії та рядом
інших ознак (0,80-0,86). Сильна від’ємна кореляція визначена із
вологістю насіння (-0,80-0,85), середня – із вмістом протеїну (-0,59) та
слабка – із вмістом олії (-0,18).
Встановлено, що виживаність, продуктивність рослин і
урожайність мають більш тісні кореляційні зв’язки з енергією
проростання, ніж з лабораторною схожістю насіння. Тому для оцінки
врожайних властивостей насіння більше значення мають показники
енергії проростання.

Ю.А. Дашкевич, младший научный сотрудник
Е.В. Зарембо, младший научный сотрудник
РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ», БЕЛАРУСЬ
СОЗДАНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ФОНОВ И ОЦЕНКА
СОРТООБРАЗЦОВ ГОРОХА НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К ФУЗАРИОЗАМ В БЕЛАРУСИ
Вредоносность болезней в посевах гороха в последние годы
заметно возросла. На полях гороха встречаются такие заболевания
как фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз,
ржавчина, серая гниль и мучнистая роса.
Исследования
показали,
что
наиболее
вредоносными
возбудителями болезней являются фузариозы, а в частности:
фузариозная корневая гниль, вызываемая грибом Fusarium avenaceum
и фузариозное увядание – Fusarium oxysporum. Поэтому, наша работа
была сосредоточена на данных патогенах.
Для создания искусственного инфекционного предварительно
нами был собран инфекционный материал, фузарии выделены в
чистую культуру. В лабораторных условиях изучена патогенность,
культуральный рост и спороношение разных изолятов на различных
искусственных питательных средах. Самыми агрессивными
119

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

оказались штаммы 9.14 (Fusarium avenaceum) и 6.18 (Fusarium
oxysporum). Их мы и использовали для наработки инфекционного
материала.
Полевой инфекционный питомник размещался на изолированном
участке, вне полей севооборота. Посев производился ручным
способом.
Искусственный инфекционный фон создавался путем внесения
инокулюма в почву перед посевом. Культуру грибов размножали на
стерильном питательном субстрате (овсе). Замоченные на сутки
семена засыпали в стаканы, накрывали их фольгой и пергаментной
бумагой, затем стерилизовали при 1 атм. в течение 1 часа. После
этого остывшие стаканы с субстратом засевали культурой грибов.
Через 3 недели после посева инфекцию извлекали из стаканов,
рассыпали тонким слоем на фильтровальную бумагу и высушивали
до воздушно-сухого состояния. Инфицированные зерна вносили
равномерно из расчета 25–30 г/м2 в рядки перед посевом гороха в
два питомника.
Нами проводилась оценка 14 сортов гороха посевного к
фузариозным корневым гнилям и фузариозному увяданию.
Таблица 1 - Оценка сортов гороха на корневые гнили
и фузариозное увядание

Название

Всхожесть

сорта

в

Питомник F. avenaceum

Питомник F. oxysporum

Всхожесть Поражен

Всхожесть Поражен

контроле,

,

ность

%

%

период

в ,
%

вегетации,%

ность

вегетации,%

Президент

77,5

35,0

42,9

42,5

17,6

Фацет

92,5

37,5

40,0

72,5

31,0

Зазерский

92,5

77,5

38,7

65,0

23,1

Марат

95,0

75,0

26,7

45,0

27,8

Nord

70,0

52,5

9,5

52,5

47,6

Solara

82,5

67,5

25,9

52,5

28,6

Памяти

87,5

75,0

23,3

47,5

47,4

усатый

Хангильдина
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Стоик

82,5

57,5

30,4

62,5

20,0

Petleshkovo

77,5

40,0

18,8

32,5

46,2

Короткостебел

82,5

67,5

33,3

37,5

46,7

Орловский

72,5

45,0

33,3

37,5

26,7

Флагман

72,5

40,0

6,3

25,0

50,0

Sprut

77,5

52,5

33,3

20,0

37,5

Aksaisky

85,0

62,5

40,0

35,0

28,6

ьный

Usatui

Всхожесть в контроле была достаточно высокой и достигала 77,595,0% по всем сортам. В питомнике с инфекцией F. avenaceum
всхожесть семян колебалась в пределах 35,0-77,5%, а с инфекцией F.
oxysporum – 20,0-72,5%. Следовательно, инфекция, внесенная в почву
при посеве, значительно снижала всхожесть семян большинства сортов.
В период вегетации растений гороха сложились благоприятные
погодные условия для развития корневых гнилей. В наименьшей
степени корневыми гнилями поразились следующие сорта – Nord
(9,5%), Petleshkovo (18,8%) и Флагман (6,3%). Фузариозное увядание
было также на достаточно высоком уровне, однако менее всего
поразились сорта Президент и Стоик.
Проведенные исследования показали, что фузариозная инфекция
наносит значительный вред растениям гороха как в фазу всходов, так и
в период вегетации. Считаем, что инфекционные фоны целесообразно
использовать для выявления эффективных фунгицидов в борьбе с
фузариозом как для протравливания семян, так и для обработки в
период вегетации растений гороха.
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УДК 633.3:631.527
В. Д. Бугайов, зав. відділом селекції кормових, зернових колосових
та технічних культур, кандидат с.-г. наук, старший науковий
співробітник
ІНСТИТУТ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ПОДІЛЛЯ НААН
СЕЛЕКЦІЯ КОРМОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ:
РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Одним із факторів подальшого розвитку тваринництва в
Україні, особливо молочного скотарства, є створення відповідної
кормової бази. В основі вирішення цієї проблеми, безумовно
належить наявність високопродуктивних сортових ресурсів кормових
культур, адаптованих до конкретних ґрунтово-кліматичних умов і
здатних забезпечити виробництво високоякісних кормів.
Сортові ресурси кормових культур в Україні станом на 01.01.
2019 р. представлені 458 сортами і гібридами 84 видів, занесених до
Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні.
З них найбільшу частку складають багаторічні бобові і злакові трави
(64%). Переважна кількість сортів (73% ) створена селекціонерами
України, що свідчить про високу конкурентоспроможність вітчизняної
селекції. Серед сортів зарубіжної селекції переважають сорти злакових
багаторічних трав для газонного використання.
Селекцією кормових культур в основному займаються 17
державних науково-дослідних установ Національної академії
аграрних наук України, розміщених в різних ґрунтово-кліматичних
зонах, які працюють за програмою наукових досліджень ПНД 22
«Корми і кормовий білок». Головний координатор програми –
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН.
Найбільший обсяг селекційних робіт з кормовими культурами
виконується в Інституті кормів та сільського господарства Поділля,
Інституті землеробства, Інституті зрошуваного землеробства та
Інституті сільського господарства Карпатського регіону.
Цілеспрямовано проводиться робота з селекції традиційних
видів, поряд з підвищенням кормової і насіннєвої продуктивності, в
напрямку збільшення стійкості до абіотичних стресів – зимостійкості,
кислотності
ґрунтів,
посухоі
солестійкості,
ґрунтового
перезволоження та стійкості біотичних факторів – шкідників, збудників
хвороб і фітоценотичного середовища.
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Специфічні погодні умови останніх десяти років, а саме
збільшення тривалості посушливих періодів та підвищення
температури підтвердили необхідність посилення даного напрямку
досліджень. Про ефективність такого напрямку свідчать і конкретні
результати в селекції. Так, створені в Інституті кормів та сільського
господарства Поділля та занесені до Державного реєстру в
попередні роки сорти люцерни Регіна і стоколосу безостого ˗ Скіф
(спільно з Інститутом тваринництва степових районів «Асканія –
Нова») рекомендовані для вирощування як в зоні Лісостепу, так і
Степу. Сорт Скіф створений методом добору із дикорослої
популяції асканійского степу, що забезпечує йому високу
посухостійкість. Вказані сорти широко впроваджуються у
виробництво, в першу чергу в регіонах південного і східного
Лісостепу та Степу України.
Методом едафічної селекції на фоні підвищеної кислотності
ґрунтів (рН сольового розчину 4,8-5,2) в Інституті кормів та
сільського господарства Поділля створено сорти ˗ синтетики
люцерни посівної інтенсивного типу Радослава, Родена та Раміна,
які успішно конкурують на таких ґрунтах з сучасними
вітчизняними та зарубіжними сортами і гібридами за кормовою та
насіннєвою
продуктивністю,
відзначаються
підвищеною
посухостійкістю і стійкістю до кореневих гнилей, продуктивним
довголіттям в чистих і сумісних посівах з іншими видами
багаторічних трав. За результатами кваліфікаційної експертизи сорт
Радослава занесений до Державного реєстру на 2019 рік і
рекомендований для поширення в зонах Лісостепу і Полісся.
У зв’язку із глобальними змінами кліматичних умов в останні
5 років значно розширено сортовий склад посухостійких видів
кормових культур. Так, створені та занесені до Державного реєстру
сорти
пирію
середнього
Дірос
і
Ростислав,
регнерії
шорсткостеблової – Златослава, лядвенцю рогатого ˗ Сайрус
(Миколаївська ДС ДС ІЗЗ, ІКСГП); житняку гребінчастого ˗
Глобинський (ІКСГП). В Інституті кормів та сільського
господарства Поділля за співпраці з Інститутом тваринництва
степових районів «Асканія – Нова» вперше в Україні створений та
занесений до Державного реєстру сорт костриці борознистої
Скіфська, виділений з місцевої дикорослої популяції заповідника
«Асканія – Нова» . Характеризується високою посухо- і
зимостійкістю та стійкістю до витоптування. З дикорослих
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популяцій заповідника «Асканія – Нова» виділені перспективні
селекційні номери ламкоколосника ситникового та келерії
гребінчастої з високою посухостійкістю та солестійкістю.
Створені та успішно впроваджуються у виробництво
високопродуктивні сорти однорічних бобових культур зернового і
кормового напрямків використання: кормових бобів – Віват (ІКСГП);
люпину білого – Снігур і Рябчик (ІЗ); Рапсодія (ІСГМ АПВ); люпину
жовтого – Агат Полісся (ІЗ), Ярило (ІСГМ АПВ), Олімп (ІСГП);
люпину вузьколистого – Локомотив (ІСГМ АПВ) .
Заслуговують уваги нові сорти горошку посівного (ярого) –
Південнобузька (ІКСГП); Подільська рання (Тернопільська ДС ДС
ІКСГП); Веснянка (Білоцерківська ДС СС ІБКЦБ); Наталка і Лтава
(Полтавська ДС ДС ІС АПВ). Більшість із цих сортів
характеризуються
достатньо
високим
рівнем
насіннєвої
продуктивності при дотриманні сучасних технологій їх вирощування
(2,5-3,5 т/га).
Важливим фактором стабільного виробництва кормів в
посушливих умовах півдня і сходу України є використання
однорічних озимих культур, серед яких чільне місце займає горошок
озимий. В Інституті кормів та сільського господарства Поділля
створений та занесений до Державного реєстру вперше в Україні сорт
горошку паннонського (озимого) Орлан, який відзначається високою
кормовою продуктивністю в суміші з тритикале озимим (40-50 т/га),
підвищеним врожаєм насіння (1,5 -2,0 т/га), зимостійкістю та
посухостійкістю.
З метою забезпечення подальшої інтенсифікації тваринницької
галузі, особливо молочного скотарства, слід посилити дослідження зі
створення високопродуктивних сортів і гібридів основних видів з
підвищеним рівнем біологічної та асоціативної азотфіксації, стійких
до основних несприятливих факторів середовища, хвороб і
шкідників, з покращеною якістю вегетативної маси.
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УДК 633.527
Л. З. Байструк-Глодан, завідувач лабораторії селекції трав,
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник
Г. С. Коник, перший заступник директора з наукової роботи,
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник
М. М. Хом’як, старший науковий співробітник лабораторії
селекції трав
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН
ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ
В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
На заході України, особливо в Передгірних і гірських районах
Карпат, найбільш продуктивними і пристосованими до специфічних
умов даного регіону є багаторічні бобові і злакові трави.
У зв’язку з цим селекційна робота з багаторічними травами в
Західному регіоні України спрямована на:
- вивчення основних біологічних і господарсько-цінних
особливостей різних видів і сортів злакових і бобових трав;
- підбір найбільш придатних з них для польового і лучного
травосіяння, створення та вивчення поліплоїдних і
аллоплоїдних форм;
- виділення серед них цитологічно стабільних форм, які
поєднують
добру
зимостійкість,
довговічність
і
продуктивність;
- вивчення спадковості найважливіших ознак, їх кореляційних
взаємозв’язків з побічними морфологічними показниками;
- визначення ефективності існуючих методів селекції трав, а
також вивчення та удосконалення деяких нових методів
створення вихідного матеріалу.
За результатами комплексного вивчення залучених зразків
багаторічних трав, а також зразків власної селекції сформована
колекція кормових рослин, яка нараховує 1085 зразків із 19 видів, з
них бобових – 482 (конюшина лучна, конюшина гібридна, конюшина
повзуча, лядвенець рогатий, конюшина малино видна, козлятник
східний, люцерна посівна та мінлива) і злакових – 553 (грястиця
збірна, тимофіївка лучна, пажитниця багаторічна, райграс високий,
костриця очеретяна, костриця червона, костриця лучна, костриця
шорстколиста, стоколос безостий, костриця овеча).
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Паспортизовано 1025 колекційних зразків, бобових – 472,
злакових – 553. Передано зразків насіння генофонду у Національне
сховище 608, бобових – 226, злакових – 382.
Вивчається у колекції 615 зразків багаторічних трав: бобових –
258 і злакових – 357, з них нових: 71 бобових, 67 злакових, різного
еколого-георгафічного походження (Україна, Швеція, Швейцарія,
Великобританія, Польща, Росія, Вірменія, Югославія, Угорщина,
Литва, Білорусія, Голландія, Естонія, Франція, Канада, Казахстан,
Японія, Німеччини, Румунія, Чехія, США, Сербія, Фінляндія, Данія).
У 2019 році залучено до колекції 52 зразки багаторічних трав.
Новий вихідний матеріал грястиці збірної, тимофіївки лучної,
пажитниці пасовищної створено методами індукованого мутагенезу.
Методом вільного перезапилення географічно віддалених форм і
багаторазового добору створено сорт конюшини лучної Трускавчанка.
Методами добору створено сорт грястиці збірної Бойківчанка
(багаторазовим індивідуальним добором із сорту Dainava), сорт
тимофіївки лучної Дарина (багаторазовим індивідуальним добором із
сорту Підгірянка) , сорт костриці червоної Львів’янка ( багаторазовим
масовим добором із сорту Gludas).

УДК 633.31:631.527
О. М. Корягін, кандидат сільськогосподарських наук
Т. А. Остапець, науковий співробітник
М. В. Повидало, старший науковий співробітник
В. Д. Міняйло, провідний агроном
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРУ ПЕЛЮСТОК КВІТОК
В СЕЛЕКЦІЇ ЛЮЦЕРНИ НА АДАПТИВНІСТЬ
Існуючий асортимент сортів на ринку України цілком
більшість вимог сучасного кормовиробництва. На території є багато
земельних угідь не придатних або малопридатних для вирощування
люцерни і які варто залучити під високопродуктивні багаторічні
кормові угіддя. Тому питання селекції люцерни на адаптивність до
таких несприятливих для неї умов ще довго буде актуальним.
В культурі люцерни в основному переважають два види
люцерни – Medicago sativa L. та Medicago varia M. В Україні у дикому
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стані широко поширеним є місцевий вид Medicago falcata L. – люцерна
жовта або серповидна, популяції якої досить добре адаптовані до всіх
типів ґрунтів у тому числі з підвищеною лужною та кислою реакцією
середовища, а також комплексу несприятливих чинників середовища.
З опрацьованих наукових джерел та за власними спостереженнями
зробили висновок, що генофонд люцерни жовтої є багатим джерелом
досить цінних господарсько-цінних ознак для селекції люцерни, тому
було вирішено залучити місцеві популяції люцерни жовтої до
селекційної роботи. Рослини усіх трьох вищезазначених видів без
перешкод схрещуються між собою і дають продуктивних нащадків.
Багато негативних ознак які властиві останнім було усунено шляхом
застосування методу насичуючих схрещувань та різних донорів
самофертильності раніше створених у нашому відділі.
Більшість ознак, які відповідають за адаптивність, є кількісними
й складними тому для їхнього контролю необхідно застосовувати
селективні фони, що досить ускладнює процес селекції. Для
прискорення довготривалого селекційного процесу та підвищення
його ефективності ведеться добір на яскраво-жовтий колір пелюсток
квіток на початкових етапах створення вихідного матеріалу. Суть
такої селекції полягає у тому, що ознака «колір пелюсток квітки» є
складною і тетраплоїдні локуси (за літературними даними їх не менше
7), що її контролюють розташовані у різних групах зчеплення. Для
тетраплоїдних багаторічних перехреснозапильних видів люцерни
характерним є 8 груп зчеплення по 4 хромосоми. Тому добори
спрямовані на кормову та насіннєву продуктивність пропонується
вести паралельно щодо добору за ознакою “яскраво-жовтий колір
пелюсток квітки”, притаманний люцерні жовтій. Таким чином
підвищується ймовірність передачі у наступні покоління решти
кількісних ознак, що відповідають за певний вид адаптації, який
складно контролювати на початкових етапах селекції. Після створення
відповідного вихідного матеріалу його необхідно протестувати та
відселектувати на штучних селективних фонах, таких як ґрунт з
підвищеною кислотною та лужною реакцією, конкуренція зі злаковим
компонентом, близьке залягання підґрунтових вод, тощо. Оскільки
сорти люцерни є перехреснозапильними популяціями, то за
сприятливих умов розмноження, що є економічно виправданими, є
висока ймовірність зміщення частки генів які відповідають за
адаптацію в сторону зменшення. Тому у сортів створених на основі
такого вихідного матеріалу буде легше підтримувати адаптивні
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властивості на належному рівні у первинних ланках насінництва за
оптимальних умов вирощування.
Отже, на початкових етапах селекційного процесу культури
люцерни спрямованого на підвищений адаптивний потенціал до
несприятливих умов вирощування та чинників середовища
пропонується паралельне ведення доборів за комплексом господарськоцінних ознак у поєднанні з добором за ознакою «яскраво жовтий колір
пелюсток квітки» за якісного та кількісного підходу оцінки.

УДК 633.63.631.52
М. О. Корнєєва, провідний науковий співробітник,
кандидат біологічних наук, с.н.с.
ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР
І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НААН
Л. В. Фалатюк, зав. лаб., кандидат с.-г. наук
Я. А. Мельник, науковий співробітник
УЛАДОВО-ЛЮЛИНЕЦЬКА ДОСЛІДНО-СЕЛЕКЦІЙНА СТАНЦІЯ
ОЦІНКА І ДОБІР ЗАПИЛЮВАЧІВ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ
ЗА ПОНИЖЕНИМ ВМІСТУ КАЛІЮ У КОРЕНЕПЛОДАХ
Сучасні гібриди цукрових буряків чітко відрізняються не лише за
потенціалом продуктивності, але і за вмістом нецукрів, лужністю,
кількістю іонів, що зв’язують цукор у мелясі, доброякісністю
очищеного соку і іншими показниками, що впливають на технологічні
якості сировини. За однакових значень цукристості вихід цукру буде
більшим, коли коренеплоди мають понижений вміст солей калію,
натрію і розчинних форм азоту. Порівняно висока мінливість і
незалежне успадкування елементів технологічної якості коренеплодів у
зразків є надзвичайно важливими для селекції, а тому за використання
різних типів добору (індивідуально-родинного, реципрокнорекурентного) можна досягти значного зрушення у позитивний бік
кожної із кількісних ознак. У селекції з використанням гетерозису для
створення високотехнологічних гібридів на ЧС основі підбір
батьківських пар здійснюється з урахуванням генетичної цінності
компонентів схрещування.
Метою нашого дослідження було вивчення генетичної
детермінації вмісту іонів калію у ЧС гібридів цукрових буряків,
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створених на основі запилювачів уладівської селекції у процесі їх
рекурентного покращення.
До досліду залучали два багатонасінних запилювачів урожайного
(У 752) і цукристого (У1948) напрямів добору. Проводили схрещування
кожної рослини на тлі двох пилкостерильних тестерів. Гібридне
насіння, зібране з ЧС тестерів, випробовували у станційному
сортовипробуванні за рендомізованого розміщення ділянок (13,5 кв. м)
у триразовій повторності. Добори кращих генотипів за ознакою вміст
калію проводили за від'ємними ефектами загальної і специфічної
комбінаційної здатності (ЗКЗ і СКЗ), оскільки селекційною метою є
зниження значення ознаки.
З популяції У752 урожайного напряму виділено 26 кращих
генотипів-запилювачів, які показали понижений вміст іонів калію у
гібридних комбінаціях на тлі двох ЧС тестерів, що становило 41,9%
від всіх досліджуваних форм. У популяції У1948 їх було менше 25,3%. Вміст калію у ЧС гібридних комбінацій варіював у широких
межах – від 1,21 до 8,27 мг-екв./100 г.
При формуванні ЧС гібридів запилювачами слугували ті
генотипи, які попередньо пройшли індивідуальні добори під час
зимової поляризації. Добір за комбінаційною здатністю – це другий
добір, накладений на селекційні матеріали уладівської селекції. Тим і
пояснюється той факт, що кращі генотипи показали досить низький
вміст калію у ЧС гібридах на тлі двох тестерів, що становив : для
популяції У 752 – 30,5…48,5% , для популяції У 1948 – 50,1…90,0
порівняно зі стандартом .
Для 10 кращих генотипів кожної із популяцій ЗКЗ була
достовірно низькою, тобто їх можна використати для формування
синтетичних запилювачів-джерел покращеної ознаки за вмістом
калію або як компоненти-запилювачі для пилкостерильних форм
ЧС гібридів. Однак не всі вони виявили високу специфічну
взаємодію з тестерами.
Для відібраних генотипів з популяції У1948 цукристого напряму
ефекти ЗКЗ коливалися у межах -2,13…-0,60 і були статистично
достовірними. Серед 20 топкросних ЧС гібридів, запилювачі яких
займали кращі ранги при диференціюванні за генетичною цінністю,
виділено 5 кращих із них за генетичною цінністю ознаки вміст калію.
Для визначення стратегії рекурентного покращання запилювачів
необхідним є визначення часток впливу компонентів і їх взаємодії на
генотипову обумовленість ознаки вміст калію у топкросних ЧС гібридів.
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Основну частку впливу у структурі генотипової мінливості виявили
запилювачі: для популяції У752 – 94,2%, для популяції У1948 – він був
дещо нижчим і становив 75,6%. Це свідчить про те, що ці запилювачі
уладівської селекції мають високий запас генотипової мінливості і
можуть бути покращені шляхом прямих доборів, спрямованих на
зниження значення ознаки. Гени адитивної дії тестерів суттєвого впливу
не мали. Ефект взаємодії компонентів схрещування був більшим у
популяції цукристого напряму У1948 порівняно з урожайним У752 і
становив відповідно 23,0 проти 5,7%., тобто для формування гібридів з
урахуванням неадитивної дії генів кращим об'єктом гібридизації
слугуватиме популяція У1948 цукристого напряму.
Отже, виділено кращі генотипи з достовірно низькими ефектами
комбінаційної здатності за вмістом калію, на основі яких створено
генетично цінні лінії. Встановлено переважаючий вплив адитивної дії
генів на формування ознаки вміст калію у топкросних ЧС гібридів.
Оцінка генетичної цінності генотипів дозволяє цілеспрямовано
підбирати пари для гібридизації при формуванні синтетиків і ЧС
гібридів з покращеною технологічною якістю коренеплодів.

УДК 633.63:631.52
О. О. Парфенюк, науковий співробітник
С. Г. Труш, кандидат с.-г. наук
А. М. Коваленко, молодший науковий співробітник
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ТЮТЮННИЦТВА
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА ЦІННІСТЬ
БАТЬКІВСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ БУРЯКІВ
ЦУКРОВИХ УМАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
Значним резервом підвищення продуктивності буряків
цукрових та поліпшення якості цукросировини є впровадження
високоефективних технологічних процесів та технологій, які
об’єднують новітні досягнення генетики, селекції, насінництва,
способів сортової агротехніки, хімізації та механізації їх
виробництва.
Проте, серед багаточисленних факторів, які впливають на
рівень урожайності буряків цукрових, вирішальна роль належить
130

