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А.О.Сапєгін – видатний вчений-ботанік, цитолог, генетик, селекці-

онер, академік АН УРСР (1929), віце-президент АН УРСР (1939-1945), 

доктор наук (1914), професор (1917).  

У 1923 році обраний директором Одеської обласної сільськогоспо-

дарської дослідної станції, а у 1928 – директором створеного на її осно-
ві Українського генетико-селекційного інституту (тепер Селекційно-

генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортови-

вчення). Ректор Одеського сільськогосподарського інституту (1919-

1921), заступник директора Інституту генетики АН СРСР, м.Москва 

(1933-1939), завідувач лабораторії органогенезу Інституту фізіології 
рослин АН СРСР (1940-1946), директор Інституту ботаніки АН УРСР 

(1944-1946). 

Докторська дисертація на тему “Исследование индивидуальности 

пластиды” захищена А.О.Сапєгіним у 1914 році в Петроградському уні-

верситеті. 

Основні наукові роботи присвячені біології, цитології, генетиці, се-

лекції сільськогосподарських культур. Селекційну діяльність почав під 

час наукового відрядження за кордон, у Німеччину, Швецію, Австрію 

(1910-1911).  

А.О.Сапєгін став першим селекціонером в країні, який займався се-

лекцією, виходячи із законів спадковості. Перші роботи присвячені тео-

ретичному обґрунтуванню методики селекції, гібридологічним особли-
востям полімерних ліній, зв’язку між спадковістю та морфологічними 

ознаками рослин. Застосував метод варіаційної статистики для оцінки 

точності результатів польових дослідів, які зіграли велику роль в розви-

тку вітчизняної селекції. 

Використав гібридизацію сільськогосподарських рослин як селек-

ційний прийом, який дозволяє вирішувати питання, недосяжні для про-

стого добору (1915). Опрацював метод багаторазових зворотних схре-
щувань для “ремонту” сортів, відомий зараз як метод беккросів. Реко-

мендував використовувати самозапилені лінії в селекції перехресних 

культур з метою створення високоврожайних міжлінійних гібридів 

(1912). Науково обгрунтував обсяги вихідного матеріалу в селекції, які 

дозволяють уникати випадковості при створенні сорту. 

А.О.Сапєгін – автор сортів озимих (Кооператорка, Земка, Степняч-

ка) та ярових пшениць (Одеська 3, Одеська 4). Багато провідних су-
часних сортів озимої пшениці створено за участю сортів А.О.Сапєгіна. 

Першим на півдні України почав селекційну роботу з ярим ячменем та 

кукурудзою. Використовував експериментальний мутагенез в селекції 

озимої пшениці. А.О.Сапєгін – ініціатор перших робіт з органогенезу 

хлібних рослин. Дослідження, розпочаті у 1934 році, були спрямовані 

на вивчення закономірностей формування врожаю важливішими зерно-
вими культурами, на розробку теорії онтогенезу рослин. 

● ● ●

Е.Е.Гешеле – відомий вчений-фітопатолог, імунолог, генетик, доктор 

біологічних наук (1939), професор (1939).  

З 1927 по 1941 рр. очолював лабораторії фітопатології, спочатку на 

Одеській дослідній станції, а потім у Всесоюзному селекційно-генетич-

ному інституті (тепер Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення). 

У цей період він працював над розробкою хімічних та агротехнічних 

заходів боротьби з хворобами пшениці, ячменю, кукурудзи. Багато ува-

ги приділяв фітопатологічним дослідженням хвороб насіння при підго-

товці його до яровизації. Розробив основи фітопатологічної оцінки у се-

лекції рослин на імунітет. Йому належить авторство інструкції з добору 

здорової картоплі при літніх посадках. Як член комітету з впроваджен-

ня культури бавовнику в Україні, вивчав особливості хвороб і шкідників 
бавовнику у степовій зоні. 

 У 1936р. без захисту дисертації отримав наукову ступінь кандидата 

наук, а у 1939р., після захисту дисертації “Біологічні основи фітопато-

логічної оцінки селекційного матеріалу і сортів сільськогосподарських 

рослин” – доктора біологічних наук та вчене звання професора. 

У 1943-1946 рр. працював на Шортандинській дослідній станції Ін-

ституту землеробства ім. В.Р.Вільямса на посаді завідувача відділу аг-
ротехніки польових культур. 

У 1946-1959 рр. – завідувач лабораторії захисту рослин Сибірського 

науково-дослідного інституту зернового господарства, м.Омськ. Голов-

ну увагу у цей період вчений приділяє вивченню видового та расового 

складу збудників хвороб зернових культур у Сибіру та Північному Ка-

захстані. Він досліджує фітопатологічний та ентомологічний стан грунту 

при різних способах обробки, різних строках підйому цілини та перело-
гу. Бере активну участь у розробці системи заходів для отримання еліт-

ного насіння люцерни, захисті кукурудзи від шкідників та хвороб в 

умовах Сибіру. Розробив прийоми боротьби з бур’янами у Сибіру, за що 

став учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки. Крім того, у 

Сибіру Е.Е.Гешеле вивчав хвороби деревних і кущових порід, плодово-

ягідних культур та засоби упередження захворювань. 

У грудні 1959 року Е.Е.Гешеле повернувся до Одеси і був призначе-

ний завідувачем лабораторії фітопатології та ентомології Всесоюзного 

селекційно-генетичного інституту. Він продовжував займатися розроб-

кою концепції імунітету рослин. У 1964 році видав книгу з фітопатологі-

чної та ентомологічної оцінки селекційного матеріалу у селекції на іму-

нітет рослин, яка і сьогодні не втратила актуальності.  

● ● ●

О.С.Мусійко – широко відомий вчений-рослинник, селекціонер, док-

тор сільськогосподарських наук (1949), професор (1952), член-

кореспондент Всесоюзної академії сільськогосподарських наук (1956).  

О.С.Мусійко розробив прийом додаткового штучного запилення рос-
лин-перехресників. Перша книга з описом технології запилення була 

видана в 1937 році, а вже у 1938 році даний агроприйом використову-

вався на 108 тис.га посівів кукурудзи, соняшнику, в 1940 – на 5,9 млн 

га. Прибавка врожаю для кукурудзи становила 3-14 ц/га з одночасним 

поліпшенням якості зерна. 

З 1939р. О.С.Мусійко у Всесоюзному селекційно-генетичному інсти-

туті, м.Одеса (тепер Селекційно-генетичний інститут – Національний 
центр насіннєзнавства та сортовивчення). Завідувач відділу селекції та 

насінництва кукурудзи і жита (1946-1973), директор інституту (1958-

1971). О.С.Мусійко – учасник Великої Вітчизняної війни. 

Докторська дисертація “Добавочное искусственное опыление сель-

скохозяйственных культур» була захищена в Київському сільськогоспо-

дарському інституті у 1949 році. 

Основні наукові роботи присвячені біології, селекції та насінництву 

зернових культур. З ім’ям О.С.Мусійка пов’язується початок ефективної 

селекційної роботи з кукурудзою на півдні України. Дослідження спря-

мовувалися на створення сортів та гібридів з різними строками дозрі-

вання, різним типом зерна, а також гібридів, добре реагуючих на високі 
дози добрив та на зрошення.  

Спочатку використовували лише метод міжсортової гібридизації. У 

подальшому основним методом в селекції стала міжлінійна та сортолі-

нійна гібридизація на основі врожайних, стійких до посухи, з комплек-

сом інших цінних характеристик самозапилених ліній з високою комбі-

наційною здатністю. Значна увага приділялась створенню вихідного ма-

теріалу та правильному добору батьківських пар для забезпечення ви-
сокого рівня гетерозису. 

Міжсортовий гібрид Одеський 1 був вперше районований у 1948 ро-

ці. Великий успіх чекав на сорт Одеську 10 (в Держреєстрі з 1955 ро-

ку). Високоврожайний середньопізній сорт Одеська 10 вирощувався в 

колишньому СРСР щорічно на площах до 1,2-1,5 млн га.  

Під час роботи у ВСГІ О.С.Мусійко створив 17 сортів та гібридів куку-

рудзи, жита, гречки. Зокрема високоврожайні прості міжлінійні гібриди 

кукурудзи Орбіта, Новинка для півдня України. Гібриди кукурудзи Одесь-
кий 27МВ, Одеський 50М набули широке розповсюдження в країні, висі-

валися за її межами. Створений О.С.Мусійком сорт жита Одеське багато-

річне – цінна кормова культура з високими врожаями зеленої маси. 

Більше 13 років О.С.Мусійко – директор ВСГІ. За цей період інститут 

набув визнання провідної установи країни в галузі селекції та генетики 

сільськогосподарських рослин. Майже 30 сортів та гібридів різних 

польових культур, селектованих в інституті, щорічно висівалися на 
площах 5 млн га.  

САПЄГІН 

АНДРІЙ ОПАНАСОВИЧ  
(11 грудня 1883 року – 

8 квітня 1946 року) 

ГЕШЕЛЕ 

ЕДУАРД ЕДУАРДОВИЧ 
(10 січня 1900 року – 

9 березня 1978 року) 

МУСІЙКО 

ОЛЕКСАНДР САМСОНОВИЧ  
(30 серпня 1903 року – 

 30 жовтня 1980 року) 
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Видатний вчений-рослинник, селекціонер сільськогосподарських ку-

льтур, доктор біологічних наук (1936), академік ВАСГНІЛ (1948).  

 З 1931 по 1944 – старший науковий співробітник Українського гене-

тико-селекційного інституту (м.Одеса), тепер Селекційно-генетичний 

інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. За-
ступник директора з наукової роботи до 1966р., завідувач лабораторії 

біології розвитку сільськогосподарських рослин (до 1988).  

Основні наукові дослідження Д.О.Долгушина присвячені з’ясуванню 

закономірностей індивідуального розвитку рослин, селекції та насінни-

цтву. Досліджував роль світлового фактора у яровизації вегетуючих ро-

слин різних сільськогосподарських культур, що призвело до перегляду 
існуючих на той час уявлень про особливості стадій яровизації, 

відкрило нові можливості для розробки прогресивних прийомів селекції 

і насінництва польових культур. Його наукова праця “Мировая 

коллекция пшениц на фоне яровизации” була високо оцінена 

провідними вченими СРСР, зокрема М.І.Вавіловим. За цю монографію 

Д.О.Долгушину в 1936 році була присвоєна вчена ступінь доктора бі-
ологічних наук. 

Д.О.Долгушин – один з авторів вітчизняної єдиної системи насінницт-

ва зернових колосових культур (пшениці, жита, ячменю, інших), що 

дало змогу підвищити валові збори та стабільність врожаїв. Автор при-

йому яровизації картоплі та її літньої посадки, яка відкрила можливості 
організації насінництва цієї культури на півдні. 

Важливе місце у дослідженнях Д.О.Долгушина займали проблеми 

біології запилення, запліднення та розвитку рослин. Вивчав особливості 

міжсортового та внутрішньосортового запилення, умови формування 

батьківської та материнської спадковості, концентрацію та закріплення 

у потомстві найважливіших біологічних і господарськоцінних ознак та 
властивостей. Результати цих досліджень дозволили окреслити нові 

підходи до втручання у процес запліднення рослин.  

Під керівництвом Д.О.Долгушина відпрацьовувались методи та при-

йоми прискорення селекційного процесу зернових культур шляхом до-

бору пар для схрещування з використанням попереднього стадійного 

аналізу і відбракування рослин у першому гібридному поколінні. 
 Д.О.Долгушин – широко відомий вчений-селекціонер. Його сорт ярої 

пшениці Одеська 13 до вирощування на полях України озимої пшениці 

не мав собі рівних за врожайністю. У співавторстві з іншими вченими 

створив чимало видатних сортів, серед яких Одеська 3, Одеська 12, 

Одеська 51, Одеська 66. Одеська 3 і Одеська 12 були найрозповсюдже-

нішими сортами до 60-х років. Одеська 51, районована у 1969 році, 
впродовж 15 років займала за площами посівів третє місце в СРСР і пе-

рше в Україні. Цей сорт характеризувався виключною пластичністю, ві-

дмінною якістю зерна, високою скоростиглістю, морозо- та зимостійкіс-

тю. Одеська 66 мала високу стійкість до вилягання, стеблової та жовтої 

іржі, добру продуктивну кущистість, за якістю не поступалася кращим 

сортам озимої пшениці. За рахунок сортів Одеська 51 та Одеська 66 у 
період 1970-1982 рр. було додатково зібрано 5,6 млн тонн зерна. 

● ● ●

Видатний вчений-селекціонер, академік ВАСГНІЛ (1956), доктор 

сільськогосподарських наук (1960). Почесний член Академії сільського-

сподарських наук ЧССР (1961). 

 У 1931р. вступив до аспірантури при Українському генетико-селек-

ційному інституті (м.Одеса), тепер Селекційно-генетичний інститут – 
Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. Після закінчен-

ня аспірантури був прийнятий у відділ генетики цього ж закладу на по-

саду старшого наукового співробітника. З 1937р. – завідувач відділу 

селекції та насінництва пшениці. 

У 1941-1944 рр. Ф.Г.Кириченко евакуював селекційний матеріал на 

Ставропольську дослідну станцію, де працював директором, займаю-
чись селекцією та насінництвом пшениці. У 1944р. повернувся до Оде-

си. У травні 1954р. призначений директором Інституту і очолював його 

до 1958р., одночасно продовжуючи дослідження з селекції пшениці. 

Основні наукові роботи присвячені розвитку теоретичних основ се-

лекції озимої пшениці та створенню нових сортів цієї культури. Вивчав 

методи добору пар при міжвидовій та внутрішньовидовій гібридизації, 
міжсортове вільне схрещування пшениці, досліджував шляхи отримання 

більш зимостійких міжвидових гібридів. Розробив принципово новий 

метод селекції самозапилюваних культур, який грунтується на трива-

лому інцухтуванні, доборі слабоплідного потомства та його схрещуванні 

з неінцухтованим сортом.  

Ф.Г.Кириченко обгрунтував шляхи створення сортів озимої пшениці 

степової екології, визначив сортотипи з комплексом господарсько- та 
біологічноцінних ознак і властивостей, виділив найважливіші з них. На 

основі цих розробок створив понад 30 сортів озимої м’якої пшениці, ба-

гато з яких занесені до золотого фонду вітчизняної та світової селекції: 

Одеська 3, Одеська 12, Одеська 16, Одеська 26, Степова. Протягом 

двох десятиріч (1944-1964) ці сорти визначали долю врожаю пшенич-

ного зерна у степових регіонах. Вони були районовані у 23 областях і 
краях степової та лісостепової зон колишнього СРСР. Їх висівали щоро-

ку на площі 4-8 млн га. 

Наприкінці 60-х і початку 70-х років Ф.Г.Кириченко науково обгрун-

тував нові напрями досліджень з створення сортів озимої пшениці інте-

нсивного типу (напівкарликових і середньорослих) для високих агро-
фонів з підвищеним гомеостазом для вирощування на непарових попе-

редниках. Зокрема на основі цих теоретичних досліджень був селекто-

ваний ряд якісно нових сортів озимої м’якої пшениці інтенсивного типу: 

Южноукраїнка, Южанка, Новостепнячка, Чорноморська, Чайка, Бриган-

тина, Салют, Прогрес, які широко впроваджувались у виробництво. 

 Ф.Г.Кириченко був ініціатором широкомасштабних досліджень коре-
невої системи озимої пшениці та інших культур. Розробив ряд ефектив-

них методів вивчення розвитку кореневої системи і добору генотипів за 

її потужністю.  

Вперше в історії світового землеробства Ф.Г.Кириченко створив сорти 

твердої пшениці озимого типу з достатньо високим рівнем зимостійкос-

ті: Парус, Корал одеський, Айсберг одеський, Алий парус, які на висо-
ких агрофонах з відповідною технологією вирощування за врожайністю 

не поступалися сортам озимої м’якої пшениці. 

● ● ●

П.Х.Гаркавий – видатний вчений-селекціонер, академік ВАСГНІЛ 

(1972).  

Над створенням сортів ячменю П.Х.Гаркавий почав працювати у до-
воєнні роки, під час Великої Вітчизняної війни у Середній Азії (Галяа-

рал) і знову ж в Одесі після повернення з евакуації у 1944 році. З 1947 

року – завідувач відділу селекції та насінництва ячменю. 

П.Х.Гаркавий був піонером з широкого використання гібридизації у 

селекції ячменю – першим вітчизняним сортом гібридного походження 

став його ярий ячмінь Одеський 14, районований у 1946 році, найпосу-
хостійкіший і урожайний сорт у степовій зоні України. Але Одеський 14 

не був першим сортом, створеним П.Х.Гаркавим. До цього у співавторс-

тві з відомим селекціонером Л.П.Максимчуком ними було селектовано 

сорт ярого ячменю Одеський 9. 

Вчений, теоретично обґрунтувавши методи добору пар для гібриди-

зації, запровадив у практику метод складних схрещувань, в результаті 

чого був створений сорт Степовий. З метою надання сортам комплексу 

господарськоцінних ознак П.Х.Гаркавий розробив схеми використання 

насичуючих схрещувань. Велике значення мали його роботи з типу ро-
звитку ячменю. Знайдена чітка спадкова різниця між ярими, озимими 

ячменями та дворучками дала змогу вести селекцію незалежно по кож-

ному з біотипів. 

Увага приділялась також створенню сортів, стійких проти ураження 

сажкою, сортів, здатних формувати зерно для отримання високоякісно-

го пива як при вирощуванні у традиційній зоні (Лісостеп і Полісся), так і 
на Півдні, а також дворядних ячменів, зерно яких можна було б успіш-

но використовувати для пивоваріння. 

Селектовані вченим сорти ярого ячменю для умов Степу – Південний, 

Одеський 36, Чорноморець поряд з підвищеною посухостійкістю відзна-

чалися високою врожайністю. Сорти лісостепового типу Нутанс 106 та 

Нутанс 244 характеризувалися добрими пивоварними якостями.  
Завдяки дослідженням П.Х.Гаркавого створена і впроваджена у ви-

робництво нова для півдня України культура – озимий ячмінь. Вчений 

першим довів і практично підтвердив, що на відміну від ярих сортів, на 

короткому осінньому дні дворучки розвиваються за типом озимих форм, 

що серед дворучок можуть бути найбільш зимостійкі для цієї культури 
форми, що морозостійкі дворучки можна одержати від схрещування 

особливих генотипів ярих сортів. Загалом, широке впровадження у ви-

робництво на півдні України озимого ячменю пов’язане з створенням 

П.Х.Гаркавим зимостійких сортів-дворучок Одеський 31, Одеський 46, 

Оксамит, Зімран. 

П.Х.Гаркавий розробив оригінальні методи оцінки ячменю на захво-
рюваність та морозостійкість.  

ДОЛГУШИН 

ДОНАТ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(29 жовтня 1903 року – 

 1 лютого 1995 року) 

КИРИЧЕНКО 

ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ  
(2 березня 1904 року – 

4 червня 1988 року) 

ГАРКАВИЙ 

ПРОКІП ХОМИЧ  
(21 липня 1908 року – 

 1 квітня 1984 року) 
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СОЗІНОВ  

ОЛЕКСІЙ  ОЛЕКСІЙОВИЧ  

О.О.Созінов – відомий вчений в галузі генетики,  біо-

технології, селекції та агроекології, доктор сільськогос-

подарських наук (1970), професор (1977), академік 

НАНУ (1978), ВАСГНІЛ (1978), УААН (1990), РАСГН 

(1992). Народився 26 квітня 1930 року.  

У 1959р. захистив кандидатську дисертацію на тему 

“Пивоварний ячмінь на півдні України”. На основі даних 
досліджень була організована систематична оцінка пи-

воварних цінностей селекційного матеріалу, що сприя-

ло створенню сортів пивоварного ячменю. 

У 1970р. захистив дисертацію “Якість зерна пшениці півдня України і шляхи 

його покращення” на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподар-

ських наук. Вченим була з'ясована причина зниження якості товарного зерна 

озимої пшениці в староорних районах колишнього СРСР. Вивчено вплив попе-

редників, строків, способів сівби та збирання врожаю, зрошення і мінеральних 
добрив на якість пшеничного зерна і на цій основі запропоновано комплекс 

заходів з його покращення. Результати цих досліджень були використані для 

визначення в масштабах країни зон і окремих районів виробництва високоякі-

сного зерна сильних і твердих пшениць, а також для розробки агротехнічних 

засобів вирощування якісного зерна. 

Вченим успішно розроблялися теоретичні основи добору високоякісних 

форм в процесі селекції. Робота О.О.Созінова з вивчення динаміки технолого-
біохімічних якостей зерна озимої пшениці у процесі наливу та дозрівання до-

зволила обґрунтувати оптимальні строки збирання пшениці на півдні України. 

Ним вперше всебічно вивчені технолого-біохімічні особливості наливу зерна 

озимої твердої пшениці і розроблена система оцінки його селекційної цінності.  

Під керівництвом О.О.Созінова в інституті успішно розвивалися 
дослідження з генетики якості зерна. Був визначений характер успадкування 

основних ознак технологічної цінності та встановлено ряд важливих 

закономірностей генотипової й фенотипової мінливості ознак якості зерна. 

Вивчені технологічні якості багатьох сортів пшениці, їх екологічна пласти-

чність. Досліджено взаємозв'язок між врожаєм та якістю зерна.  

Одними з нових та важливих для генетики, селекції, насінництва й техно-
логічної оцінки борошна стали проведені О.О.Созіновим дослідження 

білкового комплексу пшениці, мінливості фракційного складу білка за 
розчинністю, амінокислотного складу білка залежно від сорту та умов 

вирощування, а також впливу цих показників на якість борошна. В результаті 

були запропоновані шляхи створення сортів пшениці з потрібним складом 

білка за електро-форетичною рухливістю. Завдяки вивченню закономірностей 

успадкування у гібридів окремих компонентів білкового комплексу залежно 

від генетичних особливостей батьківських форм, були розроблені та 
впроваджені в практику досліджень технологічних якостей зерна нові 

методики аналізу. 

У 1961-1971 рр. – заступник директора з наукової роботи ВСГІ, а у 1971-  
1978 рр. – директор інституту. Протягом 1978-1982 рр. О.О.Созінов – перший 

віце-президент ВАСГНІЛ, після заснування в 1990р. Української академії агра-

рних наук, обраний першим її президентом. 

● ● ●

ЛИФЕНКО  

САВЕЛІЙ  ПИЛИПОВИЧ  

С.П.Лифенко – вчений у галузі селекції та насін-

ництва сільськогосподарських рослин (озимої пшени-
ці), доктор сільськогосподарських наук, академік НА-

АНУ (1990). 

Народився 18 грудня 1931р. в с.Богоявленка Ма-

р’їнського району Донецької області. 

У 1952р. закінчив Донецький сільськогосподарсь-

кий технікум, у 1957р. – агрономічний факультет 
Одеського сільськогосподарського інституту. 

Протягом 1957-1959 рр. – асистент кафедри селекції та насінництва Одесь-

кого сільськогосподарського інституту; 1959-1962 рр. – аспірант Всесоюзного 

селекційно-генетичного інституту; 1962-1966 рр. – в.о. старшого наукового 

співробітника, старший науковий співробітник, з 1966р. по даний час – заві-

дувач лабораторії Всесоюзного селекційно-генетичного інституту (м.Одеса), 
нині – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства 

та сортовивчення. 

Кандидатську дисертацію на тему: «Формирование озимости и зимостойко-

сти у гибридов ячменя при направленном воспитании» захистив у 1964р. в 

Селекційно-генетичному інституті. 
Докторську дисертацію на тему: «Селекция сортов озимой пшеницы интен-

сивного типа в условиях юга Украины» захистив у 1988р. в Селекційно-

генетичному інституті. Професор з 1996р. 

Основні наукові дослідження пов'язані з вирішенням проблем теорії селекції 

озимої м’якої пшениці та створенням на цій основі високоякісних і високопро-

дуктивних сортів.  
Перші роботи були присвячені вивченню гібридів озимої пшениці від схре-

щування екологічно віддалених форм, а потім дослідженню типу розвитку і 

характеру успадкування озимості та зимостійкості у різних форм ячменю при 

гібридизації. Вивчення впливу травмування насіння різних культур на їхні по-

сівні та врожайні якості дало змогу встановити оптимальні режими очищення, 

калібрування та сушіння насіння. Була розроблена методика та сконструйова-
ний прилад для визначення сили початкового росту насіння.  

С.П.Лифенком виконано велику програму дослідницьких робіт з вивчення 

ефективності гетерозису і характеру успадковування господарськоцінних 

ознак у гібридів озимої пшениці. За використання розроблених ним схем схре-

щування поліплоїдного ряду видів пшениці з геном Tr. Timopheevi створено 

нові джерела ЦЧС та ефективні відновники чоловічої фертильності пшениці. 

Вчений є одним з засновників нового напряму в селекції озимої пшениці – 

створення зимо- та посухостійких сортів напівкарликового типу. Ним було 

вивчено закономірності успадковування ознак морозо-, зимостійкості, 
технологічних якостей зерна та стійкості проти найбільш шкодочинних 

захворювань при використанні в гібридизації ярих та озимих донорів з різними 

генами карликовості. У результаті створено форми озимої м’якої пшениці зі 

сприятливим поєднанням позитивних ознак та якостей. 

С.П.Лифенко, видатний вчений селекціонер, є автором 78 сортів пшениці. 

Високоінтенсивні сорти Одеська напівкарликова, Одеська 75 були першими 
вітчизняними районованими сортами напівкарликового типу. Найбільше по-

ширення останніми роками набули сорти Селянка, Куяльник, Ніконія, Повага, 

Кірія, Ліона, ряд інших. Новітні сорти Жайвір, Ужинок, Зорепад вирізняються 

видатними борошномельними якостями зерна, суттєво перевищують 

показники існуючих «сильних» пшениць.  

За допомогою складних схрещувань генотипів різного еколого-
географічного походження вчений розробив і практично здійснив новий на-

прям селекції – виведення надсильних за якістю зерна сортів озимої м’якої 

пшениці. Такі сорти відкривають можливість отримати «сильне» зерно в регіо-

нах, де раніше їх не культивували.  

Сорти озимої пшениці, створені С.П.Лифенком, висіваються також в Росій-

ській Федерації, Молдові, Узбекистані, інших країнах.  

Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 2 монографії. 

Під керівництвом С.П.Лифенка захищено 15 кандидатських та 1 докторську 

дисертацію. 

Обраний 25.12.1990р. дійсним членом (академіком) УААН (НААНУ з 

2010р.).  

Сорти С.П.Лифенка відзначено золотими медалями ВДНГ СРСР (1981, 

1986). Відзнака «100-річчя з дня народження М.І.Вавілова» (1987), «Золота 
медаль ім.В.М.Ремесла» (1986), медалі «За трудову доблесть» (1977), «Захис-

ник вітчизни» (1999), орден «Знак Пошани» (1984).  

Заслужений діяч науки і техніки України (1997), лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки (1997). Нагороджений «Орденом князя Яро-

слава Мудрого» V ступеню (2009), Почесною грамотою Кабінету Міністрів 

України (2002) та Почесними грамотами Президії УААН (2001, 2002). 

● ● ●

ЛІНЧЕВСЬКИЙ  

АНАТОЛІЙ АДАМОВИЧ  

А.А.Лінчевський, вчений у галузі селекції та насін-

ництва сільськогосподарських рослин (ячменю), док-

тор сільськогосподарських наук, академік НААНУ 

(1999). 
Народився 2 серпня 1936р. в м.Одесі. 

У 1959р. закінчив агрономічний факультет  Одесь-

кого сільськогосподарського інституту. 

Протягом 1959-1960 рр. – агроном, керуючий відді-

лком радгоспу «Кам’янський» на Одещині.  

У 1960-1984 рр. – старший лаборант, старший науковий співробітник відді-
лу селекції й насінництва ячменю, завідувач лабораторії селекції ярого ячме-

ню Всесоюзного селекційно-генетичного інституту, м.Одеса (з 1999 року – 

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сор-

товивчення). З 1984р. по даний час – завідувач відділу селекції та насінництва 

ячменю.  

У 1971р. захистив кандидатську дисертацію «Некоторые особенности селе-
кции ярового ячменя пивоваренного и кормового направления» у Всесоюзно-

му селекційно-генетичному інституті. 

У 1974р. присвоєно звання старшого наукового співробітника. 

У 1990р. захистив докторську дисертацію «Селекция ячменя на повышение 

урожайности и адаптивности в условиях неустойчивой влагообеспеченности». 
А.А.Лінчевський – видатний вчений-селекціонер, широко відомий в Україні 

та за її межами. Одержав визнання за значні досягнення в розробці теоретич-

них основ селекції ячменю, створення високоадаптованих до мінливих умов 

виробництва сортів. Він є автором теорії селекції ячменю на підвищену адап-

тивність до мінливих умов вирощування в Україні з метою зростання й стабілі-

зації врожаїв у виробництві. Вченим було доведено необхідність використання 
чинника фотоперіодичної чутливості в селекції як ярого, так і озимого ячменю. 

Розроблено умови добору сортів з різним рівнем фотоперіодичної чутливості в 

селекційному процесі. Установлено генотип сортів-дворучок і шляхи їхнього 

цілеспрямованого створення, показано вищу адаптивність дворучок у півден-

них регіонах порівняно з типово озимими сортами ячменю. Знайдено підходи 

й розроблено методику селекції сортів ячменю з комплексною посухо-, соле-, 
кислотостійкістю. Введено в селекційний процес методику контролю інтенсив-

ності продукційного процесу в рослинах ячменю в умовах посухи з метою до-

бору найбільш продуктивних сортів. Показано важливість місцевого генофон-

ду при створенні високоадаптивних сортів. Доведено можливість подальшого 

зростання врожайного потенціалу культури ярого ячменю шляхом заміни по-
декуди дворядних сортів продуктивнішими шестирядними. Створено новий 

тип шестирядних ярих сортів високоінтенсивного типу з потенціалом урожай-

ності понад 100 ц/га. Розроблено шляхи об’єднання вищеназваних ознак у 

одному генотипі. Застосування теорії адаптивності в комплексі з селекцією на 
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стійкість до захворювань стало фундаментом результативної селекційної дія-

льності. 

А.А.Лінчевський є автором 72 зареєстрованих сортів ярого та озимого яч-

менів. Тільки за роки незалежності України до Державного реєстру сортів рос-
лин занесено 50 сортів ярого й озимого ячменів, виведених вченим. Всі вони 

мають комплекс адаптивних ознак, високопродуктивні, стійкі до вилягання, 

хвороб, цінні за якістю зерна. Сьогодні два з трьох гектарів ярого ячменю в 

Україні засіваються сортами Селекційно-генетичного інституту. Біля 80% посі-

вів озимого ячменю також зайнято одеськими сортами – їх створення сприяло 

збільшенню в Україні посівної площі під культурою у три рази, яка досягла 1,5 
млн га. Сумарна посівна площа сортів А.А.Лінчевського за всі роки досягла 

150 млн га.  

Ареал одеських ячменів постійно поширюється. Вони успішно вирощуються 

в Росії, Молдові, Вірменії, Казахстані, Киргизії. В Одеській області сорти Лін-

чевського А.А. займають 95-97% площ ячменю. 

Впродовж (1973-1992 рр.) А.А.Лінчевський виконував обов’язки голови 
Координаційної ради з розробки теоретичних основ і селекції ячменю в СРСР 

та міжнародного куратора країн-членів Ради економічної взаємодопомоги з 

розробки теоретичних основ і селекції ячменю. 

У 1997р. обраний головою Комісії з селекції та насінництва ячменю Міжуря-

дової координаційної ради з питань насінництва СНД, з 1992р. – керівник про-

грами з селекції ячменю в Україні. 

З 1992р. голова спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій у 

Селекційно-генетичному інституті. Вченим опубліковано понад 150 наукових 

праць. 

Обраний членом-кореспондентом УААН 17.05.1995р., 22.12.1999р. – 
дійсним членом (академіком) УААН (НААНУ з 2010р.). 

Нагороджений срібними (1976, 1986) та бронзовими (1965, 1972) медаля-
ми ВДНГ СРСР, медалями «За доблесну працю» (1970), «Ветеран праці» 

(1985), Орденом Трудового Червоного Прапора (1976), лауреат Державної 
премії СРСР (1977).  

Заслужений діяч науки і техніки України (2003). Нагороджений орденом 
«За заслуги» ІІІ ступеню» (2007), відзнакою «Знак пошани» Мінагрополітики 

України (2004), «Почесною відзнакою» Одеської обласної ради (2005), «По-

чесною відзнакою» Одеської обласної державної адміністрації (2005), Почес-

ною відзнакою «Знак пошани» Одеського міського голови (2011), відзнакою 

«Почесний сортовипробувач» Державної служби з охорони прав на сорти ро-

слин (2011), Почесною відзнакою «Творець» Державного департаменту інте-
лектуальної власності Міністерства освіти і науки України (2008), відзнакою 

«Знак пошани» Української академії аграрних наук (2006). 

● ● ●

СОКОЛОВ   

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ  
 

В.М.Соколов – вчений у галузі селекції та насін-

ництва сільськогосподарських рослин (кукурудзи), 

кандидат сільськогосподарських наук, член-

кореспондент НААНУ (1995). 
Народився 24 червня 1949р. у с.Петрівка Стани-

чно-Луганського району Луганської області. 

Закінчив у 1971р. агрономічний факультет Во-

рошиловградського сільськогосподарського інститу-

ту. 

З 1971р. у Всесоюзному селекційно-генетичному інституті (м. Одеса). Про-
тягом 1974-1993 рр. – молодший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник, завідувач лабораторії, завідувач відділу. З 1993р. по даний час – 

директор Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєз-

навства та сортовивчення. 

У 1975р. у Селекційно-генетичному інституті захистив дисертацію на тему 

«Создание исходного материала для селекции высоколизиновой кукурузы с 
улучшенной консистенцией эндосперма».  

Як керівник головного селекційно-генетичного центру України, провідний 

спеціаліст у галузі селекції та насінництва сільськогосподарських культур, 

В.М.Соколов бере участь у багатопланових дослідженнях з широкого кола пи-

тань – генетики кількісних ознак кукурудзи, вивчення природи й використан-

ня гетерозису в селекції цієї культури, визначення комбінаційної здатності са-
мозапильних ліній за господарськоцінними ознаками і властивостями; викори-

стання методів біохімічної генетики в селекції та насінництві; удосконалення 

методики сортовипробування, вивчення можливостей прогнозування здатнос-

ті насіння кукурудзи до тривалого зберігання та інших. 

За його участі розпочато роботи з використання чужорідної плазми для   

розширення генетичної бази досліджень та розробки нової селекційної техно-
логії на основі молекулярних геномних маркерів, ведеться широкий пошук но-

вих гетерозисних типів та впроваджуються у практику сучасні методи контро-

лю ступеня гібридності насіння. 

Селекційна програма, яку здійснює В.М.Соколов, спрямована на створення 

гібридів кукурудзи, скоростиглих для зон Лісостепу і Полісся (ФАО 150-299), 
середньостиглих і середньоранніх інтенсивного типу для степової зони (ФАО 

300-450). Лише за 2006-2011 рр. до державного сортовипробування переда-

но 13 гібридів кукурудзи.  

В.М.Соколов є автором 40 гібридів кукурудзи, занесених до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Створені вченим 

гібриди займають до 12% площ під цією культурою в країні  та майже полови-
ну площ в Одеській області. 

Більша частина робочого часу присвячується керівництву науковою і 
виробничою діяльністю інституту, вирішенню кадрових проблем і т. ін.  

Значна увага приділяється В.М.Соколовим науковому та організаційному 

керівництву виконання інститутом завдань програм наукових досліджень НА-

АНУ. Лише протягом 2007-2011 рр. в інституті виведено і передано на 
державне сортовипробування 104 сорти і гібриди зернових, зернобобових, 

олійних, кормових культур. Отримано 107 патентів – 103 на сорти і гібриди 

рослин та 4 на способи удосконалення селекційного процесу. За ці роки 

впроваджено в аграрне виробництво України (внесено до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні) 84 наукові розробки, у 

тому числі: 34 сорти озимої м’якої пшениці; 7 сортів озимої твердої пшениці; 4 
сорти ярого ячменю; 3 сорти озимого ячменю; 13 гібридів кукурудзи; 5 сортів 

соризу; 8 гібридів соняшнику; 5 сортів сої; 1 сорт нуту; 3 сорти люцерни; 1 

сорт еспарцету. 

Створені в установі сорти озимої м’якої пшениці, ярого та озимого ячменю 
займають основні площі посівів цих культур в Україні. Гібриди соняшнику, ку-

курудзи, сорти зернобобових культур займають значні площі посівів і також 

значною мірою впливають на рівень зборів врожаїв даних культур в країні. 

Загальна реалізація насіння високих репродукцій створених в інституті сор-
тів товаровиробникам усіх форм власності становила за 2007-2011 рр. 

82992,2 т. 

В СГІ-НЦНС, як координаційному центрі Академії, проводяться координа-

ційно-методичні ради, на яких заслуховують звіти про хід і результати вико-
нання наукових завдань, вирішують питання покращення організації науково-

го процесу, його планування. Інститут також фактично виконує функції голо-

вної установи з питань стандартизації у галузі насінництва сільськогосподар-

ських культур, об’єднуючи дослідження профільних інститутів, установ НААНУ 

та Мінагрополітики України. 

Розвивається співробітництво Селекційно-генетичного інституту з зарубіж-

ними науковими установами, фірмами. Зокрема з Угорщини, Росії, Туреччини, 

Франції, Таїланду, Болгарії, Румунії, Молдови, Узбекистану, Казахстану, Грузії, 

Вірменії. 

В.М.Соколов є автором 100 наукових праць. 

17.05.1995р. обраний членом-кореспондентом УААН (НААНУ з 2010р.) 

Нагороджений «Орденом князя Ярослава Мудрого» V ступеня (2009), За-

служений працівник сільського господарства України (2004). 

● ● ●

ЛИТВИНЕНКО  

МИКОЛА АНТОНОВИЧ  
 

М.А.Литвиненко – вчений у галузі селекції та на-

сінництва сільськогосподарських рослин (озимої 
пшениці), доктор сільськогосподарських наук, ака-

демік НААНУ (2002). 

Народився 1 січня 1947 р. в с. Духовниче Охтир-

ського району Сумської області. 

Закінчив у 1971р. агрономічний факультет  Хар-

ківського сільськогосподарського інституту імені 
В.В.Докучаєва. 

Протягом 1971-1974 рр. – аспірант Всесоюзного селекційно-генетичного ін-

ституту, 1974-1993 рр. – молодший науковий співробітник, в.о. завідувача 

відділу, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці, 1993-2007 рр. – за-

ступник директора з наукової роботи, з 2007р. по даний час – завідувач відді-
лу селекції та насінництва пшениці Селекційно-генетичного інституту – Націо-

нального центру насіннєзнавства та сортовивчення (м. Одеса). 

У 1975р. у Селекційно-генетичному інституті захистив кандидатську дисер-

тацію на тему «Изменчивость сортов и гибридов озимой мягкой пшеницы при 

воздействии химическими мутагенами и ее селекционное значение». 

У 1985р. присвоєно звання старшого наукового співробітника. 
У 2001р. в Інституті землеробства УААН захистив докторську дисертацію на 

тему «Теоретичні основи та методи селекції озимої м'якої пшениці на підви-

щення адаптивного потенціалу для умов Степу України». 

М.А.Литвиненко – видатний вчений в галузі селекції та насінництва озимої 

м’якої пшениці. Він вперше в Україні теоретично обгрунтував і експеримента-

льно реалізував нову селекційну програму створення якісно нових сортів ози-
мої м’якої пшениці – короткостеблових за висотою, з винятково вдалим поєд-

нанням високої продуктивності,  стійкості  до  низьких  і  високих  температур,   

основних   захворювань,   з   підвищеними показниками якості зерна. Ученим 

було визначено провідні генетичні системи і морфологічні механізми, які за-

безпечують ефективне комбінування ознак короткостебловості, високої про-

дуктивності, морозо- зимостійкості та посухо- жаростійкості, стійкості проти 
захворювань. Розроблено параметри моделі сорту з підвищеним адаптивним 

потенціалом. Дані сорти набули широкого розповсюдження в Україні як сорти 

універсального типу.  

М.А.Литвиненко є одним з авторів принципово нового напряму селекції – 

створення сортів «надсильної пшениці», який полягає в розробці та реалізації 

схеми комбінування генетичних систем з максимальним позитивним впливом 
на якість зерна. Ним також удосконалено 13 методів створення оригінального 

вихідного селекційного матеріалу, оцінки й добору генотипів, які б поєднували 

високу продуктивність і адаптивні властивості.  

Ґрунтуючись на глибоких теоретичних дослідженнях, М.А.Литвиненко 

створив 82 сорти озимої м’якої пшениці, 47 з яких протягом 1982-2012 років 

були районовані в Україні та за кордоном. На даний час у Державному реєстрі 
сортів рослин, придатних для поширення в Україні, налічується 28 сортів ози-

мої м’якої пшениці, автором яких є М.А.Литвиненко. Багато сортів озимої 

м’якої пшениці, створених М.А.Литвиненком, були зареєстровані та вирощу-

ються в інших країнах, зокрема в Російській Федерації, Молдові, Угорщині, Ту-

реччині, де вони підтвердили свою високу конкурентоспроможність.                                                                                                                 
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Як провідний вчений-селекціонер України, М.А.Литвиненко часто представ-

ляє державу на міжнародних конференціях, симпозіумах, здійснює наукове 

співробітництво з міжнародними організаціями EUCARPIA, CIMMYT, ІCARDA, з 

багатьма фахівцями з Угорщини, Болгарії, Туреччини, Франції, США. 
Наукові розробки вченого узагальнені в 214 наукових публікаціях, 3 свідо-

цтвах на методи селекції, 58 свідоцтвах на сорти рослин.            

Під його керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації. 

Обраний 22.12.1999р. членом-кореспондентом УААН, 25.12.2002р. – дійс-

ним членом (академіком) УААН (НААНУ з 2010р.). 

Присвоєне почесне звання Заслуженого працівника сільського господарст-

ва України (1993). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 

за цикл праць «Генетичні основи, методи створення нових напівкарликових 

сортів озимої м'якої пшениці та їх впровадження у виробництво» (1997). Наго-
роджений орденом «За заслуги» ІІ і ІІІ ступеню (2011, 2006), Почесною гра-

мотою Кабінету Міністрів України (2002). Неодноразово був визнаний «Селек-

ціонером року». 

● ● ●  

СТЕЛЬМАХ  

АДОЛЬФ ФОМИЧ  
 

А.Ф.Стельмах – вчений у галузі генетики зерно-

вих культур, доктор біологічних наук, професор, 

академік НААНУ (1995). 

Народився 12 червня 1941р. на хуторі Доміново, 

Доміново-Воложинського району Мінської області, 
Білорусь.  

У 1962р. закінчив біологічний факультет Білору-

ського державного університету (м.Мінськ), там же – 

аспірантуру (1965р.) і працював асистентом-

викладачем до 1968р.  

У 1968р. – завідувач відділу генетики і цитології рослин Всесоюзного селе-
кційно-генетичного інституту (м.Одеса). У 1975-2001 рр. – завідувач лабора-

торії спеціальної генетики пшениці. 1988-2001 рр. – заступник директора ін-

ституту з наукової роботи. З 2001р. по даний час – головний науковий співро-

бітник відділу генетики Селекційно-генетичного інституту – Національного 

центру насіннєзнавства та сортовивчення.  

У 1966р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Изучение триплоид-
ных гибридов сахарной свѐклы и их родительских форм». 

У 1987р. захистив докторську дисертацію на тему «Наследование и генети-

ческая роль различий по типу и скорости развития у мягкой пшеницы» (Ін-

ститут загальної генетики АН СРСР, Москва).  

У 1996р. отримав вчене звання професора за спеціальністю «генетика». 

А.Ф.Стельмах визнаний одним з провідних світових спеціалістів у галузі за-
гальної та спеціальної генетики сільськогосподарських рослин (зокрема пше-

ниці) з питань анеуплоїдії, кількісних ознак, статистичної генетики, типу і тем-

пів розвитку (систем контролю тривалості яровизаційної потреби, фотореак-

ції), стійкості до абіо- та біотичних стресів. 

Він класифікував принципи та методи вивчення генетичних систем, що ко-

нтролюють різноманіття складних господарськоцінних ознак у культурних ви-
дів рослин, і на цій основі організував дослідження з ідентифікації генотипів, 

окремих генів та їх алелів за системами Vrn, Vrd, Ppd генів у м’якої пшениці 

(видано каталоги), оцінив закономірності географічного розповсюдження цих 

генів та величини ефектів конкретних алелів за господарськими ознаками 

(темпи розвитку, складові урожаю, стійкість до стресових умов та інші), що 

дозволило розробити рекомендації селекціонерам для цілеспрямованого мані-
пулювання даними генетичними системами.  

Ефективно впроваджуються розроблені вченим методи розширення існую-

чого різноманіття за вказаними системами генів шляхом віддаленої гібридиза-

ції, використання біотехнологічних та молекулярно-біологічних методик. Він є 

співавтором сорту-дворучки ячменю Дев’ятий вал. 
А.Ф.Стельмах – авторитетна і поважна людина в міжнародному науковому 

суспільстві: 1971-1991 рр. – член координаційної ради та науковий куратор 

країн-членів Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) з програми вивчення 

теоретичних основ селекції зернових культур, науковий куратор 3 з 14 тем 

цього співробітництва (з анеуплоїдії пшениць, генетики кількісних ознак та 

культури in vitro). З цього ж часу до 1991р. – член координаційної ради ДНТП 
СРСР з теоретичних основ селекції рослин, а з 1991 до 2011р. – науковий 

керівник аналогічної програми в Україні. 

