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УКРАЇНСЬКІ ТА ІНТРОДУКОВАНІ ПЛОДОВІ СОРТИ ШОВКОВИЦІ 

(MORUS L.) 
 

Наведено результати вивчення найбільш перспективних плодових сортів шовковиці 
української селекції та інтродукованих з різних країн. Дослідження показали, що 
сорти Українська 5, Українська 6, Українська 7, Надія, Харківська 14, Kimsan, Jasan, 

Kokuso 21, Shimo maru, представляють цінність як донори стійкості до 
циліндроспоріозу, бактеріозу та вілту. Сорти Українська 6, Українська 7, 
Українська 107, Надія, Харківська 14, Плодова 1, Плодова 3, Південна 6, Подкумскя, 

Уссурийская 24, Bulgaria 59, Kimsan, Jasan, Kouso 25, Simo maru мають стабільно 
високий урожай суплідь. Зазначені сорти шовковиці також мають високу 
адаптованість до умов північно-східної України. Вони мають високий рівень 

зимостійкості. Ступінь обмерзання пагонів більшості наведених сортів не перевищує 
5,0 %. 
Ключові слова: шовковиця, сорт, урожай суплідь, зимостійкість, стійкість до 
хвороб. 

 
Шовковиця — важлива плодова культура, яка широко використовується в Україні у 

присадибних господарствах, при створенні лісосмуг, що сприяє покращенню структури та 

стану насаджень. Вона є незамінною культурою для озеленення як компонент садово-
паркових насаджень, а також успішно використовується в лісомеліоративній практиці для 
закріплення ярів і піщаних ґрунтів. Крім того, шовковиця є основною кормовою культурою 

для шовковичного шовкопряда. 
Використання шовковиці населенням України, як плодової культури, почалося з 

ХVІІІ століття. На території України трапляються рослини віком 200 – 250 років [1, 2]. 
Шовковиця щорічно дає високі врожаї плодів. У неї немає періодичності в плодоношенні. 

Урожайність залежить від віку, типу формування крони. Плодоношення рясне з 4 – 5-
річного віку. Рослини які вільно ростуть у віці 15 – 30 років дають 30 – 80 кг, а у південних 
районах — до 300 кг плодів з дерева [3–5]. 

Корисність плодів шовковиці зумовлена їх біохімічним складом. У плодах 
шовковиці багато цукрів (глюкоза, сахароза) –— до 20 %, до 0,2 % органічних кислот, до 
900 мг % вітаміну С, вітаміни В1, В2, Р, каротин, холін, до 8 % смол, катони, лактони, 
рутин, жири. Серед мікроелементів у плодах шовковиці знайдено кальцій, магній, цинк, 

молібден, хром вміст яких більший, ніж у яблук та груш. За вмістом заліза (351,58 мг/кг) 

шовковиця переважає мушмулу німецьку та аронію чорноплідну 6–7. 

Україна є північним регіоном шовківництва, тому на життєздатність шовковиці 
постійно впливають несприятливі природні чинники, зокрема, зимові морози та хвороби. У 

зв’язку з цим проблема створення високопродуктивних сортів шовковиці (Morus L.), 
стійких до збудників хвороб і несприятливих умов довкілля, є дуже актуальною для умов 
України. 

На даний час лабораторія шовківництва та технічної ентомології Національного наукового 

центру Інституту експериментальної клінічної ветеринарної медицини НААН (ННЦ 
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ІЕКВМ) має досить багатий вихідний матеріал. Він нараховує 106 сортів та селекційних 

форм шовковиці з 12 країн світу, зокрема: Росії — 8, Болгарії — 4, Румунії — 2, Італії — 1, 

Грузії — 1, Узбекистану — 11, Азербайджану — 1, Індії — 2, Китаю — 1, Кореї — 2, 

Японії — 6 та з різних регіонів України — 67.  

Великий попит на шовковицю, як плодову культуру, потребує подальших робіт з 

виведення нових плодових сортів із смачними, багатими на поживні речовини супліддями 

та більш тривалим періодом плодоношення. Нові сорти повинні бути високоадаптивними, 

комплексностійкими і високопродуктивними з урожайністю суплідь, які б на 25 — 30 % 

перевищували за урожайністю існуючі зареєстровані сорти 13. 

Колекція генофонду шовковиці ННЦ «ІЕКВМ» є тим вихідним матеріалом, що дає 

змогу селекціонерам створювати нові високопродуктивні, стійкі до несприятливих умов 

середовища плодові сорти з високими смаковими якостями суплідь, підвищеним вмістом 

біологічно активних речовин, вітамінів і мікроелементів. 

Недостатньо вивчені колекційні зразки шовковиці за стійкістю до хвороб, 

урожайністю суплідь та адаптованістю до місцевих кліматичних умов. 

Мета досліджень: провести порівняльну оцінку зразків колекції шовковиці за 

ознаками стійкості до хвороб (циліндроспоріоз, бактеріоз та вілт), урожаю суплідь, а також 

адаптованістю до умов у зоні північно-східної України. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Проводили дослідження плодових сортів шовковиці української та іноземної 

селекції з метою виділення найбільш стійких до захворювань, несприятливих умов 

середовища та з стабільно високим урожаєм суплідь з наступним включенням цих 

плодових сортів у селекційний процес. 

Дослідження проводили на колекційних плантаціях генофонду шовковиці лаборатоії 

шовківництва та технічної ентомології ННЦ „ІЕКВМ” біля міста Мерефа Харківської 

області. Насадження шовковиці в плантаціях розташовані з міжряддям 3,0 м і 1,0 м у ряду 

між рослинами. 

За роки досліджень (2017–2020 рр.) сума ефективних температур на початку 

вегетації знаходилась у межах 169,7 – 274,6ºС, а кінець вегетації — 3460 – 3650ºС. 

Середньорічна кількість опадів складала 598,0 мм при середньомісячних коливаннях від 36 

(лютий) до 52 мм (червень). Відібрані за методом візуальної оцінки, рослини шовковиці без 

ознак захворювання, які відрізнялись на фоні інших високими цінними господарськими 

ознаками, підлягали лабораторному дослідженню експрес-методом зворотного титрування 

екзоосмованих органічних речовин з клітин листя [10]. Сутність методу полягає в тому, що 

у фазі масового закладання верхівкової бруньки (з середини липня до середини серпня) з 

третього-четвертого (рахуючи від верхівки) листка однорічного пагона шовковиці беруть 

листкові висічки (диски діаметром 1 см) загальною масою в 1 г, кладуть у скляну чашу, 

заливають 10 мл дистильоваої води та настоюють протягом 24 годин. Потім до 5 мл 

одержаного настою додають 10 мл сірчаної кислоти, розведеної у співвідношенні 1:6 і 5 мл 

0,05 н розчину манганкислого калію. Суміш протягом однієї хвилини підігрівають до 80С і 

титрують 0,05 н розчином щавлевої кислоти до знебарвлення. За об’ємом щавлевої 

кислоти, яка була використана на титрування, розраховують кількість органічних речовин, 

екзоосмованих із клітин (мг/г сухої маси листя). 

Стійкість шовковиці до вілту визначали за такою шкалою: 

— стійка (7 б.) — 0,11 – 0,39 мг/г; 

— слабкостійка (5 б.) — 0,40 – 0,69 мг/г; 

— сприйнятлива (3 б.) — 0,70 – 1,00 мг/г і вище. 

 Фенологічні спостереження, облік урожаю суплідь, вивчення морозо- та 

зимостійкості проводили за методикою Державного сортовипробування [11]. Виділені 

стійкі (7 б.) та середньостійкі (5 б.) зразки. Морфологічний опис сортів проводили за 

методикою М. І. Гребінської [4, 5]. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Зі 106 сортів і селекційних форм колекції генофонду шовковиці було виділено 10 
сортів української селекції та 12 інтродукованих сортів різного географічного походження, 
які мали плодове та універсальне призначання, з метою проведення добору найбільш 
стійких до захворювань і несприятливих умов середовища, зі стабільним урожаєм суплідь. 

Сорти Українська 5, Українська 6, Українська 7, Українська 107, Весна, Надія, 
Харківська 4, Плодова 1, Плодова 3, Південна 6 — української селекції. Сорти Подкумская, 
Уссурийская 24, та П 109 (2n) інтродуковані з Росії, сорти Bulgaria 24, Bulgaria 59, Bulgaria 

109 з Болгарії, сорт Zhiotsola з Італії, сорти Kimsan, Jasan з Кореї, сорти Kokuso 1, Kokuso 25 
та Shimo maru з Японії. Наведемо опис сортів шовковиці з колекції лабораторії 
шовківництва та технічної ентомології.  

Сорт шовковиці Українська 5 — супліддя солодкі чорного кольору, довжиною від 
2,5 до 2,8 см, шириною 1,3 см. Плодоношення рясне, щорічне. Крона широкопірамідальна, 
середньої щільності, за орієнтацією пагонів розлога. Пагони округлі, буро-коричневі. 
Довжина меживузля 3,5 – 4,0 м. Бруньки трикутної форми 3×3 мм, коричневі. Листки 

яйцеподібної форми, дуже крупні (довжина 25,6 см, ширина 18,2 см), світло-зеленого 
кольору, з поступово загостреною верхівкою, пильчастими краями, суцільні, тонкі. Урожай 
суплідь з 1 погонного метра пагона 7-річного дерева складає 400 – 450 г.  

Сорт шовковиці Українська 6 — супліддя довгастоовальні чорного кольору, солодкі, 
великі, довжиною від 2,7 до 3,0 см, шириною 1,3 – 1,5 см. Плодоношення щорічне, рясне. 
Крона трохи розлога, щільна. Пагони рівні, сіро-зеленого кольору. Довжина меживузля 

4,0 см. Бруньки трикутної форми, великі 3×3 мм, коричневі. Лист суцільний, 
серцеподібний, зеленого кольору, глянцевий, м’який, розміром 19,7×13,0 см. Основа листя 
середньовиїмчаста, верхівка видовжена. Краї листкової пластинки зубчасті. Урожай суплідь 
з 1 погонного метра пагона 7-річного дерева складає 500 – 530 г.  

Сорт шовковиці Українська 7 — супліддя довгастоовальні чорного кольору, солодкі, 
великі, довжиною від 2,8 до 3,2 см, шириною 1,3 см. Плодоношення щорічне, рясне. Крона 
трохи розлога, середньої щільності. Колір стовбура сірий. Пагони округлі, бурувато-

коричневі, довжина меживузля — 4,5 – 5,0 см. Бруньки трикутні, великі — 3×4 мм, світло-
коричневі. Лист видовжено серцеподібної форми, в основі широковиїмчастий із зубчастими 
краями та загостреною верхівкою, зеленого кольору, м’який, розміром 19,5×14,5 см. 
Урожай суплідь з 1 погонного метра пагона 7-річного дерева складає 450 – 500 г.  

Сорт шовковиці Українська 107 — супліддя циліндричні, світло-рожевого кольору, 
медово-солодкі, великі, довжиною від 2,8 до 3,5 см, шириною 1,3 м. Плодоношення 
щорічне, рясне. Крона куляста, рідка, за орієнтацією пагонів розлога. Колір стовбура темно-

сірий. Пагони округлі, зелено-коричневі, довжина меживузля 4 см. Бруньки дрібні, 
розміром 3×4 мм, опуклотрикутні, подовжені. Листя серцеподібної форми, великі 
(довжиною 23 см, шириною — 16 см), біля основи прямі, без виїмки, з короткою поступово 

загостреною верхівкою, тонкі, суцільні, з городчастими краями. Урожай суплідь з 1 
погонного метра пагона 7-річного дерева складає 470 – 520 г.  

Сорт шовковиці Весна — супліддя овальні, чорного кольору, солодкі, соковиті, 
довжиною від 2,3 до 2,5 см, шириною 1,5 см. Плодоношення щорічне. Крона куляста, 

щільна, орієнтування пагонів вертикальне. Пагони округлі, зеленувато-коричневі, довжина 
меживузля 3,5 – 4,0 см. Бруньки середнього розміру, широко-трикутні, розміром 5×4 мм, 
темно-коричневі, прилягання лусок до пагонів щільне. Листя середньо-округлі, (довжина 

25,9 см, ширина 17,2 см) серце-яйцеподібні, темно-зеленого кольору, суцільні, біля основи 
без виїмки, з короткою загостреною верхівкою, глянцеві, тонкі. з городчастими краями. 
Урожай суплідь з 1 погонного метра пагона 7-річного дерева складає  

440 – 480 г.  
Сорт шовковиці Надія — супліддя циліндричні, компактні, глянцеві, чорно-

фіолетові або чорні, солодкі, великі, довжиною від 2,5 до 3,0 м, шириною 1,3 – 1,5 см. 
Плодоношення щорічне, рясне. Крона розлога, щільна. Пагони округлі, сіро-зеленого 

кольору, довжина меживузля 4,0 см. Бруньки широко-трикутні, розміром 5×4 мм, 
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коричневі. Листя суцільні, серцеподібні, зеленого кольору, глянцеві, м’які, розміром 

19,5×13,5 см. Краї листкової пластинки зубчасті. Урожай суплідь з 1 погонного метра 
пагона 7-річного дерева складає 500 – 530 г  

Сорт шовковиці Плодова 1 — супліддя овальні біло-рожевого кольору, медово-
солодкі, довжиною від 2,4 до 2,6 см, шириною 1,3 – 1,5 см. Плодоношення щорічне, рясне. 

Крона чашоподібна, середньої щільності, за орієнтацією пагонів розлога. Стовбур темно-
сірого кольору, тріщинуватий. Пагони округлі, коричневі, довжина меживузля 2,5 – 3,0 см. 
Листки видовженояйцеподібної форми, середні (довжина 14,0, ширина 8,5 см) зеленого 

кольору, з прямою основою, з поступово загостреною верхівкою, суцільні, тонкі, з 
пильчастими краями. Урожай суплідь з 1 погонного метра пагона 7-річного дерева складає 
450 – 500 г.  

Сорт шовковиці Плодова 3 — супліддя овально-циліндричні, чорного кольору, 
солодкі, довжиною від 3,5 до 4,0 см, шириною 1,3 – 1,5 см. Плодоношення щорічне, рясне. 
Крона чашоподібна, середня. Стовбур темно-сірого кольору. Пагони округлі, коричневі, 
довжина меживузля 2,5 – 3,0 см. Листки видовженояйцеподібної форми, за розміром 

середні (довжина 13,5 см, ширина 8,0 см) зеленого кольору, з прямою основою, з 
загостреною верхівкою, суцільні, з пильчастими краями. Урожай суплідь з 1 погонного 
метра пагона 7-річного дерева складає 480 – 520 г.  

Сорт шовковиці Харківська 14 — супліддя округло-циліндричні, чорного кольору, 
солодкі, щільні, добре транспортуються, довжиною від 2,3 до 2,6 см, шириною 1,3 см. 
Плодоношення щорічне, рясне. Крона розлога, середньої щільності, орієнтація пагонів під 

кутом 30. Стовбур сірий, злегка тріщинуватий. Пагони округлі, зеленувато-бурі, довжина 

меживузля 2,5 – 3,0 см. Бруньки опуклотрикутні, темно-коричневі, розміром 4,0×5,0 см. 

Листки темно-зеленого кольору, глянцеві, серцеподібної форми, (довжина 19,0 см, ширина 
13,0 см). Біля основи прямі, без виїмки, з різко-загостреною верхівкою, суцільні, тонкі, з 
городчастими краями. Урожай суплідь з 1 погонного метра пагона 7-річного дерева складає 

450 – 490 г.  
Сорт шовковиці Південна 6 — супліддя овальноциліндричні, чорного кольору, 

великі, солодкі, довжиною від 2,6 до 2,8 см, шириною 1,3 см. Крона широко-пірамідальна, 

середньої щільності, за орієнтацією пагонів розлога. Стовбур сіро-коричневого кольору, 
тріщинуватий. Пагони округлі, коричневі, довжина меживузля 4,5 – 5,0 см. Бруньки 
трикутні, 4×4 мм, темно-коричневі. Листки серцеподібної форми, темно-зелені, середньо-
виїмчасті, з різко-загостреною верхівкою, суцільні, тонкі, з пильчастими краями. Урожай 

суплідь з 1 погонного метра пагона 7-річного дерева складає 450 – 500 г.  
Сорт шовковиці Подкумская — супліддя солодкі, соковиті світло-фіолетового 

кольору, крупні, довжиною 2,5 – 2,7 см, шириною 1,2 – 1,3 см. Крона мітлоподібна, 

середньої щільності, за орієнтацією пагонів вертикальна. Стовбур сірого кольору, 
тріщинуватий. Пагони округлі, зеленувато-бурі, довжина меживузля 4 – 4,5 см. Бруньки 

трикутні, розміром 33 мм, темно-коричневі. Урожай суплідь з 1 погонного метра пагона 7-

річного дерева складає 360 – 390 г.  

Сорт шовковиці Уссурийская 24 — супліддя соковиті, солодкі чорного кольору, 
великі, довжиною від 3,0 до 3,5 см, шириною 1,2 – 1,5 см. Крона куляста, середньої 
щільності, за орієнтацією пагонів напіврозлога. Стовбур темно-сірого кольору, гладкий. 
Пагони округлі, коричнювато-зелені, довжина меживузля – 4,5 – 5,0 см. Бруньки трикутні, 

приплющені, 33 мм, темно-коричневі. Листки яйцеподібної форми, середні (довжина 15,6 

см, ширина 12,3 см), з прямою основою, без виїмки, з поступово загостреною верхівкою, 
зелені, суцільні, тонкі, з пильчастими краями. Урожай суплідь з 1 погонного метра пагона 
7-річного дерева складає 500 – 550 г.  

Сорт шовковиці ПС 109 (2n) — супліддя солодкі чорного кольору, довжиною від 2,4 
до 2,6 см, шириною 1,1 – 1,3 см. Крона куляста, щільна, за орієнтацією пагонів розлога. 
Пагони округлі, бурувато-зеленого кольору, довжина меживузля 4 – 4,5 см. Бруньки 

широкотрикутні, розміром 54 мм, коричнюваті. Листки серцеподібної форми, середньо-

крупні (довжина 18,4; ширина 13,4 см) зеленого кольору, суцільні, тонкі, біля основи прямі, 
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без виїмки, з довгохвостою верхівкою, городчастими краями. Урожай суплідь з 1 погонного 

метра пагона 7-річного дерева складає 300 – 330 г.  
Сорт шовковиці Bulgaria 24 — супліддя солодкі чорного кольору, довжиною від 2,2 

до 2,5 см, шириною 1,0 – 1,2 см. Крона чашоподібна, рідка, за орієнтацією пагонів розлога. 
Колір стовбура темно-сірий, тріщинуватий. Пагони округлі, світло-коричневі, довжина 

меживузля 2,5 – 3 см. Бруньки широкотрикутні, розміром 43 мм, темно-коричневі. Листки 

серцеподібної форми, зеленого кольору, середньо-великі (довжина 20,2 см, ширина 
15,2 см), суцільні тонкі, сильно-опушені, з короткою поступово-загостреною верхівкою, 
пильчастими краями. Урожай суплідь з 1 погонного метра пагона 7-річного дерева складає 

350 — 380 г.  
Сорт шовковиці Bulgaria 59 — супліддя солодкі чорного кольору, довжиною від 2,0 

до 2,3 см, шириною 1,0 см. Крона куляста, середньої щільності, за орієнтацією пагонів 

розлога. Стовбур сірого кольору, тріщинуватий. Пагони округлі, сіро-зелені, довжина 

меживузля 4,5 – 5,0 см. Бруньки широкотрикутні, розміром 43 мм, світло-коричневі. 

Листки серцеподібної форми, середньо-крупні (довжина 16,8 см; ширина 13,1 см) з прямою 
основою, без виїмки, з різко-загостреною верхівкою, темно-зелені, суцільні, з городчастими 
краями. Урожай суплідь з 1 погонного метра пагона 7-річного дерева складає 400 – 420 г.  

Сорт шовковиці Bulgaria 106 – супліддя солодкі чорного кольору, довжиною від 2,5 

до 2,8 см, шириною 1,0 см. Крона мітлоподібна, рідка, орієнтація пагонів під кутом 45. 

Стовбур сірого кольору, тріщинуватий. Пагони округлі, коричнювато-зелені, довжина 

меживузля 3,0 – 4,0 см. Бруньки трикутні 33 мм, темно-коричневі. Урожай суплідь з 1 

погонного метра пагона 7-річного дерева складає 310 – 340 г.  

Сорт шовковиці Zhiotsola — однодомний, на одному дереві розташовані жіночі й 
чоловічі суцвіття. Крона чашеподібна, середньої щільності, за орієнтацією пагонів розлога. 
Стовбур темно-сірого кольору, глибоко-тріщинуватий. Пагони округлі, коричневі, довжина 

меживузля 3 – 4 см. Бруньки видовжено-трикутні, опуклі, розміром 34 мм, темно-

коричневі. Листки яйцеподібної форми, великі (довжина 21,9 см; ширина 17,9 см) з прямою 

основою, з довгохвостою верхівкою, світло-зелені, тонкі, з пильчастими краями. Супліддя 
солодкі чорного кольору, довжиною від 2,4 до 2,7 см, шириною 1,0 см. Урожай суплідь з 1 
погонного метра пагона 7-річного дерева складає 300 – 330 г.  

Сорт шовковиці Kimsan — супліддя солодкі чорного кольору, довжиною від 2,6 до 
2,8 см, шириною 1,0 – 1,2 см. Крона чашеподібна, щільна, за орієнтацією пагонів розлога. 
Стовбур сірого кольору, дрібнотріщинуватий. Пагони округлі, буро-зелені, довжина 

меживузля 4 – 5 см. Бруньки видовжено-трикутні, розміром 4  3 мм, коричневі. Листки 

видовженояйцеподібної форми, темно-зелені, великі (довжина 23,5 см; ширина 16,2 см), 

біля основи прямі, без виїмки, суцільні, тонкі, з короткою поступово загостреною 
верхівкою, пильчастими краями. Урожай суплідь з 1 погонного метра пагона 7-річного 
дерева складає 400 – 440 г.  

Сорт шовковиці Jasan — супліддя солодкі чорного кольору, довжиною від 2,5 до 
2,7 см, шириною 1,0 – 1,2 см. Крона куляста, середньої щільності, за орієнтацією пагонів 
напіврозлога. Пагони округлі, сірі, довжина меживузля 3,0 – 5,0 см. Бруньки широко-

трикутні, розміром 43 мм, коричневі. Листки яйцеподібної форми, дуже великі (довжина 

26,3 см; ширина 16,8 см) темно-зеленого кольору, глянцеві, з прямою основою, без виїмки, 
з короткою поступово загостреною верхівкою, суцільні, тонкі, з пильчастими краями. 
Урожай суплідь з 1 погонного метра пагона 7-річного дерева складає 410 – 430 г.  

Сорт шовковиці Kokuso 21 – супліддя солодкі чорного кольору, довжиною від 2,6 до 

2,8 см; шириною 1,2 см. Крона мітлоподібна, середньої щільності, за орієнтацією пагонів 
вертикальна. Стовбур сірого кольору, тріщинуватий. Пагони округлі, коричневі, довжина 

меживузля 3,5 – 4,0 см. Бруньки трикутні, 33 мм, темно-коричневі. Листки яйцеподібної 

форми, дуже великі (довжиною 31,6; шириною 22,6 см) зелені, з прямою основою, з 

поступово загостреною верхівкою, суцільні, тонкі, з пильчастими краями. Урожай суплідь з 
1 погонного метра пагона 7-річного дерева складає 310 – 330 г.  
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Сорт шовковиці Kokuso 25 — супліддя солодкі чорного кольору, крупні, довжиною 

від 2,6 до 3,0 см, шириною 1,2 см. Крона чашеподібна, щільна, за орієнтацією пагонів 
розлога. Стовбур світло-коричневого кольору, тріщинуватий. Пагони округлі, сірі, довжина 

меживузля 4 – 5 см. Бруньки трикутні, розміром 44 мм, коричневі. Листки серцеподібної 

форми, ніжно-зелені, середньовиїмчасті, з довгохвостою верхівкою, суцільні, тонкі, з 
пильчастими краями. Урожай суплідь з 1 погонного метра пагона 7-річного дерева складає 

420 – 460 г.  
Сорт шовковиці Shimo maru – супліддя солодкі чорного кольору, довжиною від 2,5 

до 2,8 см, шириною 1,0 см. Крона куляста, рідка, за орієнтацією пагонів напіврозлога. 

Стовбур темно-сірий, тріщинуватий. Пагони округлі, сірі, довжина меживузля 4 – 5 см. 

Бруньки трикутні, 44 мм, коричневі. Листки серцеподібної форми, великі (довжиною 

23,6 см; шириною 18,0 см) біля основи середньовиїмчасті, з короткою поступово 
загостреною верхівкою темно-зелені, суцільні, тонкі, з городчастими краями. Урожай 
суплідь з 1 погонного метра пагона 7-річного дерева складає 500 – 540 г.  

Слід відзначити, що серед поданих сортів високий урожай суплідь мають наступні 
сорти: Подкумская, Уссурийская 24 (Росія), Bulgaria 59 (Болгарія), Kimsan, Jasan (Корея), 
Kokuso 25, Shimo maru (Японія). Характерною особливістю плодових сортів шовковиці 

української селекції є їх висока стійкість до низьких температур і хвороб.  
Результати досліджень на стійкість до хвороб та несприятливих умов середовища 

плодових сортів української селекції і інтродукованих плодових сортів подані у таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Характеристика плодових сортів шовковиці за стійкістю до хвороб та 

несприятливих умов середовища (середнє за 2017–2020 рр.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Українська 5 Україна 1,5 0,5 7 7 3,5 0,33 

Українська 6 Україна 1,5 0 7 7 4,0 0,24 

Українська 7 Україна 1,6 0,4 7 7 2,8 0,26 

Українська 107 Україна 3,1 0,5 7 7 3,5 0,34 

Весна Україна 3,6 0,5 7 7 5,7 0,38 

Надія Україна 1,5 0 7 7 4,0 0,23 

Плодова 1 Україна 3,4 0,5 7 7 4,2 0,37 

Плодова 3 Україна 2,3 0,3 5 7 4,6 0,44 

Харківська 14 Україна 1,2 0 7 7 3,2 0,21 

Південна 6 Україна 3,2 0,5 7 7 4,0 0,33 

Подкумская Росія 7,0 1,0 5 5 8,0 0,50 

Уссурийская 24 Росія 4,3 1,0 5 7 2,2 0,41 

ПС-109 (2n) Росія 6,0 2,0 5 7 4,0 0,45 

Bulgaria 24 Болгарія 6,0 0 5 5 8,3 0,43 

Bulgaria 59 Болгарія 8,0 1,8 5 7 4,4 0,44 

Bulgaria 106 Болгарія 8,0 1,0 5 7 4,0 0,52 

Zhiotsola Італія 4,0 0,7 5 7 4,0 0,54 

Kimsan Корея 2,0 0 7 7 4,6 0,39 

Jasan Корея 6,7 3,7 7 7 4,5 0,34 

Kokuso 21 Японія 6,3 1,0 7 7 4,4 0,37 

Kokuso 25 Японія 5,0 1,5 7 5 7,8 0,28 

Shimo  maru Японія 6,3 1,0 7 7 4,0 0,36 
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Дослідженнями встановлено, що виділені з колекції генофонду плодові сорти 

шовковиці української селекції є вілтостійкими і проявляють стійкість до циліндроспоріозу 

та бактеріозу. Інтродуковані плодові сорти слабо вражаються циліндроспоріозом — не 

більше 8,0 % і бактеріозом — не більше 3,7 %, а сорти Bulgaria 24 та Kimsan проявляють 

стійкість до бактеріозу. Сорти Українська 5, Українська 6, Українська 7, Українська 107, 

Надія, Харківська 14, Плодова 1, Південна 6, Kimsan, Jasan, Kokuso 21, Kokuso 25, Shimo 

maru є вілтостійкими. 

Високою зимостійкістю характеризуються сорти Українська 5, Українська 6, 

Українська 7, Українська 107, Надія, Харківська 14, Плодова 1, Плодова 3, Південна 6, 

Уссурийская  24, ПС-109 (2n), Bulgaria  59, Bularia 106, Kimsan, Jasan, Kokuso 21, Kokuso 25, 

Shimo maru, ступінь обмерзання однорічних пагонів не перевищує 5,0 %. 

Таким чином, зразки генофонду плодової шовковиці, вивчені та збережений на 

плантації лабораторії шовківництва та технічної ентомології ННЦ «ІЕКВМ», представляє 

собою різноманіття за генотиповим складом, географічним походженням та за високим 

рівнем прояву цінних господарських ознак. Вони можуть бути ефективно використані в 

селекційних програмах різних напрямків. Сорти плодової шовковиці за заявкою можуть 

бути надані землевласникам різної форми господарювання. 

 

ВИСНОВКИ 

Аналіз результатів досліджень плодових сортів шовковиці української та іноземної  

селекції показав, що сорти Українська 5, Українська 6, Українська 7, Надія, Харківська 14, 

Kimsan, Jasan, Kokuso 21, Shimo maru представляють цінність як донори стійкості до 

циліндроспоріозу, бактеріозу та вілту. Сорти Українська 6, Українська 7, Українська 107, 

Надія, Харківська 14, Плодова 1, Плодова 3, Південна 6, Подкумская, Уссурийская 24, 

Bulgaria 59, Kimsan, Jasan, Shimo maru мають стабільно високий урожай суплідь і високу 

адаптованість до кліматичних умов України. У зазначених сортів ступінь обмерзання 

пагонів не перевищує 5,0 %. 

Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є створення нових плодових 

сортів шовковиці з більшою стійкістю до чинників зовнішнього середовища, а також 

подовженим строком плодоношення. Дослідження буде продовжено. 
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УКРАИНСКИЕ И ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ ПЛОДОВЫЕ СОРТА ШЕЛКОВИЦЫ 

(MORUS L.) 

 

Цель. Провести сравнительную оценку лучших образцов из коллекционного 
материала шелковицы по показателям устойчивости к болезням (цилиндроспориозу, 
бактериозу и вилту) и урожаю соплодий, а также адаптацию к климатическим условиям в 
зоне северо-восточной Украины. 

Результаты и обсуждение. Материалом исследования является коллекция 
генофонда шелковицы лаборатории шелководства и технической энтомологии ННЦ 
«ИЭКВМ» НААН, которая насчитывает 104 образца. В статье приведены результаты 

изучения свойства наиболее перспективных плодовых сортов шелковицы украинской 
селекции и интродуцированных из разных стран. Исследованиями установлено, что 
выделенные из коллекции генофонда плодовые сорта шелковицы украинской селекции 

является вилтоустойчивыми и проявляют невосприимчивость к цилиндроспориозу и 
бактериозу. Интродуцированные плодовые сорта слабо поражаются цилиндроспориозом — 
не более 8,0 % и бактериозом — не более 3,7 %, а сорта Bulgaria 24 и Kimsan проявляют 
устойчивость к бактериозу. Сорта Украинская 5, Украинская 6, Украинская 7, 

Украинская 107, Надежда, Харьковская 14 Плодовая 1, Южная 6, Kimsan, Jasan, Kokuso 21, 
Kokuso 25 Shimo maru является вилтоустойчивыми. Растения шелковицы приведенных 
сортов адаптированы к климатическим условиям в зоне северо-восточной Украины. 

Исследования показали, что сорта Украинская 5, Украинская 6, Украинская 7, Надежда, 
Харьковская 14, Kimsan, Jasan, Kokuso 21, Shimo maru, представляют ценность как доноры 
устойчивости к поражению цилиндроспориозом, бактериозом и вилтом. Сорта Украинская  

6, Украинская 7, Украинская 107, Надежда, Харьковская 14 Плодовая 1, Плодовая 3, жная 
6, Подкумская, Уссурийская 24, Bulgaria 59, Kimsan, Jasan, Kokuso 25, Shimo maru имеют 
стабильно высокий урожай соплодий с высоким качеством плодов. За последние 5 лет 
наблюдений указанных сортов шелковицы степень обмерзания побегов в зоне проведения 

опытов не превышает 5,0 %.  
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Выводы. Анализ результатов исследований плодовых сортов шелковицы 

украинской селекции и интродуцированных плодовых сортов из коллекции лаборатории 
шелководства показал, что сорта Украинская 5, Украинская 6, Украинская 7, Надежда, 
Харьковская 14 Kimsan, Jasan, Kokuso 2, Shimo maru могут быть использоваы как доноры 
устойчивости к цилиндроспориозу, бактериозу и вилту. Сорта Украинская 6, Украинская 7, 

Украинская 107, Надежда, Харьковская 14 Плодовая 1, Плодовая 3, Южная 6, Подкумскя, 
Уссурийская 24, Bulgaria 59, Kimsan, Jasan, Shimo maru проявляют высокую стабильность 
урожая соплодий совместно с высокой приспособленностью к климатическим условиям 

Украины.  
Ключевые слова: шелковица, сорт, урожай соплодий, зимостойкость, 

устойчивость к болезням. 
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UKRAINIAN AND INTRODUCED MULLBERRY (MORUS L.) FRUIT VARIETIES 

 
Aim. To compare the best mulberry collection accessions by resistance to diseases 

(cylindrosporium leaf spot, bacteriosis and wilt) and infructescence yield as well as adaptation to 
climatic conditions in Northeastern Ukraine. 

Results and Discussion. The collection of the mulberry gene pool of the Laboratory of 
Sericulture and Technical Entomology of the National Research Center "Institute of Experimental 

and Clinical Veterinary Medicine" of NAAS, which comprises 104 accessions, was studied. The 
article presents the results of studying features of the most promising fruit varieties of mulberry 
bred in Ukraine and introduced from different countries. The study showed that the Ukrainian 

mulberry fruit varieties from the gene pool collection were resistant to cylindrosporium leaf spot, 
bacteriosis and wilt. The introduced fruit varieties were weakly affected by cylindrosporium 

(8.0%) and bacteria (3.7%); varieties Bulgaria 24 and Kimsan were resistant to bacteriosis. 

Varieties Ukrainskaya 5, Ukrainskaya 6, Ukrainskaya 7, Ukrainskaya 107, Nadezhda, 
Kharkovskaya 14, Plodovaya 1, Yuzhnaya 6, Kimsan, Jasan, Kokuso 21, Kokuso 25, and Shimo 

maru were wilt-resistant. Mulberry plants of these varieties are adapted to climatic conditions of 
Northeastern Ukraine. The study showed that varieties Ukrainskaya 5, Ukrainskaya 6, 
Ukrainskaya 7, Nadezhda, Kharkovskaya 14, Kimsan, Jasan, Kokuso 21, and Shimo maru were 

valuable as donors of resistance to cylindrosporium leaf spot, bacteriosis and wilt. Varieties 
Ukrainskaya 6, Ukrainskaya 7, Ukrainskaya 107, Nadezhda, Kharkovskaya 14, Plodovaya 1, 
Plodovaya 3, Yuzhnaya 6, Podkumskaya, Ussuriyskaya 24, Bulgaria 59, Kimsan, Jasan, Kokuso 

25, and Shimo maru consistently gave high yields of infructescences with high-quality fruits. Over 
the last 5 years, surveys of these mulberry varieties demonstrated that winterkill of shoots in the 
experimental location did not exceed 5.0%. 

Conclusions. Analysis of the results of studying the fruit varieties of Ukrainian and 

introduced mulberry from the collection of the Sericulture Laboratory showed that varieties 
Ukrainskaya 5, Ukrainskaya 6, Ukrainskaya 7, Nadezhda, Kharkovskaya 14, Kimsan, Jasan, 
Kokuso 2, and Shimo maru could be used as donors of resistance to cylindrosporium leaf spot, 

bacteriosis and wilt. Varieties Ukrainskaya 6, Ukrainskaya 7, Ukrainskaya 107, Nadezhda, 
Kharkovskaya 14, Plodovaya 1, Plodovaya 3, Yuzhnaya 6, Podkumskaya, Ussuriyskaya 24, 
Bulgaria 59, Kimsan, Jasan, and Shimo maru were highly adapted to the climate of Ukraine and 

gave stable and high yields of infructescences. 
Keywords: mulberry, variety, yield of infructescences, winter hardiness, resistance to 

diseases. 
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ЗРАЗКИ СОЧЕВИЦІ КАНАДИ І ТУРЕЧЧИНИ В УМОВАХ 

ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

 
Наведено результати оцінки зразків сочевиці харчової (Lens culinaris Medik.) за 

врожайністю. Визначено особливості росту й розвитку зразків сочевиці вирощувані 

в Канаді й Туреччині. Більш пристосованими до умов північного степу України є 

канадські сорти. Вони майже не поступалися за врожайністю стандарту, а окремі 

перевищували його. У середньому за три роки досліджень найбільш урожайним був 

сорт CDC Maxim 2,32 т/га на 0,16 т/га більше від стандарту. Порівняно з високою 

середньою врожайністю на рівні стандарту характеризувалися зразки CDC Impress, 

CDC Imperial, CDC Greenland, CDC Viceroy 2,17 – 2,09 т/га. Сорти з Туреччини в усі 

роки поступалися за врожайністю стандарту та сортам з Канади. Середня 

врожайність найбільш урожайного сорту з Туреччини Altıntoprak була 1,55 т/га на 

0,51 т/га менше від стандарту. 

Ключові слова: зернобобові культури, сочевиця, зразок, урожайність, маса 1000 

насінин, вегетаційний період, висота рослин. 

 

ВСТУП 

Територія України в більшій своїй частині знаходиться в зоні недостатнього 

зволоження. Сьогодні тривалі посушливі періоди трапляються навіть в зоні Полісся, яка 

завжди характеризувалася достатнім вологозабезпеченням [1]. Тому дуже важливим є 

поширення у виробництві посухостійких культур, до яких належить сочевиця [2]. Сочевиця 

харчова зернобобова культура. Вона стійка до посухи, як і всі бобові сприяє накопиченню 

азоту в грунті, до 130 кг/га за оптимальних умов росту [2, 3]. Тому є добрим попередником 

для більшості сільськогосподарських культур. Насіння сочевиці цінний дієтичний продукт. 

Воно містить до 26 % білка, а також велику кількість вітамінів та біологічно активних 

речовин [2, 4, 5]. На сьогоднішній день із семи відомих видів сочевиці культивується лише 

один — сочевиця харчова Lens culinaris Medik. Вид характеризується дуже великою 

мінливістю відносно морфологічних особливостей рослин та параметрів і кольору насіння. 

Відмінності сформувалися залежно від вподобань людей з місцевості де вона 

культивувалася тривалий час [3, 6, 7].  

До сорокових років минулого століття сочевиця в Україні займала значні посівні 

площі, серед зернобобових поступалася лише гороху і традиційно вирощувалася в 

лісостепових та степових регіонах. На Красноградській дослідній станції Державної 

установи Інституту зернових культур НААН (ІЗК) було створено більше 30 сортів сочевиці, 

зараз у Реєстрі сортів рослин України знаходяться сорти Лінза й Даринка [8]. Проте існуючі 

сорти мають певні недоліки, що стримує її поширення у виробництві. Тому важливим є 

удосконалення існуючих сортів та підвищення їх технологічності. Залучення в селекційний 
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процес нових генотипів, як різноманітних місцевих форм так і сучасних високоякісних 

сортів різного походження є важливим методом на шляху до вирішення цієї проблеми. 

З цією метою з генетичних центрів Канади (Plant Gene Resources of Canada 

http://pgrc.agr.gc.ca) і Туреччини (Türkiye Tohum Gen Bankası) було замовлено для 

дослідження кращі селекційні сорти сочевиці, створені в цих країнах останнім часом, і які 

знаходяться в масовому виробництві. З метою детального їх дослідження та оцінки 

перспективи залучення нового генетичного матеріалу для покращення наших сортів. В 

основі вибору для вивчення сортів саме з Канади й Туреччини було те, що ці країни є 

головними гравцями на ринку сочевиці в світі, а також мають близькі кліматичні умови до 

наших. Так зокрема в Канаді основна частина площ під сочевицею зосереджена в південній 

частині штату Саскачевань між 49° і 52° паралелями північної широти,  як північна частина 

Харківської та Київської областей. Клімат тут дещо прохолодніший і сухіший. Але загалом 

не сильно відрізняється від того який ми маємо в північному степу та лісостепу України. За 

останні двадцять років в університеті Саскатун  було створено більше 20 нових сортів з 

цілим рядом цінних технологічних і якісних ознак, таких як стійкість до хвороб (аскохітоз, 

антракноз), стійкість до вилягання, стійкість до гербіцидів імідазолінової групи [4, 9] та ін.  

У Туреччині сочевиця вирощується на площі до 500 тис. га. Ця країна є одним з 

найбільших виробників і споживачів сочевиці. Урожайність сочевиці в Туреччині також 

досить висока. За дослідженнями A. Çokkızgın, B. T. Biçer [10, 11] урожайність місцевих 

сортів була 2,7 – 3,5 т/га. Слід також відмітити, що сорти Туреччини й Канади суттєво 

відрізняються за своїми біологічними особливостями так як країни лежать у різних 

широтах. У Туреччині сочевицю вирощують головним чином як озиму культуру, регіон де 

там найбільше вирощують сочевицю це південно-східна Анатолія в районі міста Діярбакир. 

Він розташований на висоті 700 м над рівнем моря і зими там досить холодні, інколи 

трапляються пониження температури до −20 ºС. Отримавши насіннєвий матеріал з 

Туреччини ми також вивчали можливість сіяти його під зиму. Перезимівля була лише в 

2013 році, рослини показали досить непогані результати щодо врожайності, достигання в 

них настало на початку червня, проте результат був негативний з трьох років досліджень 

2012, 2013, 2014, перезимівля була лише в 2013 році. Тому це дослідження було вирішено 

не продовжувати. У статті наведені результати щодо посіву цих сортів як звичайні ярі 

культури рано навесні. 

Україна знаходиться по широті по середині між Канадою і Туреччиною. Тому для 

нас важливо було оцінити з якої країни генетичний матеріал сочевиці є більш 

перспективним для залучення з метою покращення місцевих сортів та підвищення їх 

ефективності в наших кліматичних умов. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Вивчалися такі сорти сочевиці з Канади: CDC Plato, CDC Rouleau, CDC Redberry, 

CDC Viceroy, CDC Greenland, CDC Improve, CDC Meteor, CDC Rosetown, CDC Impact, CDC 

Imperial, CDC Impala, CDC Impress, CDC Maxim, CDC Red Rider, CDC LeMay — разом 15 

шт. Перші сім це сорти зеленої сочевиці з різною масою 1000 насінин, CDC LeMay — 

французька сочевиця, останні це червона сочевиця. З Туреччини вивчалися сорти Yerli 

kırmızı, Özbek, Çiftçi, Fırat 87, Altıntoprak, Kafkas, Şakar, Çağıl, Seyran 96. Всі дев’ять сортів 

сочевиці з Туреччини належали до червоного типу. 

Польові досліди розташовувалися в селекційній сівозміні після озимої пшениці. 

Агротехніка загальноприйнята. При закладанні польових дослідів керувалися 

загальноприйнятими методиками. Зразки вирощували в трьох повтореннях протягом трьох 

років. Сівбу проводили ручними саджалками по 20 насінин на погонний метр. Облікова 

площа ділянки становила 2,4 м2. 
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Дослідження проводилися в Красноградському районі Харківської області на базі 

Державного підприємства дослідного господарства Красноградське (ІЗК) у 2018–2020 

роках. Воно розташоване на підвищенні Дніпровсько-Донецької западини, на правому 

березі річки Берестова. Висота над рівнем моря коливається в межах 160 – 180 м. Ґрунти 

глибокі  чорноземи з гумусовим горизонтом 70 – 80 см. Вміст гумусу — 4,7 – 4,9 %, рН в 

орному шарі ґрунту — 6,9 – 7,0, вміст загального азоту — 0,28 – 0,30 %, фосфору і калію 

відповідно 0,15 – 0,16 % і 2,1 – 2,2 %. Механічний склад ґрунтів — важко-суглинковий, 

мулувато-крупнопилуватий, порівняно однорідний на всій території. Об’ємна маса орного 

шару з непорушеною будовою складає в середньому — 1,23 г/см3, глибше — дещо 

збільшується. Ґрунтові води залягають глибоко (12 – 15 м) і помітно на процеси 

життєдіяльності рослин не впливають [12]. Середньо-багаторічна кількість опадів 530 мм, з 

них з квітня по вересень випадає близько 300 мм. Найвищі середньомісячні температури 

спостерігаються у липні — 20,8С, найнижчі у січні — −7,0С. Слід відмітити що за останні 

10 років середньорічні температури в регіоні підвищилися більш ніж на 1 С і становить 

8,9 С (За даними Красноградської метеорологічної станції, яка розташована на території 

господарства). Зокрема по рокам досліджень середня річна температура становила: у 2018 

році — 9,5 С; 2019 році — 10,5 С; 2020 році — 10,7 С. Більш детально погодні умови 

протягом досліджень наведені в таблиці 1.  

Усі роки досліджень були теплішими і сухішими від середньо-багаторічних значень. 

У 2018 і 2020 роках за вегетаційний період випадала достатня кількість опадів: 280,2 і 268,5 

мм відповідно. 2019 рік був більш посушливим — лише 225,7 мм опадів за період з березня 

по серпень. В усі роки під час сівби була наявна достатня кількість вологи в ґрунті  для 

одержання сходів та росту і розвитку рослин на початку вегетації. 

 

Таблиця 1. Погодні умови передпосівного та вегетаційного періодів 

Місяць 

Д
ек
а

д
а
 Середня температура, °С Опади, мм 

Х  2018 р. 2019 р. 2020 р. Х 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Березень 

І −0.2 −4,5 3,2 9,4 18,7 52 12,3 3,2 

ІІ 1,5 −2,4 3,7 5,6 22,2 43,6 6,3 13,1 

ІІІ 3,6 −1,0 4,9 5,5 12,2 23,6 4,3 13,1 

Квітень 

І 7,6 9,7 9,8 7,6 11,3 4,9 0 0 

ІІ 10.6 12,7 9,2 7,8 6,2 7 40,7 7,7 

ІІІ 12.2 14,7 13,9 10,6 12,8 4,6 17,2 11,1 

Травень 

І 13.9 22,2 14,3 14,4 13.6 0 21,6 23 

ІІ 15.3 15,9 19,0 13,2 16,2 22 2,6 23,3 

ІІІ 18.5 19,2 20,4 13,0 20,2 0 18,1 82 

Червень 

І 19.3 17,6 23,2 19,1 13,7 5,1 33,6 21,9 

ІІ 20.2 22,5 25,2 23,9 19,7 13,3 0,5 8,1 

ІІІ 20.2 22,4 23,2 23,2 34,7 22 0,7 9,8 

Липень 

І 21.0 20,8 20,4 24,8 30,7 3,7 26,4 0,1 

ІІ 22.8 22,4 19,6 21,1 26.8 44,7 6,7 29,3 

ІІІ 23.4 24,1 22,7 22,9 14,1 33,7 13,8 2,1 

Серпень 

І 22.2 23,2 18,5 22,0 18.7 0 20,6 0,4 

ІІ 22.4 23,8 22,3 20,8 7,5 0 0,3 5,8 

ІІІ 19.9 23,0 23,0 21,5 14.8 0 0 14,5 

      396 280,2 225,7 268,5 
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Сочевиця холодостійка культура, тому висівають її рано навесні при прогріванні 

ґрунту до 5 °С. Як правило сприятливі погодні умови в місці проведення досліджень 

настають в останній декаді березня або в першій декаді квітня. У 2018 році сівбу проводили 

12 квітня, 2019 році — 2 квітня, 2020 році — 25 березня. В усі роки у всіх сортів сочевиці 

сходи були добрими. У 2020 році зважаючи на холодну погоду, яка була тривалий час після 

сівби, період сівба — сходи був дещо довшим проте суттєвого зниження схожості насіння 

не відбувалось. Сходи 2018 року одержані 20 квітня, 2019 року — 14 квітня, 2020 року — 

10 квітня. Цвітіння починалося у першій декаді червня приблизно одночасно у всіх сортів 

крім турецьких у яких воно починалося на 4 – 5 днів раніше. Достигання у 2020 році, у 

зв’язку із сухою й спекотною погодою було найранішим — у першій декаді липня. У 2018 

та 2019 роках — у другій половині липня, у сортів з Туреччини достигання наставало на 5-7 

днів раніше, ніж у сортів з Канади. Вегетаційний період у них становив 75 днів тоді як у 

канадських 80 днів і більше. Найбільш сприятливими за погодними умовами для росту і 

розвитку сочевиці був 2020 рік, середня врожайність цього року була 2,40 – 2,50 т/га, а 

максимальна 2,67 т/га (табл. 2). Цьому сприяла прохолодна і волога погода на початку 

вегетації, у кінці травня випало 82 мм опадів, що дало рослинам раціонально використати 

наявну в грунті вологу і сформувати добрий урожай. Найгіршим за урожайністю був 2019 

рік середня урожайність досліджуваних сортів в цьому році становила 1,45 т/га. У 2018 році 

найкращими за врожайністю був сорт CDC Greenland 2,32 т/га — крупнонасіннєвий сорт з 

жовтими сім’ядолями та сорт CDC Maxim — 2,30 т/га, який належить до підвиду 

microsperma та має оранжеве забарвлення сім’ядолей. Проте це перевищення врожайності 

щодо сорту Лінза, який використовувався в якості стандарту було в межах статистичної 

похибки. У 2019 році сорт CDC Maxim також характеризувався найвищою врожайністю 

2,02 т/га, високий урожай дав також сорт CDC Impress 2,02 т/га. У цьому році перевага цих 

сортів щодо стандарту була статистично істотною + 0,36 т/га, при НІР05 0,23 т/га. У 2020 

році максимальна врожайність була у сортів CDC Viceroy 2,67 т/га та  CDC Maxim 2,63 т/га, 

проте це перевищення врожайності щодо стандарту було в межах статистичної похибки 

+0,11 т/га і +0,07 т/га відповідно, при НІР05 0,26 т/га. У середньому за три роки досліджень 

найбільш урожайним був сорт CDC Maxim 2,32 т/га на 0,16 т/га більше від стандарту. 

Порівняно високою середньою врожайністю на рівні стандарту характеризувалися зразки 

CDC Impress, CDC Imperial, CDC Greenland, CDC Viceroy 2,17 – 2,09 т/га (табл. 2). 

За результатами дослідження всі сорти з Туреччини в наших кліматичних умовах 

показали себе гірше, в усі роки вони поступалися за врожайністю стандарту та сортам з 

Канади. Середня врожайність найбільш урожайного сорту Altıntoprak була 1,55 т/га на 

0,51 т/га менше від стандарту, а максимальна у цього ж сорту 2,07 т/га у 2020 році теж 

менше стандарту. 

 

Таблиця 2. Урожайність зразків сочевиці, т/га 

Зразок Рік 

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лінза, ст. 2,28 — 1,66 — 2,55 — 2,16 — 

Канадські зразки 

CDC Maxim 2,30 0,02 2,02 0,36 2,63 0,08 2,32 0,16 
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Закінчення таблиці 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CDC Impress 2,17 -0,11 2,02 0,36 2,33 −0,22 2,17 0,01 

CDC Imperial 2,06 −0,22 1,87 0,21 2,46 −0,09 2,13 −0,03 

CDC Greenland 2,32 0,04 1,49 −0,17 2,56 0,01 2,12 −0,04 

CDC Viceroy 2,13 −0,14 1,46 −0,21 2,67 0,12 2,09 −0,08 

CDC Red Rider 2,02 −0,26 1,90 0,23 2,28 −0,27 2,07 −0,10 

CDC Improve 2,19 −0,09 1,31 −0,35 2,49 −0,06 2,00 −0,17 

CDC Rosetown 1,77 -0,50 1,59 −0,08 2,63 0,08 2,00 −0,17 

CDC Redberry 2,05 −0,22 1,36 −0,30 2,52 −0,03 1,98 −0,19 

CDC Impact 1,97 −0,31 1,61 −0,05 2,33 −0,22 1,97 −0,19 

CDC LeMay 1,89 −0,39 1,48 −0,18 2,43 −0,12 1,94 −0,23 

CDC Rouleau 2,10 −0,18 1,43 −0,23 2,27 −0,29 1,93 −0,23 

CDC Impala 1,87 −0,40 1,51 −0,15 2,22 −0,33 1,87 −0,30 

CDC Meteor 1,97 −0,31 1,41 −0,26 2,15 −0,40 1,84 −0,32 

CDC Plato 1,81 −0,47 1,44 −0,22 2,25 −0,30 1,83 −0,33 

Турецькі зразки 

Altıntoprak 1,30 −0,97 1,28 −0,39 2,07 −0,48 1,55 −0,61 

Fırat 87 1,35 −0,93 1,34 −0,32 1,70 −0,85 1,46 −0,70 

Seyran 96 1,27 −1,00 1,21 −0,45 1,88 −0,67 1,46 −0,71 

Özbek 1,31 −0,97 1,30 −0,37 1,55 −1,00 1,39 −0,78 

Çiftçi 1,35 −0,93 1,15 −0,52 1,60 −0,95 1,37 −0,80 

Şakar 1,18 −1,10 1,16 −0,50 1,70 −0,85 1,35 −0,82 

Çağıl 1,32 −0,95 1,02 −0,65 1,61 −0,94 1,32 −0,85 

Kafkas 1,21 −1,07 1,07 −0,59 1,62 −0,93 1,30 −0,86 

Yerli kırmızı 1,22 −1,06 1,15 −0,51 1,50 −1,05 1,29 −0,88 

НІР05  0,20  0,23  0,26  0,15 

 

Щодо біологічних особливостей розвитку, то тут слід відмітити, що всі досліджувані  

зразки нормально росли і розвивалися в наших умовах. Найдовший вегетаційний період 90 

днів мав сорт CDC Greenland найбільш крупнонасіннєвий серед досліджуваних зразків з 

Канади. Але загалом більшість сортів мало відрізнялися за тривалістю вегетаційного 

періоду від стандарту Лінза. У переважної більшості сортів з Туреччини він був навіть 

коротшим — в середньому 75 днів. Висота рослин в середньому становила 40 – 55 см. У 

сортів з Туреччини вона була при посіві весною порівняно малою — лише 35 – 40 см. 