Наукові читання до 100-річчя від дня народження професора І. В. Яшовського

генетичному потенціалу сорту. Особливо вагомо це спостерігається
в останні роки за умов глобального потепління, коли має місце
помітне підвищення температур повітря і ґрунту, дуже часто
наступають тривалі бездощові періоди. Такі погодні умови
призводять до стресового стану рослин буряків цукрових та різкого
зниження їх продуктивності, поширення хвороб і шкідників,
погіршення якості продукції.
За прогнозами, подібного роду негативні погодні явища
будуть посилюватися і у найближчій перспективі, оскільки вони
пов’язані з антропогенною діяльністю. Тому, головним завданням
селекційних досліджень з цією культурою є створення нового
покоління високопродуктивних одноросткових гібридів буряків
цукрових на ЦЧС основі з широким адаптивним потенціалом
рослин, поліпшеними біохімічними показниками цукросировини,
придатних для використання як у цукровиробництві, так і в
біоенергетиці.
Основним напрямом їх отримання є гетерозисна селекція,
методи якої ґрунтуються на створенні та доборі для гібридизації
комбінаційно здатних одноросткових ЦЧС ліній та багаторосткових
запилювачів різного рівня генома.
Для генетичної регуляції елементів продуктивності та для
розробки раціональних селекційних програм зі створення гібридів
буряків цукрових доцільно застосовувати метод генетичного аналізу
батьківських ліній. Цей аналіз ґрунтується на оцінці лінійкомпонентів гібридів за комбінаційною здатністю, високі показники
якої обумовлюють стабільний гетерозисний ефект у гібридів першого
покоління.
Батьківські компоненти гібридів окрім високої комбінаційної
здатності повинні характеризуватися широкою адаптивністю до змін
умов навколишнього середовища, поліпшеними параметрами форми
коренеплоду і високою технологічною якістю цукросировини,
генетично обумовленою стійкістю рослин до ураження хворобами
листового апарату і підвищеною його фотосинтетичною активністю
та багатьма іншими ознаками. Тому, одним із головних завдань
селекції буряків цукрових є систематичне збагачення генофонду
новими, більш пластичними вихідними матеріалами із широкою
спадковою мінливістю.
Поряд з цим, для більш ефективного використання явища
гетерозису в селекції буряків цукрових необхідний постійний пошук
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нових та удосконалення існуючих методів і підходів зі створення,
оцінки та добору вихідних селекційних матеріалів.
Метою досліджень є розробка принципів добору і оцінки
генетичного потенціалу батьківських компонентів схрещування (ЦЧС
і От лінії, запилювачі 2хММ і 4хММ), створення на їх основі
високопродуктивних гібридів буряків цукрових на ЦЧС основі
різного господарського призначення та вдосконалення методів їх
випробування з визначення параметрів продуктивності, адаптивної
здатності та стабільності.
Впродовж 2016–2018 років у лабораторії селекції буряків
цукрових Дослідної станції тютюнництва ННЦ «ІЗ НААН» за
комплексом селекційно-генетичних і господарсько-цінних ознак
вивчалися пробні гібриди буряків цукрових на ЦЧС основі ди- і
триплоїдного рівнів геному та їх батьківські компоненти.
Встановлено, що генотипова мінливість прояву ознак
«урожайність коренеплодів» і «цукристість» у гібридів буряків
цукрових на ЦЧС основі обумовлена загальною комбінаційною
здатністю (ЗКЗ) обох батьківських компонентів. Однак,
максимальний
гетерозис
за
ознаками
продуктивності
спостерігається
у
конкретних
гібридних
комбінаціях
і
контролюється специфічною комбінаційною здатністю (СКЗ)
компонентів схрещування та рівнем їх взаємодії.
Виділено кращі за ЗКЗ диплоїдні (Ум.БЗ 15ф, Ум.БЗ 33,
Ум.БЗ (1705х1729/21) та тетраплоїдні (Ум.БЗ 29ф, Ум.А17,
Ум.БЗ 16ф) багаторосткові запилювачі буряків цукрових. Серед ЦЧС
ліній високими ефектами ЗКЗ і варіантами СКЗ характеризувалися
зразки ЧС 3211, ЧС 9522,ЧС 365,ЧС 8.131,ЧС 2хN/62 і ЧС 06626.
За роки досліджень виділено 27 диплоїдних і 20 триплоїдних
гібридів буряків цукрових на ЦЧС основі з високим рівнем
продуктивності та технологічними якостями цукросировини.
Показники урожайності та цукристості коренеплодів у них варіювали
в межах 110,1–119,3% і 102,1–105,2% від групового стандарту. За
збором і виходом цукру вони перевищували відповідні показники
групового стандарту на 7,2–20,2% і 10,7–22,2%.
За результатами досліджень сформовано широкий генофонд
комбінаційно-цінних вихідних матеріалів буряків цукрових (лінії Отипу, ЦЧС лінії, запилювачі 2хММ і 4хММ) та створено
високопродуктивні гібриди буряків цукрових різних напрямів
продуктивності (E, N, Z) та використання.
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Rita Asakaviciute, potato breeder, PhD
VOKE BRANCH OF LITHUANIAN RESEARCH CENTRE
FOR AGRICULTURE AND FORESTRY
POTATO VARIETIES RESEARCH IN LITHUANIA
Research on Lithuanian potato was carried out at the Voke Branch of
Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forest. Potato cultivars were
bred using hybrid cross method. The variety ‘VB Venta’ was obtained after
crossing ‘Priekulu visagrie’ x ‘Pirmūnės’. The variety ‘VB Rasa’ –
‘Cardinal’ x ‘Viola’. The variety ‘VB Liepa’ - No 34/36 x ‘Pirmūnės’ and
‘VB Meda’ – ‘Matilda’ x No. 3093 The varieties ‘Goda’ – ‘Ausonia’ x
‘Franzi’ and ‘VB Aista’ - (‘Olympia’ x ‘Olev’) x (‘Severnaja’ x ‘Sagitta’).
For the crossing, tubers of parents cultivars were planted in the
glasshouse on the peat and organic manure mixture on the top of a brick. The
first cultivar was a mother plant and the second one - a father plant. The
hybrid berries were collected, planted to the peat pots next year and
transplanted to the potato selection field after spring freezing danger. The
best potato clone was selected from many others. Manifold selection of the
clone resistant to late blight and other diseases in the field and during potato
storage gave the expected results. The resistance to wart disease and potato
cyst nematodes was tested at the Institute of Plant Protection in Byelorussia.
The cultivars plots were established on sandy loam on carbonaceous
fluvial-glacial gravel eluviated soil (IDp), according to FAO-UNESCO
classification Haplic Luvisols (LVh). All four varieties were tested and
grown on soddy podzolic sandy loam soil in a crop rotation field of the
breeding department after grasses. The trial field was fertilized with
organic manure - 50 t ha-1 and mineral fertilizers 90 g kg-1 N, 90 g kg-1 P,
90 g kg-1 K. Tubers were planted by hands into the rows. All plots of the
field were fully randomized, the number of replications in different years
was up to four. The size of the plots was also different, but each plant
feeding plot always was 0.7 x 0.35 m2. In the first three years potatoes
were harvested by hands, later with a potato digging machine. Tubers were
stored in the underground potato storage at natural conditions: +1 to +2 0C
and 80-90% humidity in winter season.
Maincrop varieties produce the highest potato yield in Lithuania.
There are donors with resistance to late blight in this group. The genetic
material of early and late maturity groups is used for breeding maincrop
maturity potato varieties. Special methods were used to prevent
discrepancy in the flowering time.
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Potato variety ‘VB Venta’ (‘Priekulu visagrie’ x ‘Pirmūnės’). It is in
the Lithuanian potato list since 2009. The maturity of the cultivar ‘VB
Venta’ is very early. The tubers are round, with medium-deep eyes. Skin
and flesh colour is light yellow. Cooking characteristics are perfect. There
is no browning after peeling. Taste is excellent. The cultivar is salad type.
Starch content is up to 14-16%. The cultivar ‘VB Venta’ is resistant to
wart disease; it possesses good field resistance to the black leg and potato
leafroll virus. Storage characters under controlled conditions are excellent.
Potato variety ‘Goda’ (‘Ausonia’ x ‘Franzi’). It is in the Lithuanian
potato list since 2004. The cultivar is early. Tubers are oval round,
medium in size, with shallow eyes. Flesh and skin colour is light yellow.
Sugar content is low. No discoloration after peeling and cooking. Suitable
for chips industry. Starch content is to 16-17%. The cultivar is resistant to
potato cyst nematode Ro1, and wart disease. Foliage is fairy resistant and
tubers fully resistant to the late blight. Storage is good.
Potato variety ‘VB Liepa’ (No 34/36 x ‘Pirmūnės’). The variety is
early. It is in the Lithuanian potato list since 2010. The plants are compact,
flowers are violet. Tubers are round, medium in size, with shallow eyes.
Flesh and skin colours is light yellow. Sugar content is low. No
discoloration after peeling and cooking. Starch content is to 20%. Resistant
to potato cyst nematode. Tubers are fully resistant to late blight.
Potato variety ‘VB Meda’ (‘Matilda’ x No. 3093). The variety is late.
It is in the Lithuanian potato list since 2019. The plants are compact, stems
straight, flowers white. Tubers are yellow, round, with shallow eyes, flesh
colour is yellow. Starch content is 16%. The variety is late and has good
cooking characteristics. Is resistant to potato cyst nematode, cancer and
late blight.
Potato variety ‘VB Rasa’ (‘Cardinal’ x ‘Viola’). The variety is late. It
is in the Lithuanian potato list since 2006. The plants are compact, flowers
are violet. ‘VB Rasa’ has high yielding and starch content characteristics,
field resistance to common scab, immunity to wart disease and to the Ro1
patotype of golden nematodes.
Potato variety ‘VB Aista’ (‘Olympia’ x ‘Olev’) x (‘Severnaja’ x
‘Sagitta’). It is in the Lithuanian potato list since 2006. This is a late, food
potato cultivar. The bush is stretched out, the stems are tall. The flowers are
white, of medium size. The cultivar flowers abundantly and for a long time.
The tubers are big, yellowish, flat round with shallow eyes. The output of
commercial tubers is 90%. Starch content is high, to 21%. The cultivar is
good for starch industry. The potatoes are palatable. The boiled potatoes do
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not get dark. The variety is resistant to wart disease, potato cyst nematode
Ro1, late blight. The variety is resistant to drought, can be grown in all kinds
of soil using proper cultivation techniques. The variety is resistant to
mechanical injuries while harvesting; is of good storage quality.
All cultivars are immune to the main quarantine object in Lithuania wart disease. Potato cultivars ‘Goda’, ‘VB Liepa’, ‘VB Meda’, ‘VB Rasa’
and ‘VB Aista’ are immune to potato cyst nematode Globodera rostochiensis
RO1 patotype. All Cultivars have good field resistance against the most
spread diseases - black leg, viruses, common scab, rizoctonia and etc. Their
foliage have fairly resistance and tubers good resistance to the late blight.
Storage characteristics under controlled conditions are good.
Lithuanian potato breeding program’s the main research object was and
in the near future will be early and maincrop, immune to wart and nematodes
potatoes selection. Due to high resistance to the diseases and pests all
Lithuanian potato varieties are exhalent for growing in ecological farms.

УДК 631.527:635.61/.63
І. І. Колесник, зав. відділу, кандидат с.-г. наук, старший науковий
співробітник
О. В. Палінчак, старший науковий співробітник
В. Ф. Заверталюк, директор, кандидат с.-г. наук, доцент
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
ІНСТИТУТУ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА НААН
ПЕРСПЕКТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ
В СЕЛЕКЦІЇ БАШТАННИХ РОСЛИН
Баштанні рослини здавна відомі людини. Їх плоди цінують за
приємний солодкий смак та наявність цілої гами корисних складових:
вітаміни, мікроелементи, пектин, клітковина тощо [1]. В аграрному
виробництві широко застосовують п’ять ботанічних видів: кавун
звичайний (Citrullus lannatus (Thunb.) Matsum et Nakai), диня звичайна
(Cucumis melo L.), гарбуз звичайний (Cucurbita pepo L.), гарбуз
великоплідний (Cucurbita maxima Duch.), гарбуз мускатний (Cucurbita
moschata Duch. ex Poir.). Світові тенденції в сучасній селекції
направлені на створення гетерозисних гібридів, які відрізняються
підвищеними господарськими показниками та високим рівнем стійкості
проти основних поширених хвороб та шкідників.
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ДДС ІОБ НААН є спеціалізованою установою з селекції та
технологічних розробок щодо баштанних рослин (кавун, диня,
гарбуз) для різних зон України та ефективно функціонує більше 80
років. За весь період діяльності створено 92 генотипи овочевих і
баштанних рослин (в т. ч. 76 – баштанних, 16 – овочевих). Успішність
селекційної роботи підтверджується високим рівнем районування
нових сортів і гібридів (76% серед усіх сортів, які проходили
експертизу). На даний час ДДС ІОБ НААН має найбільшу долю
зареєстрованих в Реєстрі сортів рослин, дозволених для широкого
використання в Україні на 2019 р. серед установ НААН, які також
займаються селекцією баштанних культур: кавун – 12 позицій
(44,4%), диня – 12 (63,2%), гарбуз різних видів – 14 (66,7%) [2].
Також розпочато селекційні програми з гетерозисної селекції,
результатом яких стало створення високопродуктивних гібридів з
високими якісними показниками.
Науково-дослідну роботу проводили у Дніпропетровській
дослідній станції Інституту овочівництва і баштанництва НААН у
2009–2015 рр. Мета досліджень полягала у створенні нових
високопродуктивних високоякісних гетерозисних гібридів баштанних
культур. Методика проведення досліджень загальноприйнята в
овочівництві і баштанництві [3].
В результаті проведених досліджень створено гетерозисні
гібриди кавуна Мулат F1, дині Заграва F1 та гарбуза великоплідного
Парадиз F1, які проходять державне кваліфікаційне оцінювання.
Новий гібрид кавуна Мулат F1 відноситися до середньоранньої
групи стиглості (75–80 діб). За роки конкурсного випробування
формував товарну врожайність на рівні 33,7 т/га з масою товарного
плоду 3,6 кг. Вміст сухої розчинної речовини в плодах склав в
середньому – 10,6% , загального цукру – 7,1%, вітаміну С – 7,5 мг%.
Економічна ефективність вирощування – 11,5 тис. грн. з 1 га. Рослина
має сланку огудину середньої довжини, розсічений лист сіро-зеленого
кольору, плід округлий, зеленого забарвлення шкірки від помірної до
сильної інтенсивності з наявними вузькими зеленими смугами сильної
інтенсивності з корою середньої товщини. М’якуш інтенсивно
рожевого забарвлення, ніжний, соковитий, насіння маленьке,
коричневого кольору. Гібрид вирізняється дружною віддачею урожаю,
стійкістю до сонячних опіків плодів і стебла, стійкістю до хвороб.
Гібрид дині Заграва F1 відноситься до ранньої групи стиглості
(66 діб), загальна урожайність – 14,6 т/га, середня маса товарного
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плоду – 1,04 кг, вміст сухої розчинної речовини – 8,7%, економічна
ефективність 11,4–17,7 тис. грн. з 1 га. Рослини середньоплетисті,
листкова пластинка середня, помірно-інтенсивного зеленого
забарвлення, зі слабкою вираженістю лопатей та зубчастості країв.
Плоди нового гібрида овальні (помірноеліптичні), гладенькі,
оранжеві, зі слабкою нещільною сіткою у вигляді рідких цяток і
ліній; м’якуш середній, білий, танучий, соковитий, солодкий; насіння
середнього розміру, білуватого забарвлення. Гібрид середньостійкий
проти поширених хвороб; придатний для перевезення на недалекі
відстані і недовготривалого зберігання.
Гібрид гарбуза Парадиз F1 відноситься до ботанічного виду
гарбуз великоплідний. Гібрид середньостиглий (116–120 днів).
Товарна урожайність за роки конкурсного випробування (схема
посіву 140х140 см) склала 50,1 т/га, середня маса товарного плоду –
8,3 кг, вміст сухої розчинної речовини – 6,8%. Насіннєва
продуктивність – 7,9–8,2 ц/га, вихід насіння – 1,5–1,8%. Економічна
ефективність 16,4 тис. грн з 1 га. Рослини потужні, довгостеблові,
листкова пластинка велика, округла, зелена, не розсічена. Форма
плода поперечно-широкоеліптична (сплюснута). Поверхня плода –
слабо сегментована, боріздки за глибиною середні, відстань між
борідками середня. Основний колір кори – сірий, вторинне
забарвлення кори – дрібні плями кремового забарвлення. М’якоть
плодів оранжева, товста до 6–7 см, соковита, середньої щільності,
мало солодка. Гібрид практично стійкий до борошнистої роси і
бактеріозу, стійкий до пошкодження баштанною попелицею. Плоди
придатні до транспортування і зберігання впродовж трьох–п’яти
місяців.
Призначення гібридів кавуна та дині – для споживання у
свіжому вигляді, гібрида гарбуза – насіннєвий напрям використання,
для отримання товарного насіння. Нові гібриди рекомендовані в
доповнення до існуючих сортів для зони Степу та Лісостепу України.
Гібриди кавуна Мулат F1, дині Заграва F1 та гарбуза Парадиз F1
з 2016 р. проходять випробування в системі Українського інституту
експертизи сортів рослин, де попередньо підтверджено їх
вирівняність, однорідність та високі господарські показники.
1. Лихацький В.І. Баштанництво. Київ: Вища школа, 2002. С. 5–8.
2. Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в
Україні на 2019 р. (витяг станом на 16.01.2019 р.) / Міністерство
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аграрної політики та продовольства України. Київ. 2019. 415 с. URL:
http://www.minagro.gov.ua/system/files/Reestr%20160119.pdf.
(дата
звернення 30.01. 2019).
3. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві /
за ред. Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка. – Х.: Основа, 2001. – 369 с.
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ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРІХІВ РОДУ JUGLANS
У ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ І ПЕРСПЕКТИВИ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЇХ В КУЛЬТУРУ
Рід Juglans, в основі назви якого лежать латинські «Jovis» Юпітер і «glans» - горіх, налічує від 15 ... 17 до 40 видів, поширених у
помірних широтах Північної півкулі.
Для промислового культивування деяких з них необхідні
дослідження на основі селекції, і в майбутньому горіхи різних видів,
безсумнівно, можуть увійти до складу найпопулярніших насаджень
не тільки у садах приватників, а й лісових і лісосадових насаджень
північних регіонів країни. Не лише горіх волоський, а й чорний, як
дуже цінна культура, та інші повинні бути в асортименті садових
порід. Це питання особливо актуальне у зв'язку з глобальним
потеплінням.
За вирощування в північніших районах плодівництва цієї
теплолюбної культури необхідно пам’ятати, що це регіон є зоною
ризикованого горіхівництва. Тому, як показують результати
досліджень, насіннєвий матеріал горіхів необхідно заготовляти з дерев
місцевих форм, які ростуть у довколишніх районах, і висівати відразу
на постійне місце, оскільки висаджування саджанців не сприяє
оптимальній їх адаптації до нових умов.
Для сівби відбирають насіння з високоврожайних, великоплідних,
стійких до морозів, шкідників і хвороб дерев.
За останні три роки в Інституті садівництва НААН були
інтродуковані три види роду Juglans, які в різній мірі придатні для
створення насаджень. Усі вони цвітуть і регулярно плодоносять і за
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результатами досліджень визначені як особливо перспективні види,
які становлять цінність для промислового і садового господарства.
Декілька видів визначені для застосування виключно в
декоративному садівництві. Для будь-якого інтродуцента в першу
чергу важлива стійкість до зовнішніх природно-кліматичних
чинників, від якої залежить життєздатність і продуктивність
насаджень. Всі показники стійкості рослин визначали за
стандартними загальноприйнятими шкалами.
У міру зниження зимостійкості найбільш перспективні види
роду Juglans, які знаходяться в колекції інституту можна розташувати
в наступному порядку: чорний (J. nigra L.), Зібольда (J. sieboldiana
Maxim.), серцевидний (J. cordiformis Maxim.), маньчжурський
(J. manshurica Maxim.), дрібноплідний (J. microcarpa), сірий
(J. cinerea L.), волоський (J. regia L.).
Характер розподілу цих рослин за показниками морозостійкості
дещо інший: J. Regia, J. microcarpa J. nigra, J. sieboldiana,
J. manshurica, J. cordiformis, J. cinerea.
Таким чином, з усіх видів, які досліджували, найбільш стійкі до
природно-кліматичних умов зазначених регіонів горіхи: серцевидний,
Зібольда і чорний. Серед них зустрічаються «абсолютно» стійкі форми
(особливо це характерно для горіхів чорного і серцеподібного), які
щорічно і рясно плодоносять і тому представляють величезний
селекційний інтерес; середній бал зимостійкості і морозостійкості у
цих видів дуже рідко сягає 7,0 (зазвичай зимостійкість дорослих
рослин дорівнює 5,4 ... 6,5 бала за 9-ти баловою шкалою). Більш того,
саме ці види роду Juglans демонструють найкращу стійкість до хвороб
і шкідників. У місцевих форм горіха волоського середній бал згаданих
показників середній (4,2 ... 4,4).
Важливою характеристикою будь-якої деревної породи є якість
самої деревини. Після проведеного аналізу основних фізикомеханічних властивостей (щільність, коефіцієнт об'ємної усушки,
твердість в торцевому напрямку, опір стисненню, ударний вигин і т.
д.) і загальної естетичної оцінки згадані види роду Juglans в порядку
погіршення якості деревини можна розташувати в таким чином:
J. nigra, J. regia, J. microcarpa, J. cordiformis, J. sieboldiana,
J. manshurica, J. cinerea.
Незважаючи на те, що горіхи є рослинами найрізноманітнішого
використання, основну цінність представляють його плоди за такими
характеристиками як врожайність, їх якість, стабільність
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плодоношення та продуктивність. Морфологічні ознаки і
господарська цінність плодів істотно залежать від ґрунтовокліматичних факторів і своєчасного проведення агротехнічних
заходів. За результатами опису плодів за основними господарчими
ознаками (100 шт. кожного з перерахованих видів) встановлено, що їх
розміри і маса сильно варіюють в межах однієї форми. Досить
високий коефіцієнт мінливості за цими ознаками, а також товщини
шкаралупи спостерігали у плодів горіха чорного, що свідчить про
можливості їх поліпшення селекційним шляхом. Найбільша
однорідність за всіма наведеними критеріями характерна для плодів
горіха серцеподібного (С <8%).
Додаткові морфологічні показники плодів горіхів роду Juglans
визначали візуально за встановленою дев'ятибальною шкалою. Для
виробничо-садового вирощування необхідні дерева, плоди яких
характеризуються невеликою товщиною і твердістю шкаралупи і
містять найменшу кількість лакун, від яких залежить вихід ядра.
Позитивним моментом є гронове розташування плодів, що значно
підвищує врожайність і декоративність рослини.
Основні показники якості плодів визначали за відомими і
загальноприйнятими шкалами і методиками.
Найлегше ядро відділяється у горіхів волоського і серцеподібного.
Вміст жирів у плодах усіх видів сильно варіює (С = 18 ... 32%). Вищі
смакові якості (незважаючи на те, що цей критерій є суб'єктивним,
певна оціночна шкала все ж існує) мають горіхи волоський і чорний.
Трохи гірше за смаком горіх Зібольда, товстіша шкаралупа і,
відповідно, низький вихід ядра не дозволяють йому повноправно
конкурувати з волоським.
Горіх серцевидний, у плодів якого відсутній десертний смак,
становить певний інтерес через високу і стабільну врожайність. З
огляду на досить хороші смакові якості, легкість виходу ядра і дуже
високу стійкість до всіх несприятливих кліматичних факторів, його
необхідно розмножувати нарівні з горіхом волоським.
За результатами досліджень можна зробити попередні висновки
про великі перспективи розведення горіхів роду Juglans у
північніших районах країни. Необхідна селекційна робота, в тому
числі методами гібридизації та індивідуального відбору форм, які
виділились за цінними показниками.
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УДК 630.182(470.32)
О. Я. Ярута, молодший науковий співробітник
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН
ВНУТРІШНЬОВИДОВА МІНЛИВІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ
БЕЛАДОННИ ЗВИЧАЙНОЇ (ATROPA BELLADONNA L.)
До розпаду СРСР промислове вирощування лікарської рослини
беладони в основному було сконцентровано в Україні (Крим,
Закарпатська область) і Північному Кавказі. Для створення
вітчизняної сировинної бази, виникла необхідність просування цієї
культури в центральні та північні регіони країни. У зв'язку з цим
актуальним є створення нових сортів беладони, адаптованих до умов
Лісостепу та Полісся, що поєднують в собі високу біопродуктивність,
достатню зимостійкість, стійкість до біотичних і абіотичних факторів
і відповідають потребам медичної промисловості.
З цією метою в Інституті садівництва НААН вивчали сортозразки
різного походження беладони звичайної. Методом багаторазового
індивідуального добору з гібридів, які були отримані від схрещування
лінії 12-09 з сортом Красавка, лінії 51-04 з сортозразком 126-08. В
якості контролю була використана поліпшена популяція беладони
звичайної, вирощена в Криму.
Лінія 12-09 використана в селекційній програмі як генетичне
джерело поєднання високого вмісту біологічно активних речовин у
його рослин - 0,470% і скоростиглістю (різниця з іншими зразками –
5 діб). Лінія 51-04 - як джерело поєднання стабільності високої
продуктивності: 69,84 ц/га сировини і 6,02 – насіння, адаптованості
до умов України і низки показників, що обумовлюють високу якість
біосировини. Найбільш високими параметрами маси 1000 насінин,
енергії проростання і схожості насіння у всі роки досліджень (20142016 рр.) характеризувався зразок 126-08. Проте вміст суми
алкалоїдів у вегетативній масі був найнижчим, в середньому за три
роки - 0,391%. Тому цей зразок став донором у селекційному процесі
за продуктивністю плодів і біосировини.
Для створення сорту, адаптованого до певних природнокліматичних умов, вивчали весь фенологічний спектр розвитку
рослин. Багаторічні спостереження за сезонним ритмом розвитку
культивованої популяції Atropa belladonna L. в Київській області
показали, що беладона, починаючи з другого року життя, незалежно
від погодних умов проходить повний цикл розвитку і формує
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повноцінне насіння. Тривалість періоду від початку вегетації до
масового дозрівання насіння в перший рік вегетації становить в
середньому 152-165 діб, а в другий рік вегетації - 90-98 діб, що цілком
вписується в вегетаційний період як Лісостепової так і Поліської зон.
Необхідно відмітити, що серед гібридів і сортозразків за роками
досліджень спостерігали значне розмаїття за забарвленням квіток
(жовті, фіолетові, проміжні), листків (від світло-зеленого до темнозеленого забарвлення). Спостерігали значне варіювання за висотою
рослин, площі листкової пластинки, кількістю бічних пагонів, а також
за тривалістю проходження різних фенологічних фаз.
За селекції методом відбору використовували найбільш
варіабельні кількісні ознаки, які легко визначати, встановлюючи
існуючий їх взаємозв'язок у популяції.
Виділена на етапі інтродукції популяція беладони представляє
собою сукупність рослин, які спадково різняться. Вивчення
внутрішньопопуляційної мінливості кількісних ознак беладони
показало, що вони змінюються в різному ступені. Найбільш висока
варіабельність була відмічена за ознаками: кількість продуктивних
пагонів на одній рослині (CV = 31-57%), маса листків з рослини (CV =
23-31%), маса плодів з пагону (CV = 30-48%) і рослини (CV = 34-43%),
насіннєва продуктивність (CV = 31-45%) і врожайність насіння (CV =
29-44%). Висота рослин, розміри листкових пластинок, урожайність
надземної маси, вміст суми алкалоїдів мали коефіцієнти варіації в
середніх межах - від 12 до 24%. Низька внутрішньопопуляційна
мінливість була характерна для ознаки маса 1000 насінин (CV = 8%).
Мінливість окремих ознак у різні роки досліджень була
порівняно стабільною і відхилення від середнього коефіцієнта
варіації було незначним. Висока і стабільна мінливість ознак свідчить
про те, що вона значною мірою обумовлена генетичною природою
рослини. Тому є можливість наступного поліпшення популяції
беладони за окремими господарсько-цінними ознаками (врожайності
сировини, насіння) за допомогою цілеспрямованого відбору.
Істотна залежність виявлена між врожайністю вегетативної маси
та ознаками: продуктивність сировини (r = 0,83-0,91), кількість стебел
на рослині (r = 0,71-0,76), маса стебел і листків з рослини (r = 0,560,96) і кількість листків на рослині (r = 0,62-0,69). У той же час такі
ознаки як довжина і ширина листка, вміст БАР, врожайність насіння і
тривалість вегетаційного періоду з врожайністю вегетативної маси
корелювали незначно.
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Таким чином, у рослин беладони звичайної цілеспрямований
відбір можливий за кількістю пагонів, масі і кількістю листків на
рослині.
Тісний кореляційний зв'язок відмічений між врожайністю
насіння і ознаками: маса насіння з однієї рослини і кількістю плодів
на рослині. Коефіцієнти кореляції відповідно склали 0,96 і 0,93.
Слабка залежність виявлена між врожайністю насіння і ознаками:
залистяність рослин, маса 1000 насінин і тривалість вегетаційного
періоду (r = 0,19-0,26). Кореляційну залежність між урожайністю
насіння і вмістом алкалоїдів у біосировині не виявлено (r = 0,05).
Відсутність істотної кореляції між урожаєм сировини і вмістом
біологічно активних речовин в ньому свідчить про можливість
проведення селекції беладони на врожайність сировини без
погіршення його якості.
Статистично достовірна залежність виявлена між вмістом суми
алкалоїдів у сировині першого і другого року життя рослин (r = 0,75),
що вказує на ефективність проведення відбору високоалкалоїдних
зразків вже на однорічних рослинах.
За селекційними дослідженнями створено новий сорт беладони
звичайної «Прекрасна пані», який за результатами конкурсного
випробування, в усі роки вивчення, характеризувався господарсько
цінними ознаками, вищими за вихідні форми. Цей сорт за
результатами експертизи занесений до Державного реєстру сортів
рослин, придатних для поширення в Україні на 2017 рік.

УДК 633.12:631.53.02:631.53.04:631.82
Serhii Poltoretskyi, Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of Department of Plant Production
UMAN NATIONAL UNIVERSITY OF HORTICULTURE
WAYS OF SOWING SEED CROPS OF MILLET
(Panicum miliaceum L.)
Studies on the influence of sowing parameters of parent plants of
various varieties of millet under the conditions of Uman NUH on the
formation of sowing qualities and yield properties of seeds allowed us to
get the following conclusions.
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1. Field similarity of seeds of both millet varieties in the typical years
with the prolongation in time of the sowing period increases from early to
late one. The conditions of excessive moistening do not significantly
reduce its level.
2. The conditions for germination of seed material of millet improve
and its field similarity also increases with the approximation to the
optimum temperature regime of air and soil. The field similarity of seeds
to 43% is approximated with the temperature of the soil at the depth of 10
cm and to 57% with the temperature of the air during the period of sowingsprouts (r2yz = 0.43 і r2xz = 0.57).
3. The duration of interphase periods of growth and development of
parent plants of both millet varieties is almost unchanged from the choice
of the method of sowing. However, with the transfer of sowing dates from
early spring to summer, it significantly decreased. Such reductions are
mainly observed only at the expense of the reduction of the duration of
individual interphase periods during the vegetative stage of the
development of parent plants of both millet varieties.
4. The highest preservation of plants in seed coenoses of both millet
varieties is provided by the late spring sowing. During the years with
excessive moisture during the generative period of development, summer
crops are thinning the most.
5. The conventional row sowing promotes to the formation of the
highest productivity of seed crops of Slobozhanske and Lana millet
varieties. However, for all sowing times, broad row crops provide the
maximum degree of seed propagation.
6. In the years with optimal hydrothermal conditions, the transfer of
sowing dates for the third decade of May provides the maximum seed yield
of millet at the level of 4.24–4.79 t/ha (Slobozhanske variety) and 4.53–
5.28 t/ha (Lana variety) and for the forecast of non-typical hydrothermal
conditions (drought or excessive humidification) for the region during the
growing period it is sowing in the second decade of May.
7. Under the conditions of the research region in the cultivation of
millet seed crops in a broad row way, the timing of its sowing is optimal in
the third decade of May. However, the conventional row sowing is equally
useful in seeding millet. Its transferring to an optimally early spring or
summer period will ensure the formation of high quality seed material,
although it will not give the maximum yield of parent crops.
8. The weather conditions of the research years, as well as the use of
different parameters of sowing, cause physical and technological diversity
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of the cultivated harvest of parent plants:
 the formation of the largest thousand-kernel weight and grain unit
contributes to the combination of the conventional row sowing
with the early (first) and the second terms recommended for the
research zone (the first and second decades of May);
 Lana variety has a significant advantage by grain evenness. A
combination of the early spring (first) or summer (fourth) timing
with the conventional row sowing contributes to reduce the
difference between grain weight from different parts of the panicle
and to improve its evenness. Sowing in the third decade of May
(third term) has an advantage by evenness of both varieties in case
of broad row sowing;
 use of late spring and summer terms (third and fourth) contributes
to the increase in husk content. Grain of Slobozhanske variety
grown by the conventional row method has smaller husk content
and grain of Lana variety has smaller husk content after broad row
sowing;
 the millet yield per unit area depends on the overall yield of crops,
as well as on the improvement of technological indicators of grain.
It is the largest in both varieties for the use of the second and third
sowing terms by the conventional row method;
 Lana variety dominates by the protein content in grain (on average,
by 13.2% or by 0.7% significantly higher than Slobozhanske
variety). The sowing method does not affect the protein content of
grain and the optimum sowing period is summer;
 the fat accumulation significantly depends on the duration of final
stages of vegetation of millet plants. Its maximum concentration in
grain (3.32–3.40%) accumulates in the early spring of sowing with
the longest period of vegetation of parent plants.
9. Seeds grown in different conditions from optimum (even extreme
ones) during vegetative and generative periods of millet growth and
development have the best crop properties.
10. Depending on the varietal characteristics, significantly higher
crop yields of the first seed progeny can form seeds of Lana variety, grown
by the conventional row method with sowing in the first decade of May in
which the yield was at the level of 4.25–5.47 t/ha or 0.33–1.98 t/ha more
compared to other terms and methods of sowing. The best combination for
Slobozhanske variety is the millet sowing by the conventional row method
in the first decade of June with a yield of 3.78–4.99 t/ha.
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11. It should be preferred to sowing in the third decade of May after
using broad row sowing for parent crops of both varieties.
12. The mutual optimization of timing and method of sowing in seed
crops (46–52%) have the greatest part of the influence on the formation of
high-yielding crops of the first seed progeny. The effect of each of the
investigated factors is significantly less. It is necessary to take into account
the whole complex of factors, regardless of the variety, when selecting
parameters of millet sowing in seed crops (predecessors, fertilizer system,
timing, sowing methods and seeding standards) which will depend on
future quality of seed material.