У 1993р. отримав індивідуальний грант Міжнародної наукової фундації 

(Київ). 1990-1994 рр. – науковий керівник спільних наукових проектів з ви-

вчення генетики темпів розвитку пшениць з інститутами Англії, Голландії, 

Мексики, Індії. Здійснив понад 30 відряджень за кордон для участі у 
міжнародних наукових форумах. 

Тривалий час був членом президій Всесоюзного та Українського (і головою 

Одеського) відділення товариства генетиків і селекціонерів.  

Член редколегій трьох наукових журналів та всіх видань інституту. 

Є співавтором понад 320 наукових публікацій (у т.ч. понад 38 англійсь-

кою). Ним отримано 4 авторські посвідчення на винаходи (1976, 1987, 1992, 
1994). Підготував 6 докторів наук і 12 кандидатів наук. 

Обраний академіком УААН 17.05.1995 року (НААНУ з 2010р.).  

Постійний член правління Одеського національно-культурного об’єднання 

громадян «Беларусь», опублікував поетичну збірку «Каб любіць Беларусь» 

(Одеса, 2009, 248 стор.). 

Нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1987). Дипломант ВДНГ СРСР 
(1976, 1982) та ВДНГ УРСР (1988). Ювілейна медаль «100-річчя до дня наро-

дження М.І.Вавілова» (1987), премія АН УРСР ім.В.Я.Юр’єва (1990). Почесні 

грамоти Президії УААН (2001, 2002). Ювілейні медалі Президента Республіки 

Білорусь «60 год вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» (2004), «65 

год вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» (2009). Відзнака НАН 

України «За наукові досягнення» (2006), включений до переліку видатних на-
уковців та освітян «Хто є хто в Україні» (2007) та до збірника про видатних бі-

лорусів за кордоном «Беларусы ў свеце» (Мінск, 2010). Почесна грамота 

управління внутрішньої політики Одеської міської ради (2009), Почесна грамо-

та Одеської обласної державної адміністрації (2009), Пам’ятний знак Одесько-

го міського голови «73 дня героической обороны Одессы» (2010), Почесна 

грамота посольства Республіки Білорусь в Україні (2011) та Почесна відзнака 
Національної академії аграрних наук України (2011). Заслужений діяч науки і 

техніки України (2012). 

● ● ●  

СИВОЛАП  

 ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ  
 

Ю.М.Сиволап - вчений у галузі молекулярної гене-
тики та біотехнології сільськогосподарських рослин, 

доктор біологічних наук, професор, академік НААНУ 

(1999). 

Народився 18 листопада 1939 року.  

У 1971 році організував одну з перших у колиш-

ньому СРСР лабораторію молекулярної біології сіль-
ськогосподарських рослин. У 1988р. – завідувач від-

ділу молекулярної генетики Всесоюзного селекційно-

генетичного інституту ВАСГНІЛ (нині Селекційно-генетичний інститут – Націо-

нальний центр насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії агра-

рних наук України). Директор Південного біотехнологічного центру в рослин-

ництві НААНУ (1999-2012).  
З квітня 2012 року Ю.М.Сиволап – завідувач відділу геноміки і біотехнології 

Селекційно-генетичного інституту. 

Докторська дисертація на тему «Особенности организации и изменчивости 

геномов культурных злаков» захищена Ю.М.Сиволапом у 1987 році в Інституті 

генетики і цитології АН Білоруської РСР. Професор (1989). 

Основні наукові роботи присвячені молекулярній генетиці сільськогоспо-
дарських рослин. Будучи визнаним послідовником школи Дж.Боннера (США), 

одним з перших у СРСР та Україні розпочав дослідження молекулярної органі-

зації та мінливості геномів ДНК сільськогосподарських рослин і став лідером у 

визначенні специфічності геномів рослин. Оригінальність та перспективність 

досліджень лабораторії привернули увагу світової науки, він був запрошений 

до Міжнародного комітету з дослідження перспективи селекції рослин. Сиво-
лапом Ю.М. спільно з вченими Москви, Києва, Мінська, Ташкента, Алма-Ати, 

Уфи, Чернівців було створено Всесоюзну програму «Геном рослин», що випе-

редила аналогічні закордонні розробки. 

Очолювані вченим підрозділи стали осередком розробки сучасних ДНК-

технологій та методів культури рослин in vitro для підвищення ефективності 
селекції важливіших сільськогосподарських рослин. Ю.М.Сиволап є керівни-

ком Підпрограми наукових досліджень НААНУ «Сільськогосподарська біотех-

нологія». 

Вченим виконано цикл робіт, що мають велике практичне значення: генно-

інженерні методи діагностики бактеріального раку рослин, диференціювання 

цитоплазми дикого та культурного соняшнику, метод оцінки гомеостатичності 

сортів ячменю, виділення і аналіз генів теплового шоку ячменю та ін. 

Вперше в Україні Ю.М.Сиволап впровадив до біотехнологічних досліджень 
рослин сучасний метод полімеразної ланцюгової реакції. Під його керівницт-

вом проведено пріоритетне вивчення генетичного поліморфізму та розподі-

лення сортів пшениці, ячменю, сої, винограду, хмелю, ліній кукурудзи й со-
няшнику. На державному рівні розглядається розроблена принципова схема 

реєстрації генотипів важливих сільськогосподарських рослин у вигляді гене-

тичних формул. За участю Ю.М.Сиволапа вперше в Україні та країнах СНД з 

використанням молекулярних маркерів вченими Селекційно-генетичного ін-

ституту створено гібрид кукурудзи Діалог. 

Постійні запрошення академіка до участі у роботі міжнародних конферен-
цій, симпозіумів свідчать про його авторитет у світовій біологічній науці. Вче-

ним створено відому у світі школу молекулярних генетиків – під його керівни-
цтвом захищено 20 кандидатських і 4 докторські дисертації. 

Ю.М.Сиволап – член редакційних колегій журналів «Цитологія і генетика», 
«Біополімери і клітина», «Вісник Українського товариства генетиків і селекціо-

нерів», «Вісник аграрної науки», «Мікробіологія і біотехнологія», «Досягнення 

біології і медицини».  Він є членом спеціалізованих вчених рад з захисту дисе-

ртацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціаль-

ностями «генетика», «селекція і насінництво» в Селекційно-генетичному ін-

ституті, «біотехнологія», «біохімія», «екологія» – в Одеському Національному 
університеті імені І.І.Мечникова.  

Заступник голови секції «Раціональне природокористування» Координацій-
ної ради з питань науки і інновацій Державного агентства з питань науки, ін-

новацій та інформатизації України. 

Член Міжвідомчої ради з питань біотехнології при Міністерстві освіти, науки, 
молоді та спорту України, віце-президент Українського товариства генетиків і 

селекціонерів імені М.І.Вавілова. 

Ю.М.Сиволапом опубліковано понад 500 наукових праць, серед яких моно-
графії, патенти, науково-методичні посібники, рекомендації, публікації у відо-

мих наукових виданнях.   

Заслужений діяч науки і техніки України (2009).  

Нагороджений Почесною грамотою Президії Української академії аграрних 
наук (2009), Почесною відзнакою Української академії аграрних наук (2009), 

Почесною відзнакою голови Одеської обласної державної адміністрації (2009), 

Почесною відзнакою Одеського міського голови «Знак пошани» (2009). 

 

 



М.М.Михальчук, директор  

 
Державне підприємство «Дослідне гос-

подарство „Реконструкція” Березнегуватсь-
кого району Миколаївської області безпосе-
редньо підпорядковане Селекційно-гене-
тичному інституту – Національному центру 
насіннєзнавства та сортовивчення Націона-
льної академії аграрних наук України. Гос-
подарство розташоване на кордоні 3-х об-
ластей: Дніпропетровської, Херсонської та 
Миколаївської.  

Основна діяльність – виробництво і реалізація ори-
гінального, елітного та репродукційного насіння зер-
нових, бобових, технічних та кормових культур. Зага-

льна земельна площа становить 10491,8 га, із них ріл-
лі – 8899,1 га. Ґрунти господарства - південні чорно-
земи, клімат - помірно континентальний. 

Щорічно насінницькі посіви зернових культур за-
ймають площу 1500-1700 га. В господарстві ведеться 
насінництво понад 20 сортів озимої пшениці, 9 сортів 
озимого ячменю, 11 сортів ярового ячменю та інших 
культур. Серед вирощуваних сортів користуються по-
питом: озима пшениця - Пошана, Єдність, Антонівка, 
Благодарка одеська, Місія одеська, Землячка одеська; 
озимий ячмінь – Достойний, Основа, Росава, 

Трудівник; ярий ячмінь - Казковий, Сталкер, Водограй, 
Еней. 

Технічна оснащеність господарства ха-

рактеризується наявністю 46 тракторів та 
9 зернозбиральних комбайнів. Автомобіль-
ний парк налічує 18 машин для безпере-
бійного перевезення зерна та іншої про-
дукції. Є достатня кількість сільськогоспо-
дарських знарядь для основного, перед-
посівного, міжрядного обробітку ґрунту та 
комплекс машин для хімічного захисту по-
сівів.  Увесь технологічний процес виро-

щування насіння забезпечують два механізовані заго-
ни.  

Насіннєвий комплекс оснащений заводом «Петкус» 

та 4-ма лініями для очистки насіння, насіннєочисною 
технікою для первинної очистки, критим током пло-
щею 3000 м2. Для зберігання насіння збудовані 

складські приміщення на дві тисячі тонн. Увесь насін-
нєвий матеріал зберігається в мішках на піддонах. 

Щорічно господарство реалізує понад 1000 тонн 
насіння озимої пшениці, 400-500 тонн озимого ячменю 
та 100-200 тонн ярого ячменю. Також користуються 
попитом горох, люцерна, еспарцет, гібриди кукурудзи 
та соняшнику. Продаж насіння здійснюється майже в 
усі регіони країни: Одеську, Миколаївську, Херсонсь-
ку, Дніпропетровську та Запорізьку області, АР Крим. 

О.Л.Баранов, директор 

 
 Державне підприємство «Дослідне 

господарство «Покровське» створено у 
1995 році на базі колишнього колгоспу 
«Жовтень» Біляївського району Одесь-
кої області. Розташоване воно в мальо-
вничому куточку Одещини – між Куяль-
ницьким та Хаджибеївським лиманами. 
Щоправда, для розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва ця зона вважа-

ється ризикованою. Адміністрація гос-
подарства знаходиться в с.Маринівка.  

Господарство безпосередньо підпорядковане Селе-
кційно-генетичному інституту – Національному центру 
насіннєзнавства та сортовивчення Національної ака-
демії аграрних наук України. Загальна земельна площа 
- 3639 га, із них: 2594 га ріллі та 429 га – пасовищ. На 
цих землях розміщено чотири сівозміни, з яких – дві 
польові та дві – ґрунтозахисні.  

Пріоритетними напрямами виробництва є вирощу-
вання оригінального і елітного насіння, виробництво 
молока та розведення племінних тварин ВРХ.     

Господарство щорічно веде насінництво 20-25 сор-
тів озимої пшениці, озимого та ярого ячменю. Протя-
гом останніх 10 років урожайність зернових культур 
досягла 35-40 ц/га, озимої пшениці до 45 ц/га. Вироб-
ництво насіння в середньому за рік становить 1500 
тонн, з яких реалізується близько 1300 тонн. 

Основою насінницької бази господарства є 2 лінії з 
підготовки насіння, 2 насіннєочисні машини Петкус-
Гігант, машини для первинної очистки зерна. Насіння 
під час доробки зберігається на 2 критих токах зага-

льною площею 58000 м2. Довгостро-
кове зберігання відбувається у склад-
ському приміщенні площею 6852 м2 .  

Технічне оснащення процесу ви-
рощування та збирання врожаю хара-
ктеризується наявністю 22 тракторів 
(К-700 – 3, К-701 – 1, Джон Дір 8400 
– 1, Т-150 К – 5, ЮМЗ-6 – 10, МТЗ-80 
– 2) та 9 зернозбиральних комбайнів, 

автопарку. Є достатня кількість сіль-
ськогосподарських знарядь для осно-

вного, передпосівного, міжрядного обробітку ґрунту та 
комплекс машин для хімічного захисту посівів. Госпо-
дарство має власну ремонтну базу. Але основною про-
дуктивною силою ми вважаємо колектив робітників 
сільського господарства, який налічує 75 чоловік, в 
т.ч. 15 механізаторів. 

Щороку насіння зернових культур та соняшнику 
реалізується майже у всі регіони України (особливо 
східну, центральну та південну частини, АР Крим). Се-
ред вирощуваних сортів користуються попитом: озима 

пшениця Антонівка, Місія одеська, Епоха одеська, Бла-
годарка одеська та ін.;озимий ячмінь Достойний, Зи-
мовий, Трудівник, Селена Стар; ярий ячмінь Гетьман, 
Водограй, Святогор, Воєвода, Сталкер; соняшник Мі-
раж; гречка Оранта. 

Пошани заслуговують тваринники господарства, які 
у 2011 році довели надій на фуражну корову до 5640 
літрів, добилися середньодобових приростів ВРХ - 565 
грамів. Від тваринництва отримано 540 тис.грн прибу-
тку. 

 



М.П.Семеніхін, директор 

 

Дослідне господарство «Експеримента-
льна база «Дачна» є державним підприємс-
твом, що безпосередньо підпорядковане 
Селекційно-генетичному інституту – Націо-
нальному центру насіннєзнавства та сорто-
вивчення Національної академії аграрних 
наук України. 

Господарство знаходиться на території 
Біляївського району Одеської області в 
Причорноморській низовині степової зони, 
зоні ризикованого землеробства. Загальна 
земельна площа - 2122,98 га із них сільгос-
пугідь – 1863,7 га, в тому числі ріллі 1838,65 га. Грунт 
– чорнозем південний. 

Господарство створене у 1932 році з метою органі-
заційно-господарського забезпечення науково-дослід-
ним установам Академії аграрних наук умов для про-
ведення досліджень, випробувань і доопрацювання 

наукових розробок, їх апробації, проведення виробни-
чої перевірки і впровадження у виробництво та іншої 
господарської діяльності. 

Основним напрямом виробництва є вирощування 
добазового, базового та сертифікованого насіння сіль-
ськогосподарських культур.  

Технічне оснащення процесів вирощування насіння 
забезпечене достатньою кількістю машин, тракторів, 
сільськогосподарських знарядь, є власна ремонтна ба-
за.  

Насіннєвий комплекс включає завод та лінію для 
первинної очистки насіння, стаціонарні насіннєочисні 

машини «Петкус», сушильне обладнання, критий тік. 
Для зберігання насіння збудовано 7 складських 
приміщень на 12 тисяч тонн. Увесь насіннєвий 
матеріал зберігається в мішках на піддонах. 

Щорічно вирощується і реалізується на-
сіння більше 20 сортів озимої пшениці: Ан-
тонівка, Куяльник, Литанівка, Одеська 267, 
Благодарка одеська, Місія одеська, Вдала, 
Служниця та ін.; 5 сортів озимого ячменю – 
Достойний, Метелиця, Академічний, Трудів-
ник; ярого ячменю – Адапт, Сталкер, Еней, 

Водограй; 2 сортів сої – Аркадія одеська та 
Ельдорадо.  

Виробництво насіння в середньому за рік 
- більше 2000 тонн, з яких реалізується 1500 
тонн. Урожайність зернових колосових куль-

тур становить 4,0-4,5 т/га. 
Насіння реалізується майже в усі регіони країни: 

Одеська, Херсонська, Харківська, Миколаївська, 
Дніпропетровська області, АР Крим та інші. 

Здійснюється співпраця з господарствами Російської 
Федерації, Молдови та Туреччини. 

На базі ДП «Експериментальна база «Дачна» про-
водяться регіональні і міжрегіональні семінари фахів-
ців сільськогосподарського виробництва. 

Розвиток рослинницької галузі господарства невід'-
ємно пов'язаний з тваринництвом. Поголів'я ВРХ (чер-
вона степова порода) стабільне, продуктивність тва-
рин висока. Надій молока на корову доведено до 3500 
кг, добові прирости ваги ВРХ 550-600 г., свиней – бли-
зько 500 г. 

При розв’язанні питання розвитку господарства 
значна увага приділяється матеріальній зацікавленості 
працівників. За останні три роки заробітна плата зрос-

ла на 58,7%, а продуктивність праці відповідно на 
69%.  

М.В.Лопатюк, директор 

 
Державне підприємство «Дослідне гос-

подарство «Новоселівське» безпосередньо 

підпорядковане Селекційно-генетичному 
інституту – Національному центру насіннєз-
навства та сортовивчення Національної 
академії аграрних наук України. 

Господарство створене 1 березня 1961 
року на базі колгоспу «Шлях до комуніз-
му», у 1992 році перейменоване в Держав-
не підприємство «Дослідне господарство 
«Новоселівське» СГІ-НЦНС. Загальна земе-
льна площа становить 8409 га, в тому числі сільгоспу-
гідь – 7389 га, із них ріллі 4560 га. Організаційно гос-
подарство складається з трьох відділень, до складу 

яких входять три тракторні бригади та чотири тварин-
ницькі ферми.  

ДПДГ «Новоселівське» знаходиться у зоні Лісостепу 
на півночі Одеської області. Агрометеорологічні умови 
сприятливі для вирощування якісного насіннєвого ма-
теріалу. За вологозабезпеченістю район відноситься до 
добре зволожених з гідротермічним коефіцієнтом 0,9-
1,0. Науковці інституту повною мірою використовують 
природній потенціал господарства, тому тут створена 
база для селекції та екологічного випробування куку-
рудзи, соняшнику, озимої пшениці, озимого та ярого 

ячменю. 
Протягом останніх 10 років урожайність зернових 

культур була в межах 38-40 ц/га. Продаж насіння ви-
соких репродукцій протягом зазначеного терміну сягав 
12,0 тисяч тонн, тобто в середньому 1,2 тис. т кожного 
року. Господарство щорічно веде насінництво 12-17 
сортів озимої пшениці, озимого та ярого ячменю. 

Технічна оснащеність господарства ха-
рактеризується наявністю 25 тракторів та 6 

зернозбиральних комбайнів. Є достатня кі-
лькість сільськогосподарських знарядь для 
основного, передпосівного, міжрядного об-
робітку ґрунту та комплекс машин для хімі-
чного захисту посівів. Господарство додат-
ково залучає новітню високопродуктивну 
техніку. У достатній кількості процес ви-
робництва насіння забезпечений автотранс-
портом, є власна ремонтна база. 

Насіннєвий комплекс оснащений заводом та 4-ма 
лініями для очистки насіння, стаціонарними насіннє-
очисними машинами «Петкус», сушильним обладнан-

ням, двома критими токами. Для зберігання насіння 
збудовані 8 складських приміщень на 12 тисяч тонн. 
Увесь насіннєвий матеріал зберігається в мішках на 
піддонах. 

Щороку насіння зернових та кукурудзи і соняшнику 
реалізується майже в усі регіони країни: Одеська, Він-
ницька, Хмельницька, Львівська, Миколаївська, Пол-
тавська, Харківська, Херсонська, Кіровоградська обла-
сті, АР Крим. 

Серед вирощуваних сортів найзатребуваніші: озима 
пшениця - Косовиця, Господиня, Одеська 267, Антоні-

вка, Благодарка одеська, Місія одеська, Вдала; озимий 
ячмінь - Основа, Росава, Достойний; ярий ячмінь - Ко-
мандор, Геліос, Вакула, Гетьман, Водограй, Еней, Все-
світ, Святогор, Воєвода; кукурудза - Одеська 385 МВ, 
Кобза МВ, Шаланда МВ, Елегія МВ. 
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В.М.Соколов, член-кореспондент НААНУ, директор 
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ- НЦНС НААНУ 

ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ 
Історія створення науково-дослідних установ прикладного 

біологічного та сільськогосподарського профілю, а також на-
прями і засади їх діяльності пов’язані з багатьма економічни-
ми та політичними чинниками. Але чи не найважливішу роль 
в організації та розвитку науки на Півдні України відігравали 
природно-кліматичні умови регіону. Саме тут у другій полови-
ні дев’ятнадцятого сторіччя стало бурхливо розвиватися зем-
леробство й тваринництво. Теплий клімат, тривалий безмо-
розний період і благодатні землі давали можливість вирощу-
вати різноманітні культури. В першу чергу – зернові, причому 
не тільки для внутрішніх потреб, але й для експорту у великих 
обсягах. Одеський та інші чорноморські порти, через які виво-
зили зерно за кордон, також відігравали у цьому неабияку 
роль. Але, на жаль, ці ж природно-кліматичні умови через не-
стійкість багатьох факторів (часті тривалі посухи, несприят-
ливі зими для пшениці та багаторічних культур, спалахи епі-
фітотій та шкідників) вимагають погодитись з тим, що півден-
ний степ України – це зона ризикованого землеробства. Про 
те, що запобігати усім негараздам може сільськогосподарська 
наука, чудово знали кращі землероби-господарі.  

В Одеському міському архіві зберігся документ за 1885 рік 
– листування Товариства сільського господарства південної 
Росії з Новоросійським університетом, що знаходився в Оде-
сі. Товариство, прагнучи сприяти розвитку землеробства у пі-
вденному посушливому Степу, звертається до вчених з ініціа-
тивою організації дослідної станції в Одесі. Вже на той час 
передбачалось проведення селекційної роботи. Але минуло 
цілих сім років, доки дослідна установа була створена. На 
жаль, це була не станція, а лише Дослідне поле. Через брак 
коштів, а можливо і непорозуміння можновладців, програма 
досліджень з селекції на той час ще не здійснювалася.  

Одеське Дослідне поле проіснувало до 1922 року, коли 
було ліквідоване за рішенням Наркомзему. Незважаючи на 
те, що термін його діяльності співпав з лихоліттями – російсь-
ко-японською, першою світовою та громадянською війнами – 
внесок Дослідного поля у розвиток науки й землеробства пів-
дня України дуже великий. І у цьому важлива заслуга його та-
лановитого керівника, дослідника-агронома В.Г.Ротмістрова. 

Саме тут відбулася значна подія в історії селекції України 
– 8 березня 1912 року Комітет з завідування Дослідним полем 
ухвалив рішення про заснування при названій установі відді-
лу селекції. Очолити його запропонували доценту Новоросій-
ського університету Андрію Опанасовичу Сапегіну. Фактично 
відділ почав працювати вже у квітні 1912 року, коли 
А.О.Сапегін здійснив перші селекційні посіви. Тобто, саме цю 
дату вважаємо початком існування селекційної установи в 
Одесі, хоча офіційно відділ було затверджено лише у 1913 
році.  

А.О.Сапегін – видатний творець і організатор нових на-
прямів досліджень та шкіл у селекції, генетиці, варіаційній 
статистиці, ботаніці, цитології, методиці польових досліджень, 
а також у ряді інших галузей сільськогосподарської й біологіч-
ної науки в Україні та у Радянському Союзі. Талановитий ор-
ганізатор, він у 1918 році створив Одеську селекційну стан-
цію, а на її базі у жовтні 1928 року – Український генетико-
селекційний інститут (УГСІ). За напрямами досліджень, акту-
альністю наукової тематики, матеріально-технічним забезпе-
ченням уже в перші роки існування інститут став однією з 
найкращих установ не тільки у країні, а й у Європі. Тут впер-
ше (водночас з роботами Л.М.Делоне у Харкові) був широко 
застосований експериментальний мутагенез для створення 
вихідного матеріалу в селекції ячменю. На основі міжвидових 
схрещувань пшениці та цитогенетичних аналізів були дослі-
джені закономірності рекомбінантної мінливості при віддале-
ній гібридизації. Разом зі своїм сином Л.А.Сапегіним А.О.Са-
пегін на два роки раніше Харлана і Попа розробив принцип 

насичувальних схрещувань, беккросів, що у подальшому ста-
ло основою створення сортів та гібридів багатьох культур.  

Не менш видатними були успіхи А.О.Сапегіна і в практич-
ній селекції. За короткий час шляхом індивідуального добору 
з місцевих сортів-популяцій він створив сорти озимої пшениці 
Земка, Степнячка, Кооператорка. Останній став рекордсме-
ном за площами посіву в країні й за тривалістю перебування у 
виробництві.  

Під керівництвом А.О.Сапегіна були проведені схрещу-
вання Кооператорки, Земки і Банатки з сортом Гостіанум 237. 
На основі цих гібридів вже іншими відомими селекціонерами 
були виведені «сорти-шедеври» свого часу – Одеська 3, Оде-
ська 12, Одеська 16. 

А.О.Сапегін, завдяки науковому авторитету УГСІ, відігра-
вав важливу роль у діяльності Всесоюзної академії сільсько-
господарських наук (ВАСГНІЛ), членом якої він був. У 1932 
році його зусиллями була організована Українська генетична 
конференція при УГСІ, яка практично стала Всесоюзним 
з’їздом генетиків – у її роботі взяли участь всі провідні генети-
ки України. 

А.О.Сапегін був виключно об’єктивним і принциповим в 
оцінці діяльності інших науковців і наукових шкіл. Так, він під-
тримував на початку як «корисні і прогресивні» дослідження 
Т.Д.Лисенка з вивчення реакції рослин на фотоперіод та яро-
визацію. Але і першим виступив проти твердження Лисенка 
щодо адекватної зміни спадковості під впливом умов вирощу-
вання, категорично назвавши такий висновок ламаркізмом.  

Цікаво складалися стосунки А.О.Сапегіна з таким видат-
ним вченим, як М.І.Вавілов. Вони обидва були прибічниками 
класичної генетики, але А.О.Сапегін не був згоден з теорією 
М.І.Вавілова щодо існування гомологічних рядів у генетичній 
еволюції рослин і виклав свої міркування після доповіді М.І. 
Вавілова в УГСІ. Як не дивно, але цей виступ тільки зміцнив 
дружбу двох видатних вчених, і Вавілов запросив Сапегіна 
працювати до себе в Інститут генетики в Москві заступником 
директора з наукової роботи. На відміну від цього, в Одесі, в 
УГСІ на початку 30-х років вже утверджувалася нова течія, 
очолювана Т.Д.Лисенком, І.І.Презентом та деякими їхніми 
прибічниками. Вони змінили ситуацію в біологічній науці в ін-
ституті, а у подальшому і країні взагалі. Про лисенкізм напи-
сано багато, хоча й не завжди об’єктивно. Тепер, коли саме 
життя розставило усе по місцях, всі зрозуміли шкідливість та 
безплідність ряду тверджень Т.Д.Лисенка та його прибічників.  

І все ж селекція в інституті у тридцяті та післявоєнні роки 
продовжувала плідно розвиватися. Це було наслідком кількох 
важливих складових. По-перше, тут збереглася традиція 
грунтовної організації селекційного процесу, започаткована 
А.О.Сапегіним та його школою. По-друге, інститут, який на 
той час став Всесоюзним селекційно-генетичним (1935), доб-
ре фінансувався та забезпечувався технічними засобами. По-
третє, і це головне, тут вдало підібрався колектив таланови-
тих вчених-селекціонерів: академіки ВАСГНІЛ П.Х.Гаркавий, 
Ф.Г.Кириченко, член-кореспондент АН УРСР О.М.Фаворов, 
член-кореспондент ВАСГНІЛ О.С.Мусійко, доктори сільсько-
господарських наук П.Ф.Ключко та С.Й.Венгриновський, вида-
тний фахівець з захисту рослин професор Е.Е.Гешеле та інші. 
Їх об’єднувала одна загальна риса – прагматичний підхід до 
вирішення селекційних завдань. Вони керувалися добре ві-
домими закономірностями гібридизації та раціонально буду-
вали схеми селекційного процесу. Працюючи в інституті, який 
на той час носив ім’я Лисенка, вони не виступали проти оді-
озних постулатів, але у принципових питаннях все ж відстою-
вали свої позиції. Так, наприклад, Ф.Г.Кириченко, незважаючи 
на незгоду Т.Д.Лисенка, разом із своїм колективом успішно 
створив нову на той час культуру – озиму тверду пшеницю. 
П.Х.Гаркавий дослідив природу ячменів-дворучок і на цій ос-
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нові створив нову культуру для південного Степу – озимий 
ячмінь. О.С.Мусійко багато років очолював інститут і відділ 
селекції та насінництва кукурудзи. Його посадове становище 
вимагало особливо ретельного контролю за дотриманням 
вимог Лисенка, який був категорично проти використання ге-
терозису у селекції кукурудзи та інших культур. Але, незва-
жаючи на це, О.С.Мусійко разом із П.Ф.Ключком використали 
кращий світовий досвід з селекції та насінництва і створили 
конкурентноздатні сорти та гібриди кукурудзи. 

Так, попри складну ситуацію, в інституті сформувалася 
плеяда талановитих селекціонерів, що створили видатні сор-
ти озимої м’якої та твердої пшениці – Одеська 3, Одеська 12, 
Одеська 16, Янтарна, Ювілейна 50, озимого та ярого ячменю 
– Одеський 9, Одеський 18, Южний, Степовий, Одеський 36, 
Одеський 17, Одеський 32, Оріон, Росава; суданської трави – 
Чорноморка, Одеська 25; люцерни – Зайкевича одеська; кар-
топлі – Одеська 24; кукурудзи – Кремниста скоростигла, Гру-
шівська одеська, Одеська 10. Усі вони свого часу займали 
провідні місця в аграрному виробництві. Наприклад, сорти 
озимої м’якої пшениці Одеська 3, Одеська 12, Одеська 16, які 
увійшли у золотий фонд вітчизняної селекції, майже до сере-
дини 60-х років домінували в Україні та вирощувались у ко-
лишньому Радянському Союзі на величезних площах (7-8 
млн. га) – від Дунаю до Волги. Посіви сортів озимого та ярого 
ячменю займали в Україні 2,5-3,0 млн. га щорічно, а в країнах 
колишнього Радянського Союзу їх площа досягала 10-12 млн. 
га. 

Особливе місце в історії інституту та сільськогосподарсь-
кої науки посідає академік ВАСГНІЛ Д.О.Долгушин. Він був 
ортодоксальним послідовником Т.Д.Лисенка. Займаючи поса-
ду заступника директора інституту з наукової роботи, він ре-
тельно стежив, щоб колектив науковців не відхилявся від ідей 
Т.Д.Лисенка. Що ж до власних досліджень, він виявляв ви-
ключну спостережливість, логічні міркування і практичний ра-
ціоналізм. Його розробки з теорії індивідуального розвитку 
пшениці та ячменю мають неоціненне значення для фізіології 
рослин. Поряд з виконанням теоретичних досліджень, Донат 
Олександрович майже увесь час (близько 60 років) здійсню-
вав велику селекційну роботу з озимою і ярою пшеницею. Він 
– співавтор сортів озимої пшениці Одеська 3 та Одеська 12, 
автор сорту ярої пшениці Одеська 13. Створений ним сорт 
Одеська 51 у Радянському Союзі входив до трійки рекорд-
сменів за посівними площами. Уже на дев’яностому році жит-
тя Д.О.Долгушин передав до державного сортовипробування 
сорт Одеська 267, який у cередині 2000-х років посідав перше 
місце в Україні за площами посіву. 

У 1964-1965 роках у зв’язку з відомими змінами загальної 
політичної ситуації у Радянському Союзі Т.Д.Лисенко позбув-
ся можливості впливати на біологічну і сільськогосподарську 
науку в країні. Докорінні зміни щодо теоретичної орієнтації 
відбулися і у Всесоюзному селекційно-генетичному інституті.
 Основну роль у перебудові теоретичних напрямів дослі-
джень та розширенні й оновленні кадрового складу відіграв 
видатний фахівець з біохімічної генетики та технології зерна, 
заступник директора інституту з наукової роботи О.О.Созінов. 
Дещо пізніше він зайняв посаду директора інституту і продов-
жував перебудову теоретичних напрямів досліджень. Цей же 
напрям у науково-організаційній діяльності він зберіг і пізніше, 
перебуваючи на посаді віце-президента ВАСГНІЛ та першого 
президента УААН (Української академії аграрних наук, на да-
ний час – Національна академія аграрних наук України – НА-
АН). 

В Інституті сформувалося ряд наукових шкіл. Так, вихова-
нець академіка ВАСГНІЛ Ф.Г.Кириченка, академік НААНУ 
М.А.Литвиненко очолює відділ селекції та насінництва пше-
ниці, А.І.Паламарчук, вихованець того ж керівника, очолює 
лабораторію селекції та насінництва озимої твердої пшениці. 
Вихованцями академіка ВАСГНІЛ П.Х.Гаркавого є академіки 
НААН А.А.Лінчевський і С.П.Лифенко, які очолюють наукові 
підрозділи – відділ селекції та насінництва ячменю і лабора-
торію селекції інтенсивних сортів пшениці відповідно.  

Директор Інституту і завідувач відділу селекції та насінни-
цтва кукурудзи член-кореспондент НААН В.М.Соколов – ви-
хованець видатних вчених-селекціонерів О.С.Мусійка та 
П.Ф.Ключка. 

Відділ генетики в інституті багато років очолював вихова-
нець мінської генетичної школи А.Ф.Стельмах (нині академік 
НААН). 

Поруч з розширенням робіт з генетики, фізіології, біохімії, 
фітопатології в інституті були розпочаті й дослідження з мо-
лекулярної біології. Згодом від інституту відділився Південний 
біотехнологічний центр у рослинництві під керівництвом ака-
деміка НААНУ Ю.М.Сиволапа. 

Нове покоління науковців гідно продовжує кращі традиції, 
започатковані їхніми учителями, і розвиває нові напрями до-
сліджень. Дійсно, у розвитку рослинницької галузі України се-
лекційному поліпшенню сільськогосподарських культур зав-
жди належала провідна роль – кліматичні умови вирізняються 
значною різноманітністю, а основні метеорологічні показники 
– кількість опадів, температурний режим – характеризуються 
нестабільністю і великою амплітудою коливань. Кожного року 
в тому чи іншому регіоні рослини потерпають від посух, низь-
ких температур в зимовий період, епіфітотій різних захворю-
вань та епізоотій шкідників. Доведено, що найбільш ефектив-
ним засобом протистояння цим негативним природним чин-
никам виступає стійкість генотипу – сорту. 

Звичайно, реалізація генетичного потенціалу сорту або гі-
бриду за продуктивністю, якістю продукції, проявом ознак 
стійкості до біотичних та абіотичних стресів залежить також і 
від технологій вирощування, що застосовуються. Численні 
економічні дослідження, проведені в багатьох країнах світу, в 
тому числі і спеціальною комісією ФАО, показали, що в роз-
винених країнах за останні півсторіччя збільшення продукції 
рослинництва здійснювалось на 1/3 за рахунок удосконален-
ня технологій виробництва, а на 2/3 – за рахунок генетичного 
фактора, шляхом створення і впровадження нових сортів і гі-
бридів.  

Адаптивна здатність генотипу має глибоко специфічний 
характер. Тому селекція сільськогосподарських культур тісно 
пов’язана з екологічними умовами регіону їх створення. Ма-
лоймовірне пристосування до умов Степу України, напри-
клад, сорту озимої пшениці з Західної Європи. Це стосується і 
неможливості перенесення технологій вирощування культур 
без відповідної адаптації їх до конкретних екологічних умов. 
Тому на території України традиційно, починаючи з народної 
селекції і до теперішнього часу, генетичному удосконаленню 
культурних рослин приділялась велика увага.  

Найбільш важливою продовольчою культурою України є 
пшениця. Грунтово-кліматичні умови країни в цілому є сприя-
тливими для її вирощування. Незважаючи на значне видове 
різноманіття, в Україні культивується в основному м’яка твер-
дозерна пшениця, яка використовується для виготовлення 
високоякісних хлібобулочних виробів.  

Сьогодні метою робіт, які очолюють академіки НААНУ 
М.А.Литвиненко та С.П.Лифенко, є створення сортів інтенси-
вного типу з підвищеними адаптивними властивостями уні-
версального використання на різних агрофонах. Зокрема, 
М.А.Литвиненком розроблено теорію поетапного виведення 
сортів озимої пшениці на підвищення врожайності, стійкості 
до абіотичних і біотичних стресових факторів середовища, 
показників якості зерна. З цією метою вченим використано рі-
зні джерела короткостебловості, інших ознак, розроблено 
морфо-фізіологічні моделі сортів. Теоретичне обгрунтування і 
реалізація цього напряму дозволили селектувати близько 40 
сортів пшениці, занесених до Державного реєстру сортів рос-
лин України.  

Створені вченим сорти за реакцією на агрофон та за ін-
шими ознаками класифікуються на 5 груп: сорти універсаль-
ного типу з підвищеною стійкістю до низьких агрофонів; сорти 
універсального типу з підвищеною позитивною реакцією на 
агрофон; сорти універсального типу з підвищеними показни-
ками якості зерна екстрасильної пшениці; ультраскоростиглі 
сорти універсального типу; сорти різновиду лютесценс з гру-
повою стійкістю до хвороб, стійкі до осипання і проростання 
на пні. 

На основі інтрогресивного генетичного матеріалу спільно 
з науковцями відділів генетичних основ селекції та фітопато-
логії і ентомології вперше в Україні виведено сорти пшениці з 
комплексною стійкістю до 7 основних захворювань – борош-
нистої роси, бурої, стеблової, жовтої іржі, септоріозу, фузарі-
озу колоса, твердої сажки. 
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С.П.Лифенком вперше в Україні були розроблені теорети-
чні підходи і методи селекції напівкарликових та короткостеб-
лових інтенсивних сортів озимої м’якої пшениці. Перші сорти 
даного типу Одеська напівкарликова, Південна зоря, Одеська 
75 забезпечили рекордні урожаї, до 100 ц/га. Було вивчено 
закономірності формування ними елементів продуктивності, 
розроблено селекційну модель сорту напівкарликового типу. 
Досліджено зв’язок різних генів карликовості з морозостійкіс-
тю. Розроблено метод створення сортів з скороченою соло-
миною та високим рівнем морозостійкості. Вивчено особливо-
сті біології цвітіння напівкарликових та короткостеблових 
пшениць. 

С.П.Лифенком вперше створено сорти озимої м’якої пше-
ниці з якісно новими спектрами гліадинів та глютенінів, що 
кодуються генами, не присутніми раніше у генофонді україн-
ських сортів пшениці. Такі сорти за якістю зерна відносяться 
до екстрасильних пшениць.  

Загалом, за ознаками жаро- і посухостійкості одеські пше-
ниці, без перебільшення, є кращими у світі. Врожайність кра-
щих сортів досягла 100 ц/га та вище. Вони мають високий рі-
вень адаптації до місцевих умов, відмінні борошномельні та 
хлібопекарські властивості. Але найбільш вираженими озна-
ками, які відрізняють їх від інших сортів, є винятково високі 
показники якості зерна сильних (Подяка, Знахідка одеська, 
Єдність, Антонівка, Запорука, Турунчук, Дюк, Бунчук) і екстра-
сильних пшениць (Скарбниця, Безмежна, Писанка, Вдала, 
Зміна, Селянка, Куяльник, Пошана). Такі сорти відкривають 
можливість отримати «сильне» зерно в регіонах, які раніше 
такого не вирощували.  

Потенціал врожайності сучасних сортів озимої м’якої пше-
ниці може бути реалізований лише при інтенсивних техноло-
гіях вирощування. На жаль, при низькому рівні технологічного 
забезпечення вирощування пшениці у виробництві генетич-
ний потенціал сучасних сортів реалізується лише на 35-40%.  

В Селекційно-генетичному інституті вперше у світовому 
землеробстві в середині 40-х років академіком ВАСГНІЛ 
Ф.Г.Кириченком було виведено типово озимі сорти твердої 
пшениці. За останні роки в результаті селекційної роботи, яку 
очолює кандидат сільськогосподарських наук А.І.Паламарчук, 
створено високопродуктивні сорти короткостеблового типу 
Лагуна, Гардемарин, Бурштин, Континент, Таврида, які пере-
вищують перші районовані сорти цієї культури Мічурінка і Но-
вомічурінка на 32,2-38,4 ц/га, або на 109,8-131,0%. Вони 
спроможні формувати при відповідних технологіях вирощу-
вання від 55 до 75 ц/га високоякісного зерна – сировини для 
макаронної промисловості. Але, незважаючи на оригіналь-
ність цих досягнень, впровадження даної культури у виробни-
цтво проходить незадовільно. Основною причиною є розхо-
дження відомчих інтересів виробників зерна, борошномельної 
галузі і переробників сировини.  

У той же час розширення в країні посівних площ під ози-
мою твердою пшеницею до 300 тис. гектарів дозволило б по-
вністю задовольнити макаронне та круп’яне виробництво зе-
рном вищої якості. Були б значно покращені харчові якості 
макаронних і круп’яних виробів, перш за все за рахунок під-
вищення в них вмісту білка.  

Традиційною для України є культура ячменю для отри-
мання кормового фуражного зерна і сировини для пивоварної 
промисловості. Цей напрям в інституті очолює академік УААН 
А.А.Лінчевський. В результаті 30-річних теоретичних дослі-
джень ним були сформовані основні принципи селекційного 
підвищення адаптивності створюваних сортів до мінливих 
умов вирощування в Україні, введення у селектовані сорти 
нових генетичних систем посухостійкості, солевитривалості, 
стійкості до вилягання та хвороб, завдяки чому за останні 20 
років генетичний потенціал врожайності сортів озимого і ярого 
ячменю виріс удвічі.  

Особливо значним досягненням є створення і швидке 
впровадження у виробництво шестирядних сортів ярого яч-
меню високоінтенсивного типу. Також встановлено генотип 
сортів-дворучок і розроблено шляхи їхнього цілеспрямовано-
го створення. 

Застосування теоретичних розробок у комплексі з селек-
цією на стійкість до захворювань стало основою результатив-
ної селекційної діяльності. А.А.Лінчевський – автор 70 зареєс-
трованих сортів ярого та озимого ячменю.  

Великий попит у виробництві мають сорти ярого ячменю 
Південний, Гетьман, Чарівний, Казковий, Водограй, Геліос, 
Вакула, Командор, Еней, Всесвіт, ряд інших. Вони набули 
значного поширення завдяки високій урожайності, якості зер-
на, технологічності і складають останніми роками основу ви-
робництва зерна цієї важливої культури. Шестирядні сорти 
ярого ячменю Вакула і Геліос досягли у виробничих умовах 
врожайності 100 ц/га. Сьогодні з кожних трьох гектарів ярого 
ячменю в Україні два засіваються одеськими сортами.  

Створені за останні роки сорти озимого ячменю Метели-
ця, Зимовий, Трудівник, Достойний, Селена стар, Абориген 
занесені до Державного реєстру сортів рослин України з при-
бавками врожаю над стандартами 28,5-48,0%. Загалом вони 
займають близько 80% посівів озимого ячменю в країні. В 
Одеській області сорти ячменю, виведені в Селекційно-
генетичному інституті, займають 95-97% площ ячмінного кли-
ну. 

Завдяки наявному сортименту ярого ячменю одеської се-
лекції забезпечуються потреби найвимогливіших виробників. 
На жаль, і досі до вирощування ярого ячменю виробничники 
часто ставляться по залишковому принципу – виділяють най-
гірші попередники, мало або зовсім не вносять добрива, по-
годжуються з неякісною підготовкою грунту. Як результат, до-
сягнутий наукою високий генетичний потенціал врожайності, 
інші цінні господарські й біологічні властивості сортів реалізу-
ються не повною мірою. Це складає величезний резерв пода-
льшого збільшення виробництва найбільш дешевого кормо-
вого і пивоварного зерна. 

Щодо пивоварних ячменів слід підкреслити, що вітчизняні 
пивоварні сорти не гірші за європейські, створюються на од-
ній генетичній основі з того ж вихідного матеріалу. Але вони 
значно кращі за показниками адаптивності до місцевих умов 
вирощування, особливо за посухостійкістю.  

Під керівництвом члена-кореспондента УААН, директора 
інституту В.М.Соколова успішно розвивається програма селе-
кції гібридів кукурудзи. Створено гібриди, які перейшли межу 
зернової врожайності у 100 ц/га та мають добре виражені 
адаптивні властивості до несприятливих умов середовища. 
Площі посіву під гібридами кукурудзи СГІ за період 2000-2010 
рр. становили в Україні 10-14%, а в Одеській області в окремі 
роки – більше 50% загальної площі посівів культури. 

Загалом наукова робота з кукурудзою в інституті спрямо-
вана на розробку новітніх методів, селекційних технологій та 
впровадження їх у селекційний процес; створення генетично 
різноманітного вихідного селекційного матеріалу; селекцію 
нових самозапилених ліній з комплексом цінних морфобіоло-
гічних ознак; створення та впровадження у виробництво кон-
курентоспроможних гібридів (ФАО 150-500), адаптованих до 
зон кукурудзосіяння України; первинне, елітне та промислове 
насінництво, його науково-методичний моніторинг. 

Вченими інституту розроблена перша в Україні методика 
генетичного поліпшення кукурудзи на основі добору в попу-
ляціях за ДНК-маркерами. Так, до Реєстру сортів рослин у 
2008 році занесений перший в Україні гібрид кукурудзи, ство-
рений з використанням ДНК-технологій – Діалог. 