Проте при посіві восени коли вони перезимували, рослини мали значно розвиненіше стебло 

до 55 – 60 см завдовжки. Щодо таких ознак як величина насіння та забарвлення сім’ядолей, 

які є визначальними щодо напряму використання, всі зразки з Туреччини були 

дрібнонасіннєвими з оранжевими сім’ядолями (табл. 3).  

Таблиця 3. Господарська характеристика зразків сочевиці 

Зразок 
Маса 1000 

насінин, г 

Тривалість 

вегетаційного 

періоду, діб 

Висота 

рослин, 

см 

Забарвлення 

насіннєвої 

оболонки 

Забарвлення 

сім’ядолей  

1 2 3 4 5 6 

Лінза, ст. 66,5 81 50 світло-зелене жовте 

Канадські зразки 

CDC Maxim 40,0 80 55 сіре оранжеве 
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 

CDC Impress 50,0 79 55 світло-зелене жовте 

CDC Imperial 25,0 77 45 сіре оранжеве 

CDC Greenland 62,5 90 55 світло-зелене жовте 

CDC Viceroy 31,3 85 50 світло-зелене жовте 

CDC Red Rider 40,0 80 45 сіре оранжеве 

CDC Improve 52,5 85 50 світло-зелене жовте 

CDC Rosetown 29,4 80 50 сіре оранжеве 

CDC Redberry 35,0 79 50 світло-рожеве оранжеве 

CDC Impact 30,0 75 40 сіре оранжеве 

CDC LeMay 28,8 85 45 
світло-зелене, 

мармурове 
жовте 

CDC Rouleau 31,3 80 50 сіре оранжеве 

CDC Impala 33,8 79 45 сіре оранжеве 

CDC Meteor 43,8 85 50 світло-зелене жовте 

CDC Plato 52,5 80 50 світло-зелене жовте 

Турецькі зразки 

Altıntoprak 38,8 75 40 буре оранжеве 

Fırat 87 38,8 80 40 буре оранжеве 

Seyran 96 35,0 75 35 коричневе оранжеве 

Özbek 35,0 75 40 мармурове оранжеве 

Çiftçi 38,8 75 35 охряне оранжеве 

Şakar 44,4 75 35 коричневе оранжеве 

Çağıl 35,0 75 35 коричневе оранжеве 

Kafkas 35,0 75 40 мармурове оранжеве 

Yerli kırmızı 37,5 75 40 буре оранжеве 

 

Серед зразків з Канади були як дрібнонасіннєв з оранжевими сім’ядолями CDC 

Redberry, CDC Maxim та ін., так і крупно- та середньонасіннєві з світлозеленою насіннєвою 

оболонкою та жовтими сім’ядолями: CDC Greenland, CDC Improve. 

 
ВИСНОВКИ 

Установлено, що в умовах північного степу України при посіві весною сорти 

сочевиці з Туреччини суттєво поступаються за врожайністю як місцевим сортам так і 

сортам з Канади. Вони мають меншу вегетативну масу і висоту рослин.  

Сорти з Канади практично не поступаються стандарту за врожайністю, а інколи й 

перевищують його зокрема в CDC Maxim середня врожайність 2,32 т/га та CDC Impress 

2,17 т/га. Зважаючи на те, що вони мають ряд таких цінних господарських ознак як 

стійкість до гербіцидів та стійкість до аскохітозу, їх доцільно залучати у селекційний 

процес з метою поліпшення місцевих сортів.  
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ОБРАЗЦЫ ЧЕЧЕВИЦЫ ИЗ КАНАДЫ И ТУРЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ 

СТЕПИ УКРАИНЫ 

 

Цель. Оценить в условиях северной степи Украины сорта чечевицы, выращиваемые 

в Канаде и Турции. 

Результаты и обсуждение. Определены особенности роста и развития образцов 

чечевицы происхождением из Канады и Турции. Как показали исследования, более 

приспособленными к условиям северной cтепи Украины были сорта происхождением из 

Канады они почти не уступали по урожайности стандарту, а отдельные и превышали его по 

этому показателю. В среднем за три года исследований наиболее урожайным был сорт CDC 

Maxim 2,32 т/га на 0,16 т/га больше стандарта. Сравнительно высокой средней 

производительностью на уровне стандарта характеризовались образцы  CDC Impress, CDC 

Imperial, CDC Greenland, CDC Viceroy 2,17 – 2,09 т/га. Лучшими по урожайности в 2018 

были сорта CDC Greenland — 2,32 т/га, CDC Maxim — 2,30 т/га однако это превышение 

урожайности по сравнению с сортом Линза, который использовался в качестве стандарта, 

было в пределах статистической погрешности. В 2019 сорт CDC Maxim также 

характеризовался высокой урожайностью 2,02 т/га, высокий урожай дал также сорт CDC 

Impress 2,02 т/га. В этом году преимущество этих сортов по стандарту была статистически 

достоверным + 0,36 т/га, при НИР05 0,23 т/га. В 2020 году максимальный урожай был у 

сортов CDC Viceroy 2,67 т/га, и CDC Maxim 2,63 т/га, однако это превышение урожайности 

по стандарту было в пределах статистической погрешности 0,11 т/га и +0,07 т/га 

соответственно, при НИР05 0,26 т/га. Сорта из Турции показали себя хуже, во все годы они 

уступали урожайностью стандарту и сортам из Канады. Средняя урожайность наиболее 

урожайного сорта Altıntoprak была 1,55 т/га на 0,51 т/га меньше стандарта, а максимальная 

у этого же сорта 2,07 т/га в 2020 году тоже меньше стандарта. 

Выводы. В условиях северной степи Украины некоторые из Канадских сортов не 

уступают местным по урожайности, а в отдельные годы и превышают их. При посеве 

весной сорта чечевицы из Турции существенно уступают по урожайности, как местным 

сортам, так и сортам из Канады. 

Ключевые слова: зернобобовые культуры, чечевица, сорт, продуктивность. 
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Aim. Evaluate in the northern steppe of Ukraine varieties of lentils grown in Canada and 

Turkey. 

Results and Discussion. The features of growth and development of lentil varieties 

originating from Canada and Turkey have been determined. According to research, varieties of 

Canadian origin are more adapted to the conditions of the northern steppe of Ukraine, they are 

almost not inferior in yield to the standard, and some exceeded it in this trait. On average, for three 

years of research, the most productive variety was CDC Maxim 2.32 t/ha it is 0.16 t/ha more than 

the standard. Relatively high average productivity at the level of the standard was characterized by 

cultivars CDC Impress, CDC Imperial, CDC Greenland, CDC Viceroy 2.17-2.09 t/ha. The best 

yields in 2018 were the variety CDC Greenland – 2.32 t/ha – large seed variety with yellow 

cotyledons and the variety CDC Maxim – 2.30 t/ha – which belongs to small seeded with red 

cotyledons, but the excess of yield over the variety Lensa, which was used as a standard, was 

within the statistical error. In 2019, the variety CDC Maxim was also characterized by the highest 

yield of 2.02 t/ha, a high yield was also given by the variety CDC Impress 2.02 t/ha. This year, the 

advantage of these varieties over the standard was statistically significant + 0.36 t/ha. In 2020, the 

maximum yield was in the varieties CDC Viceroy 2.67 t/ha, and CDC Maxim 2.63 t/ha, but this 

excess yield compared to the standard was within the statistical error. Varieties from Turkey in 

given climatic conditions proved to be worse. In all years they yielded less to the yield of the 

standard and varieties from Canada. The average yield of the most productive variety Altıntoprak 

was 1.55 t/ha 0.51 t/ha less than the standard, and the maximum of the same variety 2.07 t/ha in 

2020 is also less than the standard. 

Conclusions. In the conditions of the northern steppe of Ukraine, some of the Canadian 

varieties are not inferior to the local ones in terms of yield, and in some years they exceed them. 

When sown in the spring, lentils from Turkey are significantly inferior in yield to local and 

Canadian varieties. 

Keywords: legumes, lentils, variety, productivity. 
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USE OF SUNFLOWER GENE POOL ACCESSIONS IN BREEDING FOR 

HIGH CONTENT OF OLEIC ACID IN OIL 

 
The results of using sunflower gene pool accessions (variety-population Kruiz, lines - 

sterility fixers Kh 1012 B, Mkh 215 B and Kh 52 B) in sunflower breeding for high content 

of oleic acid in oil are presented. During the period of 2007-2018, 52 self-pollinated lines 

were created, including 39 lines - sterility fixers and 13 lines - pollen fertility restorers, 

with high, medium and low content of oleic acid in oil. In 2019-2021, various expression 

levels of valuable economic and morphological features were determined in 15 lines - 

sterility fixers. The oleic acid content in oil from seeds of the lines was found to exceed 

85%; the "seedlings-flowering" period lasted 53-59 days; the lines were highly resistant to 

rust, downy mildew and broomrape (parasitic plant). The lines are valuable sources for 

creating oleic sunflower hybrids. 
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INTRODUCTION 

Sunflower oil with a high content of oleic acid (monounsaturated) is considered to be good 

for human health. Sunflower breeding for improved fatty acid composition of oil began in 1976, 

when the V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops created the first high-oleic 

sunflower variety, Pervenets, using chemical mutagenesis [1]. This trend was further developed by 

researchers in many countries, who focused their efforts on elucidating the patterns of genetic 

control of high content of oleic acid [2]. Studies resulted in the conclusion about monogenic 

dominant inheritance of high content of oleic acid in oil [3, 4]. However, the trait expression is 

influenced by other genetic factors, such as complementary genes [5], genes modifiers [6], 

incomplete penetrance of the main gene in heterozygotes [7]. The complexity of inheritance of 

and the effect of genetic background on high content of oleic acid in heterozygotes requires testing 

of expected donors of this trait in different crosses and under various growing conditions [8]. 

Breeders of the Plant Production Institute named after VYa Yuriev of NAAS have been 

implementing programs to improve the sunflower oil quality for 30 years [9, 10, 11]. They have 

proven a possibility of creating self-pollinated sunflower lines with monounsaturated oil, which 

combine a high content of oleic acid with valuable economic characteristics, and have 

demonstrated the prospects for their use in heterosis breeding [12]. They have established that 

there is heterogeneity in the oleic acid content in generations from crosses between high- and low-

oleic genotypes, due to which selection driven by this trait is highly effective. A working 

collection of lines - pollen fertility restorers with a high content of oleic acid in oil [13] has been 

built up. In addition, a number of commercial oleic hybrids have been produced [14]. 

Creation of female components of oleic hybrids will increase the stable content of oleic 

acid in oil from hybrids and expand their diversity for valuable characteristics. Our purpose was to 

investigate accessions of the national collection of plant genetic resources of Ukraine as starting 

material for creating self-pollinated sunflower lines-sterility fixers with high content of oleic acid 

in oil and a set of valuable economic features 

 

MATERIALS, METHODS AND CONDITIONS 

Common sunflower (Helianthus annuus L. subsp. annuus) accessions were studied. 

Sunflower variety Kruiz (National Catalog number UE0100061) bred at the V.S. Pustovoit All-

Russian Research Institute of Oil Crops was used as a source of high content of oleic acid. 

Linoleic line -  sterility fixer Kh 1012 B (National Catalog number UE0101198) was created at the 

Plant Production Institute named after VYa Yuriev of NAAS by inbreeding hybrid combination 

Kh 1008 B / Kh 1010 B. Linoleic line - sterility fixer Mkh 215 B is an accession of the working 

collection of lines of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS and was 

created by chemical mutagenesis (treatment of line Kh 908 B seeds with 0.05% diethyl urea). Line 

- sterility fixer Kh 52 B (National Catalog number UE0100939) was created at the Plant 

Production Institute named after VYa Yuriev of NAAS by individual selection of large-seeded 

and high-protein biotypes from variety Kharkivskyi 7. 

In 2007, fertility-based variety-line crosses were performed using artificial emasculation of 

flowers. Flowers were emasculated by removing anthers with medical tweezers before opening (in 

the morning) followed by isolation of calathidiums [15]. Plants of the variety (pollinated with 

pollen gathered from individual plants of line Kh 1012 B) and plants of the lines - sterility fixers, 

Kh 1012 B, Mkh 215 B, and Kh 52 B (pollinated with pollen collected from individual plants of 

the variety) were used as female component. In 2007-2018, annual self-pollination of plants was 

conducted, and heads were selected by a set of characteristics. 
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The morphologically homogenous self-pollinated lines were studied in the scientific crop 

rotation fields of the Plant Production Institute named after VYa Yuriev of NAAS in 2019-2021. 

The average air temperature during the sunflower growing period (May-September) (data of the 

meteorological station Aeroport, 49°55´N, 36°17´E) was 20.0°C in 2019, 19.0°С in 2020, and 

19.7°С in 2021 (the 1981-2010 average is 18.2°С). The precipitation amount in May-September 

was 265.3 mm in 2019, 476.3 mm in 2020, and 240.7 mm in 2021 (the 1981-2010 average is 

260.0 mm). During the study years, stressful conditions (high temperatures and water deficit, or 

cool rainy weather) were observed during different phases of sunflower ontogenesis, which 

allowed us to identify more adapted to growing conditions genotypes. Thus, the weather in 2019 

was characterized by hot periods during sunflower flowering and ripening, which promoted to the 

sunflower rust (Puccinia helianthi Schwein) development. The cool rainy weather in the early 

stages of sunflower plant development in 2021 was favorable for the development of type I downy 

mildew (Plasmopara halstedii (Farl.). 

In breeding nurseries, accessions (original genotypes, their hybrids, self-pollinated lines) 

were sown in plots of 1.9 m2 to 7.6 m2 within the first or second 10 days of May. The inter-row 

spacing was 0.7 m; the distance between plants in the row was 0.25 m. Self-pollination was 

carried out using individual parchment bags. The accessions were described in compliance with 

the method [16]. During the growing period, the following phenological observations were made: 

sowing date, germination date, 50% flowering date. The plant height was measured from the soil 

surface to the head attachment point. The total number of leaves per plant was counted. The leaf 

area during anthesis was determined by LS Osipova’s method [17]. 

Downy mildew affection in the field was assessed on a 9-point scale-classifier of resistance 

by calculating the percentage of plants with type I infection, where 9 points - very high resistance, 

7 points - high resistance, 5 points - low susceptibility, 3 points - medium susceptibility, and 1 

point - high susceptibility. The degree of rust damage in the field was ranked on a 9-point scale, 

where 1 point - the plant is not affected even after artificial contamination, and 9 points - the 

maximum damage [18]. Three points were given to resistant plants. The average score was 

determined for five plants in the plot. Seeds of a local broomrape population for artificial 

contamination of sunflower were harvested from collection sunflower accessions grown in the 

scientific four-field crop rotation field of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev 

of NAAS in 2018. Resistance was assessed in an artificial climate (phytotron) by resistance 

diagnostics method [19]. The degree of damage was calculated as the number of parasitic 

peduncles per sunflower plant. 

The average performance was determined by weighing seeds from five heads. The 1000-

seed weight and huskness were determined in compliance with the current standard [20]. The oil 

content in seeds was determined by magnetic resonance imaging on an NMR analyzer MQC-5. 

Seeds from freely pollinated plants were taken for oil content analysis. 

Seeds for fatty acid composition and oil content analyses were sampled from individual 

plants and from small plots [21]. To analyze the fatty acid composition of oil, seeds were taken 

from plants isolated under parchment bags during anthesis. The fatty acid composition was 

determined by gas chromatography of fatty acid methyl esters on a gas chromatographer 

Selmichrom 2 by Peisker’s modified method [22]. The contents of seven major fatty acids were 

determined. Accessions with the oleic acid content over 75% were considered high oleic; with the 

oleic acid content ranging 35% to 75% - mid-oleic; with the oleic acid content below 35% - 

linoleic (low oleic) [23]. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Selection of high oleic biotypes from the variety began in 2007. Calathidiums of about 50 

plants of the variety were isolated and self-pollinated during anthesis. The variety turned out to 

have low autofertility; hence, sufficient numbers of seeds for further work were only gathered 
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from 22 heads. Analysis of the fatty acid composition of oil in individual heads showed that the 

average content of oleic acid in oil from Kruiz seeds was 70.81 ± 2.35%, with minimum and 

maximum of 53.04% and 88.55%, respectively. 

As to hybrid combinations created by fertility-based crossings in 2007, the oleic acid 

content in oil from F1 seeds gathered from heads of genotypes Mkh215B/Kruiz.6, 

Mkh215B/Kruiz.7, and Mkh215B/Kruiz.35 ranged from 58.21% to 61.70%. The oleic acid 

content in oil from F1 seeds gathered from heads of genotypes Kh1012B/Kruiz.30 and 

Kh1012B/Kruiz.35 was 66.03% and 58.20%, respectively. The oleic acid content in oil from F1 

seeds gathered from heads of the genotype Kruiz/Kh1012B was 59.41%. Therefore, the oil from 

seeds of all F1 hybrid combinations used for further selection of high-oleic biotypes was 

characterized by medium content of oleic acid - from 58.20% to 66.03%. 

In the following years, the best plants were self-pollinated and high-oleic biotypes were 

selected annually. Non-lodging plants, minimally affected by diseases, with the maximum number 

of set seeds were selected. A high content of oleic acid was the main selection criterion, but in 

some of the best plants its content was medium or low. 

Morphological and biochemical homogeneity of several traits, in particular in genotypes 

derived from self-pollinated plants of the variety, was achieved in I7-I10 generations of self-

pollination. In 2019, the obtained self-pollinated lines were tested for the ability to fix pollen 

sterility by applying their pollen on calathidiums of sterile lines - sources of cytoplasmic male 

sterility. Having tested the created hybrid combinations, specifically having determined the 

percentages of sterile and fertile plants, we divided the new lines into two groups: lines-sterility 

fixers and lines-pollen fertility restorers in 2020. In 2021, conversion of the lines-sterility fixers on 

sterile basis was continued. 

Based on the seven original hybrid combinations presented in the article, 33 self-pollinated 

sunflower lines with valuable economic characteristics have been created. Of them, 28 lines are 

sterility fixers (18 high-oleic lines and 10 low-oleic lines, which make up 53.8% of the total 

number of lines) and five lines are pollen fertility restorers (four high-oleic lines and one low-oleic 

line, which make up 9.6% of the total number of lines). 

It should be noted that there were no pollen fertility restorers among the self-pollinated 

lines originated from variety-line hybrid combinations Mkh215B/Kruiz.6, Mkh215B/Kruiz.7, 

Mkh215B/Kruiz.35, Kh1012B/Kruiz.30, Kh1012B/Kruiz.35, and Kruiz/Kh1012B. From the 

hybrid combination Kh52B/Kruiz.35, 10 lines – sterility fixers and five lines – pollen fertility 

restorers have been created. 

Regarding the results of selections from individual plants of the variety, 19 self-pollinated 

sunflower lines have been created. Of them, 11 lines are sterility fixers (five high-oleic lines, two 

mid-oleic lines, and four low-oleic lines, making up 21.0% of the total number of lines) and eight 

lines are pollen fertility restorers (three high-oleic lines, two mid-oleic lines, and three low-oleic 

lines, making up 15.4% of the total number of lines). 

A total of 52 self-pollinated sunflower lines have been created. Of them, 39 lines are 

sterility fixers (23 high-oleic lines, two mid-oleic lines, and three linoleic lines, which together 

account for 75.0% of the total number of lines) and 13 lines are pollen fertility restorers (seven 

high-oleic lines, two mid-oleic lines, and four linoleic lines, accounting for 25.3% of the total 

number of lines). Such results are in agreement with other researchers’ conclusions about broad 

genetic basis of varieties-populations and possibilities of creating both pollen fertility restorers and 

sterility fixers on their basis [24, 25]. 

Of the 28 lines – sterility fixers derived from variety-line hybrid combinations, the 

percentage of high-oleic ones is 34.6% of the total number of lines (18 lines). Of the nine lines-

sterility fixers originated from individual plants of the variety, the percentage of high-oleic ones is 

9.6% of the total number of lines (5 lines). Thus, despite the higher content of oleic acid in oil 



ДЖЕРЕЛА ТА ДОНОРИ 
 

ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2021. № 29 

32 
 

 

from seeds of some original plants of the variety, the final number of high-oleic lines selected 

from variety-line hybrids was higher by 13 lines (25% of the total number of lines). 

The oleic acid content in oil from seeds of the original variety-line hybrid combinations 

ranged from 58.20% to 66.03%. At the same time, the oleic acid content in seeds of the new lines 

derived from variety-line combinations amounted to 89.07% (Table 2). This is in agreement with 

data of other researchers who detected high-oleic genotypes in the offspring of mid-oleic ones, 

explaining this by the presence of three complementary genes responsible for high content of oleic 

acid [26]. 

In 2019-2021, we assessed the economic characteristics of the best fifteen lines – sterility 

fixers with a high content of oleic acid in oil, which were derived from lines Mkh215B, Kh1012B 

and Kh52B (Table 2). The "seedlings-flowering" period of the lines derived from a variety-line 

hybrid (line Mkh215B) combination ranged 53 to 56 days in two study years, ie was 1-3 days 

longer than that of the original line, Mkh215B, but shorter than that of the lines originated from 

lines Kh1012 B (55-58 days) and Kh52B (54-59 days). The diversity of the new lines in terms of 

growing period is important for heterosis breeding, as it allows for creation of hybrids belonging 

to different maturity groups. All the new lines were more early-ripening than the original variety-

population, Kruiz (the length of "seedlings-flowering" period is 70 days [27]). 

 

Table 1. Output of self-pollinated sunflower lines - sterility fixers and pollen fertility 

restorers from the hybrids and variety Kruiz 

Original genotype 

T
o
ta

l 
n
u
m

b
er

 o
f 

li
n
es

 

Number of new lines 

Sterility fixers  Pollen fertility restorers 

Oil type 

High-oleic Mid-oleic Linoleic High-oleic Mid-oleic Linoleic 

n %1) n %1) n %1) n %1) n %1) n %1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мkh215B/Kruiz.6 9 4 7.7 0 0.0 5 9.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Мkh215B/Kruiz.7 1 1 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Мkh 215 B/Kruiz.35 1 1 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

KH1012B/ Kruiz.30 1 1 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

KH1012B/ Kruiz.35 3 3 5.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

KH 52 B/ Kruiz.35 15 7 13.5 0 0.0 3 5.8 4 7.7 0 0.0 1 1.9 

Kruiz/ KH 1012 B 3 1 1.9 0 0.0 2 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total number of lines – 

descendents of hybrid 

combin. 
33 18 34.6 0 0.0 10 19.2 4 7.7 0 0.0 1 1.9 

Kruiz.4 1 0 0.0 0 0.0 1 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Kruiz.16 2 2 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Kruiz.18 4 0 0.0 0 0.0 1 1.9 0 0.0 0 0.0 3 5.8 

Kruiz.20 10 3 5.8 1 1.9 1 1.9 3 5.8 2 3.8 0 0.0 

Kruiz.21 2 0 0.0 1 1.9 1 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total number of lines – 

descendents of individual 

plants of the variety 
19 5 9.6 2 3.8 4 7.7 3 5.8 2 3.8 3 5.8 

Total 52 23 44.3 2 3.8 14 26.9 7 13.5 2 3.8 4 7.7 

Note: 1) – percentage of the total number of lines 
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The average performance of plants − descendants of line Mkh215B varied from 23.7g to 

30.5g, which is similar to or exceeds the performance of the original line (21.4g). The 

performance of the lines derived from line Kh1012B was significantly inferior to that of the 

original linet (12.2-17.2g in the new lines vs. 22.8g in the original line). 

 

Table 2.1. Economic characteristics of the new self-pollinated sunflower lines – sterility 

fixers, their original lines and variety Kruiz, 2019-2021. 

Original/new 

line 

Performance, g of seeds 

per plant 

1000-seed weight, g Huskness, % 

2019 2021 Mean 2019 2021 Mean 2019 2021 Mean 

Lines – descendents of Мkh 215 B 

Kh 0218 B 22.4 25.0 23.7 34.8 32.4 33.6 30.6 31.0 30.8 

Kh 0418 B 25.0 36.0 30.5 49.8 43.0 46.4 32.8 38.0 35.4 

Kh 0518 B 34.8 23.6 29.2 31.8 29.3 30.6 28.9 26.0 27.5 

Kh 0718 B 20.0 22.8 21.4 36.8 32.8 34.8 32.2 35.5 33.9 

Kh 0818 B 32.8 27.2 30.0 49.5 35.7 42.6 35.8 35.6 35.7 

Kh 1018 B 21.2 22.6 21.9 33.5 30.3 31.9 33.1 33.0 33.1 

Lines – descendents of Kh 1012 B 

Kh 0118 B 15.6 17.2 16.4 32.5 22.2 27.4 35.5 38.0 36.8 

Kh 4618 B 10.0 12.2 11.1 25.3 20.2 22.8 27.3 30.8 29.1 

Kh 1012 B 33.5 22.8 28.2 29.5 25.1 27.3 24.8 23.9 24.4 

Lines – descendents of Kh 52 B 

Kh 4918 B 25.6 18.0 21.8 29.5 24.9 27.2 32.0 35.0 33.5 

Kh 5018 B 14.8 19.0 16.9 37.0 30.5 33.8 31.1 25.7 28.4 

Kh 5118 B 8.8 12.6 10.7 38.0 24.7 31.4 36.4 37.0 36.7 

Kh 5318 B 16.0 12.6 14.3 32.5 37.0 34.8 32.0 33.0 32.5 

Kh 5818 B 24.4 14.0 19.2 33.0 20.2 26.6 29.5 30.0 29.8 

Kh 6218 B 24.0 18.0 21.0 31.3 34.2 32.8 23.8 29.0 26.4 

Kh 6318 B 31.2 27.6 29.4 37.3 36.0 36.7 26.2 27.7 27.0 

Kh 52 B 45.3 49.1 47.2 66.1 57.4 61.8 32.0 34.2 33.1 

 

Table 2.2. Economic characteristics of the new self-pollinated sunflower lines - sterility 

fixers, their original lines and variety Kruiz, 2019-2021. 

 "Seedlings-flowering" 

period, days 
Oil content in seeds, % 

oleic acid content in oil, % 

2019 2021 Mean 2019 2021 Mean 2019 2021 Mean 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lines – descendents of Мkh 215 B 

Kh 0218 B 52 54 53 38.37 38.74 38.56 86.20 86.44 86.32 

Kh 0418 B 53 53 53 38.84 36.27 37.56 86.57 85.22 85.90 

Kh 0518 B 53 57 55 37.00 39.36 38.18 87.25 88.05 87.65 

Kh 0718 B 57 59 58 46.48 45.21 45.85 86.08 82.90 84.49 

Kh 0818 B 57 57 57 35.80 32.22 34.01 82.75 81.84 82.30 

Kh 1018 B 53 58 56 46.21 37.48 41.85 87.33 82.33 84.83 

Мkh 215 

B 

51 53 52 50.02 48.83 49.42 30.21 28.33 29.27 

Lines – descendents of Kh 1012 B 

Kh 0118 B 52 57 55 30.58 31.28 30.93 85.67 86.48 86.08 

Kh 4618 B 57 59 58 38.92 42.32 40.62 87.45 87.23 87.34 
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End of Table 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kh 1012 B 55 57 56 51.06 46.60 48.83 20.15 22.17 21.10 

Lines – descendents of Kh 52 B 

Kh 4918 B 53 58 56 42.11 48.01 45.06 87.28 88.40 87.84 

Kh 5018 B 53 55 54 38.54 41.41 39.98 88.90 88.48 88.69 

Kh 5118 B 53 58 56 38.31 39.05 38.68 88.43 88.30 88.37 

Kh 5318 B 57 56 57 39.72 40.28 40.00 85.70 84.99 85.35 

Kh 5818 B 57 60 59 48.82 49.09 48.96 82.05 88.83 85.44 

Kh 6218 B 53 58 56 47.40 46.40 46.90 89.00 89.13 89.07 

Kh 6318 B 57 60 59 47.99 43.60 45.80 87.93 88.32 88.13 

Kh 52 B 56 56 56 33.11 44.46 38.79 25.73 21.20 23.46 

 

The performance of the descendents of line Kh 52 B line did not exceed that of the original 

line (47.2 g) and was much lower than the performance of the variety-population, Kruiz, (83.0 g 

[27]).Thus, long-term targeted selection of high-oleic biotypes did not mean selection of high-

yielding plants. Of the new lines, line Kh 0418 B had the best performance (30.5 g of seeds per 

plant). 

As to the 1000-seed weight of the lines originated from Mkh 215 B (30.6-46.4 g), they 

exceeded the original line (28.9 g). The lines - descendants of line Kh 1012 B had the 1000-seed 

weight of 22.8-27.4 g, being inferior (-4.5 g) or similar to (+0.1 g) the original line (27.3 g). 

Unfortunately, the high 1000-seed weight of the original line, Kh 52 B, (61.8 g) was not inherited 

by the high-oleic offspring, so the selection of high-oleic genotypes was accompanied by loss of 

this valuable trait (high 1000-seed weight). The 1000-seed weight of the lines originated from line 

KhX 52 B was only 26.6-37.0 g, ie 43-60% related to the 1000-seed weight of the original line. 

The offspring of the variety did not inherit the high 1000-seed weight either (64.6 g [27]). The 

largest seeds were recorded in line Kh 0418 B (46.4 g). 

All the lines under investigation showed a high huskness, which was not lower than 27.0% 

(line Kh 6318 B) and amounted to 36.7% (line Kh 5118 B). The most productive line, Kh 0418 B, 

with the highest 1000-seed weight, was also noticeable for a very high huskness of 35.4%. Such 

high levels of this trait were not observed in any of the parental components (which had a medium 

huskness), and we believe that this is associated with a wide variability of this trait in the original 

variety-population, Kruiz, (mean huskness 28.7% [27]). 

In parallel with the high huskness, the oil content in seeds was low (not higher than 

45.85%) in the lines derived from Mk 215 B; the oil content was 40.62% in the lines derived from 

Kh 1012 B and 48.96% in the lines derived from K 52 B. Regarding the last group of lines, the oil 

content in seeds of some lines of this group was increased to 48.96% (up to +8.17% compared to 

the original line, KhX 52 B). Such expression of this trait was unexpected, because Kh 52 B is 

referred to high-protein and low-oil lines [28]. 

The targeted selection has created lines with a high content of oleic acid in oil, which 

consistently exceeded 85% in most lines. 

In 2019-2021, we studied the morphological features of the new self-pollinated lines 

derived from seven variety-line hybrid combinations. The diversity of the lines in terms of 

morphological features allows creating hybrids of different morphotypes, suitable for growing 

under different conditions. 

The lines derived from line Mx 215 B were taller than the original line (89-120 cm vs. 74 

cm) and had more leaves (25.5-36.1 vs. 22.5) (Table 3). As to the head diameter and leaf area, the 

new lines were comparable, inferior or superior (10.0-14.0 cm and 8.08-31.00 dm2, respectively) 

to the original line (12.9 cm and 26.68 dm2, respectively). Line Kh 1118 B had the greatest 
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number of leaves (36.1), though its leaf area was not the maximum (24.94 dm2). Line Kh 0918 B 

had the largest leaves (31.00 dm2). 

 

Table 3. Morphological features of the new self-pollinated sunflower lines – sterility fixers 

and their original genotypes, average for 2019-2021. 

Original/ 

new line 

Plant height, 

cm 

Head 

diameter, cm 
Leaf number Leaf area, dm2 

Head 

position, 

points 

Lines – descendents of Мkh 215 B 

Kh 0218 B 96 13.4 32.9 11.19 8 

Kh 0418 B 105 11.8 25.5 19.14 4 

Kh 0518 B 104 14.0 27.9 26.09 6 

Kh 0818 B 109 12.4 29.5 23.86 3 

Kh 0918 B 89 13.0 25.6 31.00 5 

Kh 1018 B 97 11.6 29.3 14.35 4 

Kh 1118 B 89 10.0 36.1 24.94 6 

Kh 3818 B 120 10.4 29.6 8.08 6 

Мkh 215 B 74 12.9 22.5 26.68 4 

Lines – descendents of Kh 1012 B 

Kh 0118 B 121 12.0 28.4 11.30 4 

Kh 4618 B 89 9.0 25.1 13.92 8 

Kh 1012 B 119 13.2 28.4 30.35 4 

Lines – descendents of Kh 52 B 

Kh 4218 B 102 12.0 29.7 8.56 4 

Kh 4918 B 97 11.0 25.0 23.89 8 

Kh 5018 B 107 10.8 28.3 12.10 8 

Kh 5118 B 102 11.8 30.4 15.95 5 

Kh 5318 B 91 12.0 31.2 12.91 6 

Kh 5818 B 95 13.8 36.1 15.20 4 

Kh 6118 B 98 10.6 34.0 10.60 3 

Kh 6218 B 96 10.4 30.2 13.52 3 

Kh 6318 B 103 12.2 34.8 16.06 4 

Kh 52 B 126 15.4 23.5 35.77 8 

 

The lines derived from Kh 1012 B were noticeable for plant height (121 and 89 cm vs. 119 

cm in the original line), the head diameter (12.0 and 9.0 cm vs. 13.2 cm in the original line), the 

leaf number (28.4 and 25.1 leaves vs. 28.4 leaves in the original line), and the leaf area (11.30 and 

13.92 dm2 vs. 30.35 dm2 in the original line). 

The lines derived from Kh 52 B were shorter (91-107 cm vs. 126 cm), had smaller heads 

(10.4-12.2 cm vs. 15.4 cm) and leaves (8.56-23.89 dm2 vs. 35.77 dm2) than the original line. 

None of these lines was comparable to the original variety-population, Kruiz, in terms of 

such an important morphological feature as plant height similar (185 cm [27]), which is a positive 

fact for breeding, since lines with such level of the feature would not be suitable for heterosis 

sunflower breeding. In general, further studies of expression of the studied morphological features 

of the lines in the first hybrid generation derived from these lines are needed. 

The head position relative to the stem significantly differed in the lines. The expression of 

this trait was ranked from 3 points (vertical) to 8 points (deflexed with a conspicuously bent stem). 

Parents with the head positions "semi-deflexed with a straight stem" (4 points) and "deflexed with 
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a straight stem" (6 points) are of particular value for heterosis hybrid breeding. This head position 

was intrinsic to lines Kh0418B, Kh0518B, Kh1018B, Kh1118B, Kh3818B, Kh0118B, Kh4218B, 

Kh5818B, and Kh6318B. It is noteworthy that the head position in the self-pollinated lines was 

not generally associated with the head position in the original genotypes. 

There are a number of features that breeders use to distinguish lines. Sunflower leaves 

boast a great diversity and, to describe them according to international classifiers, ten main 

features are used. The new lines differed significantly in the leaf traits (Table 4). The green 

pigmentation intensity of the leaf varied from weak (3 points) to moderate (5 points). Blistering 

was ranked from absent or very weak (1 point) to strong (7 points). Serrations ranged from rare or 

very small (1 point) to moderate (5 points). As to the cross section shape, leaf could be from 

strongly concave (1 point) to slightly convex (4 points). The leaf top shape varied from lanceolate 

(1 point) to pointed (8 points).  

 

Table 4. The leaf traits of the new self-pollinated sunflower lines-sterility fixers and their 

original lines (points), 2019 and 2021. 

Original/new 

line 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lines – descendents of Мkh215B 

Kh 0218 B 3 3 3 2 5 1 2 2 7 

Kh 0418 B 3 5 5 2 2 1 2 3 5 

Kh 0518 B 3 5 5 1 2 1 2 2 7 

Kh 0818 B 5 5 5 3 4 1 2 2 5 

Kh 0918 B 3 3 5 3 3 1 2 3 5 

Kh 1018 B 3 5 3 2 6 1 2 3 7 

Kh 1118 B 3 1 3 2 4 3 2 3 5 

Kh 3818 B 5 5 5 2 3 1 2 3 7 

Kh 4218 B 5 3 3 3 1 2 2 2 7 

Мkh 215 B 5 5 5 4 5 5 2 2 5 

Lines – descendents of Kh1012B 

Kh 0118 B 3 3 3 3 3 1 1 2 7 

Kh 4618 B 3 1 3 3 4 1 2 2 7 

Kh 1012 B 5 3 1 3 8 7 1 3 3 

Lines – descendents of Kh52B 

Kh 4918 B 3 7 3 2 2 1 2 1 7 

Kh 5018 B 3 7 1 3 2 1 2 1 7 

Kh 5118 B 3 3 3 3 4 1 2 1 7 

Kh 5318 B 3 3 5 3 3 1 2 1 5 

Kh 5818 B 3 3 3 3 3 1 2 1 5 

Kh 6118 B 3 3 3 3 3 1 2 1 7 

Kh 6218 B 3 3 3 3 3 1 2 1 7 

Kh 6318 B 3 1 3 3 3 1 2 1 7 

Kh 52 B 3 7 1 2 8 7 1 2 5 
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Ligules were absent or very small (1 point) to large (7 points). Wings were absent or very 

weak (1 point) to weak (2 points). The angle between the lowest and lateral veins varied from 

acute (1 point) to obtuse (3 points). The leaf top position relative to the blade attachment point 

varied from lowest (3 points) to highest (7 points). 

Thus, the created lines were characterized by diversity of the leaf traits, proving their 

distinctness and simplifying their description for uniformity and stability. The new lines also 

differed in the characteristics of ray flowers, such as density, arrangement, shape, length, and 

pigmentation. 

Resistance of the self-pollinated lines to pathogens and broomrape is one of the decisive 

characteristics for parents of heterosis hybrids. Resistance of the new lines to rust varied from 

slight signs of disease (3 points) to severe damage (9 points) (Table 5). The new lines were highly 

(7 points) or very high (9 points) resistant to downy mildew in the field. 

 

Table 5. Rust- and broomrape-induced damage and downy mildew resistance groups of the 

new self-pollinated sunflower lines-sterility fixers and their original lines 

Line 

R
u
st

1
)  

D
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n
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)  
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p
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)  Line 

R
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1
)  
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o
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p
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)  

Kh 0118 B 3 7 0.8 Kh 4918 B 3 7 2.1 

Kh 0218 B 5 9 8.4 Kh 5018 B 3 7 1.3 

Kh 0418 B 5 7 0.9 Kh 5118 B 3 7 0.6 

Kh 0518 B 5 7 0.7 Kh 5318 B 5 9 1.1 

Kh 0818 B 5 7 4.8 Kh 5818 B 5 7 0.7 

Kh 0918 B 5 9 0.1 Kh 6118 B 3 9 1.1 

Kh 1018 B 3 9 2.3 Kh 6218 B 3 7 0.1 

Kh 1118 B 5 7 0.3 Kh 6318 B 3 7 1.4 

Kh 3818 B 9 7 22.8 Мх 215 B 5 7 7.9 

Kh 4218 B 5 7 0.8 Kh 1012 B 3 7 8.5 

Kh 4618 B 7 9 0.7 Kh 52 B 3 7 2.3 

Note: 1) – natural conditions; 2019; damage degree, points 
2) – natural conditions; 2021; resistance group, points 

3) – artificial conditions (phytotron); 2018-2019 winter; damage degree (number of parasitic peduncles per 

sunflower plant) 

 

As for the broomrape, the phytotron tests identified lines with the lowest damage by a local 

population of the parasite. These are lines Kh 0918 B and Kh 6218 B: the degree of broomrape-

induced damage was 0.1 peduncle of the parasite per sunflower plant. Of the new lines, we should 

distinguish lines with group resistance. In particular, lines Kh 1018 B and Kh 6118 B showed very 

high resistance to rust and downy mildew. Lines Kh 0118 B, Kh 0418 B, Kh 0518 B, Kh 0918 B, 

Kh 1118 B, Kh 4218 B, Kh 5118 B, Kh 5818 B, and Kh 6218 B were highlighted as highly 

resistant to downy mildew and broomrape. 

After conversion to a sterile basis, the studied lines will be included in a breeding program 

to create heterosis sunflower hybrids with a high content of oleic acid in oil. 

 

CONCLUSIONS 

It was found that the average content of oleic acid in Kruiz oil was 70.81 ± 2.35%, with 

fluctuations in some heads from 53.04% to 88.55%. 
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The prospects of using mid-oleic variety-line hybrid combinations in sunflower breeding 

for high oleic acid content have been proven. Oil from seeds of the initial variety-line hybrid 

combinations (Mkh 215 B / Kruiz.6, Mkh 215 B / Kruiz.7, Mkh 215 B / Kruiz.35, Kh 1012 B / 

Kruiz.30, Kh 1012 B / Kruiz.35, and Kruiz / Kh 1012 B) was characterized by a moderate content 

of oleic acid (58.20 - 66.03%).The content of oleic acid in seeds of the lines derived from these 

hybrid combinations amounted to 89.07%. 

From the variety-line hybrid combinations and individual plants of the variety, a total of 52 

self-pollinated lines have been created, of which 39 lines are sterility fixers (including 23 high-

oleic lines) and 13 lines are pollen fertility restorers (including seven high-oleic lines). 

The "seedlings - flowering" period in the lines originated from the variety-line hybrid 

combinations lasted (on average for two study years) from 53 days to 59 days, allowing for 

creation of hybrids of different maturity groups. 

The high 1000-seed weight of the original line, Kh 52 B, (61.8 g) was not inherited by the 

high-oleic offspring. The 1000-seed weight of the lines derived from Kh 52 B was 26.6-37.0 g, ie 

43-60% of the 1000-seed weight of the original line. 

The "head position relative to the stem" trait in the self-pollinated lines was generally not 

associated with this trait in the original genotypes. The breeding-valuable positions of the head 

"semi-deflexed with a straight stem" and "deflexed with a straight stem" were inherent to lines Kh 

0418 B, Kh 0518 B, Kh 1018 B, Kh1118 B, Kh 3818 B, Kh 0118 B, Kh 4218 B, Kh 5818 B, and 

Kh 6318 B. The created lines were diverse in terms of the leaf and ray flower characteristics, 

proving their distinctness and simplifying their description for uniformity and stability. 

Lines with group resistance to diseases and broomrape have been identified. In particular, 

lines Kh 1018 B and Kh 6118 B were noticeable for very high resistance to rust and downy 

mildew. Lines Kh 0118 B, Kh 0418 B, Kh 0518 B, Kh 0918 B, Kh 1118 B, Kh 4218 B, Kh 5118 

B, Kh5818 B, and Kh 6218 B were classed as highly resistant to downy mildew and broomrape. 

After conversion to a sterile basis, the created lines - sterility fixers and their sterile 

analogues will be included in breeding programs to create heterosis sunflower hybrids with a high 

content of oleic acid in oil. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ СОНЯШНИКУ В СЕЛЕКЦІЇ НА 

ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ В ОЛІЇ 

 

Мета полягає у вивченні зразків національної колекції генетичних ресурсів рослин 

України як вихідного матеріалу для створення самозапилених ліній соняшнику, з високим 

вмістом олеїнової кислоти в олії та комплексом цінних господарських ознак. 

Результати та обговорення. В результаті доборів з високоолеїнового сорту-

популяції Круїз і з його сортолінійних гібридних комбінацій з трьома лініями-

закріплювачами стерильності соняшнику Х1012Б, Мх215Б і Х52Б створено 52 самозапилені 

лінії, з яких 39 ліній-закріплювачів стерильності (з них 23 — високоолеїнові, з вмістом 

олеїнової кислоти вище 82 %, максимальний вміст 89,13%), та 13 ліній-відновників 
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фертильності пилку (з них сім – високоолеїнові). Тим самим доведено перспективність 

використання середньоолеїнових сортолінійних гібридних комбінацій у селекції соняшнику 

на високий вміст олеїнової кислоти. Тривалість періоду «сходи-цвітіння» нових ліній 

варіює від 53 до 59 діб, що дозволяє створювати на їх основі гібриди різних груп стиглості. 

Використання як вихідного генотипу крупнонасінної лінії Х 52 Б не призвело до отримання 

крупнонасінних високоолеїнових самозапилених ліній. Лінії різняться за ознаками листка 

та язичкових квіток. Виділено лінії з селекційно привабливим розташуванням кошика по 

відношенню до стебла: положення «напівобернене донизу разом із прямим стеблом», 

«обернене донизу з прямим стеблом». Виділено лінії з груповою стійкістю до іржі та 

несправжньої борошнистої роси, до несправжньої борошнистої роси та вовчка. 

Висновки. Після переведення на стерильну основу, створені лінії-закріплювачі 

стерильності та їх стерильні аналоги будуть включені до програми створення гетерозисних 

гібридів соняшника, з високим вмістом олеїнової кислоти в олії. 

Ключові слова: соняшник, генофонд, зразки, олія, жирнокислотний склад, олеїнова 

кислота, селекція, схрещування, самозапилення, лінія. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ГЕНОФОНДА ПОДСОЛНЕЧНИКА В СЕЛЕКЦИИ 

НА ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ В МАСЛЕ 

 

Цель заключается в изучении образцов национальной коллекции генетических 

ресурсов растений Украины, как исходного материала для создания самоопыленных линий 

подсолнечника, с высоким содержанием олеиновой кислоты в масле и комплексом ценных 

хозяйственных признаков.  

Результаты и обсуждение. В результате отборов из высокоолеинового сорта-

популяции Круиз и из его сортолинейных гибридных комбинаций с тремя линиями-

закрепителями стерильности подсолнечника Х 1012 Б, Мх 215 Б и Х 52 Б созданы 

52 самоопыленные линии, из которых 39 линий-закрепителей стерильности (из них 23 – 

высокоолеиновые, с содержанием олеиновой кислоты выше 82 %, максимальное 

содержание 89,13 %), и 13 линий-восстановителей фертильности пыльцы (из них семь – 

высокоолеиновые). Тем самым доказана перспективность использования среднеолеиновых 

сортолинейных гибридных комбинаций в селекции подсолнечника на высокое содержание 

олеиновой кислоты. Продолжительность периода «всходы-цветение» новых линий 

варьирует от 53 до 59 суток, что позволяет создавать на их основе гибриды разных групп 

спелости. Использование в качестве исходного генотипа крупносемянной линии Х52Б не 

привело к получению крупносемянных высокоолеиновых самоопыленных линий. Линии 

различаются по признакам листка и язычковых цветков. Выделены линии с селекционно 

привлекательным положением корзинки относительно стебля: положение «полуобернутое 

вниз вместе с прямым стеблем» и «обернутое вниз вместе с прямым стеблем». Выделены 

линии с групповой устойчивостью к ржавчине и ложной мучнистой росе, к ложной 

мучнистой росе и заразихе. 

Выводы. После перевода на стерильную основу, созданные линии-закрепители 

стерильности и их стерильные аналоги будут включены в программу создания 

гетерозисных гибридов подсолнечника, с высоким содержание олеиновой кислоты в масле. 

Ключевые слова: подсолнечник, генофонд, образцы, масло, жирнокислотный 

состав, олеиновая кислота, селекция, скрещивания, самоопыление, линия. 
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ОЦІНКА ЗРАЗКІВ МЯТИ КОЛОСКОВОЇ (MENTHA SPICATA L.)  

ЗА ЦІННИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ 
 

Наведено результати вивчення колекційних зразків робочої колекції м’яти 

колоскової, яка налічує 33 зразки, що зібрані з 10 країн світу: України — 18, Росії — 

3, по 2 зразки з Німеччини, Франції, Угорщини; по одному зразку з Англії, Болгарії, 

Бельгії, Словаччини, Чехії, Югославії. Розроблено класифікатор ознак рослин м’яти 

колоскової, який охоплює весь діапазон мінливості ознак рослин в межах виду Mentha 

spicata L. Виділені зразки-еталони та джерела цінних господарських ознак: висока 

продуктивність сухої трави: UG0600329 (206 г), UG0600251 (203 г); висока 

продуктивність сухого листя: UG0600251, UG0600329 (90 г); висока продуктивність 

сирого кореневища: UG0600308 (335 г), UG0600368 (315 г); великий діаметр куща: 

UG0600329 (94 см), UG0600268, UG0600285 (88 см); великий діаметр кореневища: 

UG0600335 (7,6 мм), UG0600249, UG0600268 (6,8 мм); високорослість: UG0600314 

(69 см); висока морoзоcтійкість (9 б.): UG0600226; висока стійкість (9 б.) до основних 

хвороб та шкідників UG0600266, UG0600268, UG0600285, UG0600249, UG0600250, 

UG0600286, UG0600308, UG0600328 та UG0600251. 

Ключові слова: м’ята колоскова, колекційні зразки, джерела ознак, 

продуктивність. 

 

ВСТУП 

У світлі сучасних вимог лікарського рослинництва (висока врожайність, 

придатність до механізованого виробництва, підвищення вимог до вмісту біологічно 

активних речовин (БАР), стійкість до шкідників і хвороб, абіотичних стресів, 

зменшення хімічних навантажень та чистоти довкілля), всебічне вивчення, 

використання і збереження генетичного потенціалу лікарських рослин набуває все 

більшого значення є необхідною умовою селекційного процесу. 

У межах конкретного роду до колекцій залучаються нові сучасні та місцеві сорти 

народної селекції, дикі форми, які відображають повний діапазон його різноманіття. Для 

забезпечення інтродукційного та селекційного процесів, важливим етапом є формування 

колекцій вихідного матеріалу та всебічне його вивчення. Основою формування колекції 

м’яти є оцінка зразків за основними цінними господарськими ознаками. 

Успіх селекційної роботи з м’ятою визначається ефективним використанням 

генетичного різноманіття зібраного генофонду. Кращі зразки колекції залучають до 

схрещувань у міжвидовій та внутрішньовидовій гібридизації. 

М'ята колоскова (Mentha spicata L.) багаторічна трав'яниста рослина з родини 

губоцвітих заввишки 50 – 100 см. Листки прості на коротких черешках або сидячі, 

овальні, або продовгувато-ланцетні, загострені і нерівно зубчасто-пильчасті. Квітки 

зібрані в колосоподібні суцвіття. Віночок фіолетово-ліловий. Рослину широко 
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використовують в кулінарії, вживають як прянощі. З неї отримують ефірну олію для  

парфумерії, кондитерської та лікеро-горілчаної промисловості, медицини, при 

виробництві мила та тютюнових виробів [1]. Ефірна олія м’яти колоскової (spearmint 

oil) — безбарвна, блідо-жовта чи зеленувата рідина із свіжим м’ятним ароматом, до 

складу якої входить карвон (20 – 70 %), ліналоол (8 – 11 %), лимонне (8 – 10%), 

фелландрен, ментон, ментол, дигідрокарвон ацетат та інші ефіри. Олію м’яти колоскової 

використовують як вітрогінний, спазмолітичний, діуретичний, антисептичний, 

бактерицидний, жовчогінний, потогінний, відхаркувальний, загоювальний, 

стимулюючий, шлунковий, тонізуючий засіб, який включають до складу харчових 

продуктів, а також у виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв. Водний настій 

допомагає при гикавці, нудоті, розладі шлунку та метеоризмі. Ефірна олія та продукти її 

переробки полегшує головний біль та використовується при різних шкірних 

захворюваннях. В азійських країнах використовують для лікування малярії, а в Греції – 

як відновлювальний засіб та ароматизатор для ванн [2]. 

Зразки м’яти колоскової є джерелом морозостійкості, стійкості до шкідників і 

хвороб, високого вмісту карвону та ментолу, що є цінним для селекційної роботи з 

м’ятою різного напряму [3, 4]. 

Метою нашої роботи є вивчення нових зразків м’яти, виділення зразків еталонів 

та джерел цінних ознак, формування та примноження колекцій, використання цінних 

зразків генофонду в селекційній роботі, навчальній та просвітницькій діяльності. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проводили на Дослідній станції лікарських рослин Інституту 

агроекології і природокористування НААН (ДСЛР) (Полтавська область) з 2014 по 2019 

рік. Об’єктами наших досліджень були колекційні зразки м’яти колоскової базової 

колекції м’яти, яка налічує 271 зразок 13 видів (Mentha aquatica L., M. arvensis L, 

M. canadensis L., M.×carinthiaca Host., M.×piperita L., M.×gentilis L., M. longifolia L., 

M. rotundifolia L., M.spicata L, M.×villosa Huds., M.×verticilliata L., M.×villosonervata 

Opiz., M. citrata Ehrh), що розміщені на території ботанічного розсаднику та в полях 

селекційно-насінницької сівозміни установи. 

Природні умови регіону сприятливі для росту і розвитку колекційних зразків 

м’яти. ДСЛР розташована в східній лівобережній частині лісостепової зони України на 

висоті 160 м над рівнем моря, на другій терасі лівого берега річки Сули, займаючи 

центральну частину Полтавської області. Клімат зони станції помірно-континентальний 

має перехідний характер між м'яким кліматом Західної Європи і континентальним 

кліматом східних районів Європейської частини СНД.  