УДК 633:631.95:633.173
Ф. Й. Брухаль, старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
Р. Є. Грищенко, старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТРОЛЮВАННЯ БУР’ЯНІВ
У ПОСІВАХ ПРОСА
Важливим резервом підвищення продуктивності агроценозів є
очищення посівів від сегетальної рослинності. За наявності бур'янів у
посівах ярих культур, зокрема й проса, їх урожайність може знизитися
на 25-40% [1, 2]. У період появи сходів проса, як правило,
створюються сприятливі умови для росту та накопиченню їх
вегетативної маси. Темпи росту проса в перші три тижні після появи
сходів, навпаки, уповільнені, що потребує спеціальної підготовки
ґрунту для очищення його від бур'янів [3]. Тому, знищення бур'янів на
початкових етапах органогенезу культури сприяє зниженню
міжвидової конкуренції, і як наслідок, підвищенню урожайності.
Методика досліджень. Дослідження проводили у 2012-2014 рр. в
польових дослідах відділу адаптивних інтенсивних технологій
зернобобових, круп'яних та олійних культур ННЦ «Інститут
землеробства НААН» на сірому лісовому легкосуглинковому ґрунті.
Вміст гумусу у 0-30 см шарі ґрунту становив (за Тюріним) – 1,1-1,3%,
гідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 60-65 мг/кг, рухомого фосфору
– 114-126, обмінного калію – 80-100 мг на кг ґрунту, рНсол. – 5,4-5,6.
Схема досліду включала варіант без гербіцидів (контроль) та 7
варіантів застосування ґрунтових гербіцидів – Примекстра Голд,
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720 SC, к.с., (3,0 і 4,0 л/га), Люмакс 537,5 SE, с.е. (2,0-3,0 л/га),
Мерлін 750 WG, в.г. (0,1 кг/га), Аценіт А 880, к.е. (2,0 л/га), Пропоніт
720 к.е. (2,0 л/га).
Агротехніка вирощування проса загальноприйнята для зони
Лісостепу України, крім варіантів, що вивчали. Попередник –
пшениця озима. Сорт проса – Київське 87. Спосіб сівби – звичайний
рядковий (15 см). Норма висіву – 4,5 млн. схожих насінин на 1 га.
Гербіциди вносили ранцевим обприскувачем «Альман» згідно
схеми досліду через 1-3 дні після сівби з розрахунку 300 л/га робочої
рідини. Розмір ділянок – 9 м2. Повторність чотириразова. Розміщення
ділянок рендомізоване.
Результати досліджень. За результатами обліків встановлено, що
в агрофітоценозі дослідної ділянки домінували однорічні злакові
бур'яни – плоскуха звичайна ( Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.) і
мишій сизий (Setaria glauca L.). Серед дводольних частіше зустрічалися
лобода біла (Chenopodium album L.), редька дика (Raphanus
raphanistrum L.), гірчак почечуйний (Polygonum persicaria L.), щириця
загнута (Amaranthus retroflexus L.). Багаторічні бур‘яни були
представлені переважно такими видами, як хвощ польовий (Equisétum
arvénse), берізка польова (Convolvulus arvensis L.), осот жовтий (Sonchus
arvensis L.), пирій повзучий ( Elytrigia repens L.).
Виявлено, що за внесення ґрунтових гербіцидів рясність бур'янів
зменшилась на 85,9-93,0%. Найбільшу фітотоксичну дію на бур'яни
проявили препарати Примекстра Голд та Люмакс, де забур’яненість
агроценозу через 30 днів після їх внесення зменшилась на 90,1-93,0%,
в тому числі дводольними – на 80,6-83,9% та повного знищення
злакових бур’янів.
Фітотоксична дія гербіцидів Аценіт (2,0 л/га), Мерлін (0,1 кг/га)
і Пропоніт (2,0 л/га) також була високою, проте значно поступалася
попереднім варіантам по дії на дводольні види, загибель яких
знаходилась в межах 71,0-77,4%.
Гербіцидна активність по відношенню до дводольних видів
бур'янів на всіх варіантах досліду була нижчою, що пояснюється
наявністю у посівах проса значної кількості багаторічних видів таких
як хвощ польовий, березка польова та осот рожевий, які є стійкими до
цих препаратів.
На час збирання урожаю, як і за попереднього обліку, найменша
кількість бур'янів відмічена на варіантах з внесенням гербіцидів
Примекстра Голд (3,0-4,0 л/га) і Люмакс (3,0 л/га). Загибель бур'янів
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на цих варіантах складала 88,5-90,2%, а їх повітряно-суха маса
відповідно – 68; 111 і 123 г/м2, за значення цього показника на
контролі без гербіцидів –1039 г/м2.
Зменшення кількості бур‘янів і, особливо, їх маси, істотно
вплинуло на ріст і розвиток рослин проса та їх продуктивність. Так,
висота рослин проса на варіантах з внесенням гербіцидів у порівнянні
із контролем збільшилась на 10-25 см, довжина волоті – на 3-8 см, що
є наслідком відсутності конкуренції в агрофітоценозі з боку
сегетальної рослинності. Зростання індивідуальної продуктивності
рослин у волоті та маси 1000 зерен дозволило отримати істотний
приріст урожайності зерна проса, який порівняно з контролем (без
гербіцидів), залежно від варіанту складав 1,44-2,42 т/га. За даними
досліджень найрезультативнішим виявилось застосування гербіциду
Примекстра Голд (3,0 і 4,0 л/га) та Люмакс (2,0 і 3,0 л/га).
В результаті вивчення показників економічної ефективності
застосування гербіцидів у посівах проса встановлено, що найбільший
умовно-чистий прибуток, в середньому за 2012-2014 рр., забезпечили
варіанти із застосування гербіцидів Примекстра Голд, який складав
7,73-8,47 тис. грн./га, та Люмакс – 6,3-7,88 тис. грн./га.
Висновки. 1. Застосування гербіцидів Примекстра Голд, 720 SC,
к.с., (3,0 і 4,0 л/га), Люмакс 537,5, SE, с.е. (2,0-3,0 л/га), Мерлін 750
WG, в.г. (0,1 кг/га), Аценіт А 880, к.е. (2,0 л/га), Пропоніт 720 к.е (2,0
л/га) у досходовий період є високоефективним заходом контролю
однорічних бур'янів у посівах проса.
2. Найефективнішими у боротьбі з однорічними бур‘янами у
посівах проса є гербіциди Примекстра Голд (3.0-4.0 л/га) і Люмакс
(2,0-3,0 л/га), які забезпечують знищення однорічних злакових
бур'янів на 90,3-96,8%, і однорічних дводольних – на 80,0-83,3%.
Застосування цих гербіцидів сприяє зниженню собівартості зерна
проса на 683-874 грн./т та підвищенню рентабельності вирощування
культури до 98-122%.
1. Драган М. І. Бур'яни в посівах проса / М. І. Драган //
Карантин і захист рослин.- №8.-2008.
2. Іващенко О. О. Бур’яни в агрофітоценозах / О. О. Іващенко.
- К.: «Світ», 2001. - 234 с.
3. Рудник-Іващенко О. І. Бур'яни в посівах проса / О. І. Рудник
Іващенко // Карантин і захист рослин.-2010.-№ 2.-С.6-8.
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О. В. Глієва, науковий співробітник
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ
ПРОСА І ГРЕЧКИ В УКРАЇНІ
Гречка є добрим попередником для всіх сільськогосподарських
культур, тому що вона швидко росте, в умовах високої агротехніки
формує гіллясті широколисті рослини і пригнічує бур'яни; ґрунт після
збирання гречки буває досить пухким, а післяжнивні рештки гречки,
багаті на фосфор і особливо калій, поліпшують його родючість. За
даними науково-дослідних установ, висіяні після неї колосові менше
уражуються кореневими гнилями, ніж після зернових попередників.
Ширше використання гречки як попередника озимих зернових
культур в інтенсивних сівозмінах дає можливість зменшити посівні
площі озимих після кукурудзи на силос.
Просо є цінною круп’яною культурою, яка здатна забезпечити
відносно високі і досить стабільні врожаї навіть у посушливі роки. За
дотримання технології вирощування, воно часто дає вищі урожаї, ніж
інші зернові культури. Названі культури мають короткий
вегетаційний період і тому рано звільнюють поле, яке можна вчасно
підготувати для посіву озимих.
Гречка і просо – культури пізнього строку сівби. Тому період від
початку весняних польових робіт до сівби використовують для
створення оптимальних умов для сівби і проростання насіння. Сіють
їх коли температура ґрунту на глибині загортання насіння становить
13-15ºС, що припадає на третю декаду квітня – першу декаду травня.
Не потрібно запізнюватися з сівбою, оскільки верхній шар ґрунту
швидко пересихає. За сприятливих погодних умов весни і літа гречка
слабо реагує на строки сівби, останні більш впливають на
продуктивність за екстремальних (суха весна чи жарке літо).
Оптимальною нормою висіву проса за рядкового способу сівби
для північного Лісостепу є 3,5-4,0 млн./га. При дефіциті вологи в
ґрунті, а також проведені після сходового боронування норму висіву
рекомендується збільшувати на 7-10%. Оптимальними нормами
висіву гречки за широкорядного способу сівби є 2,0-2,5 млн. шт./га (
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50-62 кг/га насіння ), а за звичайного рядкового – 3,0-3,5 млн. шт./га
схожих насінин (75-85 кг/га).
Гречка добре реагує на післядію добрив. Після попередника, під
який вносили мінеральні добрива, рослини гречки доцільно лише
підживити азотом у фазу цвітіння в кількості 15-20 кг/га.
В період вегетації проса потрібно провести підживлення рослин
азотом, перше - N15-20 кг/га д. р. слід проводити на III-IV, друге і третє
- в тій же кількості на VII і ІХ етапах органогенезу.
У період вегетації гербіциди на посівах проса застосовують при
забур’яненості однорічними широколистими бур’янами (гірчиця,
редька дика, свиріпа, щириця, осоти та ін.). Для цього застосовують
ґрунтові та строхові гербіциди:
При їх застосуванні просо висівають звичайним рядковим, або
вузькорядним способами з міжряддям відповідно 15 і 7,5 см. Якщо
гербіциди не застосовують, просо слід висівати широкорядним або
стрічковим способом. Широкорядним способом із міжряддям 45 см та
звичайним рядковим із міжряддям 15 см. сіють гречку. Широкорядний
спосіб сівби найбільше відповідає біології культури. Крім того, за
такого способу сівби можна боротися з бур’янами агротехнічним
методом, не застосовуючи гербіцидів, зменшується щільність ґрунту,
можливе проведення підживлення рослин. Рядковій сівбі надають
перевагу в районах достатнього зволоження, на бідних та чистих від
бур'янів ґрунтах з використанням скоростиглих сортів гречки, які мало
гілкуються. У роки з недостатньою кількістю вологи у посівному шарі
ґрунту необхідно провести післяпосівне прикочування кільчастошпоровим або кільчасто-зубчастим котком, що поліпшує контакт
насіння з ґрунтом і сприяє надходженню вологи з нижніх шарів до
поверхні ґрунту.
Догляд за посівами проса розпочинають із досходового
боронування середніми зубовими боронами упоперек або по
діагоналі до напрямку сівби. На широкорядних та стрічкових посівах
проводять розпушення міжрядь. Перший раз міжряддя розпушують
після появи трьох справжніх листочків проса на глибину 4-5см.
Вдруге міжряддя розпушують і проводять легке підгортання
стрілчастими лапами на глибину 6-8см на початку фази стеблування.
У фазі викидання волоті посіви проса обстежують із метою
виявлення інтенсивності льоту просяного комарика. При виявленні
загрози посіви слід обприскати.
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На посівах гречки звичайним рядковим способом для знищення
бур’янів проводять після сходове боронування у фазі першого
справжнього листочка.
Перше розпушування міжрядь гречки у широкорядних посівах
проводять, коли чітко з’являться рядки. Друге – через 7-10 днів після
першого культиватором на глибину 8-10 см із одночасним
підгортанням рослин у рядках, яке сприяє утворенню додаткових
коренів і позитивно впливає на величину урожаю. Третє
розпушування ґрунту у міжряддях та підживлення рослин азотними
добривами з повторним підгортанням –перед змиканням рядків.
Для поліпшення перехресного запилення квіток гречки до
початку цвітіння на посіви вивозять вулики з розрахунку 3-4
бджолосім’ї на 1 га.
Щоб запобігти обсипанню найбільш цінного достиглого зерна,
до роздільного збирання гречки приступають при побурінні 75 —
85% плодів. Скошують гречку в ранні, або вечірні години на висоті
15-20 см. За таких умов маса краще утримується на стерні, швидше
просихає, добре підбирається під час обмолоту валків, що зменшує
втрати врожаю. Валки обмолочують на 5-7 день після скошування,
коли маса підсохне і вологість зерна становитиме 15-17%.
Збирання проса проводять роздільним способом, коли в
більшості волотей достигне 80-85% зерен. Скошують його на висоті
15-20 см упоперек або по діагоналі до напрямків рядків. Підбирають і
обмолочують валки через 3-5 днів при вологості зерна не більше 16%.
Тривалий період знаходження проса у валках допускати не слід, так
як зерно пошкоджується меланозом. На чистих від бур'янів посівах
можливе збирання проса прямим комбайнуванням, яке слід
розпочинати тоді, коли у волоті достигне більше 90% зерна, а його
вологість не буде перевищувати 18%.

David & Jacqui McNaughton, Directors
SOYA UK LTD, GREAT BRITAIN
SOYBEAN AND LUPINE: GROWING IN THE UK
Soya UK Ltd began in the year 2000. Since then it have built a
reputation for quality, innovation and good service with farmers and
growers throughout the UK.
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Initially, we began with the commercial introduction of new Soya
and Lupin varieties that had come available to us from plant breeders in
the Ukraine (NSC “Institute of Agriculture of NAAS”). Since then we
have diversified our activities as new varieties and crops have become
available to us from different plant breeders from around the world. We
now deal in a range of crops including Siverka Soya, Dieta White Lupins,
Mammoth (Omriyane) Millet.
Today we are the largest supplier of Soya and Lupin seed in the UK.
In addition to our activities as seed merchants, we are involved in
seed production, crop trading and exporting and also farming in our own
right. We offer a number of opportunities to UK farmers for the production
of high quality feedstuffs for home, as well as providing profitable break
crop options to the UK arable farmer.
Soya UK can supply the seed, the agronomic advice as well as the
market for profitable break cropping options. We offer a range of
contracts, access to premium markets and back-up through the growing
season. As farmers ourselves, we are acutely aware of the need for
profitable break crops, and this is what we aim to provide.
Lupins produce the best quality protein of virtually any crop. In fact,
lupin protein is even little superior to that of soya protein, and is
dramatically superior to the protein which comes from, peas, beans,
clovers, or other straights such as rapemeal.
It is the cost of protein which causes feedstuffs to be the biggest
single cost on UK livestock / dairy units. If this protein can be produced
on-farm, then the feed costs can be dramatically reduced.
Lupins offer the other advantage that they can be harvested in
different forms - either dry combined, or wholecropped using existing
silage-making equipment. This makes lupins and lupin mixtures the
gateway to reduced protein costs and increased viability.
There has been huge expansion of the UK Lupin crop in recent years,
thanks to advances in plant breeding and the resounding success of our
Lupin-based forage mixes. Experience gleaned over the last 15 years
enables us to help growers achieve the best from their crops. Our extensive
ongoing development of the crop includes a range of trial and field
experiments alongside a good working relationship with plant breeders.
There are now hundreds of UK farmers growing Lupins and
discovering their excellent feeding qualities. Soya UK Ltd are at the
forefront of Lupin crop development, and are constantly looking at
optimising the use of Lupins in livestock systems.
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We produce seed ourselves here in the UK, which ensures quality
and vigour. We avoid imported seed where possible.
We provide a full programme of bulletins and advice throughout the
growing season to help you get the best out of the crop.
We can provide a market for any crop you grow with us. Contracts
for production are available for all crops.
Our understanding of Soya, Millet and Lupin agronomy and
utilisation is unrivalled in the UK.
We are the UK's largest supplier, with 99% of all UK Lupin and
Soya crops being sown with Soya UK seed.
Effective disease control is essential for the production of good
quality Lupin seed. Our Lupin seed is produced using strict in-field
protocols in conjunction with specialist seed dressings, which has given
Soya UK an international reputation for the quality of Lupin seed.
We only use UK manufactured inoculants, which are sterile and
polymerised.
We are the only company in the UK able to offer pre-inoculated Soya
and Lupin seed.
УДК 635.655: 631. 153.7: 631.559
А.О. Дроздова, аспірант
О.І. Костенко, заступник директора з інноваційної та наукової
діяльності, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
ТА СУЧАСНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ
Культура сої в Україні з’явилася ще на початку 20 століття у
Херсонській області та в Криму. Проте, широкого розповсюдження ця
культура не набула, оскільки виробництво зернобобових культур було
зосереджено на горох. Основним чинником, що впливав на можливість
вирощування сої в Україні був тривалий вегетаційний період цієї
культури та не здатність достигання плодів. Нові сучасні методи
селекції та багаторічна праця вітчизняних науковців Михайлова В.Г.,
Щербини О.З. та ін. дозволили досягти бажаного результату, а саме
було в Національному науковому центрі «Інститут землеробства
НААН» створено лінійку сортів сої із різним строком достигання:
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ультраскоростиглі, скоростиглі, середньоскоростиглі. Зарубіжні вчені
також створюють сорти, придатні для вирощування в умовах України.
Частка вітчизняних сортів у Державному реєстрі сортів рослин,
придатних для вирощування в Україні складає 55% вітчизняні, а решта
сорти Канади (17,4%), Франції (8,5%), Сербії (6,8%), Австрії (5,1%),
Німеччини (4,2%), та ін. країн. В останнє десятиліття соя має високий
попит, тому виробники сільськогосподарської продукції мають
зацікавленість в її вирощуванні.
Соя є добрим попередником пшениці озимої та інших зернових
культур, вона має високу рентабельність. Вона має універсальне
використання як продовольча, кормова та технічна культура.
Стрімке наростання посівних площ сої в Україні вимагає науковообґрунтованого підходу до розробки технологій вирощування.
Енергетична та екологічна криза, і вузько направлена діяльність
сільськогосподарських підприємств спонукає до використання
енергоощадних технологій з упровадженням їх в короткоротаційних
сівозмінах, а також запобіганню деградаційних процесів у ґрунтах.
В Україні протягом останніх десятиліть спостерігалася чітка
тенденція до наростання посівних площ та валових зборів сої. З 1990 до
2018 року посівні площі культури зросли з 92,9 тис. га до 1,7 млн га,
хоча у 2017 році посівні площі сої в Україні склали 1,9 млн га, а валові
збори насіння з 100 тис. т до 4 млн т, що свідчить про надзвичайно
важливу роль сої в сільськогосподарському комплексі України. Проте,
існуючі технології вирощування цієї культури потребують значного
удосконалення з урахуванням сортових особливостей та мають бути
адаптованими до умов конкретного регіону. Саме тому актуальним є
удосконалення адаптивної технології вирощування сої, яка буде
забезпечувати
максимальний
ресурсний
потенціал
нових
високопродуктивних сортів, оптимізацію мінерального живлення у
поєднанні з інокулюванням насіння, штамом бактерій (Bradyrhizobium
japonicum 634b) та введення в технологію вирощування нового
елементу – обробляння стимуляторами та мікроелементами, що сприяє
активізації процесів росту і розвитку рослин та підвищенню якісних
параметрів.
Дослідження проводили на Панфильській дослідній станції ННЦ
«Інститут землеробства НААН» у стаціонарному досліді з вивчення
короткоротаційних сівозмін з різним за енергонасиченням технологій.
Соя розміщена у чотирипільній сівозміні (пшениця озима, соя, ячмінь
ярий, соняшник).
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Ґрунт дослідного поля чорнозем типовий малогумусний. За
основними агрофізичними показниками має слабокислу реакцію
ґрунтового розчину pH – 5,6-6, щільність будови орного шару 1,18
г/см3, запаси продуктивної вологи в метровому шарі – 190 мм, вміст
гумусу (за Тюріним) – 3,18%, легкогідролізованого азоту (за
Корнфільдом) на рівні низької забезпеченості – 123 мг/кг, фосфору –
146 мг і калію 102 мг/кг, що за методикою Чирікова на рівні
підвищеного забезпечення.
В досліді висівали сорт сої Муза занесений до Державного
реєстру сортів рослим, придатних для поширення в Україні у 2015
році, який має високий потенціал продуктивності, до 5 т/га.
Моделі досліджуваних технологій передбачають чотири системи
удобрення: спрощену, де в якості удобрення присутні пожнивні
рештки попередника, ресурсозберігаючу мінімізовану (N16P16K16 +
пожнивні рештки попередника), інтенсивну із рекомендованою дозою
для регіону (N30P60K60 +пожнивні рештки попередника) та інтенсивну
із розрахунковою дозою на запрограмований врожай 3,5 т/га
(N30P60K65 +пожнивні рештки попередника). Крім того, у дослідження
було включено вивчення препаратів Фіто Хелп (біопрепарат з
антимікробною та рістстимулюючою та антистресовою дією проти
абіотичних чинників) та Біфоліар Мікро-плант (хелатизоване добриво
з оптимальним вмістом макро і мікроелементів).
Урожайність сої сорту Муза на контрольному варіанті була 2,42
т/га. За ресурсозберігаючої мінімізованої технології вирощування сої
у варіанті з внесенням препаратів Фіто Хелп і Біфоліар Мікро-плант
приріст урожайності порівняно до контролю склав 0,51 т/га, за
інтенсивної технології вирощування приріст урожаю склав 1,44 т/га
та за інтенсивної технології на запланований урожай 3,5 т/га –
приріст урожайності сої склав 1,41 т/га.
За результатами біохімічного аналізу сої у контрольному
варіанті вміст протеїну був 41,7%, жиру – 19,7% за вологості 9,9%, у
варіанті з ресурсозберігаючою мінімізованою технологією вміст
протеїну був 41,9%, жиру – 21,1% за вологості 10,8%, за інтенсивної
технології відповідно – 42,4%; 19,2%; 9,2%, а за інтенсивної
технології на задану урожайність 3,5 т/га – 42,6%; 21,3%, 11,2%.
Отже, внесення сучасних біопрепаратів і добрив забезпечує
приріст урожайності сої та покращення її якісних показників.
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УДК 633.35:631.53.04
С. В. Семеренко, аспірант
ІНСТИТУТ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ПОДІЛЛЯ НААН
РІСТ І РОЗВИТОК ГОРОШКУ ПАННОНСЬКОГО
ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ
Горошок паннонський є важливою кормовою рослиною Південної
Європи та Південно-Західної Азії, широко поширений в природній
флорі Туреччини, в дикій флорі Східної і Західної Грузії. Багатий на
поживні речовини, легкозасвоюваний біологічно повноцінний білок,
який містить усі незамінні амінокислоти. За останні роки в Інституті
кормів та сільського господарства Поділля НААН проведена значна
робота з інтродукції горошку паннонського та створення нового сорту
Орлан, який занесено до Державного реєстру сортів рослин придатних
для поширення в Україні на 2017 рік.
Саме тому актуальним завданням на сьогодні є вивчення та
визначення основних складових технології вирощування насіння
горошку паннонського за умов Лісостепу правобережного як
основної зони товарного виробництва насіння цієї культури. Для
одержання високих і сталих урожаїв важливим є забезпечення рослин
на усіх етапах їх розвитку оптимальною кількістю тепла, світла,
вологи та елементами живлення. Тому необхідно знати і враховувати
їх потребу залежно від фази розвитку рослин. Від визначення
оптимального строку сівби залежить дружність сходів, густота
рослин, рівномірність достигання, величина та якість врожаю.
Проведення модельного досліду з вивчення різних строків сівби
насіння на проходження фаз росту та розвитку та на тривалість
вегетаційного періоду рослин горошку паннонського проводились у
відділі селекції кормових культур на полях наукової сівозміни
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН у 2016 –
2018 рр. за умов зрошення до повної польової вологоємності ґрунту.
Встановлено, що проходження фаз росту та розвитку рослин
горошку паннонського у значній мірі обумовлювалися температурою,
що досліджувалася. За умов достатнього зволоження тривалість
періоду «проростання насіння-сходи» прямо залежала від температури
повітря. Так, За строків сівби 15 та 25 вересня міжфазний період
«проростання насіння – сходи» тривав 8-12 діб. При цьому сума
активних температур повітря вище 5 оС за середньомісячним
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показником в період «проростання насіння – сходи» становила
відповідно 478,1 оС у 2016 році та 460,2 оС у 2017 році. Тоді як рослини
пізніх строків сівби (5 жовтня,15 жовтня та 25 жовтня) сходили довше 18-27 діб і середньомісячна температура даного періоду була значно
нижча - 134,4 оС у 2016 році та 245,5 оС у 2017 році.
У фазі галуження головне стебло припиняло ріст. Утворення
пагонів за варіантами досліду починалося в середньому через 13-20
днів після появи сходів. Тривалість періоду «сходи – галуження»
також в певній мірі залежала від температури.
Навесні горошок паннонський починав відростати рано і у перші
8-10 днів ріс повільно. Спостерігалася загальна тенденція зменшення
міжфазного періоду «галуження-стеблування» при більш пізніх
строках сівби. Так, при сівбі 15 та 25 вересня період «галуження –
стеблування» становив 34-52 доби, а 5,15 та 25 жовтня даний період
був значно коротшим і тривав в середньому 21-38 діб.
Фаза стеблування характеризувалася прискореним ростом
вегетативної маси рослин горошку паннонського. В середньому
міжфазний період «стеблування-бутонізація» становив 28-40 діб при
сівбі 15 і 25 вересня та 20-30 діб при строках сівби 5,15 та 25 жовтня.
Різниця у тривалості періоду «бутонізація-цвітіння» за всіма
варіантами досліджень була не значною. Тривалість періоду
становила 12-17 діб.
Підвищені температури червня 2018року посприяли прискоренню
періоду «цвітіння-достигання» за строків сівби 5,15 та 25 жовтня.
Станом на 10 червня 2018 р. сума ефективних температур вище +5˚
становила 782-875 ˚. Міжфазний період «цвітіння-достигання» за
строків сівби 15 та 25 вересня тривав від 43 до 50діб, а при сівбі 5, 15
та 25 жовтня – 32-46 діб.
В цілому фаза повного достигання насіння горошку
паннонського у другий рік дослідження (2017-2018рр.) наступила в
середньому на 5 -13 днів раніше, ніж у попередньому році. Відносно
пізнє настання відновлення весняної вегетації рослин горошку
паннонського в 2018році посприяло значному скороченню
вегетаційного періоду горошку паннонського. Так, відновлення
вегетації рослин горошку паннонського в 2018році відбулося в кінці
третьої декади березня, в той час, як в 2017 році рослини горошку
паннонського відновили вегетацію на початку першої декади
березня. Найдовшим період вегетації (155-180 діб) був при строку
сівби 15 вересня, найкоротшим - 25 жовтня (127-154 доби).
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Встановлено, що ріст та розвиток горошку паннонського за умов
оптимального зволоження значною мірою залежав від строків сівби
та температури повітря. Таким чином, спостерігалася загальна
тенденція зменшення періоду вегетації при більш пізніх строках
сівби. Найбільше на тривалість періоду вегетації та окремих фаз
росту та розвитку горошку паннонського впливали погодні умови
досліджуваних років, а саме час настання періоду відновлення
весняної вегетації.