За програмою селекційного підвищення адаптивності ку-
курудзи виведено нове покоління гібридів, які поєднують ви-
сокі показники жаро-посухостійкості, продуктивності, екологіч-
ної стабільності. Кращі з них за генетичним потенціалом, тех-
нологічними властивостями, посухостійкістю, тривалістю ве-
гетаційного періоду відповідають європейським стандартам:  

• Елегія МВ, Кобза МВ, Успіх МВ характеризуються екологі-
чною стабільністю у поєднанні з високим потенціалом продук-
тивності, швидким висиханням зерна і низькою його збираль-
ною вологістю, що дозволяє вирощувати їх за енергозберіга-
ючою технологією; 

• Одеський 385 МВ, Веселка МВ, Шаланда МВ, Легіон 400 
поєднують генетичний потенціал високої продуктивності та 
потужну адаптивну здатність – високий рівень жаро-, посухос-
тійкості;  

• Евріка МВ вирізняється відмінною стійкістю до посухи, ви-
лягання та основних інфекційних хвороб, ефективно викорис-
товує мінеральні та органічні добрива, дає високі прибавки 
врожаю; 

• Усмішка, Флагман мають високу комплексну стійкість до 
хвороб і вилягання та високорентабельне насінництво.  
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В Інституті протягом багатьох років виконувалися також 
селекційні програми зі створення сортів та гібридів сорго, со-
ризу та суданки різних напрямів використання (зернового, ку-
лінарного, для переробки на біоетанол). Сьогодні цей напрям 
робіт очолює доктор сільськогосподарських наук Г.К.Дрем-
люк. 

Зернобобові культури в Україні розглядаються, перш за 
все, як джерело високоякісного білка для використання на 
продовольство та для потреб тваринництва. Крім того, вони є 
важливими поліпшувачами грунту – за рахунок зв'язування 
азоту повітря залишають на кожному гектарі посіву 100-150 кг 
азоту, що еквівалентно 300-400 кг селітри.  

За останні два десятиріччя в інституті значно розширені 
дослідження з селекції зернобобових культур – гороху, сої, 
нуту та багаторічних і однорічних трав – люцерни, еспарцету. 
Програму очолюють доктор біологічних наук В.І.Січкар та ка-
ндидат сільськогосподарських наук О.В.Бушулян.  

Сьогодні наша країна займає лідируючі позиції в Європі за 
кількістю комерційних сортів, площею посіву та валовим збо-
ром сої. Важливим досягненням є створення ряду скоростиг-
лих високопродуктивних сортів, придатних для вирощування 
у всіх регіонах України, у тому числі північній лісостеповій зоні 
та в Поліссі (Данко, Сяйво, Васильківська, Донька, Ельдора-
до, Ятрань, Мельпомена, Фарватер). 

Подальша селекційна робота з соєю спрямовується на 
ідентифікацію генів, які найбільшою мірою впливають на рос-
тові процеси та елементи продуктивності за посушливих умов 
довкілля. Шляхом гібридизації вони будуть поєднані в одному 
генотипі для підвищення адаптивного потенціалу. Буде суттє-
во розширена генетична база нового вихідного матеріалу 
шляхом залучення до гібридизації сортів з Японії, Китаю, 
США, Канади, європейських країн. 

Значний обсяг досліджень планується провести з покра-
щення азотфіксуючої здатності сої. Нові сорти мають повніс-
тю формувати свій урожай за рахунок біологічного азоту і, 
крім того, залишати в ґрунті 20-30 кг азоту в діючій речовині 
для наступних в сівозміні культур. З цією метою проведено 
визначення рівня азотфіксації у найбільш розповсюджених 
сортів та ряду колекційних форм при інокуляції відселектова-
ними штамами бактерій з метою виявлення джерел і донорів 
цієї ознаки. Наступним етапом буде введення генів підвище-
ної азотфіксації у створюваний вихідний матеріал. 

Значні завдання стоять і перед селекціонерами гороху. 
Позитивні зміни у цій роботі пов’язані, перш за все, з впрова-
дженням у виробництво сортів з підвищеним рівнем техноло-
гічності. Їх стійкість до вилягання зумовлена дією гена, що 
редукує листки у вусики, за допомогою яких рослини зчіплю-
ються одна з одною і не вилягають. Зокрема сорти такого ти-
пу створені у Селекційно-генетичному інституті, їх потенційна 
урожайність сягає 50-55 ц/га (Світ, Одорус). 

Подальша селекційна робота з горохом буде спрямована 
на поліпшення адаптаційних ознак вихідного матеріалу. Для 
степової зони необхідні середньорослі сорти з високим рів-
нем стійкості до вилягання. В найближчі роки детально буде 
вивчена селекційна цінність нових форм гороху «хамелеон» і 
«люпиноїд». Шляхом гібридизації гени, які зумовлюють ці фо-
рми, будуть введені у новий вихідний матеріал, добором бу-
дуть виділені високопродуктивні лінії цих морфотипів. 

Суттєвою цінністю для степової зони України є нут. Дослі-
дження останніх років свідчать, що у екстремально посушливі 
роки він за урожаєм перевищує горох і сою. У СГІ виведені 
високотехнологічні сорти цієї культури, їхній урожай за опти-
мальних умов досягає 35 ц/га, а за посушливих складає 12-14 
ц/га (Розанна, Пам’ять). Значним досягненням селекції нуту в 
СГІ є створення крупнонасінних сортів Антей, Тріумф, Бу-
джак, маса 1000 насінин яких перевищує 400 г. 

Селекційна робота з цією культурою спрямована на пода-
льше підвищення насіннєвої продуктивності шляхом залучен-
ня у гібридизацію колекційних форм з Індії, Туреччини, Мекси-
ки, країн середземноморського регіону. Другий напрям буде 
включати виведення двобобових сортів, що надасть можли-
вість підвищити урожай на 15-25%. 

Селекціонерами Селекційно-генетичного інституту ство-
рені та зареєстровані вісім сортів люцерни для різних ґрунто-
во-кліматичних зон України: Зарниця, Світоч, Радуга (Степ); 

Росинка, Ласка (Степ та Лісостеп), Мрія одеська (Лісостеп), 
Єва (Лісостеп та Полісся), Люба (для всіх зон України). 

Початок робіт з селекції соняшнику в інституті пов'язуєть-
ся з організацією наприкінці 30-х років відділу селекції та аг-
ротехніки технічних культур і формуванням у 1946р. на його 
базі самостійного відділу селекції олійних культур.  

Створення і впровадження у виробництво гібридного со-
няшнику на основі використання чоловічої стерильності є 
значним досягненням генетики і селекції. Вперше в Україні 
саме в інституті під керівництвом доктора біологічних наук 
В.В.Бурлова у 70-х роках було створено гібридний соняшник. 
На даний час гібриди одеської селекції, виведення яких очо-
люють завідувач відділу селекції та насінництва гібридного 
соняшнику кандидат сільськогосподарських наук Б.Ф.Вареник 
та завідувач лабораторії селекції гібридного соняшнику зі змі-
неним жирнокислотним складом В.І.Крутько, займають значні 
площі у виробництві.  

Селекційна програма з соняшником, що здійснюється в ін-
ституті, спрямована на розробку нових, удосконалення існую-
чих методів селекції та виведення високоолійних, стійких до 
несприятливих біотичних, абіотичних факторів оточуючого 
середовища високопродуктивних гібридів з підвищеним та 
високим вмістом олеїнової кислоти, пристосованих до виро-
щування за сучасними енергозберігаючими технологіями. 

За останні роки в інституті створено велику кількість нових 
самозапилених ліній соняшнику з високою комбінаційною зда-
тністю, стійких до нових рас облігатних паразитів – вовчка, 
несправжньої борошнистої роси та факультативних паразитів 
(фомопсису, білої, сірої гнилей, інш.). На їх основі виведені 
прості і трилінійні високопродуктивні гібриди Злива, Залік, Зу-
бр, Завіт, Захват, Сапфір.  

Нині успішно проводяться дослідження зі створення ново-
го вихідного матеріалу та сучасного покоління гібридів соня-
шнику із традиційним складом олії, а також гібридів олеїново-
го типу, стійких до найбільш шкодочинних інфекційних хво-
роб. 

У процесі реалізації цієї програми були селектовані зок-
рема такі широко відомі гібриди, як Одеський 123, Згода, 
Одеський 249, новітні гібриди – Анонс, Одор, Олівер 90, Сим-
вол, Базальт, Шанс, Антрацит, Селянин, Сюжет, які також 
відрізняються толерантністю до вовчка, несправжньої борош-
нистої роси та загущення посівів, мають зручне промислове 
насінництво. Серед них найбільш цінними є гібриди з підви-
щеним і високим вмістом олеїнової кислоти в олії – Одор, 
Олівер 90, Антрацит. 

Спільно з французькою фірмою «Рустіка» створено гібри-
ди соняшнику Урсус, Медальон, Ялон, Мулхацен, Аттіла, які 
завдяки стійкості до нових рас вовчка успішно вирощуються у 
Франції, Іспанії, інших країнах Європи.  

Усі зазначені селекційні досягнення в інституті були б не-
можливі без тісної взаємодії з теоретичними підрозділами ін-
ституту, які забезпечують селекцію розробками в галузі гене-
тики, фізіології, біохімії, фітопатології, насіннєзнавства. 

Найбільш вагомими фундаментальними дослідженнями є 
роботи з генетики типу розвитку у пшениці, розробка методів 
маніпульованих генетичними системами Vrn (тип розвитку), 
Vrd (потреба в яровизації), Ppd (фотоперіодична реакція) у 
озимої мя’кої, твердої пшениці та ячменю, які були започатко-
вані у відділі генетики академіком НААНУ А.Ф.Стельмахом, а 
нині виконуються під керівництвом доктора біологічних наук 
В.І.Файта. Ці розробки дозволяють селекціонерам планомірно 
вирішувати проблеми стійкості до стресових факторів сере-
довища та змінювати тривалість вегетаційного періоду. 

Глибоке розуміння фізіологічно-біохімічних процесів фор-
мування продуктивності та стійкості до біотичних і абіотичних 
стресових факторів допомагають дослідженням наукових ко-
лективів лабораторії біохімії рослин та відділу стійкості до 
абіотичних факторів, які очолюють кандидати біологічних наук 
О.О.Молодченкова та П.О.Феоктістов відповідно.  

Генетична стійкість до збудників захворювань і складні 
процеси взаємодії господар-паразит у рослин успішно вивча-
ються у відділі фітопатології та ентомології, який очолює док-
тор біологічних наук О.В.Бабаянц. Створений тут новий гене-
тичний матеріал зернових культур, стійкий до захворювань, 
широко використовується селекціонерами не тільки в інститу-
ті, а й в інших наукових установах. 
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Новаторськими дослідженнями завжди характеризувалася 
робота відділу генетичних основ селекції, який очолювали по-
слідовно академік О.О.Созінов, кандидат сільськогосподарсь-
ких наук Ф.О.Попереля та доктор біологічних наук О.І.Рибал-
ка. Розроблені вченими методи оцінки якості зернових, зер-
нобобових культур, соняшнику забезпечили провідні позиції 
інституту в селекції з цих ознак. У відділі були розроблені і 
впроваджені для широкого практичного використання методи 
електрофорезу запасних білків різних культур, що дозволяє 
ефективно контролювати генотипи в процесі селекції і насін-
ництва. 

Крім досліджень з біології, фізіології, генетики в інституті 
здійснювалися й роботи з молекулярної генетики. Згодом із 
інституту виділився Південний біотехнологічний центр у рос-
линництві під керівництвом академіка УААН Ю.М.Сиволапа. 
Розроблені тут і адаптовані до використання в практичній се-
лекції методи молекулярної генетики все більше знаходять 
місце в селекційних програмах. 

Починаючи з 60-х років і дотепер в інституті проводяться 
дослідження з питань насіннєзнавства та розробки стандартів 
на насіння зернових культур. Програму очолюють кандидат 
сільськогосподарських наук В.В. Вишневський та доктор сіль-
ськогосподарських наук М.О.Кіндрук. 

В інституті створено Технічний комітет стандартизації – ТК 
110 «Насіння сільськогосподарських культур» для вдоскона-
лення чинних та розробки нових насіннєвих стандартів. За 
2006-2010 рр. розроблено 14 проектів ДСТУ. 

Запропоновано новий порядок організації насінництва 
(2008), методику з проведення апробації сортових посівів зе-
рнових культур (2010), методику з проведення інспектування 
посівів кукурудзи та сорго (2010).  

Підготовлено пропозиції до нових редакцій Законів Украї-
ни «Про насіння і садивний матеріал», «Про охорону прав на 
сорти рослин» та ін.  

Протягом двох десятиріч інститут виконував функції коор-
динаційного центру країн-членів Ради Економічної Взаємодо-
помоги з проблем теорії селекції, насінництва та нових мето-
дів створення високоврожайних і високоякісних сортів сільсь-
когосподарських культур. І сьогодні інститут виконує функції 
координаційного центру НААНУ як головна установа з науко-
во-технічних програм вивчення теоретичних основ селекції 
сільськогосподарських рослин, створення нових якісних сор-
тів, гібридів зернових, зернобобових, круп’яних культур, роз-
робки систем їх насінництва. 

На основі двосторонніх угод з селекційними установами 
інших країн – Франції, Мексики, Угорщини, Туреччини, Росії, 
Молдови, Китаю, Румунії, Болгарії здійснюється створення 
сортів та гібридів, обмін науковими розробками, генетичним і 
вихідним селекційним матеріалом. 

В Угорщині, Туреччині, Франції, Росії, Молдові, Казахстані, 
Узбекистані зареєстровані 20 сортів озимої м’якої, 4 озимої 
твердої пшениці; 2 сорти озимого тритикале; 8 сортів ярого та 
6 озимого ячменю; 10 гібридів соняшнику; 2 гібриди кукуру-
дзи, 2 сорти люцерни; по 1 сорту сорго, еспарцету, сої, нуту, 
суданської трави. 

За досягнуті успіхи в розвитку аграрної науки Селекційно-
генетичний інститут двічі відзначався високими урядовими 
нагородами.  

Статус Національного центру наданий Селекційно-гене-
тичному Інституту Постановою Кабінету Міністрів України у 
квітні 1999 р. 

УДК 633.1:631.53.02                 В.М.Соколов, к.с.-г.н., член-кор. НААНУ, директор; В.Г.Чайка, к.с.-г.н.; М.О.Маматов, к.с.-г.н.; 
С.М.Неменуща, к.с.-г.н., відділ насінництва; СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

ВНЕСОК СГІ–НЦНС У ПІДВИЩЕННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЮ 
ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ  

Впродовж останніх 10-15 років кліматичні умови у світі на-
бувають великого різноманіття. Навіть у межах однієї агро-
кліматичної зони виділяються окремі екологічні ніші зі специ-
фічними характеристиками ґрунтів та своєю динамікою ме-
теорологічних факторів. В Україні аномалії погоди вже повто-
рюються раз на 4-5 років, а в зоні степу – навіть один раз на 
чотири роки. Тому для стабільності ринку зерна найважливі-
шим завданням селекції озимої пшениці є створення сортів з 
високим генетичним потенціалом продуктивності в поєднанні 
з оптимальною нормою реакції на мінливі екологічні умови. 
Це забезпечить максимальну реалізацію біологічного потен-
ціалу сорту. Як показує практика, створення вузьколокалізо-
ваних сортів озимої пшениці для окремих, невеликих за пло-
щею екологічних ніш, не має сенсу. Як правило, на території 
однієї грунтово-кліматичної зони, навіть, порівняно невеликої 
за обсягами виробничого значення, набувають поширення 
сорти з широкою екологічною пластичністю. За даними про-
ведених в Україні досліджень, частка сорту, як визначального 
чинника врожайності сільськогосподарських культур, нині 
становить 20%, природної родючості ґрунту – 10, кліматичних 
умов – 15, обробітку ґрунту – 10, добрив - 30 і захисту рослин 
– 15% [1]. 

Для виконання завдання агропромислового комплексу – 
програми "Зерно України", якою передбачено в найближчій 
перспективі довести середньорічні збори зерна до 80 млн 
тонн, виробництву необхідно лише повною мірою реалізову-
вати увесь потенціал шляхом використання нових, високо-
продуктивних сортів і гібридів, впровадження науково - обґру-
нтованої системи землеробства, застосування інтенсивних 
технологій та інших засобів. Важлива роль у цьому процесі 
належить насінництву. Головним завданням його є організа-
ція виробництва достатньої кількості високоякісного посівного 
матеріалу та поширення його у виробництво через систему 
дослідних господарств Національної академії аграрних наук 
України.  

На представленому в статті матеріалі узагальнено темпи 
сортозаміни сортів озимої м’якої пшениці селекції СГІ шляхом 

аналізу даних посівних площ за 1995-2011 роки та обсягів ре-
алізації насіння в системі інституту за 2006-2010 роки.  

Ще п'ять років тому площі під сортами озимої пшениці Се-
лекційно-генетичного інституту на Україні становили близько 
2 мільйонів гектарів, і це значною мірою сприяло отриманню 
стабільних валових зборів зерна у багатьох регіонах. Значна 
частка прибавки врожаю забезпечена новими, більш врожай-
ними сортами, тому вкрай важливо підтримувати високі темпи 
розмноження нових сортів, їх впровадження у виробництво. 
За даними науковців Краснодарського НДІСГ [2], наведеними 
в таблиці 1, чітко показано: якщо сорт має найкоротший пері-
од сортозаміни, всього 1,4 року, приріст врожайності в серед-
ньому за рік на кожному гектарі збільшується до 6,9 центнера. 
Якщо ж цей період триває 18,2 року, то приріст врожаю сягає 
ледь 0,8 ц. 

Проведений у відділі насінництва СГІ аналіз за період з 
1995 року і по 2011 рік дав багатющий матеріал за кількісними 
показниками темпів розмноження сортів, що висіваються в 
дослідних господарствах інституту. Це зумовлено попитом на 
них на ринку насіння України та інших держав. Було цікаво 
з'ясувати, наскільки в нашій системі був актуальним та вико-
нувався тезис-висловлювання відомого селекціонера, акаде-
міка П.П.Лук'яненко:"Чем дольше длится сортосмена, тем 
больше возрастает количество недобираемого зерна" [3]. 

На початку 90-х років минулого століття в системі дослід-
них господарств Селекційно-генетичного інституту домінував 
один сорт озимої пшениці – Альбатрос одеський, занесений 
до Реєстру сортів рослин у 1990 році. Він займав найбільшу 
площу в посівах, наприклад, у 1995 році – 5379 га. Але посту-
пово, вже починаючи з 1996-го року, площі під цим сортом 
скоротилися до 2158 га, дійшовши до 42 га в 2011 році. Сорт 
Альбатрос одеський відділу селекції і насінництва пшениці, 
був одним із перших з реалізації серед сортів озимої м'якої 
пшениці універсального типу. Його успішно вирощували в 
Україні (понад 15 років), а також в Російській Федерації та ін-
ших країнах СНД на площі біля 1,2 – 4,2 млн га щорічно. Дру-
гим сортом універсального типу названого відділу у ці ж роки 
стала Українка одеська, занесена до Реєстру у 1994 році. 
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Площа посіву її в дослідних господарствах становила вже на 
третій рік розмноження 1088 га, а на четвертий - 1446 га. А 
взагалі, у 1995-2000 роках, в дослідних господарствах інсти-
туту на площі посіву озимої пшениці 5300-7900 га вирощува-
ли порівняно небагато – від чотирьох до дванадцяти – сортів 
цієї культури в кожному господарстві. 
ТАБЛИЦЯ 1. ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРИРОСТУ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ВІД 
ТРИВАЛОСТІ ПЕРІОДУ СОРТОЗАМІНИ 
Тривалість життя 
сорту, років 

Тривалість викорис-
тання сорту, років 

Період сортоза-
міни, років 

Приріст врожайності в се-
редньому за рік, ц/га 

20 16 18,2 0,8 
15 11 10,0 1,1 
10 6 6,7 1,5 
9 5 5,0 1,7 
8 4 4,9 2,0 
7 3 3,3 2,6 
6 2 2,2 3,7 
5 1 1,4 6,9 

Серйозні кроки в селекції озимої пшениці в СГІ були зроб-
лені у 2004 і подальші роки, коли в розмноженні на тих же 
площах посіву з'явилось понад 40 сортів, а в господарствах їх 
висівали вже від 12 до 18 в кожному. Загальною характерис-
тикою нових сортів інституту є високий генетичний потенціал 
урожайності (100 ц/га та вище) в поєднанні з удосконаленими 
адаптивними ознаками і властивостями: морозо- та зимостій-
кості, посухо- та жаростійкості, стійкості проти хвороб і шкід-
ників при збереженні досягнутого оптимального рівня показ-
ників якості зерна сильної пшениці або, навіть, його поліп-
шення.  

Аналіз проведеної роботи показав, що не всі сорти займа-
ли значну площу посіву в розмноженні, і це пояснювалось рі-
внем попиту на них. Після Альбатросу одеського та Українки 
одеської черга популярності перейшла до Красуні одеської та 
Одеської 267, які занесені до Реєстру сортів з 1997 року, у 
подальшому – до Вікторії одеської, в Реєстрі з 1998 року, Ні-
конії – з 2000 року, Знахідки одеської та Селянки – з 2001 ро-
ку, Куяльника – відповідно з 2003 року. Площі посіву їх щоріч-
но стрімко зростали, сягаючи "піку" вже 
на четвертий-п'ятий рік. Наприклад, Кра-
суня одеська починалася у розмноженні з 
16 га у 1995 році, а у 1999-ому цей показ-
ник сягав уже 709 га. Незважаючи на дов-
готривале життя сорту (15 років), Красу-
ню одеську і до цього часу висівають у 
розсадниках розмноження дослідних гос-
подарств. Так, під урожай 2011 року сорт був висіяний на 
площі понад 100 га. Сорт поширює площі посіву і у сусідній 
Туреччині. 

У таблиці 2 наведені дані про площі посіву деяких сортів 
озимої пшениці під врожай 2011 року в Україні, Одеській об-
ласті та дослідних господарств СГІ-НЦНС. З маркетингових 
досліджень виходить: для повного забезпечення попиту на 
насіння різних регіонів України необхідно мати оперативну 
інформацію з місць про "популярність" сорту, його можливе 
поширення, або, навпаки, зниження площі посіву. 

За інформацією, що надходить з регіонів, на виїзних семі-
нарах, "днях поля", заявок на насіння та з інших джерел вчені-
селекціонери виробляють певну стратегію посівів сорту в сис-
темі дослідних господарств. Тобто, вирішується питання про 
збільшення або зменшення площ посіву розсадників певних 
сортів у процентному відношенні до площі посіву інших сор-
тів. Таблиця 2 показує, наскільки 
тенденції обсягів площ посіву під 
сортом в Україні та в Одеській 
області (дані посівів 2011р.) по-
вторюються або випереджають-
ся у тих же відсоткових відно-
шеннях в наших дослідних гос-
подарствах, відображаючи кар-
тину певного рейтингу сорту.  

Необхідно зазначити, що по-
рівняно співпадають площі посі-
ву у відсотковому співвідношенні 
в Україні та наших дослідних го-
сподарствах у сортів Одеська 
267 та Антонівка, відповідно 10,8 
та 6,9% від загальної площі по-
сіву. Коефіцієнти (у %) займаних 
площ посіву сортів Куяльник, 

Косовиця, Дальницька майже співпадають як у цілому по 
Україні, так і в ДГ СГІ (див. табл. 2).  
ТАБЛИЦЯ 2. ПЛОЩІ ПОСІВУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ПІД УРОЖАЙ 
2011 РОКУ В УКРАЇНІ, ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ДГ СГІ - НЦНС 

Площі посіву 
га % під сортом до загального посіву Сорт 

Україна Одеська 
область 

ДПДГ 
 СГІ Україна Одеська 

область 
ДПДГ 
 СГІ 

Вдала 82700 24277 186 5,3 9,6 8,1 
Антонівка 107400 20698 474 6,8 24,5 6,9 
Писанка 46400 17464 241 3,0 12,4 5,8 
Землячка одеська 109700 15016 48 7,0 2,4 5,0 
Вікторія одеська 170200 11471 121 10,9 6,2 3,8 
Годувальниця од. 25200 10539 108 1,6 5,6 3,5 
Скарбниця 28300 10957 124 1,8 6,4 3,7 
Косовиця 28200 7743 121 1,8 6,2 2,6 
Дальницька 28600 6659 28 1,8 1,4 2,2 
Куяльник 230900 66511 242 14,7 22,3 12,5 
Одеська 267 167800 28748 210 10,7 9,6 10,8 
Селянка 69800 22138 28 4,5 7,4 1,4 
Ніконія 52000 5980 - 3,3 2,0 - 
Пошана 56700 7290 - 3,6 2,4 - 
Кірія 31300 5617 - 2,0 1,9 - 

По інших сортах, наприклад, по Годувальниці одеській, за-
гальна ситуація дещо відмінна: площі посіву в господарствах 
удвоє більші, ніж у державі. Пояснюється це тим, що сорт но-
вий, занесений до Реєстру лише у 2010 році. До речі, цей 
сорт перший в Україні пройшов експертизу на відмінність, од-
норідність і стабільність відповідно до методики УПОВ [4] та 
відповідає міжнародним стандартам. 

Сортовий склад посівів озимої м'якої пшениці в дослідних 
господарствах СГІ – НЦНС під врожай 2011 року свідчить, що 
основні площі (3018 з 4070 га) та найбільшу кількість (29 з 59) 
займають нові сорти, котрі в Реєстрі не більше п'яти років 
(табл. 3). Паралельно для прискорення сортозаміни в дослід-
них господарствах розмножують не менше ніж два десятки 
зовсім нових, не занесених до Реєстру сортів. Наведені дані 
свідчать про серйозну роботу з розмноження новинок у дослі-
дних господарствах інституту, отже обрано правильний курс 
на прискорене оновлення сортового складу озимої м'якої 

пшениці.  
Аналіз показав, що кількість переданих до розмноження 

сортів інституту варіювала від 21 у 2005р. до 3 у 2007-2008 
роках і 10-12 протягом 2009-2011 рр. (рис. 1). Під врожай 
2005р. на полях дослідних господарств висівали 21 сорт, се-
ред них Землячка одеська, Безмежна, Зміна, Супутниця, Зі-
рниця, Вдала, Скарбниця, Господиня, Косовиця. Інша ситуа-
ція склалася при сівбі під врожай 2010 року: вивели з Реєстру 
три сорти – Панна, Зразкова і Лузанівка одеська, але переда-
но до сортовипробування вісім нових – Ватажок, Борвій, Кра-
сень, Дюк, Істина одеська, Пилипівка, Небокрай, Княгиня Оль-
га. Такі темпи передачі для розмноження нових сортів потре-
бують значних зусиль та організаційних навичок і можливос-
тей колективів агрономічної і господарської служб як у селек-
ційних підрозділах СГІ, так і у його дослідних господарствах. 

Плідна робота дослідних господарств інституту для поши-
рення у виробництво сортів селе-
кції СГІ продовжується у системі 
господарств НААН інших регіонів 
України. Щорічні обсяги реалізації 
вищих репродукцій НДУ, іншим 
дослідним господарствам систе-
ми НААН було неоднаковими та 
нерівномірними. Якщо у 2006р. 
було реалізовано насіння на рівні 
492,9 т, то у 2007-му відбулося 
зростання на 120,0 т. У подаль-
шому, у 2009 році, спостерігалося 
зменшення продажу до 546,9-
541,6 т. Незначними були розміри 
реалізації оригінального насіння у 
2010р. – 317,59 т (табл. 4).  

Щодо структури продажу на-
сіння вищих категорій, то можна 

Рис. 1  Динаміка впровадження у виробництво ДГ 
сортів озимої мякої пшениці в СГІ - НЦНС протягом 
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ТАБЛИЦЯ 3. СОРТОВИЙ СКЛАД ПОСІВІВ ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В ДПДГ СГІ– НЦНС 
ПІД УРОЖАЙ 2011 РОКУ 

Роки у Реєстрі 
1 - 5 6 - 10 > 10 > 15 нові сорти (РНС) 
площа посіву площа посіву площа посіву площа посіву площа посіву 

Площа 
посіву 
всього, 
га 

Кількість 
сортів 

всього, шт 
штук га % штук га % штук га % штук га % штук га % 

4070 59 29 3018 74,1 5 404 10,1 3 362 8,8 2 114 2,8 20 172 4,2 
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відзначити щорічну тенденцію зростання обсягів реалізації 
супереліти – від 150 до 350 т. Суттєвими обсягами – від 100 
до 150 т реалізувалося насіння розсадників розмноження дру-
гого року (Р-2), 50-100 т – насіння розсадників розмноження 
першого року (Р-1) та 30-60 т – насіння розсадників випробу-
вання потомств другого року (РВ-2). За період з 2006 по 2010 
роки Селекційно-генетичним інститутом та його дослідними 
господарствами разом з ЗАТ "Селеною" для сортовідновлен-
ня та сортозаміни було продано 2511,3 т добазового насіння 
та супереліти, з них 749,95 т ярого ячменю, 390,61 т озимого 
ячменю та найбільше, 1370,79 т озимої пшениці (табл. 4). 
ТАБЛИЦЯ 4. РЕАЛІЗАЦІЯ НАСІННЯ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР НДУ І 
ДОСЛІДНИМ ГОСПОДАРСТВАМ СИСТЕМИ НААН У 2006-2010 РР. 
Рік Розсадник Озима пшениця Озимий ячмінь Ярий ячмінь Всього 

РВ-2 29,8 11,2 15,3 56,3 
Р-1 11,7 8,4 12,0 32,1 
Р-2 19,1 3,5 6,5 29,1 

с/еліта 263,27 51,0 61,1 375,37 
2006 

разом по культурі 323,9 71,4 94,9 492,9 
РВ-2 20,93 3,16 3,1 27,19 
Р-1 23,45 22,8 17,0 63,25 
Р-2 72,59 28,6 50,6 151,79 

с/еліта 174,815 32,6 162,7 370,12 
2007 

разом по культурі 291,79 87,16 233,4 612,35 
РВ-2 26,34 6,4 5,03 37,77 
Р-1 64,3 16,0 21,417 101,71 
Р-2 57,07 16,5 65,55 139,12 

с/еліта 149,7 41,5 77,07 268,27 
2008 

разом по культурі 297,41 80,4 169,07 546,9 
РВ-2 10,45 6,208 5,5 22,158 
Р-1 46,7 15,745 4,986 67,431 
Р-2 53,62 18,4 39,25 111,275 

с/еліта 179,02 68,35 93,4 340,77 
2009 

разом по культурі 289,79 108,7 143,14 541,63 
РВ-2 19,95 9,97 27,09 57,0 
Р-1 40,25 6,0 2,8 49,05 
Р-2 37,95 8,28 26,65 72,88 

с/еліта 69,75 16,0 52,9 138,65 
2010 

разом по культурі 167,9 40,25 109,44 317,59 
Всього за 2006-2010 рр. 1370,79 387,91 749,95 2511,37 

Разом з оригінальним насінням загальна реалізація ярого 
ячменю, озимої пшениці і озимого ячменю селекції СГІ за 
2006-2010 рр. становила 60603,32 т, а разом з кукурудзою, 
олійними і зернобобовими – 64390,37 т . Найбільша кількість 
насіння озимої пшениці була реалізована у 2006 році – 8538,4 
т. Але у подальшому обсяги реалізації цієї культури дещо 
знизилися. Зниження обсягів реалізації насіння, на нашу дум-
ку, пояснюється, по-перше, низькою закупівельною ціною на 
продовольче зерно, що стримує наявність у покупців насіння 
оборотних коштів, з другого боку – відсутністю часткової ком-
пенсації Мінагрополітики сортонадбавок на елітне насіння 
(табл. 5). 
ТАБЛИЦЯ 5. ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСІННЯ СОРТІВ І ГІБРИДІВ 
СЕЛЕКЦІЇ СГІ–НЦНС ПО РОКАХ (ДПДГ, СГІ ТА ЗАТ "СЕЛЕНА")     

Обсяги реалізації, тонн № 
з/п Культура 

2006  2007  2008  2009  2010  Всього 
1 Ярий ячмінь 2871,5 6320,0 2301,3 2667,36 2581,1 16741,26 
2 Озимий ячмінь 706,3 1371,0 2140,7 2665,96 1944,0 8827,96 
3 Озима пшениця 8538,4 6735,5 6528,7 6456,3 6775,2 35034,1 
4 Зернобобові 180,5 190,8 262,0 571,3 627,0 1831,6 
5 Олійні (разом з соєю) 160,3 183,7 278,5 412,8 385,09 1420,39 
6 Кукурудза 43,7 45,8 47,2 162,6 235,76 535,06 
 Всього 12500,7 14846,8 11558,4 12936,32 12548,15 64390,37 

Вкупі вищезгадані фактори негативно позначилися на за-
купівельних спроможностях суб'єктів ринку, а отже і обсягах 
реалізації насіння.  

Насіння ярого ячменю користувалося найбільшим попи-
том у 2006 році (2871,5 т) та у 2007 році (6320,0 т) за рахунок 
продажу за межі країни – у Вірменію та Грузію. У наступні ро-
ки (2008-2010) розміри реалізації були у межах 2300-2600 т. 
Загальна ж реалізація насіння ярого ячменю за звітний період 
становила 16741,26 т. Серед сортів ярого ячменю найбіль-
шим успіхом і до теперішнього часу користуються Сталкер, 
Еней, Вакула, Геліос, Водограй. 

Варто зазначити, що обсяги реалізації насіння озимого 
ячменю щорічно зростають. Якщо до 2007 року традиційними 
регіонами вирощування озимого ячменю були південь Украї-
ни та Крим – загалом 5-6 областей з рівнем реалізації 600-
700 т (див. табл. 5), то за останні роки ця культура стала ак-
тивно впроваджуватися в центральних та східних регіонах 
країни. Загальна кількість областей, що висівали озимий яч-
мінь, розширилася до 16-18. Майже у два рази збільшилася 
реалізація його насіння у 2008 році (2140,7 т) порівняно з 
2007 р., зі збереженням цих тенденцій у подальшому.  

В останні роки спостерігається тенденція підвищення по-
питу на міжнародному ринку на зерно ячменю як не дивно, ще 
на початку збирального сезону. Адже, як відомо, достигання 
озимого ячменю та його збирання відбувається раніше, ніж 
озимої пшениці та ярого ячменю. Цей й зумовлює, на наш по-
гляд, розширення посівних площ під культурою озимого яч-
меню, а відповідно і потребує значно більших обсягів вироб-
ництва насіння. До того ж, нові сорти озимого ячменю селекції 
СГІ за рівнем врожаю нерідко перевищували навіть озиму 
пшеницю. Загальна реалізація насіння сортів озимого ячменю 
за період 2006-2010 р.р. становила 8827,96 т (див. табл. 5). 

Переважна більшість сортів озимого ячменю селекції СГІ 
користується великим попитом серед товаровиробників. Най-
більш популярні сорти – Достойний, Зимовий,Селена Стар і 
Трудівник. 

Щорічно зростає кількість проданого насіння зернобобо-
вих культур (горох, нут): якщо у 2006 році було реалізовано 
180,5 т, то у 2010 - 627,0 т (див. табл. 5). Горох традиційно 
вирощується на значних площах, але нут для нашого регіону 
є відносно новою культурою. За рахунок посухо- та жаростій-
кості нут добре зарекомендував себе, особливо на півдні 
України, як достойний конкурент гороху. Завдяки цим якостям 
значний інтерес до нуту в останні роки виявляють товарови-
робники східних та центральних областей України. 

Підвищеним попитом користується насіння олійних куль-
тур – соняшника та сої. Кількість реалізованого насіння цих 
культур зросла у 2010 році майже у три рази в порівнянні з 
2006 роком (див. табл. 5).  

Збільшується щорічно і реалізація насіння основної фура-
жної культури – кукурудзи. Відбувається відновлення втраче-
них позицій за кількістю посівних площ. Загальна реалізація 
насіння кукурудзи селекції нашого інституту зросла у 5,3 рази 
в порівнянні з 2006 роком (див. табл. 5). Зростання попиту на 
насіння пояснюється, з одного боку, зростанням попиту на то-
варне зерно на внутрішньому та зовнішньому ринках, а з ін-
шого – створенням конкурентних гібридів з високою врожайні-
стю, пристосованих до умов вирощування та іншими цінними 
ознаками і властивостями. Варто зазначити, що суттєвий вне-
сок у цю справу внесли селекціонери відділу селекції кукуру-
дзи СГІ–НЦНС.  

Поширення селекційних досягнень інституту відбувається 
і за межі України. Основними закордонними партнерами, що 
активно співпрацюють з Селекційно-генетичним інститутом є 
науковці Російської Федерації, Молдови, Узбекистану, Туреч-
чини.  

ВИСНОВКИ  
1. Внеском у стале виробництво зерна в Україні є використання 
селекційних інновацій СГІ. Адже ще п'ять років тому площі тільки 
під сортами озимої пшениці становили близько 2 мільйонів гек-
тарів. 
2. Якщо сорт з моменту занесення його до Реєстру на четвертий 

- п'ятий рік займає при розмноженні 400-500 га і реалізація насін-
ня високих репродукцій (супереліти, еліти) з кожного гектара ся-
гає двох тонн, а загальний щорічний збір 800-1000 т, то є повна 
гарантія, що за таких обсягів реалізації насіння сорт якнайшвид-
ше займе свою нішу у виробництві. Але таке можливо спостері-
гати тільки у випадку, коли сорт стає дійсно "лідером" у конку-
ренції на ринку насіння завдяки своїм високим показникам вро-
жайності, стійкості до хвороб, якості зерна тощо. Тільки за таких 
умов сорт має майбутнє, тобто широке використання у виробни-
цтві. В інституті створена велика кількість широковідомих сортів 
цього плану – Антонівка, Вдала, Благодарка одеська, Вікторія 
одеська, Селянка, Куяльник, Одеська 267 та багато інших, що за-
ймають тисячі гектарів в Україні.  
3. Селекційно-генетичним інститутом і його дослідними госпо-
дарствами за період 2006-2010 років було реалізовано дослідним 
господарствам системи НААН 2511,3 т насіння вищих репродук-
цій для сортооновлення та сортозаміни на території України: з 
них 749,95 т – насіння ярого ячменю, 390,61 т – озимого ячменю 
та найбільша кількість, 1370,79 т – озимої пшениці.  
4. Загальна реалізація насіння ярого ячменю, озимої пшениці і 
озимого ячменю за період 2006-2010 рр. становила 60603,32 т, а 
разом з кукурудзою, олійними і зернобобовими – 64390,37 т.  
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ 

КАТАЛОГ  СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ  ЗЕРНОВИХ,                    
ЗЕРНОБОБОВИХ, ОЛІЙНИХ, КОРМОВИХ КУЛЬТУР            
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО ІНСТИТУТУ – НЦНС 

О З ИМ А  М ’ Я КА  ПШ ЕНИЦЯ  
КРАСУНЯ  ОДЕСЬКА  

У Реєстрі сортів рослин України з 1997 р. Рекомендований для 
степової зони та південних районів Лісостепу країни. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Автори: М.А.Литвиненко, В.В.Козлов, А.Ф.Гержов та ін. 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü сорт озимої пшениці інтенсивного типу універсального вико-
ристання на різних агрофонах; 
ü високоврожайний – в різних сортовипробуваннях та у вироб-
ництві забезпечував урожай в 73,6-93,6 ц/га, що на 3,8-12,4% вище 
інших комерційних сортів; 
ü середньоранній, тривалість вегетаційного періоду 276-280 
днів; 
ü середньо рослий (92-106 см), стійкий до вилягання (7-8 балів); 
ü стійкий до осипання зерна, середньо стійкий до проростання 
на пні в передзбиральний період (4-5 балів); 
ü має польову стійкість до бурої (3-4 балів), жовтої (5-6 балів), 
стеблової іржі (3-4 балів), борошнистої роси (3-4 балів); 
ü морозо-зимостійкість вище середнього рівня (6-7 балів); 
ü вирізняється високою стійкістю до жари і посухи (8-9 балів). 
Якість зерна: відноситься до групи сильних сортів пшениці. 

Вирізняється високими і сталими показниками якості зерна, зок-
рема вміст клейковини 30,5-31,5%, сирого білка 13,3-14,5%, сила 
борошна 320-360 о. а., об’єм хліба 1450-1520 см3. Загальна оцінка 
хліба 4,9-5,2 бала. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, 

остистий, циліндричної форми, 90-100 мм завдовжки, середньої 
щільності. Остюки рівні довжині колоса, цупкі, ламкі, зазубрені. 
Колоскова луска ланцетоподібної форми. Плече злегка припідня-
те, середньої величини. Кільовий зубець гострий, довгий (4-5 
мм). Зерно червоне, яйцеподібної форми, скловидне, вирізня-
ється високою масою 1000 зерен (38-46 г).  
Агротехнічні вимоги: придатний для вирощування як по кра-

щих попередниках, так і на середніх та низьких агрофонах. Нор-
ма висіву 4,5-5,0 млн. схожих зерен на гектар. Строки сівби зага-
льноприйняті для озимої пшениці в конкретних умовах. Має під-
вищену чутливість до ранніх строків сівби. 
Особливості сорту: виділяється винятково високою посухо-

жаростійкістю. Формує крупне, високо натурне зерно з високими 
технологічними показниками якості зерна. 

ОДЕСЬКА  267 
 У Реєстрі сортів рослин України з 1997 р. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 Автори: Д.О.Долгушин, Р.Є.Шестопалова, А.М.Хейфець та ін. 
  Господарські та біологічні характеристики:  

ü за роки конкурсного сортовипробування середній врожай 
склав 66,7 ц/га (у стандарту Селянка 69,0 ц/га). Характеризується 
високою екологічною пластичністю, підвищеною конкурентозда-
тністю до бур’янів; 
ü середньостиглий, достигає пізніше Селянки на 2-3 днi. Потреба 
в яровизації середня, чутливість до фотоперіоду підвищена;  
ü висока морозо- і посухостійкість. Жаростійкість на рівні стан-
дартів для степової зони; 
ü стійкий до жовтої іржі (6-7 балів), септоріозу (6-7 балів), слабо 
уражується летючою сажкою (5 балів), середньо – борошнистою 
росою (4 бали), твердою сажкою (3-4 бали), фузаріозом колоса 
(3-4 бали), сильно – бурою іржею (1-3 бали); 
ü висока стійкість до проростання та осипання, середня – до ви-
лягання. 

 Якість зерна: належить до групи сильних сортів пшениці. Сила 
борошна 280-350 о. а., вміст клейковини 28-30%, вміст білка 13,0-
13,9%, об'єм хліба iз 100 г борошна 1480 см3. Загальна оцінка хлі-
ба 4,8 бала.  

 Апробацiйнi ознаки: різновид еритроспермум. Середньорос-
лий (110-120 см). Колос веретеноподібний, довгий (9-10 см), 
щiльний (23 колоски/10 см стрижня). Пiсля дозрiвання колос i 
стебло бiлого кольору. Колоскова луска ланцетно-видовжена, з 
добре виявленою нервацiєю. Зубець колоскової луски прямий, 
короткий (1,7-2,0 мм). Плече вузьке, скошене. Кiль добре виявле-
ний, доходить до основи луски. Остюки середньої довжини, не 
перевищують довжини колоса, розходяться в сторони, цупкi. Зе-
рно червоне, крупне (маса 1000 зерен 38,0-42,8 г), яйцеподібної 

форми, борозенка неглибока. Листя середнiх розмiрiв, неопу-
шенi. Продуктивна кущистiсть висока. 

 Агротехнiчнi вимоги: один з найменш вимогливих до умов ви-
рощування сортiв, тому рекомендується для гiрших попере-
дникiв. Негативна реакція на ранньо- та пiзньоосiннi строки сiвби 
виявлена меншою мірою, порівняно з іншими сортами. Ефектив-
но окуповує витрати на основні азотні добрива та підживлення у 
посушливі роки. При внесенні N 80-100 кг/га збільшення зборів 
зерна складає 3-4 ц/га; вміст білка зростає на 1,2-1,8%; сила бо-
рошна на 80-150 о. а. У роки з підвищеною кількістю опадів збі-
льшення дози підживлення (N 90-120 кг/га) може призвести до 
вилягання рослин. 

ВІКТОРІЯ  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 1998 р. Рекомендований для 

Степу, Лісостепу та Полісся країни. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Автори: М.А.Литвиненко, А.Ф.Гержов, Н.О.Гончарук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт озимої пшениці інтенсивного типу універсального вико-
ристання на різних агрофонах;  
ü високоврожайний – за роки випробування в інституті, на сор-
тодільницях та у виробничих умовах врожаї досягали 69,2-104,6 
ц/га, з перевищенням національних стандартів на 3,9-13,4%; 
ü середньо пізньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 282-
286 днів. виколошується і дозріває на 2-4 дні пізніше Альбатроса 
одеського; 
ü середньо рослий (95-115 см), стійкий до вилягання (7-8 балів); 
ü стійкий до осипання та проростання зерна в колосі; 
ü посухо- та жаростійкість підвищені (8-9 балів); 
ü зимостійкість вище середнього рівня (7-8 балів); 
ü вирізняється польовою стійкістю до бурої (5-6 балів), стебло-
вої (4-5 балів), жовтої іржі (6-7 балів), борошнистої роси (4-5 ба-
лів), толерантністю до фузаріозу колоса та вірусу жовтої карли-
ковості ячменя (ВЖКЯ). 
Якість зерна: відноситься до групи сильних сортів пшениці. 