Весняно-літній період станції характеризується посухами і суховіями. На цій 

території переважають зимою і восени західні вітри, весною — панують східні, а 

протягом літа — північно-західні вітри. Середньорічна температура по даним 

Лубенської метеостанції коливається в межах 5,5 – 8,0 °С. Найжаркіший місяць — 

липень з середньою температурою — 21 °С і максимальною — 38°С. Найхолодніший 

місяць — січень, з середньою температурою — 6,7оС. Абсолютний мінімум припадає на 

лютий — −30,3 оС. Перший приморозок відмічається в середньому 25 – 30 вересня, 

останній — 15 – 20 травня. Сума позитивних температур більше 0 оС становить біля 

3100 °C. Сума активних температур вище 5 °С становить 3330 °C. Загальний період з 

температурою більше 5°С становить 205 днів, з температурою більше 10°С — 165, з 

температурою вище 15°С — 116 днів [5]. 

Упродовж періоду досліджень (2014–2019 рр.) погодні умови були відносно 

сприятливими для росту й розвитку колекційних зразків м’яти колоскової. 
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Метеорологічні умови 2014 року характеризувалися таким чином: у квітні та 

травні спостерігалося значне підвищення температури повітря на 2,1 – 3,1°С на фоні 

значної кількості опадів — 182 % від середньо багаторічного значення у квітні та 126 % 

— у травні, що зумовило раннє відновлення вегетації зимуючих видів лікарських рослин 

та сприяло активному росту та розвитку рослин у весняний період.  огодні умови у черні 

відрізнялися зниженням температур повітря на 0,5°С від середнього значення та 

зменшенням кількості опадів, випало 86 % від норми.  

Друга половина вегетаційного періоду 2014 року характеризується підвищенням 

середньомісячної температуру повітря на 2,1°С у липні, на 2,4оС у серпні та на 1,2оС у 

вересні. Протягом даного періоду відмічено нестачу ґрунтової вологи через низьку 

кількість опадів, у липні — 84%, у серпні — 46%, у вересні — 83% від середньо 

багаторічного значення [6].  

Метеорологічні умови протягом 2015 року відрізнялися перезволоженим 

періодом у першій половині вегетації та в край посушливим періодом в другій половині 

вегетації. Так, у весняний період температурні показники були дещо вищими від 

середньо-багаторічних даних, у квітні — на 1,6 ºС, травні — на 1,1 ºС. У той же час 

кількість опадів яка випала, була у квітні на рівні середньо багаторічних даних, у травні 

перевищувала норму майже вдвічі — випало 78 мм при нормі 38 мм.  

Літні місяці характеризувалися підвищеними показниками  температурного 

режиму, у порівнянні з багаторічними даними, в середньому на 0,6 – 0,9 ºС. Розподіл 

опадів за літній період був вкрай нерівномірний. Так, у червні випало на 19 мм більше 

від норми, у липні — на 21,5 мм менше від норми, а в серпні — опади були відсутні 

взагалі, при нормі 56,5 мм. 

Вересень був аномально спекотним, температурні показники були на 4,4 °С вище 

за норму, опадів випало на рівні норми — 40 мм, але їх розподіл по періоду 

нерівномірний, у першій декаді випало 37 мм. Загалом погодні умови вегетаційного 

періоду в першій половині були сприятливими для росту та розвитку лікарських 

культур, у другій половині вегетаційного періоду відчувалася гостра нестача ґрунтової 

вологи на фоні високих температур. 

Перезимівлю рослини колекції пройшли задовільно, весняне відростання 

спостерігалось вже в ІІІ декаді лютого — І декаді березня. Різкі перепади температур 

пригнічували подальший розвиток рослин. Протягом 22 – 26 березня спостерігалось 

зниження температури повітря до −3 – 5ºС, що негативно позначилось на більшості 

зразків колекції. Відмічено незначне пошкодження надземних органів колекційних 

зразків. 

Квітень і травень характеризувалися помірною кількістю опадів (49,2 та 66,1  мм 

відповідно) та оптимальним температурним режимом, що сприятливо вплинуло на ріст і 

розвиток лікарських рослин першого року вегетації.  

Літні місяці — червень та серпень були сприятливі за температурним та водним 

режимом для рослин м’яти, а липень характеризувався суховійними вітрами, 

підвищеними температурами (до 35 °С) та малою кількістю опадів — 25 мм, що на 

41 мм менше від середньо-багаторічної кількості. Серпень та вересень були теплішими 

та мали більшу кількість опадів в порівнянні з середньо-багаторічними даними. 

Жовтень був несприятливий для більшості лікарських культур, які мали довгий період 

вегетації. Осінні приморозки сягали до −10ºС, що сприяло скороченню вегетаційного 

періоду [6]. 

Погодні умови 2016 року характеризувалися перезволоженим періодом в першій 

половині вегетації (у травні випало 151,1 мм опадів при нормі 38,1 мм) та вкрай 

посушливим періодом в другій половині (у липні та серпні випало на 25,5 та 32,5 мм 
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опадів менше в порівнянні з середньо-багаторічними даними). У вересні температурні 

показники були на 0,5 °С вищі за норму.  

Метеорологічні умови 2017 року відрізнявся підвищеною температурою повітря і 

недостатньою кількістю опадів. Вологим був лише липень — випало 90 мм у вигляді 

дощу при нормі 66,5 мм. Серпень вирізнявся високою середньодобовою температурою 

повітря — 22,6 °С (при середньобагаторічних значеннях 19,7 °С), опадів випало лише 

14,2 мм при нормі 56,5 мм. У вересні температурні показники були на 4,7 °С вище за 

норму, а фоні малої кількості ефективних опадів (випало 25,6  мм при нормі 40,9 мм). 

Погодні умови вегетаційного періоду 2018 та 2019 років у першій половині були 

сприятливі для росту і розвитку лікарських рослин, а в другій половині вегетаційного 

періоду відчувалася гостра нестача ґрунтової вологи на фоні високих температур, що 

негативно вплинуло на формування насіння колекційних зразків. 

Загалом погодно-кліматичні умови року можна охарактеризувати як відносно 

сприятливі для вегетації переважної більшості колекційних зразків, що дозволило їх 

зберегти та провести запланований обсяг досліджень.  Ґрунти ДСЛР — чорнозем 

потужний малогумусний слабовилугуваний легкосуглинковий та чорнозем потужний 

малогумусний, слабковилугуваний, легкосуглинковий, які характеризуються потужним 

гумусовим горизонтом але невисоким вмістом гумусу — 2,25 – 2,50%. За механічним 

складом вони легкі, що сприяє якісній обробці ґрунту [5]. 

Вивчення колекційних зразків м’яти колоскової проводили згідно методики 

формування та ведення колекцій лікарських рослин та методики досліджень при 

інтродукції лікарських рослин [7, 8]. Дослідження та оцінку колекційних зразків м’яти 

на стійкість до найбільш поширених шкідників та хвороб здійснювали за методикою 

В.П. Ісікова [9]. Оцінку колекційних зразків проводили в ботанічному розсаднику та на 

дослідних полях селекційно-насінницької сівозміни ДСЛР. У роботі використовували 

польові, вимірювально-вагові та математично-статистичні методи.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Зараз базова колекція м’яти налічує 271 зразок 13 видів (Mentha aquatica L., 

M. arvensis L, M. canadensis L., M.×carinthiaca Host., M.×piperita L., M.×gentilis L., 

M. longifolia L., M.×rotundifolia L., M.×spicata L, M.×villosa Huds., M.×verticilliata L., 

M.×villosonervata Opiz., M.×citrata Ehrh). Частка колекційних зразків M. spicata L. 

складає 12 % від загальної кількості зразків. 

Найбільша частина зразків м’яти колоскової  походить з України — 18 (55 %), 

Росії — 3 (9 %), по 2 зразки (6 %) з Німеччини, Франції, Угорщини; по одному зразку 

(3 %) з Англії, Болгарії, Бельгії, Словаччини, Чехії, Югославії. 

У 2014–2019 роках були проведені дослідження з вивчення колекційних зразків 

Mentha spicata L. за комплексом цінних ознак. Оцінку зразків проводили за наступними 

ознаками: продуктивність (надземної маси, листя, кореневищ), біометричні показники: 

висота рослин, діаметр куща та кореневища, стійкість до шкідників і хвороб.  

При проведенні комплексної оцінки  зразків за морфологічними та цінними 

господарськими ознаками в умовах 2014–2015 років за продуктивністю сухої трави 

виділилися зразки: UG0600329   — 206 г, UG0600251 — 203 г; UG0600268 — 138 г, 

UG0600328 — 124 г; за продуктивністю сухого листя: UG0600251, UG0600329 — 90 г, 

UG0600328 — 66 г; за продуктивністю сирого кореневища: UG0600308 — 335 г, 

UG0600368 — 315 г, UG0600329 — 288 г, UG0600286 — 278 г, UG0600330 — 270 г, у 

порівнянні із стандартом UG0600333, що мав продуктивність сухої трави — 76 г, листя 

— 41 г, сирого кореня — 180 г. Найнижча продуктивність сухої трави виявлена у зразка 
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— 42 г, сухого листя — UG0600332 — 29 г, сирого коріння — UG0600332 — 38 г (рис. 

1).  

Найбільший діаметр куща спостерігався у зразків UG0600329 — 94 см, 

UG0600268, UG0600285 — 88 см, UG0600251 — 86 см, UG0600286 — 85 см, а 

найменший у UG0600336 — 63 см. Найбільший діаметр кореневища виявлено у зразка 

UG0600335 — 7,6 мм, UG0600249, UG0600268 — 6,8 мм, а найменший — у UG0600330 

— 4,0 мм. Найвисокорослішими виявилися зразки UG0600314 — 69 см, UG0600285 — 

67 см, та UG0600334 — 66 см, UG0600250, UG0600251, UG0600329, UG0600334 — 

66 см, а найнижчим — UG0600332 — 41 см, тоді коли стандарт UG0600333 мав діаметр 

куща 76 см, висоту рослин — 57 см, діаметр кореневища 5,5 мм.  

 
Рис.1. Продуктивність зразків м’яти колоскової 

 

НІР становить для діаметра куща 8 см, діаметра кореневища 0,9 см, висоти рослин 8 см 

(рис. 2). 

 

 
Рис.2. Висота рослин та діаметр куща зразків м’яти колоскової 
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Серед вивчених зразків найвищу стійкість (9 б.) до антракнозу (Sphaceloma menthae 

Jenk), борошнистої роси (Erysiphe cichoracearum D.C. f. Menthae), іржі (Puccinia menthae 

Pers.), м’ятної попелиці (Aphis menthae L.), цикад строкатої (Eupteryx atropunctata G.) і 

жовтуватої (Empoasca flavescens F.), багатоїдних шкідників: совки-гамми (Autographa gamma 

Z.), лучного метелика (Pyraustra sticticalis L.) встановлено у зразків UG0600266, UG0600268, 

UG0600285, UG0600249, UG0600250, UG0600286, UG0600308, UG0600328 та UG0600251 

(рис. 3, 4). 

За результатами роботи з колекцією м’яти розроблено класифікатор ознак рослин 

м’яти колоскової за 92 ознаками і сумарною кількістю рівнів прояву 293, що охоплює весь 

діапазон мінливості ознак рослин в межах виду Mentha spicata L. і є основою для 

систематизації зразків — еталонів і форм ознакових колекцій, які є потенційно придатними 

для можливого забезпечення вихідним матеріалом селекційних, наукових і навчальних 

програм. Структура класифікатора подає повну характеристику зразків, які відповідають 

запитам селекціонерів і науковців. 

 

 
Рис.3. Стійкість до основних хвороб зразків м’яти колоскової 

 

 
Рис.4. Стійкість до сисних та багатоїдних шкідників зразків м’яти колоскової 
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ВИСНОВКИ 

За результатом проведених досліджень з колекційними зразками м’яти колоскової  

сформовано робочу колекцію, яка нараховує 33 зразки з 10 країн світу і за результатами 

вивчення якої виділено джерела цінних господарських ознак, що сприяє ефективності 

селекційної роботи зі створення сортів різних напрямків господарського використання:  

висока продуктивність сухої трави: UG0600329 (206 г), UG0600251 (203 г); 

висока продуктивність сухого листя: UG0600251, UG0600329 (90 г); 

висока продуктивність сирого кореневища: UG0600308 (335 г), UG0600368 (315 г); 

великий діаметр куща: UG0600329 (94 см), UG0600268, UG0600285 (88 см); 

великий діаметр кореневища: UG0600335 (7,6 мм), UG0600249, UG0600268 (6,8 мм); 

високорослість: UG0600314 (69 см); 

висока морозостійкість (9 балів): UG0600226; 

висока стійкість (9 балів) до основних хвороб та шкідників UG0600266, UG0600268, 

UG0600285, UG0600249, UG0600250, UG0600286, UG0600308, UG0600328 та UG0600251. 

Розроблено класифікатор ознак рослин м’яти колоскової, який  охоплює весь діапазон 

мінливості ознак рослин в межах виду Mentha spicata L 
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ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ МЯТЫ КОЛОСКОВОЙ (MENTHA SPICATA L.) 

ПО ЦЕННЫМ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ 

 

Цель. Изучение новых образцов мяты, выделение образцов эталонов и источников 

ценных признаков, формирования и приумножения коллекции, использование ценных 

образцов генофонда мяты в селекционной работе и коллекций в учебной и 

просветительской деятельности. 

Результаты и обсуждения. Приведены результаты изучения коллекционных 

образцов рабочей коллекции мяты колосковой, которая насчитывает 33 образца из 10 стран 

мира: Украины — 18, России — 3, по 2 образца из Германии, Франции, Венгрии; по одному 

образцу из Англии, Болгарии, Бельгии, Словакии, Чехии, Югославии. 

По результатам работы с коллекцией мяты разработан классификатор признаков 

растений мяты колосковой, который охватывает весь диапазон изменчивости признаков 

растений в пределах вида Mentha spicata L. и является основой для систематизации 

образцов — эталонов и форм признаковых коллекций, которые являются потенциально 

пригодными для возможного обеспечение исходным материалом селекционных, научных и 

учебных программ. Структура классификатора дает полную характеристику образцов, 

соответствует запросам селекционеров и ученых. 

Выделенные образцы-эталоны и источники ценных хозяйственніх признаков: 

высокая продуктивность сухой травы: UG0600329 (206 г), UG0600251 (203 г); высокая 

продуктивность сухих листьев: UG0600251, UG0600329 (90 г); высокая продуктивность 

сырого корневища: UG0600308 (335 г), UG0600368 (315 г); большой диаметр куста: 

UG0600329 (94 см), UG0600268, UG0600285 (88 см); большой диаметр корневища: 

UG0600335 (7,6 мм), UG0600249, UG0600268 (6,8 мм); высокорослость: UG0600314 (69 

см); высокая морозостойкость (9 б.): UG0600226; высокая устойчивость (9 б.) к основным 

болезням (антракноза, мучнистой росы, ржавчины) и вредителей (сосущих и многоядных) 

UG0600266, UG0600268, UG0600285, UG0600249, UG0600250, UG0600286, UG0600308, 

UG0600328 и UG0600251. 

Выводы. В результате проведенных исследований с коллекционными образцами 

мяты колосковой сформирована рабочая коллекцияя, которая насчитывает 33 образца из 10 
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стран мира и по результатам изучения которой выделено источники ценных хозяйственных 

признаков, что способствует повышению эффективности селекционной работы по 

созданию сортов различных направлений хозяйственного использования. Разработан 

классификатор признаков растений мяты колосковой, который охватывает весь диапазон 

изменчивости признаков растений в пределах вида Mentha spicata L. 

Ключевые слова: мята колосковая, коллекционные образцы, источники признаков, 

продуктивность. 
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EVALUATION OF SPEARMINT (MENTHA SPICATA L.) ACCESSIONS FOR 

ECONOMIC AND VALUABLE TRAITS 

 

Aim. To study new spearmint accessions, to identify reference accessions and sources of 

valuable traits, to form and enrich collections, to use valuable accessions of the spearmint gene 

pool in breeding and the collections in educational and educational activities. 

Results and Discussion. The results of studying spearmint accessions of the working 

collection comprising 33 accessions collected from 10 countries: 18 from Ukraine, 3 from Russia, 

2 from Germany, 2 from France, 2 from Hungary, 1 from England, 1 from Bulgaria, 1 from 

Belgium, 1 from Slovakia, 1 from Czech Republic, and 1 from Yugoslavia. From these results on 

the spearmint collection, a classifier of spearmint plant traits was developed; it covers the entire 

range of variability of plant traits within the species Mentha spicata L. and is the basis for 

systematization of reference accessions and forms of trait collections, which are potentially 

suitable for providing starting material for breeding, scientific and educational programs. The 

classifier comprehensively describes the accessions, satisfying breeders’ and scientists’ needs. The 

following reference accessions and sources of economically valuable traits were selected: for high 

productivity of dry grass: UG0600329 (206 g), UG0600251 (203 g); for high productivity of dry 

leaves: UG0600251, UG0600329 (90 g); for high productivity of raw rhizome: UG0600308 (335 

g), UG0600368 (315 g); for large bush diameter: UG0600329 (94 cm), UG0600268, UG0600285 

(88 cm); for large rhizome diameter: UG0600335 (7.6 mm), UG0600249, UG0600268 (6.8 mm); 

for tall plants: UG0600314 (69 cm); for high (9 points) freezing tolerance: UG0600226; for high 

(9 points) resistance to major diseases (anthracnose, powdery mildew, rust) and pests (sucking and 

polyphagous) G0600266, UG0600268, UG0600285, UG0600249, UG0600250, UG0600286, 

UG0600308, UG0600328, and UG0600251. 

Conclusions. The studies on the collection spearmint accessions resulted in the working 

collection, which includes 33 accessions from 10 countries. The investigation of this collection 

allowed for identification of sources of valuable economic traits, increasing in the breeding 

efficiency to create varieties for different economic purposes. The classifier of spearmint plant 

traits was developed; it covers the entire range of variability of plant traits within the species 

Mentha spicata L. 

Keyword: spearmint, collection accessions, sources of traits, productivity. 
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РІЗНОМАНІТТЯ ХРЕСТОЦВІТИХ КУЛЬТУР НА ПРИКАРПАТСЬКІЙ 

ДЕРЖАВНІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ  
 

Наведено результати багаторічного вивчення зразків колекцій хрестоцвітих культур, 

використання їх у селекційному процесі, передання для подальшого вивчення та 

створення сортів і гібридів селекційним, навчальним та комерційним структурами. 

Колекція хрестоцвітих культур Прикарпатської державної сільськогосподарської 

дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН 

України нараховує 1008 зразків вітчизняного та іноземного походження: ріпаку 

озимого (Brassica napus var. biennis (Schübler & G. Martens) Reichenbach) — 440, 

ріпаку ярого (Brassica napus subsp. oleifera (de Candolle) Metzger) — 332, гірчиці білої 

(Sinapis alba L.) — 39, гірчиці сарептської (Brassica juncea Czern.) — 39, рижію ярого 

(Camelina sativa L.) — 60, рижію озимого (Camelina sativa L.) — 6, редьки олійної 

(Raphanus sativus L.) — 3, суріпиці ярої (Brassica silvestris L.) — 38, суріпиці озимої 

(Brassica silvestris L.) — 10, гірчиці чорної (Brassica nigra Koch.) — 23, перко 

озимого (Brassica silvestris/ Brassica chinensis L.) — 3. 

Ключові слова: інтродукція, хрестоцвіті культури, колекція. 
 

ВСТУП 

В Україні спостерігається чітка тенденція до збільшення споживання населенням 

різних олій із зменшенням використання жирів тваринного походження. Ситуація 

пояснюється бажанням людей зменшити в раціоні харчування вміст холестерину. 

Використання макухи та шроту є також найважливішим джерелом балансування кормового 

раціону в тваринництві та птахівництві. Тому переваги хрестоцвітих олійних культур і 

надзвичайний попит на олію обумовили стійку тенденцію до росту їх виробництва. 

Аналізуючи світовий ринок рослинницької продукції можна впевнено стверджувати, що 

виробництво хрестоцвітих культур залишиться досить  перспективним.  

За даними FAO stat [1] світове виробництво ріпаку у 2000 році склало 72375819 

тонн, що в 11 разів більше, ніж 50 років тому та вдвічі більше, ніж 20 років тому. В 

середньому за останні 20 років Україна займає дев’яте місце в світі по виробництву цієї 

культури після Канади, Китаю, Індії, Німеччини, Франції, Австралії, Польщі, 

Великобританії. У 2000 році Україною вироблено 2557200 тонн ріпаку. Використання цієї 

культури зростає в харчовому, кормовому і технічному напрямі, що ставить перед 

селекцією нові задачі [2, 3].  

Світове виробництво насіння гірчиці у 2000 році склало 540454 тонн, що удвічі 

більше ніж у 1970 році та на 7 % ніж у 2000. За останні 20 років Україна займає п’яте місце 

в світі за виробництвом гірчиці після Канади, Непалу, Російської Федерації та М’янми. У 

2020 році Україною вироблено14040 тонн гірчиці. 

За даними дослідницького бюро світового ринку ISTA Mielke GmbH у Гамбурзі 

останніми роками світове споживання олії і рослинних жирів щороку підвищується на 4 –

 6 %. Актуальним є розширення площі посіву хрестоцвітих культур (ріпак, гірчиця, перко, 
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рижій і ін.), що обумовлено створенням сортів із низьким вмістом ерукової кислоти та 

глюкозинолатів, високою врожайністю та якістю насіння. За допомогою сучасних методів 

досліджень проводиться добір цінних форм з низьким вмістом лігніну, збільшення вмісту 

олії та білка [4, 5], 

Перевагою хрестоцвітих культур є також їх агрономічна цінність як попередників в 

сівозміні, які мало висушують ґрунт, покращують його структуру і родючість, зменшують 

засміченість полів. Вирощування зернових культур після хрестоцвітих гарантує збільшення 

врожаю зерна на 10 – 15 % без додаткових витрат  за рахунок підвищення продуктивності 

сівозміни [6, 7]. 

Тому головним завданням Прикарпатської державної сільськогосподарської 

дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону (ПДСГДС) 

Національної академії аграрних наук є розширення та поповнення колекції Національного 

банку генетичних ресурсів рослин України; робота по виявленню, вивченню та оцінці 

зразків за продуктивністю і біохімічним складом насіння; передавання цінних зразків 

науково-дослідним установам, комерційним структурам для подальшого створення нових  

сортів та гібридів хрестоцвітих культур, адаптованих до різних агрокліматичних умов 

України [8].  

Мета роботи — інтродукція та вивчення зразків нових хрестоцвітих культур 

вітчизняного та іноземного походження, формування колекції та використання їх у 

подальшій селекційній роботі. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Зразки хрестоцвітих культур Прикарпатської державної сільськогосподарської 

дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України 

загальноюкількістю 1008 зразків вітчизняного та іноземного походження: ріпаку озимого 

(Brassica napus var. biennis (Schübler & G. Martens) Reichenbach) — 440, ріпаку ярого (Brassica 

napus oleifera annua Metzger) — 332, гірчиці білої (Sinapis alba L.) — 39, гірчиці сарептської 

(Brassica juncea Czern.) — 39, рижію ярого (Camelina sativa L.) — 60, рижію озимого 

(Camelina sativa L.) — 6, редьки олійної (Raphanus sativus L.) — 3, суріпиці ярої (Brassica 

silvestris L.) — 38, суріпиці озимої (Brassica silvestris L.) — 10, гірчиці чорної (Brassica nigra 

Koch.) — 23, перко озимого — 3 (Brassica silvestris/ Brassica chinensis L.) та ін.  

Ґрунтово-кліматичні умови регіону Прикарпаття є сприятливими для проведення 

досліджень з інтродукції, оцінки та формування колекцій хрестоцвітих культур. 

Дослідження проводились на полях селекційної сівозміни ПДСГДС на дерново-

опідзоленому поверхнево-слабоглеєному, легкосуглинковому ґрунті, який поширений в 

зоні західного лісостепу.  

Згідно проведених агрохімічних аналізів орний шар ґрунту (0 – 30 см) містить: 

гумусу — 2,6 – 2,8% (за Тюріним); легкогідролізованого азоту — 167 – 178 мг/кг ґрунту (за 

Корнфільдом); рухомого фосфору — 178 – 182 мг/кг ґрунту (за Кірсаовим); обмінного 

калію — 110 – 114 мг/кг ґрунту (за Кірсановим); суму увібраних основ (Ca + Mg) — 140 –

160 мг-екв/кг; сольове pH ґрунту — 5,1 – 5,5.  

Польові дослідження 2016–2020 років з колекцією хрестоцвітих культур 

проводились згідно методики проведення польових дослідів та включали: підготовку 

ґрунту до посіву; посів у триразовому повторенні, догляд за посівами, внесення 

мінеральних добрив N160P90К220, формування густоти, проведення фенологічних 

спостережень за ростом та розвитком рослин, захист рослин від хвороб та шкідників, 

збирання врожаю; обмолот та очистку насіння; проведення аналізів на господарські та 

біохімічні ознаки (урожайність, чистота, схожість, олійність, вміст ерукової кислоти, вміст 

глюкозинолатів) [9]. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Генофонд хрестоцвітих культур відділу постійно поповнюється новими зразками 

шляхом надходження їх з різних науково-дослідних інститутів, селекційно-насінницьких 

фірм, дослідних станцій, а також наукових і селекційних установ різних країн світу. На 

сьогодні у колекції генофонду в наявності є зразки вітчизняного і іноземного походження 

—України, Австралії, Австрії, Англії, Вірменії, Данії, Казахстану, Канади, Німеччини, 

Польщі, Росії, Словаччини, США, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, Японії, Угорщини та 

інших країн. Найбільшими постачальниками насіння хрестоцвітих культур є Німеччина, 

Франція, Польща, Чехія. 

Кожного року колекція поповнюється в середньому на 10 – 15 зразків. За останні 

п’ять років колекція збільшилась на 75 зразків — це зразки озимого та ярового ріпаку, 

суріпиці, перко, тифону, рижію, олійної редьки, гірчиці білої, сарептської та чорної. 

Колекція поповнюється переважно за рахунок озимого та ярого ріпаку, гірчиці білої та 

сарептської [10]. 

Зразки, які надходять до лабораторії селекції озимого ріпаку та інтродукції 

ПДСГДС, реєструються у базі паспортних даних, їм присвоюється реєстраційний номер. 

Потім ці зразки вивчаються та аналізуються. Вивчення зразків здійснюється за комплексом 

морфологічних і господарсько-біологічних ознак. Результатом вивчення є виділення 

джерел та донорів за господарсько-цінними та біохімічними ознаками, які можуть 

використовуватися у селекційних та інших програмах. Ті зразки, що визнані цінними за 

певними ознаками прояву, включаються до генбанку, їм надається номер Національного 

каталога Національним центром генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ). 

Для збереження наявного насіннєвого матеріалу генофонду проводиться щорічне 

вирощування колекційних зразків з метою поновлення життєздатності, розмноження 

насіння та передавання його до Національного сховища для довгострокового зберігання. 

Інформація про ці зразки зберігається в базі даних НЦГРРУ. 

На базі використання зразків генофонду хрестоцвітих культур створено сорти даних 

культур, а саме: ріпаку озимого — Пегас, Моделіні, Симфонія, Водограй, Дарунок, Алішер, 

Дамір, Говерла, ріпаку ярого — Персей, гірчиці білої — Аріадна, Галичанка, гірчиці чорної  

— Доротея, гірчиці сарептської — Стрипа та отримано цінний вихідний матеріал для 

подальшої селекційної роботи [10]. 

За період багаторічного вивчення колекції хрестоцвітих культур та узагальнення 

даних були виділені джерела цінних господарських ознак ріпаку озимого. Так зразки 

Premier (POL), NHС 1201С (AUT), Kalibr (DEU) перевищували стандарт Дангал за 

врожайністю, яка складала в них відповідно 4,08; 4,11; 4 т/га при врожайності відповідно 

при 42,8 % у стандарту 3,94 т/га. Зразки NS-1, Dzhymmi, WW 303 перевищували стандарт 

за вмістом олії. Олійність цих зразків складала 44,1 %, 43,2 % та 43,2 % відповідно при 

42,8 % у стандарту. Досліджені зразки не містили ерукову (С22:1%) кислоту при частці її у 

стандарту 15,2 %. Даний матеріал може бути використаний у подальшій селекційній роботі 

по створенню нових високопродуктивних сортів та гібридів. 

У 2016–2020 роках виділені зразки з колекції ярого ріпаку, які мають велике 

значення та цінність як вихідний матеріал для створення нових сортів і гібридів ярого 

ріпаку. Зразок ярого ріпаку Микитинецький (стандарт) з урожайністю 3,2 т/га мав олійність 

43,9 % при відсутності ерукової кислоти. Зразки Bravo, Bravo-1 (POL), Salsa (DEU) 

перевищували стандарт за врожайністю, яка складала відповідно 3,21; 3,24 та 3,20 т/га. 

Зразки Borovo (DEU), Borovo-1 (DEU), N08-10 (DEU) мали олійність, близьку до стандарту: 

43,10; 43,5 та 43,3 % відповідно при відсутності ерукової кислоти. Зразок Olga і Makro мали 

відповідно 14,7 та 17,4 % вміст ерукової кислоти. Сорт Микитинецький при вегетаційному 

періоді 110 діб мав початок цвітіння 7.06. Як ультра ранньостиглі виділилися Bravo й 

Bravo-1 при вегетаційному періоді 102 доби і початку цвітіння 31.05. Як ранньостиглі 
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відзначилися зразки Makro, Mirakel, Ahat (DEU) при вегетаціному періоді для першого 

зразка 105 діб, для двох інших — 106 діб. Дата цвітіння також відрізялась на один день: 

2.06 — для зразка Makro, 3.06.— для двох інших. Використання у виробництві сортів та 

гібридів з різним вегетаційним періодом дає можливість збирати ярий ріпак у різні строки, 

що запобігає його осипанню. 

При вивчені зразків гірчиці білої вдалося виділити зразки для подальшого створення 

нових сортів даної культури з різним вегетаційним періодом (табл..1). Визначено, що 

стандарт Підпечерецька мав урожайність 3,15 т/га, олійність 20,1 % з вмістом ерукової 

кислоти 16,3 %. Серед виділених були зразки Borovska, K-4136 (POL) з високою 

врожайністю 2,94 т/га; зразки NCM2013, Sefkon (DEU) —  з олійністю 19,4 та 19,8 %, 

зразки Borovska, Sefkon з високим вмістом ерукової кислоти  відповідно 16,3 та 20,4 %. 
 

Таблиця 1. Зразки гірчиці білої, виділені за вегетаційним періодом 

Назва зразка 
Країна 

походження 

Вегетаційний 

 період 
Початок 

цвітіння 

Урожайність насіння 

днів + до ст. т/га + до ст. 

Підпечерська, ст. UKR 110 — 1,06 3,15 — 

Ультраранньостиглі (вегетаційний період < 105 днів) 

Світязь UKR 100 −10 20,05 2,97 −1,8 

К-4136 PLN 101 −9 21,05 2,94 −2,1 

Ранньостиглі (вегетаційний період 105 – 108 днів) 

AC Pennat CAN 105 −5 25,05 2,33 −8,2 

Ochre CAN 104 −6 24,05 2,43 −7,2 

Tilney CAN 104 −6 24,05 1,94 −12,1 
 

У процесі багаторічного вивчення гірчиці сарептської (сизої) Brassica juncea Czern. 

були виділені цінні зразки за господарськими ознаками, які можуть бути використані для 

подальшого створення сортів даної культури (табл. 2 – 4). 
 

Таблиця 2. Зразки гірчиці сарептської, виділені за господарськими ознаками в 2016–

2020 рр. 

Номер 

національного 

каталога 

Номер 

реєстрації 

установи 

Назва 

зразка 

Країна 

поход-

ження 

Вміст 

у
р
о
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, 

т/
га
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о
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, 
 

С
 2
2
:1

,%
 

UE0400638 ІNК01526 Чорнява, ст. UKR 2,50 35,8 42,6 1,98 

UE0400575 ІNК01476 Тавричанка UKR 2,52 35,1 32,1 2,05 

UE0400636 ІNК01286 Бистриця UKR 2,44 34,5 42,9 1,75 

UE0400577 ІNК01326 Деметра UKR 2,39 35,0 44,3 21,7 

UE0400527 ІNК01587 IU35431 FRA 2,14 33,4 48,4 20,4 

UE0400252 ІNК01577 IU35426 AUS 2,18 34,9 47,8 22,1 

UE0400240 ІNК01458 Рушена RUS 2,24 34,1 45,1 22,9 

UE0400001 ІNК01397 Gutlas CAN 2,19 34,4 42,9 21,8 

UE0400637 ІNК01297 Acvuzkan CAN 2,04 33,7 45,5 21,9 

UE0400504 ІNК01598 К3128 KAZ 1,99 33,4 46,8 22,7 
 

 

 



ДЖЕРЕЛА ТА ДОНОРИ 
 

ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2021. № 29 

56 
 

 

Таблиця 3. Жирнокислотний склад олії зразків гірчиці сарептської 

Номер 

національного 

каталога 

Номер 

реєстррціїу

станови 

Назва 

зразка 

Країна 

поход-

ження 

Частка кислоти, % 

п
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в
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о
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UE0400638 ІNК01526 Чорнява, ст. UKR 5,18 45,25 23,43 23,12 3,0 

UE0400575 ІNК01476 Тавричанка UKR 5,25 63,02 20,11 18,35 1,3 

UE0400577 ІNК01326 Деметра UKR 4,43 42,61 23,15 25,12 3,8 

UE0400636 ІNК01286 Бистриця UKR 5,02 35,65 28,53 17,83 5,3 

UE0400527 ІNК01587 IU35431 FRA 5,06 44,87 22,29 24,35 3,1 

UE0400252 ІNК01577 IU35426 AUS 4,93 43,95 24,15 22,51 3,0 

UE0400240 ІNК01458 Рушена RUS 4,78 39,55 24,38 26,10 3,4 

UE0400001 ІNК01397 Gutlas CAN 5,03 38,51 25,05 24,55 3,7 

UE0400637 ІNК01297 Acvuzkan CAN 4,75 38,03 21,15 27,02 5,2 

UE0400504 ІNК01598 К3128 KAZ 4,01 40,03 25,08 25,05 4,2 
 

 

Таблиця 4. Зразки гірчиці сарептської, виділені за вегетаційним періодом у 2016–2020 

рр. 

Назва зразка 
Країна 

походження 

Вегетаційний  

період 
Початок 

цвітіння 
днів + до ст. 

Чорнява, ст. UKR 100 — 10.06 

Ультраранньостиглі (вегетаційний період < 95 днів) 

Бистриця  UKR 94 −6 14.06 

Демерка   UKR 92 −8 12.06 

Ранньостиглі (вегетаційний період 95 – 97днів) 

Рушена   RUS 97 −3 27.06 

К-3128   KAZ 96 −4 06.06 
 

Формування колекції гірчиці сарептської за господарськими цінними ознаками  дає 

змогу відібрати вихідний матеріал для  створення нових сортів [10]. 

На сьогоднішній день в Україні рижій ярий висівається на невеликих площах. 

Середня урожайність насіння складає 1,0 – 1,5 т/га. Але він має велике значення та 

перспективу для розширення площ завдяки широкому застосуванню у харчовій 

промисловості та медицині. Вміст олії в насінні досягає 40 %, білка — 25 – 28 %. Олія має 

високі смакові якості, добрий аромат. Тому широке вивчення даної культури, створення 

нових сортів рижію ярого є актуальним на сьогоднішній день (табл. 5).  

При вивчені зразків рижію ярого та формуванні колекції не спостерігалося значної 

відмінності за тривалістю вегетаційного періоду. 

Ведеться співпраця з Всеукраїнським науковим інститутом селекції (ВНІС, м. Київ) 

по створенню гібридів озимого ріпаку, з Національним науковим центром «Інститут 

землеробства НААН України» по дослідженнях рижію ярого (Camelina sativa (L.)) та 

створенню спільного сорту даної культури. 

Організована співпраця із голландським Національним центром генетичних ресурсів 

про передачу гірчиці для створення спільних сортів.  
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Таблиця 5. Зразки рижію ярого, виділені за господарськими ознаками в 2016–2020 рр. 

Номер 

національного 

каталога 

Назва 

зразка 

Країна 

поход-

ження 
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UE0600008 Гірський, ст. UKR 35,0 32,6 6,7 

UE0600015 Міраж UKR 35,5 29,1 5,6 

UE0600050 ОС-001 UKR 34,0 30,1 5,5 

UE0608784 Євро-12 UKR 37,9 24,4 3,0 

UE0608689 Перемога UKR 39,9 22,3 3,4 

UE0608800 Клондайк UKR 39,0 24,4 3,9 

UE0600048 ОСУ-003 HUN 34,1 29,8 4,9 

UE0601461 Юбіляр RUS 29,5 29,9 2,9 
 

 

Таблиця 6. Жирнокислотний склад олії зразків рижію ярого 

Номер 

національного 

каталога 

Назва 

зразка 

Країна 

поход-

ження 

Частка кислоти, % 
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UE0600008 Гірський, ст. UKR 5,9 21,3 18,9 30,9 15,9 

UE0600015 Міраж UKR 5,1 18,9 16,8 47,8 8,2 

UE0600050 ОС-001 UKR 8,8 27,3 24,3 33,1 5,5 

UE0608784 Євро-12 UKR 8,9 20,1 19,5 43,2 10,2 

UE0608689 Перемога UKR 9,2 21,2 20,8 42,7 10,9 

UE0608800 Клондайк UKR 7,5 20,9 21,4 40,4 9,8 

UE0600048 ОСУ-003 HUN 7,6 37,3 17,2 29,4 7,4 

UE0601461 Юбіляр RUS 6,1 15,9 19,6 43,5 9,2 
 

Підтримуються наукові стосунки та укладено угоду про співробітництво в області 

збору, вивчення, зберігання і використання генетичних ресурсів хрестоцвітих культур між 

ПДСГДС та РУП «Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси 

по земледелию» із відділом генетичних ресурсів, в який передано зразки хрестоцвітих 

культур для проведення науково-дослідних робіт у Республіці Білорусь.  

Ведеться співпраця з Національним ботанічним садом ім. М. М. Гришка з 

інтродукції рижію ярого. 

За період 2016–2020 років в ПДСГДС інтродукованно нові цінні зразки хрестоцвітих 

культур вітчизняного та іноземного походження.  

Для внутрішнього використання у відділ селекції, насінництва та інтродукції 

хрестоцвітих культур ПДСГДС передано зразки ріпаку озимого, гірчиці білої, гірчиці сизої 
озимої, рижію ярого, рижію озимого, на основі яких створено сорти: ріпаку озимого — 

Моделіні, Водограй, Симфонія, Дарунок, Пегас; ріпаку ярого — Персей; гірчиці білої — 

Аріадна;  гірчиці чорної — Доротея; гірчиці сарептської — Феліція. Передано також 252 
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зразки хрестоцвітих культур науково-дослідним установам, вузам, аграрним коледжам, 

комерційним структурам для створення нових сортів. 

Розроблено класифікатори виду: Вrassica napus L. (ріпак озимий), Вrassica juncea L. 

(гірчиця сиза) [11–13]. Описано: морфологічні ознаки — 12; біологічні властивості — 5; 

реакцію на шкідники та хвороби — 2; хімічний склад — 4; господарські показники — 4, а 

також рівні прояву до кожної з ознак даних культур.   

 

ВИСНОВКИ 

Результатом досліджень зразків хрестоцвітих культур було збереження в чистоті 

генофонду насіння хрестоцвітих культур та щорічне їх поповнення, підтримання 

життєздатності, передавання насіння зразків іншим організаціям для подальшого вивчення 

та створення нових сортів та гібридів даних культур, передавання насіння до 

Національного сховища. 

Прикарпатською державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН України разом з іншими науково-

дослідними, селекційними, навчальними та приватними структурами були створені сорти 

хрестоцвітих культур: ріпаку озимого — Моделіні, Водограй, Симфонія, Дарунок, Пегас; 

ріпаку ярого — Персей; гірчиці білої — Аріадна;  гірчиці чорної — Доротея; гірчиці 

сарептської — Феліція. 

У 2020 році передано на Державну реєстрацію сорт ріпаку озимого типу «+0» 

Говерла, у насінні якого міститься: 45 % олії, 55 – 60 % ерукової кислоти, глюкозинолатів 

— 14 – 16 мкмоль/г, 25 % білка. Насіння даного сорту призначене для виробництва 

ерукової кислоти. 
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РАЗНОOБРАЗИЕ КРЕСТОЦВЕТНЫХ КУЛЬТУР ПРИКАРПАТСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ  

 
Цель. Интродукция и изучение образцов новых крестоцветных культур 

отечественного и зарубежного происхождения, формирование коллекций, использование 

их в дальнейшей селекционной работе для создания новых сортов и гибридов данных 
культур. 

Результаты обсуждения. Приведенные результаты научно-исследовательской работы 
по интродукции и изучению новых ценных образцов крестоцветных культур, формирования 

коллекций и использование их в селекционном процессе и в учебной деятельности. 
Коллекция Прикарпатской государственной сельскохозяйственной опытной станции 
Института сельского хозяйства Карпатского региона составляет 1008 образцов. Наиболее 

представлены: рапс озимый (Brassica napus var. biennis (Schübler & G. Martens) Reichenbach) 
— 440 образцов, рапс яровой (Brassica napus subsp. oleifera (de Candolle) Metzger) — 332 
образца, рыжик яровой (Camelina sativa L.) — 60 образцов, горчица белая (Sinapis alda L.) — 

39 образцов, горчица сарептская (Brassica juncea Czern.) — 39 образцов. В коллекции 
представлены образцы из 14 стран мира: Канады, США, Швеции, Германии, Чехии, России, 
Китая, Белоруссии, Франции, Австрии, Венгрии, Польши, Словакии, Украины. Каждый год 
пополняются образцы в коллекцию, которые изучаются и используются в селекционной 

работе. Созданы новые сорта крестоцветных культур: рапс озимый — 8 сортов, рапс яровой 
— 1 сорт, горчица белая — 2 сорта, горчица черная — 1 сорт, горчица сарептская — 2 сорта.  

Выводы. Результатом научно-исследовательской работы Прикарпатской 

государственной сельскохозяйственной опытной станции Института сельского хозяйства 
Карпатского региона является создание коллекций крестоцветных культур, новых сортов 
данных культур, что дает высокий экономический эффект научно-исследовательским, 
учебным и коммерческим структурам.  

Ключевые слова: интродукция, крестоцветные культуры, коллекция. 
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DIVERSITY OF CRUCIFEROUS CROPS OF PRECARPATHIAN STATE 

AGRICULTURAL EXPERIMENTAL STATION 

 

Aim. Introduction and study of domestic and foreign cruciferous crops. Formation and 

use of collections in further selection work to create new varieties and hybrids. 

Results and Discussion. The following article represent results of new valuable 

cruciferous oil crops introduction, creation and application of collections in breeding work. 
Collection of Precarpathian State Agricultural Research Station includes more than 1000 

accessions from 14 countries among them: winter rape (Brassica napus var. biennis (Schübler & 
G. Martens) Reichenbach) – 440, spring rape (Brassica napus subsp. oleifera (de Candolle) 
Metzger) – 332, spring false flax (Camelina sativa L.) – 60, white mustard (Sinapis alba L.) – 39, 
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brown mustard (Brassica juncea Czern.) – 39. Every year collection replenishing with new 

samples, which using in breeding work. New varieties of cruciferous crops have been bred: winter 
rape – 8, spring rape – 1, white mustard – 2, black mustard – 1, brown mustard – 2. 

Conclusions. Results of research work of Precarpathian State Agricultural Experimental 

Station of Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS are creation of cruciferous oil 
crops collection and their new varieties, which cause big economic impact on research, 
educational and commercial organizations. 

Keywords: introduction, cruciferous crops, collection. 

 
 

УДК: 636.31:57.017.3:631.415.2                                                        DOI:10.36814/pgr.2021.29.06 

 

БУГАЙОВ В.Д., ГОРЕНСЬКИЙ В.М. 6 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН  

просп. Юності, 16, Вінниця, 21100, Україна, 

E-mail: bugayovvd@ukr.net 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОЗНАК КОРМОВОЇ ТА НАСІННЄВОЇ 

ПРОДУКТИВНОСТІ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЛЮЦЕРНИ В УМОВАХ 

ПІДВИЩЕНОЇ КИСЛОТНОСТІ ГРУНТУ 

 
Оцінено екологічну адаптивність за урожайністю кормової маси та насіння 

колекційних зразків люцерни на фоні підвищеної кислотності ґрунту шляхом 

визначення коефіцієнта регресії (bi) та варіанси стабільності (Si2). За урожайністю 

сухої речовини bi > 1 виявлено у 16 зразків, але більшість з них поступалась за 

урожайністю стандартному сорту Синюха. За урожайністю насіння bi > 1 виявлено у 

16 зразків, з них 8  перевищували стандарт. Отримані значення Si2 підтверджують 

складність селекції люцерни на підвищення насіннєвої продуктивності порівняно з 

кормовою, на які часто позитивний вплив мають протилежні гідротермічні умови: 

посушливі – на урожайність насіння, а надлишок опадів – на урожайність кормової 

маси. Виділено зразки люцерни посівної з відносно високою реакцією на 

поліпшення умов вирощування за кормовою та насіннєвою продуктивністю як 

вихідний матеріал для селекції: Радослава, Ольга, Вавиловка (Родничок) (Україна); 

Эврика 1 (РФ); Ferax 58 (Канада). 

Ключові слова: люцерна, пластичність, стабільність, стійкість, кислотність 

ґрунту, кормова та насіннєва продуктивність. 

 

ВСТУП 

Однією з найбільш продуктивних та найпоширеніших кормових культур світу є 

люцерна посівна. Цінність її не обмежується лише кормовими перевагами, важливе 

значення вона має також в біологізації землеробства. Проте за своїми біологічними 

особливостями рослини люцерни нормально ростуть та розвиваються при рН 6,5 – 7,5. 

Зниження реакції ґрунтового розчину до 5,0 – 5,5 негативно позначається на 

ферментативному апараті клітин, що призводить до гальмування та призупинення про–

цесів синтезу в рослинах, порушується вуглеводневий та білковий обміни [1-4]. За даними 

агрохімічної паспортизації орних земель  України площа підкислених ґрунтів становить 

3,7 – 4,4 млн. гектарів.  Зокрема  в зоні лісостепу та Полісся вони займають 25 – 37 %. 

 

© Бугайов В.Д., Горенський В.М. 
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Втрати врожаю на кислих ґрунтах сягають 20 – 40 % [5, 6]. За таких умов важливе значення 

має підвищена адаптивна реакція вихідного селекційного матеріалу на умови вирощування, 

що дозволяє максимально реалізувати закладений потенціал кормової та насіннєвої 

продуктивності у сортів інтенсивного типу. Широке застосування такої оцінки відмічено в 

селекції зернових, зернобобових та технічних культур [7–11].Тому оцінка екологічної 

адаптивності колекційних зразків люцерни посівноїза кормовою та насіннєвою 

продуктивністю на фоні підвищеної кислотності ґрунту шляхом визначення її компонентів 

– коефіцієнта регресії та варіанси стабільності є актуальною. 

Оцінка екологічної адаптивності формування кормової та насіннєвої продуктивності 

колекційних зразків люцерни на фоні підвищеної кислотності ґрунту шляхом визначення її 

компонентів - коефіцієнта регресії та варіанси стабільності, було метою досліджень.  

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проводились у 2016–2019 роках на полях Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН. Ґрунти — сірі опідзолені з показником pH сольової витяжки  

5,2 – 5,3 та гідролітичною кислотністю 2,1 – 2,4 мг/екв. на 100 г ґрунту. Як матеріал для 

досліджень використано 30 колекційних зразків люцерни посівної та мінливої різного 

еколого-географічного походження. 

Закладання селекційних розсадників проводилось у 2016 році літнім безпокривним 

способом сівби: рядковим (міжряддя 15 см) — для обліків кормової продуктивності та 

широкорядно (45 см) — насіннєвої. Площа облікової ділянки — 3 м², повторність 

дворазова. Польові дослідження, обліки, спостереження та вимірювання проводили згідно 

методичних вказівок [12–14]. Для оцінки кормової продуктивності використано результати 

чотирьох укосів за збором сухої речовини (фаза бутонізації), насіннєвої — урожайність з 

першого укосу. 

Гідротермічні умови за роки проведення досліджень характеризувалися неоднорідним 

розподілом опадів та температурним режимом порівняно з середньобагаторічними 

значеннями. Загалом їх можна вважати більш оптимальними для формування кормової 

продуктивності рослин люцерни і дещо гіршими — для  насіннєвої. Гідротермічні умови за 

період 2017–2019 роки порівняно з середньобагаторічними значеннями графічно зображено 

на рисунку 1. 

Статистичну обробку вихідних даних проводили методом дисперсійного аналізу за 

Б.О. Доспеховим [15]. Оцінку екологічної пластичності (bi) та варіанси стабільності (Si2) 

селекційної ознаки проводили згідно методики та формул S.A. Eberhart, W.A. Russel [16], 

В.З. Пакудина, Л.М. Лопатиной [17]. 

 
Рис. 1. Кількість опадів та температурний режим 2017–2019 рр. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Оцінка екологічної пластичності та стабільности її стабільності вихідного матеріалу в 

селекції, базується на дисперсійному та регресійному аналізах, що дозволяє оцінити реакції 

досліджуваних рослинза різних умов вирощування. 

Найкращі умови для формування врожаю сухої речовини склались на другий та третій 

роки використання, коли значення показника індексу умов (lj) знаходилось у межах у 2018 

році — 0,09 та 2019 році — 0,03, збір сухої речовини при цьому всередньому складав 1,17 

та 1,12 кг/м² відповідно (табл. 1). 

Негативний вплив на дану ознаку виявлено в перший рік використання при lj= −0,12, 

збір сухої речовини становив 0,96 кг/м², це обумовлено недостатньою потужністю 

кореневої системи та дещо посушливими умовами у 2017 році. Коефіцієнт екологічної 

пластичності (bi) варіював у досліджуваних зразків від −1,24 (Тибетская, Казахстан) до 2,33 

(Посевная 3022, Узбекистан). Значення коефіцієнта екологічної пластичності більше 

одиниці виявлено у 16 колекційних зразків, але рівень продуктивності за збором сухої 

речовини, більшості з них, виявився істотно меншим, ніж у стандартного сорту Синюха. За 

досліджуваний період кормову продуктивність дещо вище стандартного сорту виявлено у 

зразків Вавиловка (Родничок), Ольга, Радослава (Україна); Посевная 3022 (Узбекистан); 

Эврика 1 (РФ); Ferax 58 (Канада); Galaxie (Франція); Banat (Сербія) при зборі сухої 

речовини 1,16 – 1,42 кг/м², при цьому значення bi знаходилось у межах 0,74 – 2,33. Такі 

зразки потенційно можуть найбільше реагувати на поліпшення умов вирощування та при 

проведенні додаткових досліджень використовуватись у селекційній роботі для створення 

сортів інтенсивного типу використання за цією ознакою. Негативні значення bi від −0,67 до 

−1,24 у зразків Ferax 35 (Канада); Кокше, Тибетская (Казахстан) спричинені виляганням 

рослин у даних зразків та враженням збудниками хвороб. 

 

Таблиця 1. Збір сухої речовини, параметри екологічної пластичності (bi) і стабільності 

(Si2)колекційних зразків люцерни посівної (посів 2016 р.) 