УДК 633.26/29
С. М. Слюсар, кандидат с.-г. наук, с.н.с., завідувач відділу
кормовиробництва
Л. П. Якименко, науковий співробітник
В. Д. Міняйло, провідний агроном
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ СОРТІВ
БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТРАВ
Багаторічні злакові трави є невід’ємною часткою в
кормовиробництві. Їх вирощують в одновидових травостоях, та
сумішах в зеленому та сировинному конвеєрі на зелений корм, для
пасовищного,
сінокісного
використання.
Такі
травостої
характеризуються високими показниками продуктивності і кормової
цінності. Деякі види багаторічних злакових трав використовуються в
ландшафтному дизайні для створення культурфітоценозів.
В ННЦ «Інститут землеробства НААН» створено ряд сортів
багаторічних злакових трав, які досить відомі в Україні і з успіхом
використовувались в сільському господарстві: грястиця збірна
Українка; тимофіївка лучна Вишгородська; костриця червона Богданка,
Оленка, стоколос безостий – Арсен, Геліус, Топаз.
У 2018 році до Державного реєстру сортів рослин України
занесені нові сорти багаторічних злакових трав селекції ННЦ
«Інститут землеробства НААН» - грястиця збірна Василинка,
тимофіївка лучна Мілена, костриця лучна Веста, костриця червона
Зоря, стоколос безостий Візант. Вони відрізняються довговічністю,
стійкістю до хвороб і є одними з кращих для створення сіножатей,
пасовищ та культурфітоценозів.
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Сорт стоколосу безостого Візант – це високопродуктивний сортсинтетик, що має підвищені посухостійкість та вміст протеїну.
Характеризується довголіттям, високою продуктивністю кормової
маси та насіння. Урожайність сухої речовини 11-12 т/га, насіння 0,650,70 т/га. Біохімічний склад сухої речовини першого укосу
характеризується вмістом сирих: протеїну 17,2%, жиру 3,2%,
клітковини 29,3%, золи 8,3%, БЕР 41,9%, другого укосу – відповідно
14,1%, 3,7%, 28,0%, 10,0%, 44,2%. В кормовій одиниці міститься
перетравного протеїну в першому укосі – 161 г, другому – 133 г. У
Державному реєстрі сортів рослин України з 2018 року (свідоцтво про
державну реєстрацію № 180876 від 05.05.2018 р.). Сорт рекомендовано
для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся України.
Сорт грястиці збірної Василинка має підвищену зимостійкість,
посухостійкість, стійкість до вилягання і осипання. Характеризується
стійкістю до сажки, антракнозу, аскохітозу, борошнистої роси, іржі,
снігової плісняви. Відрізняється високою продуктивністю сухої
речовини та насіння. Урожайність сухої речовини 10-11 т/га, насіння
0,6-0,7 т/га. Суха речовина містить білка – 10,6%, клітковини 28,4%. У
Державному реєстрі сортів рослин України з 2018 року (свідоцтво про
державну реєстрацію № 180795 від 05.05.2018 р.). Сорт рекомендовано
для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся України.
Сорт тимофіївки лучної Мілена має підвищену зимостійкість,
посухостійкість, стійкість до вилягання і осипання. Характеризується
стійкістю до сажки, антракнозу, аскохітозу, борошнистої роси,
стеблової іржі, бурої іржі, жовтої іржі, корончастої іржі, снігової
плісняви. Відрізняється високою продуктивністю сухої речовини та
насіння. Урожайність сухої речовини 11-12 т/га, насіння 0,5-0,6 т/га.
Суха речовина містить білка – 10,6%, клітковини 28,4%. У
Державному реєстрі сортів рослин України з 2018 року (свідоцтво про
державну реєстрацію № 180881 від 05.05.2018 р.). Сорт рекомендовано
для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся України.
Сорт костриці лучної Веста має підвищену зимостійкість,
посухостійкість, стійкість до вилягання і середню до осипання.
Характеризується стійкістю до сажки, антракнозу, борошнистої роси,
стеблової іржі, бурої іржі, снігової плісняви. Відрізняється високою
продуктивністю сухої речовини та насіння. Урожайність сухої
речовини 11-12 т/га, насіння 0,8-0,9 т/га. Суха речовина містить
білка – 10%, клітковини – 27%. У Державному реєстрі сортів рослин
України з 2018 року (свідоцтво про державну реєстрацію № 180806
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від 05.05.2018 р.). Сорт рекомендовано для вирощування в зонах
Лісостепу та Полісся України.
Сорт костриці червоної Зоря має підвищену зимостійкість,
посухостійкість, стійкість до вилягання і середню до осипання.
Характеризується стійкістю до сажки, антракнозу, борошнистої роси,
стеблової іржі, снігової плісняви. Відрізняється високою
продуктивністю сухої речовини та насіння. Є придатним для
сінокісно-пасовищного використання. Входить до складу сумішей
при створенні культурфітоценозів. Характеризується високим
декоративним покриттям. Урожайність сухої речовини 9-10 т/га,
насіння 0,6-0,65 т/га. Суха речовина містить білка – 10,2%,
клітковини 28,6%. У Державному реєстрі сортів рослин України з
2018 року (свідоцтво про державну реєстрацію № 180807 від
05.05.2018 р.). Сорт рекомендовано для вирощування в зонах
Лісостепу та Полісся України.
Нові сорти злакових трав за даними державного
сортовипробування характеризуються високою продуктивністю та
кормовою цінністю. Ці сорти є найбільш конкурентоспроможними.
Вони максимально адаптовані до умов вирощування в Україні.
Відрізняються довговічністю, стійкістю до хвороб і є одними з
кращими для створення сіножатей та пасовищ. Сорти низових
багаторічних злакових трав можуть використовуватися для створення
культурфітоценозів в озелененні населених пунктів України. Вони
відрізняються від іноземних сортів довговічністю, стійкістю до
вимерзання і є найбільш придатними для використання їх в Україні.

УДК 633.174.1
О. М. Цимбал, науковий співробітник
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ТЮТЮННИЦТВА
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТИВУВАННЯ СОРГО ЦУКРОВОГО
В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Враховуючи
постійні
зміни
умов
розвитку
сільськогосподарського виробництва та постановку питань, що
пов’язані з глобальними кліматичними змінами, сорго цукрове все
більше привертає увагу сільгоспвиробників, оскільки має багато
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переваг порівняно з традиційними культурами. Зелена маса сорго
використовується у кормовиробництві, харчовій промисловості, а
також у галузі біоенергетики. Дана культура не потребує значних
затрат та додаткових ресурсів на вирощування і є досить
високоврожайною, особливо в нестабільних агрокліматичних умовах з
недостатньою вологозабезпеченістю.
Характерною особливістю сорго цукрового є формування
потужної кореневої системи, у якій за умов тривалої посухи
утворюється захисний кремнієвий шар, що захищає її від висихання.
Восковий наліт на стеблах та листках сорго цукрового значно
зменшує транспірацію, що сприяє стійкості рослини до умов водного
стресу. Якщо у ґрунті зберігається хоча б невелика кількість вологи,
культура продовжує рости, незважаючи на посуху чи суховії.
У сівозміні сорго вирощують після чорного або зайнятого пару.
Добрими попередниками для нього є кукурудза, пшениця озима та
зернобобові культури. Сорго досить добре витримує повторні посіви і
може тривалий час культивуватися на постійних ділянках. Культура
не вимоглива до ґрунтів, і навіть переносить підвищену засоленість.
На зелений корм сорго цукрове скошують до фази цвітіння.
Окрім того, дана культура досить добре відростає після першого
скошування, тож зелену масу можна отримати повторно в осінній
період для виробництва високоякісного силосу.
Також, сорго цукрове є однією з найпродуктивніших
біоенергетичних культур. Його зелена маса широко використовується
для виробництва біоетанолу, твердого біопалива та біогазу, а після
метанового зброджування кінцевий продукт застосовують як
органічне добриво.
Починаючи з 2016 року на Дослідній станції тютюнництва ННЦ
«ІЗ НААН» проводяться дослідження зі встановлення впливу різних
факторів (густота насаджень, строки сівби, строки збирання, обробка
біологічно активними речовинами) на продуктивність сорго цукрового
за умов вирощування в центральній частині Лісостепу України.
Вивчалися сорти Силосне 42, Фаворит, Медовий, Довіста,
Присивашський 85. За роки досліджень встановлено, що для
забезпечення високих урожаїв зеленої маси сорго цукрового, сівбу
доцільно проводити у третій декаді травня, коли ґрунт прогрівається
до +10–12 °С. Слід зазначити, що якщо сівбу провести в більш ранні
строки, вегетація бур’янів розпочнеться значно швидше за культуру,
що згубно вплине на її ріст. Скошування зеленої маси слід проводити
161

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

у другій декаді вересня місяця, коли настає повна фізіологічна
стиглість рослин.
На даний час на Дослідній станції тютюнництва ННЦ «ІЗ
НААН» закладено дослід на двох просторово-ізольованих ділянках
для культивування фертильних (Фаворит, Зубр, Мамонт, Медовий) і
стерильних (Верблюд, Сохатий) генотипів сорго цукрового.
Досліджується вплив густоти насаджень (200 тис. шт./га, 150 тис.
шт./га, 100 тис. шт./га, 75 тис. шт./га) на біометричні показники та
продуктивність рослин. Результати досліджень дадуть можливість
розробити ефективні та економічно вигідні елементи технології
вирощування, а також підібрати сорти і гібриди сорго, найбільш
адаптовані до ґрунтово-кліматичних умов центральної частини
Лісостепу України.

УДК 631.53.01:633.18:631.83
О. С. Довбуш, кандидат с.-г. наук, с.н.с.
М. І. Цілинко, кандидат с.-г. наук, с.н.с.
О. О. Іздебський, молодший науковий співробітник
ІНСТИТУТ РИСУ НААН
УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ РИСУ ЗАЛЕЖНО
ВІД ЗАСТОСУВАННЯ КАЛІЙНИХ ДОБРИВ
Рис – найбільш поширена круп’яна культура. Основним районом
вирощування рису була і залишається Південно-Східна Азія, проте
останнім часом площі посівів рису розширюються в північні широти –
Краснодарський край Росії, степова зона України [1,2]. Україна є
найбільш віддаленою від екватора країною, в якій успішно вирощують
рис. В інституті рису НААН (с. Антонівка, Херсонської обл.) створені
сорти рису адаптовані до умов Півдня України. За посівними площами
і валовим збором рис посідає друге місце у світі, але за урожайністю
перше серед зернових культур.
В насінництві приділяється великій увазі в розробці технології
виробництва високоякісного насіння рису. Але питання застосування
калійних добрив на насінницьких посівах рису залишається без уваги.
Вважається, що рис відноситься до культури високого виносу
макродобрив [3].
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К.А. Тімірязєв, відводячи велике значення умовам живлення
рослин в процесі формування урожаю, писав: «Живлення і ріст, по
суті, тільки дві сторони одного й того явища. Отже, дві фази
живлення: споживання живильних речовин і їх перетворення в саму
речовину клітки, їх засвоєння, знаходяться у взаємному зв’язку.
Один процес обумовлюється іншим. Тільки вивчивши закони життя,
тільки підмітив і випитав у самої рослини, якими шляхами вона
досягає своїх цілей, ми в змозі направити його діяльність до своєї
вигоди, примусити її давати, як можна більше продуктів, якомога
кращої якості» [4]. Цим самим наш видатний фізіолог не тільки
відмічав факт впливу живлення рослин, але і підкреслював
необхідність виявити закономірності цього зв’язку і використати їх
на благо людини. Так, під впливом калійних добрив рослини рису
краще засвоюють елементи живлення, а саме азоту, що добре
впливає на процеси фотосинтезу, синтезу білка і відповідно на
урожай рису.
Основою виробництва насіння в умовах нових відносин, є
технологія вирощування спрямована на максимальну реалізацію
потенційної продуктивності культури. Тому, ціллю наших
досліджень була розробка технології вирощування насінницьких
посівів рису з урахуванням його сортових особливостей. Для цього
вивчали ефективність впливу калійних добрив на урожайність
насіння рису.
Для вирішення поставленої задачі протягом трьох років з 20162018рр. були проведені польові і лабораторні дослідження, які
проводилися в рисовій сівозміні Інституту рису НААН, де предметом
наших досліджень є реакція нових сортів рису Преміум, Віконт,
Онтаріо на калійні добрива. Об’єкт досліджень – урожайність насіння
рису в залежності від внесення калійних добрив.
Для встановлення кращої дози та строку внесення під рис на
лугово-каштанових ґрунтах вносили сульфат калію за схемою: до
посіву 60 кг/га; до посіву 30 кг/га + в фазу кущіння 30 кг/га; до посіву
30 кг/га + в фазу кущіння 30 кг/га + в фазу трубкування 30 кг/га; в фазу
кущіння 60кг/га; в фазу трубкування 60 кг/га. Для визначення дії
калійних добрив слугувала ділянка без внесення калійних добрив
(контроль).
Аналізуючи результати досліджень 2016-2018рр. (табл. 1), слід
зазначити, що всі сорти рису виявилися чутливими до внесення
калійних добрив. Але, слід відмітити, що найвищу урожайність ми
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отримали на варіантах, де були внесені калійні добрива в ґрунт дозою
30 кг/га + підживлення рослин у фазу кущіння дозою 30 кг/га,
урожайність коливалась від 9,22 до 7,38 т/га, залежно від групи
стиглості сорту.
Найбільша урожайність зафіксована на цьому варіанті по
сорту Онтаріо – 9,22 т/га з перевагою над контролем на 1,79 т/га
або на 24,09%; по сорту Віконт був зафіксований результат 8,87 т/га
на 1,30 т/га (17,17%); по сорту Преміум – 7,38 т/га (20,39%).
Перевагу над контролем показали і на варіанті де вносили добрива
у фазу кущіння нормою 60 кг/га. Найнижчий рівень прибавки
урожаю забезпечив варіант з внесенням калійних добрив у фазу
трубкування нормою 60 кг/га. Таким чином встановлено, що за
урожайними властивостями перевагу має насіння де вносили
калійні добрива в ґрунт дозою 30 кг/га перед посівом +
підживлювали рослин у фазу кущіння дозою 30 кг/га. Внесення
добрив у фазу кущіння нормою 60 кг/га також має переваги над
контролем, проте внесенням калійних добрив у фазу трубкування
нормою 60 кг/га суттєвої переваги над фоновим варіантом не
показав по всім досліджуваним сортам.
Отже, за результатами наших досліджень, було встановлено, що
застосування калійних добрив дає змогу зменшити такий показник як
пустозерність, що дає змогу підвищити урожайність насіння рису та
покращує якість кондиційного насіння рису.
1. Кружилин И.П. Рис орошаемый капельной системой / И.П.
Кружилин [и др.] // Зрошуване землеробство. – Херсон: Вид.: Грінь. –
2015. – вип..64. – С. 8-12.
2. Ляховкин А.Г. Рис Мировое производство и генофонд / А.Г.
Ляховкин. – Санкт-Петербург.: Профи-информ, 2005. – 287 с.
3. Шильников И.А. Потери элементов питания растений в
агробиогеохимическом круговороте веществ и способы их
минимизации / И.А. Шильников, В.Г. Сычев,, А.Х. Шеуджен, и др. –
Москва: ВНИИА, 2012. – 315 с.
4. Шеуджен А.Х. Агрохимия и физиология питания риса / А.Х.
Шеуджен. – Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2005.– 1012 с.
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ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
АДАПТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР ДО ЗМІН КЛІМАТУ
Клімат України формується під впливом глобального клімату і
на сьогодні характеризується тенденцією до потепління, що
супроводжується зміною температурного режиму, зволоження та
збільшення частоти кліматичних аномалій. Які ж наслідки змін
клімату можуть виникнути для сільськогосподарського виробництва
в Україні і, перш за все, вирощування зернових культур?
Якщо збережеться тенденція зростання температури повітря,
виникає загроза опустелювання частини територій, особливо на
півдні та південному сході України. Також в останні роки повсюдно
спостерігається тенденція знищення полезахисних лісосмуг,
внаслідок чого погіршуються умови вологонакопичення та
збільшується загроза виникнення суховіїв, ерозії ґрунтів, пилових
бурь, тощо. Відбувається зменшення зони достатнього зволоження
ґрунту, також зростає територія недостатнього зволоження на якій
потрібно буде розвивати зрошення..
На думку світових експертів, у майбутньому вплив зміни клімату
на сільськогосподарське виробництво тільки посилюватиметься, що
вимагає розробки заходів по адаптації технологій вирощування усіх
сільськогосподарських культур. Адаптації підлягають усі складові
технологій вирощування, головні з яких: науково-обґрунтоване
розміщення культур у сівозміні; підбір сортів (гібридів); система
обробітку ґрунту; система удобрення; технологія проведення сівби;
система захисту і догляду за посівами.
Найважливішими
серед
основних
складових
системи
землеробства, що сприяють раціональному використанню вологи і
стабілізації урожайності в екстремальні роки, є підбір і чергування
культур з різним рівнем водоспоживання, що передбачає науковообґрунтовані зміни в структурі посівних площ [1]. В умовах зміни
клімату забезпечення культур оптимальними попередниками стає
особливо актуальним, оскільки науково-обґрунтоване їх розміщення
у сівозміні позитивно впливає на своєчасність та збереженість
отриманих сходів, фітосанітарний стан посівів, ощадливе
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використання вологи і, в кінцевому випадку, – на врожайність.
Дослідженнями встановлено, що оптимальний підбір попередника за
різних погодно-кліматичних умов забезпечує зростання урожайності
пшениці озимої і ярої на 33%; ячменю ярого – на 14-20%; кукурудзи –
на 10-15%, гороху – на 35%; гречки – на 8 - 10% [2].
Головною вимогою до будь-якої технології обробітку ґрунту в
умовах зміни клімату є енерго- і вологозбереження. На сьогодні,
набирають популярності диференційовані системи обробітку
ґрунту, в яких знаходять застосування різноглибинна оранка,
безполицевий обробіток плоскорізними і важкими культиваторами,
дисковими знаряддями, періодичне глибоке розпушування
чизельними плугами.
Одним із завдань науковців-технологів в умовах що складаються
є пошук дієвих заходів підвищення адаптивності рослин до мінливих
умов середовища за рахунок як найповнішого використання
властивостей і ознак сучасних сортів та гібридів. Підбір сортів з
високою адаптивністю до стресових чинників природного середовища
та екологічною пластичністю є найдоступніший агротехнічний захід
адаптивної технології, за допомогою якого можна реально вплинути
на рівень і стабільність врожаїв.
Особливої актуальності набуває розширення посівних площ
високопродуктивних
сортів
зернобобових
культур,
що
характеризуються екологічною пластичністю і адаптивністю до
несприятливих абіотичних і біотичних чинників навколишнього
середовища та, перш за все, їхньою здатністю до симбіотичної фіксації.
Важливим чинником у підвищенні стійкості рослин до
екстремальних погодних умов є збалансована система удобрення за
результатами ґрунтової і рослинної діагностики з урахуванням
біологічних особливостей культур, критичних періодів їх росту і
розвитку, ґрунтово-кліматичних та погодних умов, виробничоресурсного потенціалу товаровиробника. Особливу увагу в умовах
дефіциту органічних добрив слід звернути на диференційоване
використання макро- і мікродобрив, застосування побічної продукції
рослинництва та сидеральних культур, мікробіологічних препаратів.
Післязбиральні рештки (нетоварна продукція) розкидані по полю,
прискорюють інфільтрацію вологи в ґрунт, зменшують поверхневий
стік, швидкість вітру біля поверхні ґрунту, знижують температуру
ґрунту і тим самим зменшують випаровування вологи. Зростає
значення використання сидеральних культур. Зелені добрива
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збагачують ґрунт не лише поживними речовинами, а й сприяють
фітосанітарному оздоровленню його [3].
Зміни клімату викликають відповідну адаптацію всіх живих
організмів, зокрема і бур’янів. Надійний захист від бур’янів за умов
дефіциту вологи доцільно здійснювати із застосуванням усього
комплексу агротехнічних та хімічних прийомів. Гербіциди ґрунтової
дії у майбутньому будуть мати обмежене застосування, тому що
ефективність їхньої захисної дії, у першу чергу, залежить від
достатнього рівня зволоження верхнього шару ґрунту [4].
У результаті потепління стануть сприятливіші умови для
перезимівлі шкідників, збудників хвороб рослин та поширення їх у
більш північні регіони. Тому комплексна шкодочинність буде
зростати, особливо в посушливі роки [5]. Звідси виникає необхідність
диференціації сучасних систем захисту відповідно до умов, що
змінюються на основі постійного моніторингу фітосанітарного стану
посівів, комплексного застосування агротехнічних та агрохімічних
заходів контролювання шкодочинних об‘єктів, використання нових
пестицидів від провідних виробників.
Невідповідність того чи іншого природного або технологічного
чинника оптимальним значенням або ж їх комплексний вплив можуть
викликати захисну адаптаційну реакцію рослинного організму, так
званий стрес. За досягнення значень стресового фактору, які
перевищують адаптаційні можливості рослини гинуть. Тому одним із
завдань адаптивної технології є підвищення стійкості культурних
рослин до несприятливих чинників навколишнього середовища,
унеможливлення або ж зниження їх негативного впливу. У разі
виникнення стресових ситуацій у процесі вирощування можливе
застосування препаратів-антистресантів, які покликані допомогти
рослинам справитися з таким станом, або ж взагалі запобігти йому.
Для цього в сучасних адаптивних технологіях вирощування
застосовують препарати біологічного походження або ж сполуки
розроблені на основі застосування нанотехнологій.
Таким
чином,
адаптація
технологій
вирощування
сільськогосподарських культур дозволить не лише якнайповніше
задовольнити потребу рослин у факторах життя, але і більш
раціонально використовувати ресурси, в тому числі і природні,
одержуючи при цьому стабільні врожаї рослинницької продукції і
найвищий економічний ефект.
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ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В. Я. ЮР’ЄВА НААН
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ПІЗНІХ ПОСІВІВ
ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ
УКРАЇНИ
Пізні посіви пшениці озимої на сьогодні стали звичайним
явищем для багатьох господарств Східного Лісостепу України. Тому
виникла потреба в коригуванні елементів технології вирощування
таких посівів, особливо в площині захисту від бур’янів.
Мета досліду – встановити особливості контролювання
забур’яненості та формування врожайності в екстремально пізніх
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посівах пшениці м’якої озимої залежно від зернобобового попередника,
гербіциду та регулятора росту рослин.
Дослід проводили в Харківській області в 2016–2018 рр.
Попередники – горох, нут і соя. Сівбу пшениці м’якої озимої
проведено одночасно після всіх попередників у другій-третій декаді
жовтня. Гербіцид Гранстар Голд 75 (30 г/га) застосовували окремо та
в баковому поєднанні з регулятором росту рослин Вермийодіс (6,0
л/га) у фазах кущіння, трубкування та прапорцевого листка в
культури з додаванням, в обох випадках, ПАР Тренд 90 (0,2 л/га).
Відомо, що протидводольний гербіцид Гранстар Голд 75
контролює ключові багаторічні дводольні бур’яни у посівах зернових
колосових культур. Передзбиральний облік кількості бур’янів в
екстремально пізніх посівах пшениці м’якої озимої засвідчив, що після
попередника горох цей гербіцид контролював дводольні багаторічні
види за внесення у фазу кущіння, трубкування і прапорцевого листка
відповідно на 34, 47 і 28%, після нуту – на 41, 34 і 27%, після сої – на
1, 33 і 0%. Така низька ефективність гербіциду пояснюється
несприятливими погодними умовами в окремі роки досліджень за
строками його внесення та масовим відростанням коренепаросткових
бур’янів з ґрунту після внесення гербіциду. Також у посівах культури
в групі дводольних багаторічних видів, крім осоту рожевого і жовтого,
була присутня березка польова, яка є малочутливою до гербіциду.
Додавання до гербіциду Гранстар Голд 75 регулятора росту рослин
Вермийодіс призводило до послаблення контролю кількості
дводольних багаторічних бур’янів цим гербіцидом в окремі строки
внесення, особливо після попередників горох і соя.
Встановлено, що гербіцид Гранстар Голд 75 в екстремально пізніх
посівах пшениці м’якої озимої краще контролював кількість
дводольних малорічних бур’янів, ніж дводольних багаторічних. Після
попередників горох і соя найкраще контролювання дводольних
малорічних видів виявлено у фазу кущіння, а після попередника нут – у
фазу прапорцевого листка. Так, внесення гербіциду Гранстар Голд 75 у
фазу кущіння, трубкування і прапорцевого листка контролювало
дводольні малорічні бур’яни після попередника горох відповідно на 95,
89 і 89%; після нуту – на 84, 85 і 87%; після сої – на 89, 80 і 85%.
Спільне внесення зазначеного гербіциду з регулятором росту рослин
Вермийодіс приводило до дещо кращого контролю дводольних
малорічних бур’янів після попередників горох і нут, особливо у фазу
трубкування і прапорцевого листка. Так, ця композиція препаратів
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контролювала дводольні малорічні бур’яни у фазу кущіння,
трубкування і прапорцевого листка після попередника горох відповідно
на 95, 96 і 95%; після нуту – на 84, 93 і 95%; після сої – на 80, 82 і 78%.
Гранстар Голд 75 в екстремально пізніх посівах пшениці м’якої
озимої краще контролював сиру масу дводольних багаторічних
бур’янів, особливо у фазу трубкування після попередників горох і соя,
ніж їх кількість. Так, застосування цього гербіциду у фазі кущіння,
трубкування і прапорцевого листка контролювало дводольні
багаторічні бур’яни після попередника горох відповідно на 66, 80 і
36%; після нуту – на 70, 70 і 38%; після сої – на 59, 72 і 50%. Після
застосування бакової суміші гербіциду Гранстар Голд 75 з
регулятором росту рослин Вермийодіс зазначена тенденція збереглась.
Як і в разі з кількістю дводольних малорічних бур’янів, гербіцид
Гранстар Голд 75 краще контролював сиру масу цих бур’янів,
особливо у фазу трубкування, ніж дводольних багаторічних видів.
Так, застосування цього гербіциду у фазу кущіння, трубкування і
прапорцевого листка контролювало дводольні малорічні бур’яни
після попередника горох відповідно на 70, 91 і 84%; після нуту – на
50, 89 і 70%; після сої – на 89, 90 і 67%. Бакове поєднання гербіциду
Гранстар Голд 75 з регулятором росту рослин Вермийодіс також
приводило до кращого контролювання сирої маси дводольних
малорічних бур’янів гербіцидом у фазу трубкування.
Встановлено, що за одночасного екстремально пізнього строку
сівби пшениці м’якої озимої після всіх зернобобових попередників
найбільший рівень урожайності в контролі (забур’янений посів – без
застосування основного удобрення, протруювання насіння,
гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів) сформувався після попередника
соя, де було виявлено найменший рівень забур’яненості. Так, рівень
урожайності культури в контролі після попередників горох, нут і соя
становив відповідно 2,55 т/га; 2,64 т/га і 2,95 т/га.
На тлі комплексного застосування гербіциду Гранстар Голд 75 з
регулятором росту рослин Вермийодіс у фазі кущіння пшениці м’якої
озимої після попередників горох і нут сформувалась доказово
найбільша надбавка врожайності (відповідно 0,60 т/га і 0,64 т/га),
порівняно з контролем. Вірогідно, що раннє позакореневе
підживлення екстремально пізнього посіву пшениці м’якої озимої у
фазу кущіння регулятором росту рослин Вермийодіс, порівняно з
іншими строками, забезпечувало якщо не істотні, то кращі стартові
можливості для формування більшої врожайності культури.
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Загалом найбільш доцільним виявився захист екстремально
пізніх посівів пшениці м’якої озимої від бур’янів після попередника
горох, а дещо менше – після нуту. Контролювання бур’янів у посівах
культури після попередника соя було найменш виправданим,
оскільки отримати суттєві прирости урожайності від застосування
пестицидів не вдалось за низького рівня забур’яненості в контролі.