Сила борошна 320-380 о. а., вміст клейковини 30,4-33,5%, сирого 
білка 13,9-14,2%, об’єм хліба 1330-1480 см3. Загальна оцінка хліба 
4,6-4,9 балів. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос не щіль-

ний, остистий, білий, циліндричний до веретеноподібного, круп-
ний (10,1-12,8 см). Остюки білі, довгі (72,6-101,9 мм). Колоскова 
луска яйцеподібна, має слабке опушення, довжина 15,5-20,8 мм, 
ширина 3,7-4,7 мм. Зубець середньої довжини (5,4-9,0 мм), пря-
мий. Плече колоскової луски пряме, середніх розмірів, ширина 
0,6-1,3 мм. Кіль наявний. Зернівка червона, овально-яйцеподібна, 
середньої величини: довжина 7,5-8,9 мм, ширина 3,7-4,0 мм, тов-
щина 3,0-3,6 мм. Маса 1000 зерен 35-39 г. 
Агротехнічні вимоги: вирізняється підвищеною екологічною 

пластичністю, позитивно реагує на підвищення агрофону та зро-
шення. Придатний для вирощування по непарових попередни-
ках. Витривалий до ранніх і пізніх строків сівби. Строки сівби оп-
тимальні для зони. Норми висіву загальноприйняті для конкрет-
них умов. 
Особливості сорту: виділяється унікальним поєднанням висо-

кої продуктивності, широкої екологічної пластичності і відмінни-
ми показниками якості зерна. Має підвищену витривалість до 
зниження агрофону. 

ЗНАХІДКА  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2001 р. Рекомендований для 

степової та лісостепової зон країни. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Автори: М.А.Литвиненко, Н.О.Гончарук, А.Ф.Гержов та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü високопродуктивний – в різних сортовипробуваннях забезпе-
чив 62,4-105,6 ц/га, що на 3,7-12,5% вище стандартів. Особливо 
вирізняється за врожайністю у роки посухи в другій половині ве-
гетації; 
ü один з найбільш скоростиглих сортів, тривалість вегетаційно-
го періоду 271-275 днів. Виколошується і дозріває на 6-7 днів ра-
ніше Альбатроса одеського; 
ü середньо рослий (85-100 см), з високою стійкістю до виляган-
ня, осипання і проростання зерна на пні; 
ü морозостійкість вище середнього рівня (7-8 балів); 
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ü високостійкий до посухи в різні фази розвитку. Уникає за ра-
хунок скоростиглості «запалу» зерна; 
ü має польову стійкість до бурої (5-6 балів), жовтої іржі (3-7 ба-
лів), толерантний до стеблової іржі (4-5 балів) та фузаріозу коло-
са (4-5 балів). 
Якість зерна: сильна пшениця. Вміст сирого білка становив 

13,8-14,7%, клейковини 31,6-34,5%, сила борошна 346-457 о.а., 
об’єм хліба 1480-1520 см3. Загальна оцінка хліба 4,6-5,4 бала.  
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос не опу-

шений, остистий, циліндричний, середньої щільності, ледь похи-
лений при дозріванні. Остюки середньої цупкості, білі, розхо-
дяться урізнобіч. Колоскова луска овальної форми, середніх 
розмірів. Форма плеча скошена, зубець колоскової луски злегка 
зігнутий, середньої довжини. Кіль середньовиявлений. Зернівка 
червона, овально-яйцеподібної форми, крупна (маса 1000 зерен 
38-41 г).  
Агротехнічні вимоги: середньовимогливий до умов вирощу-

вання. Добре реагує на підживлення та зрошення. Норма висіву 
4,5-5,0 млн схожих зерен на гектар. Строки сівби загальноприй-
няті для озимої м’якої пшениці. 
Особливості сорту: сорт має унікальне поєднання скоростиг-

лості, високої врожайності, підвищеної морозостійкості, відмін-
них технологічних показників якості зерна. У виробництві такі 
скоростиглі сорти, як Знахідка одеська, повинні займати 12-15% 
сортових посівів озимої пшениці. 

СЕЛЯНКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2001 р. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Автори: С.П.Лифенко, М.I.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
Господарськi та біологічні характеристики:  

ü інтенсивного типу – добре пристосований для вирощування як 
за звичайною, так і за інтенсивною технологіями; 
ü високоурожайний, середній врожай за 2004-2010 рр. склав 69,0 
ц/га; потенційна врожайність перевищує 100 ц/га. Багатолінійний 
сорт (до його складу входить 8 біотипів); 
ü середньораннiй, колоситься на день пiзнiше Альбатроса оде-
ського, потреба в яровизації середня, чутливість до фотоперіоду 
низька; 
ü за морозостiйкiстю подібний або перевищує сорт Альбатрос 
одеський;  
ü жаростiйкість i посухостiйкість високі (8-9 балів); 
ü стійкий до жовтої іржі (7-8 балів), середньо уражується борош-
нистою росою (4 бали), бурою іржею (3-4 бали), летючою сажкою 
(4 бали), септоріозом (3-5 бали), сильно – твердою сажкою (2-3 
бали), фузаріозом колоса (2-3 бали); 
ü дуже стiйкий до вилягання та осипання. 
Якiсть зерна: належить до надсильних пшениць, один з кращих 

серед сортiв вiтчизняної та світової селекцiї. Сила борошна до 
630 о. а., вміст білка 13,5-14,4%, клейковини 29,3-31,0%, вихід бо-
рошна 73%. Загальна оцінка хліба 5,0 бали.  

 Апробацiйнi ознаки: рiзновид еритроспермум, середньорослий 
(85-100 см). Колос веретеноподібний, нещiльний (18-20 ко-
лоскiв/10 см довжини), колоскова луска середнiх розмiрiв, яйце-
подібно-овальної форми. Зубець короткий, прямий, плече на 
нижнiх лусках середньої ширини. Кiль незазублений (крiм 
кiльового зубця), доходить до основи луски. Остюки середньої 
довжини i цупкостi, розходяться в сторони. Зерно червоне, сере-
дньої крупностi (маса 1000 зерен 38-42 г), яйцеподібнї форми, бо-
розенка неширока i неглибока. Форма куща напiврозкидиста, ку-
щистiсть висока (2-3 продуктивних стебел на рослину). 

 Агротехнiчнi вимоги: ранні строки сівби негативно впливають 
на ріст і розвиток рослин. Один з сортів, найбільш придатних 
для отримання продовольчого зерна високої якості, але потрібні 
весняні підживлення азотними добривами (65-90 кг/га). При вне-
сенні 100 кг аміачної селітри прибавка врожаю складає 4-5 ц/га, 
білка – 40-50 кг/га, сили борошна – 80-120 о. а. Завдяки багатолі-
нійності сорту елітне насінництво повинно здійснюватися на ос-
нові добазового насіння, отриманого від автора. 

СИРЕНА  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2002 р. Рекомендований для 

степової та лісостепової зон країни. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Автори: М.А.Литвиненко, Н.О.Гончарук, А.Ф.Гержов та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт озимої м’якої пшениці інтенсивного типу, універсального 
використання на різних агрофонах; 
ü високоврожайний. В різних сортовипробуваннях отримані 
врожаї 56,3-140,2 ц/га, що на 3,8-28,5% вище інших комерційних 
сортів; 
ü середньоранній, тривалість вегетаційного періоду 279-283 
днів; 
ü середньорослий (98-114 см), стійкий до вилягання (8 балів), 
осипання та проростання на пні; 

ü вирізняється підвищеною морозо-зимостійкістю (8-9 балів) та 
жаро-посухостійкістю (8-9 балів); 
ü має польову стійкість до борошнистої роси (3-4 балів), бурої 
(4-5 балів), жовтої іржі (4-5 балів), толерантний до стеблової іржі 
(3-4 балів) та фузаріозу колоса (5-6 балів). 
Якість зерна: відноситься до групи сильних пшениць. Вміст 

клейковини 30,3-33,2%, сирого білка 13,6-13,8%. Сила борошна 
330-385 о. а. Об’єм хліба 1430-1520 см3. Загальна оцінка хліба 4,4-
4,9 бала. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, 

остистий, веретеноподібний, середньої щільності, 9-11 см завдо-
вжки. Колоскова луска овально-яйцеподібної форми, середніх 
розмірів. Плече її пряме, 2-3 мм завширшки. Зубець прямий, гос-
трий, 2-3 мм завдовжки. Остюки білі, довгі, середньої цупкості, 
ледь розлогі. Зернівка яйцеподібної форми, червона, крупна (ма-
са 1000 зерен 36-44 г), скловидна. Чубок зернівки вкритий волос-
ками середньої довжини. 
Агротехнічні вимоги: має високий потенціал врожайності, вод-

ночас краще від інших сортів витримує середні та низькі агро-
фони. Рекомендується для вирощування як по парових, так і не-
парових попередниках. Норма висіву 4,5-5,0 млн схожих зерен на 
гектар в оптимальні для озимої пшениці строки. 
Особливості сорту: формує крупне високонатурне зерно. Вирі-

зняється підвищеною витривалістю до низьких агрофонів. 

КУЯЛЬНИК  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2003 р. 
 Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Автори: С.П.Лифенко, М.І.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü високоврожайний. За роки державного сортовипробування з 
урожайністю 67,2-93,7 ц/га перевершив сорти-стандарти в степо-
вій зоні на 8,7, в Лісостепу – на 5,2, Поліссі – на 9,2 ц/га. Максима-
льна врожайність склала 108 ц/га;  
ü середньоранній, з середьньою потребою в яровизації та низь-
кою чутливістю до фотоперіоду;  
ü посухо- та жаростійкість підвищені;  
ü зимостійкість вище середньої; 
ü стійкий до жовтої іржі (8-9 балів), септоріозу (6-7 балів), летю-
чої сажки (6 балів), середньостійкий до ураження борошнистою 
росою (4-5 балів), бурою іржею (4 бали), твердою сажкою (4 ба-
лів), фузаріозом колоса (4 бали); 
ü дуже стійкий до проростання зерна на пні. 

 Якість зерна: за показниками якості зерна один із кращих сор-
тів в Україні, віднесений до надсильних пшениць. Сила борошна 
460-510 о. а., вмiст клейковини 27,5-28,7%, вміст білка 13,0-13,7%, 
вихід борошна 76%. Загальна оцiнка хлiба 5,0 бала.  

 Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум, колос остистий, 
білий, неопушений, ості білі, зерно червоне. Рослини низькорос-
лі (85-100 см). Стебло середньої товщини, міцне, форма куща 
сланка або проміжна. Продуктивна кущистість висока. Колос ве-
ретеноподібної форми, солом'яно-жовтого кольору, середньої 
довжини (8-9 см), нещільний (18-22 членики/10 см колосового 
стрижня). Колоскова луска яйцеподібної форми (8-9 мм), нерва-
ція середньовиявленна. Зубець колоскової луски короткий, пря-
мий. Плече середнє за шириною, пряме. Кіль добре виражений, 
доходить до основи луски. Ості середньої довжини та цупкості, 
розходяться в сторони. Зерно яйцевидно-овальне, середньої 
крупності. Маса 1000 зерен 40-42 г.  

 Агротехнічні вимоги: можна вирощувати після кращих і масо-
вих попередників, добре реагує на підживлення азотними доб-
ривами. При внесенні 100 кг аміачної селітри урожай зерна зрос-
тає на 4-5 ц/га, вміст білка до 2%, сила борошна – 80-150 о. а. 
Один із сортів, найбільш придатних для отримання продоволь-
чого зерна високої якості. Дуже ранні строки сівби негативно 
впливають на подальший ріст і розвиток рослин. При посіві в 
оптимальні і середньо-пізні строки – один із найбільш урожайних 
сортів степової зони України. 

ВДАЛА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2006 р. Рекомендований для 

вирощування в усіх агроекологічних зонах країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: М.А.Литвиненко, Н.О.Гончарук, О.М.Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні ознаки:  

ü сорт озимої м’якої пшениці інтенсивного типу універсального 
використання на різних агрофонах; 
ü високопродуктивний. В різних сортовипробуваннях його вро-
жайність була від 73,0 до 119,0 ц/га, що на 8,3-19,4% вище націо-
нальних стандартів;  
ü середньопізній. Період вегетації складає 283-287 днів; 
ü середньорослий (96-111 см), стійкий до вилягання (8-9 балів), 
осипання та проростання зерна в колосі; 
ü стійкий до поширених хвороб, особливо до борошнистої роси 
(5-6 балів) та бурої іржі (6-7 балів); 
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ü має високу і стабільну протягом зими морозостійкість (8-9 ба-
лів), що зумовлюється винятково тривалим періодом яровизації 
(52-55 днів). 
Якість зерна: відноситься до надсильних пшениць. Вміст білка 

13,5-14,0%, вміст клейковини 28-32%, сила борошна 356-458 о. а. 
Об’єм хліба 1490-1520 см3. Загальна оцінка хліба 5,1-5,4 бали. Ма-
са 1000 зерен 43-47 г. Скловидність 99-100%. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, 

остистий, пірамідальної форми, середньої щільності, довжина 
колосу 101-122 мм. Остюки білі, розміром 41,5-87,8 мм. Колоскова 
луска яйцеподібна, довжина 12,4-16,7 мм, ширина 3,7-4,1 мм. 
Плече пряме, ширина 0,6-1,0 мм. Зубець колоскової луски пря-
мий, ледь зігнутий, довжиною 4,1-7,9 мм. Кіль наявний, серед-
ньовиявлений. Зернівка червона, яйцеподібна, довжина 6,9-7,9, 
ширина 3,3-3,8 мм, товщина 2,6-3,1 мм. Маса 1000 зерен 43-47 г. 
Агротехнічні вимоги: для одержання високого врожаю надси-

льного зерна вирощувати слід по кращих попередниках з вне-
сенням підвищених доз добрив та при зрошенні. Строки сівби та 
норми висіву загальноприйняті для цієї культури.  
Особливості сорту: має унікальне поєднання високого генети-

чного потенціалу продуктивності і високу та стабільну протягом 
зими морозостійкість. Із нових інтенсивних сортів це найбільш 
озимий за тривалістю яровизаційного періоду. Відносно толера-
нтний до ранніх та пізніх строків сіву. 

ПИСАНКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2006 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.А.Литвиненко, Н.О.Гончарук, О.М.Пташенчук та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт озимої м’якої пшениці інтенсивного типу універсального 
використання на різних агрофонах; 
ü високопродуктивний за рахунок кущистості (620-840 продукти-
вних стебел на 1 м2) та крупності зерна (маса 1000 зерен 40,0-44,5 
г). За роки державного сортовипробування урожай становив 
54,5-107,8 ц/га , що на 4,8-17,2% вище сортів-стандартів; 
ü відноситься до середньостиглих сортів, тривалість вегетацій-
ного періоду 279-283 днів; 
ü середньорослий (92-112 см), стійкий до вилягання, осипання 
та проростання в колосі; 
ü морозо-зимостійкість вище середнього рівня (7-8 балів), посу-
хостійкість висока на всіх етапах розвитку рослин (8-9 балів); 
ü має польову стійкість до борошнистої роси (4-5 балів), бурої 
(4-5 балів), жовтої (6-7 балів) та стеблової (4-5 балів) іржі. Толе-
рантний до фузаріозу колоса (4-5 балів) та твердої сажки (4-5 ба-
лів). 
Якість зерна: відповідає всім вимогам до сильних пшениць. 

Вміст сирого протеїну 12,9-13,8%, клейковини 30,7-34,5%. Об’єм 
хліба 1380-1490 см3. Загальна оцінка хліба 4,8-5,2 бала. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, 

остистий, по формі пірамідально-веретеноподібний, середньої 
щільності, довжина 88-98 мм. Колоскова луска овально-
яйцеподібної форми, довжина 11,9-14,1 мм, ширина 3,8-4,2 мм. 
Плече піднесене, ширина 0,5-0,8 мм. Зубець прямий, довжина 3,1-
4,9 мм. Кіль наявний. Зернівка червона, яйцеподібної форми, до-
вжина 7,3-7,7 мм, ширина 3,2-3,6 мм, товщина 2,5-3,9 мм. Маса 
1000 зерен 40-44 г. 
Агротехнічні вимоги: до попередників не вибагливий, проте 

добре реагує на підвищений агрофон, зрошення та підживлення 
посівів в період вегетації. Строки сівби та норми висіву звичайні 
і залежать від стану грунту та зони вирощування. 
Особливості сорту: має ксероморфну структуру з високим рів-

нем адаптації до посушливих умов Степу. Відноситься до сортів 
інтенсивного типу з підвищеною витривалістю до низьких агро-
фонів та відхилень в технології вирощування. Відносно краще 
виносить ранні строки сівби. 

ОКСАНА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2007 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: О.І.Рибалка, Д.В.Аксельруд, О.П.Боделан та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт спеціального призначення для кондитерського виробни-
цтва (печиво, тістечка, торти, крекери тощо); 
ü інтенсивного типу, високопродуктивний: за роки державного 
сортовипробування середня врожайність становила 55,5-65,2 
ц/га, що на 2,0-5,0 ц/га вище стандартів; 
ü середньостиглий. Вегетаційний період 276-280 діб; 
ü середньорослий (95-100 см). Характеризується підвищеною 
стійкістю до вилягання (9 балів), осипання та проростання зерна 
на пні; 
ü рівень зимо-, морозостійкості середній (6-7 балів);  
ü жаро-, посухостійкість високі; 

ü стійкий до комплексу найпоширеніших хвороб: бурої та стеб-
лової іржі (6-7 балів), фузаріозу колоса і борошнистої роси (4-5 
балів). Сприйнятливий до жовтої та твердої сажки (2-3 бали). 
Якість зерна: відноситься до типу екстра-м'якозерної червоно-

зерної озимої пшениці (ESRW). У порівнянні з хлібопекарською 
пшеницею має підвищені показники кондитерської якості: низьку 
питому вагу борошна (-10-15%), низьку водопоглинальну здат-
ність борошна (-5%), низьку здатність поглинання борошном лу-
жної води (-20,5%), підвищені лінійні розміри печива, пухкість та 
поліпшений аспект поверхні печива.  
Апробаційні ознаки: Колос білий, остистий, циліндричний, се-

редньої щільності, довжиною 10-11 см. Остюки у нижній та сере-
дній частинах колоса відсутні. Колоскова луска овально-
яйцевидна, середніх розмірів, плече скошене (2,0-2,5 мм). Кіль 
середньовиражений. Зернівка яйцевидної форми, червона, за 
будь-яких умов не скловидна, середньої крупності (маса 1000 зе-
рен 38-40 г). Борозенка зернівки неглибока. Ендосперм м'який.  
Агротехнічні вимоги: сорт придатний для вирощування на се-

редніх агрофонах. Норми висіву нижче загальноприйнятих на 30-
40%. Строки сівби середньопізні та пізні. Обробка насіння фунгі-
цидами проти твердої сажки обов'язкова. 
Особливості сорту: винятково м'яке зерно, сповільнений про-

хід борошна крізь сита при помелі зерна.  

СУПУТНИЦЯ  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2007 р. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
 Автори: С.П.Лифенко, М.І.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü інтенсивного типу. За роки випробування в інституті (2000-
2007) урожайність становила 63,3-91,2 ц/га (у стандарту Одеська 
267 – 51,0-74,8 ц/га). У державному сортовипробуванні врожай-
ність була на 18-24% вище сортів-стандартів. Максимальна уро-
жайність 119 ц/га. 
ü середньоранній, з середньою потребою в яровизації та низь-
кою чутливістю до фотоперіоду;  
ü морозо-зимостійкість на рівні стандарту Альбатрос одеський; 
ü посухо-жаростійкість вищі, ніж у стандартів степової зони; 
ü найбільшстійкий до жовтої іржі (6-7 балів), септоріозу (6 балів), 
слабо уражується фузаріозом колоса (5 балів), середньо – бо-
рошнистою росою (3-4 бали), бурою іржею (3-4 бали), летючою 
сажкою (4 бали), сильно – твердою сажкою (2 бали); 
ü стійкий до проростання на пні. Високостійкий до вилягання та 
осипання.  
Якість зерна: належить до сильних сортів пшениці. Вміст білка 

13,0-14,5%, клейковини 27,4-31,2%, сила борошна 297-400 о. а. За-
гальна оцінка хліба 5,0 бала.  

 Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. У повній стигло-
сті колос має бронзовий відтінок, веретеноподібний за формою, 
середньої щільності. Остюки середньої довжини та цупкості. Ко-
лоскова луска яйцеподібна, середня за розміром, не опушена. 
Форма плеча скошена, зубець колоскової луски середньої дов-
жини, прямий. Зернівка червона, овально-яйцеподібна, середня 
за крупністю (36,3-39,8 г). 

 Агротехнічні вимоги: рекомендується для інтенсивних техно-
логій вирощування, а також за загальноприйнятою технологією, 
але після кращих попередників. Добре окуповує витрати при за-
стосуванні високих доз азотних добрив. При внесенні 100 кг/га 
аміачної селітри збільшення урожаю зерна складає 3-4 ц/га, вміс-
ту білка 1,2-1,8%, зростання сили борошна 80-150 о. а.  

  Особливості сорту: ранні строки сівби негативно впливають 
на подальший ріст і розвиток рослин. Завдяки високій стійкості 
до спеки та літньої посухи найбільш придатний для степової та 
лісостепової зон України. 

АНТОНІВКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2008 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.А.Литвиненко, Н.О.Гончарук, О.М.Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü інтенсивного типу універсального використання на різних аг-
рофонах; 
ü високопродуктивний за рахунок високої продуктивної кущис-
тості (610-830 стебел на 1 м2), крупного добре озерненного коло-
са та крупного виповненого зерна (маса 1000 зерен – 36,2-44,4 г). 
За роки державного сортовипробування (2004-2006) врожайність 
складала 48,6-87,5 ц/га, що вище сортів-стандартів на 4,9-6,0 ц/га; 
ü середньостиглий. Вегетаційний період 280-285 днів; 
ü середньорослий – 92-96 см, стійкий до вилягання (7-8 балів), 
осипання (8-9 балів) та проростання зерна в колосі (8-9 балів); 
ü високозимостійкий (8-9 балів), посухостійкий (8-9 балів); 
ü характеризується польовою стійкістю до найбільш поширених 
захворювань (у балах): септоріозу колоса (5-6), летючої та твер-
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дої сажки (3-4), борошнистої роси (4-5), добре вираженою стійкіс-
тю до бурої (6-7 балів) і стеблової іржі (5-6 балів). 
Якість зерна: відповідає вимогам щодо сильних пшениць. 

Вміст сирого протеїну 12,5-13,8%, сирої клейковини 28,4-33,6%, 
об’єм хліба 1420-1470 см3. Загальна оцінка хліба – 4,7-5,2 бала. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, 

остистий, пірамідальної форми, середньої щільності (20-22 коло-
ски на 100 мм стрижня), крупний, довжина колосу 100-110 мм. 
Ості білі, грубі, зазубрені, розміром 69,1-89,3 мм. Колоскова луска 
овальна, слабо опушена, довжина 13,4-15,5 мм, ширина 3,2-3,9 
мм. Плече пряме, ширина 0,58-0,88 мм. Зубець колоскової луски 
прямий, довжина 3,5-5,0 мм. Кіль наявний, язичок короткий. Зер-
нівка червона, видовжена, довжина 7,8-8,8 мм, ширина 3,2-3,8 мм, 
товщина 3,0-3,6 мм.  
Агротехнічні вимоги: позитивно реагує на високий агрофон, в 

той же час забезпечує високу врожайність на низькому агрофоні 
та непарових попередниках. Строки сівби і норми висіву загаль-
ноприйняті для озимої м’якої пшениці. 
Особливості сорту: вирізняється груповою стійкістю до за-

хворювань – бурої, стеблової іржі, септоріозу та кореневих гни-
лей. 

БЕЗМЕЖНА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2008 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: М.А.Литвиненко, Н.О.Гончарук, О.М.Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü інтенсивного типу універсального використання на різних аг-
рофонах і попередниках; 
ü високопродуктивний. За роки державного сортовипробування 
(2006-2008 рр.) урожайність в середньому склала 64,7 ц/га, що на 
3,4 ц/га або 5,5% вище національних стандартів. Має крупний 
продуктивний колос і високу кущистість; 
ü середньостиглий. Виколошується і достигає одночасно з Аль-
батросом одеським. Вегетаційний період 280-285 днів; 
ü середньорослий – 91-95 см, стійкий до вилягання (7-8 балів), 
осипання (8-9 балів) та проростання зерна в колосі (8-9 балів); 
ü висока морозо-зимостійкість (8-9 балів); 
ü вирізняється винятково високою посухостійкістю (9 балів); 
ü має польову стійкість до основних захворювань (у балах): бу-
рої іржі (4-5), стеблової іржі (4-5), летючої і твердої сажки (3-4), 
борошнистої роси (3-4). 
Якість зерна: відноситься до групи надсильних пшениць. 

Вміст сирого протеїну 13,9-14,2%, сирої клейковини 29,0-32,3%, 
сила борошна 357-436 о. а., об’єм хліба із 100 г борошна 1380-1420 
см3, загальна оцінка хліба 4,8-5,3 балів. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, 

циліндричний, середньощільний, остистий. Остюки білі, рівні 
довжині колоса, зазубрені. Колоскова луска овальної форми, 
плече її середніх розмірів, пряме. Зубець середніх розмірів, зі-
гнутий. Кіль середньовиявлений, тупий. Зернівка червона, яйце-
подібна, крупна. Боріздка мілка. 
Агротехнічні вимоги: Сорт вирізняється підвищеною толеран-

тністю до низьких агрофонів та відхилень в строках посіву від 
оптимальних. Має високу позитивну реакцію на внесення азо-
тних добрив. 
Особливості сорту: винятково висока витривалість до різних 

типів посухи. 

ЄДНІСТЬ  
У Реєстрі сортів рослин України на 2008 рік для вирощування в 

степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: М.А.Литвиненко, О.М.Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü інтенсивного типу універсального використання на різних аг-
рофонах і попередниках; 
ü високопродуктивний за рахунок високої кущистості і добре 
озерненого колоса. За роки державного сортовипробування се-
редня врожайність склала 91,1 ц/га, що на 9,4 ц/га вище сортів 
стандартів; 
ü середньоскоростиглий, Вегетаційний період – 282-289 днів; 
ü середньорослий (92-104 см) стійкий до вилягання (7-8 балів), 
осипання (7-8 балів), проростання зерна в колосі (7-8 балів); 
ü зимостійкість висока (8 балів), винятково висока стійкість до 
посухи та жари (8-9 балів); 
ü сорт витривалий (у балах) до твердої сажки – 4-5, септоріозу 
колоса – 7-8, фузаріозу колоса – 5-6, стійкий до бурої та стебло-
вої іржі – 4-5, борошнистої роси – 7-8. 
Якість зерна: сорт вирізняється підвищеними показниками 

якості зерна, відноситься до сильних пшениць. Вміст сирого біл-
ка 11,8-13,4%, сирої клейковини 27,5-29,8%, об’єм хліба – 1420-
1460 см3 зі 100 г борошна, сила борошна – 380-470 о. а. Загальна 
оцінка хліба – 4,7-5,2 бала. 

Апробаційні ознаки: різновид – лютесценс. Колос безостий, бі-
лий, циліндричної форми, середньої щільності, довжина 84-93 
мм. Колоскова луска яйцеподібної форми, довжина 8,9-9,7 мм, 
ширина 3,6-4,4 мм. Плече пряме, широке 0,7-1,1 мм. Зубець коло-
скової луски прямий, довжина 0,8-1,1 мм. Кіль наявний. Зернівка 
червона, яйцеподібної форми, довжина 6,2-6,9 мм, ширина 3,4-3,9 
мм, товщина 2,8-3,3 мм.  
Агротехнічні вимоги: для одержання високої врожайності з ви-

сокими показниками якості зерна слід розміщувати на кращих 
попередниках та вирощувати за інтенсивною технологією. Проте 
і на низькому агрофоні при підживленні рослин може забезпечу-
вати непоганий врожай. 
Особливості сорту: вирізняється підвищеними показниками 

якості зерна, що дає можливість використовувати його в про-
грамах виробництва зерна сильних пшениць. У сорту тривалий 
період післязбирального спокою (60-65 діб), що необхідно вра-
ховувати при визначенні посівних якостей насіння. 

КОСОВИЦЯ  
У Реєстрі сортів рослин України на 2008 р. Рекомендований 

для вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.А. Литвиненко, Н.О. Гончарук, О.М. Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт інтенсивного типу універсального використання на різних 
агрофонах; 
ü висока кущистість (620-820 стебел на 1 м2) та озерненість ко-
лоса (55-78 зерен) забезпечують високу продуктивність. За роки 
державного сортовипробування урожайність становила  66,3-
111,2 ц/га, це на 5,7-15,2% вище сортів-стандартів; 
ü середньоранній, тривалість вегетаційного періоду 278-285 
днів;  
ü середньорослий (96-114 см), стійкий до вилягання (8-9 балів) 
та осипання (7-8 балів); 
ü морозо-зимостійкість висока (8-9 балів), посухостійкий (8-9 ба-
лів); 
ü має польову стійкість до захворювань: летючої та твердої са-
жки (5-6 балів), фузаріозу колоса (4-5 балів), бурої іржі (4-5 балів) 
та борошнистої роси (5-6 балів). 
Якість зерна: відноситься до групи сильних сортів. Вміст си-

рого білка 13,4-14,1%, сирої клейковини 28,4-33,5%, сила борошна 
257-376 о. а., об’єм хліба 1380-1480 см3. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, 

веретеноподібний, середньої щільності, довжина 95-99 мм. Ос-
тюки цупкі, зазубрені, розходяться під кутом 40-450, розміром 50-
70 мм. Колоскова луска овально-ланцетної форми, має слабке 
опушення, довжина 11,2-16,1 мм, ширина 3,1-3,6 мм. Зубець пря-
мий, довжина 2,3-3,6 мм. Плече пряме, вузьке, ширина 0,3-0,7 мм. 
Кіль наявний. Зернівка червона, овальної форми, довжина 6,6-7,5 
мм, ширина 2,8-3,1 мм, товщина 2,3-2,9 мм.  
Агротехнічні вимоги: сорт невибагливий до агрофону, проте 

для одержання високого врожаю високоякісного зерна слід висі-
вати по кращих попередниках та забезпечувати розрахункові до-
зи елементів живлення. Строки сівби та норми висіву звичайні 
для умов вирощування. 
Особливості сорту: має виражену ксероморфну структуру і 

максимально адаптований до посушливих умов. Характеризу-
ється підвищеною витривалістю до низьких агрофонів, відхи-
лень в технології вирощування та відносно краще переносить 
ранні строки сівби. 

ПОДЯКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2008 р., рекомендований для 

вирощування в степовій зоні. 
Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
 Автори: С.П.Лифенко, М.І.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
 Господарські та бiологiчнi характеристики:  

ü високопродуктивний сорт інтенсивного типу. За роки випро-
бування врожайність становила 79,7-88,5 ц/га. У державному сор-
товипробуванні на 4,7-5,9% перевищив стандарти; 
ü середньоранній. Потреба в яровизації середня, чутливість до 
фотоперіоду низька; 
ü морозо-зимостійкість середня (5-6 балів); 
ü високі посухо- та жаростійкість (8-9 балів); 
ü стійкість до хвороб (у балах): жовтої іржі – 8-9, бурої іржі – 6, 
стеблової іржі, летючої сажки і септоріозу – 5-6, твердої сажки – 
5, фузаріозу та вірусу жовтої карликовості ячменю – 4, борошни-
стої роси – 3-4; 
ü стійкість до вилягання, осипання і проростання на пні високі. 

  Якiсть зерна: належить до сильних сортів пшениці. Сила бо-
рошна 410-454 о. а., вміст білка 13,6-14,8%, клейковини 29,3-32,3%, 
вихід борошна 73%. Загальна оцінка хліба 5,0 бала.  

 Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум, з коротким сте-
блом (85-95 см). Колос середній за довжиною (7,5-9,0 см) верете-
ноподібний, середньої щільності (22-24 членики/10 см довжини 



П О С І Б Н И К  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Х Л І Б О Р О Б А  2 0 1 2   

 

 

23 

стрижня). В фазу повної стиглості колос та стебло солом’яно-
жовтого забарвлення. Остюки середньої довжини та цупкості. 
Колоскова луска яйцеподібної форми, середнього розміру, не-
опушена, з добре виявленою нервацією. Плече колоскової луски 
пряме, середньої ширини, зубець середньої довжини, прямий. 
Зернівка червона, яйцеподібно-овальна, середня за крупністю 
(маса 1000 зерен 38,5-40,2 г). 

 Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування за 
звичайною та інтенсивною технологіями, а також в умовах зро-
шення. Попередники: пари, зернобобові культури, кормові трави. 
Добре окуповує витрати при застосовуванні підвищених доз азо-
тних та фосфорно-калійних добрив. При внесенні 100 кг/га аміач-
ної селітри урожай зерна збільшується на 3-4 ц/га, вміст білка на 
1,2-1,8%, сила борошна на 80-150 о. а. Сорт придатний для отри-
мання високоякісного продовольчого зерна. Реакція на вплив 
строків сівби звичайна. Рекомендується для вирощування у зоні 
південного Степу. 

БУНЧУК  
У Реєстрі сортів рослин України з 2009 р. Рекомендований для 

посіву в степовій та лісостеповій зонах. 
Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: С.П.Лифенко, М.І.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü сорт високоінтенсивного степового екотипу, прийнятий за на-
ціональний стандарт для короткостеблових сортів, придатний 
для вирощування на різних агрофонах. Урожайність 75,3-89,4 ц/га 
за роки конкурсних сортовипробувань в інституті формувалася 
за рахунок високої продуктивної кущистості (від 620 до 820 сте-
бел на 1 м2) і високої озерненості (до 55-65 зерен в колосі). Бун-
чук перевищує за продуктивністю сорти-стандарти на 5,7-11,7%; 
максимальна урожайність 102,5 ц/га; 
ü відноситься до групи середньоранніх, з тривалістю періоду 
вегетації 278-283 дні; 
ü короткостеблового типу (висота 85-95 см). Стійкий до виляган-
ня (8-9 балів), осипання (8-9 балів) і проростання зерна на пні (8-9 
балів); 
ü зимостійкість на рівні сорту-стандарту Альбатроса одеського 
(7-8 балів); висока посухо-жаростійкість (8-9 балів); 
ü сорту притаманна групова стійкість до хвороб (у балах): бура 
іржа – 7-8, борошниста роса – 6-7, септоріоз колоса – 5-6, сажкові 
– 3-4. 
Якість зерна: відноситься до сильних сортів пшениці. Вміст 

білка 12,4-13,7%, клейковини 27,6-32,1%, сила борошна (W) 340-
420 о. а., об’єм хліба із 100 г борошна 1440-1720 см3, загальна оці-
нка хліба 4,8-5,2 бала. 
Апробаційні ознаки: різновидність еритроспермум. Колос ци-

ліндричної форми довжиною 9,2-10,8 см, середньої щільності (18-
22 членика на 10 см колоса). Ості цупкі, середньо зазубрені. Ко-
лосова луска яйцеподібної форми, плече слабо скошене. Кіль 
добре виражений. Зубець короткий. 
Агротехнічні вимоги: добре реагує на підвищений агрофон, в 

тому числі на кращі попередники і мінеральні підживлення. 
Особливості сорту: сорту Бунчук притаманне ериктоїдне роз-

ташування листя, що забезпечує рослині краще освітлення і ае-
рацію. У зв’язку з цим норму висіву можна збільшувати на 5-10%. 

ДЮК  
У Реєстрі сортів рослин України з 2009 р. Рекомендований для 

розповсюдження у степовій зоні. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: С.П.Лифенко, М.І.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü сорт високоінтенсивного типу;  
ü врожайність склала 82,3-95,4 ц/га (на 5,1-9,7 ц/га вище сортів-
стандартів). потенціальна врожайність досягає 100 ц/га. 
ü середньоранній за строками дозрівання; 
ü рівень морозостійкості вище середньої;  
ü посухо- та жаростійкість високі;  
ü середньорослий (85-100см), з високою стійкістю до влягання, 
висипання та проростання на пні; 
ü має польову стійкість до бурої та жовтої іржі (6-7 балів), стеб-
лової іржі (5-6 балів). Середньо уражується летючою і твердою 
сажкою та борошнистою росою.  

 Якість зерна: належить до групи сильних сортів пшениці. Вміст 
білка до 13,2-14,3%, клейковини 27,4-28,5%, вихід борошна 74%. 
Фізичні властивості тіста високі (W=370-400 о. а.), об’єм хліба із 
100 г борошна 1380-1420 см3, загальна оцінка хліба 4,6-5,0 балів.  
Апробаційні ознаки: різновидність еритроспермум. Рослина 

невисокого росту, стеблостій вирівняний, листя еректоїдного ти-
пу. Колос білого кольору циліндричної форми, середньої довжи-
ни (9-10 см) та щільності (19-21 колосків на 10 см колосового 
стрижня). Остюки середньої довжини, розходяться в сторони, 
цупкі. Колоскова луска ланцетоподібної форми. Зубець колоско-
вої луски прямий, короткий (1,5-2,0 мм). Кіль добре виявлений, 

доходить до основи луски. Плече вузьке, скошене. Зернівка чер-
вона, яйцеподібно-овальної форми, середня за крупністю, маса 
1000 зернівок 36-42 г. Борозенка неширока та неглибока. 
Агротехнічні вимоги: добре реагує на поліпшення умов виро-

щування. Бажано застосовувати інтенсивну технологію, але сорт 
суттєво не знижує урожай і при застосуванні звичайної техноло-
гії. При кореневому підживленні та додаванні азоту в розчин при 
обробці рослин проти клопа-черепашки збільшує урожай та по-
ліпшує властивості борошна.  
Особливості сорту: степового екотипу, здатний менше реагу-

вати на мінливі погодні умови, кущистість середня, а тому норму 
висіву при пізніх строках сівби можна збільшити на 5-10%.  

ЗАМОЖНІСТЬ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2009 р. Рекомендований для 

розповсюдження у степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: М.А.Литвиненко, Н.О.Гончарук, О.М.Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü високоінтенсивного типу, універсального використання на рі-
зних агрофонах; 
ü генетичний потенціал урожайності досягає 112-118 ц/га. У дер-
жавному сортовипробуванні в гостро посушливому 2007 р. вона 
склала в середньому 64,8 ц/га, що на 4,1 ц/га, або 6,8% вище наці-
ональних стандартів. Вирізняється крупним продуктивним коло-
сом і крупним зерном; 
ü середньостиглий. Вегетаційний період 282-287 діб; 
ü середньорослий – 94-104 см, високостійкий до вилягання і 
осипання; 
ü морозо-зимостійкість вище середнього рівня; 
ü вирізняється винятково високою посухо-жаростійкістю; 
ü характеризується польовою стійкістю до основних захворю-
вань (в балах): бура іржа – 5-6, стеблова іржа – 3-4, борошниста 
роса – 4-5, толерантний до вірусу жовтої карликовості ячменю. 
Якість зерна: хлібопекарські властивості відмінні, вміст білка 

13,8-14,0, вміст сирої клейковини – 29,1-30,1%, сила борошна 280-
398 о. а. загальна хлібопекарська оцінка – 4,8-5,1 бала. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, 

остистий, циліндричної форми, середньої щільності (20-22 коло-
ска на 100 мм стрижня), довжина 109-131 мм. Остюки білі, довжи-
ною 52-65 мм. Колоскова луска яйцеподібної форми, довжина 
10,9-15,1 мм, ширина 3,4-4,2 мм, має слабке опушення зовнішньої 
та внутрішньої поверхні. Зубець прямий, довжиною 2,8-5,3 мм. 
Плече пряме, шириною 0,6-1,1 мм. Кіль наявний. Зернівка черво-
на, овальної форми, довжиною 7,6-8,4 мм, ширина 3,4-3,9 мм, то-
вщина 3,1-3,7 мм. 
Агротехнічні вимоги: генетичний потенціал врожайності і якос-

ті зерна найбільш повно реалізується на високих агрофонах та 
при інтенсивній технології вирощування. Відносно краще реагує 
на ранні строки сівби. 
Особливості сорту: вирізняється високою пластичністю, ста-

лими врожаями в різних агрокліматичних умовах. 

КРАСЕНЬ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2009 р. Рекомендований для 

розповсюдження у степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: С.П.Лифенко, М.І.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü високоврожайний, інтенсивного типу. В різних сортовипробу-
ваннях урожай становив 77,4-94,0 ц/га (на 8,3-28,0 ц/га вище кра-
щих стандартів); 
ü середньоранній з тривалістю вегетаційного періоду 285-287 
днів;  
ü зимо-морозостійкість та посухостійкість високі; 
ü середньорослий (90-110 см). Високостійкий до вилягання, ви-
сипання та проростання зерна в колосі; 
ü стійкий до жовтої іржі (8-9 балів), септоріозу (6-7 балів), летю-
чої сажки (6 балів); середньостійкий до бурої та стеблової іржі, 
борошнистої роси та фузаріозу колосу. 
Якість зерна: належить до сильних сортів пшениці. Вміст білка 

12,6-13,8%, клейковини 27,8-29,3%. Фізичні властивості тіста дуже 
високі (W = 373-454 о. а.), об’єм хліба із 100 г борошна 1440-1720 
см3, загальна оцінка хліба 4,9-5,2 бала.  
Апробаційні ознаки: різновидність феругінеум. Рослини сере-

дньорослі. Колос веретеноподібної форми, середньої довжини 
та щільності. Остюки розходяться в сторони, середньої цупкості 
та довжини. Колоскова луска яйцеподібно-овальної форми з до-
бре вираженою нервацією. Зубець колоскової луски середній, 
прямий. Плече середньої ширини, пряме. Зернівка червона, яй-
цеподібно-овальної форми, середнього розміру (маса 1000 насі-
нин 36,0-41,6 г). 
Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування у лі-

состепу за звичайною та інтенсивною технологіями, а також в 
умовах зрошення. Добре реагує на внесення мінеральних доб-
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рив, особливо азотних. Строки сівби та норми висіву загально-
прийняті. Сорт має підвищену толерантність до гербіцидів типу 
ростових речовин. 
Особливості сорту: завдяки міцному стеблу не вилягає при 

збільшенні норми добрив та може використовуватися на зро-
шенні.  

ЛИТАНІВКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2009 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: М.А.Литвиненко, О.М.Пташенчук та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü високоінтенсивного типу універсального використання на ви-
соких і середніх агрофонах; 
ü сорт здатний формувати високий урожай за рахунок вдалого 
поєднання високої кущистості (712-824 продуктивних стебел на 1 
м2) і крупного, добре озерненого колосу (48-56 зерен в колосі). На 
високому агрофоні конкурсного сортовипробування в інституті 
його урожайність змінювалась в межах 76,3-114,8 ц/га, що вище 
стандартів на 8,2-18,3 ц/га або на 9,6-19,4%. У державному сорто-
випробуванні (2006-2008 рр.) при середній урожайності 62,9 ц/га 
сорт перевищив національні стандарти на 4,1 ц/га, або 7,0%; 
ü за вегетаційним періодом сорт відноситься до середньостиг-
лих, виколошується і дозріває на 3-4 дні пізніше сорту Альбатрос 
одеський; 
ü середньорослий (96-114 см), високостійкий до вилягання, оси-
пання та проростання на пні; 
ü морозо-зимостійкість підвищена (7-9 балів), посухостійкість 
висока на всіх етапах розвитку рослин (7-8 балів); 
ü сорт вирізняється груповою стійкістю до захворювань: бура 
іржа – 7-8 балів, стеблова іржа – 7-8 балів, борошниста роса – 6-7 
балів. Відносно стійкий до фузаріозу колоса, летючої сажки, се-
редньосприйнятливий до твердої сажки. 
Якість зерна: за всіма показниками досягає рівня сильних 

пшениць. У державному сортовипробуванні ці показники склада-
ли: вміст білка 14,0%, клейковини – 30,1%, сила борошна 305 о. а., 
загальна оцінка хліба – 4,6 бала. 
Апробаційні ознаки: різновид лютесценс. Колос білий, безос-

тий (характерні добре виражені остюкоподібні відростки розмі-
ром 2,3-7,0 мм), циліндричной форми, середньої щільності (19-21 
колосок на 100 мм стрижня), довжиною 98-109 мм. Колоскова лу-
ска яйцеподібна, має слабке опушення, довжина 9,5-10,2 мм, ши-
рина 4,1-4,5 мм. Зубець прямий, довжина 0,9-1,3 мм. Плече пряме, 
ширина 0,7-1,4 мм. Маса 1000 зерен 38,6-42,4 г.  
Агротехнічні вимоги: сорт вирізняється груповою стійкістю до 

захворювань і високою позитивною реакцією на підвищення аг-
рофону, можна вирощувати як в умовах богари, так і при зро-
шенні за інтенсивною технологією. 
Особливості сорту: має тривалий період спокою насіння – 45-

50 діб. високостійкий до проростання зерна в колосі при перестої 
і випаданні дощів на дозрілу пшеницю. 