Назва зразка 
Країна 

походження 

Номер 

національно

го каталога 

Збір сухої речовини, кг/м² 
Серед
нє (Хі) 

bi Si2 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Синюха, ст. Україна   UJ0700134 0,98 1,14 1,12 1,08 0,8 0 

Вавиловка 

(Родничок) 
Україна UJ0700701 1,12 1,4 1,73 1,42 1,93 0,1 

Зоряна Україна UJ0700092 0,75 1,16 1,19 1,03 2,16 0,01 

Лідія Україна UJ0700074 1 1,15 1,2 1,12 0,85 0 

Ольга Україна UJ0700032 1,02 1,37 1,21 1,2 1,57 0 

Зайкевича Україна  UJ0700200 0,91 1,27 0,98 1,05 1,43 0,02 

Росана Україна UJ0700653 0,88 1,27 1,14 1,1 1,82 0 

Радослава Україна  UJ0700798 1 1,24 1,24 1,16 1,24 0 

Регіна Україна  UJ0700031 1,09 1,34 0,98 1,14 0,76 0,05 

Омская 8893 РФ UJ0700437 0,9 1,1 0,82 0,94 0,62 0,03 

Манычская РФ UJ0700355 0,63 1,07 0,88 0,86 2 0 

Краснодарская 

ранняя 
РФ UJ0700697 0,92 1,25 1 1,06 1,34 0,02 

Эврика 1  РФ UJ0700717 1,06 1,35 1,16 1,19 1,22 0,01 

Камалинская 
930 

РФ UJ0700930 0,96 1,11 1,15 1,07 0,83 0 

Омская 192 РФ UJ0700419 0,83 0,87 1,11 0,94 0,56 0,04 

Флора 2 РФ UJ0700706 0,89 0,96 1,06 0,97 0,51 0,01 
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Артемида РФ UJ0700707 1,02 1,04 1,12 1,06 0,22 0 

Медия РФ UJ0700709 0,88 1,1 1,25 1,08 1,36 0,03 

Ferax 35 Канада UJ0700713 1,21 1,14 0,93 1,09 -0,67 0,03 

Ferax 28 Канада UJ0700714 0,83 1,18 1,33 1,11 2,03 0,03 

Ferax 58 Канада UJ0700715 0,92 1,19 1,46 1,19 1,79 0,07 

Тибетская Казахстан UJ0700678 1,36 1,33 0,59 1,09 -1,24 0,34 

Кокше Казахстан UJ0700692 1,14 1,14 0,63 0,97 -0,75 0,16 

Посевная 3022 Узбекистан UJ0700704 0,94 1,43 1,29 1,22 2,33 0 

Kischvardai 27 Угорщина UJ0700711 0,78 1,08 0,79 0,88 1,12 0,03 

Вахшская 300 Таджикистан UJ0700690 1,1 1,17 1,12 1,13 0,29 0 

Zhidrune  Литва UJ0700484 0,75 1,08 0,69 0,84 1,13 0,06 

Plato Німеччина UJ0700725 0,88 0,93 1,24 1,02 0,71 0,06 

Galaxie Франція UJ0700827 1,05 1,12 1,38 1,18 0,74 0,05 

Banat Сербія UJ0700828 1,11 1,18 1,8 1,36 1,27 0,25 

 Хj 0,96 1,17 1,12 1,09   

 Індекс умов (lj) -0,12 0,09 0,03    

Невисокі значення (0 – 0,34) варіанси стабільності (Si2) вказують на те, що отримані 

емпіричні значення мало відрізняються від теоретичних.  

Для формування насіннєвої продуктивності найбільш оптимальними виявились умови 

2017 року, індекс яких становив lj = 27,6, а у 2018 і 2019 роках при lj = −17,54 і −10,06. 

Такий  гідротермічний режим негативно впливав на формування насіння (табл. 2).  

 

Таблиця 2.Урожайність насіння, параметри екологічної пластичності (bi) і стабільності 

(Si2)колекційних зразків люцерни посівної (посів 2016 р.) 

Назвазразка 
Країна 

походження 

Номер 

національно
го каталога 

Урожайність насіння, 

г/м² 
Серед

нє (Х) 
bi Si2 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Синюха, ст. Україна   UJ0700134 47 6,07 17,3 23,46 0,87 11,45 

Вавиловка 

(Родничок) 
Україна UJ0700701 61,5 2,07 15 26,19 1,29 5,48 

Зоряна Україна UJ0700092 42 1,07 7,4 16,82 0,91 0,12 

Лідія Україна UJ0700074 47,5 2,83 18 22,78 0,92 34,96 

Ольга Україна UJ0700032 61,5 4,47 13,4 26,46 1,27 0,16 

Заикевича Україна  UJ0700200 46,2 2,3 4 17,5 1,02 18,07 

Росана Україна UJ0700653 43,1 1,97 11,8 18,96 0,89 5,25 

Радослава Україна  UJ0700798 62,5 5,97 16 28,16 1,25 0,25 

Регіна Україна  UJ0700031 47,3 3,9 1,4 17,53 1,04 54,57 

Омская 8893 РФ UJ0700437 21,6 0,23 5,3 9,04 0,46 1,35 

Манычская РФ UJ0700355 27 0,6 6 11,2 0,58 0,61 

Краснодарская 

ранняя 
РФ UJ0700697 37 1,87 11 16,62 0,75 6,34 

Эврика 1  РФ UJ0700717 53,3 2,07 10 21,79 1,14 0,19 

Камалинская 

930 
РФ UJ0700930 49,5 0,3 6,5 18,77 1,11 2,23 

Омская 192 РФ UJ0700419 53,3 3,83 8,2 21,78 1,13 8,53 

Флора 2 РФ UJ0700706 57,9 3,67 16,4 25,99 1,17 8,1 



ДЖЕРЕЛА ТА ДОНОРИ 
 

ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2021. № 29 

65 
 

 

Закінчення таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Артемида РФ UJ0700707 37,7 2,5 3,6 14,6 0,82 13,02 

Медия РФ UJ0700709 38,5 1,2 12,3 17,33 0,78 14,01 

Ferax 35 Канада UJ0700713 36,3 6,53 15 19,28 0,63 7,24 

Ferax 28 Канада UJ0700714 38,1 4,53 9,4 17,34 0,75 0,28 

Ferax 58 Канада UJ0700715 63 6,57 20 29,86 1,22 9,62 

Тибетская Казахстан UJ0700678 77 1,73 6,8 28,51 1,73 31,88 

Кокше Казахстан UJ0700692 31 2,5 30,3 21,27 0,43 308,93 

Посевная 3022 Узбекистан UJ0700704 32,2 0,9 5 12,7 0,7 0,69 

Kischvardai 27 Угорщина UJ0700711 70,4 3,8 9 27,73 1,53 19,82 

Вахшская 300 
Таджикист

ан 
UJ0700690 33 0,37 0,8 11,39 0,77 14,4 

Zhidrune  Литва UJ0700484 67,9 3,73 24 31,88 1,34 53,79 

Plato Німеччина UJ0700725 52,5 5,07 4,3 20,62 1,13 43,27 

Galaxie Франція UJ0700827 60,2 6,03 4,6 23,61 1,29 62,92 

Banat Сербія UJ0700828 51,3 4,57 5 20,29 1,1 31,09 

 Хj 48,24 3,11 10,59 20,65   

 Індекс умов (lj)   27,6 ̶17,54 ̶10,06    

 

На відміну від кормової, на формування насіннєвої продуктивності більш істотний 

вплив мають забезпеченість рослин окремими елементами живлення, оптимальна реакція 

ґрунтового розчину, відсутність інтенсивних опадів у період цвітіння — початку 

зав’язування бобів, і особливо наявність у достатній кількості комах запилювачів. У 

перший рік використання насіннєвого травостою колекційних зразків люцерни кількість 

опадів, що випадали в період цвітіння першого укосу (червень) становила 20 мм при 

середньобагаторічних значеннях 86,5 мм, у наступні роки: 2018 — 186,5 та 2019 — 

134,9 мм.  

Такі умови, відповідно, призводили до того, що в перший рік використання кількість 

запилювачів була достатньою, а у наступні роки вона зменшилась через підтоплення місць 

розмноження диких комах-запилювачів. Через інтенсивні опади додатково відбувається 

запливання і руйнування структури сірих лісових ґрунтів, внаслідок чого підсилюється 

негативна дія кислотності ґрунтового розчину, що в свою чергу призводить до поганого 

зав’язування та осипання частини зав’язаних бобів. Все це відповідно впливало на 

формування урожайності насіння колекційних зразків. За середнім міжпопуляційним 

рівнем у перший рік використання отримано урожайність насіння 48,2 г/м², а в наступні 

вона становила лише 3,1 і 10,6 г/м². Загалом у 2017 році насіннєва продуктивність 

знаходилась у межах 21,6 – 77,0 г/м², 2018 році — 0,23 – 6,60 і 2019 році — 0,8 – 30,3 г/м². 

Значення коефіцієнта регресії, орієнтоване на сорти з найбільшою реакцією на умови 

вирощування (bi>1), виявлено у 16 зразків, з них 8 перевищували стандартний сорт Синюха 

за урожайністю насіння: Тибетская (Казахстан); Вавиловка (Родничок), Ольга, Радослава 

(Україна); Kischvardai 27 (Угорщина); Zhidrune (Литва); Флора 2 (РФ); Ferax 58 (Канада) — 

26,0 – 31,9 г/м² при рівні у стандарту 23,5 г/м². Значення варіанси стабільності (Si2), яке 

варіювало в досить широких межах (від 0,12 до 308,9), вказує на те, що емпіричні значення 

відрізняються від теоретичних. Це можна спостерігати навіть у стандартного сорту при 

Si2 = 11,5. Найменші значення Si2 та відповідно високі значення коефіцієнта регресії за 

насіннєвою продуктивністю виявлено у зразків Ольга (bi = 1,27; Si2 = 0,16), Радослава 

(bi = 1,25; Si2 = 0,25) та Эврика 1 (bi = 1,14 Si2 = 0,19). Окрім цього, перші два зразки 

перевищували стандарт за насіннєвою продуктивністю на 13 – 20 %. Отримані значення 
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варіанси стабільності підтверджують складність ведення селекції люцерни на підвищення 

рівня насіннєвої продуктивності порівняно з кормовою, на які часто позитивний вплив 

мають протилежні гідротермічні умови: посушливі — на формування врожаю насіння, а 

надлишок опадів на підвищення кормової продуктивності. 

 

ВИСНОВКИ 

За результатами проведеної оцінки коефіцієнта екологічної пластичності та варіанси 

стабільності в умовах підвищеної кислотності ґрунту виділено наступні зразки з відносно 

високою реакцією на поліпшення умов вирощування та підвищеним рівнем кормової і 

насіннєвої продуктивності, які можуть бути використані як вихідний матеріал для селекції  

за вказаними ознаками: Радослава, Ольга, Вавиловка (Родничок) (Україна); Эврика 1 (РФ); 

Ferax 58 (Канада). 
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ОСОБЕНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ КОРМОВОЙ И СЕМЕННОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ЛЮЦЕРНЫ В УСЛОВИЯХ 

ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ 

 

Цель. Исследование и оценка экологической адаптивности по признакам  

формирования кормовой и семенной продуктивности коллекционных образцов люцерны на 

фоне повышенной кислотности почвы путем определения его компонентов — 

коэффициента регрессии и вариансы стабильности.  

Результаты и обсуждение. Закладка селекционных питомников проводилась летним 

беспокровным способом сева: строчным (междурядье 15 см) — для учетов урожайности 

кормовой массы и широкорядно (45 см) — для учета урожайности семян. Площадь 

учетного участка — 3 м², повторность двукратная. Для оценки урожайности кормовой 

массы использованы результаты четырех укосов по сбору сухого вещества (фаза 

бутонизации), семян – урожайность с первого укоса. Коэффициент экологической 

пластичности по признаку кормовой продуктивности (bi) варьировал у исследуемых 

образцов от −1,24 до 2,33. Значение bi> 1 обнаружено у 16 образцов, но уровень сбора 

сухого вещества большинства из них оказался существенно меньше, чем у стандартного 

сорта Синюха. Низкие значения (0 – 0,34) вариансы стабильности (Si2) указывают на то, что 

полученные эмпирические значения мало отличаются от теоритических. По урожайности 

семян bi>1 обнаружено у 16 образцов, из них 8 превышали стандартный сорт Синюха по 

урожайности семян. Значение вариансы стабильности варьировало в достаточно широких 

пределах: от 0,12 до 308,93. Полученные значения Si2 подтверждают сложность селекции 

люцерны на повышение уровня семенной продуктивности по сравнению с кормовой, на 

которые часто положительное влияние оказывают противоположные гидротермические 

условия: засуха — на формирование  урожая семян, а избыток осадков — на повышение 

кормовой продуктивности.  

Выводы. Выделены образцы с относительно высокой реакцией на улучшение  

условий выращивания и повышение уровня кормовой и семенной продуктивности, которые 

можно использовать в качестве исходного материала по этим признакам: Радослава, Ольга, 

Вавиловка (Родничок) (Украина); Эврика 1 (РФ); Ferax 58 (Канада). 

Ключевые слова: люцерна, пластичність, стабільність, стійкість, кислотність ґрунту, 

кормова та насіннєва продуктивність. 
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PECULIARITIES OF EXPRESSION OF TRAITS OF FEED AND SEED 

PRODUCTIVITY OF ALFALIA COLLECTION ACCESSIONS UNDER HIGH SOIL 

ACIDITY 

 

Aim. To study and assess the environmental adaptability of feed and seed productivity of 

alfalfa collection accessions under high soil acidity by determining its components - regression 

coefficient and stability variance. 
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Results and Discussion. Breeding nurseries were established by summer coverless 

sowing: gutter sowing (row spacing 15cm) - for feed productivity; wide-row sowing (45cm) – for 

seed productivity. The record plot area was 3 m2, in two replications. To assess the feed 

productivity, we measured the dry matter yield of four mowings (budding phase); to assess the 

seed productivity, we determined yield from the first mowing. The environmental plasticity 

coefficient for the feed productivity (bi) varied across the studied accessions from   ̶1.24 to 2.33. 

bi> 1 was found in 16 accessions, but the dry matter yields from most of them were significantly 

lower than that from the check variety, Syniukha. Low values (0 – 0.34) of the stability variance 

(Si2) indicate that the obtained empirical values differ little from the theoretical ones. As to the 

seed productivity, bi> 1 was detected in 16 accessions, 8 of which exceeded the check variety, 

Syniukha, in terms of seed yield. The stability variance varied in a fairly wide range from 0.12 to 

308.93. The obtained values of Si2 confirm the difficulty of alfalfa breeding for increased seed 

productivity compared to feed productivity, which are often positively affected by opposite 

hydrothermal conditions: drought positively affects the seed yield, while excessive rainfall boost 

the feed productivity.  

Conclusions. Alfalfa accessions with a relatively strong response to the improvement of 

growing conditions with increased feed and seed productivities were selected; they can be used as 

starting material in breeding for these traits: Radoslava, Olha, Vavilovka (Rodnychok) (Ukraine); 

Evrika 1 (RF); Ferax 58 (Canada). 

Key words: alfalfa, plasticity, stability, resistance, soil acidity, feed productivity, seed 

productivity. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ З СЕЛЕКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ JUGLANS 

НА ТЕРИТОРІЇ ДСДЛЦ «ВЕСЕЛІ БОКОВЕНЬКИ» 

 
Проаналізовано сучасний стан, результати досліджень та перспективи 

використання колекцій селекційних форм рослин роду Juglans ДСДЛЦ «Веселі 

Боковеньки», де нині перебувають у задовільному стані 7 з 10 створених 

дослідних об’єктів за участю представників цього роду. Перші об’єкти були 

створені М.Л. Давидовим у 1900 р. У різні періоди під керівництвом 

А.П. Єрмоленко, Ф. Л. Щепотьєва і П. П. Бадалова проводились роботи з відбору 

посухо- та зимостійких форм, міжвидової гібридизації, вивчення репродукції та 

фізіології представників роду Juglans. Протягом останніх років дослідження були 

спрямовані на вивчення репродуктивної біології селекційних форм, зокрема тип 

дихогамії та ступінь латеральності. Пріоритетними завданнями майбутніх 

досліджень є вивчення особливостей репродуктивної біології та адаптивності 

кращих форм гібридів роду Juglans, закономірностей успадкування ознак; 

виявлення найбільш цінних форм та залучення їх до подальшої селекції.  

Ключові слова: добір, гібридизація, апоміксис, генофонд, селекція. 
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ВСТУП 

Горіх грецький (Juglans regia L.)  відомий в культурі ще в давньому Китаї, Індії та 

Римській імперії. За красу дерева, високу поживну цінність і добрий смак плодів, а також за 

високі якості деревини грецький горіх у древніх римлян називали королівським горіхом [1]. 

Він є одними з  найбільш поширених горіхів у світі поряд з мигдалем, фундуком, 

фісташками і горіхами кеш’ю, його селекція ведеться з давніх часів [2]. 

В Україну цей вид був завезений із Балканського півострова близько тисячу років 

тому, насамперед у західні регіони та Крим, а потім його почали розводити у степовій та 

лісостеповій зонах України [3]. З початку 2000 років Україна посідає перше місце в Європі 

та п’яте серед усіх країн світу за обсягом виробництва горіхів. Обсяги валових зборів з 1951 

по 2004 р. зросли в 11 разів і досягли 91 тис. тон. При цьому реалізація горіхів на зовнішніх 

ринках забезпечує Україні 80,5 % грошових надходжень від експорту плодів, ягід і 

винограду [4]. У 2020 році в Україні фермерські господарства виростили понад 113 тис. тон 

волоських горіхів. Площа виробництва грецького горіха в Україні у 2021/22 

маркетинговому році становила 19,1 тис. га [5]. Нині розпочався етап масового вивчення 

форм грецького горіха з метою добору придатних для ведення промислової культури в 

ширших обсягах на більшій території [6]. Розширення площ промислових садів потребує 

наукового супроводу та вітчизняних районованих сортів, стійких до природно-кліматичних 

умов України.  

Серед осередків проведення селекційних робіт з Juglans видатне місце посідає 

Дослідно-селекційний дендрологічний лісовий центр «Веселі Боковеньки», створений на 

базі лісової дослідної станції «Веселі Боковеньки». Станція була заснована у 1923 р. на базі 

дендрологічного парку «Веселі Боковеньки», який раніше був відомий під назвою 

Давидівського дендропарку. З 1962 р. — Веселобоковеньківська селекційно-дендрологічна 

дослідна станція (CДДC)) Українського науково-дослідного інституту лісового 

господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького (УкрНДІЛГА). Протягом 1923 –

 1930 років. тут проводилися роботи з залучення насінного матеріалу різних лісорослинних 

зон та вивчення екзотів у степових умовах. З часу створення станції та дотепер основними 

напрямками робіт тут є селекція, інтродукція та акліматизація нових деревних та 

чагарникових порід. З 30-х років минулого століття ведуться планові наукові роботи з 

відбору, міжвидової гібридизації та адаптації представників родини Juglans до жорстких 

умов степу [7]. За весь період селекційної діяльності було створено 10 дослідних об’єктів, 

загальною площею близько 50 га. Нині на території центру збереглися і перебувають у 

задовільному стані 7 дослідних об’єктів представників родини Juglans [8]. Водночас 

інформація щодо представлених селекційних форм часто фрагментарна, а їх цінність 

потребує підтвердження з урахуванням сучасних вимог до промислових сортів та 

виявлення кращих з них з метою включення до Державного реєстру сортів рослин України.  

Мета статті  полягає в узагальненні результатів досліджень з селекції представників 

роду Juglans на території ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» та окреслення перспектив 

проведення досліджень у майбутньому. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ І УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки»  розташований у степовій частині України в 

Долинському районі Кіровоградської області, який належить до підзони байрачного та 

різнотравно-ковилового степу лісівничо-типологічної області сухого порівняно теплого 

клімату (1е). Рельєф місцевості хвилястий. Основною ґрунтоутворюючою породою є лес, 

рідше — бурі глини. Ґрунти представлені звичайним малогумусним чорноземом. Клімат 

помірно-континентальний, з коротким весняним періодом, який швидко переходить у сухе 

спекотне літо з частими посухами. В окремі роки можна спостерігати суховії. Під час посух 
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температура на поверхні ґрунту сягає 55 – 66°С. Зима — з частими відлигами. В 

середньому за рік випадає 463 мм опадів [7].  

Всі наукові об’єкти, створені на території ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки»,  

перебувають на обліку в УкрНДІЛГА. На більшість з них у минулі роки були оформлені 

паспорти, які включали коротку інформацію щодо природних умов, розташування та 

створення об’єкта, а також характеристику представленого селекційного матеріалу, зокрема 

походження. До паспортів додавалися схеми їх розташування у кварталі та схеми 

розташування варіантів. 

Восени 2016 року співробітниками УкрНДІЛГА було проведено інвентаризаційне 

обстеження всіх селекційних об’єктів на території ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки». 

Обстеження охоплювало 29 об’єктів, у т.ч. плантації деревних рослин роду Juglans. Для 

кожної з плантацій було визначено їхній загальний стан, збереженість рослин, селекційну 

цінність колекцій, необхідність проведення доглядів. За допомогою GPS уточнено 

географічні координати об’єктів [8]. За результатами обстеження складено актуалізовані 

паспорти у програмі EXEL та паперовому вигляді за формою згідно з новою редакцією 

Настанов з лісового насінництва [9]. 

Характеристика селекційних об’єктів представників роду Juglans, які нині 

збереглися і перебувають у задовільному стані представлені у таблиці 1. Всі вони є 

унікальними з точки зору цінності генофонду представлених на них селекційних форм. 

Великий Куцівський сад закладений у 1900 році господарем садиби та фундатором 

дендрологічного парку «Веселі Боковеньки» М. Л. Давидовим [8] на площі 10 га зі схемою 

садіння 10×10 м. Загальна кількість рослин під час створення об’єкту  становила 990 шт.  

Малий елітний сад створений у 1956 році на площі 3,15 га під керівництвом 

Ф. Л. Щепотьєва з потомств кращих форм Малого та Великого Куцівських садів та 

Великого Елітного саду горіха грецького.  Схема садіння під час створення у 1956 році — 

8×8 м , а після зрідження у 1987 році — 8×16 м.  

 

Таблиця 1. Дослідні об’єкти за участю представників роду Juglans на території ДСДЛЦ 

«Веселі Боковеньки»  

Назва об'єкту Площа, 

га 

Рік 

ство-

рення 

Автори Вид селекційного 

матеріалу 

1 2 3 4 5 

Великий Куцівський сад 

(ВКС) 

9,91 1900 Давидов М.Л. Сіянці (походження 

невідоме) 

Малий елітний сад горіха 

грецького (МЕС) 

3,15 1956 Щепотьєв Ф.Л. Нащадки кращих форм 

Малого й Великого 

Куцівських садів 

 та Великого Елітного 

саду горіха грецького 

Плантація форм горіха 

грецького селекції 

В. М. Ненюхіна 

2,10 1971 Ненюхін В. М. Клони кращих форм 

Маточно-живцева 

плантація горіха 

грецького 

1,39 1971–

1974 
Ненюхін В. М. Клони кращих форм 

деяких областей 

Колекція гібридів та 

апоміктів горіха 

грецького (F1-F3) 

5,95 1976–

2000 

Бадалов П. П. Внутрішньо- і 

міжвидові гібриди і 

апомікти кращих форм 
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 4 5 

Плантація гібридів і 

апоміктів роду Juglans 

1,86 1978–

1981 

Бадалов П. П. Внутрішньо- і 

міжвидові гібриди і 

апомікти кращих форм 

Плантація 

внутрішньовидових 

гібридів горіха грецького 

селекції Р.М. 

Карпінського 

4,56 1984–

1985 

Карпінський 

Р.М. 

Внутрішньовидові 

гібриди між кращими 

формами 

 

На початку 70-х років минулого століття В. М. Ненюхіним були створені два 

об’єкти: плантація кращих форм (2,10 га) (рис.1а) і маточно-живцева плантація горіха 

грецького (1,39 га) (рис. 1б). На обох представлені клони кращих форм горіха. На маточно-

живцевій плантації у 1971 – 1974 років В. М. Ненюхіним були висаджені щепи 29 кращих 

форм горіха грецького, відібраних не лише на території ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки», а 

також у інших районах і областях України, зокрема занесені до Державного реєстру сортів 

рослин України (Курзим, Красавець, Колхозний). Плантація горіха грецького створена зі 

схемою садіння 5×5 м, яка була доповнена у 1986 році. Нині вона характеризується 

найбільшим представництвом кращих форм (близько 80), використовується як джерело 

заготівлі живців і об’єкт наукових досліджень.  

 

              
             а                                                                                 б 

Рис.1: Плантація горіха грецького селекції В.М. Ненюхіна (а), Маточно-живцева 

плантація В. М. Ненюхіна (б) 

 

Колекція гібридів та апоміктів горіха грецького (F1 — F3) створювалася поетапно у 

період з 1976 по 2000 роки і складається з п’яти блоків загальною площі 5,95 га (рис. 2). 

Плантація гібридів і апоміктів представників роду Juglans була створена у 1978–1981 роках. 

На обох об’єктах представлені гібриди і апомікти кращих форм, а також міжвидові гібриди, 

отримані П. П. Бадаловим. Схема садіння — 12×12 м. 
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                а                                                                                              б 

Рис.2.  Плантація Гібридів F1-F3 (а), Плантація апоміктів роду Juglans L. (б) 

 

Плантація внутрішньовидових гібридів горіха грецького селекції Р.М. Карпінського 

(рис. 3) створена на площі 4,56 га у 1984–1985 рр., складається з 3-х частин, де представлені 

гібриди від 36 варіантів внутрішньовидових схрещувань кращих форм горіха грецького ДС 

ДЛЦ "Веселі Боковеньки". Схема садіння – 8 х 8 м. 

  
 

Рис.3. Плантація внутрішньовидових гібридів Р. М. Карпінського 

 

З 2019 року проводяться дослідження з комплексного оцінювання сортів та форм 

горіха грецького, зокрема особливостей репродуктивного розвитку, морфології, фенології. 

Щорічно відбираються зразки горіхів, проводиться визначення технічних характеристик 

плодів. Дослідженнями охоплені 5 плантацій, але головну увагу приділено маточно-

живцевій плантації В. М. Ненюхіна, де зосереджена найбільша кількість клонів цінних 
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сортів і форм (близько 80 шт.), які представлені 1–10 раметами (індивідуальними 

представниками клонів). Серед них: Курзим, Красавець, Сонячний, Урожайний, ЕС-64-12, 

ЕС-42-6  та інші. 

Дослідження горіха грецького на плантаціях ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» включали 

проведення обліку інтенсивності цвітіння та формування зав’язей, а також визначення 

фенологічних особливостей цвітіння жіночих та чоловічих квіток, зокрема типу дихогамії.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ  

Історія селекційних досліджень горіха грецького на території СДСЛЦ «Веселі 

Боковеньки» починається зі створення у 1900 році господарем садиби та фундатором 

дендрологічного парку «Веселі Боковеньки» М.Л. Давидовим Великого і Малого 

Куцівських садів загальною площею 12,5 га [7]. Створення цих садів на той час було досить 

сміливим експериментом. Зараз можна констатувати, що це був вдалий експеримент, який 

виправдав себе. Саме ці сади стали джерелом відбору та подальшої селекції цінних стійких 

форм даного виду. І певною мірою завдяки цим садам Веселі Боковеньки стали потужним 

осередком досліджень з селекції горіха грецького.  

Нині у Великому Куцівському саду збереглося у доброму стані близько третини 

дерев горіха грецького віком близько 120 років, що свідчить про стійкість даного виду до 

жорсткий умов степу. На жаль, змушені констатувати, що у Малому Куцівському саду 

переважна більшість дерев горіха загинула, а наявні живі екземпляри  характеризуються  

незадовільним станом і всихають. З огляду на те, що всі цінні екземпляри були розмножені 

вегетативно і представлені на інших ділянках, цей об’єкт було списано [8].  Н  території 

ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» у 30-ті роки минулого століття роботи під керівництвом 

А.П. Єрмоленка велися у кількох напрямах: відбір стійких форм [10], міжвидова 

гібридизація між горіхом грецьким і чорним (Juglans nigra L.) [11], а також вивчення 

репродукції [12], цитології [13] та фізіології [14] представників роду Juglans.  

Після суворої зими 1928–1929 років багато дерев у Куцівських садах було 

пошкоджено морозом, багато загинуло. Восени 1933 р. А. П. Єрмоленко та А. С. Трусов 

зібрали горіхи з 800 дерев, які збереглися, та висіяли у розсаднику близько 100 тис. горіхів. 

Були висіяні також горіхи стійких форм, відібраних на плантації у Онікіївському лісництві 

(на Кіровоградщині) [10]. Після трирічних досліджень було відібрано 7 тис. найбільш 

морозостійких, посухостійких дерев, з яких 4060 шт. висадили у 1937–1938 роках під час 

створення Великого елітного саду. Відселектовані горіхи використали також для 

закладання елітних садів в околицях міста Куп’янська Харківської області, а також у 

Воронезькій, Гомельській та інших областях колишнього СРСР [15]. Великий елітний сад, 

на жаль, на час обстеження у 2016 році не зберігся і був списаний, але відібрані в ньому 

кращі форми розмножені вегетативним та насіннєвим шляхом і використані  для створення 

горіхових насаджень у різних регіонах колишнього СРСР та виведення сортів Курзим, 

Красавець, включених до Державного реєстру сортів [16].  

Перші дослідження з міжвидової гібридизації деревних рослин роду Juglans були 

проведені на Веселих Боковеньках у 1934 році А. П. Єрмоленком [11]. Автором були 

отримані гібридні горіхи від схрещувань горіха грецького (Julans regia L.), чорного (J. nigra 

L.), маньчжурського (J. mandshurica Maxim) і сірого (J.cinerea L.). Усього було здійснено 34 

варіанта простих і 39 варіантів складних схрещувань [15]. Дослідженнями А. П. Єрмоленка 

[11] доведено, що в умовах півдня України цілком можлива віддалена міжвидова 

гібридизація роду Juglans. Під час проведення робіт було виявлено певні закономірності, 

зокрема те, що дерева, які уперше цвітуть, як материнські рослини дають значно більший 

відсоток вдалих схрещувань, а квіти, запилені у першу половину періоду цвітіння, дають 

більший відсоток зав’язів. 
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Дослідження А. П. Єрмоленка та А. С. Трусова [12] виявили наявність різних форм 

горіхів грецького та чорного за часом цвітіння, визначено кількість квіток у сережках цих 

видів та тривалість цвітіння як жіночих, так і чоловічих квіток.  

Як опрацювання методу відбору стійких форм горіха А. П. Єрмоленком проведено 

вивчення інтенсивності транспірації зимових пагонів.  Ним зроблено висновок, що більш 

зимостійкі форми транспірують вологу менш інтенсивно, ніж мало зимостійкі і 

рекомендовано використовувати цей метод у селекції [14]. 

У повоєнні роки роботи з селекції Juglans в УкрНДІЛГА очолив Ф. Л. Щепотьєв [17, 

18]. У 50-ті роки минулого століття значна увага була приділена добору цінних форм, 

міжвидовій гібридизації та дослідженням репродуктивної біології. На території дослідної 

станції у 1953–1955 роках було створено колекцію видів роду Juglans. На жаль, дотепер цей 

об’єкт не зберігся [8], але свого часу представлені на ньому рослини були залучені до 

міжвидової гібридизації. Ф. Л. Щепотьєв одержав ряд перспективних міжвидових гібридів 

між горіхами грецьким, сірим, маньчжурським і чорним. Були отримані дві групи гібридів, 

що вирізняються високими зимостійкістю та декоративністю — «горіх червоний» — від 

схрещування чорного горіха з грецьким і «горіх зелений» –— від схрещування грецького 

горіха з сірим та маньчжурськими горіхами [19].  

Дослідження фенології та репродуктивної біології горіха грецького, проведені 

Ф. Л. Щепотьєвим, дозволили зробити висновки щодо особливостей вторинного росту 

пагонів, вторинного цвітіння та дихогамії. Останнє явище було виявлено у роки з масовим 

пошкодженням зав’язі від першого цвітіння приморозками. Охарактеризовані квітки 

вторинного цвітіння аномальної будови, зокрема двостатеві та висловлена гіпотеза щодо 

еволюції репродуктивних органів у горіха [20, 21].  

Узагальнення результатів селекційних робіт знайшло відображення у розділах книг 

«Культура орехоплодных» [22] та «Горіхи» [23]. 

Найбільшого розвитку селекція горіха грецького набула у другій половині минулого 

століття. У той період було описано кілька сотень форм. Для жорстких умов степу виділяли 

переважно горіхи середніх розмірів  (10 – 12 г) та із середнім виходом ядра (48 – 50 %). Під 

час відбору плюсових дерев горіха грецького В. М. Ненюхіним [24] було опрацьовано 

методику добору, яка включала такі показники, як урожайність, стійкість, розвиток, тощо. 

Автором було наголошено на важливості спостережень за відібраними деревами протягом 

3 – 5 років для підтвердження стабільності прояву ознак. 

Відібрані вищезгаданими дослідниками плюсові дерева були розмножені 

вегетативно способом окулірування на дворічні саджанці вічок і висаджені у 1971 р. на 

плантації горіха грецького селекції В. М. Ненюхіна (див рис.1. А). Тут представлені щепи 

26 кращих дерев горіха грецького, відібраних на Кіровоградщині (рис. 4). У попередні роки 

проводили дослідження стійкості (морозостійкість, посухостійкість). Представлені форми 

нині характеризуються доброю урожайністю у жорстких умовах степу. 

У подальшому роботи з гібридизації горіхів проводив П.П. Бадалов, який отримав 

ряд інтенсивнорослих міжвидових гібридів між грецьким, серцевидним (J. ailanthifolia Carr. 

ssp. cordiformis Rehd.), сірим та маньчжурським горіхами, а також скороплоді гібриди, 

цвітіння яких відмічено у віці 2 – 3 років [19, 25]. За даними авторів (Ф. Л. Щепотьєва та 

П. П. Бадалова) більшість гібридів придатна для створення насаджень різного цільового 

призначення, зокрема лісових плантаційних культур для отримання деревини, захисних та 

паркових насаджень. Об’єкти заслуговують на увагу науковців і потребують детальнішого 

вивчення, зокрема визначення показників якості деревини. 
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Рис. 4. Представництво видів, гібридів, кращих форм та апоміктів на плантаціях на 

території ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки».  

*шифр плантації — перша літера прізвища автора об’єкта та номер ділянки (секції). 

 

П. П. Бадаловим було опрацьовано методику апоміктичного отримання горіхів, яка 

дозволяє  отримувати потомство виключно з материнською спадковістю [26, 27]. Були 

отримані апоміктичні плоди у горіхів Зібольда (Juglans ailantifolia Carriere), серцевидного, 

маньчжурського та сірого, а також підтверджена можливість їх отримання в горіхів 

грецького та чорного. Серед апоміктів виділені тонкошкаралупі врожайні форми, які 

перевершують початкові за зимостійкістю та іншими селекційно цінними показниками [28, 

29]. 

Масові роботи з гібридизації і апроміксиса потребували створення нових об’єктів 

для їх вивчення. Так, у період з 1976 по 2000 роки було створено плантації гібридів та 

апоміктів горіха загальною площею 7,8 га (див. рис.1), які нині перебувають у задовільному 

стані. Серед гібридів виділені великоплоді дерева. За попередніми дослідженнями 

П. П. Бадалова встановлено, що  ці дерева досить посухостійкі.  

Створення плантацій на значних площах, своєю чергою, потребувало опрацювання 

способів вегетативного розмноження кращих форм і сортів. На дослідній станції було 

організовано вирощування щепленого садивного матеріалу. Так, з 1977 року проводилися 

роботи з зимового щеплення (кінець січня — початок березня). До 1983 року кількість 

таких щеп становила понад 14300. [30]. У подальшому вирощували щеплений садивний 

матеріал горіха грецького для лісових господарств з метою створення промислових 

плантацій [31].  

Суттєве скорочення фінансування призвело до скорочення штату працівників і 

обсягу бюджетних наукових досліджень протягом останніх 20 років. Роботи з гібридизації 

припинили у 2000-х роках, а спостереження за репродуктивним розвитком не проводили 

протягом тривалого часу. Разом з цим, ми не можемо втратити такі цінні надбання 

попередників і дослідження об’єктів мають бути продовжені.  

Протягом останніх 3 років нами проводяться дослідження репродуктивної біології 

селекційних форм горіха грецького. Визначено тип дихогамії 80 кращих форм, 

представлених на маточно-живцевій плантації В. М. Ненюхіна, ступінь латеральності тощо 

(рис. 5). За результатами наших досліджень переважна більшість обстежених форм горіха 

грецького — протандричні особини, які характеризуються більш раннім початком цвітіння 

Шифр плантації* 
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ь
к
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, ш
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чоловічих суцвіть порівняно з жіночими. Виявлені форми, які вирізняються доброю 

врожайністю у жорстких умовах степу. Здійснений попередній добір у межах наявного на 

території ДСДЛЦ розмаїття генофонду перспективних для створення промислових садів 

форм грецького горіха. Протягом трьох років зібрано близько 830 зразків 80-ти форм для 

визначення технічних характеристик плодів. 

 

70%

23%

7%

протандричні протогінічні

гомогамні

 
Рис.5. Розподіл обстежених форм горіха грецького за типом дихогамії  

 

Серед пріоритетних завдань на майбутнє слід назвати:  

— дослідження морфологічного, фенологічного, генотипового різноманіття та 

особливостей репродуктивної біології кращих форм горіха грецького та міжвидових 

гібридів на плантаціях;  

— вивчення особливостей росту, якості деревини та ступеню адаптивності видів та 

гібридів горіха у дослідних культурах та на плантаціях; 

— з’ясування особливостей успадкування господарсько-цінних ознак гібридними 

формами; 

— виявлення найбільш цінних форм за комплексом показників та залучення їх у 

подальший селекційний процес; 

— залучення кращих форм до Державного сортовипробування з метою внесення 

найбільш перспективних до Державного реєстру сортів рослин України; 

— розмноження кращих сортів грецького горіха і міжвидових гібридів за участю 

горіха грецького та впровадження у промислове горіхівництво, лісове господарство, 

агролісомеліорацію та озеленення. 

 

ВИСНОВКИ 

За 120-річний період селекційної діяльності на території ДСДЛЦ «Веселі 

Боковеньки» було створено 10 дослідних об’єктів представників роду Juglans загальною 

площею близько 50 га. Нині збереглися і перебувають у задовільному стані 7 з них. Всі 

об’єкти є унікальними з точки зору цінності генофонду представлених на них селекційних 

форм, потребують збереження і ширшого використання в якості бази селекційних 

досліджень. 
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Пріоритетними завданнями майбутніх досліджень є: вивчення фенотипового та 

генотипового різноманіття, визначення особливостей репродуктивної біології та ступеню 

особливостей успадкування господарсько-цінних ознак; виявлення найбільш цінних форм 

та залучення їх у подальший селекційний процес. 

Попередні результати досліджень дозволили охарактеризувати форми і сорти горіха 

грецького за типом дихогамії. 

Кращі сорти потребують популяризації, розмноження вегетативним шляхом та 

впровадження у промислове горіхівництво, лісове господарство, агролісомеліорацію та 

озеленення. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЕЛЕКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА JUGLANS НА 

ТЕРРИТОРИИ ОСДЛЦ «ВЕСЕЛЫЕ БОКОВЕНЬКИ»  

 

Цель. Обобщить результаты исследований по селекции представителей рода Juglans 

на территории OСДЛЦ «Веселые Боковеньки» и определение перспектив проведения 

исследований в будущем.  

Результаты и обсуждение. Проанализированы современное состояние, результаты 

исследований и перспективы использования коллекций селекционных форм 

представителей рода Juglans опытно-селекционного дендрологического лесного центра 

(ОСДЛЦ) «Веселые Боковеньки». По результатам обследования 2016 г. на территории 

Центра сохранились и находятся в удовлетворительном состоянии 7 из 10 созданных за 

120-летний период опытных объектов с участием представителей рода Juglans. Все они 

уникальны с точки зрения ценности генофонда представленных на них селекционных 

форм. История селекционных исследований ореха грецкого (Juglans regia L.) на территории 

ОСДЛЦ «Веселые Боковеньки» начинается с создания М.Л. Давыдовым в 1900 г. Большого 

и Малого Куцовских садов. Плановые научные исследования по селекции грецкого ореха 

были начаты здесь в 30-е годы прошлого века. В разные периоды под руководством 

А. П. Ермоленко, Ф. Л. Щепотьева и П. П. Бадалова проводились работы по отбору засухо- 

и зимостойких форм, межвидовой гибридизации, изучению репродукции и физиологии 

представителей рода Juglans. Были получены апомиктичные плоды орехов Зибольда 

(Juglans ailantifolia Carriere), сердцевидного (J. ailanthifolia Carr. ssp. cordiformis Rehd.), 

маньчжурского (Juglans mandshurica Maxim) і сірого (Juglans cinerea L.). Обобщение 

результатов селекционных работ нашло отражение в разделах книг «Культура 

орехоплодных» и «Орехи». В последние годы исследования были направлены на изучение 

репродуктивной биологии селекционных форм. Определен тип дихогамии и степень 

латеральности 80 лучших форм, представленных на маточно-черенковой плантации. 

Подавляющее большинство обследованных селекционных форм грецкого ореха являются 

протандричными. Выявлены формы, отличающиеся хорошей урожайностью в жестких 

условиях степи. 

Выводы. Все объекты нуждаются в сохранении и более широком использовании в 

качестве базы селекционных исследований. Приоритетными задачами будущих 

исследований является изучение биологии и адаптивности лучших форм ореха грецкого и 

межвидовых гибридов рода Juglans, закономерностей наследования ценных хозяйственных 

признаков; выявление более ценных форм и вовлечение их в последующий селекционный 

процесс. Лучшие культивары нуждаются в популяризации, размножении вегетативным 

путем и внедрении в промышленное ореховодство, лесное хозяйство, агролесомелиорацию 

и озеленение. 

Ключевые слова: отбор, гибридизация, апомиксис, генофонд, селекция. 
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RESEARCH INTO THE BREEDING OF REPRESENTATIVES OF THE GENUS 

JUGLANS WITHIN THE TERRITORY OF THE EXPERIMENTAL AND BREEDING 

DENDROLOGICAL FOREST CENTER "VESELI BOKOVENKI" 

 

Aim. To summarize the results on the breeding of the genus Juglans representatives within 

the territory of the Experimental and Breeding Dendrological Forest Center "Veseli Bokovenki" 

and to outline the prospects for future research.  

Results and Discussion. The current state, research results and prospects of using 

collections of breeding forms of the genus Juglans representatives at the Experimental Breeding 

Dendrological Forest Center (EBDFC) "Veseli Bokovenki" are analyzed. The 2016 survey 

showed that 7 out of 10 experimental objects derived from the genus Juglans representatives over 

a 120-year period have been preserved and are in a satisfactory condition within the territory of 

the Center. They are all in the context of the gene pool value. The Persian walnut (Juglans regia 

L.) breeding history within the territory of EBDFC "Veseli Bokovenki" started with the creation of 

the Big and Small Kutsivsky gardens by M.L.Davydov in 1900. Planned scientific research into 

the Persian walnut breeding started here in the 1930s. In different periods of time, under the 

guidance of A.P.Yermolenko, F.L.Shchepotiev and P.P.Badalov, selection of drought-resistant 

and winter-hardy forms, interspecies hybridization and studies of reproduction and physiology of 

the genus Juglans representatives were carried out. Apomictic fruits of the Japanese walnut 

(Juglans ailantifolia Carriere), heartnut (J. ailantifolia Carr. ssp. cordiformis Rehd), Manchurian 

walnut (Juglans mandshurica Maxim) and white walnut (Juglans cinerea L.) were obtained. The 

breeding results were summarized in chapters of the books "Nut Cultivation" and "Nuts". 

Recently, studies have focused on reproductive biology of breeding forms. The dichogamy type 

and laterality degree of the 80 best forms presented on the mother-graft plantation have been 

determined. The vast majority of the studied Persian walnut breeding forms are protandrous. 

Forms giving good yields in the harsh steppe conditions have been identified. 

Conclusions. All objects need preserving and wider using as a basis for breeding research. 

The priority objectives of further studies are phenotypic and genotypic diversity, reproductive 

biology and adaptability of the best forms of the Persian walnut and interspecies hybrids of the 

genus Juglans, inheritance of economically valuable traits, identification of more valuable forms 

and their involvement in subsequent breeding. The best cultivars need to be popularized, 

propagated vegetatively and introduced into nut industry, forestry, forest melioration and 

gardening. 

Keywords: selection, hybridization, apomixis, gene pool, breeding. 
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РОБОЧА КОЛЕКЦІЯ ГЕНОФОНДУ ЛЮПИНУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЙНИХ ПРОГРАМАХ 
  

Наведено результати трирічних досліджень з вивчення 285 зразків генофонду 

люпину Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва НААН різного еколого-географічного походження в умовах 

лівобережного Полісся України. Виділені джерела цінних господарських ознак стали 

основою робочої колекції люпину, де ознаки підібрані відповідно до умов регіону і 

сучасних напрямів селекції цієї культури. Сформована колекція включає 95 зразків 

люпину жовтого, білого та вузьколистого видів з різним проявом 11 цінних 

господарських ознак і рекомендована до використання, як генетична база та джерело 

цінного вихідного матеріалу при створенні нових, високопродуктивних, 

ранньостиглих сортів кормового люпину. Оцінку колекційних зразків проводили на 

звичайному та інфекційному фузаріозному фоні в польових та лабораторних умовах. 

За результатом було виділено зразки, що в середньому за роки досліджень 

характеризувалися ранньостиглістю, стійкість проти фузаріозу та антракнозу, 

достовірно переважали сорт-стандарт за продуктивність по насінню, зеленій масі та 

сухій речовині, а також виділялися за елементами продуктивності: кількість 

продуктивних пагонів, кількість насіння та бобів з рослини, кількість насіння в 1 

бобі, маса насіння з рослини, маса 1000 насінин. Було встановлено тісний 

кореляційний зв'язок між елементами продуктивності (маса насіння з рослини, 

кількість бобів та насіння з рослини) та загальною врожайністю насіння зразка з 
одиниці площі (r = 0,520 – 0,957), що дає можливість селекціонеру проводити 

непрямий добір, в тому числі, використовуючи дані робочої колекції. 

Ключові слова: генофонд, люпин, колекційний зразок, робоча колекція, 

ранньостиглість, урожайність, фузаріоз, антракноз. 

 

ВСТУП 

У зоні Полісся України, особливо на кислих дерново-підзолистих супіщаних і 

піщаних ґрунтах, поповнення балансу рослинного білка в кормовиробництві можливе за 

рахунок збільшення посівних площ кормового люпину, білок якого має високу якість і 

перетравність. Також, завдяки високій агротехнічній та агроекологічній цінності культури 

люпину, використання його в сівозмінах сприятиме енерго- і ресурсозбереженню, 

зниженню затрат при виробництві продукції рослинництва та тваринництва, підвищенню 

родючості ґрунту й охороні навколишнього середовища. 

У сільськогосподарському виробництві нашої країни найбільш поширені три види 

люпину: жовтий (Lupіnus luteus L.), білий (Lupіnus albus L.) та вузьколистий (Lupіnus 

angustіfolіus L.) [1,2]. Сьогодні, на жаль, не зважаючи на цінні якості і високі потенційні 

можливості люпину, використання його у виробництві обмежене. За даними Державної 
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служби статистики України посівні площі під люпином на зерно коливаються в межах 12 –

16 тис. га, на зелений корм та сидеральні цілі — 35 – 40 тис. га. 

Визначальним фактором при впровадженні та використанні люпину у 

сільськогосподарське виробництво, на нашу думку, є сорт. Саме недоліки існуючих сортів 

кормового люпину стримують його поширення. Пріоритетними напрямами при створенні 

нових сортів зараз (практично для всіх зон люпиносіяння) є селекція на ранньостиглість, 

високу продуктивність, посухостійкість, а також стійкість до основних хвороб. Для 

збільшення продуктивності та адаптаційних можливостей сорту необхідне розширення 

його генетичної основи. У селекційний процес культури слід залучати  матеріал з відомим 

спектром мінливості ознак. 

Успішність селекційної роботи з кормовим люпином значною мірою залежить від 

напрацювання цінного вихідного матеріалу, основна кількість якого створюється за 

допомогою внутрішньовидової гібридизації. А отже, першочерговим завданням в процесі 

селекції є виділення джерел та донорів цінних господарських ознак серед колекційних 

зразків різного еколого-географічного походження, які будуть використані як батьківські 

форми. 

Науковцями різних країн проведено дослідження з оцінки та систематизації 

генофонду люпину за морфологічними, біологічними та агрономічними ознаками. 

Селекціонерам пропонується ряд каталогів для використання в селекційній роботі. Разом із 

тим, йде поповнення колекцій генофонду люпину новими зразками, з новими ознаками, що 

вимагає постійного вивчення їх у різних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Ураховуючи зазначене вище, нами було поставлено за мету вивчити колекційні 

зразки генофонду люпину за цінними господарськими ознаками та створити робочу 

колекцію з виділених джерел підібраних відповідно до умов зони Полісся України і 

сучасних напрямів селекції цієї культури. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Матеріалом для досліджень були 150 зразків люпину жовтого (L. luteus L.), 95 —

люпину білого (L. albus L.) та 40 зразків люпину вузьколистого (L. angustіfolіus L.) з 

колекції Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 

НААН (ІСМАВ) різного еколого-географічного походження. 

Дослідження проводилися у період з 2018 по 2020 роки на дослідному полі відділу 

наукового забезпечення агропромислового виробництва ІСМАВ НААН на звичайному та 

інфекційному фузаріозному фоні. Використовували польовий та лабораторний методи 

досліджень. 

Основні елементи агротехніки люпину в досліді, загально прийняті в зоні Полісся. 

Посів зразків проводили вручну, площа облікової ділянки становить 1,8 м2. Через 20 рядків 

розміщувався сорт-еталон. 

Фенологічні спостереження проводили згідно з методикою Держкомісії по 

сортовипробуванню сільськогосподарських культур [3]. Відмічалися фази розвитку рослин: 

сходи, цвітіння та дозрівання. Визначалася тривалість періодів розвитку сходи-цвітіння, 

цвітіння-дозрівання та всього вегетаційного періоду. Структуру врожайності зразків 

визначали методом пробного снопа з 15 рослин. Уражуваність фузаріозом та антракнозом 

визначали за методикою М. С. Корнійчука [4], Н. Н. Кирика і В. П. Безнощенко [5]. 

Класифікацію зразків за тривалістю вегетаційного періоду та стійкістю проти хвороб 

робили за міжнародним класифікатором СЕВ роду Lupinus L. (1983). 

Збір урожаю проводили вручну з підрахунком рослин на ділянці і подальшим 

обмолотом їх на молотарках МТП-300, МК-130. Статистичний аналіз експериментальних 

даних здійснювали загальноприйнятими методами за Б. А. Доспеховим, 1985 [6]. 
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Ґрунти поля, де розміщувалися досліди з вивчення колекційних зразків люпину, 

дерново-середньопідзолисті супіщані з середнім вмістом рухомих форм фосфору та калію 

(Р2О5 — 13,7; К2О — 9,1 мг на 100 г ґрунту) і слабокислою реакцією ґрунтового розчину 

(рН — 4,6 – 5,6). 

Для Чернігівської області характерний помірно-континентальний клімат, умови 

якого в цілому сприятливі для вирощування культури люпину. Погодні умови в роки 

досліджень, різнилися, як по рокам, так і значно відрізнялися від середньобагаторічного 

показника. Показовим є значне підвищення середньодобових температур протягом 

вегетації люпину. Спостерігалося суттєве переважання середньодобової температури 

повітря по місяцях (до 6,2 °С) і загалом за вегетацію (від 0,9 до 3,9 °С) над 

середньобагаторічними показниками. Також, надходження вологи протягом періоду 

активної вегетації культури (травень — липень), в 2018–2020 роках, було не рівномірним і 

значно відрізнялося від середньобагаторічної кількості опадів. Підсумовуючи слід сказати, 

що погодні умови мали значний вплив на ріст і розвиток рослин люпину, формування 

врожаю насіння і зеленої маси та враження хворобами. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

За результатами проведених у 2018–2020 роках досліджень, а також використовуючи 

дані ознакової колекції було створено робочу колекцію генофонду люпину, що містить 

джерела корисних ознак, які підібрані відповідно до умов зони Полісся України і сучасних 

напрямів селекції цієї культури. Дана колекція включає 95 зразків люпину жовтого, білого 

та вузьколистого видів з високим, оптимальним або низьким проявом таких господарсько-

цінних ознак: продуктивність по насінню, зеленій масі та сухій речовині, скоростиглість, 

стійкість проти фузаріозу та антракнозу. 

Всебічному вивченню в умовах лівобережного Полісся підлягало 285 колекційних 

зразків з 7 країн світу, зокрема 150 зразків люпину жовтого (L. luteus L.), 95 — люпину 

білого (L. albus L.) та 40 зразків люпину вузьколистого (L. angustіfolіus L.). Серед 

досліджуваних зразків 48 % були вітчизняного походження, 23 % — з Білорусії, 10 % — з 

Росії, 8 % — з Німеччини, 5 % — з Польщі, 4 % — з США та 2 % — з Литви. 

Скринінг генофонду колекції люпину за ознакою насіннєвої продуктивності і 

врожайності зеленої маси.  

При визначенні селекціонером важливості тієї чи іншої господарсько-біологічної 

ознаки, насіннєва продуктивність завжди залишатиметься пріоритетною серед основних 

селекційних ознак. Адже головним завданням сорту у виробництві є підвищення 

врожайності та покращення якості продукції. Результати досліджень різних вчених 

вказують на високий рівень потенційної врожайності насіння люпину (3,0 – 5,0 т/га), але у 

виробництві середня врожайність існуючих сортів залишається невисокою і становить 1,5 –

 3,0 т/га, залежно від виду. Серед причин – недоліки існуючих сортів, недотримання 

технології вирощування, різноманітність ґрунтово-кліматичних умов, а також окремі 

біологічні особливості люпину [7, 8]. 

Початковим етапом цілеспрямованої селекційної роботи на підвищення насіннєвої 

та вегетативної продуктивності є науково обґрунтований підбір вихідного матеріалу 

люпину — виділення джерел та донорів з генетично обумовленою високою 

продуктивністю. 

Урожайність зразків люпину обумовлюється двома величинами — продуктивністю 

рослин (за елементами структури врожайності) та кількістю їх з одиниці площі посіву. 