УДК 631
Н. М. Усова, науковий співробітник
Т. Ф. Цапик, науковий співробітник
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН
ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
Пшениця озима в Степу України є основною зерновою
культурою. За врожайністю та збором продовольчого зерна вона
посідає перше місце серед зернових культур.
У комплексі агротехнічних заходів по вирощуванню пшениці
озимої велике значення має строк її сівби. Він визначає рівень
забезпеченості потреб рослин у теплі і волозі в осінній період, коли
здійснюється особливий вплив абіотичних чинників на їх загальний
розвиток та формування зимостійкості. Час проведення сівби
залежить від біологічних особливостей сорту, кліматичних і погодних
умов, запасів вологи, типу ґрунту тощо.
Мета роботи полягала у вивченні впливу строків сівби на ріст,
розвиток та урожайність зерна різних сортів пшениці озимої.
Матеріали та методика досліджень. Польові досліди
проводили в 2015–2017 рр. у сівозміні лабораторії агротехніки
зернових культур Інституту олійних культур НААН. Технологія
вирощування пшениці озимої – загальноприйнята для південної
частини Степу України, крім поставлених на вивчення питань.
Висівали сорти пшениці м’якої озимої: Антонівка і Гурт. Сівба
проводилася 5, 15, 25 вересня та 5 жовтня селекційною сівалкою
СКС-6-10 з нормою висіву 4,5 млн/га схожих насінин. Глибина
загортання насіння 5–6 см. Спосіб сівби – суцільний рядковий.
Попередник – чорний пар. Фон – N40Р40К40 (під передпосівну
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культивацію). Повторність – чотириразова, розмір залікової ділянки
18 м2 (12х1,5). Заходи захисту рослин – з урахуванням екологічного
порогу шкодочинності. В дослідженнях керувалися методикою
дослідної справи Б. О. Доспєхова та методичними порадами ВНДІ
кукурудзи для проведення польових дослідів із зерновими,
зернобобовими і кормовими культурами.
Результати досліджень. При дослідженні строків сівби пшениці
озимої було враховано різні фактори, а саме вологість ґрунту,
температурний режим, календарні терміни проведення даного
технологічного прийому, комплексна взаємодія яких створювала різні
умови для росту і розвитку рослин впродовж осіннього періоду
вегетації.
В середньому за три роки (2015–2017 рр.) параметри розвитку
вегетативної маси на час припинення осінньої вегетації близькими до
оптимальних були у рослин пшениці озимої, сівба яких проводилася
15 і 25 вересня. Разом з тим, значне переростання рослин, що
призвело до кількісного зростання значень більшості морфологічних
показників, спостерігалося в посівах 5 вересня, тоді як за сівби 5 і 15
жовтня вони були набагато нижчими від оптимальних.
В середньому за роки досліджень чітко просліджувалась
закономірність: при зміщенні строків сівби від раннього до пізнього
зменшувались значення основних біометричних показників рослин.
Урожай пшениці озимої формується в результаті складної
взаємодії рослин з комплексом умов зовнішнього середовища. В
самій
рослині
закладені
великі
потенційні
можливості
самовідтворення, але вони можуть бути реалізовані лише за
оптимальних умов вегетації, які забезпечуються не тільки
гідротермічним режимом, але і комплексом основних технологічних
заходів при її вирощуванні.
Строки сівби і пов’язані з ними абіотичні та біотичні фактори
довкілля суттєво вплинули на рівень продуктивності рослин.
В середньому за роки проведення досліджень найбільша
урожайність пшениці озимої була отримана у варіантах при її сівбі 25
вересня, яка становила в середньому, залежно від сорту, 5,46–5,38
т/га. В порівнянні з кращими варіантами сівба як у більш ранні
строки (5 і 15 вересня), так і в більш пізні (5 і 15 жовтня) призводила
до зниження врожайності: 5 вересня – на 0,46-0,49 т/га (або 8,6 –
9,0%); 15вересня – на 0,43–0,30 т/га (7,9–5,6%); 5 жовтня – на 0,16–
0,25 т/га (2,9–4,6%); 15 жовтня – на 0,32-0,57 (5,9-11,0).
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Таблиця 1 - Урожайність сортів пшениці озимої залежно від
строків сівби, т/га
Строк сівби Сорт

Роки

(фактор А)

2015

2016

2017

Антонівка 5,95

4,61

4,34

Гурт

5,87

4,58

Антонівка 5,97
Гурт

5 вересня

15 вересня

25 вересня

5 жовтня

15 жовтня

(фактор В)

Середнє

± від контролю
т/га

%

4,97

0,49

9,0

4,30

4,92

0,46

8,6

4,74

4,37

5,03

0,43

7,9

5,83

5,11

4,30

5,08

0,30

5,6

Антонівка 6,31

5,42

4,67

5,46

Гурт

5,98

5,40

4,76

5,38

Антонівка 5,99

5,38

4,52

5,30

0,16

2,9

Гурт

5,27

5,36

4,75

5,13

0,25

4,6

Антонівка 5,85

5,17

4,40

5,14

0,32

5,9

Гурт

5,29

4,52

4,81

0,57

11,0

4,61

контроль

Сорт Гурт: НІР, т/га - 0,41. Сорт Антонівка: НІР, т/га - 0,62
Результатами досліджень встановлено, що при вирощуванні
сортів пшениці озимої Антонівка і Гурт кращим та найбільш
оптимальним календарним строком їх сівби в умовах південного
Степу України, який максимально розкриває наявний генетичний
потенціал, є 25 вересня. Сівба як у більш ранні строки (5 і 15
вересня), так і в більш пізній (5 і 15 жовтня) призводить до зниження
врожайності.
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УДК 633.13 : 631.81
О.І. Буняк, заступник директора з наукової роботи,
кандидат с.-г. наук
НОСІВСЬКА СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
МИРОНІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПШЕНИЦІ
ІМЕНІ В.М. РЕМЕСЛА НААН
В.Ю. Ямковий, кандидат с.-г. наук
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ РЕСУРС»
ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА
НАСІННЄВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛІВЧАСТОГО ВІВСА
Овес відноситься до основних культур, які вирощуються на
зернофуражні, кормові цілі та для виробництва продуктів харчування.
Середня врожайність вівса в останні роки перебуває на рівні 2,25 т/га.
Питання розробки інтенсивної технології вирощування та широке
впровадження нових високопродуктивних сортів вівса для
підвищення валових зборів зерна є надзвичайно актуальним.
Одним з найважливіших елементів технології вирощування вівса
є система удобрення. Частка цього фактору в формуванні врожаю
складає 35-40%. Актуальним є застосування в посівах вівса
високоефективних позакореневих мікродобрив з метою посилення
оптимізації перебігу фізіологічних процесів у рослинах, підвищення
врожайності й поліпшення якості сільськогосподарської продукції.
Експериментальні дослідження із впливу позакореневих
підживлень мікродобривами «УАРОСТОК»® на формування елементів
структури врожайності та насіннєвої продуктивності плівчастого
вівса (сорт Світанок) виконувалися на Носівській СДС (Чернігівська
обл.) за такою схемою:
1. Без мікродобрив (контроль)
2. РОСТОК Зерновий 2 л/га + РОСТОК Тіоцид 2 л/га (двічі)
3. РОСТОК Зерновий 2 л/га + РОСТОК Бор 1 л/га (двічі)
4. РОСТОК Екстра 1 л/га + РОСТОК Марганець 1 л/га (двічі)
5. РОСТОК Екстра 1 л/га + РОСТОК Цинк 1 л/га (двічі)
Дослідні ділянки закладені відповідно до схеми досліджень,
площа облікової ділянки – 5 м2, повторність – 6-ти кратна. Внесення
препаратів проводили ручним обприскувачем. Норма витрати
робочого розчину – 0,1 л/5 м2, що відповідає нормі внесення 200 л/га.
У фазі повної стиглості, для встановлення рівня урожайності,
залежно від варіанту досліджень, було обмолочено рослини з площі
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5,0 м2 у 6-ти повторностях кожного варіанту малогабаритним
комбайном Sampo-130.
В результаті проведених досліджень було відмічено вплив
позакореневого підживлення на зміну біометричних показників
вівса: збільшення висоти рослин вівса відносно контрольного
варіанту на 2,2 – 25,8 см, зростання довжини волоті на 0,4 – 1,3 см,
залежно від варіанту.
Величина волоті та її озерненість – важливий елемент структури
врожаю, що обумовлює продуктивність волоті і приймає участь у
формуванні врожаю. Слід відмітити, що всі варіанти позакореневих
підживлень в досліді позитивно вплинули на ступінь розвиненості
репродуктивних органів вівса.
Застосування мікродобрив сприяло збільшенню кількості зерен у
волоті. Так, без внесення мікродобрив (контроль) цей показник у
середньому становив – 40,8 шт., тоді яка у варіанті «РОСТОК»
Екстра + «РОСТОК» Марганець – відмічено найбільший прояв цієї
ознаки – 57,6 шт.
Продуктивність волоті в посівах вівса, значною мірою залежить
від крупності зерен. З одного боку це обумовлюється сортовими
особливостями, а з іншого – умовами живлення, теплового і водного
режимів, які створюються на відповідних етапах органогенезу.
Найбільшу прибавку за масою зерна з волоті порівняно з контролем
(1,5 г) відмічено у варіантах «РОСТОК» Екстра + «РОСТОК»
Марганець – 2,1 г, та «РОСТОК» Зерновий + «РОСТОК» Бор - 1,9 г.
Позакореневе підживлення рослин в цих варіантах обумовило і
збільшення маси 1000 зерен до 40,3 і 39,6 г проти – 37,6 г у
контрольному варіанті.
В кінцевому результаті це дало змогу вівсу сформувати
відповідний рівень врожайності, яка залежала від варіантів
підживлення. Проведення позакореневих підживлень сприяло
істотному приросту врожайності вівса в межах 0,25 – 0,45 т/га (НІР05 =
0,18 т/га). Найвищий урожай у досліді формував варіант з
позакореневим підживленням «РОСТОК» Екстра + «РОСТОК»
Марганець і становив 4,42 т/га, що на 11% більше ніж в контрольному
варіанті. Дещо меншу урожайність було сформовано у варіанті з
внесенням добрив «РОСТОК» Зерновий + «РОСТОК» Бор – 4,36 т/га.
Результати біохімічних досліджень, показали, що вміст білка в
зерні вівса підвищувався при внесенні мікродобрив «УАРОСТОК»®
від 0,4 до 2,5%, залежно від варіанту. Найбільше значення вмісту
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білка (12,5%) відмічено у варіанті внесення комбінації добрив
«РОСТОК» Екстра + «РОСТОК» Марганець, що пояснюється
позитивним впливом марганцю у регулюванні дихального, білкового
та вуглеводного обміну.
Результати
експериментальних
досліджень
встановили
ефективність позакореневого підживлення хелатними мікродобривами
«УАРОСТОК»®. Встановлено, що найкращі умови для росту, розвитку,
формування насіннєвої продуктивності та накопичення білку в зерні
вівса забезпечує проведення позакореневих підживлень у фазу кущіння
та виходу в трубку такими комбінаціями мікродобрив: «РОСТОК»
Екстра у поєднанні з добривом «РОСТОК» Марганець та «РОСТОК»
Зерновий у поєднанні з добривом «РОСТОК» Бор.

УДК 631.15:631.8:632.954
Н. М. Асанішвілі, вчений секретар, кандидат с.-г. наук
М. В. Годзь, старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
С. П. Шляхтурова, науковий співробітник
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
СОРТОВІ РЕСУРСИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ
У світі безперечними лідерами у виробництві зерна кукурудзи є
США і Китай, а в Європі найбільші її площі вирощування
сконцентровані в Румунії, Франції, Угорщині, Італії та Україні. Для
нашої держави ця культура має стратегічне значення з огляду на її
визначну роль у виробничій структурі аграрного сектора та потужний
експортний потенціал. Внутрішня потреба України в зерні кукурудзи
становить 10 млн т, проте на експорт йде вдвічі більше, зокрема, у
2018 р. експортовано 21,4 млн т.
Порівняння трендів валового збору, рівня врожайності та
посівних площ кукурудзи свідчить про інноваційний напрям
розвитку виробництва зерна культури із залученням новітніх
технологій та розробок в галузях землеробства, рослинництва,
механізації, агрохімії, захисту рослин, селекції і насінництва та ін.
Важливим,
нерідко
визначальним
елементом
технології
вирощування кукурудзи є відповідний гібридний склад, що
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забезпечить ефективне використання агрокліматичних
та
матеріально-технічних ресурсів.
Тенденції до глобальних кліматичних змін зумовили
розширення посівних площ цієї культури у північній частині
Лісостепу і Поліссі. Сьогодні лідерами за обсягами виробництва
зерна кукурудзи є Полтавська, Чернігівська, Сумська та Вінницька
області, в яких виробляється понад 40% валового збору в Україні.
Найвищі врожаї кукурудзи отримують в господарствах
Хмельницької, Тернопільської, Волинської, Чернігівської областей,
де середня врожайність впродовж останніх років стабілізувалась на
рівні 7,5-8,0 т/га. Відтак актуалізується проблема створення
скоростиглих гібридів, які б забезпечували своєчасне дозрівання
кукурудзи на зерно при високому їх урожаї у північних регіонах
України, особливо за сучасного інтенсивного розширення зони
кукурудзосіяння на північ.
У ННЦ «Інститут землеробства НААН» селекційна робота з
кукурудзою ведеться з 1950 р. Науковцями інституту впродовж
1980-1990 рр. в співробітництві з творчим об'єднанням
селекціонерів "Сєвєр" створено понад 30 ранньостиглих і
середньоранніх гібридів кукурудзи. За значний внесок у
розроблення методів і створення ранньостиглих гібридів кукурудзи
керівнику досліджень С.П. Заїці у 1986 р. присуджено Державну
премію СРСР в галузі науки і техніки. Наукова робота у цьому
напрямі продовжується й сьогодні. Створено ряд нових
високопродуктивних
ранньостиглих
і
середньоранніх
холодостійких гібридів кукурудзи, які відповідають сучасним
вимогам виробництва. Так, у Державному реєстрі сортів рослин,
придатних для поширення в Україні, знаходяться гібриди селекції
ННЦ «Інститут землеробства НААН»: Депутат МВ, Случ СВ, Остер
СВ, Остреч СВ, Смотрич МВ, Ятрань МВ, Хорол СВ, Здвиж МВ,
Трубіж СВ, Заїслав М, Гідний, створений спільно з ДУ Інститут
зернових культур НААН гібрид ДН Відрада. Гібрид Інгулець у 2018
р. переданий на Державну науково-технічну експертизу.
Досягнення селекціонерів повинні використовуватись і
реалізуватись у технологіях вирощування. За результатами
багаторічних досліджень з питань поглиблення теоретичних основ
формування продуктивності кукурудзи в ННЦ «Інститут
землеробства НААН» розроблено високоефективні адаптивні
технології вирощування культури з різним рівнем інтенсивності
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виробництва та ресурсного забезпечення для агроформувань.
Наукова робота у цьому напрямі спрямована на скорочення розриву
між потенційною та реальною продуктивністю гібридів кукурудзи
за рахунок оптимізації технологічних елементів та послаблення
негативного впливу стресових умов довкілля.
Технології базуються на максимальному використанні
ґрунтово-кліматичних умов та генетичного потенціалу сучасних
гібридів, оптимізації системи удобрення із залученням вторинної
малоцінної продукції рослинництва, новітніх стимуляторів росту
рослин, антистресантів та мікродобрив, а також удосконалених
методах контролювання забур’янення посівів. Усі розроблені та
удосконалені технології вирощування сприяють підвищенню
ефективності використання землі в обробітку, є екологічно та
економічно обґрунтованими, забезпечують відповідну окупність
виробничих витрат та високий прибуток. Зокрема, вирощування
нового середньораннього гібриду Гідний селекції ННЦ «Інститут
землеробства НААН» в умовах північної частини Лісостепу за
високоінтенсивними технологіями гарантує високі та сталі врожаї
якісного зерна на рівні 11-12 т/га, а в сприятливі роки – понад 13,0
т/га та отримання прибутку на рівні 30,0-35,0 тис грн/га у цінах
2018 р. за рентабельності 115-127%. Реалізація потенціалу
продуктивності ранньостиглих гібридів кукурудзи Здвиж МВ,
Трубіж СВ та Заїслав М з коротшим періодом вегетації сягає 1011 т/га.
Отже, сортові ресурси є основою для опрацювання ефективних
технологій вирощування, а ведення зерновиробництва з
використанням розроблених адаптивних технологій сприяє його
інтенсифікації, нарощуванню та стабілізації валових обсягів якісної
рослинницької продукції.
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Ж. А. Молдован, завідувач сектору, кандидат с.-г. наук,
старший науковий співробітник
С. І. Собчук, науковий співробітник
ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ НААН
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДОБРИВ НА
ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
На сьогодні перспективним напрямом у землеробстві є стратегія
оптимізації живлення рослин з урахуванням органогенезу.
Найважливішим чинником сучасної технології вирощування й
отримання високих врожаїв зерна кукурудзи є не тільки
використання для сівби високоякісного гібридного насіння, але й
сучасних стимуляторів росту та мікродобрив. Застосування
листкового підживлення, як елементу технології вирощування
кукурудзи, їхнього живлення, підвищує коефіцієнт використання
поживних елементів з добрив та ґрунту, дозволяє знівелювати
нерентабельне
витрачання
добрив,
усунувши
небажану
трансформацію поживних елементів у ґрунті, нейтралізує токсичну
дію сполук важких металів.
Саме тому метою наших досліджень було вивчення
ефективності
використання
стимуляторів
росту,
добривкомпенсаторів та комплексних мікродобрив для передпосівної
обробки насіння та посівів у ранні фази розвитку кукурудзи (3–5
листків
та
7–9
листків)
на
чорноземах
опідзолених
середньосуглинкових Лісостепу Західного.
За результатами досліджень, проведених Хмельницькою ДСГДС
ІКСГП НААН впродовж 2016–2018 рр., встановлено позитивний
вплив комплексних мікродобрив та добрив-компенсаторів на ріст і
розвиток рослин кукурудзи, формування показників індивідуальної
продуктивності, урожайності та якості зерна.
Зокрема, поєднання передпосівної обробки насіння з обробкою
посівів кукурудзи у ранні фази розвитку забезпечило зростання
показників висоти рослин ранньостиглого гібриду ДН Меотида на
9,3–13,9 см або 4,0–5,9%, середньораннього ДБ Хотин – на 4,9–13,0
см або 2,0–5,4%. Площа листкової поверхні, відповідно, зростала на
0,054–0,084 м2 або 15,9–24,8% та 0,058–0,090 м2 або 16,0–24,8% .
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Підрахунки показали, що досліджувані способи передпосівної
обробки насіння та позакореневого підживлення кукурудзи на ранніх
етапах росту зумовлювали зростання ваги зерна з 1 качана, порівняно
до контролю, на 5,8–17,8 г або 5,4–16,5% – у гібриду ДН Меотида та
на 6,2–35,0 г або 5,6–31,7% – у гібриду ДБ Хотин. Показники виходу
зерна з 1 качана зросли на 1,6–4,6% та 1,9–4,2% відповідно.
Зростання ваги 1000 зерен на оброблених варіантах склало: у гібриду
ДН Меотида 11,2–23,8 г або 5,5–11,6%, гібриду ДБ Хотин – 13,5–32,3
г або 6,9–16,4% порівняно з необробленими ділянками.
У середньому за роки досліджень на 100 рослинах кукурудзи
формувалося 100–125 качанів у ранньостиглого гібриду ДН Меотида
та 100–121 качан у середньораннього гібриду ДБ Хотин.
Індивідуальна продуктивність рослин кукурудзи коливалася у
гібриду ДН Меотида від 108,2 г до 157,5 г, у гібриду ДБ Хотин 110,3
г до 175,8 г залежно від досліджуваних варіантів передпосівної
обробки насіння та посівів у ранні фази розвитку. Загалом
досліджувані варіанти обробки насіння та посівів у ранні фази
розвитку забезпечили зростання кількості продуктивних качанів у
гібриду ДН Меотида на 5–25 шт., індивідуальної продуктивності
рослин на 11,5–49,3 г або 10,6–45,6%, гібриду ДБ Хотин – на 8,5–
65,5 г або 7,7–56,9%.
Урожайність зерна кукурудзи, залежно від способів обробки
насіння та позакореневого підживлення, склала у ранньостиглого
гібриду ДН Меотида 7,12–8,23 т/га, середньораннього ДБ Хотин –
8,01–9,66 т/га. Приріст до контролю становив, відповідно, 0,20–1,11
т/га або 2,8–15,6% та 0,21–1,65 т/га або 2,6–20,6%.
Встановлено, що найменш ефективним серед досліджуваних
виявився варіант, де передбачалась лише передпосівна обробка
насіння кукурудзи препаратом для обробки насіння Вимпел – К (0,5
л/т) у поєднанні з комплексними мікродобривами Оракул насіння (1,0
л/т) та Оракул цинк (1,0 л/т). Приріст урожаю до контролю склав 0,20
т/га або 2,8% – у ранньостиглого гібриду кукурудзи ДН Меотида та
0,21 т/га або 2,6% – у середньораннього гібриду ДБ Хотин.
Значне зростання врожаю зерна у гібриду ДН Меотида (0,89 т/га
або 12,8%) та у гібриду ДБ Хотин (1,20 т/га або 15,0%) відмічено на
варіанті, де поєднувалась передпосівна обробка насіння препаратом
для обробки насіння Вимпел – К (0,5 л/т) з обробкою посівів
стимулятором росту рослин Вимпел (0,5 л/га) у фази 3–5 листків та
7–9 листків.
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Однак, найбільш ефективним серед досліджуваних варіантів
була комплексна обробка насіння Вимпел – К (0,5 л/т) + Оракул
насіння (1,0 л/т) + Оракул цинк (1,0 л/т) та обробка посівів Вимпел
(0,3 л/га) + Оракул цинк (0,5 л/га) – у фазу 3–5 листків і Вимпел (0,5
л/га) + Оракул цинк (1,0 л/га) + Оракул сірка (2,0 л/га) у фазу 7–9
листків, яка забезпечила найвищий приріст врожаю зерна кукурудзи –
1,11 т/га або 15,6% – у ранньостиглого гібриду кукурудзи ДН
Меотида та 1,65 т/га або 20,6% – у середньораннього гібриду ДБ
Хотин порівняно до контролю.
Таким чином, використання мікродобрив та стимуляторів росту
для передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення
посівів кукурудзи у ранні фази розвитку має позитивний вплив на
ріст і розвиток рослин, формування показників індивідуальної
продуктивності та урожайності зерна. Разом з тим, багаторічними
агроекологічними дослідженнями доведено доцільність і безпечність
широкого застосування нових мікродобрив та регуляторів росту
рослин (РРР) під час вирощування сільськогосподарських культур,
зокрема і кукурудзи, що не забруднюють навколишнє природне
середовище, а отримана при цьому продукція безпечна для
споживання та здоров’я людини і тварин.