ОТАМАН  
У Реєстрі сортів рослин України з 2009 р. Рекомендуеться для 

поширення в степовій зоні країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: С.П.Лифенко, М.І.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü належить до сортів універсального або напівінтенсивного ти-
пу;  
ü середня урожайність в дослідах з сортовипробування за п’ять 
років становила 78,2 ц/га, що на 10,5% вище національного стан-
дарту. Потенційна врожайність досягає 100 ц/га; 
ü середньоранній за строками дозрівання;  
ü рослини середньорослі (100-105 см), стійкість до вилягання 4,5 
бала; 
ü морозо-зимостійкість вищі за середні показники сортів-
стандартів;  
ü посухо- та жаростійкість високі;  
ü відрізняється високими показниками стійкості до екстремаль-
них чинників;  
ü стійкість до листостеблових хвороб: добра до бурої та жовтої 
іржі (7-8 балів), твердої сажки; слабо уражується борошнистою 
росою, стебловою іржею, кореневими гнилями та фузаріозом 
колоса;  
ü стійкий до висипання та проростання на пні.  
ü Якість зерна: належить до групи сильних сортів пшениці. Фі-
зичні властивості тіста високі (W = 320-390 о. а.). Вміст білка до 
13,5%, клейковини до 26,2%, загальна оцінка хліба 4,9-5,0 бала.  
Апробаційні ознаки: різновидність еритроспермум. Колос ве-

ретеноподібної форми, середньої щільності солом’яно-білого 
кольору. Остюки розходяться в сторони – середньої цупкості та 
довжини. Колоскова луска яйцеподібної форми, плече пряме, 
середньої ширини, у верхній частині колосу трохи підняте, у ни-

жній трохи скошене. Зубець колоскової луски прямий, тонкий, 
середньої довжини. Кіль доходить до основи луски, у верхній 
частині зазублений. Зернівка червона, яйцеподібно-овальної 
форми, середня за крупністю. 
Агротехнічні вимоги: рекомендується для загально прийнятих 

технологій вирощування. Строки сівби та норми висіву звичайні 
для зони вирощування. 

ПОЛЬОВИК  
 У Реєстрі сортів рослин України на 2009 р. Рекомендований 

для вирощування у степовій та лісостеповій зонах.  
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: С.П.Лифенко, М.І.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü сорт проміжного типу інтенсивності (універсальний) з добре 
вираженими ознаками степового екотипу; 
ü урожайність в сортовипробуваннях інституту досягала 73,4-
82,5 ц/га, що є вище сортів-стандартів. На державному сортови-
пробуванні цей показник складав 72,4-85,7 ц/га, що на 6,1-12,7% 
вище стандартів. Висока урожайність формується за рахунок ви-
сокої кущистості (до 600-700 продуктивних стебел на 1 м2) і добре 
вираженої озерненості в колосках колоса (3-4 зернівки в одному 
колоску); 
ü відноситься до групи середньоранніх з тривалістю вегетацій-
ного періоду 280-288 днів; 
ü стійкість до вилягання добра (4,5-5,0 бала), висота стебла 90-
100 см; 
ü у сорту добра морозо-, зимостійкість (6-8 балів), посухо- і жа-
ростійкість (7-8 балів); 
ü стійкість (у балах) до твердої сажки – 7-8, бурої іржі – 8-9, стеб-
лової іржі – 4-5, борошнистої роси – 6-7; 
ü стійкість до осипання і проростання зерна на пні висока. 
Якість зерна: відноситься до групи сильних сортів пшениці. 

Вміст клейковини до 29,1-30,7%, білка 13,7-14,1%, сила борошна 
(W) складає 340-400 о. а., об’єм хліба із 100 г борошна 1520-1760 
см3, загальна оцінка хліба 5,1-5,2 бала. Сорт продовольчого при-
значення. 
Апробаційні ознаки: різновидність еритроспермум. Колос се-

редньої щільності, циліндричної форми, середньої довжини (9,5-
10,6 см). Колоскова луска овальної форми. Кіль доходить до ос-
нови луски. Плече пряме, слабо скошене. Зернівка середніх роз-
мірів (маса 1000 зерен 36,7-43,4 г), борозенка неглибока. 
Агротехнічні вимоги: сорт універсальний і добре адаптований 

для сівби по багатьох попередниках і в різні строки. Разом з тим 
добре реагує на внесення мінеральних добрив, особливо на азо-
тні підживлення. 
Особливості сорту: як сорт проміжного типу за інтенсивністю, 

його можна використовувати для посіву по гірших попередниках 
і при пізніх строках сівби. Польовик як сорт степового типу здат-
ний переносити посухи з меншими втратами, ніж сорти інтенсив-
ного типу. 

ТУРУНЧУК  
У Реєстрі сортів рослин України на 2009 р.  
Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: С.П.Лифенко, М.І.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü сорт належить до інтенсивного типу; 
ü за роки випробування його урожайність становила 63,2-92,8 
ц/га, що на 9-14% вище показників національного стандарту;  
ü середньоранній або скоростиглий; 
ü середньорослий (105-110 см), стійкий до вилягання та виси-
пання; 
ü посухо- та жаростійкість високі, добре адаптований до умов 
Степу, переважно на півдні;  
ü морозо-зимостійкість вищесередної; 
ü стійкість до бурої, жовтої та стеблової іржі добра (6-7 балів), 
слабо уражується борошнистою росою, сажками, кореневими 
гнилями та фузаріозом колоса.  
Якість зерна: належать до групи сильних сортів пшениці. Вміст 

білку 12,8-14,0%, клейковини 25,5-28,1%. Фізичні властивості тіста 
дуже високі (W = 360-380 о. а.), загальна оцінка хліба 5,0 балів.  
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос верете-

ноподібної форми, середньої щільності солом’яно-білого кольо-
ру. Соломина та колос набувають бронзового забарвлення у ро-
ки з підвищеною інсоляцією. Остюки розходяться в сторони, се-
редньої цупкості та довжини. Колоскова луска яйцеподібної фо-
рми, плече пряме, середнє за шириною. Зубець колоскової луски 
прямий, тонкий, гострий, середньої довжини. Кіль доходить до 
основи луски, у верхній частині зазублений. Зернівка червона, 
яйцеподібно-овальної форми, середня за крупністю, борозенка 
неглибока. 
Агротехнічні вимоги: рекомендується для загальноприйнятих 

технологій вирощування. Небажано використовувати для ранніх 
строків сівби.  
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БЛАГОДАРКА  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2010 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: М.А.Литвиненко, Н.О.Гончарук, О.М.Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü високоінтенсивного типу універсального використання на різ-
них агрофонах; 
ü генетичний потенціал урожайності досягає 115-120 ц/га. У дер-
жавному сортовипробуванні в гостро посушливому 2007 р. сере-
дня врожайність склала 65,0ц/га, що на 4,5 ц/га або 7,4% вище на-
ціональних стандартів. Поєднує високу продуктивну кущистість 
(780-920 продуктивних стебел на 1 м2) і крупний, добре озернений 
колос (62-82 зерен на колос); 
ü середньостиглий. Вегетаційний період 282-287 діб; 
ü середньорослий – 97-102 см, стійкий до вилягання, осипання 
та проростання зерна в колосі; 
ü вище середнього рівень морозо-зимостійкості (7-8 балів); 
ü посухо-жаростійкість підвищена (7-8 балів); 
ü характеризується польовою стійкістю до найбільш поширених 
хвороб (у балах): бура іржа – 4-5, стеблова іржа – 4-5, борошнис-
та роса – 4-5, сажкові хвороби – 3-4, підвищена толерантність до 
вірусу жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ). 
Якість зерна: відповідає вимогам до сильних пшениць. Вміст 

білка 13,7-15,1%, вміст клейковини 29,9-31,2%, сила борошна 390-
474 о. а., загальна оцінка хліба 4,9-5,3 бала. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос середньої 

щільності, білий, остистий, пірамідальної форми, крупний (101-
136 мм). Остюки білі, розміром 64,6-88,0 мм. Колоскова луска яй-
цеподібна, має слабке опушення внутрішньої та зовнішньої по-
верхні, довжина 11,2-14,3 мм, ширина 3,6-4,3 мм. Плече колоско-
вої луски пряме за формою, ширина 0,7-1,2 мм, зубець середньо-
зігнутий, довжиною 3,8-4,6 мм. Кіль наявний. Зернівка червона, 
видовжена: довжина 7,7-8,6 мм, ширина 3,5-3,8 мм, товщина 3,0-
3,7 мм.  
Агротехнічні вимоги: має високу позитивну реакцію на підви-

щення агрофону та відносно високий нижній поріг врожайності 
на низькому агрофоні і відхиленнях в технології вирощування. 
Особливості сорту: на сорті ефективно реалізуються всі захо-

ди інтенсифікації вирощування, придатний для умов зрошення. 

ГОДУВАЛЬНИЦЯ  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2010 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: М.А.Литвиненко, О.М.Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü високоінтенсивного типу універсального використання на ви-
соких і середніх агрофонах; 
ü високий генетичний потенціал продуктивності завдяки поєд-
нанню оптимальної продуктивної кущистості (680-760 продуктив-
них стебел на 1 м2) з крупним добре озерненим колосом (58-68 
зерен в колосі). У станційних сортовипробуваннях інституту 
(2004-2008 рр.) урожайність на різних агрофонах складала 68,4-
122,4 ц/га, що вище національних стандартів на 8,4-24,7%. У дер-
жавному сортовипробуванні (2007-2008 рр.) при середній уро-
жайності 68,5 ц/га сорт перевершив національні стандарти на 9%; 
ü середньорослий (98-117 см), стійкий до вилягання, осипання 
та проростання на пні; 
ü морозо-зимостійкість вище середнього рівня (7-8 балів), посу-
хо-жаростійкість високі (7-8 балів); 
ü стійкий до бурої іржі (6-7 балів), середньосприйнятливий до 
борошнистої роси (4-5 балів), толерантний до фузаріозу колоса, 
летючої сажки. 
Якість зерна: відповідає вимогам до сильних пшениць І-ІІІ кла-

су. У держсортовипробуванні вміст білка склав 13,0-14,6%, клей-
ковини 27,2-32,0%, сила борошна 285-419 о. а., загальна оцінка 
хліба – 4,4-4,8 бала. 
Апробаційні ознаки: різновид лютесценс. Колос білий безос-

тий (проявляються остюкоподібні відростки довжиною 2,0-2,5 
мм), довжиною 90-108 мм, середньої щільності (20-21 колосок на 
100 мм стрижня). Колоскова луска овальна, довжина 9,2-10,5 мм, 
ширина 3,7-4,8 мм. Плече пряме, ширина 0,7-0,9 мм. Зубець пря-
мий, довжиною 0,8-1,2 мм. Кіль наявний. Зернівка червона, ова-
льної форми, довжина 7,1-8,1 мм, ширина 3,3-3,6 мм, товщина 2,9-
3,4 мм. Маса 1000 зерен 42-44 г. 
Агротехнічні вимоги: вирізняється винятково високою позити-

вною реакцією на підвищення агрофону, особливо на внесення 
азотних добрив. Максимальна віддача при вирощуванні за інтен-
сивною технологією. Сорт слід використовувати, коли плануєть-
ся урожай 80-100 ц/га. Строки сівби та норми висіву загально-
прийняті для озимої пшениці в зонах вирощування. 

Особливості сорту: висока стійкість до осипання та пророс-
тання зерна в колосі при перестої і випадінні дощів на дозрілу 
пшеницю. Тривалий період спокою насіння – 45-50 діб. 

ЕПОХА  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2010 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: М.А.Литвиненко, М.Г.Максимов, О.М.Пташенчук та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü високоінтенсивного типу універсального використання на ви-
соких і середніх агрофонах; 
ü вирізняється високою продуктивністю. За роки станційного 
сортовипробування він перевершив при середній врожайності 
72,4 ц/га сорт Альбатрос одеський на 13,5 ц/га і Куяльник на 3,5 
ц/га. Високий рівень урожайності забезпечується високою кущи-
стістю (750-800 продуктивних стебел на 1 м2), крупним колосом 
(50-65 зерен в колосі). Генетичний потенціал сорту – 100-110 ц/га; 
ü вегетаційний період – 272-284 днів. Сорт відноситься до сере-
дньостиглих, виколошується і дозріває на 2-4 дні раніше Альбат-
роса одеського; 
ü середньорослого типу (92-104 см), високостійкий до виляган-
ня; 
ü показав високий рівень морозостійкості (8-9 балів) при промо-
рожуванні рослин в пучках при температурах 16...-180С (86,8% 
живих рослин). Посухостійкість 8-9 балів. Добре витримав посу-
ху 2007 р.;  
ü має польову стійкість до бурої іржі (5 балів), стеблової іржі (4 
бали), жовтої іржі (4 бали), борошнистої роси (5 балів). 
Якість зерна: вирізняється оптимальним поєднанням власти-

востей клейкови – високої пружності і достатньої еластичності, 
що зумовлює винятково високі хлібопекарські властивості 
(вміст білка 13,6-14,2%, клейковини 29,5-33,4%, сила борошна 412-
580 о.а., об’єм хліба 1480-1520 см3). 
Апробаційні ознаки: різновидність еритроспермум. Колос 

остистий, білий, з помірним восковим нальотом, довжина 95-105 
мм, середньої щільності (17-21 колосок на 100 мм стрижня). Ості 
білі, зазубрені, розходяться під кутом 450, колоскова луска ова-
льна, кіль наявний. Зубець колоскової луски ледь зігнутий, дов-
гий. Плече пряме широке. Зернівка червона, овальної форми, се-
редньої крупності. Маса 1000 зерен 35-40 г. 
Агротехнічні вимоги: реалізація високої продуктивності дося-

гається при вирощуванні на високих агрофонах за інтенсивної 
технології. 
Особливості сорту: проявив високу позитивну реакціію на ви-

сокий фон мінерального азотного живлення (прибавка 26,5%) та 
стабільність урожайності в залежності від строків сівби. 

ЗАГРАВА  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2010 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: М.А.Литвиненко, О.М.Пташенчук та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü високоінтенсивного типу універсального використання на ви-
соких і середніх агрофонах; 
ü сорт формує високий урожай за рахунок поєднання крупного, 
добре озерненого колосу (54-62 зерен в колосі) і високої кущис-
тості (633-715 продуктивних стебел на 1 м2). За роки станційного 
випробування врожайність сорту в середньому склала 74,3 ц/га, 
що на 7,1 ц/га (8,9%) вище національних стандартів. Генетичний 
потенціал сорту – 100-110 ц/га; 
ü вегетаційний період 278-283 днів, сорт відноситься до серед-
ньостиглих; 
ü середньорослого типу (92-101 см), високостійкий до виляган-
ня; 
ü характеризується підвищеною посухо-жаростійкістю (9 балів) 
та морозостійкістю (7-8 балів); 
ü має польову стійкість до борошнистої роси (5-6 балів), бурої 
іржі (4-5 балів), стеблової іржі (5-6 балів).  
Якість зерна: хлібопекарські якості відмінні (вміст білка 13,3-

14,6%), сирої клейковини 28,5-33,5%, сила борошна 320-380 о. а., 
об’єм хліба 1180-1420 см3, загальна хлібопекарська оцінка – 4,4-
5,1 бала. Високий рівень хлібопекарських якостей визначається 
оптимальним сполученням пружності й еластичності тіста. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, 

остистий, нещільний, пірамідальної форми, довжиною 110-126 
мм. Ості білі, довжиною 62-94 мм. Колоскова луска яйцеподібної 
форми, має слабке опушення внутрішньої та зовнішньої поверх-
ні, довжина13,3-20,4 мм, ширина 3,5-4,1 мм. Зубець прямий, або 
ледь зігнутий, довжина 6,1-10,2 мм. Плече піднесене, ширина 0,4-
0,6 мм. Кіль наявний. Зернівка червона, видовженої форми, дов-
жина 7,3-8,9, ширина 3,4-3,7, товщина 3,1-3,5 мм. 
Агротехнічні вимоги: за реакцією на агрофон відноситься до 

високоінтенсивного типу. Реалізація високої продуктивності до-
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сягається при вирощуванні на високих агрофонах за інтенсивної 
технології. 
Особливості сорту: проявив високу позитивну реакцію на фон 

мінерального азотного живлення. Добре виражені ознаки адап-
тивності забезпечують достатній рівень стабільності у варіюю-
чих екологічних і агротехнічних умовах. 

ІСТИНА  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2010 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.А.Литвиненко, О.М.Пташенчук та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü високоінтенсивного типу універсального використання на ви-
соких і середніх агрофонах; 
ü за роки випробування в інституті урожайність склала в серед-
ньому 77,8 ц/га, що на 6,2-9,4 ц/га вище національних стандартів;  
ü вегетаційний період – 276-282 днів. Сорт відноситься до сере-
дньостиглих; 
ü середньорослого типу (92-98 см), стійкий до вилягання, виді-
ляється високою стійкістю до осипання і проростання на пні; 
ü проявив високу стійкість до низьких температур (7-8 балів) та 
посухостійкість на всіх етапах онтогенезу; 
ü особливістю сорту є його висока стійкість до бурої, стеблової 
іржі та борошнистої роси (7-9 балів). Добре витримує середній і 
вище середнього рівень інфекційного навантаження.  
Якість зерна: вміст білка 13,2-14,6%, сирої клейковини 26-34%, 

сила борошна 316-420 о. а.; об’єм хліба 1680-1700 см3, загальна 
хлібопекарська оцінка 5,2 бала. Це типово сильна пшениця. 
Апробаційні ознаки: різновид лютесценс. Колос білий, або со-

лом’яно-жовтий, середній за довжиною та щільністю. Колоскова 
луска овально-ланцетної форми, опушення слабке. Плече округ-
ле, середньої ширини. Кіль наявний. Зубець середньозігнутий, 
короткий. Зернівка червона, крупна. 
Агротехнічні вимоги: добре реагує на високий рівень азотного 

живлення (ріст врожайності на 24,5%) і проявляє середній рівень 
стабільності при посіві на різних попередниках і строках сіву. 
Особливості сорту: відноситься до чистолінійних (формула 

електрофорезу запасних білків – 4 4 4 4 2 4 1 1 2 1) і відтворюєть-
ся за традиційною і спрощеною схемою первинного насінництва. 

МІСІЯ  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2010 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.А.Литвиненко, Н.О.Гончарук, О.М.Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü інтенсивного типу універсального використання на різних аг-
рофонах; 
ü генетичний потенціал урожайності складає 115-120 ц/га. У дер-
жавному випробуванні в гостропосушливих умовах 2007 року 
одержано середню врожайність 66,9 ц/га, що на 4,9 ц/га, або 7,9% 
вище національних стандартів. Має високу продуктивну кущис-
тість і формує крупне високонатурне зерно; 
ü середньостиглий. Вегетаційний період 283-287 діб; 
ü середньорослий – 95-104 см, стійкий до вилягання (8-9 балів), 
осипання (7-8 балів); 
ü висока морозо-зимостійкість (8-9 балів); 
ü винятково висока посухо-жаростійкість (9 балів); 
ü польова стійкість до основних захворювань (в балах): бура 
іржа – 5-6, стеблова іржа – 4-5, борошниста роса – 4-5, сажкові 
хвороби – 4-5, септоріоз листя – 5-6, витривалий до ВЖКЯ. 
Якість зерна: відповідає вимогам до сильних пшениць. Вміст 

білка 13,8-14,1%, вміст клейковини 28,0-29,5%, сила борошна 320-
376 о. а., загальна оцінка хліба – 4,6-4,9 бала. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, пі-

рамідальний, середньої щільності, довжиною 92-100 мм. Остюки 
білі, цупкі, зазубрені, завдовжки 7-8 см, розташовані під кутом 40-
450, довжина 11,8-13,4 мм, ширина 4,0-4,5 мм. Плече пряме, шири-
на 1,1-1,4 мм. Зубець прямий, довжина 2,3-5,9 мм. Кіль наявний. 
Зернівка червона, по формі видовжена: довжина 6,7-8,9 мм, ши-
рина 3,6-4,1 мм, товщина 3,1-3,6 мм. Маса 1000 зерен 38-44 г. 
Агротехнічні вимоги: максимальна реалізація генетичного по-

тенціалу продуктивності досягається на високих агрофонах та 
при інтенсивній технології вирощування. Високий рівень адапти-
вних властивостей забезпечує стабільність урожайності і відно-
сно високий її нижній поріг при будь-яких несприятливих умовах 
вирощування. 
Особливості сорту: вирізняється винятково високою посухо-

жаростійкістю. 

СЛУЖНИЦЯ  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2010 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 

Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 
центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.А.Литвиненко, О.М.Пташенчук, та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü високоінтенсивного типу універсального використання на ви-
соких і середніх агрофонах; 
ü вирізняється високим генетичним потенціалом продуктивності 
за рахунок поєднання хорошої кущистості (624-786 продуктивних 
стебел на 1 м2) та крупного високоозерненого колосу (52-62 зе-
рен). За роки конкурсного сортовипробування в інституті уро-
жайність на різних агрофонах складала 62,7-118,4 ц/га, що вище 
національних стандартів на 7,2-21,3%. У державному сортови-
пробуванні (2007-2008 рр.) при середній урожайності 64,7 ц/га, 
сорт перевищив національні стандарти на 6,0 ц/га, або 10,1%; 
ü середньостиглий. Виколошується і дозріває на 2-3 дні пізніше 
Альбатроса одеського; 
ü середньорослий (98-115 см), стійкий до вилягання, осипання, 
висо-костійкий до проростання на пні. Тривалий період спокою 
насіння (45-50 діб); 
ü морозо-зимостійкість вище середньої (7-8 балів), посухостій-
кість висока на всіх етапах розвитку рослин (7-8 балів); 
ü Стійкий до бурої іржі (6-7 балів), середньосприйнятливий до 
борошнистої роси (4-5 балів), толерантний до стеблової іржі, фу-
заріозу колоса, летючої сажки, середньосприйнятливий до твер-
дої сажки. 
Якість зерна: відповідає вимогам до сильних пшениць. У дер-

жавному сортовипробуванні вміст білка склав 14,6-15,5%, клей-
ковини 31,2-34,4%, сила борошна 285-526 о. а., загальна оцінка 
хліба 4,8-5,1 бала. 
Апробаційні ознаки: різновид лютесценс. Колос білий, безостий 

(наявні остюкоподібні відростки 3,6-8,0 мм), циліндричний, щіль-
ність середня (19-21 колосок/100 мм стрижня), довжина 98-107 мм. 
Колоскова луска овальна, слабо опушена, довжина 9,2-10,3 мм, 
ширина 3,6-4,1 мм. Зубець прямий, довжина 0,8-0,9 мм. Плече пря-
ме, скошене, ширина 0,7-1,1 мм. Кіль наявний. Зернівка червона, 
овально-яйцеподібної форми, довжина 6,3-7,2 мм, ширина 3,1-3,6 
мм, товщина 2,6-3,1 мм. Маса 1000 зерен 42,5-43,4 г. 
Агротехнічні вимоги: Для реалізації потенціалу продуктивності 

слід розміщувати на кращих попередниках, вирощувати за інтен-
сивною технологією. Строки сівби та норми висіву звичайні, за-
лежать від стану грунту та зони вирощування. 
Особливості сорту: вирізняється високою стійкістю до оси-

пання та проростання зерна в колосі при перестої і випадінні 
дощів.  

БОРВІЙ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р. Рекомендований для 

вирощування у степовій зоні України. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: С.П.Лифенко, М.I.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
 Господарськi та біологічні характеристики:  

ü Інтенсивного типу, з високою врожайністю та продуктивною 
кущистістю; 
ü середнiй врожай за роки конкурсного сортовипробування 
склав 67,1-96,7 ц/га, що на 3,7-8,4% перевищує показники сорту-
стандарту; 
ü середньораннiй, тривалiсть вегетацiйного перiоду 285-290 
днiв, але в деякі роки достигає одночасно зі скоростиглою гру-
пою сортів;  
ü морозостiйкiсть на рiвнi показникiв Альбатроса одеського;  
ü зимостiйкiсть, посухостiйкiсть та жаростiйкiсть високi;  
ü середньо уражується борошнистою росою, бурою та жовтою 
іржею, летючою і твердою сажкою та фузаріозом колоса; 
ü стiйкiсть до вилягання, осипання та проростання на пні висо-
ка. 

 Якiсть зерна: належить до сортів сильної пшениці. Сила боро-
шна 390-495 о. а., вмiст клейковини 27,5-29,5%, білка 13,0-14,0%, 
вихід борошна 73%. Загальна оцiнка хлiба 5,0 балів.  

 Апробацiйнi ознаки: рiзновид еритроспермум, вiдноситься до 
короткостеблового типу (90-95 см). Колос веретеновидний, се-
реднiй за довжиною (7,5-9,0 см), щiльний. Пiсля дозрiвання колос 
і стебло мають бронзовий вiдтiнок. Колоскова луска яйцеподіб-
на, з добре виявленою нервацiєю. Зубець колоскової луски пря-
мий, тонкий, середньої довжини. Плече вузьке, скошене або 
пряме, кіль добре виявлений. Остюки середньої довжини, роз-
ходяться в сторони, середньоцупкi, солом'яно-жовтi. Зерно чер-
воне, середнє за крупнiстю (маса 1000 зерен 37-41 г), яйцевидної 
форми, борозенка неглибока. Форма куща сланка. Листя середнi 
за довжиною i шириною, яскраво-зеленого кольору, воскова по-
волока майже вiдсутня.  
Агротехнiчнi вимоги: інтенсивного типу, рекомендується для 

звичайних i кращих умов вирощування (інтенсивні технології, 
кращі попередники та на зрошенні). Добре окуповує витрати при 
застосуванні високих доз азотних добрив. При зрошенні можли-
ве внесення до 120 кг/га азоту. Негативно реагує на дуже ранні 
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строки сівби. Рекомендується для вирощування у південній сте-
повій зоні України. 

ЖАЙВІР  
У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р. Рекомендований для 

вирощування у степовій зоні України. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
 Автори: С.П.Лифенко, М.I.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
 Господарськi та біологічні характеристики:  

ü високоінтенсивного типу степової екології; 
ü середнiй врожай за роки конкурсного сортовипробування 
склав 79,3 ц/га, що на 5,4% перевищує стандарти. Потенційна 
урожайність більше 100 ц/га; 
ü середньораннiй, тривалiсть вегетацiйного перiоду 282-290 
днiв;  
ü морозостiйкiсть вище середньої;  
ü стійкість до грибних захворювань висока (8-9 балів); 
ü зимостiйкiсть, посухо- та жаростiйкiсть високi; 
ü стiйкий до вилягання, осипання та проростання на пні. 

 Якiсть зерна: належить до сортів сильної пшениці. Сила боро-
шна 320-514 о. а., вмiст клейковини 27,5-29,5%, білка 13,0-14,0%, 
вихід борошна 73%. Загальна оцiнка хлiба 5,0 балів.  

 Апробацiйнi ознаки: рiзновид еритроспермум, вiдноситься до 
середньорослого типу (85-100 см). Колос веретеноподібний, се-
редньої та вищесередньої довжини і щiльності. Пiсля дозрiвання 
колос і стебло мають бронзовий вiдтiнок. Колоскова луска яйце-
подібна, з добре виявленою нервацiєю. Зубець колоскової луски 
прямий, тонкий, середньої довжини. Плече середньої ширини, 
пряме, у лусках з нижньої частини колоса воно слабо скошене, 
кіль добре виражений. Остюки середньої довжини, розходяться 
в сторони, середньоцупкi, солом'яно-жовтi. Зерно червоне, се-
реднє за крупнiстю (маса 1000 зерен 37-41 г), яйцеподібної фор-
ми, борозенка неглибока. Форма куща сланка. Листя середнi за 
довжиною i шириною, прапорцевий листок трохи звисаючий. 
Восковий наліт середньої інтенсивності. 
Агротехнiчнi вимоги: високоінтенсивного типу, рекомендуєть-

ся для звичайних i кращих умов вирощування (інтенсивні техно-
логії, кращі попередники). Добре реагує на азотні добрива підви-
щенням урожайності та покращенням технологічних якостей зер-
на. Негативно реагує на дуже ранні строки сівби.  

УЖИНОК  
У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р. Рекомендований для 

вирощування у степовій та лісостеповій зонах України. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
 Автори: С.П.Лифенко, М.I.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
 Господарськi та біологічні характеристики:  

ü інтенсивного типу, степової екології; 
ü за даними державного сортовипробування урожайність склала 
у Степу 74,3 ц/га (+15,5 ц/га до стандарту), Лісостепу – 69,0 ц/га 
(+4,9 ц/га), Поліссі – 61,1 ц/га (+8,0 ц/га). У дослідах інституту сорт 
досягає урожайності 100 ц/га; 
ü за тривалістю вегетаційного періоду – середньораннiй; 
ü морозостiйкiсть вище середньої;  
ü стійкість до грибних захворювань підвищена;  
ü зимостiйкiсть добра 
ü посухостійкість і жаростiйкiсть високi; 
ü стiйкий до вилягання, осипання та проростання на пні. 

 Якiсть зерна: належить до групи сортів сильної пшениці. Сила 
борошна 310-390 о. а., вмiст клейковини 26,5-28,2%. Загальна 
оцiнка хлiба 5,0 балів.  

 Апробацiйнi ознаки: рiзновид еритроспермум, вiдноситься до 
середньорослого типу (85-95 см). Колос веретеноподібний, сере-
дньої довжини та щiльності. Пiсля дозрiвання колос та стебло 
мають солом’яно-жовтий вiдтiнок. Колоскова луска яйцеподібна, 
з добре виявленою нервацiєю. Плече вузьке, скошене, пряме, у 
лусках середньої частини колоса, кіль добре виржений. Зубець 
колоскової луски ледь зігнутий, короткий. Остюки середньої до-
вжини, розходяться в сторони, середньоцупкi, солом'яно-жовтi. 
Зерно червоне, середнє за крупнiстю (маса 1000 зерен 37-41 г), 
яйцеподібної форми, борозенка неглибока. Форма куща сланка. 
Листя середнi за довжиною i шириною, прапорцевий листок сла-
бозвисаючий. Восковий наліт середньої інтенсивності. 
Агротехнiчнi вимоги: рекомендується для вирощування за ін-

тенсивною та звичайною технологіями. Добре реагує на азотні 
добрива підвищенням урожайності та покращенням технологіч-
них якостей зерна. Середньочутливий до змін строків сівби. 

ВАТАЖОК  
У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р. Рекомендований для 

вирощування у степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
 Автори: С.П.Лифенко, М.I.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
 Господарськi та біологічні характеристики:  

ü високоінтенсивного типу степової екології; 
ü за роки конкурсного сортовипробування урожайність склала 
79,7-88,7 ц/га (на 6,8-10,1 ц/га вище сортів стандартів). Потенційна 
врожайність перевершує 100 ц/га. Сорту властива висока озер-
неність колосу; 
ü за тривалістю вегетаційного періоду середньораннiй (278-285 
діб); 
ü морозо-зимостiйкiсть вище середньої;  
ü стійкість до грибних захворювань підвищена;  
ü добре адаптваний до екстремального впливу абіотичних та 
біотичних чінників; 
ü напівкарлик високостiйкий до вилягання, осипання та пророс-
тання на пні. 

 Якiсть зерна: належить до групи сортів сильної пшениці. Сила 
борошна 320-370 о. а., вмiст клейковини 28,3-28,9%. Загальна 
оцiнка хлiба 5,0 балів.  

 Апробацiйнi ознаки: рiзновид еритроспермум, вiдноситься до 
корткостеблового типу (85-90 см). Колос веретеноподібний, се-
редньої довжини та щiльності. Пiсля дозрiвання колос та стебло 
мають світло-жовте забарвлення. Стебло середньої товщини, 
невиповнене. Колос майже не поникає. Колоскова луска яйцепо-
дібна або трохи видовжена, з добре виявленою нервацiєю. У се-
редній частині колоса плече луски середнє, слабо скошене, кіль 
добре виражений. Зубець колоскової луски ледь зігнутий, серед-
ній за довжиною. Остюки середньої довжини, розходяться в сто-
рони, середньоцупкi, солом'яно-жовтi. Зерно червоне, середнє за 
крупнiстю (маса 1000 зерен 35-40 г), яйцеподібної форми, боро-
зенка неглибока. Форма куща сланка. Листя середнi за довжиною 
i шириною. Восковий наліт середньої інтенсивності. 
Агротехнiчнi вимоги: високоінтенсивного типу, рекомендуєть-

ся для вирощування за інтенсивною та звичайною технологіями, 
а також в умовах зрошення. Добре реагує на азотні добрива під-
вищенням урожайності та покращенням технологічних якостей 
зерна.  Середньочутливий до змін строків сівби. 

ЗОРЕПАД  
У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р.  
Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: С.П.Лифенко, М.І.Єриняк, В.П.Федченко та ін.  
Господарські та біологічні характеристики:  

ü високоінтенсивного типу з потенціалом продуктивності до 95-
105 ц/га та доброю стійкістю до біотичних і абіотичних стресових 
факторів;  
ü жаростійкість та посухостійкість високі; 
ü середньоранній, колоситься на день раніше сорту-стандарту. 
Чутливість до фотоперіоду низька, потреба в яровизації серед-
ня; 
ü морозостійкості вище середньої; 
ü стійкість до хвороб: висока до бурої іржі (5-6 балів), жовтої ір-
жі (7-8 балів), борошнистої роси (5-6 балів); підвищена до септо-
ріозу та фузаріозу по (4-5 балів); 
ü високо стійкий до вилягання та осипання. 
Якість зерна: належить до групи надсильних сортів пшениці, 

за цим показником – один з кращих сортів в Україні. Сила борош-
на до 480-510 о. а., вміст білка до 13,2-13,8%, клейковини 27,3-
30,2%. Загальна оцінка хліба – 5,0-5,2 балів. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум, середньорослий 

(85-105 см), колос веретеноподібний, не щільний (18-20 колосків 
на 10 см довжини). Колоскова луска яйцеподібно-овальної фор-
ми, середніх розмірів. Зубець колоскової луски короткий, пря-
мий, плече середньої ширини, кіль не зазубрений, зубці лише у 
верхній його частині, доходить до основи луски. Остюки серед-
ньої довжини і цупкості, розходяться в сторони. Зерно червоне, 
не крупне (маса 1000 шт. 38-42 г), яйцеподібної форми, борозенка 
неширока, неглибока. Форма куща напіврозлога, кущистість вище 
середньої – 2-3 продуктивних стебла на рослину. Сорт схильний 
до утворення зерен в 3-4 квітках колосків.  
Агротехнічні вимоги: добре пристосований для вирощування 

як за інтенсивною, так і за звичайною технологіями. Негативно 
реагує як на дуже ранні, так і на пізні строки сівби. Кращі попере-
дники – чисті та зайняті пари, зернобобові та просапні культури, 
багаторічні трави, які рано звільняють поле. Зорепад, один з 
найбільш придатних сортів для отримання високоякісного про-
довольчого зерна. Дуже добре реагує на підживлення азотними 
добривами. При внесенні 100 кг/га аміачної селітри прибавка 
врожаю складає до 7-8 ц/га. 

НЕБОКРАЙ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р.  
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: С.П.Лифенко, М.І.Єриняк, В.П.Федченко та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü короткостебловий, інтенсивного типу. Високоврожайний, уро-
жайність в конкурсних випробуваннях складала 86,3-94,8 ц/га, що 
на 5,7-7,4% перевищує показники сортів стандартів; 
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ü середньоранній, тривалість вегетаційного періоду 288-290 діб; 
з середньою потребою в яровизації і з низькою чутливістю до 
фотоперіоду; 
ü морозостійкість вище середньої (5-6 балів), посухо- та жаро-
стійкість високі (7-8 балів); 
ü висока стійкість до борошнистої роси (7 балів), бурої іржі (8 
балів), жовтої іржі (8-9 балів) летючої сажки (8-9 балів); вища за 
середню – до септоріозу (6-7 балів), фузаріозу (5 балів), твердої 
сажки (4-5 бали); 
ü стійкий до вилягання, осипання та проростання на пні. 
Якість зерна: належить до надсильних сортів пшениці (сила 

борошна 410-490 о. а.), оцінка хліба 5,0 баллів. 
Апробаційні ознаки: різновид еротриспермум, висота рослини 

95-105 см, продуктивна кущистість підвищена (до 3-4 стебел на 
рослину). Колос білий, веретеноподібної форми, середньої 
щільності, довжиною 8-10 см. Остюки середньої довжини та цуп-
кості, колоскова луска яцеподібно-овальної форми з середньо 
вираженою нервацією, зубець короткий, прямий. Плече серед-
ньої ширини, слабо скошене. Зернівка червона яцеподібно-
овальної форми, маса 1000 зерен 38-42 г. 
Агротехнічні вимоги: придатний для інтенсивних технологій 

вирощування. Добре реагує на внесення мінеральних та органіч-
них добрив. Підживлення азотом в дозі 60-90 га в д. р. підвищую 
врожай на 4-6 ц/га, вміст білку 1,4-1,6% і силу борошна 100 о. а. 
На дуже ранній строк сівби реагує негативно. 

ПИЛИПІВКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р.  
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: С.П.Лифенко, М.І.Єриняк, В.П.Федченко, Т.П.Нарган, 

М.Ю.Наконечний 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü напівінтенсивного типу, степової екології, урожайність 72,4-
80,9 ц/га, що на 6,9% вище від показників сорту-стандарту Одесь-
ка 267; 
ü середньоранній, колоситься та дозріває на 1-2 доби раніше 
Одеської 267;  
ü тривалість яровизаційного періоду та фотоперіодична чутли-
вість середні; 
ü посухостійкість вище середньої; морозо-зимостійкість висока; 
ü стійкість до летючої сажки (8 балів), жовтої іржі (7 балів), сеп-
торіозу (6-7 балів), фузаріозу колосу (5-6 бали); 
ü стійкий до проростання зерна на пні; 
ü стійкість до вилягання вище середньої. 

 Якість зерна: належить до сильних сортів пшениці, сила бо-
рошна 280-450 о. а., вмiст білку 12,5-14,0%, об’єм хліба 1480 см3, 
загальна оцiнка хлiба 4,8-5,0 балів. Оцінка хліба 5,0 баллів. 
Апробаційні ознаки: різновид еротриспермум, середньо рос-

лий, висота рослини 110-120 см. Колос веретеноподібний, серед-
ньої щільності та довжини, після дозрівання світло-білого ко-
льору. Остюки середні за розміром, розходяться в сторони, не 
цупкі. Колоскові луски овально- яйцеподібні; зубець короткий 
(2мм), нервація добре виражена, кіль доходить до основи луски, 
плече середньої ширини, пряме або трохи скошене. Зерно чер-
воне, овальне, маса 1000 зерен 38-40,5 г. 
Агротехнічні вимоги: сорт найбільш придатний для викорис-

тання при звичайних технологіях вирощування по гірших попе-
редниках. На відміну від сортів інтенсивного типу менш чутли-
вий до зміщення строків сівби, як у бік ранніх так і пізніх. На збі-
днених на поживні речовини полях добре реагує підвищенням 
урожайності та покращенням якості зерна. Дуже великі дози азо-
тних добрив можуть викликати вилягання посіву. 

ГОЛУБКА  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р. Рекомендований для 

вирощування у степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: М.А.Литвиненко, Н.О.Гончарук, О.М.Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü інтенсивного типу універсального використання на різних аг-
рофонах; 
ü високу продуктивність забезпечують висока кущистість (760-
826 продуктивних стебел на 1 м2 та крупний, добре озернений 
колос (62-68 зерен). За роки державного сортовипробування 
(2009-2010 рр.) при середній врожайності 81,2 ц/га перевищив на-
ціональні стандарти на 6,3-9,4 ц/га (8,4-13,1%); 
ü скоростиглий (виколошується і дозріває на 2-3 дні раніше сор-
ту Куяльник); 
ü середньорослий (86-92 см), високостійкий до вилягання (8-9 
балів), осипання (7-8 балів) та проростання на пні (5-6 балів); 
ü морозо-зимостійкість вище середнього рівня (7-8 балів), посу-
хо-жаростійкість висока (8-9 балів); 
ü має польову стійкість до фітозахворювань (у балах): летючої і 
твердої сажки – 5-6, бурої іржі – 4-5, борошнистої роси – 5-6. 

Якість зерна: сорт має відмінні показники якості зерна сильної 
пшениці. Вміст білку – 13,2-13,8%, сирої клейковини – 28,3-32,4%, 
сила борошна – 290-335 о. а., об’єм хліба із 100 г борошна – 1380-
1420 см3, загальна хлібопекарська оцінка – 4,4-4,8 балів. 
Апробаційні ознака: різновид еритроспермум, колос білий, пі-

рамідальної форми, середньої довжини (9,8-10,8 см) і щільності 
(21-23 членика на 10 см стрижня). Остюки цупкі, зазубрені, розхо-
дяться під кутом 40-450. Колоскова луска овальна (довжина без 
зубця 9,2-9,6 мм, ширина – 3,8-4,4 мм). Кіль слабо виявлений, 
плече пряме, вузьке (0,51-0,58 мм). Зубець довгий (3,61-3,74 мм), 
прямий. Зернівка червона, овальної форми, середньої крупності 
(довжина 6,44-6,83 мм; ширина 3,16-3,38 мм; відношення довжини 
до ширини 1,98-2,19), боріздка неглибока. 
Агрономічні вимоги: має високу позитивну реакцію на підви-

щення агрофону (К = 8,6-9,3), витривалий до низьких і середніх 
агрофонів. 
Особливості сорту: виражена ксероморфна структура, макси-

мально адаптований до посушливих умов вирощування. У 
зв’язку з підвищеною потребою у яровизації (54-56 діб) відносно 
краще переносить ранні строки сівби. 

ЖУРАВКА  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р. Рекомендований для 

вирощування у степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.А.Литвиненко, Н.О.Гончарук, О.М.Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü універсального типу для вирощування на різних агрофонах; 
ü високопродуктивний. За роки державного сортовипробування 
(2009-2010 рр.) забезпечив урожайність в середньому 76,2 ц/га, 
що на 5,8 ц/га (7,2%) вище національних стандартів. Вирізняється 
високою продуктивною кущистістю (720-810 продуктивних сте-
бел на 1 м2). Колос середньої величини, добре озернений (46-58 
зерен в колосі); 
ü середньоскоростиглий. Вегетаційний період 276-283 дні; 
ü середньорослий (102-107 см). Стійкий до вилягання (7-8 балів), 
осипання (7-8 балів), до проростання зерна на пні (7-8 балів); 
ü підвищена морозо-зимостійкість (8-9 балів), винятково висока 
посухостійкість (9 балів), має ксероморфну структуру; 
ü польова стійкість до борошнистої роси (5-6 балів), бурої іржі 
(4-5 балів). 
Якість зерна: відноситься до групи екстрасильних пшениць. 

Вміст білку 13,4-13,8%, сирої клейковини 29,5-34,6%, сила борош-
на 380-420 о. а., об’єм хліба із 100 г борошна 1460-1480 см3, зага-
льна оцінка хліба 4,6-4,8 бали. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум, колос білий, 

остистий, пірамідальної форми, середньої довжини (9,6-10,2 см), 
середньої щільності (21-23 члеників на 10 см стрижня). Колоско-
ва луска овальна, середніх розмірів (довжина без зубця 8,5 мм, 
ширина 4,0 мм), нервація виявляється слабо. Зубець колоскової 
луски прямий, короткий (1,8-2,1 мм). Плече колоскової луски 
пряме, шириною 0,68-0,71 мм. Кіль слабо виявлений. Зернівка 
червона, середніх розмірів (довжина 6,6-7,3 мм; ширина 3,2-3,7 
мм; відношення довжини до ширини 2,1), бороздка зернівки не-
глибока, коротка. 
Агротехнічні вимоги: для реалізації високого генетичного по-

тенціалу врожайності і якості зерна сорт слід розміщувати на 
кращих попередниках і вирощувати за інтенсивною технологією. 
Вирізняється високою витривалістю до низьких і середніх агро-
фонів, придатний для вирощування на непарових попередниках. 
Особливості сорту: вдало поєднує високу продуктивність, 

відмінні показники якості зерна та стійкість до екстремальних 
умов посухи. 

КНЯГИНЯ  ОЛЬГА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р. Рекомендований для 

вирощування у степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: Л.Т.Бабаянц, М.А.Литвиненко, О.М.Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü високоінтенсивного типу, короткостебловий (86-92 см), стійкий 
до вилягання і осипання; 
ü проявляє високу врожайність – у держсортовипробуванні 
(2009-2010 рр.) урожайність склала в середньому 86,8 ц/га, що 
вище національних стандартів на 7,3-9,4 ц/га (12,2-13,2%). Виріз-
няється високою продуктивною кущистістю (816-965 продуктив-
них стебел на 1м2); 
ü середньостиглий – період вегетації складає 277-279 днів; 
ü підвищена морозостійкість (7-8 балів), висока посухостійкість 
(8-9 балів); 
ü добре виражена комплексна стійкість до хвороб: бурої іржі (6-7 
балів), стеблової іржі (6-7 балів), жовтої іржі (6-7 балів), борош-
нистої роси (8-9 балів), септоріозу (6 балів), фузаріозу колосу (5-6 
балів), твердої сажки (9 балів). У сорту ідентифікована чужорідна 
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транслокація, що в певній мірі пов’язано зі стійкістю до захво-
рювань і дещо знижує технологічні показники борошна. 
Якість зерна: є цінною пшеницею за якістю зерна. Вміст білку 

12,8-13,6%, клейковини 29,3-32,7%, сила борошна 236-290 о.а., за-
гальна хлібопекарська оцінка 3,8-4,2 бали.  
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Остюки довгі, 

зазубрені. Колос білий, пірамідальної форми, середній за довжи-
ною (9,4-10,2 см, середньої щільності (21-23 членика на 10 см 
стрижня). Колоскова луска яйцеподібна, довжина без зубця 9,49-
9,55 мм, ширина 3,96-4,25 мм. Зубець прямий, середньої довжини 
(3,98-4,63 мм). Плече колоскової луски пряме, ширина 0,52-0,64 
мм. Зернівка овальної форми, довжина 7,79-8,46 мм, ширина 3,47-
3,53 мм, відношення довжини до ширини 2,20-2,40. 
Агротехнічні вимоги: вирізняється високою позитивною реак-

цією на підвищення агрофону (К=9,6-12,4). Найбільш високий рі-
вень реалізації потенціалу продуктивності досягається при інте-
нсивній технології вирощування і при зрошенні. Сорт витримує 
загущені посіви і збільшує урожайність з підвищенням норм ви-
сіву до 5,5-6,0 млн. схожих зерен/га. 
Особливості сорту: комплексна стійкість до захворювань, ви-

сока загальна і продуктивна кущистість, які забезпечують конку-
рентну здатність в біоценозі з бур’янами, дають можливість ви-
користовувати сорт за технологіями органічного землеробства. 