Вивчення генофонду люпину шляхом простого визначення і порівняння врожайності 

насіння, не дасть змогу повною мірою визначити потенціал продуктивності колекційних 

зразків. Процес формування врожаю насіння рослинами люпину можна охарактеризувати 

такими структурними елементами продуктивності, як кількість продуктивних пагонів та 
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бобів на рослині, кількість насінин в 1 бобі і на рослині, маса насіння з рослини і маса 1000 

насінин. 

Проаналізувавши колекційні зразки люпину за основними елементами насіннєвої 

продуктивності ми встановили, що в умовах лівобережного Полісся між зразками існує 

чітко виражена диференціація за кількістю (в середньому на рослині) продуктивних 

пагонів, бобів, насіння (зокрема в 1 бобі), маси насіння з рослини. 

Так, за ознакою кількості продуктивних галузок на рослині досліджувані зразки 

розподілилися на такі, що мали лише одну продуктивну галуку (крім головного суцвіття), а 

інші до 8 – 10 продуктивних пагонів. Найбільшу кількість продуктивних пагонів (7 і 

більше) у люпину жовтого мали колекційні зразки: Land sorte (Німеччина) — 8,3 

продуктивних пагонів на рослині; Afus (Польща) — 7,4; Смолянський мутант (Росія) — 7,2; 

WTD 6025 (Польща) — 7,1; Афус×Академiчний 1 (Білорусь) — 8,0; Промiнь (Україна) — 

7,9; Брянский 6 (Росія) — 7,1 та Гай (Україна) — 8,0 продуктивних пагонів на рослині. 

Серед зразків люпину білого найбільшою кількістю продуктивних галузок на рослині (8 і 

більше) характеризувалися: Носівський 3 (Україна) — 8,5 продуктивних пагонів на рослині, 

лiнiя 7460 (Україна) — 9,0; Туман (Україна) — 8,7, Борки (Німеччина) — 10,0, лiнiя 3039 

(Україна) — 8,5 та Мутант 49 (Росія) — 9,5 продуктивних пагонів на рослині. Серед зразків 

люпину вузьколистого за цією ознакою виділялися два сорти: Сидерат 38 (Росія) та 

Кармавы (Білорусь), що формували 5,5 та 5,0 продуктивних пагонів на рослині відповідно. 

Також було відмічено, що 80 % виділених зразків за даною ознакою 

характеризуються скоростиглістю. В той же час більшість пізньостиглих зразків формувала 

значно менше продуктивних галузок, ніж ранньостиглі. 

Особливістю культури люпину, як і всіх інших бобових, є можливість регулювання 

насіннєвої продуктивності окремої рослини шляхом збільшення кількості бобів, як на 

головному суцвітті, так і на бічних пагонах. Кількість бобів на рослині генетично 

обумовлена ознака, але також залежить від умов навколишнього середовища та 

можливостей генотипу [9]. Аналіз колекційних зразків люпину за ознакою «кількості бобів 

з рослини» показав, що кількість їх значно різнилася і коливалася — від 13 до 68 шт. 

Порівняно великою кількістю бобів з рослини (55 шт і більше) характеризувалися 10 

зразків люпину жовтого та 7 люпину білого (45 шт і більше). Це сорти та лінії люпину 

жовтого — Ярило, Золотий купол, Л8117, Л8136 (всі з України) та сорти люпину білого 

Щедрий 50, Серпневий, (Україна), Борки (Нiмеччина) і інші. Серед зразків люпину 
вузьколистого було виділено 9 сортів та номерів, що формували від 19 до 21 шт. бобів. 

Найбільшою кількістю бобів з рослини порівняно з іншими зразками характерзувалися: 

Грозинський 9 (Білорусь) — 21 біб на рослині, Миртан (Білорусь) — 20 бобів, Локомотив, 

С.Н.11/011, С.Н.11/02, С.Н.11/03 (всі Україна), Брянский 1272, Сидерат 38, Белозёрный 110 

(всі Росія), які формували в середньому по 19 бобів на рослині. 

Результати вивчення колекційних зразків за ознакою «кількість насіння в 1 бобі» 

показали, що в середньому в одному бобі на головному суцвітті формувалася досить різна 

кількість насінин. Так, в зразках що досліджувалися в бобі зав’язувалося і доcтигало від 2,2 

до 4,5 насінини. З порівняно великою кількістю насіння в бобі головного суцвіття (4,0 шт. і 

більше) нами було виділено 29 зразків, зокрема 9 — люпину жовтого, 12 — люпину білого 

та 8 люпину вузьколистого. Переважна більшість їх має короткий період вегетації. 

Оцінюючи зразки люпину за ознакою «кількість насіння з рослини» встановлено, що 

за цією ознакою зразки в умовах лівобережного Полісся України, відрізняються між собою 

досить суттєво. Так, у різних зразків кількість насінин на рослині варіювала від 25 до 213 

штук. Серед колекційних зразків люпину жовтого було виділено 25 форм, що сформували 

високу кількість насіння на рослині (180 шт. і більше). Порівняно з сортом-еталоном 

Прогресивний ці зразки сформували в середньому на рослині на 40 – 73 насінини більше. 

Серед зразків люпину вузьколистого було виділено тринадцять, що переважали сорт-еталон 
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Пелікан за даною ознакою і мали в середньому з 1 рослини 57 – 73 насінини. У 

досліджуваних колекційних зразків люпину білого було виділено 15 зразків, що формували 

найбільшу кількість (160 шт. і більше) насінин в середньому з рослини. 
В селекційному плані особливий інтерес представляє ознака «насіннєвої 

продуктивності рослин» (маса насіння з рослини), яка тісно пов’язана з ознаками кількість 

насіння на рослині та маса 1000 насінин. Оцінка генофонду люпину жовтого за насіннєвою 

продуктивністю показала, що маса насіння в середньому на рослині досліджуваних зразків 

коливалась від 3,6 до 25,5 г. Було виділено 12 зразків, що в середньому за роки досліджень 

мали масу насіння з рослини більше 20 г: Л8136 — 25,5 г, Л8095 — 23,4 г, Г24 — 22,3 г, 

Г1135 — 21,9 г, Гай — 20,9 г, Ярило — 20,2 г, Золотий купол — 20,1 г, (Україна), G218 — 

22,0 г (США), Д48 — 21,3 г, Д126 — 21,3 г (Білорусь), Afus — 20,3 г (Польща), Брянский 27 

— 20,1 г (Росія). Серед зразків люпину білого у яких дана ознака варіювала від 21,1 до 

52,5 г насіння з рослини, ми відібрали 7, рослини яких формували масу насіння 40,0 г і 

більше. Це зразки: Л7970, Л7799, Л7973, Рапсодія, Макарівський (Україна), Борки 

(Німеччина) та Гамма (Росія). У досліджуваних зразків люпину вузьколистого в середньому 

на рослині було від 5,1 до 11,6 г насіння. Найбільшою кількістю насіння з рослини 

характеризувалися 7 зразків: Грозинський 9 — 11,6 г, Локомотив — 10,6 г, С.Н.11/02 — 

10,6 г, С.Н.11/01 — 10,2 г, С.Н.11/03 — 10,1 г (всі Україна), Белозёрный 110 — 10,2 г, та 

Брянский 1272 — 10,1 г (Росія) (табл.1). 

 

Таблиця 1. Характеристика високоврожайних колекційних зразків люпину за основними 

елементами продуктивності (ІСМАВ, середнє за 2018–2020 рр.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

люпин жовтий (L. luteus L.) 

UD0801829 Л8136  UKR 279,2* 54,7 58* 205,0* 3,5 25,5* 124 

UD0801665 Л8095  UKR 275,0* 50,5 57* 203,0* 3,6 23,4* 115 

UD0800122 Г24  UKR 257,0* 32,5 55* 201,0* 3,7 22,3* 111 

UD0801750 Золотий купол UKR 251,4* 26,9 56* 165,5 3,0 20,1* 121 

UD0800281 Д 126  BLR 247,5* 23,0 45 175,0* 3,9 21,3* 122 

UD0800523 Эпигональный 40/92 RUS 246,7* 22,2 42 155,5 3,7 16,8 108 

UD0800518 Juno POL 246,5* 22,0 49* 160,0 3,3 16,9 106 

UD0801825 Л8117 UKR 245,6* 21,1 56* 172,0* 3,1 17,5* 102 

UD0800038 Дружный 165 RUS 238,5 14,0 50* 152,0 3,0 15,9 105 

UD0800083 Szybkojedny wezes. POL 235,8 11,3 48* 185,2* 3,9 19,0* 103 

UD0801514 Прогресивний, ст. UKR 224,5 ± 0,0 35 130,1 3,7 15,5 119 

НІР 05 19,4  12 41,2  1,8  

люпин білий (L. albus L.) 

UD0801706 Макарівський UKR 350,3* 30,1 35 140,0 4,0 44,3 316 

UD0801256 Л7799 UKR 355,5* 35,3 48* 192,0* 4,0 48,0* 250 

UD0801663 Рапсодія UKR 346,0 25,8 40 164,0 4,1 51,0* 311 

UD0800489 Борки DEU 340,0 19,8 46* 179,4* 3,9 49,2* 274 

UD0800535 Гамма RUS 345,5 25,3 27 121,5 4,5 44,5 366 
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UD0801751 Л7970 UKR 370,0* 49,8 44 176,0* 4,0 50,5* 287 

UD0801666 Л7973 UKR 362,0* 41,8 43 167,7 3,9 52,5* 313 

UD0800013 Либідь, ст. UKR 320,2 ± 0,0 38 144,4 3,8 43,2 299 

НІР 05 28,0  7 30,2  3,7  

люпин вузьколистий (L. angustifolius L.) 

UD0801738 Грозинський 9 UKR 291,2* 61,2 21* 73* 3,4 11,6* 159 

UD0801724 Локомотив UKR 280,0* 50,0 19* 68* 3,5 10,6* 156 

UD0801669 С.Н.11/01 UKR 260,0* 30,0 19* 66* 3,5 10,2* 155 

UD0801670 С.Н.11/02 UKR 265,0* 35,0 19* 68* 3,5 10,6* 156 

UD0801671 С.Н.11/03 UKR 259,2* 29,2 19* 65 3,5 10,1* 155 

UD0800545 Брянский 1272 RUS 258,0* 28,0 19* 65 3,5 10,1* 155 

UD0801442 Белозёрный 110 RUS 260,0* 30,0 19* 66 3,5 10,2* 155 

UD0801516 Пеликан, ст. UKR 230,0 ± 0,0 15 56 3,7 8,4 150 

НІР 05 26,2  3 11  0,7  

* різниця із стандартом істотна при 5 % рівні значущості  

 

Узагальнюючу оцінку колекційного матеріалу за «врожайністю насіння» проводили 

шляхом визначення продуктивності зразка з одиниці площі (в грамах з квадратного метра). 

Проаналізувавши дані досліджень ми переконалися, що наявний генофонд люпину має 

значний генетичний потенціал цієї ознаки. Урожайність зразків коливалась в межах від 58,0 

до 370,0 г/м2. В результаті серед колекційних зразків, що характеризувалися високою 

продуктивністю по насінню було виділено 8 люпину жовтого, 4 люпину білого та 7 люпину 

вузьколистого (табл. 1). В середньому за роки дослідження достовірно сорт — стандарт 

переважали зразки: люпину жовтого — Л8136 (Україна) — 279,2 г/м2, Л8095 (Україна) 

(ІСМАВ) — 275,0 г/м2, Г24 (Україна) — 257,0 г/м2, Золотий купол (Україна) — 251,4 г/м2, 

Д126 (Білорусь) — 247,5 г/м2, Эпигональный 40/92 (Росія) — 246,7 г/м2, Juno (Польща) — 

246,5 г/м2 та Л8117 (Україна) — 245,6 г/м2; люпину білого — Макарівський (Україна) — 

350,3 г/м2, Л7799 (Україна) — 355,5 г/м2, Л7970 (Україна) — 370,0 г/м2, Л7973 (Україна) 

362,0 г/м2; люпину вузьколистого — Грозинський 9 (Україна) — 291,2 г/м2, Локомотив 

(Україна) — 280,0 г/м2, С.Н.11/01 (Україна) — 260,0 г/м2, С.Н.11/02 (Україна) — 265,0 г/м2, 

С.Н.11/03 (Україна) — 259,2 г/м2, Брянский 1272 (Росія) — 258,0 г/м2, Белозёрный 110 

(Росія) — 260,0 г/м2. 

Цінність виділених джерел люпину за ознаками елементів продуктивності для 

селекційної практики, при створенні нових високопродуктивних сортів, підтверджується і 

виявленим тісним кореляційним зв’язком, як між окремими елементами продуктивності, 

так і з ознакою загальної врожайності насіння загалом. 

Так, нами було встановлено, що найбільш тісний зв’язок існує між продуктивністю 

рослини (маса насіння з рослини) та кількістю насіння з однієї рослини (r = 0,878 – 0,957). 

Ознака продуктивність рослини суттєво корелює також з ознаками — кількість бобів на 

рослині (r = 0,685 – 0,857) та загальною врожайністю насіння з одиниці площі (r = 0,543 –

 0,684). Позитивний зв’язок також відзначено між ознаками «кількість бобів на рослині» та 

«кількість насіння з рослини» (r = 0,743 – 0,846), кількістю насіння з рослини та 

врожайністю насіння колекційного зразка з одиниці площі (r = 0,520 – 0,648). 

Продуктивність зразків по зеленій масі. Оцінку зразків за цією ознакою проводили у 

фазу блискучого бобу. При дослідженні колекційних зразків за врожайністю зеленої маси 

вивчення їх проводили за елементами структури врожайності — маси стебла, листків, бобів 

і всієї рослини. Після висушування рослин визначалася їх повітряно-суха маса. 
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Урожайність зеленої маси досліджуваних зразків в середньому за три роки 

дослідження коливалася в межах 2,24 – 7,31 кг/м2. Найбільшою врожайністю зеленої маси 

характеризувалися 25 колекційних зразків люпину жовтого, 17 — люпину білого та 13 —

люпину вузьколистого, що істотно на 0,37 – 2,02 кг/м2 переважали відповідний сорт-

стандарт. Слід відзначити, що практично всі виділені зразки за ознакою врожайності по 

зеленій масі переважали сорт-стандарт і за врожайністю сухої речовини. Інформацію про ці 

зразки включено до бази даних робочої колекції з характеристикою за структурними 

елементами продуктивності зеленої маси. 

Оскільки сама по собі ознака продуктивності зеленої маси при створенні сучасних 

сортів люпину малоцінна, ми ставили за мету виділити форми, які поєднують ознаку 

ранньостиглості з порівняно високою продуктивністю по зеленій масі. Серед 55 виділених 

нами джерел за ознакою врожайності по зеленій масі та сухій речовині 37 (68 %) за 

тривалістю вегетаційного періоду належать до 2 та 3 груп стиглості, тобто є скоростиглими. 

Оцінка колекційних зразків люпину за ознакою тривалості вегетаційного періоду.  

За даними проведених фенологічних спостережень у колекційному розсаднику 

тривалість вегетаційного періоду (сходи — повна стиглість) досліджуваних зразків в 

умовах лівобережного Полісся коливалась в межах 86 — 135 днів. Згідно градації 

міжнародного класифікатору СЕВ роду Lupinus L. (1983) колекційні зразки люпину 

жовтого і білого за тривалістю періоду вегетації розподілилися на три групи стиглості (рис. 

1, 2). 

2 група
24%

3 група
62%

4 група
14%

2 група - ультраскоростиглі (період вегетації 71-100 днів) - 36 зразків
3 група - скоростиглі (101-115 днів) - 93 зразки
4 група -напівскоростиглі (116-125 днів) - 21 зразок

 

Рис. 1. Співвідношення колекційних зразків люпину жовтого відповідно до тривалості 

їх вегетаційного періоду (сходи — достигання), середнє 2018–2020 рр. 

 

 

Рис. 2. Співвідношення колекційних зразків люпину білого відповідно до тривалості їх 

вегетаційного періоду (сходи — достигання), середнє 2018–2020 рр. 
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Переважна більшість зразків люпину вузьколистого за тривалістю періоду вегетації 

належать до ультроскорослиглої 2 групи (тривалість періоду 71 – 100 днів). Три зразки —

ЛАН-99- ГБГ-13, ЛАН-99-ГБГ-10 (Білорусь) та Сидерат 38 (Росія) з тривалістю вегетації 

102 – 106 днів характеризуються як скоростиглі (3 група стиглості — 101 – 115 днів). 

Вегетаційний період у люпину складається з двох основних частин: період до 

цвітіння, коли відбувається утворення і ріст вегетативних органів, та від цвітіння до 

достигання, коли формується і достигає насіння. Найбільший інтерес для селекційної 

практики кормового люпину представляє міжфазний період сходи-цвітіння, оскільки він в 

меншій мірі залежить від умов навколишнього середовища, є більш стабільним [10]. 

Результати наших досліджень підтверджують думку багатьох учених, які пропонують 

оцінку на скоростиглість проводити в період цвітіння, оскільки між тривалістю 

вегетаційного періоду загалом і періодом сходи — цвітіння існує тісний кореляційний 

зв'язок (r = 0,720 – 0,897). 

Серед колекційних зразків, що вивчалися з найкоротшим першим періодом розвитку 

сходи — цвітіння у люпину білого і вузьколистого (до 35 днів) та люпину жовтого (до 42 

днів), було виділено 8, 11 та 10 номерів відповідно. Як джерела ранньостиглості в 

селекційній роботі можна використовувати зразки: люпину жовтого — Прогресивний, 

Золотий купол, Л8117, Л8136, Л8108, Л8095, Л8097 (Україна), Эпигональный 40/92, 

Демидовский, Брянський 81 (Росія); люпину білого — Л7955, Л7973, Л7812, Рапсодія, 

Щедрий 50, Серпневий, (Україна), Борки (Нiмеччина), Дельта (Росiя); люпину 

вузьколистого — Локомотив, С.Н. 13/01, С.Н. 11/01, С.Н. 11/03, С.Н. 11/04, (Україна), Ян, 

Жодзінскі, Першацвєт, Свєтаник, Миртан, (Білорусь), K-Lowalk (Польща). 

Оцінка генофонду люпину за стійкістю до хвороб. 

Визначення стійкості колекційних зразків люпину проти фузаріозного в‘янення 

(Fusarium oxysporum Schlecht var.orthoceras), проводили на інфекційному фузаріозному 

фоні, який було створено в 1983 році, де люпин вирощується монокультурою. Протягом 

вегетації проводився облік хворих рослин. Після збирання врожаю було підраховано 

загальну кількість хворих рослин з ділянки і визначено ступінь ураження досліджуваних 

колекційних зразків фузаріозом. Як показали дослідження, колекційні зразки люпину 

вузьколистого за ступенем ураження хворобою на інфекційному фоні, згідно градацій 

міжнародного класифікатора роду Lupіnus L. (1983), розподілилися на чотири групи (рис.3).  

 

 

І – ураженість відсутня, або слабка (до 10 %) – 78 зразків; 

ІІ – ураженість середня (11 – 25 %) – 140 зразків; 

ІІІ – ураженість сильна (26 – 50 %) – 35 зразків; 

ІV – ураженість дуже сильна (більше 50 %) – 32 зразки. 

 

Рис. 3. Розподіл колекційних зразків люпину за ступенем враженості фузаріозом на 

інфекційному фоні, 2018–2020 рр. 
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Серед зразків, що характеризуються стійкістю до фузаріозу (І група) нами було 

виділено 45 зразків люпину жовтого, 22 — люпину білого та 11 — люпину вузьколистого. 

Це зразки: люпину жовтого — Л8108, Л8094, Л8095, Л8137, Прогресивний, Ярило, Золотий 

купол (всі Україна), Демидовский (Росія), G218 (США), Pauelsen Gelbe, Neven (Німеччина) 

та інші; люпину білого — Серпневий, Рапсодія, Щедрий 50, Макарівський, Л7973, Л7812, 

Л6871, Л6868 (Україна), Гамма, Дельта (Росія) та інші; люпину вузьколистого — 

Локомотив, С.Н.11/01, С.Н.11/02, С.Н.11/03, С.Н. 13/01 (всі Україна), Пралеска, Жодзінскі, 

Ян (всі Білорусь), Белозёрный — 110, Кала (всі Росія), K-Lowalk (Польща). 

Вивчення зразків генофонду люпину за стійкістю проти збудника антракнозу 

(Colletotrichum gloeosporioides Penz.) проводили на звичайному фоні. Ступінь ураження 

антракнозом (інтенсивність розвитку хвороби) досліджуваних зразків визначали шляхом 

підрахунку кількості рослин з відповідними балами враження за п’ятибальною шкалою. 

Проаналізувавши отримані дані щодо враження колекційних зразків люпину 

вузьколистого антракнозом, ми виділили 21, що мали ступінь розвитку хвороби до 10 %, і 

за шкалою оцінки стійкості проти антракнозу (Корнійчук М.С., 2010) характеризуються, як 

високостійкі [4]. Решта зразків уражувалися антракнозом від 11 до 22 %, що характеризує 

їх, як середньостійкі.  

Серед люпину білого та жовтого польовою стійкістю проти хвороби виділялися 

лише 8 та 6 зразків відповідно (розвиток хвороби до 10 %). До цієї групи увійшли сорти 

люпину білого Рапсодія, Макарівський і селекційні лінії: Л7973, Л7962, Л7955, Л7945, 

Л7802 (Україна) та Дельта (Росія), люпину жовтого: Епігональний ультра, Г24, Л8117, 

Л8094 (Україна), Надёжный, Демидовский (Росія). Середньою стійкістю (ураження 11 –

 25 %) характеризувалися 53 зразки люпину жовтого та 25 білого, нестійких (ураження 

25 % і більше) було 91 та 62 зразки відповідно. 

Така різниця щодо враження антракнозом колекційних зразків люпину залежно від 

виду, на нашу думку, можна пояснити генетичною стійкістю вузьколистого виду люпину 

проти збудника цієї хвороби. 

Всю інформацію про вивчені зразки та виділені джерела цінних господарських ознак 

люпину внесено до бази даних робочої колекції створеної науковцями Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, знаходиться 

в електронному вигляді, що дає змогу селекціонерам у будь-який час мати оперативний 

доступ до даних, можливість систематизувати чи групувати колекційний матеріал за рівнем 

прояву конкретної ознаки, або комплексом ознак, а також, у разі потреби, поповнювати 

новими даними про генофонд. 

 

ВИСНОВКИ 

За результатом проведених в умовах лівобережного Полісся України досліджень 

було створено робочу колекцію генофонду люпину, що містить джерела корисних ознак, 

які підібрані відповідно до умов зони Полісся України і сучасних напрямів селекції цієї 

культури. Дана колекція включає 95 зразків люпину жовтого, білого та вузьколистого видів 

з різним проявом 11 цінних господарських ознак і буде використовуватися, як генетична 

база та джерело цінного вихідного матеріалу при створенні нових, високопродуктивних, 

ранньостиглих сортів кормового люпину. 

Виділено та рекомендовано до використання в селекційній роботі 19 джерел високої 

насіннєвої продуктивності: люпину жовтого — Л8136 (UD0801829), Л8095 (UD0801665), 

Г24 (UD0800122), Золотий купол (UD0801750), Д126 (UD0800281), Эпигональный 40/92 

(UD0800523), Juno (UD0800518) та Л8117 (UD0801825); люпину білого — Макарівський 

(UD0801706), Л7799 (UD0801256), Л7970 (UD0801751), Л7973 (UD0801666); люпину 

вузьколистого — Грозинський 9 (UD0801738), Локомотив (UD0801738), С.Н.11/01 

(UD0801669), С.Н.11/02 (UD0801670), С.Н.11/03 (UD0801671), Брянский 1272 
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(UD0800545), Белозёрный 110 (UD0801442). За ознакою врожайності зеленої маси виділено 

25 колекційних зразків люпину жовтого, 17 — люпину білого та 13 люпину вузьколистого, 

що істотно на 0,37 – 2,02 кг/м2 переважали відповідний сорт-стандарт. 

Як джерела ранньостиглості можна використовувати зразки: люпину жовтого – 

Прогресивний (UD0801514), Золотий купол(UD0801750), Л8117 (UD0801825), Л8136 

(UD0801829), Л8108 (UD0801713), Л8095 (UD0801665), Л8097 (UD0801564), Эпигональный 

40/92 (UD0800523), Демидовский (UD0801476), Брянський 81 (UD0800037); люпину білого 

— Л7955 (UD0801721), Л7973 (UD0801666), Л7812 (UD0801634), Рапсодія (UD0801663), 

Щедрий 50 (UD0801517), Серпневий (UD0801481), Борки (UD0800489), Дельта 

(UD0800534); люпину вузьколистого – Локомотив (UD0801724), С.Н. 13/01 (UD0801723), 

С.Н.11/01 (UD0801669), С.Н.11/03 (UD0801671), С.Н.11/04 (UD0801839), Ян (UD0801570), 

Жодзінскі (UD0801568), Першацвєт (UD0800543), Свєтаник (UD0800544), Миртан 

(UD0800541), K-Lowalk (UD0801469). 

До робочої колекції було включено 45 зразків люпину жовтого, 22 — люпину білого 

та 11 — люпину вузьколистого, що характеризуються стійкістю проти фузаріозу (ураження 

до 10 %). Польовою стійкістю проти антракнозу (ступінь розвитку хвороби до 10 %), 

характеризуються 21 зразок люпину вузьколистого, 8 люпину білого та 6 люпину жовтого.  
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РАБОЧАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ГЕНОФОНДА ЛЮПИНА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ  

 

Цель. Изучить коллекционные образцы генофонда люпина по ценным 

хозяйственным признакам и создать рабочую коллекцию из выделенных источников, 

подобранных в соответствии с условиями зоны Полесья Украины и современными 

направлениями селекции этой культуры. 

Результаты и обсуждение. Материалом для исследований были 150 образцов 

люпина желтого (Lupinus luteus L.), 95 — люпина белого (L. albus L.) и 40 — люпина 

узколистного (L. angustifolius L.) из коллекции Института сельскохозяйственной 

микробиологии и агропромышленного производства НААН разного эколого-

географического происхождения. Приведены результаты трехлетних исследований по 

изучению 285 образцов генофонда люпина в условиях Левобережного Полесья Украины. 

Выделенные источники ценных хозяйственных признаков стали основой рабочей 

коллекции люпина, где признаки подобраны в соответствии с условиями региона и 

современными направлениями селекции этой культуры. Сформированная коллекция 

включает 95 образцов люпина желтого, белого и узколистного видов с разным проявлением 

11 ценных хозяйственных признаков и рекомендована к использованию в качестве 

генетической базы и источника ценного исходного материала при создании новых, 

высокопродуктивных, раннеспелых сортов кормового люпина.  

Выводы. Cоздана рабочая коллекция генофонда люпина. Установлена 

корреляционная связь между элементами продуктивности (масса семян с растения, 

количество бобов и семян с растения) и общей урожайностью семян образца с единицы 

площади (r = 0,520 – 0,957). 

Ключевые слова: генофонд, люпин, коллекционный образец, рабочая коллекция, 

раннеспелость, урожайность, фузариоз, антракноз. 
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WORKING COLLECTION OF LUPINE GENE POOL AS EFFECTIVE TOOL FOR USE 

IN BREEDING PROGRAMS  

 

Aim. To study collection accessions of the lupine gene pool for valuable economic 

characteristics and to build up a working collection from sources selected for the conditions of the 

Ukrainian Woodlands in accordance with current trends in this crop breeding. 

Results and Discussion. 150 accessions of the yellow lupine (L. luteus L.), 95 accessions 

of the white lupine (L. albus L.) and 40 accessions of the narrow-leaved lupine (L. angustifolius 

L.) of different eco-geographic origins from the collection of the Institute of Agricultural 

Microbiology and Agricultural Production of NAAS were investigated. The three-year results on 

285 accessions of the lupine gene pool studied in the conditions of the Left-Bank Woodlands of 

Ukraine are presented. The selected sources of economically valuable traits became the basis of 

the lupine working collection, where traits were picked out for the regional conditions and in 

accordance with the current trends in this crop breeding. The collection includes 95 accessions of 

the yellow, white and narrow-leaved lupine species with varying expression of 11 economically 

valuable traits and is recommended as a genetic basis and valuable starting material for creating 

new, highly productive, early maturing varieties of fodder lupine.  

Conclusions. We built up the working collection of the lupine gene pool. There was a 

correlation between the performance elements (seed weight per plant, pod and seed numbers per 

plant) and the total yield of seeds per unit area (r = 0.520 – 0.957). 

Keywords: gene pool, lupine, collection accession, working collection, early maturity, 

yield, Fusarium, anthracnose. 
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ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ НАСІННЯ ЖИТА (SECALE CEREALE L.) У 

СХОВИЩІ З НЕРЕГУЛЬОВАНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ  
 

Проведено аналіз результатів зберігання насіння простого гібриду та чотирьох ліній 

жита (Secale cereale L.) селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, що 

зберігались у сховищі за нерегульованої температури в умовах східного лісостепу 

України з вологістю насіння 5 – 7 % протягом 42 місяців. Середня температура в 

сховищі, де проводились ці дослідження, становила 9 ºС. Не виявлено переваг для 

довговічності насіння жита з різними рівнями вологості в межах 5 – 7 % усіх зразків. 

Аналіз елементів структури врожаю та висоти рослин не виявив істотного 

негативного впливу використаних режимів зберігання на ці ознаки протягом 

зазначеного  терміну. Для окремих зразків виявлена істотна кореляція між польовою 

схожістю насіння та рівнем опадів у місяці року посіву; між висотою рослин, 

продуктивністю та кількістю опадів у критичні фази розвитку періоду вегетації. 

Ключові слова: жито озиме, насіння, зберігання, довговічність, температура, 

вологість, схожість, висота рослин, продуктивність. 

 

Жито є традиційною для Європи культурою. Згідно даних FAO stat 89,3 % усього 

зерна жита виробляється саме в Європі, 6,3 % — в Азії, 3,6 % — в Америці. Україна займає 

п’яте місце в світі за виробництвом жита після Російської Федерації, Польщі, Німеччини, 

Білорусі. У середньому за 1994–2020 роки в Україні виробництво зерна жита складало 

840,0 тис. тон [1]. Для успішної селекції жита необхідно мати вихідний генофонд, який слід 

зберігати в спеціальних умовах [2]. Відомо, що на довговічність насіння одночасно можуть 

впливати багато чинників: генотип зразка, умови року репродукції, режими зберігання та 

ін. Згідно відомої класифікації Еварта, жито належить до групи насіння-мікробіотиків, що в 

природних умовах втрачає схожість протягом трьох років [3]. Відомі дані, що за 

температури −18 оС при зберіганні насіння з вологістю 3 – 5 % після 30 років зберігання 

посилювалось варіювання схожісті, але перші 20 – 25 років зберігання за зазначених умов 

схожість залишалась без змін [4]. Установлено наявність QTL (Quantitative Trait Loci), які 

контролюють довговічність насіння пшениці твердої [5]. Погодні умови формування 

насінин впливають на накопичення і склад поживних речовин насінини, його довговічність 

[6, 7]. Вважається, що на формування насінин впливає експресія генів, яка залежить від 

впливу чинників навколишнього середовища [8]. Для оптимізації зберігання насіння жита 

важливо встановити як впливає температурний режим зберігання на продуктивність, 

зокрема, масу 1000 зернин. Результатів досліджень за цих питань, навіть для інших культур 

обмаль. Проте відомо, що під час природного та штучного старіння у насіння можуть 

відбуватися різні зміни, зокрема пошкодження ДНК, що впливають на життєздатність 
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насіння та експресію генів, що в свою чергу може впливати на подальший розвиток 

рослин [9]. 

Метою роботи було встановити вплив зберігання насіння жита за нерегульованої 

температури в умовах східного лісостепу України, при вологості насіння 5 – 7 % на 

показники схожості, елементи продуктивності та висоту рослин. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Матеріалом для досліджень було насіння гібриду та ліній  жита (Secale cereale L. 

subsp. cereale var. vulgare Koern) селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. 

Досліджували насіння простого гібриду F1 Харків’янка ЧС (Харків’янка ЧС) 2012 року 

врожаю батьківськими компонентами якого є лінії Л 90691 А та Л 961358 Б. У досліді 

вивчались також лінії Л 90691 А , Л 120337 Б, Л 1201 A, Л 1201 Б 2011 року врожаю. 

Насіння, використане в досліді, вирощувалось на дослідних полях Інститут рослинництва 

ім. В. Я. Юр'єва НААН, що розташований у східному лісостепу України. Перед зберіганням 

насіння висушували згідно режимів, рекомендованих Стандартними для генбанків [10]. 

Насіння для дослідження висушувалось потоком повітря за температури ≤25°C та відносної 

вологості 25 %. Вихідна вологість насіння жита 9 % поступово знижувалась до 5 – 7 %. 

Висушене насіння поміщали в герметично закриті скляні пляшки, які зберігались у сховищі 

з нерегульованою температурою. Середньорічна температура в сховищі становила 9°С при 

варіюванні середньомісячної від −3°С до 23°С (рис. 1.).  

 

Рис. 1. Коливання середньомісячної температури протягом року в сховищі з 

нерегульованою температурою 

Установлено тривалість впливу температури відповідного рівня на насіння протягом 

року: 42 % часу вона  була в межах  11 – 23°С, 33 % — 1 – 10°С, 25 %  ≤0°С (рис. 2). 

≤0°С

1≤10°С

11≤23°С

33%

42%

 
 

Рис. 2. Тривалість впливу різних температур на насіння жита в сховищі з 

нерегульованою температурою протягом року, % 

25% 
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У сховищі з нерегульованою температурою насіння зберігалось 42 місяці. Через 18, 

30 і 42 місяці зразки відбирали для контролю схожості. Оцінка лабораторної схожості 

проводилась згідно Міжнародних правил аналізу насіння [11]. Насіння після зберігання 

висівали на дослідному полі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (ІР), що 

розташовано у східній частині лісостепу України протягом вегетаційних періодів 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 років з метою оцінки польової схожості та елементів 

продуктивності рослин [12, 13]. Рівень температури та кількості опадів періоду 

вирощування насіння наведені на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Кількість опадів та температура за період дослідження 

 

Польова схожість дослідних зразків визначалось на початку жовтня в роки посіву: 

2015 р., 2016 р., 2017 р. Кількість опадів та середньомісячну температуру у вересні років 

досліджень наведено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Кількість опадів та температура за вересень років досліджень  
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Досліджували основні елементи продуктивності рослин жита: довжину колоса, 

кількість продуктивних стебел, масу 1000 зернин, масу зерна з рослини, масу зерна з колоса 

та висоту рослин. 

Статистичну обробку отриманих даних проводили стандартними методами [14] за 

допомогою програми Excel. Для аналізу істотності розбіжностей за лабораторною та 

польовою схожістю різних варіантів досліду використовували критерій вибіркових часток, 

які є значущими (істотними) при p > 0,05. Для встановлення зв’язку між рівнями 

лабораторної, польової схожості, елементів продуктивності рослин жита та різним рівнем 

вологості зберігання зразків насіння, з урахуванням метеорологічних умов вегетації 

визначали лінійну кореляцію.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

За оцінкою лабораторної схожості насіння жита гібриду Харків’янка ЧС з вологістю 

5 %, 6 %, 7 % після зберігання їх в герметичній тарі не встановлено істотних переваг 

довговічності для зразків з відповідним рівнів вологості через 18, 30 і 42 місяців зберігання 

(рис.5). Не виявлено істотних змін вихідної схожості насіння після досліджених термінів 

зберігання для всіх значень вологості насіння. 

 

 
 

Рис. 5. Лабораторна схожість насіння гібриду жита Харків’янка ЧС протягом різного 

терміну зберігання за різних рівнів вологості 

 

Для зразка Л 90691 А через 42 місяці зберігання в аналогічних умовах не виявлено 

істотного зниження схожості для всіх рівнів вологості проте варіювання цієї ознаки у різні 

період досліду становила від 40 до 53 %  при вихідній схожості 56 %.  

Зберігання насіння зразка Л 120337 Б протягом 42 місяців призвело до істотного 

зниження на 16 % вихідної схожості насіння 81,6 %. Не встановлено істотних переваг 

досліджених рівнів вологості насіння при зберіганні для його довговічності.  

Аналіз зразків насіння ліній Л 1201 A та Л 1201 Б не виявив переваг будь-якого з 

досліджених рівня вологості. Для лінії Л 1201 A встановили зниження вихідної 

лабораторної схожості з 86 % до 50 % вже через 18 місяців зберігання. На контролі через 30 

місяців зберігання подальшого зниження схожості не зафіксовано. У лінії Л 1201 Б 

лабораторна схожість істотно не змінилась при вихідній схожості 82 %. 
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Польова схожість насіння жита простого гібриду Харків’янка ЧС, ліній Л 90691 А, 

Л 120337 Б, Л 1201 A, Л 1201 Б за три роки дослідження не зазнала істотного впливу 

вологості насіння. Зниження схожості насіння після 30 та 42 місяців зберігання не 

спостерігалось. Польова схожість гібриду Харків’янка ЧС через 30 місяців зберігання була 

вище ніж через 18 місяців у чотири рази та становила в середньому для всіх рівнів 

вологості 58 %; а через 42 місяці зберігання — у 2,7 рази й становила в середньому для всіх 

рівнів вологості 39 % (рис. 6). Для гібриду Харків’янка ЧС установлена істотна кореляція 

між польовою схожістю насіння та рівнем опадів у вересні року посіву (r = 0,74).  
 

 
 

Рис. 6. Польова схожість насіння гібриду жита Харків’янка ЧС протягом терміну 

зберігання 

 

Оцінка основних елементів продуктивності рослин жита: довжини колоса, кількості 

продуктивних стебел, маси 1000 зернин, маси зерна з рослини, маси зерна з колоса та 

висоти рослин за три роки досліджень загалом не виявила переваг рівнів вологості насіння 

при зберіганні на елементи структури продуктивності та висоти рослин в усіх варіантах 

дослідження (рис.7). Але в окремих варіантах досліду встановлені істотні відмінності цих 

ознак при різних рівнях вологості насіння. Наприклад, рослини з насіння гібриду 

Харків’янка ЧС, що зберігалось 18 місяців з вологістю 5 та 6 % перевищували на 10 см  

 
Рис. 7. Висота рослин гібриду жита Харків’янка ЧС після зберігання насіння за різної 

вологості протягом різного терміну 
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рослини вирощених з насіння, що зберігалось за вологості 7 % (рис.7). При подальшому 

зберіганні ця тенденція була аналогічна, але неістотна. Для зразків Л 90691 А, Л 120337 Б, 

Л 1201 A встановлена істотна кореляція між висотою рослин та кількістю опадів у травні 

(табл.1). Це свідчить про суттєвий вплив опадів у цей період на висоту зразків. 

 

Таблиця 1. Кореляція між основними елементами структури продуктивності та 

кількістю опадів 

Зразок Висота 

рослини/кількість 

опадів у травні 

Маса 1000 

зернин/кількість 

опадів у червні 

 

Продуктивність 

рослини 

/кількість опадів у 

червні 

Харків’янка 0,65 ‒0,48 0,86* 

Л.90691 А 0,84* 0,35 0,87* 

Л.120337 Б 0,74* 0,43 0,50 

Л.1201 A 0,95* ‒0,70* 0,52 

Л.1201 Б ‒0,40 0,86* 0,39 

*істотне значення  
 

Доведено істотну залежність між масою 1000 зернин та кількістю опадів у період наливу 

зерна — червні для зразків Л 1201 A та Л 1201 Б (табл.1). Не виявлено, сталих переваг 

впливу вологості зберігання насіння на прояв цієї ознаки для всіх варіантів досліду. В 

окремих варіантах спостерігали істотні відмінності маси 1000 зернин для варіантів з різною 

вологістю насіння. Наприклад, у гібриду Харків’янка ЧС маса 1000 зернин у рослин з 

насіння, що зберігалось з вологістю 5 % , була вища ніж з насіння з вологістю 7 % (рис.8). 

 

 
 

Рис. 8. Маса 1000 зернин гібриду Харків’янка ЧС після зберігання насіння протягом 

різного терміну 

 

Вологість насіння при зберіганні в досліджених межах не впливала на продуктивність 

рослин. Для зразків Харків’янка, Л 90691 А установлена істотна кореляція між 

продуктивністю та кількістю опадів у червні.  
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Гібрид Харків’янка ЧС не зменшував масу 1000 насінин при збільшенні терміну 

зберігання (рис.8). Встановлена істотна кореляція між кількістю опадів у червні і 

продуктивністю рослин. При аналізі рівня продуктивності рослин виявлено тенденцію її 

збільшення у рослин з насіння, що зберігалось з вологістю 5 %. 

 

 
 

Рис. 9. Продуктивність гібриду жита Харків’янка ЧС після зберігання насіння 

протягом різного терміну 

 

ВИСНОВКИ 

Таким чином, за результатами проведених досліджень установлена можливість 

збереження вихідної схожості насіння жита протягом 42 місяців без істотних змін за 

нерегульованої температури в умовах східного лісостепу України, для зразків відповідних 

генотипів, з вихідною схожістю не менше 80 % у герметичній тарі за вологості 5 – 7 %.  

Не встановлено залежності довговічності зберігання насіння жита від рівня вологості 

насіння (5 – 7 %) за рівнем лабораторної та польової схожості, більшості елементів 

продуктивності рослин жита. 

Для гібриду Харків’янка ЧС, ліній Л 1201 Б виявлена істотна кореляція між 

польовою схожістю насіння та рівнем опадів у місяці року посіву (r = 0,74 та 0,98 

відповідно). Істотну кореляцію між кількістю опадів у критичний період вегетації та 

висотою рослин відзначено для зразків Л 90691 А, Л 120337 Б, Л 1201 A (r = 0,84; 0,74; 0,95 

відповідно); масою 1000 зернин — для зразків Л 1201 A, Л 1201 Б (r = –0,70 та 0,86 

відповідно); продуктивністю рослини — для зразків Харків’янка ЧС та  Л 90691 А (r = 0,86 

та 0,87 відповідно).  
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ХРАНЕНИЕ СЕМЯН РЖИ (SECALE CEREALE L.) В ХРАНИЩЕ С 

НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 

 

Цель. Установить влияние хранения семян ржи при нерегулируемой температуре в 

условиях восточной лесостепи Украины, при влажности семян 5 – 7 % на показатели 

всхожести, элементы продуктивности и высоту растений. 

Результаты и обсуждение. Проведен анализ результатов хранения семян простого 

гибрида и чертырех линий ржи селекции Института растениеводства им. В. Я. Юрьева 

НААН, хранившиеся в помещении при нерегулируемой температуре в условиях восточной 

лесостепи Украины с влажностью семян 5 – 7 % в течение 42 месяцев. Средняя 

температура в хранилище, где проводились эти исследования, составляла 9 ºС. Не выявлено 

преимуществ долговечности семян ржи с разными уровнями влажности в пределах 5 – 7 % 

всех образцов. Анализ элементов структуры урожая и высоты растений не выявил 

существенного негативного влияния использованных режимов хранения на эти признаки в 

течение указанного срока. Для отдельных образцов обнаружена существенная корреляция 

между полевой всхожестью семян и уровнем осадков в месяце года посева; между высотой 

растений, продуктивностью и количеством осадков в критические фазы развития периода 

вегетации. 

Выводы. Установлена возможность сохранения исходной всхожести семян ржи в 

течение 42 месяцев без существенных изменений при нерегулируемой температуре в 

условиях восточной лесостепи Украины для образцов определенных генотипов. Семена 

должны храниться в герметичной таре при влажности 5 –7%. Следствием таких условий 

хранения семян ржи является отсутствие значительного варьирования элементов 

продуктивности. 

Ключові слова: рожь озимая, семена, хранение, долговечность, температура, 

влажность, всхожесть, высота растений, продуктивность. 
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SEED STORAGE OF RYE (SECALE CEREALE L.) IN DEPOSITARY AT 

UNREGULATED TEMPERATURE 

 

Aim. Impact determination of rye seeds storage with 5-7% moisture content at unregulated 

temperature under eastern forest-steppe of Ukraine conditions on germination, productivity 

elements and plant height.] 

Results and Discussion. Results analysis caried on of rye seed storage of simple hybrid 

and two breeding lines of Institute of Plant Industry named after V. Ya. Yuriev of NAAS. These 

accessions stored in the depository at unregulated temperature under conditions of eastern forest-

steppe of Ukraine with seed moisture content at 5-7% for 42 months. Average temperature in the 

depository where these studies were carried out was 9°C. There was no advantages were found for 

rye seeds longevity with different moisture levels within 5-7%. Analysis of yield components and 

plant height did not reveal a significant negative impact of the storage regimes used on these traits 

during the specified period. Significant correlation was found for individual accessions between 

field germination of seed and the level of precipitation in the month of sowing year; between plant 

height, productivity and precipitation during the development critical phases of season growing. 

Conclusion. Possibility of maintaining the initial germination of rye seeds for 42 months 

without significant changes was established. Seed with moisture content 5-7% of certain 

genotypes should storage at unregulated temperature under conditions of eastern forest-steppe of 

Ukraine in sealed container. Consequence of such storage conditions for rye seeds is the absence 

of significant variation of productivity elements. 

Key words: winter rye, seeds, storage, longevity, temperature, moisture content, 

germination, plant height, productivity. 
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УРОЖАЙНІСТЬ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ 

НА РІЗНИХ ФОНАХ УДОБРЕННЯ В УМОВАХ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 
У статті наведено результати досліджень 18 сортів пшениці м’якої озимої з 

Національного центру генетичних ресурсів рослин України від 5 установ-

оригінаторів України. Дослідження проводили протягом 2019–2021 років у східній 

частині лісостепу України в стаціонарній польовій паро-зерно-просапній сівозміні 

відділу рослинництва і сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

НААН на різних фонах удобрення — без добрив та із застосуванням прикореневого 

й позакореневого підживлення. Встановлено, що потенціал урожайності частини 

нових досліджуваних сортів пшениці м’якої озимої був істотно вищий, ніж у 

найбільш поширеного в Україні сорту Богдана. Так сорти Іванівської ДСС Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Воздвиженка, Охтирчанка 

ювілейна та Світанкова високі надбавки врожайності забезпечили на неудобреному 

фоні, тоді як сорти Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН Здобна та Гайок, 

а також сорт Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН 

Перемога показали високий потенціал урожайності на обох фонах удобрення, що 

свідчить про їхню універсальність та можливість вирощування цих сортів у 

господарствах з різним рівнем родючості ґрунтів та ресурсного забезпечення. 

Ключові слова: пшениця м’яка озима, сорт, удобрення, урожайність, лісостеп.  

 
ВСТУП 

Одним з найбільш важливих завдань сільськогосподарського виробництва України 

та світу є розробка технологій, які сприятимуть підвищенню врожайності та якості 

вирощеної продукції рослинництва [1].   

Пшениця м’яка озима становить основу рослинницької галузі та забезпечує 

продовольчу безпеку нашої країни, тому оптимізація технології вирощування цієї 

стратегічно важливої культури є пріоритетним завданням широкого кола науковців, 

дослідників та виробничників [2–4].  

Незважаючи на тенденцію збільшення врожайності пшениці м’якої озимої, за 

останні роки в Україні в цілому не вдалося стабільно наростити зерновиробництво, а обсяги 

валових зборів зерна значною мірою коливаються. Такі коливання у виробництві зерна 

обумовлюються не лише нестабільністю погодних умов, але й недостатнім рівнем 

впровадження у виробництво енерго- та ресурсозберігаючих технологій вирощування, 

розроблених з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов, використанням новітньої техніки, 

кращих попередників, органічного й мінерального удобрення, біологічних особливостей 

сортів тощо [5, 6].   

 

© Авраменко С. В., Попов С. І., Кузьменко Н. В. 
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За останні десятиріччя в Україні відмічаються зміни клімату в бік більш 

континентального, через що частота прояву несприятливих погодних умов для 

сільськогосподарських культур, зокрема озимих, зросла, що також істотно вплинуло на 

врожайність та валові збори зерна [7, 8]. 

Серед факторів, які сприяють підвищенню продуктивності та поліпшенню якості 

зерна озимих зернових, важливе місце належить своєчасній сортозаміні та сортооновленню, 

оскільки сорт є одним з найбільш доступних і ефективних засобів стабілізації виробництва 

зерна [9]. 

У зв’язку із стрімким подорожчанням мінеральних добрив та засобів захисту рослин 

значної актуальності набирає пошук безвитратних механізмів підвищення врожайності 

посівів сільськогосподарських культур, серед яких важливе місце належить фактору сорту. 

Обґрунтований добір сортів з комплексом цінних господарських властивостей є одним із 

визначальних критеріїв формування високої урожайності пшениці м’якої озимої за умови 

дотримання основних вимог агротехніки, адже сорт є одним з найбільш важливих засобів у 

підвищенні врожайності сільськогосподарських культур [10]. 

Сьогодні на території України агроформуваннями різних форм власності 

вирощується понад 200 сортів пшениці м’якої озимої, але лише окремі з них здатні щороку 

забезпечувати високі та стабільні врожаї [11]. 

Ознайомлюючись з морфо-фізіологічними та господарськими особливостями сортів 

зернових культур агроном або фермер найчастіше звертає увагу лише на заявлену 

оригінатором потенційну врожайність, яку формує сорт, випускаючи з уваги інші важливі 

ознаки та рівні їхнього прояву. Унаслідок цього часто доводиться робити протилежні 

висновки щодо доцільності вирощування того чи іншого сорту [12]. 

При виборі сорту пшениці м’якої озимої потрібно враховувати такі ознаки як якість 

насіння, стійкість до вилягання, посухи або надмірного зволоження, висота рослин, кінцева 

якість товарного зерна, стійкість до осипання, остюкуватість колоса, строки сівби, 

вибагливість до обробітку ґрунту, тривалість вегетаційного періоду, вимолочуваність 

колоса, реакція на норму висіву, коефіцієнт кущистості, потенційна врожайність, напрям 

використання продукції, урожайність побічної продукції, а також відгуки про сорт «зі 

сторони», тобто авторитетність сорту [13]. 

Встановлено, що вирощування високопродуктивних сортів пшениці  озимої з 

урахуванням їх адаптивних властивостей за умов відповідного рівня культури зонального 

землеробства дає змогу підвищити врожайність її зерна на 11 – 50 %. Так, у країнах західної 

Європи за останні 25 – 30 років за рахунок впровадження нових сортів рівень урожайності 

культури підвищився на 60 % [14].  

Дослідження провідних наукових установ свідчать, що за однакової технології 

вирощування та матеріальних затратах, за тих самих ґрунтово-кліматичних умов посіви 

вітчизняних сильних сортів пшениці порівняно з іноземними, забезпечують збільшення 

урожайності зерна на 20 – 25 % [15, 16]. 

Крім того, господарства нашої країни мають неоднаковий рівень ресурсного 

забезпечення, що обов’язково слід враховувати під час підбору того чи іншого сорту 

озимих культур. Так, господарствам з високою ресурсною забезпеченістю перевагу 

рекомендовано надавати сортам інтенсивного типу, вирощування яких потребує більших 

капіталовкладень, але й прибутковість таких сортів буде значно вищою. У разі 

неможливості вирощувати озимі культури за інтенсивними технологіями краще обирати 

сорти пластичного типу, які зазвичай дають меншу врожайність, ніж інтенсивні сорти, але 

на відміну від останніх здатні забезпечувати стабільну продуктивність в умовах 

господарств з низьким матеріальним забезпеченням [17]. 
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Отже, сорт в сучасному рослинництві є одним з найбільш вагомих безвитратних 

механізмів, що забезпечує збільшення врожайності, якості врожаю, стабілізації 

виробництва зернової продукції та у кінцевому випадку — рентабельності культури [18]. 

Метою наших досліджень було дослідити і надати порівняльну оцінку сучасним 

сортам пшениці м’якої озимої від різних установ-оригінаторів, встановити найбільш 

урожайні сорти на різних фонах мінерального удобрення та виявити універсальні сорти, які 

будуть забезпечувати високий потенціал урожайності за різних технологій вирощування. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проводили протягом 2019–2021 років у стаціонарній польовій паро-

зерно-просапній сівозміні відділу рослинництва й сортовивчення Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН, яка розташована в 15 км на схід від м. Харкова у східній частині 

лісостепу України. 

Матеріалом для досліджень були 18 сортів пшениці м’якої озимої (Triticum 

aestivum L.) від п’яти установ-оригінаторів: Інституту фізіології рослин і генетика НАН, 

Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН, Іванівської дослідно-

селекційної станції Інституту біоенергеичних культур і цукрових буряків НААН, Донецької 

державної сільськогосподарської дослідної станції НААН та Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН. За стандарт був узятий сорт Богдана, як найбільш поширений в 

Україні. Досліди закладали за встановленою методикою [19] у триразовій повторності 

методом розщеплених ділянок після попередника чорний пар на двох фонах живлення: 

перший фон без добрив, а на другому застосовували прикореневе азотне підживлення 

аміачною селітрою у дозі N30 (88 кг/га) у фазу кущіння й позакореневе підживлення 

комплексним добривом Авангард. Зернові в дозі 2 л/га у фазу виходу в трубку. Площа 

ділянки останнього порядку становила 25 м2. Сівбу проводили зерновою сівалкою Клен-2,0 

з шириною міжрядь 15 см. Норма висіву насіння для усіх сортів становила 4,0 млн. схожих 

насінин на 1 га, глибина сівби — 4 см. Строк сівби — друга декада вересня. Захист посівів 

від бур’янів, хвороб та шкідників — інтегрований. Збирання врожаю проводили прямим 

комбайнуванням за настання фази повної стиглості зерна. Урожайність визначали у 

перерахунку на 100 % чистоту та 14 % вологість зерна. 