УДК 633.15:631.582:631.8
О.І. Цилюрик, доктор с.-г. наук, с.н.с.
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ВПЛИВ МУЛЬЧУВАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
ТА УДОБРЕННЯ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН КУКУРУДЗИ
В СТЕПУ УКРАЇНИ
Прерогатив сучасного степового землеробства України на фоні
подальшої деградації чорноземів надається в першу чергу
удосконаленню системи основного обробітку ґрунту під кукурудзу в
напрямку її мінімалізації з урахуванням типу сівозміни, кількості і
якості післяжнивних решток, удобрення, фітосанітарного стану
посівів, технічних можливостей господарств.
В умовах сьогодення за вирощування кукурудзи поширення
набуває мілкий (мульчувальний) обробіток ґрунту, який виключає
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можливість перевертання орного шару й передбачає використання
побічної продукції попередніх культур. Головною метою досліджень
було встановлення впливу різних способів мілкого (мульчувального)
основного обробітку ґрунту та удобрення за високих фонів
післяжнивних решток у сівозміні на біометричні показники, елементи
структури урожаю, продуктивність та економічну ефективність
вирощування кукурудзи в умовах Північного Степу України.
Польові експерименти проводили в дослідному господарстві
«Дніпро» державної установи Інститут зернових культур НААН
України в у п’ятипільній сівозміні чистий пар – пшениця озима –
соняшник – ячмінь ярий – кукурудза відповідно до
загальноприйнятих методик дослідної справи, протягом 2011–
2015 рр. Агротехніка вирощування кукурудзи (гібрид Білозірський
295 СВ) – загальноприйнята для зони Степу.
Схема досліду включала три способи основного обробітку
ґрунту під кукурудзу: полицевий (контроль) – оранка плугом ПО-3-35
на глибину 23-25 см; чизельний (мульчувальний) – чизелювання
“Chisel Plow” на глибину 14-16 см; плоскорізний (мульчувальний) –
обробіток важким культиватором КШН-5,6 “Резидент” на глибину
14–16 см. Загальним фоном під передпосівну культивацію вносили
ґрунтовий гербіцид Харнес – 2,5 л/га. Мінеральні добрива вносили
навесні розкидним способом під передпосівну культивацію в дозах:
1) без добрив + післяжнивні рештки попередника (контроль); 2)
N30P30K30 + післяжнивні рештки попередника; 3) N60P30K30 +
післяжнивні рештки попередника.
Впродовж періоду вегетації кукурудзи, особливо до фази
цвітіння волотей, спостерігалось випереджання росту і розвитку
рослин за полицевого та чизельного обробітку порівняно з
плоскорізним розпушуванням ґрунту. На початкових етапах розвитку
тут відмічали більш інтенсивні процеси листкоутворення, прискорене
накопичення біомаси, а також ріст рослин у висоту. Максимальна
висота рослин починаючи від фази 6-8 листків до 10-12 листків,
залежно від фону живлення, була характерна для полицевої оранки
47-58 і 114-127 см та чизелювання 46-57 і 115-132 см відповідно.
Починаючи від фази 12-14 листків та до цвітіння відмічена невелика
тенденція до покращення росту та розвитку рослин кукурудзи за
чизельного обробітку, який перевищував навіть полицеву оранку на
5-13 та 2-3 см, або 2,7-7,0 та 1,0-1,3%, відповідно. За використання
плоскорізного розпушування відмічена мінімальна висота рослин у
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всі фази росту і розвитку рослин, яка на період цвітіння, залежно від
рівня живлення рослин становила 205-215 см та була нижчою за
полицеву оранку та чизелювання відповідно на 4,0-4,6 та 5,3-5,5%
відповідно.
Площа листової поверхні за оранки та чизелювання, залежно від
фону добрив, була практично однаковою 41,20-45,34 дм2. Відмічена
тенденція до незначного зниження даного показника за плоскорізного
розпушування на 3,4-3,9%, що знаходилося в межах помилки досліду.
Кількість листків на одній рослині та діаметр стебла також не
залежали від обробітку ґрунту, лише внесені мінеральні добрива
закономірно сприяли зростанню кількості листків на одній рослині до
0,7-1,1 шт./росл.
На всіх варіантах досліджень (оранка, чизелювання, плоскорізне
розпушування) рослини сформували практично однакову кількість
93,4-95,6 шт. качанів на 100 рослинах Що стосується морфологічних
ознак качана (діаметр, довжина, кількість зерен), то за даними
обліків, на неудобрених ділянках (контроль) тенденцію до зниження
показників основних елементів продуктивності рослин кукурудзи
зафіксовано на ділянках плоскорізного розпушування (14-16 см), що
пояснюється негативним впливом ряду факторів, а саме зростання
об’ємної маси і твердості ґрунту, зниження нітрифікаційної здатності
чорнозему, погіршення фітосанітарного стану посівів тощо.
Застосування мінеральних добрив разом з післяжнивними рештками
попередника в помірних дозах (N30-60P30K30) за плоскорізного
розпушування нівелює цю незначну різницю та сприяє отриманню
практично рівнозначних показників у зв’язку з унормуванням
процесів мобілізації нітратів при залученні у ґрунтове середовище
великої кількості рослинних решток попередника та перед
попередника (5-7 т/га рослинних решток).
Отриманню високого рівня урожаю зерна кукурудзи у 2011,
2013–2015 рр. (4,53–7,73 т/га) сприяло суворе дотримання
технологічного регламенту вирощування зернової культури, високі
вихідні запаси продуктивної вологи в коренеактивному шарі ґрунту
0–150 см, а також опади, які збігалися у часі з критичним періодом
водоспоживання рослин (за 10–15 днів до цвітіння волотей і початків
та до кінця фази наливу зерна).
На неудобреному фоні й з внесенням N30P30K30 мінімальну
перевагу в урожайності зерна мали полицева оранка та чизелювання,
із збільшенням частки азоту (N60P30K30) – мілке плоскорізне
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розпушування скиби, що пов’язано, ймовірно, з унормуванням
процесів мобілізації нітратів у разі використання у кругообігу великої
кількості рослинних решток. Зважаючи на незначні розбіжності в
показниках між варіантами досліду, в цілому можна стверджувати
рівноцінність зазначених способів основного обробітку ґрунту.
Від застосування мінеральних добрив N30P30K30, разом з
післяжнивними рештками попередника, за оранки (23–25 см) та
чизелювання (14–16 см) отримано приріст урожаю зерна 0,45–0,46
т/га, а за плоскорізного розпушування (14–16 см) – 0,47 т/га, від
N60P30K30 – відповідно 0,72–0,73 та 0,81 т/га.
Як
показала
економічна
ефективність
досліджуваних
агроприйомів, мінімізація основного обробітку ґрунту під кукурудзу
сприяє зниженню виробничих витрат (на 568–610 грн/га) і
заощадженню палива при виконанні технологічного циклу робіт 8,3
л/га за чизелювання та 14,8 л/га за плоскорізного розпушування. За
мілкого розпушування скиби на тлі N60P30K30 зростають, порівняно з
оранкою, умовно чистий прибуток на 520–625 грн/га і рівень
рентабельності виробництва зерна на 9,0–12,6%.
Висновки: 1. Біометричні показники рослин та елементи
структури урожаю качанів кукурудзи не суттєво залежали від
обробітку ґрунту та були практично рівнозначними між собою.
Відмічена лише тенденція до погіршення морфологічних ознак
качанів (діаметр, довжина, кількість зерен) за плоскорізного
розпушування (14-16 см), особливо на неудобрених ділянках
(контроль), що пояснюється негативним впливом ряду факторів, а
саме зростання об’ємної маси і твердості ґрунту, зниження
нітрифікаційної здатності чорнозему, погіршення фітосанітарного
стану посівів тощо. Застосування мінеральних добрив (N30-60P30K30)
нівелює цю незначну різницю та сприяє отриманню практично
однакових показників.
2. Мінімальну перевагу відносно урожайності зерна на
неудобреному фоні і внесення N30P30K30 мали полицева оранка та
чизелювання (4,83–5,33 т/га), а зі збільшенням частки азоту (N3060P30K30) – мілке плоскорізне розпушування скиби (5,62 т/га), що
пов’язано з унормуванням процесів мобілізації нітратів при залученні
у ґрунтове середовище великої кількості рослинних решток
попередника та перед попередника (5-7 т/га). Незначні розбіжності в
урожайності зерна свідчать про рівноцінність зазначених способів
основного обробітку ґрунту.
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3. Доведено, що мінімалізація обробітку ґрунту під час
вирощування кукурудзи дає можливість суттєво скоротити витрати
паливно-енергетичних ресурсів, зокрема за чизелювання на 8,3 л/га,
плоскорізного обробітку – 14,8 л/га, із зростанням прибутку та рівня
рентабельності виробництва на 9,0–12,6%.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ, Г. ЖОДИНО, БЕЛАРУСЬ
УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Важным
элементом
технологии
возделывания
сельскохозяйственных культур является обработка почвы, которой
принадлежит значительная роль в регулировании основных
факторов жизни растений. Этот агроприем оказывает существенное
влияние на физические, водно-воздушные, биологические и
агрохимические свойства пахотного горизонта, а также на
фитосанитарное состояние посевов сельскохозяйственных культур.
Традиционная обработка почвы, основанная на ежегодном
проведении вспашки, требует значительных затрат топлива и
рабочего времени, что не позволяет в условиях производства
провести ее в полном объеме в оптимальные сроки. Несвоевременная
и некачественная обработка почвы может существенно снижать
эффективность других агроприемов, оказывая в результате этого
косвенно
негативное
влияние
на
уровень
урожайности
возделываемых культур. Кроме того, интенсивная обработка почвы
способствует усилению водной и ветровой эрозии, что вызывает
деградацию верхнего слоя почвы, снижая ее плодородие. Поэтому во
многих странах мира в настоящее время проводятся исследования по
изучению возможности минимализации обработки почвы при
возделывании основных сельскохозяйственных культур.
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В почвенно-климатических условиях Беларуси наиболее
целесообразной является комбинированная обработка почвы,
предусматривающая чередование в севообороте отвальной,
безотвальной и мелкой обработки с учетом биологических
особенностей возделываемых культур. В недостаточной степени в
республике изучена возможность использования в системе
комбинированной обработки прямого посева в необработанную
почву. Поэтому в 2012-2014 гг. в Смолевичском районе Минской
области в стационарном полевом опыте, представляющем
развернутый во времени 6-польный зерновой севооборот (озимая
рожь на зеленную массу + поукосная вико-овсяная смесь на зеленую
массу – озимое тритикале + пожнивная горчица белая на зеленую
массу – люпин узколистный – яровой ячмень – озимый рапс – озимая
пшеница), изучали эффективность различных способов обработки
почвы при возделывании ярового ячменя. В варианте 1 под все
культуры севооборота проводили отвальную вспашку, в варианте 2 –
прямой посев в необработанную почву. В вариантах 3 и 4
использовали комбинированную обработку почвы, которая включала
50% вспашки и 50% прямого посева с проведением этих агроприемов
под различные культуры. В варианте 5 прямой посев проводили
двукратно, а в варианте 6 однократно за ротацию севооборота,
заменяя его мелкой обработкой почвы дискованием.
Почва опытного участка окультуренная дерново-подзолистая
связносупесчаная со следующими агрохимическими показателями:
гумус – 2,4-2,6%, Р2О5 – 232-265 мг/кг, К20 – 280-456 мг/кг почвы, рН
КС1 5,7-6,1. Агротехника возделывания культур в полевом опыте, за
исключением изучаемого фактора, осуществлялась в соответствии с
отраслевым регламентом. Под яровой ячмень после уборки
предшественника вносили фосфорные и калийные удобрения
(P60K120). Азотные удобрения применяли весной перед посевом (N70)
и в начале выхода в трубку (N45). Сорт ярового ячменя Бровар (4,0
млн./га
всхожих
семян)
высевали
комбинированным
почвообрабатывающе-посевным агрегатом Kuhn Fastliner 3000. Для
защиты посевов от сорняков применяли гербицид прима (0,6 л/га),
болезней – фунгицид прозаро (0,8 л/га).
Установлено, что в варианте 1, где под яровой ячмень и все
предшествующие культуры севооборота проводили вспашку,
урожайность зерна в среднем за 2012-2014 гг. составила 40,5 ц/га. При
возделывании всех культур севооборота, в т.ч. и ярового ячменя, с
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использованием технологии прямого посева в необработанную почву
(вариант 2) урожайность последнего составила в среднем 37,3 ц/га, что
на 3,2 ц/га (7,9%) ниже по сравнению с ежегодной отвальной вспашкой.
При
комбинированной
системе
обработки
почвы,
предусматривающей
прямой
посев
ярового
ячменя
по
предшественнику, под который проводили вспашку (вариант 3),
урожайность зерна в среднем составила 38,7 ц/га, т.е. на 1,8 ц/га (4,4%)
ниже по сравнению с ежегодной отвальной вспашкой. В варианте 4,
где предшествующую культуру возделывали по прямому посеву, а
яровой ячмень по вспашке, урожайность была равна 39,3 ц/га, что
ниже по сравнению с ежегодной отвальной вспашкой на 1,2 ц/га
(3,0%). Примерно на таком же уровне (39,6-39,8 ц/га) урожайность
ячменя была получена в вариантах 5 и 6, предусматривающих
возделывание его по вспашке, а предшествующую культуру по мелкой
обработке. В этом случае указанный выше показатель снижался по
сравнению с ежегодной отвальной вспашкой на 0,7-0,9 ц/га (1,7-2,2%).
Таким образом, в условиях Беларуси возделывание ярового
ячменя на дерново-подзолистой почве с использованием технологии
прямого посева снижало его урожайность по сравнению с отвальной
вспашкой на 4,4-7,9% в зависимости от способа обработки почвы под
предшествующую культуру.
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В. В. Гамаюнова, докторр с.-г. наук, професор
Т. О. Касаткіна, А. О. Кувшинова, аспіранти
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯЧМЕНЮ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО
СТЕПУ УКРАЇНИ ЗА ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИВЛЕННЯ
Зерновиробництво в Україні є провідною галуззю та визначає її
продовольчу безпеку. Разом з тим для отримання гарантованих рівнів
урожаю зерна, як і інших с -г культур, необхідно забезпечити рослини
усіма факторами, основним із яких виступає їх оптимальне живлення.
Відомо, що в останні роки добрива органічні та мінеральні вносять у
недостатніх кількостях, що призводить до погіршення ґрунтової
родючості, зниження врожайності та якості вирощеної продукції.
Стосується це і зернових колосових культур, зокрема ячменю озимого
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і ярого, які чи не найбільш позитивно із сільськогосподарських
культур реагують на умови живлення. За таких умов підвищення
ефективності виробництва рослинницької продукції стає можливим за
рахунок запровадження адаптованих до умов регіону ресурсоощадних
економічно безпечних технологій. Одним із елементів такого підходу
до вирощування сільськогосподарських культур є використання
біопрепаратів для обробки насіння і посіву рослин в основні періоди
вегетації. Цей напрям у землеробській галузі наряду з добором
відповідних адаптованих до умов зони сортів і гібридів
сільськогосподарських культур є актуальним у дослідженнях сьогодні.
Метою наших досліджень було передбачено оптимізувати
живлення рослин ряду сортів ячменю озимого і ярого на засадах
ресурсозбереження шляхом проведення позакореневих підживлень
сучасними рістрегулюючими препаратами. Дослідження проведено
впродовж 2016-2018 рр. на чорноземі південному в умовах навчальнонауково-практичного центру Миколаївського НАУ. З обома видами
ячменю провели двофакторні досліди. Для ячменю ярого фактором А
слугували два сорти: Сталкер та Вакула, на яких досліджували
препарати (фактор В) – фреш флорід у дозах 200 та 300 г/га; фреш
енергія (200 г/га), Органік Д2 – М (1л/га) та Ескорт-біо (500 г/га).
Обробляли посіви рослин у три фази: кущіння, вихід у трубку та
початок колосіння, а також у всі три зазначені періоди.
На дослідження з ячменем озимим було взято сорти: Достойний,
Валькірія, Оскар, Ясон (А) та варіанти живлення із застосуванням
біопрепаратів для оброблення рослин як одноразово у фазу весняного
кущення, так і двічі окрім цього ще й на початку колосіння –
Мікофрендом, Меланорізом, Азотофітом і Органік-балансом - (фактор
В). Чисельними дослідженнями і нашими зокрема, встановлено, що
формування елементів продуктивності структури ячменю озимого –
кількість продуктивних стебел, кількість зерен у колосі, маса зерна з
колоса та маса 1000 зерен залежать безпосередньо від особливостей
сорту, оптимізації живлення рослин, досліджуваного препарату, й
кількості проведених підживлень посіву. Так, за результатами
досліджень визначено, що довжина колоса у рослин контрольного
варіанту сорту Валькірія склала 5,42 см, за проведення підживлень
досягла - 6,62 см (залежно від варіантів); сорту Достойний відповідно
від 5,7 см до 6,99 см. Оскар - 6,46 см - 7,27 см, а сорту Ясон від 6,6 – до
7,9 см залежно від факторів живлення. За даними досліджень
визначено, що застосування біопрепаратів для позакореневих
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підживлень рослин підвищувало врожайність зерна ячменю озимого у
середньому по сортах у межах 3,43 - 4,62 т/га.
Встановлено, що аналогічним чином позакореневі підживлення
біопрепаратами призводили до збільшення врожайності ячменю
ярого (рис.1).
Окрім рівня врожайності зерна важливо знати й те, як оптимізація
живлення, а саме застосування різних рістрегулюючих препаратів, їх
дози та строки проведення підживлень, позначаються на основних
показниках якості зерна досліджуваних сортів ячменю ярого. Нами
визначено, що проведення позакореневих підживлень сучасними
біопрепаратами позитивно впливає на збільшення вмісту білка в зерні.

Так, якщо в зерні контрольного варіанту в середньому за три
роки його кількість склала 10,8% (сорт Сталкер) і 10,7% (сорт
Вакула), то за оброблення посіву тричі за вегетацію у середньому по
всіх досліджуваних препаратах вона зросла до 11,3 та 11,3%
відповідно з максимальними значеннями цього показника по сортах
11,6 і 11,6% за використання Ескорт-біо. При цьому істотно зростав й
умовний збір білка з одиниці площі посіву. Якщо в контролі сорт
Сталкер забезпечив цей показник на рівні лише 0,26 т/га, Вакула
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також 0,26 т/га, то у вище зазначених варіантах живлення умовний
збір (вихід) білка зріс відповідно до 0,38 і 0,39 т/га. Максимальний
умовний збір білка на рівні 0,41 т/га сорт Сталкер забезпечує за
триразового підживлення препаратом Органік Д-2М, а сорт Вакула –
також 0,41 т/га за триразової обробки посіву Ескортом-біо.
Аналогічним чином під впливом оптимізації живлення
змінювалася й маса 1000 зерен досліджуваних сортів ячменю ярого.
Так, у контрольному варіанті сорту Сталкер цей показник за 20162018 рр. склав 48,4 г, а в середньому по всіх препаратах зріс до 51,4 г,
а сорту Вакула – 42,8 г та 46,2 г відповідно.

УДК 631.874 : 631.8 : 633.1(477.7)
А. В. Панфілова, кандидат с-г. наук
В. В. Гамаюнова, доктор с.-г. наук, професор
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕФЕКТИВНІСТЬ СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ ТА
РІСТРЕГУЛЮВАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ
ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
Однією з провідних зернових культур півдня України є ячмінь
ярий, зерно якого широко використовують для продовольчих,
технічних і кормових цілей, у тому числі в пивоварінні, для
виробництва перлової і ячмінної круп, але основну його кількість
використовують на кормові цілі [1]. Зростаючі потреби сучасного
аграрного виробництва визначають необхідність пошуку нових
шляхів і способів підвищення продуктивності сільськогосподарських
культур та якості їх продукції. На формування рівнів урожайності
впливають умови навколишнього середовища і наявність ресурсів,
найважливішими з яких є поживні речовини [2].
Добрива – потужний фактор підвищення врожайності культур і
продуктивності землеробської галузі в цілому. До показників оцінки
ефективності використання добрив відносять рівень урожайності,
окупність урожаєм виробничих ресурсів, сумарні експлуатаційні
витрати на одиницю продукції, чистий прибуток з гектара та ін. [3].
Практикою підтверджено, що найвищою окупність одиниці добрив
приростом урожаю визначена при застосуванні невисоких їх доз.
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Проте оскільки приріст урожаю з одиниці площі від невисоких доз
добрив формується також незначним, то витрати на їх внесення не
завжди можуть окуповуватися приростом урожаю [4].
Експериментальні дослідження проводили впродовж 2013 –
2017 рр.
в
умовах
навчально-науково-практичного
центру
Миколаївського НАУ за загальноприйнятими методиками та ДСТУ.
Ґрунт дослідних ділянок представлений чорноземом південним,
залишково слабкосолонцюватим важкосуглинковим на лесах. Об’єктом
досліджень був ячмінь ярий – сорти Адапт, Сталкер та Еней.
Технологія їх вирощування, за винятком досліджуваних факторів, була
загальноприйнятою до існуючих зональних рекомендацій для
Південного Степу України.
Схема досліду включала наступні варіанти: Фактор А – сорт:
1. Адапт; 2. Сталкер; 3. Еней. Фактор В – живлення: 1. Контроль
(без добрив); 2. N30P30 – під передпосівну культивацію - фон; 3. Фон
+Мочевин К1 (1 л/га); 4. Фон + Мочевин К2 (1 л/га); 5. Фон +
Ескорт-біо (0,5 л/га); 6. Фон + Мочевин К1 + Мочевин К2 (по 0,5
л/га); 7. Фон + Органік Д2 (1 л/га). Норма робочого розчину
складала 200 л/га. Підживлення посівів ріст регулюючими
препаратами проводили двічі на початку фаз виходу рослин ячменю
ярого у трубку та колосіння.
Проведеними нами дослідженнями визначено, що у роки
вирощування врожайність зерна ячменю ярого сорту Адапт
коливалась у межах 2,56 – 3,25 т/га, а сортів Сталкер та Еней
відповідно 2,63 – 3,37 та 2,80 – 3,61 т/га залежно від варіанту
живлення. При цьому, в середньому за роки досліджень по фактору
оптимізації живлення, дещо вищу врожайність зерна формував сорт
Еней – 3,36 т/га, що більше порівняно з сортами Сталкер та Адапт на
0,21 і 0,32 т/га або на 6,3 та 9,5%.
Окупність внесеної помірної дози мінеральних добрив у наших
дослідах залежала від забезпеченості ґрунту рухомими NPK на період
сівби та взятого на дослідження сорту ячменю ярого, його
біологічних особливостей та адаптаційних властивостей до умов зони
вирощування. Так, у середньому за роки досліджень, окупність
одного кілограма діючої речовини мінеральних добрив приростом
урожайності зерна ячменю ярого сорту Адапт склала 5,83 кг, сортів
Сталкер та Еней – відповідно 6,50 та 7,33 кг.
Найбільш ефективними варіантами оптимізації живлення, у
середньому за роки досліджень, було внесення помірної дози
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мінерального добрива до сівби у дозі N30P30 і проведення двох
позакореневих підживлень в основні періоди вегетації препаратами
Органік Д2 та Ескорт – біо. Так, окупність у зазначених варіантах
живлення приростом урожайності зерна ячменю ярого відповідно
склала 11,00 – 12,67 та 11,50 – 13,50 кг залежно від сорту. При цьому,
за рахунок зазначених препаратів вона склала відповідно 5,17 – 5,34
та 5,67 – 6,17 кг зерна.
Отже, проведення двох позакореневих підживлень посівів на
початку виходу рослин ячменю ярого у трубку та у фазу колосіння
препаратами Органік Д2 та Ескорт – біо по фону N30P30 забезпечує
найбільші прирости врожайності зерна зазначеного сорту ячменю
ярого – 0,76 та 0,81 т/га порівняно до контролю та зростанню
окупності одиниці діючої речовини мінерального добрива у варіантах
оптимізації живлення за сумісного застосування з ними
рістрегулюючих препаратів до 12,67 та 13,50 кг зерна.
1. Influence of sowing, nitrogen nutrition and weather conditions on
stand structure and yield of spring barley. / J. Kren and all. Cereal
research
communications.
2015. 43(2). Р.
326
–
335.
https://doi.org/10.1556/CRC.2014.0036.
2. Formation of photosynthetic and grain yield of spring barley
(Hordeum vulgare L.) depend on varietal characteristics and plant growth
regulators. / A. Panfilova and all. Agronomy Research. 2019. 17(2). Р.
608–620. https://doi.org/10.15159/AR.19.099
3. Макаренко М. В., Бордюжа Н. П., Макаренко В. М.
Економічна ефективність застосування добрив під пшеницю озиму
за вирощування на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті
Правобережного Лісостепу України. Наукові доповіді НУБіП. 2010. 2
(18). http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-2/10mmvfsu.pdf
4. Гамаюнова В. В., Смірнова І. В. Економічна ефективність
вирощування сортів пшениці озимої залежно від оптимізації
живлення. Наукові горизонти. Scientific Horizons. № 1 (64), 2018 р.
С. 10 - 14.
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УДК 631.51.013:631.51.014:633.15:633.16
В. В. Расевич, вчений секретар, кандидат біол. наук
Н. В. Шагурська, молодший науковий співробітник
ЧЕРКАСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО
В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Урожайність ячменю ярого в Україні становить 2−4 т/га. Серед
причин, що стримують ріст урожайності сортів ячменю ярого відчутну
роль відіграє недостатня вивченість питань сортової агротехніки
новостворених сортів в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. При
цьому визначальним для формування високого рівня зернової
продуктивності культур є реакція нових сортів цільового призначення
на способи обробітку ґрунту та систему мінерального живлення.
З цією метою на протязі 2016-2018 рр. досліджувалися два
середньостиглих сорти ячменю ярого: Святогор з періодом вегетації
до 80 днів та Хадар з періодом вегетації до 90 днів. Сорти
висівалися за різних систем обробітку ґрунту оранки та
чизелюванню, а також при різних дозах добрив: контроль без
добрив, N40Р40К40 і N60P60K60.
Норма висіву насіння 230 кг/га з розрахунку 4,3 млн. рослин на
1 гектар. Сівбу проводили у першій декаді квітня. Польова схожість
складала у сердньому – 95,6%, на контролі польова схожість − 94,4.
Повторність варіантів 4-х разова. Густота сходів ячменю у
середньому для сорту Святогор склала 4,12 млн. рослин на 1 гектар,
Хадар − 4,14 млн. рослин на 1 гектар.
Ячмінь ярий обробляли суміщу пестицидів: гербіцид Дербі – 0,05
л/га; інсектицид Атрікс – 0,15 л/га; фунгіцид Олігард – 0,5 л/га.
За період досліджень за вмістом білку найбільший показник
спостерігаємо у сорту Хадар (12,11%) за чизельного обробітку з
максимальним удобренням, а найменше (10,94%) − у сорту Святогор
при удобрені N40P40K40 чизельний обробіток.
У цілому за період досліджень для сорту Хадар при чизельному
обробітку найвища урожайність була при дозі добрив N60P60K60 – 4,07
т/га, найнижча урожайність на контролі без добрив – 2,3 т/га.
Для сорту Святогор при чизельному обробітку найвища
урожайність була при N60P60K60 – 3,49 т/га, найменша урожайність на
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контролі − 2,62 т/га. Наші дослідження показали, що сорт Хадар має
вищі показники урожайності порівняно зі Святогором.
Серед сортів ячменю ярого найкраще себе зарекомендував сорт
Хадар за чизелювання і удобрення N40P40K40. Рентабельність склала
183% при урожайності 4,02 т/га, затрати були на рівні 8500 грн./га,
чистого прибутку отримали 15620 грн/га. Найбільша рентабельність
сорту Святогор спостерігалася при чизельному обробітку на варіанті
удобрення N60P60K60 – 114%, при урожайності зерна 3,47 т/га
собівартість 1 т склала 2804 грн. Найменша рентабельність виявилася
у сорту Святогор на оранці і за удобрення (N40P40K40) – 59%, при
урожайності 2,47 т/га затрати становили 9300 грн., чистий прибуток
5520 грн. при собівартості 3765 грн.
Серед сортів ячменю ярого краще себе зарекомендував сорт
Хадар при максимальній системі удобрення: чистий прибуток
становить 14690 грн з максимальною урожайністю 4,07 т/га і з
рентабельністю 150%.