ЛАСТІВКА  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р. Рекомендований для 

вирощування у степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: Л.Т.Бабаянц, М.А.Литвиненко, О.М.Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт інтенсивного типу універсального використання на висо-
ких агрофонах; 
ü проявляє високу врожайність. У державному сортовипробу-
ванні (2009-2010 рр.) забезпечив урожайність в середньому 78,4 
ц/га і перевищив національні стандарти на 5,2-8,3 ц/га, або на 7,5-
9,8%. Формує крупне (маса 100 зерен 42-46 г), добре виповнене 
зерно. Продуктивна кущистість середня (680-765 продуктивних 
стебел на 1 м2); 
ü середньостиглий. Період вегетації складає 275-278 днів; 
ü відносно високорослий (111-124 см), стійкий до вилягання (8-9 
балів); 
ü підвищена морозостійкість (7-8 балів), висока посухостійкість 
(8-9 балів); 
ü сорт проявляє комплексну стійкість до хвороб: бурої іржі (5-6 
балів), стеблової іржі (7-8 балів), борошнистої роси (8-9 балів), 
септоріозу (5-6 балів), фузаріозу колоса (5-6 балів), твердої сажки 
(8-9 балів). 
Якість зерна: сильна пшениця. Вміст білку 13,3-14,2%, вміст 

сирої клейковини 30-34%, сила борошна 360-420 о. а.; об’єм хліба 
1620-1680 см3, загальна хлібопекарська оцінка 5,0-5,2 бали. 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, 

довгий (11-12 см), пірамідальної форми, середньої щільності (21-
23 членики на 10 см стрижня). Форма колоскової луски яйцеподі-
бна (довжина без зубця 9,34-9,78 мм, ширина 3,92-4,25 мм). Зу-
бець колоскової луски прямий, середній за довжиною (3,92-4,25 
мм). Плече колоскової луски пряме, ширина плеча 0,45-0,48 мм. 
Зернівка овальної форми (довжина 8,34-8,52 мм, ширина 3,32-3,38 
мм, відношення довжини до ширини 2,34-2,57 мм). 
Агротехнічні вимоги: сорт має високу позитивну реакцію на 

підвищення агрофону, але відносно витривалий на низьких аг-
рофонах і непарових попередниках. 
Особливості сорту: відносно витривалий, має комплексну 

стійкість до захворювань і підвищену конкурентну здатність у 
біоценозі з бур’янами, придатний для екологічно чистих техноло-
гій (органічного землеробства). 

ЛЕБІДКА  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р. Рекомендований для 

вирощування у степовій та лісостеповій зонах країни. 
Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.А.Литвиненко, Н.О.Гончарук, О.М.Пташенчук та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт інтенсивного типу, універсального використання на різ-
них агрофонах; 
ü врожайність висока. У державному сортовипробуванні (2009-
2010 рр.) збір зерна в середньому склав 84,4 ц/га, що на 7,0-18,3 
ц/га (9,2-23,4%) вище національних стандартів; 
ü середньостиглий, з вегетаційним періодом 276-280 днів; 
ü середньорослий (95,3-102,3 см), стійкий до вилягання, практи-
чно не осипається і не проростає на пні при перестої; 
ü рівень морозо-зимостійкості вище середньої (6-7 балів), посу-
хостійкість висока (8-9 балів); 
ü стійкий до бурої іржі (5-6 балів), середньо вражається борош-
нистою росою (4-5 балів), витривалий до фузаріозу колоса, се-
редньосприйнятливий до жовтої іржі. 

Якість зерна: сильна пшениця. Вміст білку 12,8-13,6%, клейко-
вини 26-28%, сила борошна 320-386 о. а., об’єм хліба із 100 г бо-
рошна 1320-1410 см3, загальна оцінка хліба 4,4-4,8 балів. 
Апробаційні ознаки: різновид лютесценс, колос білий, цилінд-

ричної форми, довгий 10,3-11,8 см, середній за щільністю (23-25 
члеників на 10 см стрижня). У верхній частині колосу є остюко-
подібні відростки завдовжки 2,2-2,5 см. Колоскова луска оваль-
ної форми, середніх розмірів (довжина без зубця 8,24-8,71 мм; 
ширина 3,72-4,03 мм) Зубець колоскової луски короткий 0,64-0,72 
мм. Кіль середньовиявлений. Зернівка яйцеподібної форми, че-
рвона, середньої крупності (довжина 6,58-6,76 мм; ширина 3,36-
3,48 мм; відношення довжини до ширини 1,7-1,9). 
Агротехнічні вимоги: висока позитивна реакція на підвищення 

агротехнічного фону (К = 8,4-9,6). Генетичний потенціал сорту 
проявляється при інтенсивних технологіях вирощування. 
Особливості сорту: характеризується тривалим періодом піс-

лязбирального спокою (60-65 діб) і у зв’язку з цим високою стій-
кістю до проростання на пні при перестої в умовах підвищеної 
вологості. 

О З ИМ А  Т ВЕ РДА  ПШ ЕНИЦЯ  
АЙСБЕРГ  ОДЕСЬКИЙ  

У Реєстрі сортів рослин України з 1990 р. Рекомендований для 
вирощування у всіх зонах країни.  
Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.I.Паламарчук, Ф.Г.Кириченко, В.М.Пильнєв та ін. 
 Господарськi та біологічні характеристики: 

ü короткостеблового типу (95-105 см), дуже стійкий до виляган-
ня; 
ü високоврожайний, максимальна врожайність у виробництві 
склала 104,0, у держсортовипробуванні – 116,0 ц/га; 
ü вирiзняється високою пластичністю та сталими урожаями по 
роках (районований в 28 південних регіонах озимо-пшеничної 
зони країн СНД, а також у Болгарії); 
ü стійкий до осипання зерна та його проростання на корені; 
ü середньоранній, вiдноситься до степової та лiсостепової еког-
рупи; 
ü зимо-, морозостiйкiсть середня (5-7 балів) на рiвнi сортiв ози-
мої пшеницi Безоста 1, Обрiй. Має середні яровизаційний період 
(27-30 днів) та реакцію на фотоперіод (90-95 днів); 
ü посухостiйкість вище середньої (7-8 балів);  
ü в умовах інфекційного фону середньостiйкий до бурої та жов-
тої iржi, борошнистої роси (5-7 балiв). Стійкий до септоріозу та 
поширених видів сажки (8-9 балів). Один з кращих сортiв озимої 
твердої пшеницi за стiйкiстю до фузарiозу колоса та ураження 
вiрусом жовтої карликовостi ячменю. 

 Якiсть зерна: вiдповiдає вимогам для виготовлення макарон-
них виробiв вищого гатунку. По кращих попередниках вмiст 
клейковини 32,7-40,9, бiлка 13,9-16,2%, якiсть макаронних виробiв 
4,5-5,0 бала.  

 Апробацiйнi ознаки: рiзновид leucurum. Колос неопушений, 
остистий, бiлий, призматичної форми, середньої величини (6-7 
см). Остюки жорсткi, зазубренi, бiлi. Зерно середнiх розмiрiв, 
бiле. Колоскова луска довга (11-12 мм), середньої ширини (4 мм), 
видовжено-овальна. Зубець гострий, прямий, середньої довжини 
(3-4 мм). Плече колоскової луски горбчасте, вузьке (до 1 мм), 
ближче до основи колоса переходить у скошене. Маса 1000 зерен 
33,4-44,1 г. 

 Агротехнiчнi вимоги: норма висiву 4,5 млн схожих зерен при 
сівбі в перші дні оптимальних строків для м'якої озимої пшениці . 
Розмiщувати посiви тiльки по кращих попередниках (чистий i за-
йнятий пар, горох, однорiчнi та багаторiчнi трави, зрошення). Для 
отримання високоякiсного зерна слiд у повному обсязi вносити 
органомiнеральнi добрива та своєчасно збирати врожай. Ран-
ньовесняне внесення 100 кг д. р. азоту дає прибавку за вмістом 
білка до 13,3% і за скловидністю зерна 21,1-24,2%. 

АЛИЙ  ПАРУС  
У Реєстрі сортів рослин України з 1994 р. Рекомендований для 

вирощування у степових і лісостепових областях України та рес-
публiках, краях i областях Пiвнiчного Кавказу Росiйської Феде-
рацiї.  

 Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 
центр насіннєзнавства та сортовивчення. 

 Автори: А.I.Паламарчук, Ф.Г.Кириченко, М.А.Литвиненко та ін. 
 Господарськi та біологічні характеристики:  

ü короткостеблового типу (95-105 см), має високу стійкість до 
вилягання;  
ü високоврожайний. За роки конкурсного випробування середня 
врожайнiсть склала 64,9 ц/га, що вище Корала одеського на 
15,1%;  
ü вiдноситься до степової та лiсостепової екологiчної групи. Се-
редньораннiй; 
ü зимо-, морозостiйкiсть середня (6-7 балів), на рiвнi сорту Айс-
берг одеський. Характеризується вищесереднім яровизаційним 
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періодом (30-35 днів) та високою чутливістю до фотоперіоду (120 
днів і більше); 
ü вирiзняється високою посухостiйкiстю (8-9 балів);  
ü має високу стiйкiсть до септорiозу, жовтої iржi та рiзних видiв 
сажки (8-9 балiв), середню стiйкiсть до бурої та стеблової iржi, а 
також борошнистої роси (5-7 балiв); 
ü стійкість до осипання зерна на корені висока, його проростан-
ня – середня. 

 Якiсть зерна: вiдповiдає вимогам першого класу для виготов-
лення макаронних виробiв вищого гатунку. Вмiст клейковини 
31,5-42,2, бiлка 13,6-17,2%, якiсть макаронних виробiв 4,0-4,5 ба-
ла. Внесення ранньою весною 100 кг д.р. азоту підвищує вміст 
білка на 12,5 і скловидність зерна на 21,1-28,3%, а індекс оплати 
урожаєм зерна складає 7,3 ц/га. 

 Апробацiйнi ознаки: рiзновид hordeiforme. Колос неопушений, 
остистий, червоного кольору, призматичної форми, середньої 
довжини (7-8 см). Остюки жорсткi, зазубренi, червонi. Зерно бiле, 
овально-видовжене, крупного розмiру. Колоскова луска видов-
жено-овальна. Зубець короткий, гострий, дзьобовидний. Плече 
овальне, вузьке. Маса 1000 зерен 42-56 г. 

 Агротехнiчнi вимоги: оптимальна норма висiву 5 млн схожих 
зерен на гектар. Кращий строк сiвби на початку оптимальних 
строків посіву озимої м'якої пшеницi в кожній екологічній зоні 
країни. Глибина загортання насiння 4-6 см. Розмiщувати посiви 
слід тiльки по кращих попередниках (чистий i зайнятий пар, бага-
торiчнi трави, горох), а також на зрошенні. 

ДЕЛЬФIН  
У Реєстрі сортів рослин України з 2000 р. Рекомендований для 

вирощування в степових областях України, АР Крим і Молдовi. 
 Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.I.Паламарчук, М.А.Литвиненко, А.О.Албул та ін. 
 Господарськi та біологічні характеристики:  

ü сорт короткостеблового типу (95-105 см), має досить високу 
стійкість до вилягання;  
ü високоврожайний. Середня врожайність у конкурсному сорто-
випробуваннi становила 53,7 ц/га, що вище сорту Алий парус на 
7,3%; 
ü вiдноситься до степової та лiсостепової екогрупи. Середньо-
раннiй;  
ü посухостійкість середня (5-7 балів); 
ü морозо-, зимостiйкiсть середня (5-6 балів), на рiвнi сорту Па-
рус. Має середню яровизаційну потребу (20-23 дня) та незначну 
фотоперіодичну чутливість (65 днів); 
ü вирiзняється комплексною стiйкiстю до поширених хвороб. 
Зокрема стiйкiсть до септорiозу та видiв сажки 8-9 балiв, до бу-
рої, стеблової iржi та борошнистої роси 5-7 балiв; 
ü стійкість до осипання висока, а до проростання зерна на коре-
ні середня. 

 Якiсть зерна: вiдповiдає всiм вимогам до високоякiсного зерна 
твердої пшеницi для виготовлення макаронних виробiв вищого 
гатунку. Вмiст клейковини 33,2-41,6, бiлка 14,2-16,9%, якiсть мака-
ронних виробiв 4,0-4,5 бала. Ранньовесняне внесення 100 кг д. р. 
азоту збільшує вміст білка на 19,7 і скловидність зерна на 29,1%. 
Індекс оплати урожаєм зерна склав 6,2 ц/га. 

 Апробацiйнi ознаки: рiзновид hordeiforme. Колос неопушений, 
остистий, червоного кольору, веретеновидний, середньої дов-
жини (6-7 см). Остюки жорсткi, зазубренi, червоного кольору, 
хвилястi. Колоскова луска видовжено-овальної форми, довга 
(11-12 мм), широка (4-5 мм). Зубець короткий (1,5-2,0 мм), гострий, 
дзьобовидний. Плече бугорчате, вузьке (до 1 мм). Маса 1000 зе-
рен 45,8-52,8 г. 

 Агротехнiчнi вимоги: кращі строки сівби на 5 день від оптима-
льних строків м'якої озимої пшениці. Норма висіву 5,0 млн схо-
жих зерен, при бiльш пiзнiх строках – до 6,0 млн на гектар. Гли-
бина загортання насiння 4-6 см. Сорт необхiдно розмiщувати по 
кращих попередниках (чистi та зайнятi пари, багаторiчнi та од-
норiчнi трави, зернобобовi на корм і зерно), а також в умовах 
зрошення. 

ПЕРЛИНА  ОДЕСЬКА  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2002 р.  Рекомендований для 

вирощування в степовій зоні країни.  
 Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.I.Паламарчук, М.А.Литвиненко, А.О.Албул та ін. 
 Господарськi та біологічні характеристики:  

ü високоврожайний. Середній урожай зерна у конкурсному сор-
товипробуваннi становив 82,2 ц/га, що на 6,5% більше сорту 
Алий парус;  
ü напівкарликового типу (80-85 см), соломина товста, міцна та 
дуже стійка до вилягання;  
ü вiдноситься до степової екогрупи. Середньораннiй. Вегетацій-
ний період 260-265 днів; 

ü морозо- і зимостійкість середня (5-7 балів), на рівні сорту Айс-
берг одеський. Сорт має нижчесередню яровизаційну потребу 
(21-23 дні). Фотоперіодично нейтральний (56 днів);  
ü посухостійкість висока (8-9 балів); 
ü стійкість до осипання зерна на корені висока, а його пророс-
тання – середня;  
ü стiйкий до поширених хвороб, зокрема септорiозу та різних 
видiв сажки (8-9 балiв), до бурої iржi та борошнистої роси (5-7 
балiв). 

 Якiсть зерна: вiдповiдає всiм вимогам стандарту до зерна тве-
рдої пшеницi вищого гатунку. По кращих попередниках формує 
крупне зерно, маса 1000 зерен 44,8-49,5 г. Натура зерна 777-805 
г/л. Вмiст клейковини 29,4-36,7, бiлка 13,1-15,2%. Загальна оцінка 
макаронних виробів складає 4,5-5,0 бала. Внесення ранньою ве-
сною 100 кг д. р. азотних добрив забезпечує прибавку білка 
16,4% та прибавку урожая зерна 11,2 ц/га. 

 Апробацiйнi ознаки: рiзновид hordeiforme. Колос остистий, не-
опушений, червоного кольору, щільний, циліндричний. Остюки 
довгі, жорсткi, зазубренi, світло-коричневого кольору. Колоскова 
луска видовжена. Зубець колоскової луски короткий, ледь зігну-
тий. Зернівка напіввидовжена, білого кольору, крупна. Маса 1000 
зерен 40,0-47,6 г. 

 Агротехнiчнi вимоги: сівбу слід проводити в перші дні оптима-
льних строків для м'якої озимої пшениці по кращих попередни-
ках (чорні та зайняті пари, багаторічні й однорічні трави, зерно-
бобові на зерно і зелений корм), а також при зрошенні. Оптима-
льна норма висiву 5,0 млн схожих зерен на гектар. Глибина заго-
ртання насiння 4-6 см.  

ЗОЛОТЕ  РУНО  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2004 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
 Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.I.Паламарчук, А.О.Албул, М.А.Литвиненко та ін. 
 Господарськi та біологічні характеристики: 

ü сорт універсального типу, середньорослий (105-115 см), сере-
дньої стійкості до вилягання;  
ü високоврожайний – урожайнiсть на сортодільницях склала 
55,3 ц/га, що на 13% вище середньопорівняного стандарту; 
ü вiдноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньо-
ранній; 
ü морозо- і зимостійкість нижче середньої (4-5 балів). Має корот-
кий період яровизації (17-19 днів) та середню фотоперіодичну 
чутливість (98 днів);  
ü посухостійкість висока (7-9 балів); 
ü сорт має високу стійкість до осипання та середню до пророс-
тання зерна на корені;  
ü вирізняється комплексною стійкістю до основних хвороб, зок-
рема септорiозу та різних видів сажки (8-9 балiв), бурої, стебло-
вої iржi та борошнистої роси (5-7 балiв). 

 Якiсть зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна ви-
щих гатунків твердої пшениці. По кращих попередниках формує 
досить крупне зерно округлої форми та високої якості: натура 
зерна складає 826-841 г/л, білка 14,7-16,0, клейковини 34,7-38,9%. 
Ранньо-весняне внесення 100 кг д. р. азоту забезпечує прибавку 
за вмістом білка 26%, а прибавку в урожаї зерна – 5,0 ц/га.  

 Апробацiйнi ознаки: рiзновид leucurum. Колос остистий, білий, 
неопушений, щільний, циліндричний, середньої довжини (7 см). 
Остюки жорсткi, зазубренi, білого кольору. Колоскова луска ши-
рока, видовжена. Зубець колоскової луски середній (3-5 мм), 
клювовидний, ледь відігнутий назад і в сторону. Маса 1000 зерен 
43-48 г.   

 Агротехнiчнi вимоги: сівбу слід проводити на 5 день після по-
чатку оптимальних строків посіву м'якої озимої пшениці по кра-
щих попередниках (чорні та зайняті пари, багаторічні та однорічні 
трави, зернобобові на зерно і зелений корм). Оптимальна норма 
висіву – 4,5 млн схожих зерен на гектар. Глибина загортання на-
сіння – 5-7 см. 

ЛАГУНА  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2005 р.  Рекомендований для 

північних районів степової та лісостепової зони України і Молдо-
ви.  
Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
 Автори: А.І.Паламарчук, А.О.Албул, М.А.Литвиненко та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт короткостеблового типу (90-105 см), дуже стійкий до ви-
лягання; 
ü високоврожайний – середній врожай в конкурсному сортови-
пробуванні склав 62,2 ц/га, що на 8,8% більше середньопорівня-
ного стандарту. В державному сортовипробуванні перевищив 
стандарт в Степу на 14,4, а в Лісостепу на 35,6%; 
ü відноситься до степової та лісостепової екогрупи; 
ü середньоранній. Вегетаційний період – 269-282 дні; 
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ü морозо- і зимостійкість середня (6-7 балів), на рівні сорту Алий 
парус. Сорт має довгу стадію яровизації (30-35 днів) та високу 
фотоперіодичну чутливість (120 днів); 
ü посухостійкість висока (8-9 балів); 
ü стійкий до поширених хвороб, зокрема борошнистої роси, сеп-
торіозу, різних видів сажки (8-9 балів), бурої та стеблової іржі (6-7 
балів); 
ü сорт має високу стійкість до осипання зерна на корені та сере-
дню до його проростання. 

  Якість зерна: сорт повністю відповідає всім вимогом станда-
рту до зерна вищих гатунків. Натура зерна становить 785-812 г/л, 
вміст білка в зерні 13,6-15,1, клейковини 29,4-34,9%. Маса 1000 
зерен – 47,0-49,9 г.  

  Апробаційні ознаки: різновид hordeiforme. Колос остистий, 
неопушений, червоного кольору, щільний, циліндричний. Остюки 
довгі, жорсткі, зазубрені, світло-коричневого кольору. Колоскова 
луска видовжена. Зубець колоскової луски середній, зігнутий. 
Плече піднесене, вузьке. 

  Агротехнічні вимоги: сівбу слід проводити в стислі строки на 
початку оптимальних строків для м'якої пшениці в конкретній зо-
ні по кращих попередниках (чорні та зайняті пари, багаторічні й 
однорічні трави, зернобобові на зелений корм та зерно). Опти-
мальна норма висіву 5,0 млн схожих зерен на гектар. Глибина за-
гортання насіння 4-6 см. 

ГАРДЕМАРИН  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2006 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
 Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.І.Паламарчук, А.О.Албул, М.А.Литвиненко та інш. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт короткостеблового типу (90-105 см), стійкість до виляган-
ня висока; 
ü високоврожайний – середній врожай в конкурсному сортови-
пробуванні склав 67,0 ц/га, що на 12,4% більше стандарту. У дер-
жсортовипробуванні перевищив стандарт в степовій зоні на 6,7, 
а в лісостеповій – на 18,9%; 
ü відноситься до степової та лісостепової екогрупи; 
ü середньоранній, вегетаційний період 277-290 дні; 
ü морозо- і зимостійкість середня та нижчесередня (5-7 балів), 
на рівні сорту Перлина одеська. Має середню стадію яровизації 
(22-25 днів) та фотоперіодичну чутливість (79 днів); 
ü посухостійкість добра (6-7 балів); 
ü сорт має високу стійкість до осипання та середню до пророс-
тання зерна на корен; 
ü стійкий до поширених хвороб: борошнистої роси, септоріозу, 
різних видів сажки (8-9 балів), бурої та стеблової іржі (6-7 балів). 

 Якість зерна: повністю відповідає всім вимогам стандарту до 
зерна вищих гатунків. Натура зерна 795-810 г/л, вміст білка в зер-
ні 13,4-15,7, клейковини 29,7-35,1%. Маса 1000 зерен досягає 39,5-
47,8 г. Загальна якість макаронних виробів складає 4,5-5,0 балів. 

  Апробаційні ознаки: різновид hordeiforme. Колос остистий, 
неопушений, червоно-коричневого кольору, щільний, циліндри-
чної форми. Остюки довгі, жорсткі, зазубрені, світло-коричневого 
кольору. Колоскова луска видовжена. Плече скошене, вузьке. 
Зубець короткий, прямий. 

 Агротехнічні вимоги: сівбу слід проводити в оптимальні, стис-
лі строки (25-30 вересня в степовій зоні та 20-25 вересня в пів-
денних районах лісостепової зони) по кращих попередниках (чо-
рні та зайняті пари, багаторічні й однорічні трави, зернобобові на 
зелений корм і зерно). Оптимальна норма висіву складає 5,0 млн 
схожих зерен на гектар. Глибина загортання насіння 4-6 см.  

БУРШТИН  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2007 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
 Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.І.Паламарчук, А.О.Албул, М.А.Литвиненко та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт короткостеблового типу (95-105 см), досить стійкий до 
вилягання;  
ü високоврожайний – середній урожай зерна в конкурсному ви-
пробуванні становив 68,5 ц/га, що на 10,4% більше сорту Алий 
парус. В державному сортовипробуванні степової зони України 
урожай зерна склав 60,7, лісостепової – 60,1 ц/га, що відповідно 
перевищило середньопорівняний стандарт на 16 і 20%; 
ü середньоранній. Вегетаційний період 273-290 днів. Степової та 
лісостепової екогрупи; 
ü морозо- і зимостійкість середня (6-7 балів), на рівні сорту Алий 
парус. Має середню стадію яровизації (22-25 днів) та низьку фо-
топеріодичну чутливість (56 днів); 
ü посухостійкість висока (7-8 балів); 
ü стійкість до поширених хвороб, зокрема септоріозу і різних 
видів сажки 8-9 балів, борошнистої роси, бурої і стеблової іржі 5-
7 балів; 

ü сорт має високу стійкість до осипання зерна на корені та сере-
дню до його проростання.  

 Якість зерна: відповідає всім вимогом стандарту до зерна тве-
рдої пшениці вищого гатунку. По кращим попередникам формує 
крупне зерно 43,1-47,2 г. Натура зерна становить 795-826 г/л. 
Вміст клейковини 29,4-33,9, білка 13,5-16,1%. Загальна оцінка ма-
каронних виробів 4,5-5,0 балів. 

 Апробаційні ознаки: різновид hordeiforme. Колос остистий, не-
опушений, інтенсивного червоного кольору, щільний, циліндри-
чний, середньої довжини (6,5-7,0 см). Остюки довгі, жорсткі, за-
зубрені, паралельно-розхожі, світло-коричневого кольору. Зу-
бець колоскової луски короткий, дуже зігнутий. Плече піднесене, 
вузьке. Кіль широкий, різко виражений. 

 Агротехнічні вимоги: сівбу необхідно проводити в стислі стро-
ки (25-30 вересня в степовій зоні та 20-25 вересня в південних 
районах лісостепової зони) по кращих попередниках (чорні та за-
йняті пари, багаторічні й однорічні трави, зернобобові на зеле-
ний корм та зерно, а також в умовах зрошення). Оптимальна но-
рма висіву 4,5-5,0 млн схожих зерен на гектар. Насіння загорта-
ється на глибину 4-6 см. 

КОНТИНЕНТ  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2008 р. Рекомендований для 

вирощування в степовiй і лісостеповій зонах країни. 
 Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.І. Паламарчук, А.О. Албул, Н.Г. Нестерова та ін. 
 Господарськi та біологічні характеристики:   

ü високоврожайний. Середнiй урожай у конкурсному випробу-
ваннi 79,0 ц/га, що на 9,7% бiльше середнього стандарту; 
ü напiвкарликового типу (80-90 см), соломина товста, мiцна і ду-
же стiйка до вилягання;  
ü вiдноситься до степової та лiсостепової екогрупи. Середньо-
ранній; 
ü зимо-, морозостiйкiсть нижче середньої (5-7 балів), на рiвнi со-
рту Перлина одеська. Сорт має яровизаційну потребу 21-23 дні, 
низьку фотоперіодичну чутливість (55 днів); 
ü посухостiйкiсть висока (7-9 балів); 
ü стійкий до осипання зерна та його проростання на корені; 
ü Стiйкий до поширених хвороб: септорiозу та рiзних видiв саж-
ки (8-9 балiв), стеблової та бурої iржі, борошнистої роси (5-7 
балiв); 

 Якiсть зерна: вiдповiдає всiм вимогам стандарту до зерна ви-
щих гатункiв. По кращих попередниках формує досить крупне 
зерно. Натура зерна 802-810 г/л. Вмiст сирої клейковини 30,1-35,3, 
бiлка – 13,0-14,2%. Деформацiя клейковини 90-100 од. ІДК. Зага-
льна оцiнка макаронних виробiв дуже висока (4,5-5,0 бала). Ран-
ньовесняне внесення 100 кг д. р. азотних добрив забезпечує 
прибавку за вмістом білка 16,7%. Індекс оплати урожаєм зерна 
склав 8,7 ц/га. 

 Апробацiйнi ознаки: рiзновид hordeiforme. Колос остистий, не-
опушений, червоно-коричневого кольору, короткий, циліндр-
ричної форми. Колоскова луска видовжена, вузька. Зубець коло-
скової луски короткий, ледь зiгнутий. Плече округле, вузьке. Ос-
тюки довгi, жорсткi, зазубренi, свiтло-коричневого кольору. 
Зернiвка бiла, напiввидовжена, досить крупна, маса 1000 зерен 
42,7-48,4 г. 

 Агротехнiчнi вимоги: сiвбу слiд проводити в стислi строки на 
початку оптимальних строків сівби м'якої озимої пшениці по 
кращих попередниках (чорнi та зайнятi пари, багаторiчнi й од-
норiчнi трави, зернобобовi на зерно та зелений корм, а також в 
умовах зрошення). Оптимальна норма висiву 5,0 млн схожих зе-
рен на гектар. Глибина загортання насiння 4-6 см. 

ТАВРИДА  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2009 року. Рекомендований 

для вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
 Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
 Автори: А.І.Паламарчук, А.О.Албул, Н.Г.Нестерова та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики. 

ü сорт напівкарликового типу (85 - 95 см), стійкість до вилягання 
висока; 
ü високоврожайний – середній врожай в конкурсному сортови-
пробуванні склав 77,0 ц/га, що на 9,0 ц/га більше стандарту; 
ü відноситься до степової та лісостепової екогрупи; 
ü середньоранній, вегетаційний період 288-293 дні; 
ü морозо- і зимостійкість середня (6-7 балів), на рівні сорту Айс-
берг одеський; 
ü посухостійкість добра (6-7 балів); 
ü сорт має високу стійкість до осипання та середню до пророс-
тання зерна на корені; 
ü стійкий до поширених хвороб: борошнистої роси, септоріозу, 
різних видів сажки (8-9 балів), бурої та стеблової іржі (6-7 балів). 

 Якість зерна: повністю відповідає всім вимогам стандарту до 
зерна вищих гатунків. Натура зерна 795-825 г/л, вміст білка в зер-
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ні 13,1-14,9, клейковини 28,5-33,2%. Маса 1000 зерен досягає 44,8-
47,1 г. Загальна якість макаронних виробів складає 4,0-4,5 бала. 

 Апробаційні ознаки: різновид hordeiforme. Колос остистий, не-
опушений, червоно-коричневого кольору, щільний, циліндричної 
форми. Остюки довгі, жорсткі, зазубрені, світло-коричневого ко-
льору. Колоскова луска видовжена. Плече округле, вузьке. Зу-
бець короткий, ледь зігнутий. 

 Агротехнічні вимоги: сівбу слід проводити в оптимальні, стис-
лі строки (25-30 вересня в степовій зоні та 20-25 вересня в пів-
денних районах лісостепової зони) по кращих попередниках (чо-
рні та зайняті пари, багаторічні й однорічні трави, зернобобові на 
зелений корм і зерно). Оптимальна норма висіву складає 5,0 млн 
схожих зерен на гектар. Глибина загортання насіння 4-6 см.  

КРЕЙСЕР  
У Реєстрі сортів рослин України з 2010 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни. 
 Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.І.Паламарчук, А.О.Албул, Н.Г.Нестерова та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт інтенсивного типу, універсального використання на ви-
соких і середніх агрофонах; 
ü високопродуктивний. За роки державного випробування (2008-
2010 рр.) урожайність в середньому склала 63,2 ц/га, що на 3,4 
ц/га або на 5,4% вище середнього стандарту. Має крупний, добре 
озернений колос; 
ü відноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньо-
ранній. Дозріває на 1-2 дні раніше стандартного сорту Алий па-
рус; 
ü середньорослий (105-110 см), стійкість до вилягання добра;  
ü морозо- і зимостійкість середня (5-7 балів) на рівні сорту Пер-
лина одеська. Сорт вирізняється середньою потребою в ярові-
зації (23-25 днів) і також середньою фотоперіодичною чутливіс-
тю (>70 днів); 
ü посухостійкість середня (5-7 балів); 
ü має високу стійкість до осипання та середню до проростання 
зерна на пні; 
ü характеризується комплексною стійкістю до поширених хво-
роб, зокрема септоріозу та різних видів сажки (8-9 балів), бурої, 
стеблевої іржі та борошнистої роси (7-8 балів). 

 Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна ви-
щих гатунків твердої пшениці. Має середнє за крупністю зерно 
40,4-45,0 г. Натура зерна складає 785-827 г/л. Вміст клейковини 
28,7-34,0, білка 14,1-16,2%. Загальна оцінка макаронних виробів 
5,0-5,5 балів. Серед інших сортів твердої пшениці вирізняється 
комплексом високих технологічних показників для макаронного 
та круп'яного виробництва. 

 Апробаційні ознаки: різновид hordeiforme. Колос остистий, не 
опушений, інтенсивно червоного кольору, щільний, циліндрич-
ний. Остюки довгі (11-12 см), зазубрені, еластичні, світло-корич-
невого кольору. Колоскова луска видовжена. Зубець колоскової 
луски середній, плече ледь піднесене. Зернівка напіввидовжена 
білого кольору. 

 Агротехнічні вимоги: реалізація високої продуктивності та 
якості зерна досягається при вирощуванні на високих агрофонах 
за інтенсивної технології. Сівбу необхідно проводити за стислий 
період (4-5 днів) на початку оптимальних строків для м'якої ози-
мої пшениці в кожному конкретному регіоні. Оптимальна норма 
висіву насіння 5 млн. схожих зерен на гектар. Глибина загортан-
ня насіння 4-6 см.  

ЛІНКОР  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2010 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та півдні лісостепової зони країни. 
 Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.І.Паламарчук, А.О.Албул, Н.Г.Нестерова та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт інтенсивного типу, універсального використання на па-
рових та кращих непарових попередниках; 
ü високопродуктивний. За роки державного випробування (2008-
2010 рр.) урожайність в середньому склала 63,0 ц/га, що на 3,2 
ц/га або на 5,1% вище середнього стандарту. Має крупний, добре 
озернений колос; 
ü відноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньо-
ранній. Дозріває на 2-3 дні пізніше стандартного сорту Алий па-
рус; 
ü короткостебловий (85-95 см), має високу стійкість до виляган-
ня;  
ü морозо- і зимостійкість середня (5-7 балів) на рівні сорту Зо-
лоте руно. Сорт вирізняється середньою яровізаційною потре-
бою (23-25 днів) і також середньою фотоперіодичною чутливістю 
(>65 днів); 
ü посухостійкість вище середньої (7 балів); 
ü стійкість до осипання висока, до проростання зерна на пні - 
середня; 

ü характеризується комплексною стійкістю до поширених хво-
роб, зокрема септоріозу та різних видів сажки (8-9 балів), бурої, 
стеблевої іржі та борошнистої роси (6-8 балів). 

 Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна ви-
щих гатунків твердої пшениці. Має середнє за крупністю зерно 
39,4-48,5 г. Натура зерна складає 790-836 г/л. Вміст клейковини 
29,3-35,6, білка 14,2-16,5%. Загальна оцінка макаронних виробів 
5,0-5,5 балів. Серед інших сортів твердої пшениці вирізняється 
комплексом високих технологічних показників для макаронного 
та круп'яного виробництва. 

 Апробаційні ознаки: різновид leucomelan. Колос остистий, не 
опушений, білого кольору, щільний, циліндричний. Остюки довгі 
(11-12 см), зазубрені, еластичні, чорного кольору. Колоскова лус-
ка видовжена. Зубець колоскової луски середній, гострий, злегка 
відігнутий назад. Плече піднесене вузьке. Зернівка напіввидов-
жена білого кольору. 

 Агротехнічні вимоги: реалізація високої продуктивності та 
якості зерна досягається при вирощуванні на високих агрофонах 
за інтенсивної технології. Сівбу необхідно проводити за стислий 
період (4-5 днів) на 5 день від початку оптимальних строків для 
м'якої озимої пшениці в кожному конкретному регіоні. Оптималь-
на норма висіву насіння 5 млн. схожих зерен на гектар. Глибина 
загортання насіння 4-6 см. 

БОСФОР  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах України. 
Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
 Автори: А.І.Паламарчук, А.О.Албул, О.А.Васільев та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт інтенсивного типу, універсального використання на ви-
соких і середніх агрофонах; 
ü високопродуктивний. За роки державного випробування (2009-
2011 рр.) середня урожайність в степовій зоні склала 60,0 ц/га, що 
на рівні стандарту, а в лісостеповій зоні становила 78,5 ц/га, що 
вище стандарту Алий парус на 3,5 ц/га або на 4,5%. Має крупний, 
добре озернений колос; 
ü відноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньо-
ранній. Дозріває одночасно або на 2-3 дні раніше стандартного 
сорту Алий парус; 
ü короткостебловий (90-95 см), має високу стійкість до виляган-
ня; 
ü морозо- і зимостійкість вище середньої (7-8 балів) на рівні со-
рту Алий парус. Сорт вирізняється середньою яровізаційною по-
требою (25-27 днів) та фотоперіодичною чутливістю більше 75 
днів; 
ü посухостійкість вище середньої (7 балів); 
ü сорт має високу стійкість до осипання та середню до пророс-
тання зерна на пні; 
ü характеризується комплексною стійкістю до поширених хво-
роб, зокрема септоріозу та різних видів сажки (8-9 балів), бурої, 
стеблевої іржі та борошнистої роси (6-8 балів). 

 Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна ви-
щих гатунків твердої пшениці. Має крупне зерно 45,0-56,8 г. Нату-
ра зерна складає 785-826 г/л. Вміст клейковини 28,0-33,1, білка 
13,5-14,2%. Загальна оцінка макаронних виробів 4,5-5,0 балів.  

 Апробаційні ознаки: різновид hordeiforme. Колос крупний, не 
опушений, яскраво червоного кольору, щільний, циліндричний. 
Остюки довгі (10-11 см), зазубрені, жорсткі, чорного кольору. Ко-
лоскова луска видовжена. Зубець колоскової луски короткий, 
прямий. Плече округле, вузьке. Зернівка напіввидовжена білого 
кольору. 

 Агротехнічні вимоги: реалізація високої продуктивності та 
якості зерна досягається при вирощуванні на високих агрофонах 
за інтенсивної технології. Сівбу необхідно проводити за стислий 
період (4-5 днів) на початку оптимальних строків для м'якої ози-
мої пшениці в кожному конкретному регіоні. Оптимальна норма 
висіву насіння 5 млн. схожих зерен на гектар. Глибина загортан-
ня насіння 4-6 см. 

ГАВАНЬ  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2011 р. Рекомендований для 

вирощування в степовій та на півдні лісостепової зони України. 
 Оригінатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: А.І.Паламарчук, А.О.Албул, О.А.Васільев та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт інтенсивного типу, універсального використання на па-
рових та кращих непарових попередниках; 
ü високопродуктивний. За роки державного випробування (2009-
2011 рр.) середня урожайність склала 62,2 ц/га, що вище серед-
нього стандарту на 3,1 ц/га. Максимальна врожайність в станцій-
ному випробуванні досягала 84,1 ц/га (Степ) і 95,4 ц/га (Лісостеп). 
Має крупний, добре озернений колос; 
ü відноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньо-
ранній. Дозріває одночасно з сортом Айсберг одеський; 
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ü середньорослий (95-105 см), стійкість до вилягання вище се-
редньої; 
ü морозо- і зимостійкість середня (6-7 балів) на рівні сорту Пер-
лина одеська. Сорт вирізняється короткою яровізаційною потре-
бою (20-22 дні) та фотоперіодичною чутливістю більше 70 днів; 
ü посухостійкість вище середньої (7-8 балів); 
ü має високу стійкість до осипання та середню до проростання 
зерна на пні; 
ü характеризується комплексною стійкістю до поширених хво-
роб, зокрема септоріозу та різних видів сажки (8-9 балів), бурої, 
стеблевої іржі та борошнистої роси (6-7 балів). 

 Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна ви-
щих гатунків твердої пшениці. Має середньої крупності зерно 
40,6-51,7 г. Натура зерна складає 810-828 г/л. Вміст клейковини 
28,4-32,9, білка 13,0-14,5%. Загальна оцінка макаронних виробів 
4,5-5,0 балів.  

 Апробаційні ознаки: різновид leucurum. Колос крупний, не 
опушений, білого кольору, щільний, циліндричний. Остюки довгі 
(10-11 см), зазубрені, жорсткі, білого кольору. Колоскова луска 
видовжена. Зубець колоскової луски короткий, ледь зігнутий. 
Плече округле, вузьке. Зернівка напіввидовжена білого кольору. 

 Агротехнічні вимоги: реалізація високої продуктивності та 
якості зерна досягається при вирощуванні на високих агрофонах 
за інтенсивної технології. Сівбу необхідно проводити за стислий 
період (4-5 днів) на 5 день від початку оптимальних строків для 
м'якої озимої пшениці в кожному конкретному регіоні. Оптималь-
на норма висіву насіння 5 млн. схожих зерен на гектар. Глибина 
загортання насіння 4-6 см. 

ЯРИЙ  ЯЧМ І НЬ  
СТАЛКЕР  

У Реєстрі сортів рослин України з 1997 року для посушливих 
умов зони Степу. Цiнний. 

 Оригінатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 
центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.А.Лінчевський, Є.К.Кірдогло, Є.П.Шевченко та ін.  
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт ярого типу для умов екстремальноъ посухи; 
ü урожайнiсть у виробничих умовах до 70-80 ц/га з прибавками 
врожаю над поширеними сортами Одеський 151 i Прерiя 5-8 ц/га; 
ü висока посухостiйкiсть (9 балів) обумовлена генетично конт-
рольованим показником СОД-s2 посухо-, соле- та кислото-
стiйкостi, який дає перевагу над iншими сортами в умовах екст-
ремальної посухи; 
ü стiйкiсть до поширених листостеблових захворювань на рівні 
5-6 балів, до летючої й кам`яної сажок – 6-8 балів; 
ü добра озерненiсть колоса (16-26 зерен у колосi); 
ü зерно велике (маса 1000 зерен 50-55 г); 
ü скоростиглий; 
ü у виробничих умовах України в степовій і лісостеповій зонах 
за порушених технологій вирощування по весняному обробітку 
грунту давав найвищі врожаї серед зернових колосових культур 
– до 51-53 ц/га. Разом з сортом Адапт є кращим сортом України 
для несприятливих умов вирощування. 
Апробацiйнi ознаки: рiзновид nutans. Колос дворядний, серед-

ньої довжини (7-9 см), пiдвищеної щiльностi (11-12 членикiв на 4 
см колосового стрижня), неламкий, звужується до вершини, со-
лом'яно-жовтий. Остi довгi, зазубренi, паралельнi, тонкi, елас-
тичнi, солом'яно-жовтi. Колоскова луска тонка, вузька, без опу-
шення. Квiткова луска слабозморшкувата, нервацiя добре вияв-
лена. Перехiд квiткової луски в ость поступовий. Основна щети-
нка зерна довговолосяна. 
Кущ напiврозлогий. Лист без опушення, вузький, темно-

зелений. Висота рослин 75-100 см. Зерно велике, жовте, видов-
жено-овальної форми. 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200ФФR забезпечує надійний захист 
рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив 
обов`язкове. 

АДАПТ  
У Реєстрі сортiв рослин України з 1998 року для зони Степу. 

Цiнний. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.А.Лінчевський, Є.К.Кірдогло, Є.П.Шевченко та ін.  
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт ярого типу призначений для умов сильної посухи; 
ü посухостiйкiсть, жаростійкість та інтенсивність продукційного 
процесу в умовах посухи вищі від усіх сортів ярого ячменю (8-9 
балів);  
ü урожайнiсть у виробничих умовах до 70-75 ц/га з прибавками 
врожаю над вихідним сортом Прерiя 5-7 ц/га й вище; 
ü стiйкий до смужкового гельмiнтоспорiозу – 6-7 балів, летючої 
й кам`яної сажок – 6-8 балів, борошнистої роси – 4-5 балів; 
ü стійкий до вилягання (7-8 балів); 
ü добра озерненiсть колоса (18-20 зерен у колосi); 

ü зерно велике (маса 1000 зерен 47-63 г); 
ü скоростиглий; 
ü у виробничих умовах України в степовій і лісостеповій зонах 
за порушених технологій вирощування по весняному обробітку 
грунту давав найвищі врожаї.  
Апробацiйнi ознаки: рiзновид medicum. Колос дворядний, се-

редньої довжини (8-10 см), середньої щiльностi (10-11 членикiв 
на 4 см колосового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, зву-
жується до вершини. Остi довгi, гладенькi, паралельнi, тонкi, 
еластичнi, солом'яно-жовтi. Колоскова луска тонка, вузька, лі-
нійно-ланцетна, без опушення. Квiткова луска слабозморшкува-
та, нервацiя добре виявлена. Перехiд квiткової луски в ость по-
ступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна. 
Кущ прямостячий. Лист неопушений, проміжний, зелений. Ви-

сота рослин 70-100 см. Зерно велике, світло-жовте, видовжено-
овальної форми. 
Агротехніка - звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратами Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ 
забезпечує надійний захист рослин від хвороб і підвищення 
врожаїв. Внесення добрив обов’язкове. 