У роки проведення досліджень погодні умови були мінливими та контрастними, зі 

значними відхиленнями від середніх багаторічних показників, що дозволило дати більш 

повну, всебічну та об’єктивну оцінку одержаним результатам. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

На фоні без добрив урожайність сорту Богдана (спільної селекції Інституту фізіології 

рослин і генетика НАН та Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН) 

становила 5,44 т/га (табл. 1). Серед зразків Іванівської ДСС Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН виділилися сорти Воздвиженка та Охтирчанка ювілейна, 

урожайність яких становила в середньому відповідно 6,09 т/га та 6,05 т/га, що відповідно на 

0,65 т/га (12 %) та 0,61 т/га (11 %) більше порівняно з сортом Богдана. Істотну надбавку 

порівняно з сортом Богдана — 0,23 т/га (4 %) одержано також у сорту Світанкова. 

Урожайність сорту Соловушка була майже на рівні стандарту і становили 5,43 т/га, а сорт 

Сприятлива був найменш врожайним: порівняно з Богданою його врожайність була 

меншою в середньому на 0,21 т/га, або на 4 %. 

Серед сортів Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН на 

фоні без добрив найбільш врожайним був сорт Перемога — 5,75 т/га, що відповідно на 

0,31 т/га та 6 % більше порівняно з Богданою. У сорту Олексіївка надбавка врожайності 

була в межах НІР, тому можна говорити лише за тенденцію збільшення його врожайності 

порівняно з обраним стандартом. 
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Серед сортів селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН найбільшу 

врожайність одержано у сорту Гайок, яка становила в середньому 6,39 т/га, що відповідно 

на 0,95 т/га (17 %) більше порівняно з сортом Богдана. Істотну надбавку врожайності було 

одержано також у сортів Здобна — 0,61 т/га (11 %), Метелиця — 0,49 т/га (9 %), Гармоніка 

— 0,44 т/га (8 %), Привітна — 0,30 т/га (6 %), Запашна — 0,22 т/га (4 %) та Принада – 0,21 

т/га (4 %). Відхилення від стандарту врожайності решти досліджуваних сортів (Диво, Краса 

ланів та Патріотка) було неістотним. 

Таким чином, на фоні без добрив серед усіх досліджуваних сортів пшениці м’якої 

озимої найбільшу врожайність було одержано у сортів Гайок — 6,39 т/га, Воздвиженка — 

6,09 т/га, Охтирчанка ювілейна — 6,05 т/га та Здобна — 6,05 т/га. Найменш врожайними 

були сорти Сприятлива — 5,23 т/га та Патріотка — 5,29 т/га (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1.Урожайність зразків пшениці м’якої озимої на фоні без добрив, т/га, 2019–

2021 рр. 

Оригінатор 

Номер 

національного 

каталога 

Назва зразка 

Урожай-

ність, 

т/га 

Надбавка до 

стандарту 

т/га % 

ІФГ НАН, Миронівський 

інститут пшениці 

ім. В. М. Ремесла НААН 

UA0106226 Богдана, ст. 5,44 — — 

Іванівська ДСС Інституту 

біоенергетичних культур 

і цукрових буряків НААН 

UA0121192 Воздвиженка 6,09 0,65 12 

UA0108331 
Охтирчанка 

ювілейна 
6,05 0,61 11 

UA0108461 Світанкова 5,67 0,23 4 

UA0122808 Соловушка 5,43 −0,01 0 

UA0122810 Сприятлива 5,23 −0,21 −4 

Донецька державна 

сільськогосподарська 

дослідна станція НААН 

UA0106244 Олексіївка 5,56 0,12 2 

UA0101726 Перемога 5,75 0,31 6 

Інститут рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН 

UA0122932 Гайок 6,39 0,95 17 

UA0108418 Гармоніка 5,88 0,44 8 

UA0122870 Диво 5,51 0,07 1 

UA0108116 Запашна 5,66 0,22 4 

UA0108368 Здобна 6,05 0,61 11 

UA0108419 Краса ланів 5,43 −0,01 0 

UA0101690 Метелиця 5,93 0,49 9 

UA0108420 Патріотка 5,29 −0,15 −3 

UA0108370 Привітна 5,74 0,30 6 

UA0121186 Принада 5,65 0,21 4 

НІР05 0,19 

 

На удобреному фоні врожайність сорту Богдана у середньому за роки досліджень 

становила 5,95 т/га (табл. 2). Серед досліджуваних зразків Іванівської ДСС Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН не було виявлено сортів, урожайність 

яких перевищувала б стандарт. Натомість сорти Соловушка та Сприятлива формували 

істотно нижчу врожайність, яка була відповідно на 0,76 т/га (13 %) та 0,30 т/га (5 %) 

меншою порівняно з сортом Богдана. 
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Серед сортів Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН на 

удобреному фоні найбільш врожайним був сорт Перемога — 6,38 т/га, що відповідно на 

0,43 т/га та 7 % більше порівняно з Богданою. У сорту Олексіївка врожайність була майже 

на рівні стандарту. Серед сортів селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН 

найбільшу врожайність на удобреному фоні одержано у сорту Здобна, яка становила у 

середньому 6,54 т/га, що відповідно на 0,59 т/га (10 %) більше порівняно з сортом Богдана. 

Істотну надбавку врожайності було одержано також у сортів Гайок — 0,33 т/га (6 %) та 

Гармоніка — 0,25  т/га (4 %). Відхилення від стандарту врожайності сортів Диво, Запашна, 

Краса ланів і Метелиця було неістотним, а сорти Патріотка, Принада й Привітна формували 

нижчу врожайність порівняно із стандартом відповідно на 0,47 т/га (8 %), 0,28 т/га (5 %) й 

0,25 т/га (4 %). 

Отже, на удобреному фоні серед досліджуваних сортів пшениці м’якої озимої 

найбільшу врожайність було одержано у сортів Здобна, Перемога та Гайок — відповідно 

6,54 т/га, 6,38 т/га та 6,28 т/га. Найменш врожайними були сорти Соловушка — 5,19 т/га та 

Патріотка — 5,48 т/га (див. табл. 2). 

 
Таблиця 2. Урожайність зразків пшениці м’якої озимої на фоні мінерального удобрення 

N30 + Авангард Зернові 2 л/га, т/га, 2019–2021 рр. 

Оригінатор 

Номер 

національного 

каталога 

Назва зразка 

Урожай-

ність, 

т/га 

Надбавка до 

стандарту 

т/га % 

ІФГ НАН, Миронівський 

інститут пшениці 

ім. В. М. Ремесла НААН 

UA0106226 Богдана, ст. 5,95 — — 

Іванвська ДСС 

Інституту 

біоенергетичних культур 

і цукрових буряків НААН 

UA0121192 Воздвиженка 5,75 −0,20 −3 

UA0108331 
Охтирчанка 

ювілейна 
5,91 −0,04 −1 

UA0108461 Світанкова 5,83 −0,12 −2 

UA0122808 Соловушка 5,19 −0,76 −13 

UA0122810 Сприятлива 5,65 −0,30 −5 

Донецька державна 

сільськогосподарська 

дослідна станція НААН 

UA0106244 Олексіївка 5,89 −0,06 −1 

UA0101726 Перемога 6,38 0,43 7 

Інститут рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН 

UA0122932 Гайок 6,28 0,33 6 

UA0108418 Гармоніка 6,20 0,25 4 

UA0122870 Диво 5,96 0,01 0 

UA0108116 Запашна 5,92 −0,03 −1 

UA0108368 Здобна 6,54 0,59 10 

UA0108419 Краса ланів 5,85 −0,10 −2 

UA0101690 Метелиця 5,84 −0,11 −2 

UA0108420 Патріотка 5,48 −0,47 −8 

UA0108370 Привітна 5,70 −0,25 −4 

UA0121186 Принада 5,67 −0,28 −5 

НІР05 0,21 
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ВИСНОВКИ 

Установлено, що потенціал врожайності нових сортів пшениці м’якої озимої істотно 

вищий, ніж у найбільш поширеного в Україні сорту Богдана. Так, на фоні без добрив 

урожайність сортів Гайок, Воздвиженка, Охтирчанка ювілейна та Здобна становила 

відповідно 6,39 т/га, 6,09 т/га, 6,05 т/га та 6,05 т/га, що відповідно на 0,95 т/га (17 %), 0,65 

т/га (12 %), 0,61 т/га (11 %) та 0,61 (11 %) більше порівняно з урожайністю сорту Богдана, 

яка на цьому фоні становила у середньому 5,44 т/га. 

На удобреному фоні серед досліджуваних сортів пшениці м’якої озимої найбільшу 

врожайність було одержано у сортів Здобна, Перемога та Гайок — відповідно 6,54 т/га, 

6,38 т/га та 6,28 т/га, що відповідно на 0,59 т/га (10 %), 0,43т/га (7 %) та 0,33 т/га (6 %) 

більше порівняно з сортом Богдана.  

Встановлено, що досліджувані сорти Іванівської ДСС Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН, зокрема Воздвиженка, Охтирчанка ювілейна та 

Світанкова більше реалізовували свій потенціал врожайності на неудобреному фоні, тоді як 

сорти Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН Здобна та Гайок, а також сорт 

Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН Перемога показали 

високий потенціал урожайності на обох фонах живлення, що свідчить про їхню 

універсальність та забезпечує можливість вирощування цих сортів у господарствах з різним 

рівнем родючості ґрунтів та ресурсного забезпечення. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ОБРАЗЦОВ ГЕНОФОНДА ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ ОЗИМОЙ 

НА РАЗНЫХ ФОНАХ УДОБРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

 

Цель. Исследовать и дать сравнительную оценку современным сортам пшеницы 

мягкой озимой разных образцов генофонда из разных учреждений-оригинаторов на 

разных фонах минерального удобрения и определить универсальные сорта, которые 

будут обеспечивать высокий потенциал урожайности при разных технологиях 

выращивания. 

Результаты и обсуждение. На фоне без удобрений среди образцов выделились 

сорта Воздвиженка и Охтырчанка ювилейна, урожайность которых составила в 

среднем соответственно 6,09 т/га и 6,05 т/га, Пэрэмога — 5,75 т/га, Гаёк — 6,39 т/га. На 

удобренном фоне наиболее урожайным был сорт Пэрэмога — 6,38 т/га, сорта Здобна, 

которая составляла в среднем 6,54 т/га. Достоверная прибавка урожайности была 

получена также у сортов Гаёк — 0,33 т/га (6 %) и Гармоника — 0,25 т/га (4 %). 

Выводы. Установлено, что потенциал урожайности новых сортов пшеницы 

мягкой озимой был существенно большим чем у наиболее распространенного в 

Украине сорта Богдана. Испытуемые сорта Воздвиженка, Охтырчанка ювилейна и 

Свитанкова высокие прибавки урожайности обеспечили только на неудобренном фоне. 

Тогда как сорта Здобна и Гаёк, а также сорт Пэрэмога показали высокий потенциал 

урожайности на обоих фонах питания, что свидетельствует об их универсальности и 

обеспечивает возможность выращивания этих сортов в хозяйствах с разным уровнем 

питательности почв и ресурсного обеспечения.  

Ключевые слова: пшеница мягкая озимая, сорт, удобрение, урожайность, 

лесостепь. 
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YIELD OF GENE POOL ACCESSIONS OF WINTER BREAD WHEAT ON 

DIFFERENT BACKGROUNDS OF FERTILIZER UNDER EASTERN PART OF 

FOREST-STEPPE OF UKRAINE CONDITIONS 

 

Aim. Research and give comparative assessment of modern bread winter wheat 

varieties of different gene pool accessions from different originating institutions on some 

backgrounds of mineral fertilizers and identify universal varieties that will provide high yield 

potential with different growing technologies. 

Results and Discussion. Vozdvizhenka and Okhtyrchanka yuvileina stood out, against 

the background without fertilizers. Their average yield are 6.09 t/ha and 6.05 t/ha, 

respectively, Peremoha – 5.75 t/ha, Haiok – 6.39 t/ha. On fertilized background, Peremoha 

variety was the most productive – 6.38 t/ha, Zdobna variety, which averaged 6.54 t/ha, which 

is 0.59 t/ha (10%) more than the Bohdana variety. Significant yield increase was also obtained 

in Haiok varieties – 0.33 t/ha (6%) and Harmonika – 0.25 t/ha (4%). 

Conclusions. It was found that yield potential of new varieties of winter bread wheat 

was significantly higher than that most common Bohdana variety in Ukraine. The tested 

varieties Vozdvizhenka, Okhtyrchanka yuvileina and Svitankova provided high yield increase 

only against an unfertilized background. Whereas the varieties Zdobna and Haiok, as well as 

Peremoha, showed high yield potential on both fertilizer backgrounds, which indicates their 

versatility and makes it possible to grow these varieties in farms with different levels of soil 

nutrition and resource provision. 

Keywords: winter bread wheat, variety, fertilizer, productivity, forest steppe. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ 

ВИРОЩУВАННЯ В СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Показано особливості формування продуктивності та якості зерна сучасних сортів 
гороху залежно від фону живлення та погодних умов вегетаційного періоду. 
Внесення мінеральних добрив у дозі N30P30K30 сприяло підвищенню продуктивності 

досліджуваних сортів у середньому на 0,45 т/га або на 21,0 %. За нестабільності 
погодних умов максимальну надбавку зерна забезпечили сорти Царевич і Гайдук —
відповідно 24,3 % та 23,2 %. Виявлена відмінність підвищення якості насіння 
сортів за фонами живлення. Установлена можливість одночасного зростання 

врожайності та вмісту білка в зерні сорту Гайдук на удобреному фоні живлення. На 
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фоні без добрив найвища білковість зерна відмічалась у сорту Малахіт, який мав 

найменший рівень урожайності. 
Ключові слова: горох, сорт, фон живлення, врожайність, продуктивність рослин, 
якість зерна. 

ВСТУП 

Горох посівний (Pisum sativum L.) — цінна продовольча й кормова культура. Тривалий 

час він був основною зернобобовою культурою в Україні та визначався недорогим, 

доступним джерелом протеїну, складних вуглеводів і вітамінів: 1 кг зерна містить 

1,17 кормових одиниць, 180 – 240 г перетравного протеїну, 12,5 г лізину, 1,7 г метіоніну, 

0,2 г цистину і 1,5 г триптофану [1, 2]. Висока поживність гороху робить його цінним 

харчовим продуктом, здатним задовольнити потреби сотен мільйонів людей у всьому світі.  

Україні його вирощують всюди, але найбільше в лісостепових областях. У період 

максимального його поширення (1988–1990 рр.) посівні площі в Україні досягали 1,3 –

 1,5 млн. га, а валові збори зерна — 1,61 – 3,23 млн т за середньої врожайності 1,14 –

 2,22 т/га. Станом на 2000 рік площі під горохом зменшились майже в чотири рази і 

склали усього 307 тис. га. Підвищення виробництва гороху в Україні припало на 2016 –

 2018 роки, чому сприяли як світовий попит, так і цінова політика на зерно. У 2017 та 2018 

роках урожай формувався на рекордних площах — відповідно 405 та 423 тис. га, що 

забезпечило валовий збір зерна на рівні 1,2 та 0,8 млн. т при врожайності 2,76 та 1,86 т/га. 

Саме 2017 рік був проголошений ФАО роком зернобобових культур. Україна увійшла в 

трійку кращих по виробництву зерна гороху після Канади та Росії. Але в подальшому 

посівні площі гороху знову різко зменшились. У 2019 та 2020 роках. вони становили 

відповідно до 254,3 та 251,5 тис. га за врожайності 2,26 – 2,32 т/га, що забезпечило валовий 

збір зерна на рівні 573 – 583 тис. т [3, 4]. Тобто, за останні 30 років площі під цією 

культурою в Україні зменшились у п’ять разів без істотного підвищення продуктивності 

горохового поля.  

Для відновлення та подальшого збільшення посівних площ гороху необхідно 

запроваджувати у виробництво сучасні високоврожайні безлисточкові сорти з підвищеною 

стійкістю до вилягання й осипання зерна, що забезпечує зменшення втрат урожаю та 

покращення якості зерна. Саме таким вимогам відповідають сорти гороху селекції 

Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, що мають потенційну врожайністю зерна 

5,0 – 6,0 т/га, одночасність достигання, знижений ступінь розтріскування бобів, високу 

стійкість до вилягання та придатні до прямого комбайнування [5]. Але високий потенціал 

їх урожайності може бути максимально реалізований при вирощуванні за технологіями, які 

передбачають комплексне застосування факторів інтенсифікації та створення оптимальних 

умов для росту і розвитку рослин на кожному етапі органогенезу [6–9]. Важливо підібрати 

сорти, які проявляють підвищену реакцію на внесення добрив та адаптивну здатність до 

погодних умов вирощування; що забезпечить їх більш стабільну врожайність.  

За даними літературних джерел відомо, що від проростання насіння та впродовж 

основних етапів органогенезу рослини потребують оптимального співвідношення вологи, 

тепла й елементів живлення. Відомо, що протягом періоду вегетації  горох виносить з ґрунту 

значну кількість поживних речовин, що пояснюється насамперед високим вмістом білків, 

вуглеводів і жирів у насінні гороху. Так, на формування 1 ц зерна  витрати елементів живлення 

становлять: азоту — 4,5 – 6,0 кг, фосфору — 1,7 – 2,0 кг, калію — 3,5 – 4,0 кг,  кальцію — 

2,5 – 3,0 кг, магнію — 0,8 – 1,3 кг, а також  мікроелементів [1].  

Тому, для покращення умов росту й розвитку рослин, формування продуктивності та 

якості зерна гороху найбільш ефективним агроприйомом є застосування мінеральних 

добрив, які суттєво нівелюють ступінь недобору врожаю, особливо за несприятливих 

погодних умов [10–13]. При цьому однією з властивостей сортів, є неоднакова віддача 

урожаєм зерна на внесення добрива. Також на рівень урожайності гороху в умовах 
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виробництва значною мірою вливають несприятливі агрометеорологічні умови в період 

вегетації, через що сорти не здатні реалізувати генетичний потенціал урожайності [14–16]. 

Отже, вивчення впливу системи удобрення та можливостей зниження негативного 

впливу несприятливих погодних умов на врожайність і якість зерна сортів гороху є 

актуальним.  

Мета досліджень — встановити особливості формування продуктивності та якості 

зерна сучасних сортів гороху залежно від фону живлення та погодних умов у східній 

частини лісостепу України.  

 

МАТЕРІАЛ, УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проводили протягом 2018–2021 років у стаціонарній 9-типільній 

сівозміні Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН методом розщеплених ділянок. 

Ґрунт — чорнозем типовий середньогумусний слабовилужений. На сівозмінному фоні (без 

добрив) валовий вміст в орному шарі легкогідролізованого азоту на 1 кг ґрунту — низький 

або середній (132 – 178 мг), рухомих форм фосфору (103 – 129 мг) та калію (106 – 112 мг) – 

підвищений. На фоні основного внесення мінеральних добрив у дозі N30P30K30 показники 

вмісту фосфору (160 – 165 мг) та калію (130 – 133 мг) були високими, а азоту — низькими 

або середніми. 

Матеріалом для досліджень були районовані сорти Царевич, Оплот, Гайдук і 

Малахіт. Технологія вирощування була загальноприйнятою для умов східного лісостепу 

України. Попередник — ярі зернові. Сівбу проводили сівалкою Клен-1,5М з нормою висіву 

1,2 млн схожих насінин на гектар. Досліди закладали методом розщеплених ділянок, 

розміщення варіантів систематичне, повторність — триразова, загальна площа ділянки 

становила 37,5 м2, облікова — 25,0 м2. Спостереження, обліки та аналізи в дослідах 

проводили зґідно заґальноприйнятих методик. Урожай збирали способом прямого 

обмолоту ділянок комбайном «Samро-130». Статистичну обробку отриманих 

експериментальних даних проводили методом дисперсійного аналізу [17].  

У роки досліджень відбувалися значні відхилення кількості опадів та температури 

повітря від середніх багаторічних значень. Весняно-літній період 2018 року 

характеризувався підвищеним температурним режимом. У березні опади (109,3 мм) у 

чотири рази перевищували норму, але за період травень — липень їх загальна кількість 

(113,4 мм) була у 2,1 рази менше середньобагаторічної, а середньомісячна температура 

повітря перевищувала середній рівень на 2,4 – 4,5 °С. Такі посушливі умови призвели до 

скорочення основних фаз вегетації, погіршення біометричних показників рослин, 

передчасного достиґання та зменшення маси зерна. 

У 2019 році протягом квітня температура повітря та кількість опадів були близькими 

до середньо багаторічних показників, але у травні вони перевищували 

середньобагаторічний рівень відповідно на 10 % та 60 %. У червні відмічалась аномально 

спекотна погода: температура (23,8 ºС) була на 4,3 ºС вище середньобагаторічної за 

дефіциту опадів (25,4 мм або 60 % середнього рівня). Ґрунтова та повітряна посухи 

призвели до призупинення приросту біомаси рослин, скорочення процесів формування та 

наливу бобів, передчасного достигання зерна та зниження його маси. Середньодобові 

температури липня та серпня були близькими до норми, але кількість опадів становила 

лише 27,4 мм та 10,6 мм або 38,2 % та 22,6 % до середньобагаторічної.  

Квітень 2020 року характеризувався посушливими умовами та пониженою 
температурою повітря. Однак недобір опадів було повністю компенсовано у травні — 

випало 176,1 мм, що у 4 рази більше норми. При цьому середньомісячна температура 
(13,1 ºС) була на 3,0 ºС  меншою, що сприяло нарощуванню вегетативної маси рослин. У 
червні середньодобова температура (21,3 ºС) на 1,1 ºС  перевищувала середньобагаторічний 
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рівень за недостатньої кількості опадів. У липні за підвищеного температурного режиму 

сума опадів становила 107,8 мм, що позитивно вплинуло на налив зерна.  
Погодні умови 2021 року загалом були сприятливими за вологозабезпеченістю 

посівів. На початку третьої декади квітня відмічали різке зниження температури повітря та 
заморозки на поверхні ґрунту. Сума опадів за квітень склала 40 мм. Перехід 

середньодобової температури повітря через 10°С відмічався 30 квітня, що на 2 тижні 
пізніше середніх багаторічних строків. Нестача тепла дещо уповільнила процеси розвитку 
рослин. Сума опадів за травень становила 116,0 мм. Перша декада червня була на 4,6 ºС 

прохолоднішою, при цьому випало 38,0 мм опадів. Але у другій та третій декадах місяця 
середньодобові температури перевищували середньобагаторічний рівень за повної 
відсутності дощів. Липень був бездощовим, а середня температура за місяць перевищувала 

норму на 3,4 ºС. 
Отже, погодні умови 2018–2021 років відрізнялися не лише за температурою, але й 

за кількістю та розподілом опадів протягом вегетаційного періоду, що дозволило більш 
всебічно вивчити вплив досліджуваних факторів на продуктивність сортів гороху. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Одержані результати підтвердили закономірність залежності рівня продуктивності 

сортів гороху від метеорологічних умов та системи удобрення. Встановлено, що в 
середньому за 2018–2021 рр. на неудобреному фоні (контроль) врожайність сортів Оплот 
(2,21 т/га), Царевич (2,20 т/га) і Гайдук (2,18 т/га) практично була на одному рівні з 

різницею до середньої по фону від 0,04 до 0,07 т/га (табл. 1). Найменшу продуктивність на 
рівні 1,98 т/га сформував сорт Малахіт, що на 0,16 т/га менше від середньої врожайності 
сортів (2,14 т/га). Така ж тенденція спостерігалась на удобреному фоні, за якого 
урожайність сортів Оплот, Царевич і Гайдук різнилася на 0,06 – 0,12 т/га, а у сорту Малахіт 

вона була на 0,30 т/га меншою порівняно з середнім рівнем по фону (2,59 т/га). 
 

Таблиця 1. Урожайність сортів гороху залежно від фону удобрення, т/га, 2018–2021 рр. 

Сорт 

(А) 
Рік досліджень 

Середнє, 

т/га 

Різниця (+/−) до 

середньої 

врожайності за 

фонами*) 

Надбавка  

врожайності 

насіння від 

добрив 
 2018 2019 2020 2021  т/га % т/га % 

фон (В) — без добрив (контроль)  

Царевич 2,29 0,88 2,92 2,70 2,20 +0,06 +2,8 — — 

Оплот 1,97 0,83 2,94 3,10 2,21 +0,07 +3,3 — — 

Гайдук 2,26 0,77 2,75 2,92 2,18 +0,04 +1,9 — — 

Малахіт  1,99 0,82 2,34 2,77 1,98 −0,16 −7,5 — — 

середнє 2,13 0,83 2,74 2,87 2,14 — — — — 

фон (В) — основне внесення N30P30K30 

Царевич 2,87 1,51 3,46 3,00 2,71 +0,12 +4,6 0,51 23,2 

Оплот 2,47 1,27 3,48 3,39 2,65 +0,06 +2,3 0,44 19,9 

Гайдук 3,00 1,38 3,15 3,29 2,71 +0,12 +4,6 0,53 24,3 

Малахіт 2,40 1,18 2,57 3,01 2,29 −0,30 −11,6 0,31 15,7 

Середнє 2,69 1,34 3,17 3,17 2,59 — — 0,45 21,0 

НІР 05, т/га: 2018 р. А – 0,19; В– 0,21; АВ – 0,34 

                      2019 р. А – 0,21; В– 0,24; АВ – 0,32 

                      2020 р. А – 0,28; В– 0,20; АВ – 0,23 

                      2021 р. А – 0,31; В– 0,22; АВ – 0,43 

Примітка: * — фон без добрив — 2,14 т/га; фон N30P30K30 — 2,59 т/га 
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Встановлено, що основне внесення мінеральних добрив у дозі N30P30K30 сприяло 

підвищенню продуктивності досліджуваних сортів у середньому на 0,45 т/га або на 21,0 %. 

При цьому виділялись сорти Гайдук і Царевич — надбавки зерна склали відповідно 24,3 % 

та 23,2 %, що свідчить про їх добру реакцію на добрива та підвищений рівень 

інтенсивності. При цьому найменший приріст зерна (0,31 т/га) від внесення добрив 

відмічався у сорту Малахіт. 

За результатами досліджень установлено, що рівень урожайності сортів більшою 

мірою залежав від погодних умов та фону живлення, ніж від їх біологічних особливостей. 

Різкі коливання ґідротермічного режиму мали суттєвий вплив на формування 

продуктивності сортів, особливо в критичні періоди росту і розвитку рослин. Так, у 

найбільш несприятливих умовах 2019 року на неудобреному фоні середня врожайність 

сортів становила лише 0,83 т/га. При цьому істотної різниці за урожайністю сортів (від 0,77 

до 0,88 т/га) не встановлено. Однак, відмічався позитивний ефект удобреного фону, на 

якому середня врожайність сортів склала 1,34 т/га, що на 64 % вище порівняно з контролем 

(без добрив).   

Найвищий рівень урожайності насіння (1,51 т/га) та її приріст (71,6 %) забезпечив 

сорт Царевич, що пояснюється більш коротким періодом його вегетації та відносно 

кращими умовами під час наливу зерна. 

За роки досліджень найбільш сприятливі погодні умови для вирощування гороху 

склалися у 2020 та 2021 роках. Середня врожайність сортів на фоні без добрив становила 

відповідно 2,74 та 2,87 т/га, а найпродуктивнішим сортом був Оплот з надбавками насіння за 

роками відповідно 0,20 та 0,23 т/га (або 7,3 % та 8,0 %). Цей же сорт виявився найбільш 

урожайним на удобреному фоні з рівнем відповідно 3,48 і 3,39 т/га, що на 9,8 % та 6,9 % 

вище середнього рівня за сортами (3,17 т/га).  

Аналіз структури врожайності дає можливість встановити особливості формування 

продуктивності сортів та виявити залежність цих процесів від факторів зовнішнього 

середовища. Відомо, що за погіршення умов росту і розвитку у рослинах прискорюються 

процеси використання поживних речовин, особливо азоту. Результати досліджень 

показали, що найвищу висоту (61,7 – 66,6 см) рослини досліджуваних сортів мали на фоні 

внесення N30P30K30, що на 6 , 9  –  7 , 9  % більше порівняно з рослинами на 

неудобреному фоні (табл. 2). Кількість бобів на одній рослині визначає загальний потенціал  

Таблиця 2. Структура врожайності сортів гороху залежно від фону живлення, 2018–

2021 рр. 

Сорт  

Висота 

рослин,  

см 

Кількість, 

шт./рослину 
Маса 

насіння, 

г/рослину 

Маса 

1000 

насінин, г 

Біологічна 

врожайність, 

т/га бобів насінин 

фон — без добрив  

Царевич 57,7 3,1 9,9 2,3 223,2 2,70 

Оплот 59,7 3,1 9,9 2,1 205,2 2,52 

Гайдук 61,7 3,3 9,8 2,0 207,4 2,43 

Малахіт 59,2 2,8 8,2 1,9 220,2 2,22 

фон — основне внесення N30P30K30 

Царевич 66,2 3,2 10,5 2,5 239,7 3,03 

Оплот 66,6 3,3 11,7 2,6 222,6 3,06 

Гайдук 66,0 3,3 10,8 2,6 242,0 3,12 

Малахіт 61,7 3,0 10,0 2,1 216,1 2,52 

 

сорту за певних умов вирощування. У наших дослідженнях за рахунок внесення N30P30K30 

кількість бобів на рослину зростала в середньому на 3,2 – 7,1 %, а кількість зернин — на 
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18,2 – 22,0 %. Маса 1000 насінин визначає сприятливість умов вирощування в період 

формування та наливу насіння. За роки досліджень маса 1000 насінин у середньому за 

сортами становила на контролі 205 – 223 г, а на удобреному фоні — 216 – 242 г, тобто вона 

зростала лише на 4,3 –5,3 %. На фоні без добрив цей показник був найвищий у сортів 

Царевич та Малахіт — відповідно 223 і 220 г, а на удобреному фоні у сортів Гайдук та 

Царевич — 242 і 240 г. 

Поряд із підвищенням продуктивності гороху важливе значення надається 

показникам якості насіння, яка значною мірою залежать від сорту, родючості ґрунтів, 

погодних умов та елементів технології вирощування [18, 19].  

За даними досліджень 2018–2021 роки у середньому за сортами на варіантах без 

добрив (контроль) вміст білка в насінні сортів знаходився в межах 20,1 – 20,6 %, а на фоні 

основного внесення N30P30K30 — 19,9 – 23,2 % (табл. 3).  

 

Таблиця 3. Вміст білка в насінні сортів гороху залежно від фону живлення, %, 2018–2021 рр. 

Сорт (А) 
Вміст білка, % 

Середнє 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

фон (В) — без добрив (контроль)  

Царевич 19,6 21,6 22,8 20,0 21,0 

Оплот 20,1 20,4 22,7 19,6 20,7 

Гайдук 20,7 20,9 23,0 20,1 21,2 

Малахіт 22,1 20,9 22,3 20,5 21,4 

середнє 20,6 20,9 22,7 20,1 — 

фон (В) — основне внесення N30P30K30 

Царевич 19,5 22,3 22,7 20,2 21,2 

Оплот 19,8 21,0 23,0 19,2 20,7 

Гайдук 21,2 22,7 23,6 19,7 21,7 

Малахіт 21,1 22,4 23,4 20,5 21,8 

середнє 20,4 22,1 23,2 19,9 — 

 НІР05, % для факторів:  

 А – сорт 

 В – фон живлення 

А – 0,11 

В – 0,15 

АВ – 0,19 

А – 0,12 

В – 0,16 

АВ – 0,22 

А – 0,11 

В – 0,13 

АВ – 0,26 

А – 0,14 

В – 0,19 

АВ – 0,32 

 

 

Практично в усі роки незалежно від фону живлення підвищення врожайності сортів 

гороху призводило до зменшення білковості зерна. Так, у сорту Малахіт на обох фонах 

рівень середньої врожайності був найменшим: відповідно 1,98 та 2,29 т/га, а вмісту 

білка в насінні — найвищим — відповідно 21,4 та 21,8 %. Виключенням був 2021 рік, в 

умовах якого на удобреному фоні надбавка зерна сортів до контролю становила у 

середньому 0,30 т/га, а приріст білка в насінні — 0,48 %.  

При цьому відмічена можливість одночасного зростання врожайності та вмісту 

білка в насінні сорту Гайдук. Так, на удобреному фоні в усі роки досліджень його 

показники за врожайністю (у середньому 2,71 т/га) та вмістом білка в насінні (у 

середньому 21,8 %) були найвищими. Слід відмітити, що на неудобреному фоні цей 

показник був найменший у сорту Оплот — 20,7 %, а основне внесення добрив у дозі 

N30P30K30 не сприяло підвищенню білковості зерна. 

 

ВИСНОВКИ 

Одержані результати підтвердили закономірність залежності рівня продуктивності 

сортів гороху від метеорологічних умов та системи удобрення. Встановлено, що в 

середньому за чотири роки на неудобреному фоні урожайність сортів Оплот, Царевич і 

Гайдук істотно не різнилась (2,18 – 2,21 т/га), а найменшою (1,98 т/га) вона була у сорту 



ВИКОРИСТАННЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН І КОЛЕКЦІЙ 
 

ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2021. № 29 

119 
 

 

Малахіт. Така ж тенденція спостерігалась на фоні внесення N30P30K30, коли за середньої 

врожайності сортів 2,59 т/га вона різнилася лише на 0,06 – 0,12 т/га, тоді як у сорту Малахіт 

вона істотно (на 0,30 т/га) була меншою. 

Внесення мінеральних добрив у дозі N30P30K30 сприяло підвищенню врожайності 

досліджуваних сортів у середньому на 0,45 т/га або на 21,0 %. При цьому виділялись сорти 

Гайдук і Царевич — надбавки насіння склали відповідно 24,3 % та 23,2 %. Згідно аналізу 

структури врожайності на удобреному фоні кількість бобів на рослину зростала в 

середньому на 3,2 – 7,1 %, кількість зерен — на 18,2 – 22,0  %, маса 1000 насінин — на 4,3 –

 5,3 %. При цьому найвищу масу 1000 насінин сформували сорти Гайдук і Царевич — 

відповідно 242 і 240 г.  

У середньому за сортами на варіантах без добрив вміст білка в зерні сортів 

знаходився в межах 20,1 – 20,6 %, а на фоні основного внесення N30P30K30 — 19,9 % –

 23,2%. Незалежно від фону живлення підвищення продуктивності сортів гороху 

призводило до зменшення білковості насіння. Лише в сорту Гайдук на удобреному фоні в 

усі роки досліджень встановлено одночасне зростання врожайності та вмісту білка в 

насінні. На фоні без добрив цей показник був найменший у сорту Оплот — 20,7 %, а 

основне внесення добрив у дозі N30P30K30 не сприяло підвищенню білковості насіння. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТОВ ГОРОХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ В ВОСТОЧНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

 

Цель исследований — установить влияние фона питания на продуктивность и 

качество семян сортов гороха в условиях восточной лесостепи Украины.  

Результаты и обсуждение. В условиях 2018–2021 годов установлено, что на 

неудобренном фоне урожайность сортов Оплот, Царевич и Гайдук существенно не 

отличалась (2,18 – 2,21 т/га), а наименьшей (1,98 т/га) она была у сорта Малахит. Такая же 

тенденция отмечена на фоне основного внесения N30P30K30, когда при средней 

урожайности сортов 2,59 т/га разница составила всего 0,06 – 0,12 т/га, тогда как у сорта 

Малахит она была существенно (на 0,30 т/га) меньшей. Внесение минеральных удобрений в 

дозе N30P30K30 обеспечило повышение продуктивности исследуемых сортов в среднем на 

0,45 т/га или на 21,0 %. При этом выделялись сорта Гайдук и Царевич — прибавки семян 

составили соответственно 24,3 % и 23,2 %. В среднем за годы исследований в вариантах без 

удобрений содержание белка в зерне сортов было в пределах 20,1 – 20,6 %, а на фоне 

основного внесения N30P30K30 — 19,9 – 23,2 %. Независимо от фона питания повышение 

продуктивности сортов гороха приводило к снижению белковости зерна. Установлена 

возможность одновременного повышения урожайности и содержания белка в зерне сорта 

Гайдук на удобренном фоне.  

Выводы. Таким образом, в среднем за 2018–2021 годы самый высокий уровень 

урожайности обеспечили сорта Царевич и Гайдук, что связано с их более высокой 

отзывчивостью на удобрения и, как следствие, устойчивостью к неблагоприятным погодным 

условиям в период вегетации. 

Ключевые слова: горох, сорт, фон питания, урожайность, продуктивность 

растений, качество зерна. 
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PRODUCTIVITY FORMATION OF PEA VARIETIES DEPENDING ON GROWING 

CONDITIONS IN THE EASTERN FOREST-STEPPE OF UKRAINE  

 

Aim. Establish the influence of nutritional background on the productivity and grain 

quality of pea varieties in the conditions of the eastern Forest-Steppe of Ukraine.  

Results and Discussion Oplot, Tsarevych and Haiduk varieties yield did not differ 

significantly (2.18-2.21t/ha), the lowest (1.98t/ha) was established for Malakhite variety on 

unfertilized background under conditions of 2018-2021. The same trend was noted on the 

background of the main application of N30P30K30, when with an average yield of varieties was 

2.59 t/ha, the difference was only 0.06-0.12t/ha, while for Malakhite it was significant smaller by 

0.30 t/ha. The application of mineral fertilizers of N30P30K30 provided an increase in the 

productivity of the studied varieties an average by 0.45 t/ha or 21.0%. At the same time, Haiduk 

and Tsarevych varieties stood out, the increase in grain yield was 24.3% and 23.2%, respectively. 

Protein content in the grain of the varieties ranged 20.1%-20.6% in the variants without fertilizers 

and on the background of the main application of N30P30K30 was 19.9%-23.2% on average over 

the years of research. Regardless of the nutritional background, an increase in the productivity of 

pea varieties led to a decrease in grain protein content. The possibility of a simultaneous increase 

in yield and protein content in the grain for Haiduk variety on a fertilized background has been 

established.  

Conclusions. Thus, average over the 2018-2021, the highest level of yield was provided 

by Tsarevych and Haiduk varieties, which is associated with their higher responsiveness to 

fertilizers and, as a result, resistance to adverse weather conditions during the growing season.  

Keywords: pea, variety, nutritional background, yield, plant productivity, grain quality. 
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КИРИЧЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ  
(до 75-річчя від дня народження) 

Академіку Національної академії аграрних наук 

України, відомому вченому зі світовим ім'ям, засновнику 

наукової школи з питань селекції та генетики культурних 

рослин, керівнику відділу селекційно-насінницьких 

технологій Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН 

Віктору Васильовичу Кириченку 20 листопада 2021 року 

виповнилося 75 років. 

Майбутній академік НААН В. В. Кириченко 

народився 20 листопада 1946 року в с. Милаївка 

Бєловського району Курської області. Навчався в 

Кучеровському сільськогосподарському технікумі, який 

закінчив у 1965 році з відзнакою і був направлений у колгосп ім. Кірова Щигровського 

району Курської області на посаду агронома. З 1968 року по 1973 рік В. В. Кириченко — 

студент Харківського сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва, факультет 

агрономії. Після закінчення якого став аспірантом Українського науково-дослідного 

інституту рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр’єва ВАСГНІЛ за спеціальністю 

«генетика». Трудовий шлях у цьому інституті він розпочав у 1976 році на посаді старшого 

лаборанта лабораторії селекції ярого ячменю. Відтоді і дотепер життя пов’язало Віктора 

Кириченка з Інститутом рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН.  

У 1979 році Віктор Васильович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук за темою: «Деякі генетичні аспекти підбору батьківських пар 

при створенні високопродуктивних сортів ярого ячменю». Науковим керівником був 

доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Віталій Тимофійович Манзюк. 

У 1980 році В. В. Кириченко був переведений в лабораторію селекції соняшнику. Саме з 

цього періоду починається новий етап наукової діяльності вченого — дослідження з 

гетерозисної селекції соняшнику. У 1991–2000 роках Віктор Васильович очолював відділ 

селекції соняшнику. Під його керівництвом було створено новий генофонд соняшнику, а 

культура соняшнику набула «нового старту».  

З 2000 року В. В. Кириченко призначений на посаду директора Інституту 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН. У 2002 році В. В. Кириченко захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за темою: «Теоретичні 

основи селекції соняшнику і практичне використання ефекту гетерозису». У 2004 році йому 

присвоєно вчене звання професора і почесне звання заслуженого діяча науки і техніки 

України, а в 2007 році він отримав звання академіка УААН. У цьому ж році його було 

призначено очолювати програму наукових досліджень з селекції та насінництва соняшнику 

в Україні. Він сформував свою наукову школу. Під його керівництвом підготовлено 

десятки магістрів, отримали науковий ступінь вісім докторів  наук та 19 кандидатів наук. 

Віктор Васильович має державні нагороди, серед яких Орден «За заслуги» III 

ступеня і  ІI ступеня;  має звання заслуженого діяча науки і техніки України; Лауреат премії 

НАН України імені В. Я. Юр’єва, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.  

Багатогранна наукова і творча діяльність В. В. Кириченка. Результати його наукових 

досліджень відображені в численних наукових працях, монографіях, патентах, авторських 

свідоцтвах. Серед найбільш вагомих робіт останніх років: монографії «Основи управління 

продукційним процесом польових культур» (2016), «Соняшник. Спеціальна селекція» 

(2020) «Методологічні основи управління продукційним процесом соняшнику» (2021); 

навчальні посібники «Індукований мутагенез в селекції соняшнику» (2017); «Основи 

фітосанітарної безпеки в агроценозах польових культур» (2020); «Наукові основи 

http://archive.nbuv.gov.ua/institutions/yuriev/index.html
http://archive.nbuv.gov.ua/institutions/yuriev/index.html
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гетерозисної селекції кондитерського соняшнику» (2021); «Фітотоксичність гербіцидів 

групи сульфонілсечовин та селекція соняшнику» (2021).  

Віктор Васильович Кириченко не тільки визнаний в Україні фахівець у галузі 

селекції та генетики соняшнику, а й постійний раціоналізатор у напрямі нарощування 

потенціалу цієї культури. З 2021 року він є керівником програми наукових досліджень 

НААН ПНД 16 «Соняшник: основи управління продукційним процесом», до якої залучені 

відомі фахівці в галузі селекції, насінництва та технології виробництва соняшнику. Він 

створив більше 100 гібридів соняшнику, які являють весь спектр різноманіття сучасних 

гібридів соняшнику.  

Шановний Вікторе Васильовичу! Ми, Ваші учні, послідовники вбачаємо у Вашій 

діяльності справжній приклад служіння науці. Не одному поколінню молодих учених 

пощастило пройти Вашу наукову школу й отримати від Вас безцінний досвід і знання. 

Ваші учні вдячні Вам і за уроки життя, за душевну участь, за те, що Ви подарували їм не 

тільки знання та вміння, але й віру в саме найкраще, подарували здатність мріяти та 

наснагу до здійснення мрій. Ви мудра та добра людина, яка розуміє інших людей, за якою 

хочеться йти до нових звершень. Бажаємо добробуту, творчої активності, незгасного 

запалу в роботі, і, нехай на Вашому шляху завжди горить зірка вдачі! 
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100 РОКІВ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ПОМОЛОГІЇ ІМ. Л.П. СИМИРЕНКА 

ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА НААН 

130 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА ЛЬВОВИЧА 

СИМИРЕНКА 

   
– 

 Історія Дослідної станції починається з ХІХ століття з найбільшого в 

дореволюційній Росії розсадницького господарства Левка Платоновича Симиренка, 

розташованого на орендованій землі графині Балашової, яке він створив у 

Мліїві у 1887 році. З метою наукових досліджень Л. П. Симиренком були зібрані 

найцінніші сорти плодових і декоративних порід. У 1912 році у помологічному розсаднику 

Л. П. Симиренка нараховувалось майже 3000 сортів різних рослин, зокрема яблуні 900, 

груші 889, черешні та вишні 350, персику 115, абрикосу 56, агрусу 166, горіха 45. Крім 

того, була зібрана велика кількість троянд (937 сортів), бузку і 305 різновидів хвойних 

дерев і кущів. Після створення помологічного розсадника науковий світ назвав 

українського вченого «королем вітчизняного садівництва». 

Найавторитетніша наукова установа світу — Французьке 

помологічне товариство надало Л. П. Симиренку найвищу 

нагороду — Велику золоту медаль з викарбуваним на ній 

написом: «Людині та вченому, який зробив найбільшу послугу 

садівництву своєї країни».  

Окрасою вітчизняного садівництва, одним з 

найцінніших сортів яблуні, яким захоплювалися іноземні 

колеги Левка Симиренка, став виведений ним ренет Платона 

Симиренка, названий на честь батька. Свою тріумфальну ходу 

українськими садами цей сорт розпочав із середини XIX ст., 

упродовж XX ст. став провідним промисловим сортом яблуні 

у багатьох країнах світу. Він зберігає своє панівне становище в 

Україні та в інших країнах і на початку третього тисячоліття. 

Левко Платонович 

Симиренко 

https://www.youtube.com/watch?v=zRnP2BnPvg0&t=3939s
https://www.youtube.com/watch?v=zRnP2BnPvg0&t=3939s
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1887
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Серед чисельного світового генофонду сортів яблуні (їх 

нараховується понад 10 тис.), мабуть, не знайдеться 

якогось іншого, що за своєю популярністю у споживачів, 

вельми широким ареалом і винятковим довголіттям у 

промислових садах міг би гідно суперничати з 

уславленим українським Ренетом Симиренка. Він став 

гордістю вітчизняного садівництва, візитівкою України у 

садівничий світ. 

Роботу батька продовжив син Володимир Львович 

Симиренко. В.Л. Симиренко народився 18 (29) грудня 

1891 року у родинній садибі Платонів хутір, 

розташованій за кілька кілометрів від містечка Городище 

Київської (нині Черкаської) області в родині колишніх 

політичних засланців Левка Симиренка та Альдони 

Симиренко (у дівоцтві Гружевської). Батько на той час 

вже відомий учений, організатор славетного 

Помологічного розсадника Л. П. Симиренка. Володя був 

третьою дитиною колишніх політв’язнів, яка 

народилася після повернення батьків із сибірського 

заслання. Його дитинство та юнацькі роки були зігріті батьківською і бабусиною любов’ю 

та теплом. Його нахил до садівництва батько помітив ще з дитинства. Тому і став залучати 

до всіляких робіт у саду та розсаднику. Багато чому навчив сина сам, а вже у підлітковому 

віці передав на виховання своїм найкращим фахівцям.   

Успішно закінчивши 12-ту Київську гімназію, Володимир уже майже сформованим 

садівником вступає у 1912 році на агрономічний факультет Київської політехніки. Навчався 

в ній охоче і показав схильність до наукової роботи. У 1915 році на хвилі молодіжного 

патріотизму він подає заяву керівництву інституту про надання відпустки й записується 

волонтером до армії. Вчорашній волонтер упродовж першої половини 1918 року складає 

іспити і захищає дипломну роботу. Його як дипломованого фахівця, добре обізнаного з 

науковою роботою, залучають до роботи у Міністерстві земельних справ, де він керує 

секцією садівництва. Одночасно йому запропонували роботу у Всеукраїнському 

сільськогосподарському комітеті — зародку сучасної Академії аграрних наук. Секцію 

садівництва у ньому Володимир Симиренко очолював на громадських засадах до 1926 

року. Молодий науковець мав змогу часто відвідувати родинну садибу.  

За роки воєнного лихоліття, націоналізований ще батьком Помологічний розсадник 

та родинна садиба Платонів хутір зазнавали пограбування та руйнації. Аби врятувати 

безцінне батьківське надбання, Володимир Симиренко переконує керівництво Наркомзему 

України та Наукового сільськогосподарського комітету у необхідності організації на базі 

Помологічного розсадника Мліївської садово-городньої станції. Постановою Наркомзему 

від 25 листопада 1920 року перша в Україні дослідна установа з садівництва була створена, 

а навесні 1921 року розпочала свою діяльність. Володимира Симиренка призначили 

директором дослідної станції та Державного помологічного розсадника. Разом з ним 

працювали професори Л. М. Ро і В. П. Попов та науковий працівник М. А. Гросгейм. За їх 

безпосередньої участі були створені і до 1927 року працювали наукові відділи 

плодівництва, овочівництва, ентомології, сільськогосподарської метеорології, 

фітопатології, технічної переробки плодів і овочів, агрохімії та інші. У 1921 році на станції 

було розпочато роботи зі створення плодового  розсадника, а у 1923 році розсадник 

Мліївської дослідної станції реорганізовано у Центральний державний плодорозсадник 

України. Глибоко вивчалися не лише помологічні особливості сортів та агротехніка 

догляду за садом, але й проводилися серйозні дослідження з селекції, фізіології, біохімії, 

 Володимир Львович Симиренко 
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агрохімії, агрометеорології, технічної переробки та 

зберігання плодів та овочів, захисту рослин, фітопатології 

та ентомології. Володимир Львович Симиренко завершив 

справу кількох своїх поколінь і перетворив задумані творчі 

ідеї прадіда, діда і батька в реальність, створивши і 

розвинувши усі потрібні атрибути української помології, 

типи розсадництва, систему науково-дослідних установ, 

систему державних  розсадників і, нарешті, державну 

«Помологічну книгу», але не встиг її видати. Після 

злочинного вбивства українського вченого всесвітньої 

слави Левка Платоновича Симиренка, репресування 1933 

року його сина, професора, директора Всесоюзного 

інституту плодового та ягідногогосподарства Володимира 

Симиренка їхні імена на кілька десятиліть вилучили з 

української і світової історії і науки, а численні безцінні 

праці знищили. 

Політична, громадянська і наукова реабілітація видатних учених розпочалася в добу 

хрущовської відлиги. 1958 року Мліївській станції садівництва присвоєно ім’я 

Л. П. Симиренка. За рішенням Президії Академії сільськогосподарських наук упродовж 

1961–1963 років вийшло три томи раніше репресованої і забороненої «Помології» Левка 

Симиренка. Вона витримала два видання і стала окрасою вітчизняної та світової науки. 

1980 року за рішенням Ради Міністрів УРСР Академія наук запровадила премію 

ім. Л. П. Симиренка за видатні досягнення в садівничій науці. Верховна Рада України ще 

2002 року ухвалила постанову про «вшанування пам’яті видатних  українських учених-

садівників Л. П. Симиренка та В. Л. Симиренка». Аналогічний документ ухвалив і Кабінет 

Міністрів України. У 1989 році дослідну станцію було реорганізовано в Мліївський 

науково-дослідний інститут садівництва лісостепу України ім. Л. П. Симиренка. У 1992 

році інститут було перейменовано в Мліївський інститут садівництва ім. Л. П. Симиренка 

УААН. У 2006 році у зв'язку з орієнтацією на вивчення генетичних ресурсів плодових, 

ягідних, горіхоплідних і малопоширених. 

культур його було перейменовано в Інститут помології ім. Л. П. Симиренка, а з 2017 року 

реогранізовано в Дослідну станцію помології ім. Л. П. Симиренка Інституту садівництва 

НААН. 

Діяльністю установи керували знані вчені – плодівники: Микола Михайлович 

Артеменко (1966 – 1991 рр.), Іван Іванович Хоменко (1991 – 2004 рр.), Микола Федорович 

Кучер (2004– 2016 рр.), Володимир Васильович Фільов (з 2016 р. понині).  

З часу створення наукової установи в Млієві розпочалася і до даного часу 

продовжується робота зі створення нових сортів яблуні, груші, кісточкових та ягідних 

культур. Селекціонерами інституту виведено близько 200 сортів плодових і ягідних 

культур. Мліївські сорти неодноразово нагороджувалися найвищими нагородами на 

міжнародних і національних виставках. Так золотими медалями Міжнародної виставки в 

Ерфурті нагороджені сорти: яблуні — Слава переможцям, сливи — Волошка; срібною та 

бронзовою сорти груші — Ребриста та Нарядна з Млієва. На Міжнародній виставці в місті 

Штутгарті золотої медалі був удостоєний сорт яблуні Пепінка золотиста, а пізніше сорт 

яблуні Росавка був удостоєний срібної медалі. Сорти яблуні мліївської селекції Ренет 

Симиренка, Слава переможцям, Пепінка золотиста, Росавка та сливи Волошка широко 

розповсюджені в Україні та за її межами. 

На даний час Дослідна станція помології здійснює вивчення та збереження 

генетичних ресурсів плодових, ягідних, горіхоплідних, декоративних культур, колекція 

яких становить 2456 зразків, у якій 960 вітчизняного походження. Це переважно селекційні 

 

Микола Михайлович 

Артеменко 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1966
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
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сорти — 1855, з яких 672 українського походження; 182 — місцеві сорти та форми, 68 з 

України. Проводиться комплексне вивчення зразків генофонду, підтримання їх у живому 

стані, поповнення і поновлення за рахунок інтродукції сортів вітчизняної селекції для 

збереження життєздатності та генетичної автентичності і використання їх як в селекційних, 

наукових, навчальних програмах, так і в промисловому садівництві. У процесі досліджень 

багато виділено носіїв цінних ознак для формування ознакових колекцій.  