УДК 633.854.78: 631.5
Н. М.Тетерещенко, науковий співробітник
ЧЕРКАСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ
Головним питанням сьогодення для дослідників є отримання
сталого валового збору соняшнику для задоволення потреб олійних
підприємств у сировині та зменшенні частки її посівних площ. Зростання
урожайності соняшнику можливе за рахунок впровадження нових
високоврожайних гібридів та сортів в комплексі з агротехнічними
прийомами вирощування.
Метою наших досліджень було вивчення та виявлення
оптимальних агроприйомів вирощування (системи удобрення та
способів основного обробітку ґрунту) гібридів соняшнику в умовах
адаптації до ґрунтово-кліматичних умов правобережного Лісостепу.
Дослідження проводились в тимчасових польових дослідах сівозміни
Черкаської ДСГДС ННЦ "Інститут землеробства НААН" упродовж
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2016-2018 рр. Об’єктом досліджень слугували гібриди Інституту
олійних культур: Каменяр, Резон, Хазар. Агротехніка в досліді
загальноприйнята і рекомендована для зони проведення досліджень.
Соняшник висівали пунктирним способом з шириною міжрядь 70 см із
розрахунку 55 тис. схожих насінин на 1 га. Способи основного
обробітку ґрунту: оранка і чизелювання. Система удобрення наступна:
1) без добрив (контроль), 2) N30Р30К30, 3) N60P60K60 в основне удобрення
+ N30 кг/га д.р. весною в підживлення при сівбі. Закладку дослідів та
проведення досліджень здійснювали відповідно до загальноприйнятих
методик польових дослідів у землеробстві та рослинництві.
За результатами трирічних досліджень встановлено, що система
удобрення та способи основного обробітку ґрунту впливали на ріст,
розвиток рослин, тривалість вегетаційного періоду та продуктивність
гібридів соняшнику. Виявлена тенденція до подовження як міжфазних
періодів, так і вегетаційного періоду гібридів удобрених варіантів
відносно контролю на 1-2 доби за обох способів обробітку ґрунту.
Тривалість вегетаційного періоду гібридів соняшнику на фоні
полицевої оранки також була подовжена на 1-2 доби відносно
чизельного обробітку, що у подальшому позначилося на їх
врожайності. Гібрид Каменяр завершив вегетаційний період у
середньому за 108 діб за оранки і 107 діб за чизелювання, Резон за 101 і
100 діб, Хазар за 110 і 109 діб, відповідно. Відтак, досліджувані гібриди
можна віднести до різних генотипів біологічних груп: ранньостигла –
Резон, середньорання – Каменяр, середньостигла – Хазар.
Внесення мінеральних добрив як головного абіотичного чинника,
у середньому сприяло істотному підвищенню біометричних
показників гібридів соняшнику: приріст лінійного росту рослин
знаходився у межах від 1,6 см до 10,3 см, сирої біомаси від 0,43 до
0,55 кг на рослину, площі листової поверхні від 5,5 до 21,5 дм2.
Максимальну площу листової поверхні однієї рослини (81,1 дм 2)
сформував гібрид Хазар на фоні оранки за внесення інтенсивнішої
дози добрив N60P60K60 в основне удобрення та N30 весною в
підживлення. Гібрид Резон у середньому формував вищі біометричні
показники за чизельного обробітку відносно полицевої оранки,
приріст висоти рослин становив 2,0-3,8 см, площі листової поверхні
2,8-3,6 дм2. Найвищі показники індивідуальної продуктивності у
середньому мав гібрид Хазар за інтенсивнішої дози добрив на фоні
полицевої оранки, формуючи кошик діаметром 20,7 см, масу насіння
з одного кошика 95,7 г, масу 1000 насінин 54,6 г. Різниця у
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показниках продуктивності між обробітками ґрунту була несуттєвою
або знаходилась на рівні.
Вплив способів основного обробітку ґрунту у роки досліджень
був різний, але у середньому ефективнішою виявилася полицева
оранка у гібридів Хазар (2,94-3,97 т/га) і Каменяр (2,67-3,54 т/га).
Гібрид Резон за рівнем врожайності (2,54-3,33 т/га) мав неістотні
переваги на фоні чизельного обробітку. Максимальну врожайність
соняшнику забезпечив гібрид Хазар (3,97 т/га) за внесення добрив
дозою N60P60K60 в основне удобрення і N30 весною на фоні оранки з
приростом врожаю: від добрив 1,03 т/га та окупністю 1 кг добрив –
4,9 кг зерна, від способу основного обробітку ґрунту 0,17 т/га з
виходом олії 1,71 т/га. Гібриди Каменяр і Хазар на фоні полицевої
оранки у порівнянні з чизельним обробітком формували приріст
врожаю у межах похибки досліду, що свідчить про можливість
застосування як оранки, так і чизельного обробітку ґрунту.
Внесення добрив та збільшення суми витрат компенсувались
вартістю додаткового врожаю у досліджуваних гібридів в середньому в
1,8-2,7 рази. Гібриди Хазар і Каменяр у середньому за три роки
досліджень показали найкращі показники економічної ефективності за
полицевої оранки на фоні внесення N60P60K60 в основне удобрення і N30
весною. Гібрид Хазар за урожайності (3,97 т/га) забезпечив максимальні
показники: рівень рентабельності – 160,3%, найвищий прибуток – 22413
грн/га та найнижчу собівартість продукції – 3521 грн/т. У гібриду Резон
показники економічної ефективності мали переваги на фоні чизельного
обробітку в порівнянні до оранки і становили: рентабельність 125,5%,
прибуток 16991 грн/га , собівартість 1 т 4065 грн.
За умов нестійкого зволоження правобережного Лісостепу
ефективною дозою мінеральних добрив при вирощуванні гібридів
соняшнику Каменяр, Резон, Хазар є внесення інтенсивнішої дози –
N60P60K60 в основне удобрення і N30 весною в підживлення при сівбі.
Отримані
результати
досліджень
підтверджують
доцільність
застосування як традиційної полицевої оранки, так і чизельного обробітку
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УДК 633.853.483:631.81
Л. В. Губенко, провідний науковий співробітник,
кандидат с.-г. наук, с.н.с.
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ВПЛИВ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІРЧИЦІ БІЛОЇ
За площею посівів Україна входить до десятки світових лідерів з
вирощування гірчиці. В Україні вона посідає четверте місце за
обсягом виробництва серед олійних культур та поступається тільки
ріпаку, сої та соняшнику. Частка виробництва насіння гірчиці в
Україні, складає 2% від світового виробництва, що є досить високим
показником і робить її одним із важливих гравців на світовому ринку
насіння гірчиці.
Останніми роками склалася тенденція до розширення площ
посівів. У 2014 році посівні площі гірчиці в Україні становили 105
тис. га, проте починаючи з 2015 року площі під гірчицею почали
зменшуватися. За даними аналітиків, уперше за останні кілька сезонів
спостерігається незначне збільшення валового збору насіння гірчиці,
чому сприяло розширення посівних і збиральних площ.
Так, у 2018 році площі під гірчицею збільшилися на 17,4 тис. га,
порівняно з 2017 роком і склали 57,9 тис. га. Найбільше гірчиці
вирощується в південних областях України, близько 26% посівів
гірчиці припадає саме на Херсонську область (15,0 тис. га) Також
значна частина посівних площ гірчиці зосереджена в Запорізькій (8,7
тис. га) та Луганській (8,0 тис. га) областях. Проте погодно-кліматичні
умови України дозволяють вирощувати гірчицю по всій території.
Урожайність гірчиці в Україні за останні 10 років варіювала від 0,33
до 0,80 т/га. Середній рівень урожайності гірчиці є значно вищим у
порівнянні із рештою країн світу, а саме для гірчиці сизої (сарептської)
варіює від 1,0 до 1,2 т/га, білої – від 1,5 до 2,5 т/га насіння.
Дослідження проведені у 2016–2018 рр. у стаціонарному досліді
відділу адаптивних інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних
та олійних культур (ДПДГ “Чабани”), ґрунтово-кліматичні умови
якого типові для зони північого Лісостепу України.
Ґрунт сірий лісовий легкосуглинковий, 0-30 см шар якого
характеризується наступними показниками: вміст гумусу (за
Тюріним) – 1,59%, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) –
53,2 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору (за Кірсановим) – 412,5 кг,
рухомого калію (за Кірсановим) 235 мг/кг ґрунту, рНсол. ‒ 7,5.
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Об’єктом досліджень був районований сорт гірчиці білої Біла
Принцеса. Площа облікових ділянок – 450 м2. Повторність варіантів –
чотириразова, розміщення ділянок систематичне. Попередник –
пшениця озима, агротехніка загальноприйнята для даної зони.
Дослідження проводилися згідно загальноприйнятих методик.
Система удобрення гірчиці білої передбачала внесення
мінеральних добрив у дозі: 1) без добрив (контроль), 2) P60K90, 3)
N30P60K90, 4) N45P60K90, 5) N60P60K90, 6) N30P60K90+N30, 7) N112P25K110
(розрахункова доза добрив). Мінеральні добрива застосовували у
вигляді аміачної селітри (34,4% д.р.), амофосу (48% д.р.), калію
хлористого (54% д.р.).
Мінеральне добриво Тропікел, кр.п., містить набір мікроелементів
(д.р. B – 0-17%, Zn – 0-25%, Mо – 0-0,5%), що підібрано згідно з
вимогами мінерального живлення олійних культур. Тропікел вносили
позакоренево у фазу розетки з розрахунку 1,0 кг/га при використанні
робочого розчину 250 л/га. Тропікел включений в Державний реєстр
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.
Рeзультати досліджeнь показали, що наймeншу урожайність
гірчиці білої було сформовано посівами на варіанті бeз застосування
добрив з показником, який, в сeрeдньому за роки досліджeнь, склав 1,24
т/га. На варіанті де застосовували мікродобриво Тропікел урожайність
становила – 1,60 т/га. Приріст від препарату склав 0,36 т/га.
У ході досліджень було встановлено, що внесення мінеральних
добрив сприяло приросту урожайності гірчиці білої на 0,56-1,06 т/га
на варіанті без обробки посівів мікродобривом і на 0,48-0,98 т/га – за
використання мікродобрива Тропікел. Приріст урожайності насіння
від мікродобрива залежно від варіанту удобрення коливався в межах
від 0,28 до 0,59 т/га.
В середньому за три роки досліджень найвищу врожайність
насіння ‒ 2,58 т/га забезпечило внесення мінеральних добрив у дозі
N45P60K90 та застосування препарату Тропікел. Приріст до контролю
(без добрив та підживлення мікродобривами) становив 1,34 т/га.
Високий показник врожайності – 2,56 т/га зафіксовано також за
внесення розрахункової дози добрив N112P25K110 та підживлення
посівів мікродобривом Тропікел, тобто приріст до контролю (без
добрив) склав 0,96 т/га. Приріст від препарату становив 0,50 т/га.
Дисперсійний аналіз показав, що у середньому за 2016-2018 рр.
найбільший вплив на формування максимального рівня продуктивності
гірчиці білої мав фактор – обробка рослин мікродобривами частка
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якого склала 52,2%, а частка фактору – рівень удобрення становила –
14,3%. На частку умов року досліджень приходиться 32,0%.
В залежності від дози мінеральних добрив вміст олії в насінні
гірчиці білої сорту Біла Принцеса на варіанті без підживлення
коливався від 41,55 до 43,31%, а вихід жиру з насіння одержаного
врожаю варіював від 0,52 до 0,97 т/га. У варіанті з підживленням
посівів мікродобривом Тропікел у середньому за роки досліджень,
вміст олії у насінні залежно від фону удобрення знаходився в межах
42,22-43,41%, а вихід ‒ 0,67-1,12 т/га. Найменший вміст олії в насінні
спостерігався на варіанті без добрив, а максимальний за внесення
N60P60K90. Максимальний вихід олії – 1,12 т/га отримали за внесення
N45P60K90 та використання препарату Тропікел.
Таким чином, у середньому за 2016-2018 рр. найвищий рівень
врожайності (2,58 т/га) та вихід олії (1,12 т/га) гірчиці білої відмічено
на варіанті із внесенням N45P60K90 та підживленням посівів у фазі
розетки препаратом Тропікел.
УДК 633.71:631.543
А. В. Моргун, директор, кандидат с.-г. наук
В. І. Моргун, завідувач лабораторії селекції тютюну
К. П. Леонова, старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
О. М. Молодчана, молодший науковий співробітник
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ТЮТЮННИЦТВА
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
ВПЛИВ СТРОКІВ І СХЕМ САДІННЯ НА БІОМЕТРИЧНІ
ПОКАЗНИКИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ТЮТЮНУ
В АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Серед агротехнічних заходів, спрямованих на підвищення
врожайності та якості тютюнової сировини, важливе місце посідає
вибір сорту та визначення оптимальних строків садіння і площ
живлення рослин.
Науково-дослідними установами України, вивчено оптимальні
строки садіння і площі живлення рослин різних сортотипів тютюну в
основних регіонах тютюнництва (Крим, Закарпаття, Придністров'я).
В агрокліматичних умовах Центрального Лісостепу України ця
культура буде вирощуватися вперше. Таким чином, проблема
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досліджень впливу строків садіння та площ живлення рослин тютюну
різних сортотипів на врожайність та якість сировини, в даних умовах
є науково-обґрунтованою та актуальною.
Дослідження
проводилися
впродовж
2017–2018 рр.
в
агрокліматичних умовах Центрального Лісостепу України на
Дослідній станції тютюнництва ННЦ «ІЗ НААН» (Черкаська обл.,
м. Умань).
Вихідним матеріалом слугували сім сортозразків тютюну
різного еколого-географічного походження (Тернопільський 7,
Тернопільський 14, Темп 321, Берлей 38, Берлей 46, Берлей 9 та
Вірджинія).
Польові досліди закладено на чорноземі опідзоленому, важко
суглинковому з вмістом гумусу в орному шарі 3,2–3,3%. Висаджували
розсаду тютюну у відкритий ґрунт в два строки (ІІ та ІІІ декади травня)
за різних площ живлення рослин (0,14 м2, 0,21 м2, 0,28 м2).
Використовували схеми садіння рослин – 70х20 см, 70х30 см і 70х40 см.
За погодними умовами 2017 рік був теплим та посушливим. У
травні середньодобова температура повітря становила 15°С, а в літній
місяці – 20–22°С. Середньомісячна кількість опадів з травня до
серпня становила 46,4, 41,0 та 59,2 мм відповідно, що на 8,6–46,0 мм
нижче від середніх багаторічних показників.
Метеорологічні умови 2018 року сприяли оптимальному росту і
розвитку рослин тютюну, як в розсадний так і в польовий періоди.
Температура повітря у травні місяці становила 18°С, а в літні місяці –
20–22°С. Опади випадали нерівномірно, але в достатній кількості для
нормального росту і розвитку рослин. У червні та липні місяцях вони
були в межах багаторічних показників (82,4 та 92,9 мм), а в серпні
спостерігався значний їх дефіцит (2,6 мм).
За результатами фенологічних спостережень та біометричних
вимірів, встановлено пряму залежність впливу строків садіння розсади
на біометричні показники рослин та врожайність тютюнової сировини.
Висота сортозразків тютюну залежала від генотипу та площі
живлення рослин. Так, за схеми 70х20 см, найвищою висотою рослин
характеризувався сорт Тернопільський 7, показник якого становив
246 см; за схеми 70х30 см – Тернопільський 7, Тернопільський 14 та
Вірджинія з показниками 238–243 см; за схеми 70х40 см –
Тернопільський 7 з показником 251 см відповідно.
Густота насаджень рослин в полі істотно впливала на кількість
листків, швидкість їх дозрівання та якість одержаної тютюнової
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сировини. Зі збільшенням площі живлення рослин, зростали розмір
листків та їх кількість. У розрізі генотипу, найбільшим розміром
листків за трьома схемами садіння, характеризувалися сорти
Тернопільський 14, Берлей 9 та Вірджинія.
Аналіз результатів досліджень свідчить, що за другого строку
садіння, найвищими показниками висоти рослин за схеми 70х30 см,
аналогічно, характеризувалися сорти Тернопільський 7 та
Тернопільський 14. Найнижчий прояв даної ознаки, незалежно від
площі живлення, спостерігався у сорту Берлей 38. Найбільшою
висотою рослин тютюну характеризувалися всі сортозразки за схем
садіння 70х30 см і 70х40 см. Кількість листків у представлених сортів
тютюну була в межах 17–28 шт.
Строки садіння у даному дослідженні не мали вагомого впливу
на зміну величини листків. Сорти Тернопільський 7 та Вірджинія
позитивно реагували на збільшення площі живлення рослин (схема
садіння 70х40 см) з розміром листової пластинки 56х33 см та 59х38
см. У сортів Берлей 38, Берлей 46 та Берлей 9, у другий строк садіння,
зі збільшенням площі живлення рослин зменшувався розмір листків.
Для сортів Тернопільський 14 та Темп 321 кращою схемою садіння у
другий строк була 70х30 см, розмір листків яких становив 56х36 см та
54х37 см відповідно.
Врожайність тютюнової сировини залежала як від строків
садіння, так і площ живлення рослин. За першого строку садіння
розсади тютюну, врожайність сировини була в межах 4,06–5,76 т/га,
тоді як за другого вона знижувалася на 0,75 т/га.
За схемою садіння 70х20 см найвищою врожайністю тютюнової
сировини характеризувалися сорти – Темп 321, Тернопільський 7,
Тернопільський 14, Берлей 46, Берлей 9 та Вірджинія; за схеми 70х30
см – Тернопільський 7, Темп 321 і Берлей 46; за схеми 70х40 см –
Вірджинія і Тернопільський 7.
Отже, за результатами проведених досліджень, встановлено,
суттєвий вплив строків садіння та площ живлення рослин на їх
біометричні параметри та врожайність тютюнової сировини в
агрокліматичних умовах Центрального Лісостепу України.
Спостерігається стала тенденція зменшення розмірів та кількості
листків від зменшення площі живлення рослин та пізніх строків
садіння. Урожайність тютюнової сировини зменшувалася, зі
збільшення площі живлення рослин.
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В. В. Гамаюнова1, д-р с-г. наук, професор
Л. Г. Хоненко1, О. Ш. Іскакова1, Т. В. Глушко2, кандидат с.-г. наук
О. В. Пилипенко1, пошукач
1
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
2
ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОБРЕННЯ КАРТОПЛІ ЛІТНЬОГО
САДІННЯ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ НА ПІВДНІ
УКРАЇНИ
Обсяги виробництва і споживання картоплі в Україні поки що
недостатні. Низькими залишаються і рівні врожаїв бульб цієї
культури, хоч потенційні можливості її у рази є вищими, відповідно
10-14 та 100 т/га. Враховуючи харчову цінність картоплі постає
питання в удосконаленні окремих елементів технології її
вирощування для істотного зростання продуктивності. Серед заходів,
які дозволяють отримати високу врожайність та покращити якість
бульб картоплі, є оптимізація живлення, добір високопродуктивних
сортів та розробка сортових технологій. У зоні південного Степу
України сталі врожаї картоплі неможливо виростити без поливу, а за
зрошення одне з перших місць у технології посідає система
удобрення, у т.ч. й використання біопрепаратів та мікродобрив
шляхом позакореневого підживлення рослин. Зазначені агротехнічні
заходи саме і спрямовані на посилення реалізації біологічного
потенціалу сорту. Вирішенню цих питань ми присвятили свої тривалі
дослідження з сортами картоплі.
Польові досліди проводили упродовж 2010-2012 рр. та у 20162017 рр. відповідно у навчально-науково-практичному центрі
Миколаївського НАУ та у фермерському господарстві «Мельник»
Вітовського району Миколаївської області. Ґрунт – чорнозем
південний важкосуглинковий залишково-солонцюватий. У шарі
ґрунту 0-30 см міститься гумусу (за Тюріним) – 2,9-3,2%,
легкогідролізованого азоту 60 – 62; нітратів (за Грандваль-Ляжу) – 2025, рухомого фосфору (за Мачигіним) – 35-49 мг; обмінного калію (на
полуменевому фотометрі) – 320-370 мг/кг ґрунту, рН–6,8. Погодні
умови у роки досліджень в цілому були характерними для зони півдня
Степу України. Попередник – чорний пар. У ІІІ декаді червня
проводили культивацію та нарізали гребені комбінованим агрегатом з
дисковими підгортачами. Свіжозібрані оброблені бульби висаджували
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у гребені, площа живлення складала 70×15-20 см. У шарі ґрунту 0-20
см до появи на бульбах ростків вологість підтримували на рівні 7075% НВ, а у подальший період вегетації – 80-85% НВ за допомогою
краплинного зрошення. Дослідження проводили з районованими
сортами картоплі: у 2010-2012 рр. – Тирас, Слов’янка і Забава, а у
2016-2017 рр. - Мінерва та Рів’єра. Повторність дослідів чотирьох та
триразова. Площа посівної ділянки – 90 м2, облікової –50 м2.
Дослідженнями встановлено, що застосування мінеральних
добрив та створений ними фон живлення істотно позначився на
врожайності бульб картоплі усіх сортів, що взяті на вивчення.
Обробка рослин регуляторами росту, як без добрив, так і по фону
їх внесення, сприяла зростанню врожайності товарних бульб на 1,21,7 т/га (рис. 1).

Рис. 1. Урожайність товарних бульб сортів картоплі літнього
садіння залежно від добрив та регуляторів росту (середнє за 20102012 рр.), т/га
Істотної різниці в рівнях урожайності бульб картоплі залежно від
доз, способу внесення добрив та біопрепаратів нами не виявлено.
Із досліджуваних сортів картоплі незначно вищу врожайність
бульб забезпечував середньостиглий сорт Слов’янка. У середньому за
три роки досліджень по всіх варіантах досліду сортом Тирас
сформована врожайність бульб картоплі на рівні 22,1 т/га, Забава 23,6
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т/га, а сортом Слов’янка - 24,8 т/га, або два останні порівняно з
ранньостиглим сортом Тирас підвищили врожайність бульб на 6,8%
та на 12,2% відповідно.
Аналогічні результати отримали і за проведення досліджень
пізніше – у 2016-2017 рр. з відповідно новими сортами картоплі
Мінерва та Рів’єра. Урожайність бульб чітко зростала зі збільшенням
дози мінеральних добрив та проведенням позакореневих підживлень
плантафолом з розрахунку 6 кг/га в основні періоди вегетації (табл. 1).
Таблиця 1 - Урожайність товарних бульб картоплі залежно від
сорту та фону живлення у роки досліджень, т/га
(середнє за 2016-2017 рр.)
Фон живлення
(фактор В)
Без добрив контроль
N32P32K32 (восени) фон
Фон + N32P32K32 +
N33 (перед садінням)

Сорти (фактор А)
2016

Середнє

за два роки

2017

Мінерва Рів’єра Мінерва Рів’єра Мінерва Рів’єра
18,5

22,6

15,8

20,3

17,15

21,45

20,3

28,3

18,6

22,5

19,45

25,4

28,7

33,6

22,5

25,7

25,6

29,65

33,6

38,2

25,8

28,8

29,7

33,5

Фон + N32P32K32 +
N33 (перед садінням)
+ плантафол, 6 кг/га
у підживлення

НіР05 фактор А
фактор В
фактори АВ

1,4
1,7
2,1

1,1
1,6
1,9

Таким чином, оптимізація живлення картоплі шляхом
застосування для позакореневих підживлень біопрепаратів є
доцільною та дозволяє істотно збільшити врожайність бульб усіх
досліджуваних сортів за відносно незначних витрат.
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УДК 631.47
А. Kazlauskaite-Jadzevice, Junior researcher, PhD
LITHUANIAN RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURE
AND FORESTRY, VOKE BRANCH
WHICH LAND USE TYPE IS
BETTER ADAPTABLE FOR RENATURALISATION OF
SANDY ARABLE LANDS?
Sandy soils of South-Eastern Lithuania are low productive and
conversion of poorly fertile arable soil to other types of land use allows
increasing soil fertility, including biomass productivity. Non-agricultural
activities could increase the area fertility instead of throughout long time
predominant agrarian landscape, and the renaturalisation by establishing
grasslands could expand the areas of natural and managed grasslands that
are characteristic of traditional Lithuanian landscape and crucial to the
conservation of biodiversity. Studies of renaturalisation processes gives a
possibility to measure the impact of different ways of conversion and may
provide answer about the most appropriate land uses in sandy soils. Total
biomass energy is a quantitative measure and one of the factors that, when
expressed, allows the calculations of energy balance in different land uses
and reflects the impact of the soil and local conditions as well as plant
cultivation potential (Cosentino et al., 2008). Economic and environmental
considerations renewed the interest in opportunities to improve plant
cenoses, simultaneously maintaining a sustainable use of soil and
sustainable functioning of agroecosystems (Durkaya et al., 2010).
Experiment location is in the temperate climate zone, sites were
arranged in Lithuanian centre for agriculture and forestry Voke branch
(54° 33'49.8"N 25° 05'12.9"E) on sandy Arenosol (World Reference…
2015) during 1995–2015. Till 1995, this soil considered to be arable land.
The experimental scheme includes 5 different land-use types: 1. Cropland
(Cunfertilized – unfertilized, Cfertilized – fertilized with optimal rates of
NPK), 2. Managed grassland (MGunfertilized – unfertilized, MGfertilized
– fertilized with optimal rates of NPK), 3. Abandoned land (A).
During the period of 1995 to 2015, various agricultural plants were
cultivated in the cropland site. Mineral NPK fertilizers rates were
calculated on the basis of nutrition elements reserves in soil. In the
cropland site, crop sowing and maintenance have been carried out in
accordance with the recommended cultivation technologies.
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A grass-legume mixture was grown in the managed grassland site; it
included hybrid lucerne (Medicago varia) and 4 species of grasses. The
grasses were fertilized with N60P90K120. During the vegetation period, these
grasses were cut twice; the mass of phytocenosis was removed from the
experiment area.
During the study period, a natural vegetation phytocenosis typical of sandy
soils in this region was formed in the site of abandoned arable land. In
1995 39 plant species was established, in 2015 only 18.
Biomass grasses is converted into a total energy (TE). Total energy
of sites is calculated using the Nering-Zincenko equation (The
productivity…, 2011):
TE = (0.0238 × CP + 0.03972 × CF1 + 0.0188 × CF2 + 0.0175 × NFE),
where TE is total energy, MJ kg-1 dm, CP – crude protein, CF1 –
crude fat, CF2 – crude fibre, NFE –nitrogen-free extractive substances, g
kg-1 dm.
In the temperate climate zone of Eastern Europe, it is expedient to
transform the arable land-use types to grasslands. Compared with cropland
site, the grassland phytocenosis was characterized by higher productivity
as well as slightly higher difference of the average accumulated total
energy between fertilized and unfertilized subplots (Table 1).
Table 1 - Comparison of energy productivity in various phytocenoses
1995–2015
Total energy

Cfertilized

Cunfertilized MGfertilized MGunfertilized A

GJ ha-1

1038

637

1686

985

520

61

162

95

50

% from 1 Cfertilized 100

During the study period, the fertilized subplot yielded 93.65 GJ ha-1
per year, while the unfertilized – 54.71 GJ ha-1. Fertilization of managed
grassland phytocenoses with mineral NPK fertilizers increased the annual
energy accumulation by 38.94 GJ ha-1; therefore the fertilized managed
grassland was significantly by 1.71 times more productive (P < 0.05).
When the fertilized cropland site is transformed into unmanaged
grassland, the energy accumulation significantly changes (P < 0.05).
During the entire study period, the average annual total energy
accumulated in the unmanaged grassland was the lowest (24.77 GJ ha-1).
Unmanaged grassland phytocenosis was by 2.2 times less productive in
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comparison even with the unfertilized managed grassland (P < 0.05);
however, compared with unfertilized cropland cenosis, the productivity of
unmanaged grassland only slightly differed and the difference was
insignificant (P > 0.05). Undoubtedly, the cultivation of cropland plants
without fertilization is irrational.
A detailed analysis of total energy accumulation of cropland in sandy
soils reveals economically uncompetitive conditions of traditional
agricultural systems that are dependent on low productivity, weather
conditions and potential of cultivated crops. Unused and low-productivity
land produces low amount of total energy. Meanwhile, research results on
managed grasses growing in sandy soil indicate a good potential of these
plants for total energy accumulation.
УДК 633.31/37
Л. Трипольская, главный научный сотрудник, габилитированный
доктор наук
ВОКЕСКИЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРА АГРАРНЫХ И ЛЕСНЫХ
НАУК ЛИТВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМБИОТИЧЕСКОГО АЗОТА БОБОВЫХ
В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОГО КЛИМАТА ПРИБАЛТИЙСКОГО
РЕГИОНА
Бобовые традиционно играют важную роль в земледелии, так
как позволяют получать не только высокого качества белковую
продукцию, но обладают и важной экологической функцией – в
симбиозе с клубеньковыми бактериями ассимилируют атмосферный
азот, что позволяет снизить применение минеральных азотных
удобрений
в
земледелии.
По
данным
FAOSTAT
(http://fenix.fao.org/faostat/internal/en/#data/QC), в Европе, в 2017 г.
выращивали 434185 га бобов, 2739646 га гороха и 274394 га люпина.
По сравнению с 2010 г. площади увеличились соответственно на 79,
45 и 34%. Увеличение площадей бобовых способствует улучшению
плодородия почвы и существенно обогащает почву биологическим
азотом. Ареалы выращивания бобовых культур зависят от их
требовательности к плодородию почвы. Большинство бобовых лучше
растут и плодоносят на плодородных почвах нейтральной реакции,
некоторые переносят и кислую реакцию почвы. Кроме реакции почвы
важно и наличие в почве достаточного количества питательных
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веществ. Чаще всего бобовые чувствительны к недостатку фосфора,
так как он необходим для развития клубеньковых бактерий. На
малоплодородных почвах недостаток фосфора ограничивает
урожайность бобовых, поэтому внесение фосфорных удобрений чаще
всего имеет положительный эффект и увеличивает их урожайность.
Цель данных исследований была определить накопление азота в
биомассе различных бобовых культур (кормовых бобов - Faba
beans L., гороха посевного - Pisum sativus L., люпина узколистного Lupinus angustifolium L.); количество азота, вносимого с пожнивной
биомассой растений, влияние NPK удобрений на накопление
симбиотического азота, а также влияние симбиотического азота на
урожай последующих культур. Исследования (полевой эксперимент)
выполнены в 2016-2018 гг. Почва дерно-подзолистая, супесчаная,
среднекислая, среднеобеспеченная подвижными фосфором и калием.
Установлено, что на супесчаной кислой почве, наибольший
урожай зерна формирует узколистный люпин (4,88 т/га), меньше
кормовые бобы (3,83 т/га) и наименьшая продуктивность была у
гороха (2,70 т/га). Удобрение бобовых Р30К60 существено увеличило
(P <0.05) урожай зерна бобов и гороха, но не оказало влияния на
урожайность люпина. Внесение азотных удобрений (N30) на фоне
Р30К60 увеличило урожай зерна гороха (+36,1%), не оказало влияния
на урожай бобов, а урожайность люпина снизилась на 22,8%.
Наибольшее количество общего азота было накоплено в зерне
люпина – 220,5 кг/га, в зерне бобов - на 33,3%, гороха – на 57,3%
меньше. Эти различия обусловлены большей урожайностью люпина
и большей концентрацией азота в зерне.
Рассчитав количество симбиотического азота (Nсимб)
установлено, что на кислой почве люпин и бобы ассимилируют
похожее количество азота – соответственно 101-139 и 92-145 кг/га, в
зависимости от применяемых удобрений. Азотофиксация гороха
была значительно слабее, чем люпина и бобов и составила в среднем
59-82 кг/га Nсимб. Удобрения по-разному влияли на процессы
азотофиксации. Внесение РК удобрений увеличило азотофиксацию у
гороха и бобов, азотные удобрения - азотофиксацию только у гороха.
Удобрение люпина РК или NРК удобрениями было неэффективным,
накопление Nсимб снижалось на 22,8 и 81,5% соответственно.
Установлено, что внесение азотных удобрений уменьшает
эффективность азотофиксации у всех исследуемых растений,
повышается использование минерального азота почвы и удобрений.
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Накопленный в биомассе бобовых азот частично удаляется с
урожаем зерна − больше всего в зерне бобов (118 кг/га N), меньше с
люпином (65 кг/га N) и горохом (38 кг/га N). Остальное количество
азота с пожнивными остатками (стебли, корни) возвращается в почву.
Так как пожнивная масса различных видов бобовых неодинакова, а
также
характеризуется
различным
содержанием
азота,
соответственно и в почву вносится различное его количество.
Большее количество азота вносится с пожнивными остатками
люпина − в среднем 106 кг/га N, с остатками бобов - 45 кг/га N, с
остатками гороха- 35 кг/га N. Доля симбиотического азота в этих
пожнивных остатках составляет соответственно 85, 35 и 26 кг/га
Nсимб. Эти данные еще раз подтверждают высокую эффективность
азотофиксации люпина при выращивании бобовых на кислых почвах.
В климатических условиях Литвы разложение внесенных в
почву пожнивных остатков начинается в сентябре- октябре месяцах,
при снижении температуры воздуха ниже 0оС она замедляется и при
отрицательных температурах воздуха в зимний период прекращается.
В зимний период минерализация возобновляется только в период
оттепелей, однако высвобождение азота в это время несущественно.
Интенсивное разложение пожнивной биомассы возобновляется при
повышении температуры воздуха в конце марта –начале апреля.
Минеральные формы азота поглощаются растениями, инфильтрация
атмосферных осадков сокращается, поэтому внесенный с
пожнивными остатками бобовых азот не вымывается из почвы.
Установлено, что пожнивная биомасса бобовых увеличивает
урожай выращиваемого после них ячменя на 2,9-29,9%. Наибольшая
урожайность ячменя была получена после узколистного люпина,
наименьшая – после гороха. То есть, чем больше вносится азота с
растительными остатками, тем большую прибавку дает последующая
культура.
Обобщая данные исследований можно заключить, что на кислых
супесчаных почвах выращивание узколистного люпина, по
сравнению с кормовыми бобами и посевным горохом более
эффективно, так как люпин формирует наибольший урожай зерна,
обладает более продуктивной азотофиксацией, с его пожнивными
остатками в почву вносится больше биологического азота. Как
альтернативу люпину, на супесчаных почвах можно выращивать
кормовые бобы, которые по всем перечисленным выше параметрам
более продуктивны, чем посевной горох.
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УДК 633.632.937
В. Т. Саблук, завідувач лабораторії, доктор с.-г. наук, професор
Р. В. Омелянович, аспірант
ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ
БУРЯКІВ НААН
ФОРМУВАННЯ ШКІДЛИВОЇ І КОРИСНОЇ ЕНТОМОФАУНИ
В АГРОЦЕНОЗАХ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА
Як відомо, у сільському господарстві України мають місце різні
системи землеробства. Зокрема, в останні роки набуло поширення
впровадження у виробництво ресурсо і енергозберігаючих технологій
з відповідними способами обробітку ґрунту, що направлені на
збереження та відтворення його родючості.
Водночас наголос робиться на мінімалізацію ґрунто-обробних
операцій, які сприяють реалізації біологічних можливостей
саморегуляції біоценозів.
Такі системи обробітку ґрунту в порівнянні з традиційними
способами сприяють кращому накопиченню і збереженню вологи. у
верхньому шарі ґрунту і оптимізують поживний режим.
Водночас ці системи істотно впливають на формування
ентомокомплексів шкідливої і корисної ентомофауни в агроценозах,
що дозволяє впровадженню методів управління динамікою
чисельності популяції. Останнє надзвичайно важливо, оскільки в
основі цього процесу лежить принцип саморегуляції населення комах
в агроценозі, тобто завдяки відсутності використання хімічних
засобів захисту рослин або їх оптимізації зберігаються корисні
комахи – ентомофаги, які живляться фітофагами, або паразитують на
них і таким чином підтримують їх чисельність на певному рівні.
Відтак на цьому фоні спрацьовують регулюючі фактори, які
вважаються одним із головних механізмів, що запобігають
перенаселення біоценозів комахами і сприяють встановленню стійкої
рівноваги їх чисельності в біоценозі. До регулюючих належать ті
фактори, механізм дії яких виражається через конкуренцію,
хижацтво, паразитизм. Тому в урівноваженому за населенням
біоценозі (агроценозі) відбувається процес саморегуляції чисельності
його населення. Тобто все населення існує спільно, не знищуючи
повністю один одного, а лише обмежуючи кількість особин кожного
виду певним рівнем. Зокрема, внутрішньовидова (внутрішньо
популяційна) і міжвидова (між популяціями різних видів)
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конкуренція за використання ресурсів, особливо за відсутності
достатньої для них кількості корму відіграє значну роль в
саморегуляції їх чисельності. А як це співвідноситься до систем
землеробства?
За результатами наших досліджень системи землеробства мають
пряме відношення до процесу саморегуляції населення комах в
агроценозах різних сільськогосподарських культур.
Зокрема, у відповідності з програмою досліджень визначали
щільність популяції турунів як тест об’єкта корисної ентомофауни за
органічної, промислової систем землеробства і No-Тill.
Для цього нами виставлялись пастки Барбера, у які потрапляли
мігруючі наземні комахи. Однин раз у 7 днів комах вибирали із
пасток і визначали їх кількість і видову приналежність.
Встановлено, що чисельність цих ентомофагів за органічної
системи землеробства у посівах буряків цукрових залежно від року
досліджень у 2,0-4,0 рази перевищувала щільність їх популяції
порівняно з промисловою. Так, у варіантах з органічною системою
чисельність турунів за період вегетації цієї культури за три роки
досліджень становила в середньому 281,6 особини на одну пастку
Барбера, тоді як за промислової системи ці показники були на рівні
104,0 особини. Так само це стосується посівів пшениці озимої - 115,1
і 63,3 та гороху - 44,6 і 44,7 відповідно.
Наявність такої кількості турунів сприяла зниженню щільності
популяції фітофагів у посівах цих культур. Зокрема, завдяки активній
діяльності цих корисних комах співвідношення фітофаг - етомофаг в
агроценозах сільськогосподарських культур становило за органічної
системи землеробства 0,20: 1,0, а за промислової 0,42: 1,0, тобто в 2,2
рази меншим, що в свою чергу характеризує рівень контролю
чисельності фітофагів природним шляхом за рахунок у тому числі
хижацтва окремих видів турунів.
Так само це стосується і наявності в агроценозах
сільськогосподарських культур личинок і імаго кокцинелід, чисельність
яких, наприклад, у посівах буряків цукрових істотно залежала від
систем землеробства.
Зокрема, у 2017 році щільність популяції цих ентомофагів за
органічної системи землеробства за період вегетації культури
становила в середньому імаго – 79,0 особин і личинок 155,8 екз. на
100 рослинах, тоді як за промислової системи ці показники біли
істотно меншими і становили відповідно 6,3 і 16,8 особин.
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Тобто, чисельність кокцинелід у посівах буряків цукрових за
органічної системи землеробства була у 10,2 рази більшою порівняно
з промисловою.
У 2018 р. щільність популяції цих комах була також високою і
становила за органічної системи імаго – 63,3 і личинок 170,3, а за
промислової 7,7 і 11,7 особин на 100рослинах. Відповідно заселеність
посівав культури за різних систем землеробства була різною.
Зокрема, завдяки активній діяльності кокцинелід заселеність рослин
фітофагами за органічної системи землеробства не перевищувало 1,0
балу, тоді як за промислової цей показник був у 3 рази більшим.
Таким чином, в агроценозах сільськогосподарських культур за
органічної системи землеробства накопичується значна кількість
корисної ентомофауну, яка в свою чергу сприяє саморегуляції
населення комах в агроценозах.