ПІВДЕННИЙ  
У Реєстрі сортiв рослин України з 2001 року для Степу й Лісо-

степу.  
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.А.Лінчевський, Є.К.Кірдогло, В.П.Тарасюк та ін.  
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт ярого типу, виведений за програмою селекцiї пивоварних 
сортів на пiдвищену адаптивнiсть до умов недостаньої волого-
забезпеченності; 
ü у виробничих умовах на великих площах здатний давати ста-
більно високі врожаї на рівні 50-60 ц/га; 
ü посухостійкий, що дає можливість формувати пивоварне зер-
но навіть в умовах нетривалої посухи; 
ü має комплексну стійкість до більшості поширених в Україні 
хвороб: летючої, кам`яної та чорної сажок (8-9 балів), борошнис-
тої роси (8 балів), смужкового гельмінтоспоріозу і карликової ір-
жі (6-7 балів); 
ü зерно велике – маса 1000 зерен 45-55 г;  
ü середньостиглий, дозріває на 3-5 днів пізніше національного 
стандарту Сталкер, добре використовує літні опади. 
Апробацiйнi ознаки: рiзновид nutans. Колос дворядний, серед-

ньої довжини (8-10 см), середньої щiльностi (10-11 членикiв на 4 
см колосового стрижня), неламкий, слабо звужується до верши-
ни, солом'яно-жовтий. Остi довгi, зазубренi, паралельнi, тонкi, 
еластичнi, жовтi. Колоскова луска мала, без опушення. Квiткова 
луска слабозморшкувата, нервацiя добре виявлена, перехiд в 
ость поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна.  
Кущ розлогий. Лист неопушений, промiжний, зелений. Висота 

рослин 70-85 см. Зерно велике, жовте, видовженої форми. 
Від сорту Одеський 151 відрізняється слабо розвиненими ос-

тюками безплідних колосків, сильним опушенням колосового 
стрижня й колоскової луски. 
Агротехніка - звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ 
забезпечує надійний захист рослин від хвороб і підвищення 
врожаїв. Внесення добрив обов`язкове. 

ГЕТЬМАН  
У Реєстрі сортів рослин України з 2001 року для Лісостепу й 

Полісся. Але успішно вирощується і в зоні Степу. Пивоварний. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.А.Лінчевський, Є.К.Кірдогло, В.П.Тарасюк та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт ярого типу для умов високоiнтенсивного землеробства;  
ü один з кращих за врожаєм сортів України. Урожайнiсть в інсти-
туті за роки вивчення – 73-80 ц/га з прибавками над стандартом 
того часу Одеський 115 до 8,5 ц/га; 
ü стiйкiсть до вилягання, яка забезпечується коротким (75-80 см) 
мiцним стеблом; 
ü комплексна стійкість до листостеблових хвороб, летючої і 
кам`яної сажок на рівні 7-9 балів;  
ü добра озерненiсть колоса (19-21 зерен в колосi), висока ку-
щистiсть, вирiвнянiсть стеблостою; 
ü середньостиглий, дозріває за 81-83 дні; 
ü висока вирівняність зерна – 90%;  
ü високі пивоварні властивості.  
Апробацiйнi ознаки: рiзновид nutans. Колос дворядний, серед-

ньої довжини (6-8 см), середньої щiльностi (12 членикiв на 4 см 
колосового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, слабо звужу-
ється до вершини. Остi довгi, зазубренi, паралельнi, тонкi, елас-
тичнi, солом'яно-жовтi. В період колосіння мають антоціанове 
забарвлення. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. 
Квiткова луска слабозморшкувата, нервацiя добре виявлена, пе-
рехiд в ость поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна.  
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Кущ прямостоячий. Лист неопушений, проміжний, зелений. 
Зерно велике, жовте, видовжено-овальної форми. Маса 1000 

зерен 42-48 г.  
Агротехніка - звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ 
забезпечує надійний захист рослин від хвороб і підвищення 
врожаїв. Внесення добрив обов`язкове. 

ВАКУЛА  
У Реєстрі сортiв рослин України з 2003 року для всiх кліматич-

них зон країни. Цінний 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.А.Лінчевський, В.А.Перехрест, А.Б.Бабаш та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт ярого типу, шестирядний; 
ü має великий вміст β-глюканів (знижують вміст холестерину 
крові, антиракова профілактика кишечника), цінний для виготов-
лення продуктів харчування; 
ü за даними державного сортовипробування – самий врожайний 
сорт України. Середній врожай в державному сортовипробуванні 
за роки вивчення – 50 ц/га. Максимальний одержаний врожай – 
92-96 ц/га; 
ü знижена фотоперiодична чутливiсть, що дозволяє сорту за-
безпечувати високий врожай за різних строків приходу весни й у 
рiзних широтних зонах; 
ü висока посухостiйкiсть (8-9 балів) обумовлена генетично конт-
рольованим показником СОД-s2 посухо-, соле- та кислото-
стiйкостi; 
ü групова стiйкiсть до летючої сажки (8-9 балів), борошнистої 
роси (7-8 балів), смужкового гельмiнтоспорiозу (8-9 балів); 
ü стiйкий до вилягання (7-8 балів). Середньостиглий; 
ü зерно велике, вирiвняне, маса 1000 зерен 44-50 г. 
Апробацiйнi ознаки: рiзновид pallidum. Колос шестирядний, 

середньої довжини (7-9 см), нещільний (10-11 членикiв на 4 см 
колосового стрижня), неламкий, слабопониклий, прямокутної 
форми з переходом в ромбiчну, солом'яно-жовтий. Остi довгi 14-
18 см, злегка розлогi, тонкi, еластичнi, слабо зазубренi, жовтi, при 
обмолотi легко вiддiляються. Колоскова луска тонка, вузька, без 
опушення. Квiткова луска тонкозморшкувата, нервацiя добре ви-
явлена, із зубчиками, перехiд в ость поступовий. Основна щети-
нка зерна довговолосяна.  
Кущ прямостоячий, лист неопушений, промiжний, зелений. Ви-

сота рослин 70-80 см. Зерно велике, видовжено-овальної форми, 
світло-жовте, вирiвняне. 
Агротехнiка: сорт для інтенсивних технологій вирощування 

при знижених нормах висіву насіння до 120 кг/га. Протруєння на-
сіння препаратом Вітавакс 200ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ 
забезпечує надійний захист рослин від хвороб та підвищення 
врожаїв. Внесення добрив обов’язкове. 

ВОДОГРАЙ  
У Реєстрі сортiв рослин України з 2005 року для Лісостепу й 

Полісся. Використання – на зерно. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
 Автори: А.А.Лінчевський, В.А.Перехрест, А.Б.Бабаш та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт ярого типу, виведений для мінливих за вологозабезпече-
ністю умов інтенсивного землеробства; 
ü в інституті в посушливих умовах середній врожай за 3 роки 
становив 69,1 ц/га при врожаї стандарту Галактик 64,5 ц/га. В 
державному сортовипробуванні при середньому врожаї 50,8 ц/га 
прибавка врожаю над середнім стандартом становила 15,9-
24,1%;  
ü посухостійкий (7-8 балів), високостiйкий до вилягання (8-9 ба-
лів) при висоті рослин 70-80 см;  
ü високостiйкий до борошнистої роси, карликової iржi – 8-9 ба-
лів, стійкий до гельмінтоспоріозу, летючої, чорної й кам’яної са-
жок – 7-8 балів;  
ü висока вирiвнянiсть стеблостою; 
ü середньостиглий, вегетаційний період 85-87 днів; 
ü висока вирівняність зерна – 99%.  
Апробацiйнi ознаки: рiзновид nutans. Колос середньої довжи-

ни (8-10 см), середньої щiльності (10 членикiв на 4 см колосового 
стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, веретеноподібної форми, 
пониклий при дозріванні. Остi довгi, зазубренi, майже паралель-
ні, тонкi, еластичнi, солом'яно-жовтi. Антоціанове забарвлення 
кінчиків остей майже відсутнє (у Гетьмана, Чудового, Казкового – 
сильне). Колоскова луска тонка, вузька, без опушення, за розмі-
ром рівна із зернівкою. Квiткова луска зморшкувата, нервацiя 
добре виявлена, перехiд в ость поступовий. Основна щетинка 
зерна довговолосиста.  
Кущ напівпрямостоячий. Лист неопушений, проміжний, темно-

зелений. Зерно велике, жовте, тонкоплiвчасте, ромбічної форми. 
Маса 1000 зерен 48-50 г. 

Від сорту Галактик відрізняється фіолетовими вушками (у Га-
лактика – білі).  
Агротехніка - звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратами Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ 
забезпечує надійний захист рослин від хвороб і підвищення 
врожаїв. Внесення добрив обов’язкове. 

КОМАНДОР  
У Реєстрі сортiв рослин України з 2007 року для Лісостепу й 

Полісся. Пивоварний.  
Оригiнатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: А.А.Лінчевський, Є.К.Кірдогло, В.П.Тарасюк та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт ярого типу для умов високоiнтенсивного землеробства; 
ü в інституті середній врожай за 3 роки становив 74,4 ц/га при 
врожаї стандарту Галактик 57,3 ц/га. Прибавка врожаю 17,1 ц/га. В 
Державному сортовипробуванні 2005 року при середньому вро-
жаї 55,1 ц/га прибавка врожаю над середнім стандартом стано-
вила 9,4 ц/га (20,3%);  
ü посухостійкий (7 балів), високостiйкий до вилягання (8-9 ба-
лів), що забезпечується коротким (65-70 см) мiцним стеблом;  
ü високостійкий до борошнистої роси (9 балів), карликової iржi 
(9 балів), гельмінтоспоріозу (9 балів), стійкий до летючої, чорної і 
кам’яної сажок – 7 балів; 
ü висока кущистiсть, вирiвнянiсть стеблостою; 
ü середньостиглий, вегетаційний період 76-79 днів; 
ü вирівняність зерна – 96%.  
Апробацiйнi ознаки: рiзновид nutans. Колос дворядний, довгий 

(8-10 см), нещiльний (10 членикiв на 4 см колосового стрижня), 
неламкий, солом'яно-жовтий, пірамідальної форми. Остi довгi, 
зазубренi, майже паралельні, тонкi, еластичнi, солом'яно-жовтi. 
Колоскова луска довга (12-13 мм), вузька. Квiткова луска тонко-
зморшкувата, без опушення, нерви гладенькі, перехiд в ость по-
ступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна.  
Кущ напівпрямостоячий. Лист неопушений, проміжний, зеле-

ний. Зерно солом`яно-жовте, тонкоплiвчасте, еліптичної форми. 
Маса 1000 зерен 48-50 г.  
Агротехніка - звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ 
забезпечує надійний захист рослин від хвороб і підвищення 
врожаїв. Внесення добрив обов`язкове. 

ЕНЕЙ  
У Реєстрі сортiв рослин України з 2008 року для Лісостепу й 

Полісся, чудові результати дає і в зоні Степу. На зерно. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
 Автори: А.А.Лінчевський, Є.К.Кірдогло, В.П.Тарасюк та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü посухостійкий (8,0-8,9 балів) сорт ярого типу для умов висо-
коiнтенсивного землеробства; 
ü в інституті середній врожай за 3 роки становив 68,7 ц/га при 
врожаї стандарту Галактик 63,4 ц/га. В державному сортовипро-
буванні за 3 роки при середніх врожаях відповідно по зонах 55,7 і 
54,5 ц/га, прибавка врожаю над середнім стандартом становила 
17,4 і 13,7 ц/га (45,8-33,8%);  
ü високостiйкий до вилягання (8-9 балів), що забезпечується ко-
ротким (70-80 см) мiцним стеблом; 
ü високостійкий до борошнистої роси (8,9 балів), карликової iржi 
(9 балів), гельмінтоспоріозу (8,4 балів), стійкий до летючої, чор-
ної і кам’яної сажок – 8,9 балів; 
ü висока кущистiсть, вирiвнянiсть стеблостою; 
ü середньостиглий, вегетаційний період 76-86 днів; 
ü вирівняність зерна – 98,0%.  
Апробацiйнi ознаки: рiзновид nutans. Колос дворядний, довгий 

(8-10 см), підвищеної щільності (12 членикiв на 4 см колосового 
стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, веретеноподібної форми, 
напівпониклий. Остi довгi, зазубленi, майже паралельні, тонкi, 
еластичнi, солом'яно-жовтi. Наявне антоціанове забарвлення 
кінчиків остюків в зеленому стані рослин. Колоскова луска тонка, 
вузька, без опушення, однакової довжини із зернівкою. Зовнішня 
квiткова луска грубозморшкувата, з опушенням, забарвлення 
жилок відсутнє або дуже слабке. Зазублення внутрішніх бічних 
жилок нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке, перехiд 
в ость поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна.  
Кущ напіврозлогий. Лист неопушений, проміжний, зелений, 

вушки мають антоціанове забарвлення (у Галактика вушки білі). 
Зерно велике, жовте, тонкоплiвчасте, еліптичної форми. Маса 
1000 зерен 50-51 г.  
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200ФФR забезпечує надійний захист 
рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив 
обов`язкове. 
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ВСЕСВІТ  
У Реєстрі сортiв рослин України з 2010 року для всіх зон. Пи-

воварний.  
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: А.А.Лінчевський, Є.К.Кірдогло, В.П.Тарасюк та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт ярого типу для умов високоiнтенсивного землеробства; 
ü в інституті врожай за 3 роки становив 63,5 ц/га, стандарту Га-
лактик – 56,5 ц/га (-7,0 ц/га). В державному сортовипробуванні в 
сильно посушливому 2007 році при середньому врожаї 48,0 ц/га 
прибавка над середнім стандартом становила 9,7 ц/га (25,4%), за 
3 роки при врожаях 44,4-54,4 ц/га перевершив національний ста-
ндарт Командор на 5,6-7,5 ц/га, або на 11,4-20,3%; 
ü посухостійкий (9 балів), стiйкий до вилягання (7-9 балів), що 
забезпечується коротким (70-80 см) мiцним стеблом;  
ü високостійкий до борошнистої роси (8-9 балів), карликової iржi 
(9 балів), гельмінтоспоріозу (7-9 балів), стійкий до летючої, чор-
ної і кам’яної сажок – 8-9 балів; 
ü висока кущистiсть, вирiвнянiсть стеблостою; 
ü середньостиглий, вегетаційний період 70-80 днів; 
ü вирівняність зерна – 97%. Вміст білка в умовах посухи 11,9-
12,8%, коли пивоварні сорти накопичують білка більше, ніж кор-
мові; 
ü екстрактивність – до 82%. 
Апробацiйнi ознаки: рiзновид nutans. Колос дворядний, довгий 

(9-11 см), середньої щiльності (12 членикiв на 4 см колосового 
стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, веретеноподібної форми, 
прямостоячий. Остi довгi, зазубренi, майже паралельні, тонкi, 
еластичнi, солом'яно-жовтi. Колоскова луска мала, вузька, одна-
кової довжини із зернівкою. Квiткова луска зморшкувата, без 
опушення, нерви гладенькі, перехiд в ость поступовий. Основна 
щетинка зерна довговолосяна.  
Кущ напіврозлогий. Лист неопушений, проміжний, зелений. Зе-

рно світло-жовте, тонкоплiвчасте, еліптичної форми. Маса 1000 
зерен 46-51 г.  
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200ФФR забезпечує надійний захист 
рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив 
обов`язкове. 

СВЯТОГОР  
У Реєстрі сортiв рослин України з 2010 року для всіх зон. Пи-

воварний. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
 Автори: А.А.Лінчевський, Є.К.Кірдогло, В.П.Тарасюк та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт ярого типу для умов високоiнтенсивного землеробства; 
ü в державному сортовипробуванні за 2 роки при врожаях 48,0-
56,4 ц/га перевершив національний стандарт Командор на 6,8-
11,1 ц/га, або на 15,1-23,1%; 
ü посухостійкий (7-9 балів), стiйкий до вилягання (7-9 балів), що 
забезпечується коротким (68-74 см) мiцним стеблом;  
ü високостійкий до борошнистої роси (8-9 балів), карликової iржi 
(9 балів), гельмінтоспоріозу (7-9 балів), стійкий до сажкових за-
хворювань (8-9 балів); 
ü висока кущистiсть, вирiвнянiсть стеблостою; 
ü середньостиглий, вегетаційний період 70-80 днів; 
ü вирівняність зерна – 97%. Вміст білка в умовах посухи 11,8-
12,4%, коли пивоварні сорти накопичують білка більше, ніж кор-
мові; 
ü екстрактивність – 82%. Науково-виробнича асоціація «Нива 
оболоні» визначила Святогор кращим пивоварним сортом Украї-
ни.  
Апробацiйнi ознаки: рiзновид nutans. Колос дворядний, довгий 

(10-11 см), нещiльний (10 членикiв на 4 см колосового стрижня), 
неламкий, солом'яно-жовтий, веретеноподібної форми, напів-
прямий. Остi довгi, зазубренi, майже паралельні, тонкi, еластичнi, 
солом'яно-жовтi. Кінчики остей мають антоціанове забарвлення. 
Колоскова луска коротка, вузька. Квiткова луска тонкозморшку-
вата, без опушення, нерви гладенькі, перехiд в ость поступовий. 
Основна щетинка зерна довговолосяна. 
Кущ напівпрямостоячий. Лист неопушений, проміжний, темно-

зелений. Зерно світло-жовте, тонкоплiвчасте, подовжено-
овальної форми. Маса 1000 зерен 45-47 г.  
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200ФФR забезпечує надійний захист 
рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив 
обов`язкове. 

ВОЄВОДА  
У Реєстрі сортів рослин з 2012 року для всіх зон. Пивоварний.  
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
 Автори: А.А.Лінчевський, Є.К.Кірдогло, В.П.Тарасюк та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт ярого ячменю для умов високоiнтенсивного землеробст-
ва; 
ü  в сортовипробуванні інституту за 3 роки при середньому 
врожаї 58,3 ц/га перевершив стандарт на 7,6 ц/га; 
ü посухостійкий (7-9 балів), стiйкий до вилягання (7-9 балів), що 
забезпечується коротким (70-80 см) мiцним стеблом;  
ü високостійкий до всіх листостеблових хвороб (8-9 балів), стій-
кий до сажкових захворювань (8-9 балів); 
ü висока кущистiсть, вирiвнянiсть стеблостою; 
ü середньостиглий, вегетаційний період 75-80 днів; 
ü вирівняність зерна – 97%. Вміст білка в умовах посухи 11,8-
12,0%. 

 Апробацiйнi ознаки: рiзновид nutans. Колос дворядний, довгий 
(10-12 см), нещiльний (10 членикiв на 4 см колосового стрижня), 
неламкий, солом'яно-жовтий, веретеноподібної форми, поникає 
при дозріванні. Остi довгi, зазубренi, майже паралельні, тонкi, 
еластичнi, солом'яно-жовтi. Колоскова луска довга (12-13 мм), 
вузька. Квiткова луска тонкозморшкувата, без опушення, нерви 
гладенькі, перехiд в ость поступовий. Основна щетинка зерна 
довговолосяна. 
Кущ напівпрямостоячий. Лист неопушений, проміжний, зеле-

ний. Зерно солом`яно-жовте, тонкоплiвчасте, еліптичної форми. 
Маса 1000 зерен 48-52 г.  
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ 
забезпечує надійний захист рослин від хвороб і підвищення 
врожаїв. Внесення добрив обов`язкове. 

О З ИМ ИЙ  ЯЧМ І НЬ  
РОСАВА  

У Реєстрі сортiв рослин України з 1988 року для всiх зон. На 
зерно. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: П.Х.Гаркавий, Я.К.Назаренко, О.М.Шеремет та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт-дворучка з високими адаптивними властивостями до не-
сприятливих умов вирощування;  
ü можливiсть висiву в лютневi вiкна; 
ü добре кущиться при пiзнiх сходах восени i ранньою весною; 
ü стiйкiсть до всіх листостеблових хвороб і летючої сажки 3-5 
балів, до кам`яної сажки – 7 балів; 
ü добрi зимо- й морозостiйкiсть – 7 балів; 
ü посухостiйкий (6-7 балів). Середньостиглий; 
ü стiйкiсть до вилягання 5-6 балів.  
Апробацiйнi ознаки: рiзновид pallidum. Колос шестирядний, 

середньої довжини (6-8 см), середньої щiльностi (10-11 членикiв 
на 4 см колосового стрижня), неламкий, прямокутної форми з 
переходом у верхнiй частинi в ромбiчну, солом'яно-жовтий. Остi 
довгi, зазубренi, трохи розлогi, тонкi, еластичнi, жовтi. Колоскова 
луска довга, вузька, без опушення. Квiткова луска середньої цуп-
кості, нервацiя досить виявлена, нерви зазубренi, перехiд в ость 
поступовий. Основна щетинка зерна повстяна.  
Кущ напiврозлогий. Лист неопушений, зелений, широкий, з 

слабким восковим нальотом пiд час кущiння. Висота рослин 90-
110 см. 
Зерно середнього розмiру, жовте, видовженої форми. Маса 

1000 зерен 32-38 г.  
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200ФФR забезпечує надійний захист 
рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Протруєння насiння і 
внесення добрив обов'язкове. 

ОСНОВА  
У Реєстрі сортiв рослин України з 1994 року для зони Степу. На 

зерно. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.А.Лінчевський, О.М.Шеремет, Я.К.Назаренко та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт-дворучка з пiдвищеною адаптивнiстю до умов пiвденних 
регiонiв. Поширений, окрiм України, на Пiвнiчному Кавказi, в Кир-
гизії і Молдовi; 
ü добре кущиться за пiзнiх сходів восени i ранньою весною; 
ü врожайнiсть за сприятливих умов 90-110 ц/га. Максимальний 
врожай 116,2 ц/га одержано в Киргизії у 1992 роцi; 
ü стiйкiсть до сажкових хвороб середня – 5-6 балів, до борошни-
стої роси і карликової іржі – 4-5 балів, сприятливий до смужково-
го гельмінтоспоріозу – 3 бали; 
ü стiйкість до вилягання – 6-7 балів; 
ü за зимо-, морозостiйкістю дещо поступається стандарту Роса-
ва – 5-6 балів;. 
ü середньопiзнiй, дозрiває на 1-3 днi пiзнiше стандарту. 
Апробацiйнi ознаки: рiзновид pallidum. Колос шестирядний, 

довгий (8-10 см), середньої щiльностi (10-11 членикiв на 4 см ко-
лосового стрижня), неламкий, прямокутної форми з переходом у 
верхнiй частинi в ромбiчну, жовтий. Остi довгi, зазубренi, трохи 
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розлогi, тонкi, еластичнi, жовтi. Колоскова луска довга, вузька, 
без опушення. Квiткова луска середньої цупкостi, нервацiя до-
сить виявлена, нерви зазубренi, перехiд в ость поступовий. Ос-
новна щетинка зерна повстяна.  
Кущ напiврозлогий. Лист неопушений, зелений, промiжний за 

шириною, з слабким восковим нальотом пiд час кущiння. Стебло 
товсте, мiцне, висота рослин 100-115 см.  
Зерно середнього розмiру, жовте, видовженої форми. Маса 

1000 зерен 37-42 г. 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ 
забезпечує надійний захист рослин від хвороб і підвищення 
врожаїв. Протруєння насiння і внесення добрив обов'язкове. 

ЗИМОВИЙ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2005 року для всіх зон. На 

зерно. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.А.Лінчевський, О.М.Шеремет, В.Ю.Сєчняк та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт типово озимий; 
ü зимо-, морозостiйкiсть досить висока (6-7 балів), на рівні стан-
дарту Манас; 
ü середня урожайнiсть в державному сортовипробуванні 58,7-
59,3 ц/га з прибавкою над середнім стандартом 13,9-14,5 ц/га, або 
32,3%. В умовах посухи 2007 року в інституті на площі 3 га дав по 
101 ц/га; 
ü середньостiйкий до вилягання (5-6 балів), посухостiйкий (6-7 
балів).  
ü стiйкiсть до чорної та кам’яної сажок і борошнистої роси до-
сить висока (6-7 балів), передана від донора Ci 13664 через бать-
ківську форму; 
ü добре кущиться та добре відростає весною при ушкодженні 
листового апарату морозами; 
ü середньостиглий. 
Апробацiйнi ознаки: рiзновид pallidum. Колос шестирядний, 

середньої довжини (6-8 см), нещiльний (11-12 членикiв на 4 см 
колосового стрижня), неламкий, прямокутної форми з переходом 
у верхнiй частинi в ромбiчну, солом’яно-жовтий. Остi довгi, зазу-
бренi, трохи розлогi, тонкi, еластичнi, жовтi. Колоскова луска до-
вга, вузька, без опушення. Квiткова луска середньої цупкостi, не-
рвацiя добре виявлена, нерви слабо зазубренi, перехiд в ость 
поступовий. Основна щетинка зерна повстяна.  
Кущ проміжний. Лист неопушений, зелений, промiжний за ши-

риною, з слабким восковим нальотом пiд час кущiння. Висота 
рослин 90-100 см. 
Зерно середнього розмiру, жовте, видовженої форми. Маса 

1000 зерен 40-42 г. 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ 
забезпечує надійний захист рослин від хвороб і підвищення 
врожаїв. Внесення добрив обов`язкове. 

ТРУДІВНИК  
У Реєстрі сортів рослин України з 2006 для всіх зон. На зерно. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.А.Лінчевський, В.Ю.Сєчняк, С.В.Костюк та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü типово озимий; 
ü зимо-, морозостiйкiсть 7 балів; 
ü краща урожайнiсть в конкурсному сортовипробуванні інститу-
ту 95-110 ц/га. В державному сортовипробуванні при врожаях 
62,1-64,5 ц/га прибавка над середнім стандартом була 16,6-20,3 
ц/га (37,3-46,8%); 
ü посухостiйкий (7 балів), добре адаптований до посушливих 
умов; 
ü практично не вилягає (9 балів), висота рослин 83-91 см; 
ü висока стійкість до перестою (9 балів), пригодність до прямого 
комбайнування; 
ü стiйкiсть до чорної та кам’яної сажок досить висока (7-8 балів), 
передана від сорту Джау Кабутак;  
ü в роки епіфітотій уражується смужковим гельмінтоспоріозом і 
потребує захисту фунгіцидами; 
ü ранньостиглий, дозріває одночасно або на 1-2 дні пізніше сор-
ту Манас. 
Апробацiйнi ознаки: рiзновид pallidum. Колос шестирядний, 

середньої довжини (6-8 см), нещільний (12 членикiв на 4 см коло-
сового стрижня), неламкий, прямокутної форми з переходом у 
верхнiй частинi в ромбiчну, жовтий. Остi довгi, зазубренi, трохи 
розлогi, тонкi, еластичнi, жовтi, під час наливу зерна кінчики ан-
тоціаново забарвлені. Колоскова луска довга, вузька, без опу-
шення. Квiткова луска зморшкувата, нервацiя добре виявлена, 
нерви слабо зазубренi, перехiд в ость поступовий. Основна ще-
тинка зерна довговолосяна.  

Кущ напівпрямостоячий. Лист неопушений, промiжний, зеле-
ний, зі слабким восковим нальотом пiд час кущiння.  
Зерно велике для озимого ячменю, жовте, видовженої форми. 

Маса 1000 зерен 42-44 г. 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ і 
внесення добрив обов’язкове. 

ДОСТОЙНИЙ  
У Реєстрі сортiв рослин України з 2006 року для Степу й Лісо-

степу. На зерно. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.А.Лінчевський, М.М.Можаренко, О.М.Шеремет та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт-дворучка з пiдвищеною адаптивнiстю до умов пiвденних 
регiонiв України; 
ü можливiсть висiву в лютневi вiкна; 
ü добре кущиться за пiзнiх сходів восени i ранньою весною; 
ü середня урожайнiсть в конкурсному сортовипробуванні інсти-
туту за три роки склала 99 ц/га, що на 8,8 ц/га вище сорту Основа; 
ü посухостійкий (7-8 балів), стiйкий до вилягання (7-8 балів);  
ü зимо-, морозостiйкість 7 балів; 
ü стійкість до борошнистої роси, чорної і кам’яної сажок досить 
висока – 7-8 балів, передана від донора CІ 13664; 
ü скоростиглий, дозріває на 5-7 днів раніше сорту Основа. 
Апробацiйнi ознаки: рiзновид pallidum. Колос шестирядний, 

середньої довжини (6-8 см), нещільний (10-11 членикiв на 4 см 
колосового стрижня), неламкий, прямокутної форми з переходом 
у верхнiй частинi в ромбiчну, солом’яно-жовтий. Остi довгi, сла-
бо зазубренi, трохи розлогi, тонкi, еластичнi, жовтi. Колоскова 
луска тонка, вузька, без опушення. Квiткова луска зморшкувата, 
нервацiя досить виявлена, нерви зазубренi, перехiд в ость по-
ступовий. Основна щетинка зерна повстяна.  
Кущ напiврозлогий. Лист неопушений, промiжний, зелений, зі 

слабким восковим нальотом пiд час кущiння. Висота рослин 100-
105 см. 
Зерно велике для озимого ячменю, жовте, видовженої форми. 

Маса 1000 зерен 42-43 г. 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ і 
внесення добрив обов’язкове.  

АБОРИГЕН  
У Реєстрі сортів рослин України з 2007 року для зони Степу. На 

зерно. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: О.М.Шеремет, А.А.Лінчевський, В.Ю.Сєчняк та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт-дворучка з пiдвищеною адаптивнiстю до умов пiвденних 
регiонiв України; 
ü добре кущиться за пiзнiх сходів восени i ранньою весною; 
ü врожайнiсть в конкурсному сортовипробуванні інституту 65-92 
ц/га, що на 3-5 ц/га вище найбільш продуктивного сорту Основа. 
В державному сортовипробуванні прибавка врожаю над серед-
нім стандартом становила 18,9 ц/га (43,5%) при врожаї 63,0 ц/га; 
ü практично не вилягає (8-9 балів), посухостійкий (7-8 балів), се-
редньостиглий. Дозріває на 3-5 днів раніше сорту Основа; 
ü зимо-, морозостiйкість вище середньої (6-7 балів); 
ü стійкість до чорної та кам’яної сажок досить висока (7-8 балів); 
ü в роки епіфітотій може уражатися смужковим гельмінтоспорі-
озом (3-4 бали) і потребує захисту фунгіцидами.  
Апробацiйнi ознаки: рiзновид pallidum. Колос шестирядний, 

середньої довжини (7-8 см), нещiльний (13 членикiв на 4 см коло-
сового стрижня), неламкий, прямокутної форми з переходом у 
верхнiй частинi в ромбiчну, свiтло-жовтий. Остi довгi, зазубренi, 
трохи розлогi, тонкi, еластичнi, жовтi. Колоскова луска довга, ву-
зька, без опушення. Квiткова луска зморшкувата, нервацiя до-
сить виявлена, нерви слабо зазубренi, перехiд в ость поступо-
вий. Основна щетинка зерна довговолосяна.  
Кущ напiвпрямостоячий. Лист неопушений, темно-зелений, 

промiжний, з слабким восковим нальотом пiд час кущiння. Висо-
та рослин 90-95 см. 
Зерно велике для озимого ячменю, жовте, видовженої форми. 

Маса 1000 зерен 42,9-45,9 г. 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ 
для захисту від кореневих гнилей та внесення добрив 
обов’язкове. 

АКАДЕМІЧНИЙ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2012 року для всіх зон. Висо-

коінтенсивного типу. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.А.Лінчевський, О.М.Шеремет, В.Ю.Сєчняк та ін. 
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Господарські та біологічні характеристики: 
ü сорт типово озимий;  
ü зимо-, морозостійкість 7-9 балів; 
ü у державному сортовипробуванні 2009 року на Вінницькому 
ДЦЄСР посів перше місце за врожаєм – 104,3 ц/га, з перевищен-
ням над стандартом 19,2 ц/га; 
ü посухостійкість – 8 балів; 
ü стійкість до вилягання 8-9 балів; 
ü групова генетично обумовлена стійкість до видів сажки; 
ü сприйнятливий до рінхоспоріозу та смугастого гельмінтоспо-
ріозу, тому потребує захисту фунгіцидами, достатньо один раз 
перед виходом в трубку; 
ü середньоранньостиглий, дозріває на 2-3 дні пізніше сорту До-
стойний. 
Апробаційні ознаки: рiзновид pallidum. Колос шестирядний, 

середньої довжини (6-8 см), нещільний (12 члеників на 4 см коло-
сового стріжня), неламкий, прямокутої форми, з переходом у 
верхній частині в ромбічну, жовтий. Ості довгі, середньозазубре-
ні, трохи розлогі, тонкі, еластичні, жовті, під час наливу зерна 
кінчики мають слабке антоціанове забарвлення. Колоскова луска 
довга, вузька, без опушення. Квіткова луска зморшкувата, нерва-
ція добре виявлена, перехід у ость різкий. Основна щетинка зер-
на довговолосяна.  
Кущ напівпрямостоячий. Колос напівпрямостоячий. Лист без 

опушення, зелений, з слабким восковим нальотом під час кущін-
ня. 
Зерно велике, жовте, бочонкоподібне, з білим ендоспермом. 

Маса 1000 зерен 43-45 г.  
Агротехніка: Звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ, 
внесення добрив обов'язкові. 

К У К У Р У Д З А  
ОДМА  310 МВ   

У Реєстрі сортів рослин України з 1987 року, для вирощування 
на зерно і силос у зоні Степу та Лісостепу України.  
Оригiнатори: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення і Сільськогосподарсь-
кий дослідний інститут Угорської академії наук, Мартонвашар. 
Автори: В.М.Соколов, П.Ф.Ключко, В.О.Серіков та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü простий модифікований гібрид; 
ü середньостиглий (ФАО 350), з вегетаційним періодом 122-125 
днів; 
ü середня врожайність зерна у Степу 65-70 ц/га, потенційна 100-
105 ц/га; 
ü посухостійкий;  
ü комплексно стійкий до основних хвороб і вилягання; 
ü насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного 
відновлення фертильності. 
Апробаційні ознаки: висота рослин 210-240 см, висота прикрі-

плення качанів 70-75 см. Листків на головному стеблі 16-17. Ка-
чани великі (200-240 г), слабоконусовидної форми, кількість ря-
дів зерен 16-20. Стрижні качанів червоні. Зерно жовтого кольору, 
зубовидне. Маса 1000 зерен 250-260 г. 
Агротехнічні вимоги: відзначається високою екологічною ста-

більністю. На протязі багатьох років з успіхом вирощується на 
зерно і силос. Оптимальна густота стояння рослин на суходолі 
південного Степу 30-32, на півночі 40-42, у Лісостепу 45-50 тисяч 
на гектар. 
Особливості гібриду: надійна екологічна стабільність у поєд-

нанні з високим потенціалом продуктивності. Швидке висихання 
зерна разом з його низькою збиральною вологістю дозволяє ви-
рощувати середньостиглий гібрид за енергозберігаючою техно-
логією. 

ОДЕСЬКИЙ  385 МВ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2001 року, рекомендується 

для вирощування на зерно в Степу та Лісостепу.  
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.О.Бєлоусов, В.М.Соколов, В.О.Серіков та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü простий модифікований гібрид; 
ü середньостиглий (ФАО 380), з вегетаційним періодом 118-120 
днів; 
ü середня врожайність на півдні степової зони становила 75-80 
ц/га, на півночі 94-100 ц/га. У 2004 році в Білгород-Дністровсь-
кому районі Одеської області гібрид сформував рекордний уро-
жай зерна 133,1 ц/га. Урожай силосної маси склав 690-700 ц/га (Ін-
ститут кормів УААН, 2004-2005 рр.); 
ü відзначається високою посухо- та жаростійкістю; 
ü стійкий до коренево-стеблових гнилей, пухирчастої сажки; 
ü стійкий до вилягання; 
ü насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного 
відновлення фертильності. 

Апробаційні ознаки: висота рослин 210-220 см, висота прикрі-
плення качанів 70-75 см. Листків на головному стеблі 17-18. Ка-
чани великі (240-260 г), слабоконусовидні, кількість рядів зерен 
16-18. Стрижні качанів червоні. Зерно жовте, напівкрем’янисте. 
Маса 1000 зерен 250-270г. 
Агротехнічні вимоги: оптимальна густота стояння рослин на 

суходолі південного Степу 32-35, на півночі 38-40, у Лісостепу 42-
50 тисяч на гектар. Негативно реагує на надмірне загущення посі-
ву. 
Особливості гібрида: один з небагатьох гібридів, який поєднує 

генетичний потенціал високої продуктивності з потужним адап-
тивним потенціалом – високим рівнем жаро- та посухостійкості. У 
фазі повної стиглості листя та стебло частково залишаються зе-
леними, що робить гібрид особливо придатним для силосуван-
ня.  

ВЕСЕЛКА  МВ   
У Реєстрі сортів рослин України з 2003 року, для вирощування 

на зерно у лісостеповій зоні. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.О.Бєлоусов, В.М.Соколов, Б.Ф.Вареник та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü простий модифікований гібрид;  
ü середньостиглий (ФАО 340). Вегетаційний період 118-120 днів; 
ü середня врожайність зерна за роки випробування на сортоді-
льницях лісостепової зони склала 65,0-75,0 ц/га, максимальна 
105,8 ц/га. Вихід зерна складає 78-80%; 
ü вирізняється зерном крем’янистовидного типу, яке може ви-
користовуватися для виготовлення крупи та борошна; 
ü високопосухо- та жаростійкий; 
ü стійкий до коренево-стеблових гнилей і вилягання; 
ü високотехнологічний як у товарному виробництві, так і насін-
ництві;  
ü насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного 
відновлення фертильності. За формою качана батьківські фор-
ми гібрида відрізняються: у материнської форми качан майже 
циліндричний, у батьківської лінії конусовидний. 
Апробаційні ознаки: висота рослини 210-215, висота прикріп-

лення качанів 65-75 см. Листків на головному стеблі 15-17. Кача-
ни великі (230-250 г), слабоконусовидної форми, добре вкриті об-
горткою. Кількість рядів зерен 16-18. Стрижні качанів червоні. 
Зерно жовтого кольору, крем’янистовидне. Маса 1000 зерен 220-
230 г. 
Агротехнічні вимоги: високоадаптивний. Забезпечує отриман-

ня високого врожаю як в сприйнятливих, так і несприйнятливих 
умовах. Дає високу віддачу при внесенні оптимальних доз міне-
ральних добрив. Оптимальна густота стояння рослин у зоні Лі-
состепу 45-50 тисяч на гектар. 
Особливості гібрида: унікально поєднує високу адаптивність 

до мінливих умов вирощування і посухостійкість з високою зер-
новою продуктивністю. Крем’янистовидне зерно дозволяє вико-
ристовувати його для виробництва крупи. 

ЕЛЕГІЯ  МВ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2003 року, для вирощування 

на зерно і силос в Лісостепу та Поліссі.  
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Автори: А.О.Бєлоусов, В.М.Соколов, Б.Ф.Вареник та ін.  
Господарські та біологічні характеристики: 

ü простий модифікований гібрид;  
ü середньоранній (ФАО 280). Вегетаційний період 109-112 днів; 
ü за результатами державного випробовування урожай зерна на 
сортодільницях Лісостепу і Полісся становив 68-74 ц/га. Макси-
мальний врожай зерна (101 ц/га) отриманий в Іванівському райо-
ні Одеської області у 2005 році. Вихід зерна 79-81%; 
ü стійкий до вилягання;  
ü посухостійкість добра;  
ü верхівка качана добре вкрита обгорткою, але при дозріванні її 
листя розходяться, тому качан і зерно швидко втрачають вологу;  
ü насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного 
відновлення фертильності. 
Апробаційні ознаки: висота рослин складає 205-222 см, висота 

прикріплення качанів 85-90 см. Листків на головному стеблі 15-
17. Качани великі (200-210 г), слабоконусовидної форми, кількість 
рядів зерен 14-16. Стрижні качанів червоні. Зерно жовтого ко-
льору, зубовидне. Маса 1000 зерен 290-300 г. 
Агротехнічні вимоги: особливо ефективний при вирощуванні 

за інтенсивною технологією, з внесенням оптимальних доз міне-
ральних добрив. Рекомендована густота рослин перед збиран-
ням у Лісостепу 55-60, Поліссі 65-70 тис/га. 
Особливості гібрида: вдало поєднує скоростиглість, високу 

зернову продуктивність і стійкість до вилягання з низькою зби-
ральною вологістю зерна. Тому успішно може вирощуватися з 
використанням енергозберігаючої технології – збирання комбай-
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ном з одночасним обмолотом, у сухі роки майже без досушуван-
ня зерна. 

ЕВРІКА  МВ   
У Реєстрі сортів рослин України з 2005 року, для вирощування 

на зерно в Степу і Лісостепу. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Автори: А.О.Бєлоусов, В.М.Соколов, Б.Ф.Вареник та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü простий міжлінійний гібрид; 
ü середньостиглий (ФАО 390), з вегетаційним періодом 124-129 
днів; 
ü високоврожайний. Середня врожайність зерна на сортоділь-
ницях степової зони становила за два роки 70,6 ц/га, або на 31,7% 
вища за стандарт. У Лісостепу за цей же період – 104 ц/га, що пе-
ревищило врожай стандарту на 40,1%. Потенційна врожайність 
зерна 110-115 ц/га; 
ü стійкий до основних хвороб і вилягання; 
ü високопосухостійкий. У 2005 році в умовах сильної посухи на 
півдні Одеської області був найкращий за урожаєм зерна серед 
гібридів провідних селекційних установ України; 
ü насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного 
відновлення фертильності. 
Апробаційні ознаки: висота рослин 180-190 см, висота прикрі-

плення качанів 65-65 см, листків на головному стеблі 19-20. Кача-
ни великі (250-270 г) циліндричної форми, кількість рядів зерен 
18-20. Стрижні качанів слабо забарвлені. Зерно жовтого кольору, 
зубовидне. Маса 1000 зерен 290-300 г. 
Агротехнічні вимоги: інтенсивного типу, дуже чутливий до ви-

сокого агрофону. Оптимальна густота стояння рослин у півден-
ному Степу 30-32, у північному 35-40, у Лісостепу 45-50 тисяч ро-
слин на гектар. 
Особливості гібрида: забезпечує високий врожай сухого зерна 

в умовах Степу і Лісостепу. Характерна відмінна стійкість до по-
сухи, вилягання та основних інфекційних хвороб. Ефективно ви-
користовує мінеральні та органічні добрива, забезпечуючи висо-
кі прибавки врожаю. 

КОБЗА  МВ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2005 року, для вирощування 

на зерно і силос в Степу і Лісостепу. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Автори: А.О.Бєлоусов, В.М.Соколов, Б.Ф.Вареник та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü простий міжлінійний гібрид; 
ü середньостиглий (ФАО 350), з вегетаційним періодом 122-125 
днів; 
ü середня врожайність зерна у зоні Степу 75,0 ц/га. Максималь-
ний врожай зерна становить 110,6 ц/га (Харківська область, 2005 
р.); 
ü високостійкий до основних хвороб і вилягання; 
ü відзначається підвищеною посухостійкістю. 
ü має високу насіннєву продуктивність материнської форми. 
ü насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного 
відновлення. 
Апробаційні ознаки: висота рослин 210-230 см, висота прикрі-

плення качанів 70-82 см, листків на головному стеблі 18-19. Кача-
ни великі (280-290 г), слабоконусовидні, кількість рядів зерен 14-
16. Стрижні качанів червоні. Зерно жовтого кольору, напівзубо-
видної форми. Маса 1000 зерен 300-310 г. 
Агротехнічні вимоги: Оптимальна густота стояння рослин у пі-

вденному і центральному Степу 30-32, північному 40-45 і в Лісо-
степу 45-50 тисяч на гектар. 
Особливості гібрида: один з гібридів, які мають унікальну осо-

бливість надзвичайно швидко втрачати вологість зерна при його 
дозріванні, що дозволяє вирощувати його за енергозберігаючою 
технологією.  

НОВАЦІЯ  МВ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2006 року, для вирощування 

на зерно і силос в степовій і лісостеповій зонах країни. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Автори: А.О.Бєлоусов, В.М.Соколов, В.О.Серіков та інш. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü простий міжлінійний гібрид; 
ü середньостиглий (ФАО 390). Вегетаційний період в зоні Степу 
складає 125-130 днів; 
ü високоврожайний. Середня врожайність зерна на сортоділь-
ницях степової зони становила 72,4 ц/га, що на 8,0 ц/га, або на 
12,5% більше, ніж у стандарту. У Лісостепу – 93,4 ц/га, що на 8,5 
ц/га, або на 10,3% більше стандарту. Максимальний врожай зерна 
становить 120,5 ц/га (Чернівецька область, 2005 р.), силосної ма-
си 681,0 ц/га (Інститут кормів УААН); 

ü високотехнологічний у виробництві товарного зерна завдяки 
високій вирівняності основних морфологічних показників рос-
лини і качана. Вихід зерна 79-80%; 
ü високостійкий до основних інфекційних хвороб і ламкості сте-
бла; 
ü характеризується високою жаро- та посухостійкістю; 
ü стійкий до стеблового і кореневого вилягання; 
ü насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного 
відновлення. 
Апробаційні ознаки: висота рослин 213-215 см, висота прикрі-

плення качанів 70-80 см, листків на головному стеблі 16-118. Ка-
чани великі (260-280 г), конусоциліндричної форми, кількість ря-
дів зерен 16-18. Стрижні качанів червоні. Зерно жовтого кольору, 
зубовидної форми. Маса 1000 зерен 280-300 г. 

 Агротехнічні вимоги: Дає високі прибавки врожаю зерна при 
внесенні оптимальних доз добрив. Оптимальна густота стояння 
рослин у південному та центральному Степу 28-32, північному 
35-40, в Лісостепу 45-50 тисяч на гектарі. 
Особливості гібрида: особливо привабливий для господарств 

Степу, бо вдало поєднує високу врожайність зерна з посухостій-
кістю та високою вирівняністю основних господарських ознак – 
розміру качана, висоти рослин та прикріплення качана. 