Державне значення мають 15 колекцій станції, сформованих з генетичного 

різноманіття за господарськими ознаками та ознаками відмінності і зареєстрованих у 

Національному центрі генетичних ресурсів рослин України: базова та серцевинна колекції 

яблуні; ознакові — груші, абрикосу, сливи, вишні, черешні, дерену, ліщини; ознакова та 

спеціальна — смородини чорної, робоча — калини.  

137 зразків плодових, ягідних і декоративних культур зареєстровано у 

Національному центрі генетичних ресурсів рослин України як такі що мають особливу 

цінність за ознаками продуктивності, якості плодів, стійкості до хвороб, стійкості до хвороб 

і несприятливих абіотичних чинників та ін. Це 22 зразки яблуні, пʹять — груші, 17 — сливи, 

12 — абрикосу, 14 — черешні, по сім — вишні та дерену, 14 — смородини чорної, по два 

— порічок і агрусу, пʹять — малини, 15 — фундука, шість — калини, пʹять — бузку.   

Поповнення колекції проводиться шляхом обміну з науковими установами та за 

рахунок проведення експедиційних обстежень в інших регіонах України. Науковцями 

установи розроблені методики формування та ведення  колекцій генофонду яблуні та 

груші. Підготовлено проекти методик з ведення банку генетичних ресурсів вишні і черешні. 

Проводяться аналітичні дослідження, які стануть основою для розробки методик по інших 

породах.  

На території дослідної станції розташовано державний дендропарк парк — пам'ятка 

садово-паркового мистецтва; музей-відділ родини Симиренків Черкаського обласного 

краєзнавчого музею який розміщений у будинку, де жив, працював і загинув Лев 

Платонович. 

 

Л. С. Юрик, 

завідувач відділу генетичних ресурсів і селекції 

плодових культур 

Дослідна станція помології ім. Л. П. Симиренка 

Інституту садівництва НААН 

 

Т. П. Шиянова, 

мол. науковий співробітник 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юрʹєва НААН 
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ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

В. В. ТАЛАНОВА — ВИДАТНОГО 

СЕЛЕКЦІОНЕРА ТА ОРГАНІЗАТОРА СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО СОРТОВИПРОБУВАННЯ  
 

9 грудня 2021 року виповнилося 150 років від дня 

народження організатора системи державного випробування 

сортів сільськогосподарських культур, видатного селекціонера, 

доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-

кореспондента АН СРСР — Віктора Вікторовича Таланова.  

В. В. Таланов народився 27 листопада (9 грудня) 1871 

року у Нижньому Новгороді. У 1896 році закінчив Санкт-

Петербурзький лісовий інститут за спеціальністю вчений 

лісівник. Для поглиблення знань та здобуття другої спеціальної освіти вступив на 3-й курс 

сільськогосподарського відділення Новоолександрійського інституту сільського 

господарства та лісівництва, розташованого в Люблінській губернії Царства Польського. 

Отримавши у 1898 році диплом за спеціальністю вчений агроном працював у Кам'яному 

степу (Воронезька губернія) агрономом у штаті  експедиції Лісового департаменту по 

випробуванню та обліку лісового та водного господарства Росії,  очолюваної  професором 

В. В. Докучаєвим. У 1899 році за його участі було закладено дослідне поле на базі якого 

створено Кам'яностепну дослідну станцію (нині – НДІ сільського господарства Центрально-

Чорноземної зони ім. В. В. Докучаєва). У 1899 році В. В. Таланова запросила 

Ставропольська громадська міська управа на посаду міського агронома. За підтримки 

громадського діяча Я. В. Абрамова, В. В. Талановим була створена раціональніша система 

землекористування з повного переустрію земель і запроваджена низка   нових 

агротехнічних прийомів у землеробстві Ставропольського краю. Для впровадження  

«інтенсивної системи господарювання»,  закладки серії багаторічних агротехнічних 

дослідів, які увійдуть в основу проведення державного сортовипробування, ним була 

організована у 1901 році перша на Північному Кавказі сільськогосподарська дослідна 

установа — Ставропольське дослідне поле, очолюване ним до 1906 року. З 1906–1907 років 

викладав приватне землеробство у Сумській сільськогосподарській  школі  Харківської 

губернії. Проводив систематичні читання на сільськогосподарські теми,  організовув 

показові поля. У 1910 році вчений влаштовув одну з перших у Російській імперії обласну 

сільськогосподарську виставку. 

Для поліпшення умов селянських господарств степового краю вивчав передовий  

досвід США, утворивши у 1909 році Земську сільськогосподарську агентуру (завідувач – 

І. Б. Розен). Для попередньої перевірки рекомендованих агроприйомів і сортів, що 

завозяться з Америки  та їх всебічного вивчення створив Катеринославську 

сільськогосподарську дослідну станцію (нині — Синельниківська селекційно-дослідна 

станція). З 1913 по 1917 роки був керівником відділу прикладної ботаніки, з 1913 по 1915 

рік виконував обов'язки директора станції. 

Завідуючи Відділом прикладної ботаніки активно займався інтродукцією та 
розповсюдженням в Катеринославській губернії нових кормових культур: сорго, суданської 
трави, могара та зубоподібних сортів кукурудзи. Проводив селекційні роботи з пшеницями 

і створив первинний матеріал майбутніх сортів твердої пшениці, могара, сорго. Завершив 
роботу Н. Д. Коссаковського щодо створення сортів озимої м'якої пшениці — Ферругінеум 
65, Мільтурум 40 та інших. З 1912 року, ще до відкриття станції, розпочав роботу зі 

створення та випробування міжсортових гібридів кукурудзи, показавши їхню перевагу 
порівняно із звичайними сортами-популяціями. В. В. Таланов розглядав кукурудзу як 
кормову рослину, але разом з ним і як просапну культуру у системі сівозмін, яка очищає 
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поля від бурʹянів. Вивчав вплив тривалого самозапилення кукурудзи, провів апробацію 

висіву квадратно-гніздовим способом. З ініціативи В. В. Таланова в Катеринославській 
губернії у 1908–1909 роках було створено мережу з п'яти дослідних ділянок з випробування 
кукурудзи, кормових та хлібних рослин. Ця мережа до 1917 року налічувала 12 ділянок у 

семи губерніях України та Північного Кавказу. Робота велася по розсилці колекцій, партій 
насіння нових сортів та культур, широкої популяризації та інтродукції нових зубоподібних 
сортів кукурудзи, сортів сорго та кормових трав. 

Навесні 1918 року переїхав до міста Омськ, де незабаром організував Західно-
Сибірську обласну селекційну станцію ім. Н. Л. Скалозубова (нині — Сибірський НДІ 
сільського господарства) і очолював її до 1922 року. Протягом п'яти років відбирав, 
розмножував і довів до нових сортів селекційний матеріал, що включав у себе власну 

колекцію сортів та лінії м'якої, а також твердої пшениці та понад 475 чистих ліній м'якої 
пшениці відомого селекціонера Н. Л. Скалозубова (1861–1915). На основі цього матеріалу 
було створено сорти: Гордеіформе 5, Гордеіформе 10, Лютесценс 479, Мільтурум 321 та 

Цезіум 111. Завдяки вдалим батьківським компонентам посухостійкий сорт Мільтурум 321 
та канадський сорт Kitchener (завезений В. В. Талановим до Росії) стали донорами для 
створення вченим низки сортів: Мільтурум 553, Іскра, Омська 2078, Мільтурум 13. В 

Омську В. В. Таланов організував першу в Сибіру насінницьку мережу — «Держкультуру».  
У 1920–1922 роках провів експерименти «з боротьби рас» різновидів пшениці 

адаптивних для Західного Сибіру. Є одним з організаторів Омського середнього 
сільськогосподарського училища Сибірського інституту сільського господарства і 

лісівництва (нині — Омський державний аграрний університет). З 1921 року Сибірському 
інституті сільського господарства та промисловості завідував кафедрою тайгового 
землеробства, читав: «Вступ до агрономії», «Основи селекції» та спецкурс «Про насіння та 

сівбу», підготував курс «Спеціальне землеробство» для старших курсів. Активно займався  
інтродукцією та поширенням в степових районах Західного Сибіру нових кормових 
культур, зокрема, пирію безкореневищного (американського) — Agropyron tenerum Vasey, 

кукурудзи, приймав участь у створені першого зимостійкого сорту люцерни —  Бухарська 
1450.  Як високоавторитетний спеціаліст, В. В. Таланов, був залучений до робіт з ліквідації 
наслідків голоду на Поволжі і півдні країни у 1921 році. З 1922 року консультант і 
спеціаліст з кукурудзи Наркомзему РРФСР, також займався питаннями інтродукції 

насіннєвого матеріалу з Америки та Канади.  
У 1922–1924 роках учений завідував створеним ним Бюро із запровадження та 

розповсюдження нових сортів польових рослин Наркомзему. У 1923 році створив 

Українську мережу сортовипробування, у 1924 році — Сортомережу РРФСР. У 1924 році у 
південних губерніях під керівництвом В. В. Таланова працювало 17 сортодільниць. 
Сортомережа поступово нарощувала обсяги виконуваних робіт: з 1924 року робота велася з 
ярою та озимою пшеницями, вівсом, суданською травою та кукурудзою, з 1925 року — з 

житом, з 1926 року — з ячменем, з 1928 року — з соєю, кормовими та городніми 
рослинами. Під керівництвом В. В. Таланова створена мережа сортодільниць, розроблено 
методики проведення сортовипробування для різних культур, основи апробації та всебічної 

оцінки сортів. На Всесоюзному з'їзді з селекції, генетики, насінництва та племінної справи 
у 1929 році, В. В.Таланов, подав перший проєкт сортового районування зернових культур: 
як і раніше, він вважав за можливе приступити до попереднього районування та 

стандартизації сортів тільки за результатами їх п'ятирічного випробування на полях установ 
мережі. За прийнятим тоді положенням, проведення випробувань у Держсортомережі 
нового сорту можливе лише після його трирічного вивчення у закладі, що його рекомендує 
(випускному), а районування та стандартизація мали носити тимчасовий характер і 

переглядатися кожні два роки.  
Як голова сільськогосподарської комісії у Комітеті стандартизації СТО, 

В. В. Таланов, займався розробкою стандартів селекційних сортів культурних рослин. З 25 
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лютого 1925 року працюючи в Бюро виведення та розмноження нових сортів польових 

рослин став заступником директора Всесоюзного інституту прикладної ботаніки та нових 

культур (ВІПБ та ПК), завідувачем Московським бюро та повноважним представником 

інституту в Москві. Організував Північно-Кавказьке відділення інституту — майбутню 

Майкопську дослідну станцію ВІРу.  

У 1927 році В. В. Таланов провів піврічну експедицію до США та Канади. 

Результатами цієї роботи стало запровадження низки нових заходів: механізація 

вирощування рисової культури, сухе протруювання насіння, уведення буркуну як нової 

кормової культури, селекція хлібів на стійкість до грибкових захворювань та інших. 

Здійснено ввіз ряду нових сортів пшениці (ранньостиглих і стійких до грибкових 

захворювань), ячменю, вівса, кукурудзи, сої, рису, а також нові для Росії культури — 

гваюла (каучуконіс) та люцерновидного буркуну.  

З 1931 року В. В. Таланов член-кореспондент АН СРСР з відділення математики та 

природничих наук. У цьому році відбулося обєднання Південної та Північної мережі 

сортовипробування в єдину Всесоюзну державну сортовипробувальну мережу 

(Держсортомережа) при Всесоюзному інституті рослинництва. У 1931 та 1932 роках 

В. В. Таланов за сфабрикованій ОГПУ справі «Трудової селянської партії» двічі відбував 

адміністративну висилку у Східний Сибір у с. Солянка (Красноярський край). Працював з 

12 вересня 1933 року консультантом з селекції та насінництва на Східно-Сибірській 

зональній зерновій дослідній станції, а з листопада — завідувач секції зернових, відділу 

селекції селекцентру. 13 жовтня 1934 року повернувся з вигнання без права жити в 

столицях. З весни 1935 року до грудня 1936 року був організатором і науковим керівником 

Горьківської крайової дослідної станції з рільництва та одночасно професором і 

завідувачем кафедри провідних культур Вищої сільськогосподарської комуністичної 

школи. 

Помер В. В. Таланов 5 грудня 1936 року в Ленінграді. Як данина пам'яті вченому 

вже понад 95 років існує державна мережа сортовипробування сільськогосподарських 

культур і всі створені ним дослідні установи: у Кам'яному степу, Ставрополі, 

Синельниковому, Омську та Майкопі. 
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М. М. ВОЛЬФ — УЧЕНИЙ І ОРГАНІЗАТОР 

ВІТЧИЗНЯНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

НАУКИ 
У цьому році виповнюється 140 років від дня народження 

Мойсея Михайловича Вольфа (1880–1933 рр.) ученого-аграрія, 

організатора сільськогосподарської дослідної справи, фахівця з 

насінництва, сільськогосподарської кооперації, фундатора 

сільськогосподарської науки й освіти. Учений у 150 наукових працях 

та монографіях висвітлив проблеми сільського господарства, науки й 

освіти, що й на сьогодні є актуальними. На довгі роки славетне ім’я 

вченого було забуте. Лишень у роки незалежності України науковцями 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН 

(ННСГБ НААН) ім’я вченого повернуто на пантеон слави.  

Мойсей Михайлович Вольф народився в 1880 році в місті Шклов Могильовської 

губернії (нині — Гомельська область, Білорусь) у багатодітній єврейській родині. У 1895–

1901 роках навчався в Гори-Горецькому землеробському училищі. У 1901 році переїхав до 

Польщі, де вступив на агрономічне відділення Ново-Олександрійського інституту сільського 

господарства й лісівництва (нині — Харківський національний аграрний університет 

ім. В. В. Докучаєва). Інститут на той час знаходився в місті Пулави Люблінського воєводства 

Царства Польського. Будучи студентом, вступив до Російської соціал-демократичної партії 

(РСДРП). Приймав участь у роботі з'їзду РСДРП у Стокгольмі. У 1904 році організував 

студентський протест проти дисциплінарних судів, через що його було відраховано з 

інституту. Міністерство освіти надало дозвіл на продовження навчання в Петровській 

землеробській академії, де він отримав диплом агронома. У 1908 році через загострення 

туберкульозу переїхав з Москви до Катеринослава.  

Свій трудовий шлях М. М. Вольф пройшов від земського агронома до заступника 

Народного комісара земельних справ Української Радянської Соціалістичної Республіки 

(УРСР) (квітень 1920 р.), завідувача Сільськогосподарського відділу Народного комісаріату 

земельних справ (НКЗС) УРСР (1921 р.), члена Колегії НКЗС УРСР (1921–1926 рр.), голови 

Планової Комісії НКЗС УРСР (1922–1923 рр.), очільника Сільськогосподарського наукового 

комітету України (1924–1925 рр.), керівника Центрального статистичного управління УРСР 

(1926–1928 рр.). Він був членом ВКП(б) з серпня 1920 року. Зрозуміло, що на той буремний 

час, який виллється у тоталітарний режим, людина не могла займати такі високі посади, якщо 

не була  членом більшовицької партії. Вперше ім’я М. М. Вольфа згадується у листопаді 1909 

році у "Листах із Катеринославської губернії», де  висвітлено роботу наради агрономів. На 

цій нараді вчений подав пропозицію щодо організації короткострокових курсів із кооперації, 

залучення  представників кооперативних установ до сільськогосподарських з’їздів. У 1910 

році він очолив відділ хімії Харківської дослідної станції, з 1910–1919 років — завідував 

дослідним полем станції.  

Як член Комісії зі складання проєктів кошторисів Харківської губернської земської 

управи, запропонував і розробив принципи участі місцевих установ в організації і 

керівництві обласними дослідними сільськогосподарськими станціями. Узяв активну участь 

у нараді 14 – 15 жовтня 1911 року при Харківській губернській земській управі з питань 

реорганізації Харківської обласної сільськогосподарської дослідної станції (нині — Інститут 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, НААН) — однієї з провідних сільськогосподарських 

наукових установ на лівобережжі України у першій половині ХХ ст. і дотепер. За підписом 

М. М. Вольфа вийшла резолюція №1528 від 08.11.1911 року щодо утворення Харківської 

обласної сільськогосподарської  дослідної станції (ХОСДС). Про вченого як заступника 

директора ХОСДС згадується: у збірнику «Труды совещания по сельскохозяйственному 

опытному делу 10 – 17 февраля 1913 г.»; у виданні праць «Наради з обговорення результатів 
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досліджень ґрунтів Харківської губернії від 23 – 25.03.1914 р.»; у довіднику «Местный 

агрономический персонал, состоящий на правительственной и общественной службе» станом 

на 01.01.1914 р. та в «Трудах Северного сумского и Центрального харьковского районных 

совещаний». Діяльність установи проводилась за напрямами селекції, рослинництва, 

насінництва, розробки агротехніки, захисту рослин тощо. Робота, що проводилась на станції 

із залученням та використанням генофонду рослин була важливим етапом на шляху до 

створення у 90-ті роки ХХ сторіччя Національного генбанку рослин України і його важливої 

складової — Національного сховища. На цей час у сховищі зосереджено 151,3 тис. зразків 

544 культур, 1802 видів рослин. У співавторстві з Б. М. Рожественським, який на той час був 

завідуючим відділом рослинництва ХОСДС (1910–1928 рр.), М. М. Вольф розробив 

методику обліку врожаїв хлібів за середніми зразками. Методику було надруковано в 

першому випуску "Труды сети коллективных опытов в Екатеринославской губернии" (1914).   

У праці "Разбор труда М. М. Тулайкова о применении математического метода к 

исследованию результатов наблюдений" вчений відстоював думку, що у методиці масових 

дослідів основну увагу слід зосередити не на питаннях точного обліку окремих ділянок (на 

чому зауважував М. Тулайков), а на гарантії точності середнього висновку. Спеціального 

значення набували поглиблений аналіз сільськогосподарських явищ, встановлення 

закономірних зв'язків між окремими чинниками, що впливали на врожай. Особливу увагу 

слід звернути на розроблений ученим метод застосування математичної теорії ймовірності в 

опрацюванні результатів польових досліджень («сніп Вольфа»). М. М. Вольф першим в 

колишньому СРСР застосував математичну теорію ймовірності для оцінки результатів 

польових досліджень, заклавши основи використання математичного моделювання 

агробіологічних процесів. У щорічнику "Матеріали сільськогосподарської бібліографії 

України за 1925 р." подано назви десяти робіт ученого щодо питань розвитку вітчизняної 

галузевої дослідної справи в Україні. 

М. М. Вольф очолював оргбюро з проведення Першого Всеукраїнського 

агрономічного з'їзду, який відбувся 13–22 листопада 1920 року. Постановою Колегії УРСР 

від 25 листопада 1920 року його призначено завідувачем сільськогосподарського відділу 

відомства. За ініціативою вченого організації обласні управління з сільськогосподарської 

дослідної справи набули статусу самостійних інститутів у сфері державного управління. Він 

був одним з перших розробників декрету, а потім постанови Ради Народних Комісарів УРСР 

про визнання організації дослідної справи в УРСР завданням державного значення. Завдяки 

М. М. Вольфу Народний комісаріат землеробства УРСР (НКЗ УРСР) восени 1920 року 

першим у своїй діяльності увів плановість у роботі, яку згодом перейняли інші наркомати. 

Вчений був автором ряду директивних документів з планування в народному господарстві, 

провідним теоретиком і практиком впровадження плановості в розвиток сільського 

господарства УРСР. 

З лютого 1921 року займав посади в галузі сільського господарства і входив до складу 

сільськогосподарських органів уряду УРСР: в Колегію НКЗ УРСР; Правління 

Всеукраїнського бюро з дослідної справи (1922 р.); Харківське обласне управління з 

сільськогосподарської дослідної справи, Правління Всеукраїнського товариства насінництва, 

Редакційну комісію НКЗ УРСР (1923 р.) та ін. У кінці грудня 1923 року М. М. Вольф увійшов 

до складу секції рільництва Сільськогосподарського наукового комітету України (СГНКУ). У 

1924 році очолив його економічну секцію і Комісію з боротьби з посухою. З червня 1924 по 

лютий 1925 року був керівником Президії СГНКУ. 

У 1926 році М. М. Вольф очолив Центральне статистичне управління УРСР, де 

запропонував створення окружних статистичних бюро. За його участі вперше з'явилася 

кон'юнктурна сільськогосподарська статистика, почали розроблятися баланси народного 

господарства, було підготовлено опис округів і демографічні зведення, проводилися 

підрахунок і оприлюднення результатів ведення народного господарства в нових 
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адміністративних округах. У 1928 році вченого призначили членом президії Держплану 

СРСР. У 1929 році він очолив сільськогосподарську секцію Держплану СРСР і став членом 

Колегії Наркомату землеробства Російської Радянської Федеративної Соціалістичної 

Республіки (РРФСР). За його пропозицією в складі НКЗ СРСР створено сектор обліку і 

статистики сільського господарства. У 1931 році М. М. Вольф виступив з ініціативою 

заснувати навчально-дослідні радгоспи в союзних трестах. Став розробником концепції 

п'ятирічного плану розвитку сільського господарства СРСР. Викладав у Харківському 

інституті сільського господарства «Економіку сільського господарства». За його ініціативою 

організовано статистичний факультет. 

Разом з М. І. Вавиловим, М. М. Вольф взяв активну участь в організації Всесоюзної 

академії сільськогосподарських наук ім. Леніна (ВАСГНІЛ). У 1929–1933 роках займав 

посаду другого віце-президента та члена Президії  ВАСГНІЛ. 

Голодомор 1932–1933 років світова спільнота вважає українською катастрофою ХХ 

століття. Терор голодом, масові репресії та депортації забрали життя мільйонів українців. Ці 

буремні часи не оминули й Мойсея Михайловича. За сфабрикованим звинуваченням у 

контрреволюційній змові, у перешкожданні сільському господарству вченого було 

заарештовано 9 січня 1933 року. Колегія ОГПУ засудила його до страти через розстріл. 

Вирок виконали 12 березня 1933 року на території Ваганьківському кладовищі в Москві 

(Росія).  

Тільки через двадцять чотири роки вченому повернуто його чесне ім’я. Ухвалою 

військової комісії Верховного Суду СРСР 12 березня 1957 року М. М. Вольфа реабілітовано. 

Останнє місце проживання вченого — м. Москва, Большой Новинський  переулок, 3-
51 (нині — Новий Арбат). Завдяки зусиллям правнука М. М. Вольфа та науковців 
ННСГБНААН відновлено та доповнено новими фактами біографію вченого, було подано 

заявку на вшанування його пам’яті. Так, 23 лютого 2019 року на будинку М. М. Вольфа 
відкрито меморіальну пам’ятну дошку. 

 

Наукові публікації М. М. Вольфа 
1. Вольф М.М. Труды сети коллективных опытов с минеральными удобрениями в 

Екатеринославской губернии. Харьков: Тип. «Печатное дело», 1910. Вып. 1, ч. 2: 

Цифровой материал. 306 с. 

2. Вольф М.М. Сколько мы теряем не удобряя своих полей навозом? Харьков. обл. с.-х. 

опыт. ст. Тип. М. Х. Сергеева. Отд. отт. из журн. «Хлибороб-Кооператор».  Харьков, 1918. 

4 с.  

3. Вольф М.М. Всегда ли нужны повторне делянки на постоянных опытных учреждениях? 

(Харьков. обл. с.-х. опыт. ст., Отдел полеводства; № 10). Харьков, 1919. 16 с.  

4. Вольф  М.М. Овес и овсюг в борьбе за влагу и питательные вещества. (Харьков. обл. с.-

х. опыт. ст., Отдел полеводства; № 6). Харьков, 1919. 16 с.  

5. Вольф М.М. Виды на урожай 1919 года. Значение поздних культур. (Харьков. обл. с.-х. 

опыт. ст., Отдел полеводства; март 1919 г.). Харьков, 1919. 16 с.  

6. Вольф М.М. Значение фосфорной кислоты в жизни растения при временном понижении 

влажности почвы. (НКЗ УССР, Харьков. обл. с.-х. опыт. ст., Отдел полеводства; № 14). 

Харьков, 1922. 22 с. 
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ПАМ’ЯТІ КОЛЕСНИКА ІВАНА ІВАНОВИЧА 
 

Колектив Дніпропетровської дослідної станції 
Інституту овочівництва і баштанництва НААН з глибоким 
сумом повідомляє, що 30 листопада 2021 року, на 64 році 

життя відійшов у вічність наш колега, видатний селекціонер 
баштанних культур, кандидат сільськогосподарських наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції і 

технології вирощування овочевих і баштанних рослин 
КОЛЕСНИК ІВАН ІВАНОВИЧ. 

Народився Іван Іванович 2 листопада 1958 року у м. 

Шахтарськ Донецької області. Після закінчення у 1980 році 
Чернівецького державного університету за спеціальністю 
«Біологія» та недовготривалої роботи мікробіологом 
лабораторії біологічного методу боротьби зі шкідниками с/г 

культур, його трудовий та життєвий шлях був нерозривно 
пов’язаний з Дніпропетровщиною. 

Наукова діяльність Колесника Івана Івановича у Дніпропетровській дослідній станції 

ІОБ НААН розпочалась з 1982 року. Він пройшов усі щаблі кар’єрного зростання: від 
інженера-технолога і молодшого наукового співробітника до завідувача відділу. 

Гарбуз — культура, якій він приділяв найбільше уваги, вважаючи його овочем, що 
ідентифікує саме українців. Про різноманіття гарбузів, їх різні види і різновиди Іваном 

Івановичем було вивчено майже все достеменно, але в селекційному плані він працював з 
трьома культурними видами – гарбуз звичайний, великоплідний та мускатний. На цю тему 
він міг розповідати нескінченно довгі оповіді, з яких завжди виходило, що їсти треба тільки 

гарбуз. Його нездійсненною мрією було створити інститут гарбуза, щоб популяризувати цю 
багатогранну культуру. 

За результатом багаторічної наукової праці Колесником І. І. було створено і виділено 

цінний вихідний матеріал гарбуза для селекції — високоврожайний, з високими смаковими 
якостями, адаптований до різних зон України, різних груп стиглості і напрямів 
використання з ознаками холодо-, жаро- і посухостійкості та стійкості до хвороб і 
шкідників. Ним було розроблено способи селекції баштанних культур, які захищені 

патентами на корисну модель: «Спосіб оцінки стійкості рослин гарбуза проти борошнистої 
роси за вмістом аскорбінової кислоти в листках», «Спосіб селекції гарбуза на 
скоростиглість», «Спосіб селекції і виробництва насіння гібридів гарбуза насіннєвого 

напряму використання». Результати цих досліджень були узагальнені у дисертаційній 
роботі на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук «Вихідний 
матеріал культурного генофонду роду Cucurbita L. та використання його в селекції», яку 

він захистив 2003 року в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН. У 2015 році йому 
було присуджено вчене звання старшого наукового співробітника 

Великі практичні результати були отримані Колесником І. І. як в сортовій, так і в 
гетерозисній селекції баштанних рослин. За результатами досліджень ним було створено 11 

різнопланових сортів гарбуза — Ждана, Ювілей, Доля, Бальзам, Полянин — столового 
призначення для споживання плодів в свіжому або консервованому вигляді; Валок, Лель, 
Світень — насіннєвого напряму використання; Гамлет і Маслянка — голонасіннєві сорти 

олійного призначення, Народний — кормового використання. Частка сортів гарбуза, 
створених за безпосередньої або головної участі Колесника І. І. складає в Державному 
реєстрі сортів рослин придатних для поширення в Україні близько 30 %. Всі його сорти 

користуються постійним та зростаючим попитом з боку виробників плодів і товарного 
насіння в господарствах різних форм власності та переробних підприємств в різних 
регіонах України. 
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Також ним було вивчено закономірності добору пар для одержання гібридів, 

створено материнські і чоловічі батьківські лінії для створення гібридів гарбуза різного 
призначення та моделі одержання гетерозисних гібридів на основі різних типів 
материнських форм (з генетичними маркерами, жіночого типу, з комплексом домінантних 
апробаційних ознак), розроблено економічно вигідні способи виробництва гібридного 

насіння гарбуза, створено і передано в Державне випробування гібриди гарбуза 
великоплідного Король, Парадиз, Слава, Фараон та гарбуза мускатного Ромашка.  

Селекціонер з великої літери, він завжди буде жити в своїх сортах. У це просто 

неможливо повірити. Втрата, яку нічим не компенсувати, не замінити, не заповнити ні 
родині, ні друзям, ні колегам, ні українській науці. Він залишиться у нашій пам’яті 
невтомним науковцем, відданим своїй справі, прикладом для молоді, уособленням мудрості 

і доброти, цікавим та веселим співрозмовником з енциклопедичними знаннями у різних 
сферах — від спорту до біології. 

У невимовному болі та жалю стиснулось серце. Світла пам’ять Колеснику Івану 
Івановичу. 

 
Основні наукові праці 
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ПАМʹЯТІ ВІКТОРА ОЛЕКСІЙОВИЧА 

МАТУШКІНА  
 

1 жовтня 2021 року пішов із життя Віктор 

Олексійович Матушкін, відомий вчений у галузі селекції 

та насінництва сої. 

В. О. Матушкін народився 4 вересня 1936 р. у м. 

Мурманськ, Російська Федерація. Після закінчення у 1962 

році агрономічного факультету Харківського 

сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва 

розпочав трудовий шлях агрономом колгоспу “Заветы 

Ильича” Бєлгородської області РФ. У 1964–1965 роках 

працює агрономом-інспектором з цукрових буряків 

Куп’янського цукрового заводу та старшим агрономом з 

насінництва Ізюмського виробничого управління сільського господарства у Харківській 

області. З 1965 по 1969 рік перебуває на посаді інструктора сільськогосподарського відділу 

Ізюмського міському Комуністичної партії України (КПУ).  

У 1969–1972 роках навчається в аспірантурі Українського науково-дослідного 

інституту рослинництва, селекції та генетики ім. В. Я. Юр’єва (УНДІРСіГ) під 

керівництвом відомого рослинника — професора О. Ф. Глянцева. Після закінчення 

аспірантури займає посаду старшого наукового співробітника Донецької дослідної станції, 

а у 1973 році переходить на роботу до УНДІРСіГ молодшим науковим співробітником 

лабораторії селекції озимої пшениці. У 1977 році В. О. Матушкін успішно захищає 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю рослинництво “Сроки посева озимой шеницы Мироновская 808 в 

зависимости от предшественников и удобренности фона в условиях левобережной 

лесостепи УССР”. У 1974–1975 роках працює інструктором сільськогосподарського відділу 

Харківського обкому КПУ.  

У 1975–1976 роках займає посаду старшого наукового співробітника лабораторії 

селекції зернобобових культур УНДІРСіГ, а з відкриттям в інституті селекційної роботи з 

сої у 1976 році очолює групу селекції цієї культури. З 1989 по 2004 рік керує відділом, 

потім лабораторією селекції сої, у 2004–2008 роках — провідний науковий співробітник 

лабораторії селекції сої Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України. З 2009 р. 

В. О. Матушкін перебував на заслуженому відпочинку. 

В. О. Матушкіним розроблені теоретичні основи селекції високопродуктивних 

скоростиглих сортів сої з рівнем урожайності 2,7 – 3,5 т/га для північно-східної частини 

лісостепу України. Під його керівництвом за допомогою методів гібридизації і хімічного 

мутагенезу створений різноманітний генофонд джерел високої продуктивності, 

скоростиглості, посухо- та холодостійкості, стійкості до збудників основних хвороб та 

шкідників сої, який слугує вихідним матеріалом для селекції нових сортів культури. 

В. О. Матушкін є співавтором понад 20 сортів сої, з яких занесені до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних до поширення в Україні, сорти Харківська 35, Харківська 

зернокормова, Романтика, Мрія, Фея, Горизонт, Східна, Скеля, Версія, Величава, Мальвіна, 

Подяка, Спритна, Естафета. 

Результати наукових досліджень В. О. Матушкіна опубліковані в більш ніж 70 

наукових публікаціях. За багаторічну сумлінну працю він нагороджувався медалями 

Виставки досягнень народного господарства УРСР, Почесними грамотами Головного 

управління сільського господарства Харківської області та інституту. 
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УЧЕНІ КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ Й 

ЦИТОЛОГІЇ ХНУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ 

РОСЛИН 

 
Кафедру генетики і цитології 

Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна було створено у 1933 
році. Спочатку її назва була «Кафедра 
загальної біології та генетики». У 1937–
1966 роках назву змінили на «Кафедра 
дарвінізму і генетики». А з 1966 року і по 
сьогодні кафедра має назву «Кафедра 

генетики і цитології». 
Засновником кафедри став професор, член-кореспондент АН СРСР Віталій 

Леонідович Рижков. Вже з самого початку роботи науковий колектив кафедри приділяв 
значну увагу питанням генетики рослин. Одним із головних напрямів наукових інтересів 
В. Л. Рижкова були дослідження вірусів рослин та їхнього впливу на фізіологічні процеси 
рослин-хазяїв. Загалом В. Л. Рижков є автором понад 300 наукових публікацій (з них 10 
монографій) які присвячені генетиці та феногенетиці рослин, їх вірусним захворюванням та 
проблемам теоретичної біології. Він став засновником наукової школи вірусологів рослин 
та створив першу в країні лабораторію вірусних захворювань рослин. Також він проводив 
дослідження генетики статі та тератології квітки. 

У 1937–1948 роках кафедру очолював професор, член-кореспондент АН УРСР Ілля 
Михайлович Поляков. Основним напрямом його наукової діяльності були процеси 
запліднення і розвитку рослин. Він досліджував цитологічні та фізіологічні причини 
вибірковості та множинного ефекту запліднення у квіткових рослин та обґрунтував 
уявлення про три фази процесу запліднення у покритонасіннєвих. Після створення у 
Харкові Інституту генетики і селекції, директором якого став академік В. Я. Юр’єв, 
І. М. Поляков за сумісництвом очолює у ньому лабораторію генетики. В лабораторії 
досліджуються різноманітні види рослин: тютюн, кукурудза, бавовник, мак, соняшник 
тощо. На жаль, у 1948 році відбулася відома сесія ВАСГНІЛ на якій Московський, 
Ленінградський і Харківський університети було названо головними центрами 
«вейсманізму-морганізму», а І. М. Полякова було звільнено від виконання службових 
обов’язків. Лише в 1950 році, завдяки зусиллям академіка В. Я. Юр’єва його було 
поновлено на посаді в Інституті генетики і селекції.  

Пізніше кафедру очолювали професор, академік АН УРСР В. М. Нікітін (1948–1953), 
доцент М. П. Воловік (1953–1966), професор В. Г. Шахбазов (1966–2004), професор 
А. І. Божков (2004–2005), професор Л. І. Воробйова (2005–2016) та професор Л. О. 
Атраментова (з 2016 року). Весь цей час а кафедрі продовжувалися дослідження в галузі 
генетики та селекції рослин. 

 

 

 

В. Л. Рижков 

(1896–1977) 

І. М. Поляков 

(1905–1976) 

Н. Г. Шестопалова 

(1927–2018) 
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Значний внесок у селекційну роботу з рослинами зробила Любов Максимівна 

Чепіль. Вона провела велику кількість досліджень явища гетерозису у 

сільськогосподарських рослин. також працювала з різними сортами квасолі та картоплі. 

Любов Максимівна є автором двох сортів квасолі «Гайдарська» і «Шахиня». 

У 1979 році професором Надією Григорівною Шестопаловою на кафедрі було 

створено лабораторію цитофізіології і цитогенетики рослин. Основним напрямом роботи 

лабораторії було дослідження структурно-функціонального стану клітин 

сільськогосподарських рослин у зв’язку з ефектом гетерозису. Активно досліджувалися 

цитогенетичні механізми формування стійкості рослин до дії мутагенних факторів, у першу 

чергу, до дії іонізуючої радіації. Було вивчено вплив різних доз гамма-радіації на клітини 

рослин, розглянуто їх вплив як на рівні клітин, так і на рівні всього рослинного організму. 

Удалося довести можливість модифікації різними фізичними факторами радіобіологічної 

реакції рослинного організму. 

Виявлено відмінності між батьківськими формами та гібридами за добовою 

ритмикою проліферативних процесів. Ще одним важливим напрямом досліджень стало 

вивчення клітинних механізмів старіння насіння залежно від умов зберігання та генотипу 

рослин. Цікаві результати були отримані при порівнянні цитофізіологічних і 

цитогенетичних змін у випадках природного та радіаційного старіння. Така інформація є 

дуже цікавою для зберігання насіння в генетичних банках та колекціях. 
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РЕЄСТРАЦІЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН В УКРАЇНІ 

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ ЯРИЙ (Hordeum vulgare L.) 

Свідоцтво № 2284   сорт Віраж 

Номер національного каталога UA0805485. Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. 
В. М. Ремесла НААН. Автори: Гудзенко В. М., Поліщук Т. П., Бабій О. О. Предмет 

реєстрації: сорт, що поєднує масу 1000 зернин 52,1 г, вміст білка 13,3 %; крохмалю 58,3 % з 
груповою стійкістю до темно-бурої плямистості, борошнистої роси, смугастої плямистості та 
карликової іржі 8 б., сітчастої плямистості 7 б., стійкістю проти вилягання 9 б. при висоті 60 см 

та врожайності 4,8 т/га. Доступ: вільний. Запит №004832. Дата пріоритету 01.12.20. 

 

Свідоцтво № 2285   сорт Талісман миронівський 

Номер національного каталога UA0805486. Заявник: Миронівський інститут пшениці 
ім. В. М. Ремесла НААН. Автори: Гудзенко В. М., Поліщук Т. П., Бабій О. О. Предмет 
реєстрації: сорт, що поєднує продуктивну кущистість 3,6 шт., масу 1000 зернин 45 г з 
груповою стійкістю до темно-бурої плямистості, борошнистої роси, смугастої  та сітчастої 

плямистості, карликової іржі 8 б., стійкістю проти вилягання 9 б. при висоті 60 см та 
врожайності 4,7 т/га. Доступ: вільний. Запит №004834. Дата пріоритету 01.12.20. 

 
СТОКОЛОС БЕЗОСТИЙ (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) 

Свідоцтво № 2289   лінія Сокіл 

Номер національного каталога UJ2000477. Заявник: Полтавська державна 
сільськогосподарська дослідна станція ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і 
агропромислового виробництва НААН. Автори: Марініч Л. Г., Кавалір Л. В. Предмет 
реєстрації: лінія, що поєднує висоту рослини 167 см, на 20-й день після скошування 41 см, 
стійкість проти вилягання 9 б. зі стійкістю до бурої іржі 9 б, жовтої іржі 7 б., посухостійкістю 
7 б. при врожайності зеленої маси 45 т/га, сухої речовини 1,4 т/га, урожайності насіння 
0,55 т/га.. Вегетаційний період 73 доби. Доступ: лише для наукових цілей. Запит №004623. 
Дата пріоритету 29.11.19. 

 
КОСТРИЦЯ ЧЕРВОНА (Festuca rubra L.) 

Свідоцтво № 2290   популяція Агата  

Номер національного каталога UJ1300155. Заявник: Інститут кормів НААН. Автори: Бугайов 
В. Д., Мазніченко В. І., Бабич А. О., Антонюк В. О., Щесюк В. Ф.Предмет реєстрації: 
популяція, що поєднує високу якість зеленої маси (вміст білка 11,8 %, клітковини 25,3 %), 
швидке відростання після укосів (висота на 20-й день після скошування 53 см) зі стійкістю до 
білої плямистості 7 б., зимостійкістю 8 б., посухостійкістю 8 б. при врожайності  зеленої маси 
30,2 т/га, насіння 0,34 т/га. Доступ: вільний. Запит №002541. Дата пріоритету 13.03.12. 

 
ПАЖИТНИЦЯ БАГАТОРІЧНА (Lolium perenne L.) 

Свідоцтво № 2301   популяція П 907 

Номер національного каталога UJ1400254 Заявник: Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН. Автори: Іванців Р. Є., Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З., Хом'як 
М. М. Предмет реєстрації: популяція сінокісно-пасовищного використання, що поєднує 
щільність дернини 8 б., висоту рослини на 20-й день після скошування 53,6 см, залистяність 
71 %, масу 1000 насінин 2,68 г, інтенсивне відростання навесні при врожайностї зеленої маси 
23,0 т/га, сухої речовини 6,8 т/га, насіння 0,33 т/га. Придатна для газонів, декоративність 9 б. 
Вегетаційний період 113 діб. Доступ: співавторство в науковій продукції. Запит №004505. 
Дата пріоритету 01.08.19. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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Свідоцтво № 2302   популяція П 1084 

Номер національного каталога UJ1400258. Заявник: Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН. Автори: Іванців Р. Є., Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З., Хом'як 

М. М. Предмет реєстрації: популяція сінокісно-пасовищного використання, що поєднує 
висоту рослини 89 см, залистяність 42 %, масу 1000 насінин 2,66 г при врожайності зеленої 
маси 23,7 т/га, сухої речовини 7,4 т/га, насіння 0,42 т/га. Вегетаційний період 110 діб. Доступ: 

співавторство в науковій продукції. Запит №004507. Дата пріоритету 01.08.19. 

 

Свідоцтво № 2303   популяція П 1086 

Номер національного каталога UJ1400260. Заявник: Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону НААН. Автори: Іванців Р. Є., Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З., Хом'як 
М. М. Предмет реєстрації: популяція сінокісно-пасовищного використання, що поєднує 
висоту рослини 98 см, висоту рослини на 20-й день після скошування 57 см, залистяність 73%, 

масу 1000 насінин 2,72 г при врожайності зеленої маси 24,9 т/га, сухої речовини 6,6 т/га. 
Вегетаційний період 109 діб. Доступ: співавторство в науковій продукції. Запит №004506. 
Дата пріоритету 01.08.19. 

 
Свідоцтво № 2304   популяція П 1089 

Номер національного каталога UJ1400263. Заявник: Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН. Автори: Іванців Р. Є., Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З., Хом'як 

М. М. Предмет реєстрації: популяція сінокісно-пасовищного використання, що поєднує 
висоту рослини 88 см, на 20-й день після скошування 52,5 см, залистяність 71 %, масу 1000 
насінин 2,70 г, інтенсивне відростання навесні та після укосів. Вміст протеїну 13,3 % при 

врожайності зеленої маси 24 т/га, сухої речовини 7,6 т/га. насіння 0,36 т/га. Вегетаційний 
період 112 діб. Доступ: співавторство в науковій продукції. Запит №004504. Дата пріоритету 
01.08.19. 

 
ТИМОФІЇВКА ЛУЧНА (Phleum pratense L.) 

Свідоцтво № 2305   популяція П 1937 

Номер національного каталога UJ1100163. Заявник: Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН. Автори: Гармич Д. Ю., Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З., 
Хом'як М. М. Предмет реєстрації: популяція, що поєднує швидке відростання після 
скошування (висота рослин на 20-й день після  скошування 65 см) зі стійкістю проти вилягання 
9 б., осипання 9 б. при врожайності зеленої маси 26,8 т/га, сухої речовини 6,72 т/га, насіння 
0,346 т/га, залистяністю 52 %. Вегетаційний період 122 доби. Сінокісно-пасовищний тип 

використання. Доступ: співавторство в науковій продукції. Запит №004511. Дата пріоритету 
01.08.19. 

 
Свідоцтво № 2306   популяція П 1896 

Номер національного каталога UJ1100156. Заявник: Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН. Автори: Гармич Д. Ю., Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З., 
Хом'як М. М. Предмет реєстрації: популяція, що поєднує швидке відростання після 
скошування (висота рослин на 20-й день після  скошування 63 см) з урожайності зеленої маси 
26,8 т/га, сухої речовини 6,3 т/га, насіння 0,363 т/га, залистяність 52 %. Вегетаційний період 116 
діб. Сінокісно-пасовищний тип використання. Доступ: співавторство в науковій продукції. 
Запит №004508. Дата пріоритету 01.08.19. 

 

 



РЕЄСТРАЦІЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН В УКРАЇНІ  
 

ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2021. № 29 

143 
 

 

Свідоцтво № 2307   популяція П 1938 

Номер національного каталога UJ1100164 Заявник: Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН. Автори: Гармич Д. Ю., Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З., 

Хом'як М. М. Предмет реєстрації: популяція, що поєднує швидке відростання після 
скошування (висота рослин на 20-й день після  скошування 60 см) зі стійкістю проти вилягання 
9 б., осипання 9 б. при врожайності зеленої маси 27,2 т/га, сухої речовини 6,82 т/га, насіння 

0,352 т/га, залистяності 50 %. Вегетаційний період 120 діб. Сінокісно-пасовищний тип 
використання. Доступ: співавторство в науковій продукції. Запит №004509. Дата пріоритету 
01.08.19. 

 
Свідоцтво № 2308   популяція Дарина 

Номер національного каталога UJ1100101 Заявник: Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН Автори: Гармич Д. Ю., Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З., 

Хом'як М. М. Предмет реєстрації: популяція, що поєднує швидке відростання після 
скошування (висота рослин на 20-й день після  скошування 63 см) зі стійкістю проти вилягання 
9 б., осипання 9 б. при врожайності зеленої маси 27,8 т/га, сухої речовини 7,72 т/га, насіння 

0,402 т/га, залистяності 50 %, масою 1000 насінин 0,52 г. Вегетаційний період 116 діб. 
Сінокісно-пасовищний тип використання. Доступ: співавторство в науковій продукції. 
Запит №004510. Дата пріоритету 01.08.19. 

 
ЩИРИЦЯ (Amaranthus hypochondriacus L.) 

Свідоцтво № 2294   лінія ЛМСТ150ЧН 

Номер національного каталога UJ5200184. Заявник: Харківський національний аграрний 
університет ім. В. В. Докучаєва. Автори: Гудим О. В. Предмет реєстрації: лінія, що поєднує 

вміст в насінні білка 16,5 %, олії 8,66 %, частки пальмітинової кислоти 18,8 %, олеїнової 
37,4 %, лінолевої 35,5  %, бегенової  0,46 % з масою 1000 насінин 0,88 г  при врожайності 
зеленої маси 1494 г/м2, сухої маси 300 г/м2 та висоті рослин 128 см. Рослина розгалужена, 

волоть червона. Насіння чорне. Доступ: вільний. Запит №004190. Дата пріоритету 19.01.18. 

 
СОЯ КУЛЬТУРНА (Glycine max (L.) Merr.) 

Свідоцтво № 2312   сорт Ozzie  

Номер національного каталога UD0200329. Заявник: Інститут олійних культур НААН. 
Колекціонери: Зінченко О. С., Ведмедєва К. В. Предмет реєстрації: сорт, що поєднує високу 
врожайність насіння 300 г/м2 з високою стійкістю до спеки й посухи бал 7 б. та 
морфологічними маркерними ознаками: сіре опушення рослини, відсутня пухирчастість 

листка, квітка біла, рубчик насінини світло-коричневий. Доступ: вільний. Запит №004713. Дата 
пріоритету 28.02.20. 

 
ЛЮПИН БАГАТОЛИСТИЙ (Lupinus polyphyllus L.) 

Свідоцтво № 2309   дика форма ДФ 1778 

Номер національного каталога UD0801755. Заявник: Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН. Автори: Хом'як М. М., Байструк-Глодан Л. З., Жапалеу Г. З. 
Предмет реєстрації: дика форма, що поєднує  масу 1000 насінин 121 г, вміст алкалоїдів 

3,13 %, стійкість до розтріскування бобів 8 б. зі стійкістю до фузаріозу та антракнозу 9 б., 
зимостійкістю 9 б. при врожайності насіння 0,75 т/га, зеленої маси 61  т/га. Вегетаційний період 
112 діб. Доступ: співавторство в науковій продукції. Запит №003815. Дата пріоритету 21.06.16. 
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ГОРОШОК ПОСІВНИЙ ОЗИМИЙ (Vicia satіva L.) 

Свідоцтво № 2314   лінія Каприо 

Номер національного каталога UD0900880. Заявник: Полтавська державна 
сільськогосподарська дослідна станція ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і 
агропромислового виробництва НААН. Автори: Калашник О. П., Приходько О. М. Предмет 

реєстрації: лінія, що поєднує вміст білка 23,3 %, маси 1000 насінин 35,4 г зі стійкістю до 

аскохітозу 8 б., посухостійкістю 9 б., зимостійкістю 9 б. при насіннєвій продуктивності 7,5 г. 

Доступ: для селекції на основі кодексу селекціонера. Запит №003883. Дата пріоритету 
29.11.16. 

 
Свідоцтво № 2315   лінія Світанок 

Номер національного каталога UD0900895. Заявник: Полтавська державна 
сільськогосподарська дослідна станція ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і 

агропромислового виробництва НААН. Автори: Барилко М. Г., Захаренко В. А., Кавалір Л. В. 
Предмет реєстрації: лінія, що поєднує масу 1000 насінин 29,7 г зі стійкістю до аскохітозу 8 б., 
посухостійкістю 8 б., зимостійкістю 8 б., вмістом білка 23,9 % при врожайності насіння 
4,0 ц/га, зеленої маси 254,5 ц/га, сухої речовини 53,5 ц/га. Доступ: лише для наукових цілей. 

Запит №004621. Дата пріоритету 29.11.19. 

 
Свідоцтво № 2316   лінія Зорепад 

Номер національного каталога UD0900896. Заявник: Полтавська державна 
сільськогосподарська дослідна станція ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і 
агропромислового виробництва НААН. Автори: Барилко М. Г., Захаренко В. А., Кавалір Л. В. 

Предмет реєстрації: лінія, що поєднує масу 1000 насінин 30,8 г зі стійкістю до аскохітозу 8 б., 
посухостійкістю 8 б., зимостійкістю 8 б., вмістом білка 22,9 % при врожайності насіння 
4,5 ц/га, зеленої маси 234,5 ц/га, сухої речовини 51,2 ц/га. Доступ: лише для наукових цілей. 
Запит №004622. Дата пріоритету 29.11.19. 

 

Свідоцтво № 2317   лінія Козак 

Номер національного каталога UD0900911. Заявник: Полтавська державна 

сільськогосподарська дослідна станція ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і 
агропромислового виробництва НААН. Автори: Приходько О. М., Марініч Л. Г., 
Барилко М. Г., Кавалір Л. В. Предмет реєстрації: Поєднання маси 1000 насінин 30,6 г зі 

стійкістю до аскохітозу 8 б., посухостійкістю 8 б., зимостійкістю 8 б., вмістом білку 22,7 % при 
урожайності насіння 4,1 ц/га, зеленої маси 228,0 ц/га, сухої речовини 46,5 ц/га. Доступ: лише 
для наукових цілей. Запит №004821. Дата пріоритету 19.11.20. 

 

 

 

Свідоцтво № 2318   лінія Дослідник 

Номер національного каталога UD0900913. Заявник: Полтавська державна 
сільськогосподарська дослідна станція ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і 
агропромислового виробництва НААН. Автори: Приходько О. М., Марініч Л. Г., 

Барилко М. Г., Кавалір Л. В. Предмет реєстрації: лінія, що поєднує масу 1000 насінин 29,6 г зі 
стійкістю до аскохітозу 8 б., посухостійкістю 8 б., зимостійкістю 8 б., вмістом білка 22,7 % при 
врожайності насіння 3,7 ц/га, зеленої маси 249,0 ц/га, сухої речовини 50,5 ц/га. Доступ: лише 
для наукових цілей. Запит №004823. Дата пріоритету 19.11.20. 
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РЕДЬКА ОЛІЙНА (Raphanus sativus L.) 

Свідоцтво № 2282   сорт Журавка 

Номер національного каталога UE1600001. Заявник: Івано-Франківський інститут АПВ 
УААН. Автори: Гайдаш В. Д., Мазур В. О., Мельничук Т. В., Климчук М. М., Матвійчук В. С., 
Сігарьова Д. Д. Предмет реєстрації: сорт, що поєднує високу врожайність 14 ц/га зі стійкістю 

до бурякової нематоди 7 б., стійкістю проти вилягання 4 б., осипання 5 б. Маса 1000 насінин 
10 г. Доступ: на основі кодексу селекціонера. Запит №000552. Дата пріоритету 24.01.05. 

 
МАК ОЛІЙНИЙ (Papaver somniferum L.) 

Свідоцтво № 2283   сорт Беркут 

Номер національного каталога UE1600001. Заявник: Івано-Франківський інститут АПВ 
УААН. Автори: Гайдаш В. Д., Мазур В. О., Мельничук Т. В. Предмет реєстрації: сорт, що 
поєднує високу врожайність 16,0 ц/га з вмістом олії в насінні 50 % та вмістом морфіну в 

коробочках 0,08 %. Доступ: на основі кодексу селекціонера. Запит №000550. Дата пріоритету 
24.01.05. 

 

КОНОПЛІ ПОСІВНІ (Cannabis sativa L.) 

Свідоцтво № 2319   сорт Глесія 

Номер національного каталога UF0600687. Заявник: Інститут луб'яних культур НААН. 
Автори: Кириченко Г. І., Лайко І. М., Вировець В. Г., Міщенко С. В. Предмет реєстрації: сорт, 
що поєднує висоту рослини 198 см, вміст волокна 32,0 % зі стійкістю до стеблового метелика 

9 б., фузаріозу 9 б., дендроморфозу 9 б. проти вилягання 9 б, осипання насіння 9 б при 
врожайності стебел 8,51 т/га, довгого волокна 2,72 т/га, насіння 1,85 т/га з вмістом олії 34,5 %.. 