УДК 632.7 : 633.86
С.В. Горновська, асистент кафедри технологій у рослинництві
та захисту рослин
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОЦІНКА СТАНУ ПОПУЛЯЦІЇ ЛУЧНОГО МЕТЕЛИКА В
УКРАЇНІ
Соняшник є основною олійною культурою в Україні та посідає
значне місце у сівозмінах країни. Досвід останніх років свідчить про
те, що соняшник все більше стає культурою із інтенсивним ступенем
вирощування та здатен забезпечувати при цьому високу врожайність,
що неможливо без захисту від шкідливих організмів: хвороб, бур’янів
та шкідників.
Дослідження останніх 18 років, проведені в різних регіонах
України, свідчать, що починаючи з 1992 року, відбувається різке
розширення
площ
соняшнику
від
оптимальних
науково
обґрунтованих 1,6 – 1,7 до екологічно небезпечних більше 5 млн. га.
Таким чином, термін ротації соняшнику в сівозміні скоротився
з рекомендованих восьми – десяти до трьох – чотирьох років.
Неминучим наслідком цих змін стало різке погіршення
фітосанітарного стану та сприятливі умови для розвитку найбільш
поширених шкідників.
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Надмірно високі температури 2018 року і посуха у липні –
серпні стримували розвиток та масове розмноження лучного
метелика (Margaritia sticticalis L.), але подекуди на соняшнику, сої і
кукурудзі виявляли підвищену чисельність фітофага. За умов
достатньої зволоженості весняно – літнього періоду в цьому році
існує ймовірність активного розмноження шкідника.
Поширений метелик повсюдно. Його загальний ареал охоплює
величезну територію і поширений в Європі, Азії і Північній Америці.
В Україні найбільше лучний метелик (Margaritia sticticalis L.)
поширений у Центральному та Східному Лісостепу і Степу, де він
розмножується на культурних посівах, парах, забур’янених ділянках.
Гусениці лучного метелика багатоїдні і можуть живитись
рослинами 35 родин, але найчастіше ними пошкоджуються такі
бур'яни та культурні рослини: лобода біла, курай, мальва, гулявник
струйчастий, спориш, щириця біла, щириця колосиста, лопух, берізка
польова, полинь гіркий, гірчак, деревій, кропива жалка, соняшник,
буряки, льон, коноплі посівні, бавовник, тютюн, люцерна, еспарцет,
морква, цибуля, кавуни, гречка, кукурудза.
Шкідник охоче поїдає багато лікарських трав. В період
спалахів розмноження в плодових і лісових розсадниках, садах і
лісосмугах гусениці об’їдають листя на деревах і кущах. В осінній
період вони пошкоджують сходи озимих злаків, весною ж живляться
злаками тільки у випадках повного знищення бур’янів. В меншій мірі
пошкоджуються пасльонові (томати, картопля).
Гусениці живляться надземними частинами рослин. В
молодших віках вони об’їдають м’якоть листків, в подальшому грубо
скелетують листя, залишаючи тільки жилки, обгризають стебла,
вгризаються всередину листків цибулі, в кошики соняшника, головки
коренеплодів буряків і моркви, на кукурудзі об’їдають обгортки і
зерно в початках.
За підрахунками А.В. Знаменського, потомство одного
метелика масою 0,025 г при середній плодючості 300 яєць в
оптимальних умовах, за відсутності паразитів і хижаків в третьому
поколінні буде важити 225 кг і за період свого розвитку з'їсть 9 тонн
зеленої маси. Так при наших лабораторних спостереженнях за
плодючістю самки лучного метелика було виявлено до 200
відкладених яєць.
Плодючість виду залежить від температури, вологості, якості
їжі, вживаної гусеницями і метеликами та інших факторів. Багаторічні
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наші спостереження за лучним метеликом в період масового
розмноження встановлено, що найбільш плодючі, як правило,
метелики весняної генерації.
Лучний метелик зимує в стадії пронімфи дуже стійкі до
низьких температур і переносять морози до – 30 С°. Але різкі і часті
коливання температур знижують їх морозостійкість і вони гинуть.
Після закінчення зимової діапаузи і настання перетворювальних
процесів здатність до переохолодження втрачається, і тоді шкідник
гине при – 1 – 3 С°.
Під час наших експедиційних досліджень початок льоту
метелика спостерігався в першій половині травня. Літ розпочався при
середньодобовій температури вище 15 С°, коли сума ефективних
температур (більше 10 С°) складала біля 80 С°. Масовий літ
відбувався при середньодобовій температурі 18 С° і сумі ефективних
температур 150 – 200 С°.
При теплій погоді метелики більш активні у вечірній та нічний
час, проте в період масового льоту можуть відкладати яйця і вдень, а
також робити масові міграції на невеликі відстані. У весняний або
осінній періоди при різкому пониження температур метелики вночі
впадають в оціпеніння, в денний же час вони активні. Самки
починають відкладання яєць через 12 – 24 години після парування.
Тривалість періоду відкладання яєць і плодючість залежать від умов,
в яких проходив розвиток гусениць, лялечок і метеликів. Під час
наших спостережень в польових умовах тривалість періоду
відкладання яєць становило в середньому 7 – 15 днів, при 24 – 25 С°.
Провівши багаторічні дослідження можна зробити висновки,
що інтенсивність розмноження популяції лучного метелика, строки
розвитку окремих стадій і шкодочинність гусениць залежить в першу
чергу від мікрокліматичних умов. В одній і тій же зоні в роки, які
відрізняються за сумою ефективних температур і зволоженістю,
спостерігалась різна кількість поколінь шкідника.
У 2018 році склались сприятливі умови для розвитку та
поширення лучного метелика, що призвело до суттєвого зростання
чисельності гусениці у різних регіонах України. Так, у Миколаївській
обл. на посівах соняшнику було виявлено 12 екз./м² гусениць лучного
метелика першої генерації, на кормових буряках – 0,8 екз./м² ,
люцерні – 0,5 екз./м². У Одеській області на посівах соняшнику було
виявлено 3,1 екз./м² гусениць лучного метелика першої генерації,
максимальна кількість становила 5,0 екз./м² . Досить не характерним
214

Наукові читання до 100-річчя від дня народження професора І. В. Яшовського

для Полтавської області була висока чисельність гусениць лучного
метелика на посівах сої , яка становила до 35 екз./м² .
За чисельності гусениць: 4 – 5 екз./м² у посівах цукрових
буряків, столових, кормових буряків у фазі 2 – 10 справжніх листків
та 15 – 20 екз./м² у другій половині вегетації; 8 – 10 екз./м² на
соняшнику у фазі 4 – 6 листків та 20 екз./м² у фазі формування
корзинок; 8 – 10 екз./м² першого покоління та 12 – 16 екз./м² другого
на овочевих розпушують міжряддя з присипання зони рядка, проти
гусениць ІІ – ІІІ віків застосовують рекомендовані інсектициди та в
період відкладання яєць випускають трихограму.

УДК 63.632.931.1
Н. М. Запольська, провідний науковий співробітник,
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник
ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ
БУРЯКІВ НААН
СІВОЗМІНА, ЯК ФІТОПАТОЛОГІЧНІЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ
БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ВІД ЗБУДНИКІВ КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ
ПІД ЧАС ВЕГЕТАЦІЇ
Одним із конструктивних шляхів вирішення питання з
обмеження ураженості коренеплодів цукрових буряків гнилями є
оптимізація та використання еколого-орієнтованих технологій
направлених на оздоровлення навколишнього середовища, що
включає і покращення фунгістатичних властивостей ґрунтів.
Проблеми, що виникають в екології сільськогосподарської
мікробіології тісно пов’язані з дією вищих рослин на навколишні
біоценози та їх членів. Рослини для свого існування повинні мати
здатність захищатися, регулюючи деякі процеси метаболізму за
допомогою інших мікроорганізмів, що заселяють ґрунти.
При цьому важливим профілактичним заходом в системі
захисту цукрових буряків від хвороб коренеплодів є сівозміна.
Сівозміна, як фітопатологічній засіб, в значній мірі представляє
собою метод виснаження мікроорганізмів - збудників хвороб у ґрунті,
отже це є метод пригнічення запасів інфекції.
Культура –попередник, як технологічний прийом, з точки зору
захисту рослин може або сприяти накопиченню інфекції, або,
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навпаки, може пригнічувати чи послаблювати її, надаючи наступній
культурі кращі фітосанітарні умови для росту та розвитку.
Таким чином, захист від кореневих гнилей повинен базуватись на
максимальному використанні природних факторів, які прискорюють
відмирання ґрунтової інфекції патогенів у перервах між висіванням
сприйнятливих сільськогосподарських культур.
Нами встановлено вплив культур – попередників на
співвідношення основних груп грибів у ґрунті в різних зонах
бурякосіяння.
Так на всіх дослідно-селекційних станціях домінуючими були
сапрофітні грибі (53,8-70,2%) на другому місті за чисельністю
відмічено патогенні гриби (21,2-38,9%), меншою була група
антагоністів (1,3-12,4%). На першому місті за числом вилучених
сапрофітів була Веселоподільська дослідно-селекційна станція
(63,3%) на другому Іванівська дослідно-селекційна станція (60,6%).
За чисельністю вилучених патогенів домінувала УладовоЛюлинецька - 33,3% та Іванівська - 32,8% дослідно-селекційні станції
слід зазначити, що на ВПДСС патогенних грибів було менше на 2,4%
в порівняні з іншими станціями.
Попередник пшениця озима в умовах ІДСС сприяв
накопиченню групи сапрофітних грибів – 67%, тоді як в умовах
УЛДСС накопичення цих грибів у ґрунті було на 13,2% меншим.
Пшениця озима сприяла розвитку патогенів на УЛДСС – 38,9%,
менше всього їх розвиток відмічено на ВПДСС – 31%. Грибів
антагоністів було у ґрунті в 9,2 рази більше під озимою пшеницею на
ВПДСС ніж на ІДСС (1,3%).
Попередник багаторічні трави більше всього накопичував
сапрофітні гриби на УЛДСС - 62,3%. На ВПДСС під багаторічними
травами накопичувалось до 39% патогенів, що на 9% більше ніж на
УЛДСС (29%). Антагоністів накопичувалось під цим попередником в
ІДСС (9,1%).
Горох, як попередник сприяв накопиченню групи сапрофітних
грибів і кількість їх коливалась від 68,7-57,3% в умовах ВПДСС та
ІДСС відповідно. Менше всього патогенів під горохом накопичувалось
на ВПДСС (21,2%), що а на ІДСС грибів цієї групи було в 1,8 рази
більше (38,3%). Антагоністи під цим попередником було більше у
ґрунті на ВПДСС - 10,1%, що в 2,4 рази більше ніж на ІДСС.
Під попередником віко-овес на ВПДСС вилучалось 70,2% грибів
групи сапрофітів. Найбільше всього патогенних грибів відмічено
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у ґрунті на УЛДСС (33,2%), що на 9,5% більше ніж на ВПДСС. Слід
зазначити, що попередник віко-овес сприяв накопиченню грибів –
антагоністів у ґрунті, так на ІДСС відмічена найбільша кількість цих
грибів в порівняні з усіма культурами-попередниками 12,4%.
В умовах ВПДСС домінуючою була група грибів сапрофітів під
усіма культурами-попередниками (в середньому 63,3%), а група
грибів антагоністів була меншою майже у 8 разів.
Так, під попередником багаторічні трави виділялось найбільше
патогенних грибів -38,7%, а під горохом, вико-вівсом та озимою
пшеницею менше на 15, 17,5 та 7,7% відповідно.
На ІДСС попередник горох сприяв накопиченню у ґрунті
патогенних грибів 38,3%, тоді як попередник віко-овес зменшував їх
чисельність до 26,2%..
На УЛДСС більш всього відмічалось сапрофітів 62,3% під
попередником багаторічні трави та багаторічні трави, кількість
патогенів становила 38,9% під попередником однорічні трави, а
антагоністів під віко-вівсом 10%
Отже культури-попередники у різних зонах бурякосіяння по
різному впливають на накопичення грибів різних груп, які в
подальшому сприяють розвитку хвороб кореневої системи буряків
цукрових та погіршують родючість ґрунту, підвищуючи його
токсичність.
УДК 63.632
К. М. Шендрик, старший науковий співробітник,
кандидат біологічних наук, доцент
ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ
БУРЯКІВ НААН
ЗАЛЕЖНІСТЬ УРАЖЕНОСТІ СХОДІВ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ
КОРЕНЕЇДОМ ВІД ФУНГІСТАЗИСУ ҐРУНТУ
Проблема захисту буряків цукрових від коренеїду сходів у
значній мірі залежить від супресивності ґрунту, що проявляється у
співвідношенні патогенної мікрофлори.
Мікологічний аналіз ґрунту, що відбирався перед сівбою буряків
цукрових, у різних зонах бурякосіяння, показав значну його
інфікованість сапрофітними видами грибів, особливо такими як
Penicillium spp., Cladosporium spp., Aspergillus spp. та мукоровими, які
217

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

своїми продуцентами посилюють загнивання тканин коренів,
спричинюючи розвиток коренеїда.
Так, аналіз ґрунту, відібраного у різних ланках сівозміни
Веселоподільської ДСС, вказує на те, що кількість зачатків пеніціліїв
у зерновій ланці була більшою (87 тис./шт. в 1 г. абсолютно сухого
ґрунту порівняно з їх кількістю в інших ланках сівозміни (соя – 48,8
тис./шт., горох 52 тис./шт., кукурудза 72 тис./шт. в 1 г. а. с. ґрунту).
Кількість грибів роду клядоспоріум коливалась від 38 до 16 тис./шт.
мукорових 46 – 35 тис./шт. в 1 г. а. с. ґрунту.
Аналіз ґрунту, відібраного у сівозміні Іванівської ДСС показав
найбільшу кількість пеніціліїв, де передпопередником були багаторічні
трави – 82 тис./шт в 1 г.а.с. ґрунту, соя – 73 тис./шт., кукурудза на
силос - 68 тис./шт. в 1 г. а. с. ґрунту Найменше після гороху - 19
тис./шт. в 1 г. а. с. ґрунту відповідно. Мукорових найбільше виділено
після попередників соя та багаторічні трави – відповідно 51 та 47
тис./шт. в 1 г. а. с. ґрунту.
На Білоцерківській ДСС найбільше виділено грибів роду
Aspergillus – 93 тис./шт. та Cladosporium – 71 тис./шт. в 1 г. а.с.
ґрунту, де передпопередником був ячмінь.
Визначено, що в усіх зонах ґрунти мали фунгістатичні властивості,
проте у різному ступені. Слабкішими фунгістатичними властивостями
характеризувався ґрунт, відібраний на Іванівській ДСС.
Сильніше в 1,3 рази ці властивості були виражені у ґрунті
Веселоподільської ДСС, дещо слабкіше на Білоцерківській ДСС.
У ґрунті з низькою фунгістатичною властивістю відмічалася
більша кількість пророслих конідій (27,1-35,4%). На Білоцерківській
ДСС кількість пророслих конідій коливалась від 23,5 до 31,6%. Ґрунт,
що мав чітко виражені фунгістатичні властивості (Веселоподільська
ДСС), кількість пророслих конідій була найменшою (16,4-30,2%).
В усіх ґрунтах відмічено слабкіше проростання спор тест –
об’єкта гриба Fusarium spp. – 16,4-30,2%. Ґрунт Іванівської ДСС мав
низьку фунгістаичну властивість до гриба Penicillium spp, проте
проростання спор порівняно з контролем знизилось майже на 3%. На
Веселоподільскій та Білоцерківській ДСС цей показник становив 7,9
та 6,5% відповідно.
Відомо, що чутливість міцелію ґрунтових грибів до фунгістазису
ґрунту значно менша ніж у спор. З цією метою нами було проведено
досліди з визначення впливу фунгістазису ґрунту на ріст міцелію
грибів-збудників коренеїда буряків цукрових.
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Так, ріст колоній грибів суттєво не відрізнявся на всіх ґрунтах і
коливався від 0,230 до 0,79 мм. Ґрунт Білоцерківської дослідноселекційної станції гальмував ріст міцелію грибів в середньому на
27%, дещо менше (25%) відмічено гальмування розвитку колоній
грибів на Веселоподільській ДСС. У той час фунгістатична дія ґрунту
Іванівської ДСС була меншою в 1,6 рази порівняно з іншими ДСС.
Простежувалась закономірність залежності ураженості сходів
коренеїдом і фунгістазисом ґрунту, де фунгістатичні властивості
ґрунту слабкіші розвиток коренеїду був більшим .
На Іванівській ДСС здатність ґрунтів утримувати проростання
інфекційних зачатків фітопатогенних грибів в умовах сприятливих
для їх проростання була слабкою, розвиток коренеїду становив
27,8%, а інтенсивність розвитку хвороби при цьому була 10,7%.
Індекс уражених проростків буряків цукрових на ІДСС був
більшим на 12,6 та 18,6% порівняно з показниками на Білоцерківській
(15,2%) та Веселоподільській (9,2%) дослідно-селекційних станціях
відповідно.
Таким чином, фітопатогенний комплекс мікроміцетів-збудників
коренеїду сходів буряків цукрових у різних агроекологічних зонах
корегується у тій чи іншій мірі фунгістатичними властивостями
ґрунтів. Зокрема, ґрунт відібраний на БЦДСС гальмував ріст міцелію
грибів на 27%, тоді як гальмуюча дія ґрунту відібрано на Іванівській
ДСС в 1,6 рази меншою.

УДК 635.1:631.452
О.В. Куц, заступник директора, доктор с.-г. наук, с.н.с.
Т.В. Парамонова, пров. наук. співробітник, кандидат с.-г. наук, с.н.с.
О.Ф. Мозговський, старший наук. співробітник, кандидат с.-г. наук
ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА НААН
РОЛЬ СІВОЗМІНИ У ВІДТВОРЕННІ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ТА
ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВОЧЕВИХ
АГРОЦЕНОЗІВ
Зростання культури землеробства забезпечується лише в разі
дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, що відповідають
конкретним
природно-кліматичним
умовам
та
спеціалізації
сільськогосподарського виробництва. Реалізація сівозміни не повинна
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допускати зниження природної родючості ґрунтів, а в ідеалі – сприяти
її зростанню. Підвищення рівня родючості, в свою чергу, забезпечить
стале зростання урожайності за зменшення кількості добрив та
меліорантів.
За даними О. Д. Вітанова продуктивність спеціалізованих
овочевих сівозмін визначається її типом та насиченістю окремими
видами рослин. Виробництво овочів в овоче-кормових сівозмінах з
багаторічними бобовими травами на 9% вище, ніж в овоче-зернових.
Раціональні схеми чергування овочевих рослин дозволяють за
однакового співвідношення в ланці сівозміни збільшити їх
продуктивність на 12–25%.
В дослідженнях Інституту овочівництва і баштанництва НААН
впродовж 1970-2018 рр. визначена продуктивність двох видів
овочевих сівозмін: короткоротаційна (4-пільна) овочева та овочекормова (9-пільна) сівозміна з різним насиченням овочевими
рослинами (56–63%).
Впровадження короткоротаційних овочевих сівозмін призводить
до поступового зменшення урожайності овочевих рослин, що навіть
не можна виправити запровадженням різних системи оптимізації
живлення рослин. Так, середня урожайність овочевих рослин
(картопля, огірок, томат, капуста білоголова) в першій ротації
сівозміни коливалася в межах 24,5–37,9 т/га; в другій ротації
зазначено певне зростання до рівня 32,9–45,1 т/га. В подальшому
рівень урожайності овочевих рослин знижується і в четвертій ротації
незалежно від системи удобрення становить 18,9–32,2 т/га. Зниження
урожайності овочевих рослин в короткоротаційних сівозмінах, на
нашу думку, пов’язано з рядом факторів: 1) зниження рівня
родючості ґрунтів за інтенсивного способу використання агроценозу;
2) погіршення фітопатогенного стану посівів внаслідок накопичення
збудників хвороб та шкідників; 3) накопичення алелопатичних
виділень рослин (колінів) в ґрунті, що особливо відмічається для
таких овочевих рослин як огірок та капуста білоголова.
Зниження рівня родючості чорнозему типового малогумусного
за впровадження овочевої сівозміни в більшій мірі пов’язано з двома
факторами: посилення дегуміфікації та погіршення мікробіологічної
активності ґрунту. Зазначено, що незалежно від системи удобрення за
проходження чотирьох ротацій овочевої сівозміни вміст гумусу в
ґрунті знижується з 4,3–4,4% до 3,89–3,99%. При цьому, за
використання органічної та органо-мінеральної системи удобрення в
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перші дві ротації вміст гумусу істотно не змінюється і лише в третій
та четвертій ротації відмічається його істотне зменшення. За
мінеральної системи удобрення та варіанту без використання добрив
вміст гумусу починає стрімко знижуватися вже починаючи з другої
ротації овочевої сівозміни.
Погіршення мікробіологічної активності ґрунту пов’язане зі
зменшенням кількості актиноміцетів у ґрунті з 690–920 тис. КУО/г в
першій ротації сівозміни до рівня 242–587 тис. КУО/г в четвертій
ротації. Актиноміцети мають багатий ферментативний апарат, що
дозволяє мінералізувати важкорозчинні органічні речовини. Вони
приймають участь не тільки в розкладанні органічних залишків
рослин та тварин, але і у процесах формування гумусу. Крім того,
актиноміцети здатні утворювати антибіотики, що пригнічують
розвиток хвороботворної мікрофлори.
Зі зменшення вмісту органічної речовини в ґрунті істотно
знижується і кількість мікроскопічних грибів (мікроміцетів).
В першій ротації сівозміни в ґрунті містилося 1,2–1,4 тис. КУО/г
мікроміцетів, в четвертій ротації їх кількість знизилася до 0,6–
0,8 тис. КУО/г. Збільшення чисельності Азотобактеру пов’язано зі
зменшенням у ґрунті азотовмісних органічних речовин і зростанням
мінеральних сполук азоту.
Серед науковців та практиків поширена думка, що за
впровадження вузькоспеціалізованих короткоротаційних овочевих
сівозмін зростає вихід овочевої продукції з 1 га сівозмінної площі. За
нашими даними за відсутності внесення добрив продуктивність
овочевої сівозміни впродовж її тривалого використання знаходиться
на рівні виходу овочевої продукції в овоче-кормовій сівозміні. Так,
якщо в І ротації овочевої сівозміни середня урожайність овочевих
рослин з розрахунку на сівозмінну площу становив 22,0 т/га, то вже в
п’ятій ротації рівень урожайності становив 14,6 т/га. В зрошуваній
овоче-кормовій сівозміні урожайність овочевих рослин впродовж
тривалого часу істотно не змінюється і становить 14,2–14,4 т/га.
Але в той же самий час, за впровадження овоче-кормової
сівозміни додатково отримують 0,53–0,81 т/га урожайності зерна
(пшениця та ячмінь) та 6,60–8,73 т/га зеленої маси багаторічних трав
з розрахунку на 1 га сівозмінної площі. Потрібно відмітити, що
використання органічних і мінеральних добрив істотно збільшують
урожайність зернових культур і багаторічних трав. Так, застосування
органо-мінеральної системи удобрення (післядія 7–21 т/га сівозмінної
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площі гною + N30-60Р28-57К25-50) забезпечує підвищення урожайності
озимої пшениці на 0,5–1,0 т/га за урожайності на контролі 4,9 т/га [8].
Отже, впровадження зрошуваної овоче-кормової за рядом
параметрів (урожайність овочевих рослин, вихід овочевої продукції,
зерна та зеленої маси кормових культур, рівнем родючості ґрунту)
істотно переважає над використання короткоротаційних овочевих
сівозмін зі 100% насиченістю овочевих рослинами.
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