Вегетаційний період 125 діб. Відсутність тетрагідроканабінолу. Вміст однодомної 
фемінізованої матірки 98 %. Доступ: на основі кодексу колекціонера. Запит №004649. Дата 

пріоритету 18.12.19. 

 

Свідоцтво № 2320   сорт Аврора 

Номер національного каталога UF0600717. Заявник: Інститут луб'яних культур НААН. 
Автори: Кириченко Г. І., Лайко І. М., Вировець В. Г., Міщенко С. В. Предмет реєстрації: сорт, 
що поєднує загальну довжину стебла 245 см, технічну довжину 188 см вміст волокна 28,6 % зі 
стійкістю до стеблового метелика 7 б., фузаріозу 7 б., вилягання 7 б, осипання насіння 7 б при 

врожайності стебел 927 г/м2, довгого волокна 265 г/м2, насіння 48,7 г/м2..Вегетаційний період 
116 діб. Відсутність тетрагідроканабінолу. Біоенергетичного і волокнистого напряму 
використання. Доступ: на основі кодексу колекціонера. Запит №004911. Дата пріоритету 

15.04.21. 

Свідоцтво № 2321   сорт Вік 2020 

Номер національного каталога UF0600730. Заявник: Інститут луб'яних культур НААН. 
Автори: Лайко І. М., Міщенко С. В., Кириченко Г. І., Вировець В. Г. Предмет реєстрації: сорт, 
що поєднує загальну довжину стебла 206 см, технічну довжину 136 см вміст волокна 29,0 % зі 
стійкістю до стеблового метелика 7 б., фузаріозу 7 б. проти вилягання 7 б, осипання насіння 
7 б. при врожайності стебел 537 г/м2, довгого волокна 98,8 г/м2, насіння 98,2 г/м2.. Вегетаційний 

період 116 діб. Відсутність тетрагідроканабінолу. Медичного напряму використання. Доступ: 
на основі кодексу колекціонера. Запит №004912. Дата пріоритету 15.04.21. 

 

 

 

 



РЕЄСТРАЦІЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН В УКРАЇНІ  
 

ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2021. № 29 

146 
 

 

МОРКВА (Daucus carota L.) 

Свідоцтво № 2286   лінія Лісостепова 

Номер національного каталога UL1500405. Заявник: Уманська дослідно-селекційна станція 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Автори: Моргун А. В., Труш 
С. П., Леонова К. П., Поліщук Т. В., ГороваТ. К. Предмет реєстрації: лінія, що поєднує 
довжину коренеплоду 19 см, діаметр 4,1 см, масу товарного коренеплоду 123 г, з вмістом β-
каротину 10,7 мг/100 г, лежкістю 85,3 % 8,5 б. при врожайності 44,9 т/га. Коренеплід 
нантського сортотипу. Доступ: співавторство в науковій продукції та комерційниї сортах, 
матеріальна винагорода. Запит №003582. Дата пріоритету 25.09.15. 

 

Свідоцтво № 2287   лінія Смачна 

Номер національного каталога UL1500406. Заявник: Уманська дослідно-селекційна станція 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Автори: Моргун А. В., 
Труш С. П., Леонова К. П., Поліщук Т. В., Горова Т. К. Предмет реєстрації: сорт, що поєднує 
довжину коренеплоду 15 см, діаметр 4,8 см, масу товарного коренеплоду 135 г з вмістом β-

каротину 11,6 мг/100 г при врожайністі 43,8 т/га. Коренеплід сортотипу Шантане. Вихід 
здорових коренеплодів після зимового зберігання у сховищі з природною вентиляцією 88,7 %. 
Доступ: співавторство в науковій продукції та комерційниї сортах, матеріальна винагорода. 
Запит №003583. Дата пріоритету 25.09.15. 

 
Свідоцтво № 2288   лінія Марічка А 

Номер національного каталога UL1500382. Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва 
УААН. Автори: Сергієнко О. Ф., Ракшеєва Л. І., Горова Т. К., Лазуткіна О. Ф. Предмет 
реєстрації: сорт, що поєднує довжину коренеплода 16 см, діаметра 3,5 см з вмістом сухої 

речовини 13,2 мг/100 г, цукрів 7,4 %, товарністю врожаю 70 %, посухостійкістю 8 б при 
врожайності 45 т/га. Коренеплід нантського сортотипу. Частка чоловічо-стерильних рослин 
86 %. Доступ: співавторство в науковій продукції та комерційниї сортах, матеріальна 
винагорода. Запит №001280. Дата пріоритету 11.01.08. 

 
КАВУН ЗВИЧАЙНИЙ (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai. 

Свідоцтво № 2279   лінія ВО-19 

Номер національного каталога UL3900571. Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва 
НААН. Автори: Сергієнко О. В., Лінник З. П., Лук'янченко О. А., Митенко І. М. Предмет 
реєстрації: сорт, що поєднує стійкість до антракнозу 9 б., фузаріозу 9 б., холодостійкість 7 б., 
жаростійкість 7 б. з вмістом сухої речовини 10 %, цукрів 10 %, вітаміну С 9 мг/100 г при масі 

плоду 2,6 кг, урожайності 28 т/га. Вегетаційний період 83 доби. Моноеційність 80 %. 
Комбінаційна здатність 0,5 – 3,7. Плід округлий зелений з темно-зеленими смугами, м’якуш 
рожевий, насіння кремове. Доступ: на умовах автора. Запит №004610. Дата пріоритету 

26.11.19. 

 

Свідоцтво № 2280   лінія ЛШ-19 

Номер національного каталога UL3900576. Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва 
НААН. Автори: Сергієнко О. В., Лінник З. П., Лук'янченко О. А., Митенко І. М. Предмет 
реєстрації: сорт, що поєднує стійкість до антракнозу 9 б., фузаріозу 9 б., холодостійкість 9 б., 
жаростійкість 7 б. з вмістом сухої речовини 8,5 %, цукрів 7,5 % при масі плоду 2,7 кг, 

урожайності 28,9 т/га.  Вегетаційний період 83 доби. Комбінаційна здатність 1,7 – 7,7. Плід 
округлий зелений з темно-зеленими смугами, м’якуш рожевий. Доступ: на умовах автора. 
Запит №004615. Дата пріоритету 26.11.19.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9


РЕЄСТРАЦІЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН В УКРАЇНІ  
 

ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2021. № 29 

147 
 

 

Свідоцтво № 2281   лінія ЛЛ Б 44-19 

Номер національного каталога UL3900577. Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва 
НААН. Автори: Сергієнко О. В., Лінник З. П., Лук'янченко О. А., Митенко І. М. Предмет 

реєстрації: сорт, що поєднує стійкість до антракнозу 7 б., фузаріозу 9 б. з вмістом сухої 
речовини 10 %, цукрів 10 %, вітаміну С 9 мг/100 г при масі плоду 2,9 кг, урожайності 32,0 т/га. 
Вегетаційний період 83 доби. Плід округлий темно-зелений з темно-зеленими шипованими 

смугами, м’якуш рожевий, насіння кремове з крапкою. Доступ: на умовах автора. 
Запит №004616. Дата пріоритету 26.11.19. 

 
ГРУША ЗВИЧАЙНА (Pyrus communis L.) 

Свідоцтво № 2174   сорт Ластівка 

Номер національного каталога UN0201281. Заявник: Придністровська дослдіна станція 
садівництва Інституту садівництва НААН. Автори: Кожокар З. М., Дроник Н. І., Микичук О. І., 

Олексюк Л. І., Ружицька І. В. Предмет реєстрації: сорт, що поєднує високу врожайність 
25,8 т/га, вміст у плодах сухої речовини 16,5 %, цукрів 10,5 %,  вітаміну С 3,5 мг/100 г зі 
стійкістю до парші 8 б., бактеріального опіку 9 б., зимостійкістю 7 б., посухостійкістю 9 б. 
Плоди увігнуті з максимальним діаметром близько чашечки, жовто-зелені масою 170 г, м’якуш 

кремовий, дегустаційна оцінка 8,8 б. Доступ: для селекції на основі кодексу селекціонера. 
Запит №004461. Дата пріоритету 25.12.18. 
 

ЯБЛУНЯ ДОМАШНЯ (Malus domestica Borkh.) 

Свідоцтво № 2326   сорт Галина Яблонська 

Номер національного каталога UN0110173 Заявник: Мелітопольська дослідна станція 
садівництва ім. М. Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН. Автори: Канашина Р. О., 

Красуля Т. І. Колекціонер: Красуля Т. І. Предмет реєстрації: осінній слабкорослий сорт, що 
поєднує висоту 2,8 м з компактною кроною (3,2 м2). Урожайність 4,5 т/га. Плід 
приплюснутокулястий з червоним рум’янцем, сизуватою поволокою, середньої масою 168 г, 

діаметром 75 мм з привабливістю 8 б., дегустаційною оцінкою 8 б. Доступ: лише для наукових 
цілей. Запит №004958. Дата пріоритету 30.11.21. 

 
ЯБЛУНЯ НИЗЬКА (Malus pumila Mill.) 

Свідоцтво № 2322   дика форма MPUM 1 

Номер національного каталога UN0102657 Заявник: Дослідна станція помології 
ім. Л. П. Симиренка НААН. Колекціонери: Волошина В. В., Гоменюк В. І. Предмет 
реєстрації: Поєднання декоративності 9 б. зі стійкістю до парші 9 б, борошнистої роси 9 б, 

зимостійкістю 9 б, посухостійкістю 8,5 б. Плід дуже малий, кулястий, темно-червоний. 
Відрізняється густим опушуванням листя, бруньок. Доступ: лише для наукових цілей. 
Запит №004149. Дата пріоритету 16.11.17. 

 

ЯБЛУНЯ НІДЗВЕЦЬКОГО (Malus Niedzwetzkyana Dieck. (Malus pumila var. 

niedzwetzkyana)) 

Свідоцтво № 2323   дика форма MND 1 

Номер національного каталога UN0102654 Заявник: Дослідна станція помології ім. Л. П. 
Симиренка НААН. Колекціонери: Волошина В. В., Гоменюк В. І. Предмет реєстрації: дика 
форма, що поєднує декоративність (квітування, плоди) зі стійкістю до парші 8 б, борошнистої 
роси 8 б, зимостійкістю та посухостійкістю 8 б. Відмінна ознака — утворення антоціану 
(плоди, м’якуш, насіння, квіти, молоде листя, кора і деревина). Доступ: лише для наукових 
цілей. Запит №004150. Дата пріоритету 16.11.17. 
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ЯБЛУНЯ ЯГІДНА (Malus baccata (L.) Borkh.) 

Свідоцтво № 2324   дика форма MB 1 

Номер національного каталога UN0102658 Заявник: Дослідна станція помології ім. Л. П. 
Симиренка НААН. Колекціонери: Волошина В. В., Гоменюк В. І. Предмет реєстрації: дика 
форма, що поєднує декоративність 9 б., дрібні плоди 7,5 г зі стійкістю до парші 9 б., 

борошнистої роси 9 б., зимостійкістю 9 б., посухостійкістю 8,5 б. Плід дуже малий, кулястий, 
жовтий. Квітки білі, 2 – 3 см в діаметрі. Від інших видів відрізняється обпадаючою чашечкою 
на плодах. Доступ: лише для наукових цілей. Запит №004563. Дата пріоритету 24.10.19. 

 
ЧЕРЕШНЯ (Prunus avium L.) 

Свідоцтво № 2298   сорт Показкова 

Номер національного каталога UN2700721 Заявник: Дослідна станція помології ім. Л.П. 
Симиренка НААН. Колекціонери: Юрик Л. С., Ласкавий В. В. Предмет реєстрації: сорт, що 
поєднує високу якість плодів (вміст сухих речовин-15,9 %, загальних цукрі — 12,4 %, 
органічних кислот 0,73 %, вітаміну С 12,8 мг/100г, дегустаційну оцінку 8,0 б) зі стійкістю до 
кокомікозу 7 б., моніліозу 8 б., зимостійкістю 8 б, посухостійкістю 8 б., жаростійкістю 7 б., при 

врожайності 16,0 т/га. Плоди масою 7,6 г одномірні, ниркоподібні червоні з сухим відривом 
плодоніжки від плоду, стійкі до розтріскування. Дерево середньоросле з широко-округлою 
кроною, висота дерева 3,9 м. Доступ: вільний. Запит №004635. Дата пріоритету 12.02.19. 

  
ПОРІЧКИ (Ribes rubrum L.) 

Свідоцтво № 2297   сорт Памятная 

Номер національного каталога UP0100429 Заявник: Дослідна станція помології 
ім. Л. П. Симиренка НААН. Автори: Ільїн В. С., Губенко А. П. Колекціонер: Тихий Т. І 
Предмет реєстрації: сорт, що поєднує масу ягоди 1 г, вміст цукрів 7,2 %, органічних кислот 

2,6 %, вітаміну С 26,1 мг/100 г зі стійкістю до борошнистої роси 7 б., антракнозу 7 б., 
септоріозу 9 б., зимостійкістю 9 б., посухостійкістю 9 б. при врожаї з куща 3,3 кг. Ягоди 
червоні, одномірні, округлі, насіння мало. Самоплідність 50 %. Дегустаційна оцінка ягід 8,3 б. 

Універсального призначення. Доступ: вільний. Запит №004633. Дата пріоритету 12.02.19. 

 

КАЛИНА ЗВИЧАЙНА (Viburnum opulus L.) 

Свідоцтво № 2295   місцева форма П-19502 

Номер національного каталога UN9400028 Заявник: Дослідна станція помології 

ім. Л. П. Симиренка Інституту садівництва НААН. Колекціонер: Тихий Т. І. посухостійкість 
8 б., стійкість до плямистості 9 б з високими  смаковими якостями ягід (вміст цукрів 
8,8 мг/100 г, вітаміну С 50,2 мг/100 г, кислоти 1,41 мг/100 г, вітаміну Р 549,5 мг/100 г). Плоди 
округлі, червоні, на смак солодкі з незначною гірчинкою, дегустаційна оцінка 8,3 б, 

універсального призначення. Доступ: вільний. Запит №004553. Дата пріоритету 24.10.19. 

 
УНАБІ СПРАВЖНІЙ (ЗІЗІФУС) (Ziziphus jujube Mill.) 

Свідоцтво № 2299   сорт Вахш 

Номер національного каталога UN6700101. Заявник: Інститут рису НААН. Колекціонер: 

Грабовецька О. А. Предмет реєстрації: сорт, що поєднує середню масу плоду 5,4 г, вміст 
аскорбінової кислоти 465 мг/100 г з морозостійкістю 9 б., посухостійкістю 7 б. при  врожаї з 
дерева 27 кг. Урожайність 11 т/га. Плід солодкий, соковитий, світло-коричневий 

широкояйцеподібний. Термін достигання ІІ декада жовтня. Доступ: вільний. Запит №004825. 
Дата пріоритету 27.11.20. 
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Свідоцтво № 2300   сорт Ya Tsao (Я-Цзао) 

Номер національного каталога UN6700008. Заявник: Інститут рису НААН. Колекціонер: 
Грабовецька О. А. Предмет реєстрації: сорт, що поєднує середню масу плоду 5 г, вміст 

аскорбінової кислоти 508 мг/100 г з морозостійкістю 9 б., посухостійкістю 7 б. при  врожаї з 
дерева 27 кг. Урожайність 11,5 т/га. Плід солодкий з невелиеою кислинкою, червоно-
коричневий еліптичний. Термін достигання І декада жовтня. Вегетаційний період 190 діб. 

Доступ: вільний. Запит №004830. Дата пріоритету 27.11.20. 

 

Свідоцтво № 2310   сорт Китайський 93 

Номер національного каталога UN6700053. Заявник: Інститут рису НААН. Колекціонер: 

Грабовецька О. А. Предмет реєстрації: сорт, що поєднує середню масу плоду 7,7 г, вміст 
аскорбінової кислоти 312 мг/100 г з морозостійкістю 9 б., посухостійкістю 7 б. при  врожаї з 
дерева 23 кг. Урожайність 10,5 т/га. Плід солодкий, соковитий, червоно-коричневий 

еліптичний. Термін достигання І декада жовтня. Доступ: вільний. Запит №004826. Дата 
пріоритету 27.11.20. 

 
Свідоцтво № 2311   сорт Ta Yan Tsao (Та-Ян-Цзао) 

Номер національного каталога UN6700009. Заявник: Інститут рису НААН. Колекціонер: 
Грабовецька О. А. Предмет реєстрації: сорт, що поєднує середню масу плоду 15,8 г, вміст 
аскорбінової кислоти 714 мг/100 г з морозостійкістю 9 б., посухостійкістю 7 б. при  врожаї з 

дерева 27 кг. Урожайність 10,5 т/га. Плід солодкий, червоно-коричневий грушоподібний. 
Термін достигання ІІІ декада вересня  — ІІ декада жовтня.. Доступ: вільний. Запит №004829. 
Дата пріоритету 27.11.20. 

 
ЛІЩИНА ВЕЛИКА (ФУНДУК) (Corylus maxima Mill.) 

Свідоцтво № 2276   сорт Шедевр 

Номер національного каталога UN7700197. Заявник: Інститут помології ім. Л. П. Симиренка 
НААH. Колекціонер: Гибало В. М. Предмет реєстрації: сорт, що поєднує середню масу плоду 

2,6 г, вихід ядра 49 %, білка 18,2 %, олії 65,7 %, вуглеводів 5,11 % зі стійкістю до борошнистої 
роси 7 б., бурої плямистості 7 б., зимостійкості 7 б., посухостійкості 9 б. при врожаї з куща 8 кг, 
урожайності 2,2 т/га. У  суплідді по 2 – 5 горіхів. Плід кулястий. Доступ: вільний. 
Запит №003152. Дата пріоритету 16.01.14. 

 

Свідоцтво № 2277   сорт Трапезунд 

Номер національного каталога UN7700262. Заявник: Інститут помології ім. Л. П. Симиренка 
НААH. Колекціонер: Гибало В. М. Предмет реєстрації: сорт, що поєднує середню масу плоду 
2,8 г, вихід ядра 49 %, білка 16,1 %, олії 72 % зі стійкістю до борошнистої роси 8 б., бурої 

плямистості 8 б., зимостійкості 9 б., посухостійкості 9 б. при врожаї з куща 7 кг, урожайності 
2,2 т/га. У суплідді по 1 – 5 горіхів. Плід кулястий. Доступ: лише для наукових цілей. 
Запит №003446. Дата пріоритету 15.12.14. 

 
Свідоцтво № 2278   сорт Пиріжок 

Номер національного каталога UN7700222. Заявник: Інститут помології ім. Л. П. Симиренка 
НААH. Колекціонер: Гибало В. М. Предмет реєстрації: сорт, що поєднує середню масу плоду 
2,6 г, вихід ядра 47 % , вміст білка 15 %, олії 66 % зі стійкістю до борошнистої роси 7 б., бурої 
плямистості 7 б., зимостійкості 7 б., посухостійкості 8 б. при врожаї з куща 9 кг, урожайності 
2,5 т/га. У суплідді по 3 – 5 горіхів. Плід кулястий. Доступ: лише для наукових цілей. 
Запит №003444. Дата пріоритету 15.12.14. 
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Свідоцтво № 306   ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ЯРА (Triticum aestivum L.) 

Тип колекції: ознакова за показниками якості зерна. 

Кількість зразків у колекції: 98, що походять з 6 країн і згруповані за 13 ознаками і 45 рівнями 
їх прояву: урожайність, довжина колоса, кількість зерен з колоса, маса зерна з колоса, маса 1000 
зернин, вміст білка в зерні, вміст сирої клейковини, седиментація, якість клейковини, 
склоподібність, P/L, натура зерна, об'єм хліба. Заявник: Миронівський інститут пшениці 
ім. В. М. Ремесла НААН. Автори: Хоменко С. О., Федоренко І. В., Федоренко М. В., Рябчун 
В. К., Падалка О. І., Музафарова В. А., Задорожна О. А. Запит №000413. Дата пріоритету 
19.11.2018. 
 
Свідоцтво № 304   КУКУРУДЗА (Zea mays L.) 

Тип колекції: робоча самозапилених ліній з цінними господарськими ознаками, адаптованих до 
умов Закарпаття. 

Кількість зразків у колекції: 106, що походять з однієї країни і згруповані за 13 ознаками і 56 
рівнями їх прояву: холодостійкість, посухостійкість, довжина качана, кількість зернин на 
качані, маса 1000 зернин, кількість рядів зернин на качані, кількість качанів на рослині, 
продуктивність зерна рослини, стійкість до враження летючою сажкою, пухирчастою сажкою, 
північним гельмінтоспоріозом, ураження кореневими та стебловими гнилями, ушкодження 
кукурудзяним стебловим метеликом. Заявник: Закарпатська державна сільськогосподарська 
дослідна станція НААН. Автори: Мисько О. І., Матієга О. О. Запит №000466. Дата пріоритету 
25.11.2020. 
 
Свідоцтво № 308   РИС ПОСІВНИЙ (Oryza sativa L.) 

Тип колекції: ознакова робоча за основними господарськими ознаками. 

Кількість зразків у колекції: 56, що походять з 11 країн і згруповані за 23 ознаками і 82 рівнями 
їх прояву: діаметр стебла в межах першого меживузля, висота рослини, кількість волотей на 
рослині, кількість колосків на волоті, вісь за довжиною волоті, продуктивність волоті, маса 
1000 розвинених зернин, пустозерність, урожайність, час достигання, плівчастість, 
тріщинуватість ендосперму, загальний вихід крупи, вихід цілого ядра, форма зернини, 
агрономічна стабільність, мексиканський індекс, фіно-скандинавський індекс, щільність волоті, 
індекс перспективності, індекс Гальченка. Заявник: Інститут рису НААН. Автори: Петкевич 
З. З., Паламарчук Д. П., Шпак Д. В., Шпак Т. М., Мельніченко Г. В. Запит №000460. Дата 
пріоритету 19.11.2020. 

 

Свідоцтво № 309   ТИМОФІЇВКА ЛУЧНА (Phleum pratense L.) 

Тип колекції: ознакова за врожайністю. 

Кількість зразків у колекції: 37, що походять з двох країн і згруповані за 18 ознаками і 62 
рівнями їх прояву: урожайність зеленої маси, урожайність сухої речовини, урожайність насіння, 
маса 1000 насінин, вміст протеїну, висота рослини, залистяність рослини, кількість 
генеративних стебел, маса листків з куща, довжина волоті, кількість насінин у волоті, маса 
насіння з волоті, маса насіння з куща, зимостійкість, тривалість вегетаційного періоду, 
стійкість до іржі. Заявник: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН. 
Автори: Павлів Д. Ю., Перегрим О. Р., Байструк-Глодан Л. З., Хом'як М. М., Коник Г. С. Запит 
№000456. Дата пріоритету 29.10.2020. 

 
Свідоцтво № 310   ПАЖИТНИЦЯ БАГАТОРІЧНА (Lolium perenne L.) 

Тип колекції: ознакова за врожайністю та її структурними елементами. 
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Кількість зразків у колекції: 41, що походять з трьох країн і згруповані за 15 ознаками і 56 
рівнями їх прояву: урожайність зеленої маси, урожайність сухої речовини, урожайність насіння, 
маса 1000 насінин, вміст протеїну в сухій речовині, висота рослини, добовий приріст рослини, 
залистяність, довжина колоса, кількість насінин в колосі, маса насіння з колоса, кількість 
генеративних стебел, зимостійкість, тривалість вегетаційного періоду, початок цвітіння-повна 
стиглість. Заявник: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН. Автори: 
Іванців Р. Є., Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З., Хом'як М. М. 

Запит №000455. Дата пріоритету 29.10.2020. 

 

Свідоцтво № 312   ГОРОШОК ПОСІВНИЙ ОЗИМИЙ (Vicia satіva L.) 
Тип колекції: ознакова. 
Кількість зразків у колекції: 42, що походять з 10 країн і згруповані за 19 ознаками і 90 
рівнями їх прояву: висота стебла, залистяність, стійкість проти вилягання, стійкість проти 
розстріскування бобів, зимостійкість, посухостійкість, стійкість до борошнистої роси, 
стійкість до кореневих гнилей, стійкість до аскохітозу, період відновлення вегетації-
достигання, період цвітіння-достигання, вегетаційний період, продуктивність насінняз 
рослини, маса 1000 насінин, вміст білка у зеленій масі, кількість квіток на квітконосі, 
кількість галузок на висоті 10 см, маса зеленої маси 1 рослини, забарвлення насіннєвої 
оболонки. Заявник: Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім. 
М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН. Автори: 
Барилко М. Г., Захаренко В. А., Калашнік О. П. Запит №000469. Дата пріоритету 
12.01.2021. 
 
Свідоцтво № 305   ПОМІДОР ЇСТІВНИЙ (Solanum lycopersicum L.) 
Тип колекції: спеціальна для закритого грунту. 
Кількість зразків у колекції: 27, що походять з однієї країни і згруповані за 9 ознаками і 33 
рівнями їх прояву: група стиглості,тип розвитку рослини, урожайність, маса плоду, форма 
плоду, забарвлення плоду, вміст вітаміну С, вміст сухої розчинної речовини, стійкість 
проти ранньої сухої плямистості. Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва НААН. 
Автори: Митенко І. М., Крутько Р. В., Стриженко С. М. Запит №000463. Дата пріоритету 
24.11.2020. 
 
Свідоцтво № 307   ГРУША ЗВИЧАЙНА (Pyrus communis L.) 
Тип колекції: навчальна. 
Кількість зразків у колекції: 26, що походять з семи країн і згруповані за 14 ознаками і 45 
рівнями їх прояву: сила росту дерева, форма крони, час початку квітування, час споживчої 
стиглості, розмір плоду, смак плоду, структура м'якуша, твердість м'якуша, основний колір 
шкірки, форма плоду, скороплідність, посухостійкість, зимостійкість, рівень урожайності. 
Заявник: Придністровська дослідна станція садівництва Інституту садівництва НААН. 
Автори: Гаврилець Н. І., Микичук О. І. Запит №000462. Дата пріоритету 24.11.2020. 
 
Свідоцтво № 311   УНАБІ СПРАВЖНІЙ (ЗІЗІФУС) (Ziziphus jujube Mill.) 
Тип колекції: ознакова за ознаками відмінності. 
Кількість зразків у колекції: 18, що походять з п’яти країн і згруповані за 24 ознаками і 66 
рівнями їх прояву: сила росту, габітус, колючки, час розпускання вегетативних бруньок, час 
повного цвітіння, кількість суцвіть, кількість плодів, довжина листкової пластинки, ширина 
листкової пластинки, форма листкової пластинки, форма верхівки листкової пластинки, 
діаметр віночка, розмір плоду, основна форма плоду (вид збоку), форма верхівки плоду в 
поздовженому розрізі, положення максимального діаметру плоду, основне забарвлення 
плоду, забарвлення м'якуша, кислотність плоду, соковитість плоду, розмір кісточки. 
Заявник: Інститут рису НААН. Колекціонер: Грабовецька О.А. Запит №000467. Дата 
пріоритету 10.12.2020. 
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МІЖНАРОДНІ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, 

СИМПОЗІУМИ, З’ЇЗДИ, СЕМІНАРИ, НАРАДИ

4 – 8 жовтня 2021 р. 

Міжнародна наукова конференція «50 

років досліджень інженерно-

технологічного інституту «Біотехніка»: 

досягнення та перспективи» 

Одеса, Україна 
 
5 – 7 жовтня 2021 р. 

XXІІ Міжнародний науково-практичний 

форум «Теорія і практика розвитку 

агропромислового комплексу та 

сільських територій» 

Дубляни, Україна 
 

October 6-8, 2021 

Borlaug Global Rust Initiative 2021 

Technical Workshop Abstract Submission 
Ithaca, NY, USA 
 

15 жовтня 2021  

VI Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Генетика і селекція в 

сучасному агрокомплексі» 

Умань, Україна 

 

26 – 27 жовтня 2021 р. 
Всеукраїнська науково-практична онлайн-
конференція  «Біологічні аспекти оптимізації 

продукційного процесу культурних рослин», 
присвячена 60-річчю створення Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва НААН 

Чернігів, Україна 

 

29 жовтня 2021 

VI Міжнародна конференція «Бобові – 

майбутнє планети» 

Київ, Україна 

 

November 02-05, 2021 

6th Conference on Cereal Biotechnology 

and Breeding (CBB6) Jointly organised with 

the Cereals Section of EUCARPIA 

Budapest, Hungary 
 

9 листопада, 2021 р. 

Міжнародні Таїровські читання  
«Виноград і вино: організація наукового 

процесу та практичне впровадження 

його результатів»,  присвячені 100-річчю 
від дня народження  вченого-винороба 

Бориса Олександровича Філіппова  
Одеса, Україна 
 

11 листопада 2021 р. 
Х Всеукраїнська науково-практична 
конференція молодих вчених «Актуальні 

проблеми агропромислового вироб-ництва 
України: сталий розвиток сільського 

господарства в умовах змін клімату» 
Оброшине, Україна 

 

November 15-18, 2021  

2nd International Agrobiodiversity 

Congress Conveners: Italian Ministry of 

Foreign Affairs and International 

Cooperation CGIAR / Alliance Bioversity 

International and CIAT 

Rome, Italy 
 
November 25, 2021 

Inforama Ryutti (virtual) RGVAA 2021 

Congress: Variety richness for diversified 

agriculture 

Zollikofen, Switzerland 

 
25 – 26 листопада 2021 р. 

V Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена 205-річчю від 

дня заснування агрономічного 

факультету Харківського НАУ 

Харків, Україна 

 
November 29-30, 2021 

International Conference on Plant Breeding 

and Molecular Breeding  

Bangkok, Thailand 

 

November 29-30, 2021 

International Conference on Plant Breeding 

and Molecular Breeding  

Jerusalem, Israel 

 

December 01-02, 2021 

International Conference on Biotechnology 

and Bioengineering 

Auckland, New Zealand 
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December 13-14, 2021  

International Conference on Plants 

Physiology and Breeding  

Cairo, Egypt 
 

16 – 17 декабря 2021 г.  

IX Международная научная конференция  

молодых учёных «Современные 

тенденции развития технологий 

здоровьесбережения», приуроченная к 90-

летию Всеросийского НИИ лекарственных 

и ароматических растений, 70-летию 

Ботанического сада лекарственных 

растений ФГБНУ ВИЛАР. 

Москва, Россия 

 

24 грудня 2021 р. 
Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Наукові читання до 85-річчя 

від дня народження Орлюка Анатолія 

Павловича — видатного вченого в галузі 

селекції та насінництва 

сільськогосподарських культур» 

Херсон, Україна 

 

December 27-28, 2021  

International Conference on Plant Genetics 

and Breeding for Sustainable Agriculture in 

Temperate Regions and Biodiversity  

Vienna, Austria 
 

January 11-12, 2022  

International Conference on Plant 

Breeding, Seed Science and Technology  

Singapore, Singapore  

 

January 14-15, 2022  

International Conference on Plant Breeding 

and Molecular Breeding ICPBMB  

Bali, Indonesia 

 

January 14-15, 2022 

International Conference on Plants 

Physiology and Breeding ICPPB  

Zurich, Switzerland 

 

January 18-19, 2022 

International Conference on Plant Breeding 

and Green Farming  

Bangkok, Thailand 

 

January 25-26, 2022  

International Conference on Plants 

Physiology and Breeding  

Paris, France 

 

February 01-02, 2022 

International Conference on Agronomy  

and Plant Breeding  

Melbourne, Australia 

 

February 15-16, 2022  

International Conference on Breeding for 

Disease Resistance and Plant-Pathogen 

Interaction  

Istanbul, Turkey 

 

February 15-16, 2022  

International Conference on Crop Breeding 

and Plant Taxonomy  

Dubai, United Arab Emirates 

 

February 21-22, 2022  

2nd World Plant and Soil Science Congress  

Paris, France   

 

1 – 2 березня 2022 р. 

VІIІ міжнародній науково-практичній 

конференції «Овочівництво і 

баштанництво: історичні аспекти, 

сучасний стан, проблеми і 

перспективи розвитку»  

Крути, Чернігівська обл., Україна 
 

3 березня 2022 р. 
VІ міжнародний науково-практична 
конференція «Основні, малопоширені і 

нетрадиційні види рослин — від вивчення до 

освоєння  
Крути, Чернігівська обл., Україна 

 

March 04-05, 2022  

International Conference on Crop Sciences 

and Plant Breeding ICCSPB 

Barcelona, Spain 
 

22 березня 2022 р. 

Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Проблеми та досягнення 

сучасної біотехнології» (on-line). 

Харків, Україна 

https://plantscience-biology.agriconferences.com/
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРIВ 

 
Журнал «Генетичні ресурси рослин» видається Національним центром генетичних 

ресурсів рослин України, Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН і публікує 
теоретичні, аналітичні, експериментальні, постановчі й методичні статті з актуальних питань 
генетичних ресурсів рослин за напрямами:  

• Інтродукція (теоретичні основи й результати); 

• Формування, вивчення й використання колекцій (принципи, методи, результати); 

• Виділення джерел і донорів цінних ознак (методи й результати); 

• Використання зразків генофонду рослин і колекцій (напрями й результати використання 
в селекційних, наукових, виробничих, навчальних, екологічних, соціальних і інших 
програмах); 

• Ідентифікація зразків генофонду рослин (принципи, методи, результати); 

• Інформаційне забезпечення (інформаційні системи, банки й бази даних, обмін 
інформацією, програмування, тощо); 

• Зберігання генетичних ресурсів рослин (in situ — збереження в місцях природного 
поширення, on farm — на присадибних, фермерських ділянках, ex situ — у колекціях); 

• Аналітичні статті з питань генетичних ресурсів рослин і їх використання; 

• Інформація (звіти про закордонні відрядження, симпозіуми, конференції, експедиції, 
урочисті події, персоналії та ін.); 

• Реєстрація колекцій і зразків генофонду рослин; 

• Сторінка для спілкування. 
 
Приймаються статті українською, російською й англійською мовами. Обсяг 

експериментальних статей з усіма матеріалами має становити  8–10 сторінок, оглядових — до 
15 сторінок.  

Текст експериментальної статті повинен складатися з наступних розділів: «ВСТУП», 
«МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ», «РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ 
ОБГОВОРЕННЯ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ». 

Розділ «ВСТУП» містить постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
актуальними науковими чи практичними завданнями, короткий аналіз останніх досліджень і 
публікацій, які присвячені вирішенню даної проблеми, виділення конкретних невирішених 
питань, яким присвячена стаття, формулювання мети роботи. 

Розділ «МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ» містить інформацію 
про об’єкт досліджень (з зазначенням латинських назв видів рослин і авторів класифікації), 
метеорологічні умови  при описі польових досліджень, методи проведення досліджень і 
статистичного аналізу. 

Розділ «РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ» містить отримані результати 
досліджень і виявлені закономірності, які витікають з отриманих даних, обґрунтовану 
інтерпретацію результатів у порівнянні з висновками інших дослідників.  

Розділ «ВИСНОВКИ» містить обґрунтоване узагальнення результатів та 
перспективиподальшихдосліджень у даному напрямі. 

Розділ «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015, містить 
перелік використаних джерел у порядку цитування. У списку наводяться прізвища й ініціали 
авторів в оригінальній транскрипції, назва статті, назва журналу або книги і далі: для 
періодичних видань — рік видання, том, номер періодичного видання, перша й остання 
сторінки; для неперіодичних — місце видання, назва видавництва, рік видання, загальна 
кількість сторінок, при наявності індекс DOI. При написанні статті українською або 
російською мовою список літератури повторюється в розділі «REFERENCES», який є 
наступним за розділом «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ». У розділі «REFERENCES» назва статті 
пишеться англійською мовою, інші бібліографічні дані, включаючи прізвища та ініціали 
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авторів, — у англійській транслітерації. Посилання оформлюються за системою СSЕ (CBE). 
Переважна частина джерел повинна відображати сучасний стан наукової проблеми і бути не давнішою 
5 – 0-ти років. Перевагу варто надавати матеріалам з високим індексом цитування та базовим 
монографіям, що мають DOI, який необхідно вказувати через пробіл після бібліографічного опису 
джерела в списку літератури. 

Текст статті починається з індексу УДК. Далі — прізвища та ініціали авторів 
(прописний шрифт), назва організації, її поштова й електронна адреси (12 pt), назва статті 
(прописний жирний шрифт 14 pt). Після назви розміщується анотація мовою статті (у 
середньому 120 слів), в якій розкриваються основні результати, викладені в статті, їх 
інтерпретація і висновки. Під анотацією розміщується перелік ключових слів (до 10, курсив). 
Далі надається текст статті (12pt). У тексті статті посилання на літературу позначаються 
цифрою у квадратних дужках. Назви видів рослин при першому згадуванні даються мовою 
статті й латиною (курсив) із зазначенням автора (звичайний шрифт), наприклад: пшениця 
двозернянка, полба, підвид ефіопський (Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl subsp. abyssinicum 
Vav.). При наступному згадуванні цього таксона використовується або оригінальна назва або 
латина (родова назва пишеться скорочено, прізвище автора не наводиться), наприклад: 
пшениця двозернянка ефіопського підвиду або (T. dicoccum subsp. abyssinicum). Назви сортів 
рослин пишуться з великої літери без лапок оригінальною мовою, зокрема російські, 
наприклад: сорт сої Lambert, сорт жита Сибирская крупнозерная. Таблиці друкуються в тексті 
статті з відповідним номером і заголовком. Ілюстрації подаються в тексті статті з відповідним 
номером і заголовком. У разі необхідності детального вивчення ілюстрації їх подають на 
окремих аркушах. 

У кінці статті подають реферат російською (якщо стаття написана українською) й 
англійською мовами. Якщо стаття подана російською чи англійською мовою, у кінці статті 
обов’язково подається реферат українською мовою (обов’язково для громадян України). У 
рефераті наводяться прізвища та ініціали авторів, назва організації, її поштова й електронна 
адреси, назва статті (прописний шрифт), текст (не менше 1800 знаків, у середньому 300 слів) та 
відповідний список ключових слів (12 pt). Реферати містять розділи, кожен з яких пишеться з 
абзацу без відступу, а саме: Цель (Aim), Результаты и обсуждение (Results and Discussion), 
Выводы (Conclusions). Назви розділів виділяються жирним шрифтом.  

Стаття подається до редакції в двох примірниках, роздрукованих на папері формату А4, 
один з яких повинен бути підписаний авторами, супроводжується рецензією та експертним 
висновком про можливість публікації. Якщо стаття передаеться від державної або приватної 
устови вона супроводжується офіційним листом. Текст статті в електронному вигляді 
подається на СD, DVD або електронною поштою (pgr-ncpgru@ukr.net). Текст подається у 
форматі doc (MS Word 97 і вище), шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал одинарний, 
з полями: ліве — 2,25 см, праве — 2, верхнє та нижнє – 2 см. 

На окремій сторінці подаються відомості про авторів, де зазначаються повністю 
прізвища та ім’я, по-батькові всіх авторів, їх посада та науковий ступінь, назва установи, її 
поштова й електронна адреси, номери стаціонарних і мобільних телефонів авторів. 

Стаття, що надходить до редакції, реєструється й направляється до наукового 
рецензента. За наявності зауважень статтю повертають авторам на доопрацювання. 
Виправлений варіант автор повинен повернути до редакції з виправленнями або повними 
відповідями на всі зауваження рецензента у термін до 15 днів. 

Редколегія лишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають профілю та 
вимогам журналу, не виправлені після рецензування або не своєчасно повернені після 
виправлення. 

 
Статті надсилати за адресою: 
Редакція журналу «Генетичні ресурси рослин» 
Національний центр генетичних ресурсів рослин України 
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, 
Московський просп., 142, Харків, 61060, Україна 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Журнал „Генетические ресурсы растений" издается Национальным центром  генетических 
ресурсов растений Украины, Институтом растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН и публикует 
теоретические, аналитические, экспериментальные, проблемные и методические статьи по 
актуальным вопросам генетических ресурсов растений, по направлениям: 

• Интродукция (теоретические основы и результаты); 

• Формирование, изучение и использование коллекций (принципы, 
методы, результаты); 

• Выделение источников и доноров ценных признаков (методы и 
результаты); 

• Использование образцов генофонда растений и коллекций (направления 
и результаты использования в селекционных, научных, производственных, учебных, 
экологических, социальных и других программах); 

• Идентификация образцов генофонда растений (принципы, методы, 
результаты); 

• Информационное обеспечение (информационные системы, банки и базы 
данных, обмен информацией, программирование и т.д.); 

• Сохранение генетических ресурсов растений (in situ — сохранение в 
местах естественного распространения, on farm — на приусадебных, фермерских участках, 
ex situ — в коллекциях); 

• Аналитические статьи по вопросам генетических ресурсов растений и их 
использования; 

• Информация (отчеты о зарубежных командировках, симпозиумы, 
конференции, экспедиции, торжественные события, персоналии и т.д.); 

• Регистрация коллекций и образцов генофонда растений; 

• Страница для общения. 
Принимаются статьи на украинском, русском и английском языках. Объем 

экспериментальных статей со всеми материалами должен составлять 8–10 страниц, обзорных — 
до 15 страниц. 

Текст экспериментальной статьи  должен  состоять из разделов: «ВВЕДЕНИЕ», 
«МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ», «РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ». 

Раздел «ВВЕДЕНИЕ» содержит постановку проблемы в общем виде и ее связь с 
актуальными научными или практическими задачами, краткий анализ последних достижений и 
публикаций, которые посвящены решению данной проблемы, определение конкретных 
нерешенных вопросов, которым посвящена статья, формулирование цели работы. 

Раздел «МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ» содержит 
информацию об объекте исследований (с указанием латинских названий растений и авторов 
классификации), метеорологические условия при описании полевых исследований,  методы 
проведения исследований и статистического анализа. 

Раздел «РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ» содержит полученные результаты 
исследований и выявленные закономерности, которые вытекают из полученных данных, 
обоснованную интерпретацию результатов в сравнении с выводами других исследователей. 

Раздел «ВЫВОДЫ» содержит обоснованное обобщение результатов  и перспективы 
дальнейших исследований в данном направлении. 

Раздел «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» оформляется согласно ДСТУ 8302:2015, содержит 
перечень использованных источников в порядке цитирования. В списке приводятся фамилии и  
инициалы авторов в оригинальной транскрипции, название статьи, название журнала или книги и 
далее: для периодических изданий — год издания, том, номер периодического издания, первая и 
последняя страницы; для непериодических — место издания, название издательства, год издания, 
общее количество страниц, при наличии индекс DOI. При написании статьи на украинском или 
русском языке список литературы повторяется в разделе «REFERENCES», который следует за 
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разделом «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ». В разделе «REFERENCES» название статьи пишется на 
английском языке, другие библиографические данные, включая фамилии и инициалы авторов — в 
английской транслитерации. Ссылка оформляется согласно системы СВЕ/СSE. Подавляющая 
часть источников должна отражать современное состояние научной проблемы и быть не более 
древней 5 – 0-ти лет. Предпочтение следует отдавать материалам с высоким индексом 
цитирования и базовым монографиям, имеющим DOI, который следует указывать через пробел 
после библиографического описания источника в списке литературы. 

Текст статьи начинается индексом УДК. Далее –фамилии и инициалы авторов (прописной 
шрифт), название организaции и ее почтовый и электронный адреса (12 pt), название статьи 
(прописной жирный шрифт 14 pt). После названия размещается аннотация на языке статьи (в 
среднем 120 слов), в которой раскрываются основне результаты, изложенные в статье, их 
интерпретация и выводы. Под аннотацией размещаются перечень ключевых слов (до 10, курсив). 
Далее подается текст статьи (12 pt). В тексте статьи ссылки на литературу обозначаются цифрой в 
квадратных скобках. Названия видов растений при первом упоминании даются на языке статьи и 
на латыни (курсив) с указаним автора (обычный шрифт), например: пшеница двузернянка, полба, 
подвид эфиопский ( Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl subsp.abyssinicum Vav.)  При следующем 
упоминании этого таксона используется или название на языке статьи или латынь (название рода 
пишется сокращенно, фамилия автора не приводится), например: пшеница двузернянка 
эфиопского подвида или (T. dicoccum subsp. abyssinicum). Названия сортов растений пишутся на 
оригинальном языке, первое слово с большой буквы, например: сорт сои Lambert, сорт ржи 
Сибирская крупнозерная. Таблицы печатаются в тексте статьи с соответствующим номером и 
заглавием. Иллюстрации приводятся в тексте статьи с соответсвующим номером и заглавием. В 
случае необходимости детального изучения иллюстраций их приводят на отдельных листах. В 
конце статьи приводят  реферат на русском (если статья написана на украинском) и на английском 
языках. Если статья написана на русском или английском языке обязательно подается реферат на 
украинском языке (обязательно для граждан Украины). В реферате приводятся фамилии и 
инициалы авторов, название организации, ее почтовый и электронные адреса, название статьи 
(прописной шрифт), текст (не менее 1800 знаков, в среднем 300 слов) и соответствующий список 
ключевых слов (12 pt). Рефераты содержат разделы, каждый из которых пишется с абзаца без 
отступа, а именно: Цель (Aim), Результаты и обсуждение (Results and Discussion), Выводы 
(Conclusions). Названия разделов  выделяются жирним шрифтом.  

Статья подается в редакцию в двух экземплярах, распечатанных на бумаге формата А4, 
один из которых должен быть подписан авторами, сопровождается рецензией и экспертным 
заключением о возможности публикации. Если статья передается от государственного или 
приватного учереждения, она сопровождается официальным письмом. Текст статьи в электронном 
виде подается на СD, DVD или электронной почтой (pgr-ncpgru@ukr.net). Текст приводится в 
формате doc (MS Word 97 и выше), шрифт Times New Roman, межстрочный интервал одинарный, 
с полями: левое — 2,25 см, правое — 2, верхнее и нижнее — 2 см. На отдельной странице 
приводится информация  об авторах, где полностью обозначаются  фамилии, имена, отчества всех 
авторов, их должности и научные степени, название учереждения, его почтовый и электронные 
адреса, номера стационарных и мобильных телефонов авторов, факса.  

Статья, которая поступает в редакцию, регистрируется и  направляется научному 
рецензенту. При наличии замечаний статью возвращают авторам на доработку. Исправленный 
вариант  автор должен возвратить в редакцию с исправлениями или  полными ответами на все 
замечания рецензента в течение 15 дней. 

Редколлегия оставляет за собой право отклонять статьи, которые не соответствуют 
профилю и требованиям журнала, не исправленные после рецензирования или не своевременно 
возвращенные после исправления. 

 
Статьи направлять по адресу: 
Редакция журнала «Генетические ресурсы растений» 
Национальный центр  генетических ресурсов растений Украины 
Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева НААН 
Московский просп., 142, Харьков, 61060, Украина 
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AUTHOR GUIDELINES 

 
The journal “Plant Genetic Resources” is issued by National Centre for Plant Genetic 

Resources of Ukraine, Plant Production Institute named after. V.Ya. Yuriev of NAAS. The journal 

publishes theoretical, analytical, experimental, problematical and methodological papers  on  plant 

genetic resources by the following directions:  

• Introduction (theoretical grounds and outcomes); 

• Creation, study and use of the collections (principles, methods, results); 

• Identification of sources and donors of valuable traits (methods and results); 

• Plant gene pool accessions and collections use (directions and results of their use in 

breeding, research, production, educational, ecological, social and other programs); 

• Plant genepool accessions identifying (principles, methods, results); 

• Information provision (information systems, genebanks data bases, information 

exchange, programming, etc.); 

• Plant genetic resources conservation (in situ, on farm and ex situ collections); 

• Analitical papers on the problems of plant genetic resources and their use; 

• Information (reports on foreign trips, symposia, conferences, collecting missions, grand 

events personage etc.); 

• Registration of plant collections and gene pool accessions; 

• Communication page. 

 

The papers in Ukrainian, Russian, English are admitted. The volume of experimental 

papers with  all materials is 8-10 pages, review – up  to 15 pages. 

The text of experimental papers should consist of some sections: «INTRODUCTION», 

«MATERIALS, METHODS AND CONDITIONS », «RESULTS AND DISCUSSION», 

«CONCLUSIONS», «REFERENCES». 

The section «INTRODUCTION» includes a setting of problem in common review and it 

connection with actual scientific or practical tasks, short analysis  of last publications and 

publications in which the decision  of the problem is started, emphasizing of specific undecided 

questions which are in the focus of this paper, a formulation of the paper aims. 

The section «MATERIALS, METHODS AND CONDITIONS » includes information 

about the object of investigations (with designation of Latin names of plants and authors of 

classifications), meteorological conditions when describing the field researches, methods of 

researches carrying and statistical analysis.   

The section «RESULTS AND DISCUSSION» includes receiving research results and 

identified regularities, which  derive from the received data, reasonable interpretation of the 

results compared with the conclusions of other researchers. 

The section «CONCLUSIONS» includes reasonable generalizations of the results and the 

prospects of future researches in this direction. 

The section «REFERENCES» is formed according to DSTU 8302: 2015, includes the list 

of used sources in order of citation. There are surnames and initials of authors in original 

transcription, the title of the paper, title of the journal or the book and further: for periodical 

editions - the year of publication, volume, number of periodical edition, the first and the last 

pages; for non-periodical editions: the place of publication, the title of publishing house, the year 

of edition, the common quantity of pages, DOI index, if available. When the article is in Ukrainian 

or in Russian references list is repeated in the section «REFERENCES» which is followed by the 

section "SPYSOK LITERATURY". In the section «REFERENCES» the title of the article is 

written in English and other bibliographic information, including names and initials - in English 

transliteration. The references are based on the CSE (CBE) system. The vast majority of sources 
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should reflect current state of scientific problem and be no older than 5-0 years. Preference should 

be given to materials with high citation index and basic monographs that have DOI, which should 

be indicated by space after bibliographic description of source in reference. 

The text is began by UDC index. Further –names and initials of authors (uppercase type), 

the name of organization, it post address and e-mail (12 pt), the title (uppercase fat type 14 pt). 

Under the annotation there is an abstract in paper language (in the middle 120 words). Abstracts 
should contain the rationale, goals, methods, results, and their meaning or scope of 
application. Be specific. Identify the crops or organisms involved, the soil type, chemicals, 
and other details that are pertinent to the results. Under the abstract  are key words list (to 10, 

italic type). Further there is a text of article (12 pt). References cited are in the squire brackets in the 

text. The plants names under first mentions are in paper language and Latin (italic type) with  author 

denotation (common type), for example: Emmer wheat subspecies Ethiopian ( Triticum dicoccum 

(Schrank) Schuebl subsp.abyssinicum Vav.). After the next mention of this taxon paper name or 

Latin are used (the genus name is written short, the authors names is not given), for example: 

Emmer wheat subspecies Ethiopian or T. dicoccum subsp. abyssinicum are used. The cultivar 

names are written with capital letter in original language or with transliteration, for example: 

soybeen cultivar Lambert, rye cultivar Сибирская крупнозерная (Sibirskaia krupnoziornaia). The 

tables are printed in the text  with  appropriate numbers and names. The figures are printed in the 

text with  appropriate numbers and names. The figure is published in the special sheets in the case 

of necessity of detailed reviews. 

In the end of the paper, there are abstracts in Russian (if the article has been written in 

Ukrainian) and in English. If an article is in Russian or English, an abstract in Ukrainian is 

obligatory at the end of the article (mandatory for citizens of Ukraine).In the abstracts are names 

and initials of authors, the name of organization, it post address and E-mail, the title (uppercase 

type), the initials text (not less then 1800 characters, in the middle 300 words), the list of key words 

(12 pt). These abstracts contain chapters, each written with no paragraph indentation, namely: Tsel' 

(Goal), Rezul'taty i obsuzhdenye (Results and discussion), Vyvody(Conclusions). Section titles is 

in bold.  

The paper is provided in two copies printed on A4 size paper, one of them is signed by 

authors, accompanied by a review and expert opinion on the possibility of publication. The article, 

if it is submitted from state or private institution, should be accompanied by special letter.  The 

text in electronic form is given on СD, DVD or by e-mail (pgr-ncpgru@ukr.net). The text is given 

in doc file type (MS Word 97 and higher), Times New Roman type, single line spacing, with the 

margins: the left one is 2.25 cm, the right one- 2 cm, the upper and the bottom ones – 2 cm.  

On a separate sheet of paper the information on the author(s) (name, surname, position, 

scientific degree, addresses for correspondence, telephone numbers, cells) is given. 

The article, which is sent to the editorial office, is registrated and transmitted to the 

scientific reviewer. When there are remarks, authors receive the paper for correction. The correct 

copy is returned to editorial office within 15 days. 

 The editorial board reserves the right to reject the papers not corresponding to the theme 

and requirements of the journal not corrected after reviewing or not in a timely manner returned 

after correction. 

 
 

The papers should be sent to the address: 

The Editorial office of the journal “Genetičnì resursi roslin”(Plant Genetic Resources)’ 

National Centre for Plant Genetic Resources of Ukraine 

Plant Production Institute named after V.Ya.Yuriev of NAAS 

142 Moskovskyi Ave., Kharkiv, 61060, Ukraine 
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