ШАЛАНДА  МВ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2006 року, рекомендується 

для вирощування на зерно і силос в Степу і Лісостепу. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Автори: А.О.Бєлоусов, В.М.Соколов, А.С.Пілюгін, та інш. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü трилінійний модифікований гібрид; 
ü середньостиглий (ФАО 350), з вегетаційним періодом в зоні 
Степу 124-128 днів; 
ü високоврожайний. Середня врожайність зерна на сортоділь-
ницях степової зони склала 73,2 ц/га, що на 8,6 ц/га (13,2%) біль-
ше, ніж у стандарту, в Лісостепу 93,3 ц/га, що на 7,9 ц/га (9,0%) бі-
льше стандарту. Максимальний врожай зерна 105,5 ц/га; 
ü високотехнологічний при виробництві товарного зерна, а та-
кож у насінництві. Вихід зерна 79-80%; 
ü високостійкий до основних інфекційних хвороб і ламкості сте-
бла; 
ü високожаро- та посухостійкий; 
ü висока стійкість до кореневого та стеблового вилягання; 
ü насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного 
відновлення фертильності. Материнська форма відзначається 
високою насіннєвою продуктивністю. 
Апробаційні ознаки: висота рослин 220-222 см, висота прикрі-

плення качанів 80-85 см, листків на головному стеблі 16-18. Кача-
ни вагою 240-260г, конусоциліндричної форми, кількість рядів 
зерен 14-16. Стрижні качанів червоні. Зерно жовтого кольору, зу-
бовидної форми. Маса 1000 зерен 260-280 г. 

 Агротехнічні вимоги: При внесенні мінеральних добрив реагує 
високими прибавками врожаю. Оптимальна густота стояння ро-
слин у південному та центральному Степу 35-40, у північному 40-
45, в Лісостепу 45-50 тисяч на гектар. 
Особливості гібрида: один з гібридів, які вигідно поєднують 

високу продуктивність, посухостійкість та високорентабельне 
насінництво. 

УСПІХ  МВ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2007 року, для вирощування 

на зерно та силос в Лісостепу і Поліссі. 
Оригiнатор: Селекцiйно-генетичний iнститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Автори: Б.Ф.Вареник, В.М.Соколов, А.О.Бєлоусов та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü трилінійний гібрид; 
ü середньоранній (ФАО 290), з вегетаційним періодом 111-115 
днів; 
ü високоврожайний. За даними державного сортовипробову-
вання урожай зерна на сортодільницях лісостепової зони склав у 
середньому 90,8 ц/га, що на 10,1 ц/га, або на 14,8% більше, ніж у 
стандарту. На Поліссі середня врожайність зерна становила 94,0 
ц/га, що на 16,4 ц/га, або на 21,3% більше стандарту. Потенційна 
врожайність зерна становить 107 ц/га (ЕСВ компанії Маїс, 2003 
р.); 
ü стійкий до основних інфекційних хвороб і вилягання; 
ü при дозріванні обгортки навколо качанів розкриваються, що 
сприяє їх легкому очищенню та швидкому висиханню зерна; 
ü насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного 
відновлення фертильності. 
Апробаційні ознаки: висота рослин 200-230 см, висота прикрі-

плення качанів 75-80 см, листків на головному стеблі 15-17. Кача-
ни великі (250-270 г), слабоконусовидної форми, кількість рядів 
зерен 16-18. Стрижні качанів червоні. Зерно жовтого кольору, зу-
бовидної форми. Маса 1000 зерен 280-300 г. 
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Агротехнічні вимоги: Оптимальна густота стояння рослин в Лі-
состепу 55-60, Поліссі 60-65 тисяч на гектар. 
Особливості гібрида: поєднує високу врожайність зерна на рі-

вні гібридів середньостиглої групи із швидкою втратою вологи 
зерном при дозріванні, а також зі стійкістю до основних хвороб. 
Особливо придатний при збиранні комбайнами з обмолотом зе-
рна. 

ДІАЛОГ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2008 року, для вирощування 

на зерно і силос у зоні Степу та Лісостепу. 
Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, Південний біотехноло-
гічний центр у рослинництві. 
Автори: А.О.Бєлоусов, В.М.Соколов, Ю.М.Сиволап та ін.. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü простий модифікований, середньостиглий (ФАО 360), вегета-
ційний період 117-119 днів; 
ü середня врожайність зерна в степовій зоні становила 62,2 ц/га, 
у лісостеповій – 90,6 ц/га, перевищення над стандартним гібри-
дом Дар 347 МВ склала 16,8 ц/га або 18,5 %, а в середньому по 
двом зонам – 5,0 ц/га. Потенційна врожайність 110-120 ц/га; 
ü помірно жаро- посухостійкий (8 балів); 
ü стійкий до ламкості стебла та вилягання (8-9 балів); 
ü материнські лінії отримані з використанням молекулярно-
маркерного добору за цінними локусами господарських ознак;  
ü високотехнологічний у насінництві та товарному виробництві; 
ü насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного 
відновлення фертильності. 
Апробаційні ознаки: висота рослин 225-230 см, висота прикрі-

плення качанів 75-80 см. Листків на головному стеблі 16-17. Ка-
чани великі (240-290 г), конусо-циліндричної форми, кількість ря-
дів зерен 16-18. Стрижні качанів червоні. Зерно жовтого кольору, 
зубоподібної форми. Маса 1000 зерен 270-280 г. 
Агротехнічні вимоги: Забезпечує високу віддачу при внесенні 

оптимальних доз мінеральних добрив. Рекомендована густота 
стояння рослин перед збиранням у південному та центральному 
Степу 30-35, північному − 35-40, та в Лісостепу − 45-55 тисяч на 
гектарі. 
Переваги: Діалог – це високо адаптивний гібрид, забезпечує 

сталі врожаї у сприятливих і несприятливих умовах. Зоною пе-
реважного вирощування є Лісостеп. Це перший гібрид в Україні, 
отриманий з використанням ДНК-технологій. 

ЛЕГІОН  400 
У Реєстрі сортів рослин України з 2008 року, рекомендується 

для вирощування на зерно у зоні Степу.  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Автори: В.М.Соколов, А.С.Пілюгін, А.О.Бєлоусов та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü простий, середньопізній (ФАО 400), з вегетаційним періодом 
125-130 днів; 
ü високоврожайний. За даними державного сортовипробування 
урожай зерна на сортодільницях степової зони склав у серед-
ньому 65,9 ц/га, що на 14,3 ц/га, або 27,8% більше, ніж у стандар-
ту. Потенційна врожайність зерна становить 101-105 ц/га; 
ü відзначається низькою збиральною вологістю зерна, що до-
зволяє економити значні кошти на досушуванні товарного зерна; 
ü вихід зерна 79-80%; 
ü характеризується груповою стійкістю до інфекційних хвороб; 
ü стійкий до ламкості стебла і вилягання; 
ü високотехнологічний при товарному віробництві та у насінни-
цтві; 
ü насінництво ведеться на фертильній основі. 
Апробаційні ознаки: висота рослин 210-220 см, висота прикрі-

плення качанів 75-80 см. Листків на головному стеблі 18-20. Ка-
чани великі (270-290 г), слабоконусовидної форми, кількість ря-
дів зерен 18-20. Стрижні качанів червоні. Зерно жовтого кольору, 
зубовидне. Маса 1000 зерен 280-300 г. 
Агротехнічні вимоги: добре реагує на оптимальні дози мінера-

льних добрив. Рекомендована густота стояння рослин у півден-
ному та центральному Степу 30-35, північному Степу 35-40.  
Переваги: забезпечує високий врожай сухого зерна в умовах 

Степу. Характерна відмінна стійкість до посухи, вилягання та ос-
новних інфекційних хвороб. Ефективно використовує мінеральні 
та органічні добрива, забезпечує високі прибавки врожаю. 

ФЛАГМАН  
У Реєстрі сортів рослин України з 2008 року, рекомендований 

для вирощування на зерно і силос у зоні Степу та Лісостепу.  
Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: А.О.Бєлоусов, В.М.Соколов, В.О.Серіков та інш. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü потрійний міжлінійний, середньостиглий (ФАО 370), вегетацій-
ний період 125-128 днів; 

ü високоврожайний. Середня врожайність зерна у державному 
сортовипробуванні склала 78,2 ц/га, гарантована прибавка до 
стандарту 11,4 ц/га, або 17,1%. Потенційна врожайність 110-115 
ц/га; 
ü посухостійкий (8,8 бали); 
ü вирізняється груповою стійкістю до основних хвороб (9,0 ба-
лів) та вилягання (9,0 балів); 
ü на ділянках гібридизації материнська форма має високу насін-
нєву продуктивність; 
ü насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного 
відновлення фертильності. 
Апробаційні ознаки: висота рослин у сприятливих умовах 220-

225 см, висота прикріплення качанів 80-85 см. Листків на голо-
вному стеблі 16-17. Качани великі (200-220 г), конусо-
циліндричної форми, кількість рядів зерен 16-18. Стрижні качанів 
червоні. Зерно жовтого кольору, зубоподібної форми. Маса 1000 
зерен 290-300 г. 
Агротехнічні вимоги: Максимальний урожай формує у Лісосте-

повій зоні при вирощуванні за інтенсивною технологією з вне-
сенням оптимальних доз добрив. Рекомендована густота стоян-
ня рослин перед збиранням для Степу 35-40, Лісостепу 45-55 ти-
сяч на гектарі. 
Переваги: вирізняється високою комплексною стійкістю до 

хвороб і вилягання та високорентабельним насінництвом. На то-
варних посівах при збиранні врожаю листя гібриду довго зали-
шається зеленими, тому він може вигідно використовуватися 
для посівів на зерно та силос. 

ДЖАЙВ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2010 року, рекомендується 

для вирощування на зерно в Степу і Лісостепу. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: Р.О. Кривулько, А.О. Бєлоусов, В.М. Соколов та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü трилінійний гібрид; 
ü середньостиглий (ФАО 390), вегетаційний період 124-127 днів; 
ü високоврожайний. У державному сортовипробуванні середня 
врожайність зерна становила 70-75 ц/га. У сприятливих умовах 
урожай зерна 95-100ц/га. Потенційна врожайність 115-120 ц/га; 
ü високотехнологічний при виробництві товарного зерна, а та-
кож у насінництві. Вихід зерна 79-80%; 
ü високостійкий до основних інфекційних хвороб і ламкості сте-
бла; 
ü високожаро- та посухостійкий; 
ü висока стійкість до кореневого та стеблового вилягання; 
ü насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного 
відновлення фертильності. Материнська форма відзначається 
високою насіннєвою продуктивністю. 
Апробаційні ознаки: висота рослин 180-220 см, висота прикрі-

плення качанів 80-85 см, листків на головному стеблі 16-18. Кача-
ни вагою 220-240 г, конусоциліндричної форми, кількість рядів 
зерен 14-16. Стрижні качанів червоні. Зерно жовтого кольору, зу-
бовидної форми. Маса 1000 зернин 285-300 г.  
Агротехнічні вимоги: при внесенні мінеральних добрив реагує 

високими прибавками врожаю. Оптимальна густота стояння ро-
слин у південному та центральному Степу 32-35, у північному 40-
45, в Лісостепу 45-50 тисяч на гектар. 
Особливості гібрида: забеспечує високий врожай сухого зерна 

в умовах Степу і Лісостепу. Характерна висока стійкість до посу-
хи, вилягання та основних інфекційних хвороб. Ефективно вико-
ристовує мінеральні та органічні добрива, забезпечуючи високі 
прибавки врожаю. 

ТОР  410 
У Реєстрі сортів рослин України з 2012 року, рекомендується 

для вірощування на зерно у зоні Степу. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: В.М.Соколов, А.С.Пілюгін, А.О.Бєлоусов та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü потрійний міжлінійний гібрид, середньопізній (ФАО 410), з ве-
гетаційним періодом 125-130 днів; 
ü високоврожайний. За даними державного сортовипробування 
урожай зерна на сортодільницях степової зони склав у серед-
ньому 79,5 ц/га, що на 6,8 ц/га більше стандарту. Потенційна вро-
жайність зерна становить 122,3 ц/га (Кіровоградська ДСС, 2010р.); 
ü посухостійкий (9 балів); 
ü вирізняється груповою стійкістю до основних хвороб (9,0 ба-
лів) та вилягання (9,0 балів);  
ü вихід зерна 79-80%; 
ü на ділянках гібридизації материнська форма має високу насін-
нєву продуктивність; 
ü насінництво ведеться на фертильній основі з ручним обри-
ванням волотей на ділянках гібридизації. 
Апробаційні ознаки: висота рослин у сприятливих умовах 210-

250 см, висота прикріплення качанів 80-100см. Листків на голо-



П О С І Б Н И К  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Х Л І Б О Р О Б А  2 0 1 2   

 

 

40 

вному стеблі 17-20. Качани великі (200-240г), слабоконусовидної 
форми, кількість рядів зерен 16-18. Стрижні качанів червоні. Зер-
но жовтого кольору, зубовидне. Маса 1000 зерен 240-260г. 
Агротехнічні вимоги: добре реагує на оптимальні дози мінера-

льних добрив. Рекомендована густота стояння рослин у півден-
ному та центральному Степу 30-35, північному Степу 35-40 ти-
сяч/га. 
Особливості гібриду: забезпечує високий врожай сухого зерна 

в умовах Степу. Характерна відмінна стійкість до посухи, виля-
гання та висока комплексна стійкість до хвороб. Ефективно ви-
користовує мінеральні та органічні добрива і забезпечує високі 
прибавки врожаю. 

ЕТЮД  
У Реєстрі сортів рослин України з 2012 року, рекомендується 

для вирощування на зерно і силос у степовій та лісостеповій зо-
нах. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.О.Бєлоусов, В.М.Соколов, С.П.Попов та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü подвійний гібрид кукурудзи, середньоранній (ФАО 270), веге-
таційний період 109-111 днів; 
ü середня врожайність зерна в Степу становила 8,96, у Лісосте-
пу 9,04 т/га. Відомий максимальний урожай зерна – 11,8 т/га 
(УкрНДСКР, Чернівецька обл., 2011 р.); 
ü жаро- посухостійкість висока (8,4 бал.); 
ü стійкість до коренево-стеблових гнилей (9 бал.) та пухирчастої 
сажки (8,3 бал.) висока; 
ü високостійкий до ламкості стебла (9 бал.) і вилягання (9 бал.); 
ü рентабельний у насінництві та високотехнологічний у товар-
ному виробництві; 
ü материнська форма вирізняється високою насіннєвою проду-
ктивністю на ділянках гібридизації. Насінництво ведеться на сте-
рильній основі М-типу за схемою повного відновлення фертиль-
ності пилку. 
Апробаційні ознаки: рослина висока, у Степу 210-215 см, у Лі-

состепу 230-240 см. Висота кріплення качана – 80-90 см. Качани 
великі 220-230 г, конусо-циліндричної форми, кількість рядів зе-
рен 14-16. Луски стрижнів качанів сильно забарвлені. Зерно жов-
те, зубового типу. Маса 1000 зерен 290-310 г. 
Агротехнічні вимоги: оптимальна густота стояння рослин пе-

ред збиранням у південному Степу 35-40, північному – 40-45, Лі-
состепу – 55-60 тис./га. 
Особливості гібриду: вирізняється широкою екологічною пла-

стичністю. Дає стабільно високі врожаї зерна в Степу і Лісостепу. 
Добре реагує на внесення мінеральних добрив. Погано перено-
сить надмірно загущені і забур’янені посіви. 

ФЕЯ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2012 року. Рекомендується 

для вирощування на зерно і силос у степовій та лісостеповій зо-
нах. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.О.Бєлоусов, В.М.Соколов, В.О.Серіков та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü потрійний гібрид кукурудзи, середньоранній (ФАО 280), веге-
таційний період 110-112 днів; 
ü середня врожайність зерна в степовій зоні 8,68, у лісостеповій 
9,28 т/га, перевищення над національним стандартом відповідно 
8 і 12%. Отриманий максимальний урожай зерна – 12,32 т/га (Чер-
нівецька обл., 2011 р.); 
ü жаро- посухостійкість у степовій зоні помірна (7,6 бал.); 
ü високостійкий до коренево-стеблових гнилей (9 бал.) та пухи-
рчастої сажки (8,3 бал.); 
ü стійкий до ламкості стебла (9 бал.) і вилягання (9 бал.); 
ü високотехнологічний у насінництві та товарному виробництві; 
ü материнська форма вирізняється високою насіннєвою проду-
ктивністю. Насінництво ведеться на стерильній основі за схемою 
повного відновлення фертильності. 
Апробаційні ознаки: висота рослини – 200-210 см, висота кріп-

лення качана – 72-75 см. Листків на головному стеблі 15-16. Кача-
ни середні 180-200 г, циліндричної форми, кількість рядів зерен 
14-16. Стрижні качанів слабо забарвлені, зерно жовтого кольору, 
крем’янисто-зубовидне (проміжного типу). Маса 1000 зерен 246-
250 г. 
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин 

перед збиранням у південному Степу 35-40, північному – 40-45, 
Лісостепу –   55-60 тис./га. 
Особливості гібриду: гібрид лісостепового екотипу, найбільш 

високі і сталі врожаї забезпечує в зонах північного Степу і Лісо-
степу. Добре реагує на внесення мінеральних добрив. Погано 
переносить надмірно загущені посіви. 

ЯХТА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2012 року. Рекомендується 

для вирощування на зерно і силос у степовій та лісостеповій зо-
нах. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.О.Бєлоусов, В.М.Соколов, В.О.Серіков та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü потрійний модифікований гібрид кукурудзи, середньоранній 
(ФАО 280), вегетаційний період 112-114 днів; 
ü середня врожайність зерна у степовій зоні 7,2 т/га, у лісосте-
повій 8,15 т/га. Зафіксований максимальний урожай зерна стано-
вив 10,64 т/га (Костянтинівська ДСС, 2009 р.); 
ü жаро- посухостійкість помірна (7,2 бал.); 
ü стійкий до коренево-стеблових гнилей (9 бал.) та пухирчастої 
сажки (9 бал.); 
ü стійкий до ламкості стебла (9 бал.) і вилягання (9 бал.); 
ü високорентабельний на всіх етапах насінництва та високотех-
нологічний у товарному виробництві; 
ü материнська форма має високу насіннєву продуктивність. На-
сінництво гібриду ведеться на стерильній основі за схемою пов-
ного відновлення фертильності. 
Апробаційні ознаки: рослина висока – 210-220 см, висота кріп-

лення качана – 75-80 см. Листків на головному стеблі 15-16. Кача-
ни середні 190-210 г, циліндричної форми. Кількість рядів зерен 
12-14. Стрижні качанів забарвлені. Зерно жовтого, кольору, 
крем’янисто-зубовидне. Маса 1000 зерен 250-255 г. 
Агротехнічні вимоги: найбільш високі і сталі врожаї забезпечує 

в лісостеповій зоні, оскільки більш вимогливий до сприятливих 
умов вирощування. Рекомендована густота стояння рослин на 
період збирання у південному Степу 35-40, північному Степу 40-
45, Лісостепу 55-60 тис./га. 
Особливості гібриду: гібрид переважно лісостепового екотипу. 

Найбільш високі врожаї забезпечує в зоні Лісостепу. Особливо 
добре реагує на внесення мінеральних добрив. Порівняно швид-
ко втрачає вологу при дозріванні. 

СО НЯШНИК  
ОДЕСЬКИЙ  123 

У Реєстрах сортів рослин України, Росії та Молдови з 1990 р. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: В.В.Бурлов, В.І.Крутько, М.О.Лібенко  
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид; 
ü середньоранній. Середня тривалість вегетаційного періоду від 
сходів до технічної стиглості 113 днів, коливається в залежності 
від регіонів вирощування (103-115 днів). 
ü Середня урожайність насіння в посушливому 1999 році − 2,4 
т/га і може коливатися від 1,6 в Одеській до 3,6 т/га в Харківській 
областях. потенційна урожайність насіння 4,8 т/га;  
ü олійність насіння 50-52% або 1,1 т/га; 
ü надзвичайно посухостійкий, екологічно пластичний; 
ü стійкий до вовчка (раси А - Е) та несправжньої борошнистої 
роси;  
ü толерантний до фомопсису, білої та сірої гнилей. 

 Апробаційні ознаки: висота рослин, залежно від зони вирощу-
вання, від 110 до 175 см. Стебло середньої товщини. Листків на 
рослині 27-29. Листки середнього розміру, опуклої серцеподібної 
форми, темно-зелені. Язичкові квіти мають жовте забарвлення, а 
трубчасті – темно-жовті. Кошик середніх розмірів (17-18 см у діа-
метрі). Насіння чорне, без смужок. Маса 1000 сім’янок 65-70 г. 

 Агротехнічні вимоги: толерантний до загущення посіву. Опти-
мальна урожайність досягається за умов, коли густота стояння 
рослин у Лісостепу в період вегетації становить 60-65, а в Степу − 
50-55 тис. рослин/га.  
Особливості насінництва: насіння батьківських форм на діля-

нках гібридизації слід висівати одночасно.  

ЗГОДА  
 У Реєстрі сортів рослин України з 1996 р. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: В.В.Бурлов, В.І.Крутько, М.О.Лібенко та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид олійного напряму використання; 
ü середньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду від сходів 
до технічної стиглості складає в середньому 115 днів. Коливання 
в залежності від регіонів вирощування від 106 до 118 днів;  
ü урожайність насіння, в залежності від районів виробництва, 
2,2-3,5 т/га. Потенційна - 4,9 т/га;  
ü олійність насіння 48-52%; 
ü посухостійкий; 
ü стійкий до вовчка (раси А - Е) та несправжньої борошнистої 
роси; 
ü толерантний до фомопсису, білої та сірої гнилей. 
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 Апробаційні ознаки: високорослий, із середньою висотою ро-
слин 185 см, яка коливається залежно від зони вирощування від 
160 до 200 см. Стебло середньої товщини, зберігає зелений колір 
майже до фази технічної стиглості. На стеблі 28-30 темно-зелених 
листків середніх розмірів, опуклої серцеподібної форми. Язичко-
ві квіти яскраво-жовті, трубчасті – темно-жовті. Кошик середніх 
розмірів (17-19 см у діаметрі), тонкий, ледь опуклий у фазі техні-
чної стиглості. Насіння чорного забарвлення, без смужок. Маса 
1000 сім’янок 65-70 г. 

 Агротехнічні вимоги: толерантний до загущення посіву. Опти-
мальна урожайність досягається за умов, коли густота стояння 
рослин у Лісостепу в період вегетації становить 60-65, а в Степу 
– 50-55 тис. рослин/га. 
Особливості насінництва: насіння батьківської форми на діля-

нках гібридизації слід висівати на 5-6 днів раніше за материнську 
форму. 

ОДЕСЬКИЙ  249 
У Реєстрі сортів рослин України з 1998 р. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: В.В.Бурлов, В.І.Крутько, М.О.Лібенко та ін. 
  Господарські та біологічні характеристики:  

ü потрійний гібрид олійного напряму використання із зручним 
промисловим насінництвом;  
ü ранньостиглий − середня тривалість вегетаційного періоду від 
сходів до технічної стиглості 109 днів, коливання складають від 
103 до 112 днів;  
ü середня урожайність насіння 2,5 т/га, потенційна - 4,2 т/га;  
ü олійність 48-50%, лушпинність 20-24%, збір олії 2,0-2,2 т/га; 
ü вирізняється надзвичайною посухостійкістю та екологічною 
пластичністю;  
ü стійкий до вовчка (раси А - Е) та несправжньої борошнистої 
роси. 

 Апробаційні ознаки: середня висота рослин залежно від зони 
вирощування коливається від 115 до170 см. Стебло середньої 
товщини. Кількість листків на стеблі 26-28 шт. Листки середніх 
розмірів, опуклої серцеподібної форми, темно-зелені. Язичкові 
квіти яскраво-жовті, трубчасті темно-жовті. Кошик крупний (18-20 
см у діаметрі). Насіння чорного забарвлення, без смужок, крупне. 
Маса 1000 сім’янок 70-72 г. 
Агротехнічні вимоги: оптимальна урожайність досягається при 

густоті стояння рослин у Лісостепу в період вегетації 60-65, а в 
Степу − 50-55 тис/га.  
Особливості насінництва: вирізняється економічним насінниц-

твом, забезпечує майже вдвічі вищу урожайність насіння на ді-
лянках гібридизації в порівнянні з простими гібридами. Насіння 
батьківських форм на ділянках гібридизації слід висівати одно-
часно.  

ЗЛИВА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2002 р. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü потрійний гібрид. Створений шляхом міжлінійної гібридизації з 
використанням генетичної системи ЦЧС (цитоплазматична чоло-
віча стерильність) та повним відновленням фертильності пилку. 
Вирізняється економічним насінництвом, забезпечує майже у 
два рази вищу урожайність насіння на ділянках гібридизації в 
порівнянні з простими гібридами; 
ü ранньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду від сходів 
до технічної стиглості коливається, в залежності від регіонів ви-
рощування, від 103 до 120 днів. За цією ознакою практично не 
відрізняється від стандартного гібрида Одеський 249; 
ü урожай насіння, в середньому за два роки сортовипробування 
(2000-2001) в степовій зоні становив 28,9 ц/га, або на 5,3 ц/га бі-
льше, ніж у стандартного гібрида. У виробничих випробуваннях 
Інституту рослинництва УААН (м. Харків) та Ново-Бугської дослі-
дної станції (Миколаївська область) урожай насіння в надзвичай-
но посушливому 1999 році становив, відповідно, 33,9 та 27,6 ц/га, 
або на 12,9 і 7,4 ц/га перевищував стандарт;  
ü олійність насіння, в середньому за два роки (за даними Держ-
комісії), становила 48,4%; 
ü посухостійкий; 
ü відзначається генетично зумовленою груповою стійкістю до 
найвірулентнішої 5-ої раси вовчка та 2-ої раси несправжньої бо-
рошнистої роси. 
Апробаційні ознаки: висота рослин 112-185 см. Стебло серед-

ньої товщини, добре облистяне (28-30 листків на рослину). Лист-
ки середнього розміру, серцевидні, темно-зелені. Язичкові квітки 
мають жовте забарвлення, а трубчасті – темно-жовте. Кошик се-
редніх розмірів (19-20 см у діаметрі), тонкий та плескатий. Насін-
ня чорне, без смужок. Маса 1000 насінин 65-70 г. 
Агротехнічні вимоги: толерантний до загущення посіву. Опти-

мальна урожайність досягається за умов, коли густота стояння 

рослин в Лісостепу в період вегетації становить 65-75, в Степу 
60-65 тис./га. 

ЗУБР  
У Реєстрі сортів рослин України з 2004 р. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення.  
Господарські та біологічні характеристики:   

ü простий міжлінійний гібрид. Створений міжлінійною гібриди-
зацією з використанням генетичної системи ЦЧС (цитоплазмати-
чна чоловіча стерильність) з повним відновленням фертильнос-
ті пилку.  
ü скоростиглий. Тривалість вегетаційного періоду від сходів до 
технічної стиглості в середньому 97 днів. Коливання залежно від 
регіонів вирощування 95-105 днів; 
ü урожай насіння, залежно від району вирощування, становить 
22-35 ц/га; 
ü олійність насіння 48-52%; 
ü посухостійкий; 
ü має генетично зумовлену стійкість до найвірулентніших 5-ої і 
6-ої рас вовчка та 710 раси несправжньої борошнистої роси. То-
лерантний до білої гнилі і фомопсису. 
Апробаційні ознаки: низькорослий, з середньою висотою рос-

лин 145 см, з коливаннями, залежно від регіону вирощування, від 
120 до 170 см. Стебло середньої товщини з серцевидними лист-
ками темно-зеленого кольору. Язичкові квітки видовжені і мають 
жовте забарвлення. Кошик середнього розміру (16-18 см у діаме-
трі), плескатий, повернутий донизу. Насіння чорне, з ледь поміт-
ними сірими смужками. Маса 1000 насінин 45-55 г. 
Агротехнічні вимоги: толерантний до загущення посіву. Опти-

мальна урожайність забезпечується за густоти стояння рослин 
під час вегетації та збирання врожаю в Лісостепу 65-70, в Степу 
60-65 тис./га. 

АНОНС  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2005 р. 
Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: В.І.Крутько, Р.М.Сербай, М.О.Лібенко та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу на основі цито-
плазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС), олійного напрямку 
використання; 
ü потенційна урожайність – 4,3-5,2 т/га; 
ü олійність – 51-53%; 
ü лушпинність – 20-24%; 
ü збір олії – 1,8-2,3 т/га;  
ü Стійкий до вовчка ( раси А – Е) та несправжньої борошнистої 
роси; 
ü ранньостиглий, з вегетаційним періодом 100-105 діб; 
ü високотехнологічний, з рівномірним дружнім цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний по висоті рослин, слабо осипається при 
перестої, посухостійкий.  
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика складає 

150-160 см, повна висота 160-170 см, їх відношення 0,85-0,94. 
Стебло середньої товщини. Кількість листків на стеблі 26-28 шт. 
Листки середніх розмірів, опуклої серцеподібної форми, темно-
зелені. Язичкові квіти яскраво-жовті, трубчасті темно-жовті. Ко-
шик тонкий, опуклий, слабо пониклий, діаметром 18-22 см. Маса 
1000 сім’янок – 55-70 г, об'ємна маса – 480-500 г/л.  
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в 

зонах достатнього зволоження 55-60 тис., недостатнього зволо-
ження 50-55 тис. рослин/га.  
Особливості насінництва: насіння батьківської форми на діля-

нках гібридизації слід висівати на 7-10 днів раніше за материнсь-
ку форму. 

ЗАВІТ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2005 р. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Господарські та біологічні характеристики:   

ü потрійний гібрид. Створений міжлінійною гібридизацією з ви-
користанням генетичної системи ЦЧС (цитоплазматична чоловіча 
стерильність) з повним відновленням фертильності пилку; 
ü скоростиглий. Тривалість вегетаційного періоду від сходів до 
технічної стиглості, в залежності від регіонів вирощування, від 85 
до 105 днів, у середньому 95 днів; 
ü урожай насіння від 20,5 до 28,3 ц/га. Потенційна урожайність 
насіння 42,6 ц/га; 
ü олійність насіння 49-50%; 
ü посухостійкий; 
ü має генетично зумовлену стійкість до найвірулентніших 5-ої та 
6-ої рас вовчка і 710 раси несправжньої борошнистої роси. Толе-
рантний до білої гнилі та фомопсису. 
Апробаційні ознаки: середня висота рослин 125 см, з коливан-

нями від 95 до 160 см. Стебло середньої товщини, добре облис-
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тяне (28-30 листків на рослину). Листки серцевидні, зеленого ко-
льору. Язичкові квітки видовжені, мають жовте забарвлення. 
Кошик середніх розмірів (15-25 см у діаметрі), плескатий, повер-
нутий донизу. Насіння чорне, без смужок. Маса 1000 насінин 65-
70г. 
Агротехнічні вимоги: толерантний до загущення посіву. Опти-

мальна урожайність насіння досягається за густоти стояння рос-
лин під час вегетації та збирання врожаю в Лісостепу 65-75, у 
Степу 60-65 тис./га. 

ЗАЛІК  
У Реєстрі сортів рослин України з 2005 р. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Господарські та біологічні характеристики:   

ü потрійний гібрид Створений міжлінійною гібридизацією з ви-
користанням генетичної системи ЦЧС (цитоплазматична чоловіча 
стерильність) з повним відновленням фертильності пилку; 
ü ранньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду від сходів 
до технічної стиглості, в залежності від регіонів вирощування, 
від 103 до 110 днів, у середньому 105 днів; 
ü урожай насіння від 23 до 25 ц/га. Потенційна урожайність на-
сіння 50,6 ц/га; 
ü олійність насіння 52-53%; 
ü посухостійкий; 
ü має генетично зумовлену стійкість до найвірулентніших 5-ої та 
6-ої рас вовчка і 710 раси несправжньої борошнистої роси. Толе-
рантний до білої гнилі та фомопсису. 
Апробаційні ознаки: висота рослин 110-180 см, у середньому 

150 см. Стебло середньої товщини, добре облистяне (28-30 лист-
ків на рослину). Листки ланцетовидні, зелені. Язичкові квітки ви-
довжені, мають блідо-жовте забарвлення. Кошик середніх розмі-
рів, плескатий, напівповернений донизу. Насіння чорне, без сму-
жок. Маса 1000 насінин 50-55 г. 
Агротехнічні вимоги: толерантний до загущення посіву. Опти-

мальна урожайність досягається за густоти стояння рослин у Лі-
состепу в період вегетації та збирання врожаю 65-75, в Степу 60-
65 тис./га. 

ОДОР  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2005 р. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: Р.М.Сербай, В.І.Крутько, М.О.Лібенко та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу на основі цито-
плазматичної чоловічої стерильності, олійного напрямку вико-
ристання, з високим вмістом олеїнової кислоти в олії; 
ü Потенційна урожайність – 4,8-5,0 т/га; 
ü олійність 50-52%; 
ü лушпинність – 20-24%; 
ü збір олії – 2,2-2,4 т/га;  
ü ранньостиглий, з вегетаційним періодом 100-105 діб;  
ü високий вміст олеїнової кислоти в олії (не менше 65%). При 
дотриманні просторової ізоляції більше 500 м досягає 75%. Олія 
такої якості стійка до окислення і має цілу низку переваг перед 
традиційною олією; 
ü Стійкий до вовчка (раси А - Е) та несправжньої борошнистої 
роси;  
ü високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний за висотою рослин, слабо осипається при 
перестої, посухостійкий.  
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика 165-180 

см, повна висота 170-195 см, а їх відношення 0,80-0,95. Стебло 
середньої товщини. Кількість листків на стеблі 26-28 шт. Листки 
середніх розмірів, опуклої серцеподібної форми, темно-зелені. 
Язичкові квіти яскраво-жовті, трубчасті темно-жовті. Кошик тон-
кий, слабо пониклий, діаметром 18-22 см. Маса 1000 сім’янок 55-
70 г. , об'ємна маса 516-590 г. 
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в 

зонах достатнього зволоження 55-60 тис., недостатнього зволо-
ження 50-55 тис./га. 
Особливості насінництва: насіння батьківських форм на діля-

нках гібридизації слід висівати одночасно. Чоловіча форма од-
нокошикова і потребує підсіву маркерної культури. 

ОЛІВЕР  90 
У Реєстрі сортів рослин України з 2006 р.  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: Р.М.Сербай, В.І.Крутько, М.О.Лібенко та ін. 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид на основі цитоплазматичної чоло-
вічої стерильності, олійного напрямку використання, з високим 
вмістом олеїнової кислоти в олії; 
ü ранньостиглий, з вегетаційним періодом 100-105 діб; 

ü гібрид інтенсивного типу з потенційною урожайністю 2,8-4,2 
т/га; 
ü олійність 50-52%; 
ü збір олії – 1,4-2,1 т/га; 
ü лушпинність – 20-24%;  
ü вміст олеїнової кислоти в олії більше 80%. При дотриманні 
просторової ізоляції більше 500 м досягає 90%. Олія такої якості 
стійка до окислення і має цілу низку переваг перед традиційною 
олією; 
ü високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний за висотою рослин, слабо осипається при 
довготривалому перестої; 
ü  посухостійкий; 
ü стійкий до вовчка ( раси А – Е) та несправжньої борошнистої 
роси.  
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика складає 

130-180 см, повна висота – 150-210 см, їх відношення – 0,86-0,95. 
Стебло середньої товщини. Кількість листків на стеблі 26-28 шт. 
Листки середніх розмірів, опуклої серцеподібної форми, темно-
зелені. Язичкові квіти яскраво-жовті, трубчасті темно-жовті. Ко-
шик тонкий, слабо пониклий, діаметром 18-22 см. Маса 1000 
сім’янок 55-70 г, об'ємна маса 516-590 г/л. 
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в 

зонах достатнього зволоження 55-60 тис., недостатнього зволо-
ження 50-55 тис. рослин/га.  
Особливості насінництва: насіння батьківських форм на діля-

нках гібридизації слід висівати одночасно. Чоловіча форма од-
нокошикова і потребує підсіву маркерної культури. 

САПФІР  
У Реєстрі сортів рослин України з 2006 р. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Господарські та біологічні характеристики:   

ü простий міжлінійний гібрид. Створений міжлінійною гібриди-
зацією з використанням генетичної системи ЦЧС (цитоплазмати-
чна чоловіча стерильність) з повним відновленням фертильнос-
ті пилку; 
ü середньоранній. Тривалість вегетаційного періоду від сходів 
до технічної стиглості, в залежності від регіонів вирощування, 
від 100 до 125 днів, у середньому 115 днів; 
ü середня урожайність насіння складає 25,7 ц/га. Найвища, за 
даними державного сортовипробування, 52,3 ц/га; 
ü олійність насіння 52,3%, або на 5-7% вища кращих іноземних 
гібридів; 
ü надзвичайно посухостійкий; 
ü вирізняється груповою стійкістю до 5-ої та 6-ої рас вовчка, а 
також до найвірулентнішої 710 раси несправжньої борошнистої 
роси. Толерантний до білої гнилі та фомопсису. 
Апробаційні ознаки: середньорослий, з середньою висотою 

рослин 175 см, з коливаннями залежно від регіону вирощування 
від 160 до 195 см. Стебло середньої товщини, добре облистяне 
(28-30 листків на рослину). Листки серцевидні, з коротким череш-
ком. Язичкові квітки видовжені, жовтого кольору. Кошик середніх 
розмірів (18-25 см), плескатої форми, повернений донизу. Насін-
ня темно-сірого забарвлення, має слабку смугастість. Маса 1000 
насінин 65-75 г. 
Агротехнічні вимоги: толерантний до загущення посіву. Опти-

мальна урожайність досягається за густоти стояння рослин в Лі-
состепу в період вегетації та збирання врожаю 70-75, в Степу 65-
70 тис./га. 

СИМВОЛ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2006 р.  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: В.І.Крутько, Р.М.Сербай, М.О.Лібенко та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу на основі цито-
плазматичної чоловічої стерильності, олійного напрямку вико-
ристання; 
ü ранньостиглий, з вегетаційним періодом 100-105 діб; 
ü потенційна урожайність – 4,2-4,8 т/га; 
ü олійність – 51-53%; 
ü лушпинність – 20-24%; 
ü збір олії – 1,8-2,2 т/га; 
ü високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний за висотою рослин, слабо осипається при 
перестої; посухостійкий. 
ü стійкий до вовчка (раси А– Е) та несправжньої борошнистої 
роси. 
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика 160-170 

см, повна висота 170-180 см, їх відношення 0,88-095. Стебло се-
редньої товщини. Кількість листків на стеблі 26-28 шт. Листки се-
редніх розмірів, опуклої серцеподібної форми, темно-зелені. 
Язичкові квіти яскраво-жовті, трубчасті темно-жовті. Кошик тон-
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кий, опуклий, слабо пониклий, діаметром 18-22 см. Маса 1000 
сім’янок 55-70 г, об'ємна маса 490-510 г/л. 
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в 

зонах достатнього зволоження 55-60 тис., недостатнього зволо-
ження 50-55 тис. рослин/га. 
Особливості насінництва: насіння батьківської форми на діля-

нках гібридизації слід висівати на 8-10 днів раніше за материнсь-
ку форму. 

БАЗАЛЬТ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2008 р.  
Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: В.І.Крутько, Р.М.Сербай, М.О.Лібенко та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу на основі цито-
плазматичної чоловічої стерильності, олійного напрямку вико-
ристання; 
ü середньоранній, з вегетаційним періодом 105-110 днів; 
ü потенційна урожайність – 3,8-4,7 т/га; 
ü олійність – 51-53%; 
ü лушпинність – 20-25%; 
ü збір олії – 1,5-2,1 т/га; 
ü високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний за висотою рослин, слабо осипається при 
перестої; посухостійкий 
ü стійкий до вовчка (раси А – Е) та несправжньої борошнистої 
роси. 
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика 160-170 

см, повна висота 170-180 см, їх відношення 0,88-0,90. Стебло се-
редньої товщини. Кількість листків на стеблі 26-28 шт. Листки се-
редніх розмірів, опуклої серцеподібної форми, темно-зелені. 
Язичкові квіти яскраво-жовті, трубчасті темно-жовті. Кошик тон-
кий, злегка випуклий, слабо пониклий, діаметром 18-22 см. Маса 
1000 сім’янок 50-70 г, об'ємна маса 485-510 г/л. 
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в 

зонах достатнього зволоження 55-60 тис., недостатнього зволо-
ження 50-55 тис. рослин/га.  
Особливості насінництва: насіння батьківської форми на діля-

нках гібридизації слід висівати на 8-10 днів раніше за материнсь-
ку форму. 

ШАНС  
У Реєстрі сортів рослин України з 2008 р.  
Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: В.І.Крутько, Р.М.Сербай, М.О.Лібенко та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü потрійний гібрид, вирізняється економічним насінництвом, за-
безпечує майже вдвічі вищу урожайність насіння на ділянках гіб-
ридизації, в порівнянні з простими гібридами; 
ü середньоранній, з вегетаційним періодом 105-110 діб; 
ü потенційна урожайність – 3,3-4,4 т/га; 
ü олійність – 53-54%; 
ü лушпинність – 22-25%; 
ü збір олії – 1,8-2,0 т/га; 
ü високотехнологічний, з рівномірним дружнім цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний по висоті рослин , слабо осипається при 
перестої; 
ü посухостійкий; 
ü стійкий до вовчка (раси А– Е) та несправжньої борошнистої 
роси; толерантний до фомопсису, білої та сірої гнилей. 

 Апробаційні ознаки: висота рослин 160-180 см. Стебло серед-
ньої товщини. Кількість листків на стеблі 26-28 шт. Листки серед-
ніх розмірів, опуклої серцеподібної форми, темно-зелені. Язич-
кові квіти яскраво-жовті, трубчасті темно-жовті. Кошик тонкий, 
опуклий, слабо пониклий, діаметром 19-23 см. Маса 1000 сім’янок 
55-80 г, об'ємна маса 480-520 г/л. 

 Агротехнічні вимоги: толерантний до загущення посіву. Опти-
мальна урожайність досягається за умов, коли густота стояння в 
Лісостепу в період вегетації становить 60-65, а в Степу 50-55 тис. 
рослин/га.  
Особливості насінництва: Насіння батьківських форм на діля-

нках гібридизації слід висівати одночасно.  

АНТРАЦИТ  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2009 р. 
Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: Р.М.Сербай, В.І.Крутько, М.О.Лібенко та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу на основі цито-
плазматичної чоловічої стерильності, олійного напрямку вико-
ристання, з високим вмістом олеїнової кислоти в олії; 
ü потенційна урожайність – 3,9-4,5 т/га; 
ü олійність 50-51%; 
ü лушпинність – 25-26%; 

ü збір олії – 1,9-2,1 т/га. 
ü ранньостиглий, з вегетаційним періодом 105-110 діб;  
ü високий вміст олеїнової кислоти в олії – не менше 70%. При 
дотриманні просторової ізоляції більше 500 м досягає 75%. Олія 
такої якості стійка до окислення і має низку переваг перед тради-
ційною олією; 
ü стійкий до вовчка ( раси А-Е) та несправжньої борошнистої ро-
си;  
ü толерантний до фомопсису, білої та сірої гнилей; 
ü високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний за висотою рослин, слабо осипається при 
перестої. посухостійкий. 
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика 165-180 

см, повна висота 170-190 см, а їх відношення 0,80-0,95. Стебло 
середньої товщини. Кількість листків на стеблі 26-28 шт. Листки 
середніх розмірів, опуклої серцеподібної форми, темно-зелені. 
Язичкові квіти яскраво-жовті, трубчасті темно-жовті. Кошик тон-
кий, слабо пониклий, діаметром 20-22 см. Маса 1000 сім’янок 61-
85 г, об'ємна маса 510-520 г/л.  
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в 

зонах достатнього зволоження 55-60 тис., недостатнього зволо-
ження 50-55 тис./га. 
Особливості насінництва: насіння батьківських форм на діля-

нках гібридизації слід висівати одночасно. Чоловіча форма од-
нокошикова і потребує підсіву маркерної культури. 

СЕЛЯНИН  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2009 р. 
Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: В.І.Крутько, Р.М.Сербай, М.О.Лібенко та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу на основі цито-
плазматичної чоловічої стерильності, олійного напрямку вико-
ристання; 
ü середньостиглий, з вегетаційним періодом 110-115 діб; 
ü потенційна урожайність – 3,8-4,3 т/га; 
ü  олійність – 52-53%; 
ü лушпинність – 21-23%; 
ü збір олії – 1,7-2,0 т/га; 
ü високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний за висотою рослин, слабо осипається при 
перестої; 
ü посухостійкий 
ü стійкий до вовчка ( раси А-Е) та несправжньої борошнистої ро-
си; толерантний до фомопсису, білої та сірої гнилей.  
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика 155-165 

см, повна висота 165-175 см, їх відношення 0,88-095. Стебло се-
редньої товщини. Кількість листків на стеблі 26-28 шт. Листки се-
редніх розмірів, опуклої серцеподібної форми, темно-зелені. 
Язичкові квіти яскраво-жовті, трубчасті темно-жовті. Кошик тон-
кий, опуклий, слабо пониклий, діаметром 21-23 см. Маса 1000 
сім’янок 60-80 г, об'ємна маса 520-550 г/л. 
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в 

зонах достатнього зволоження 55-60 тис., недостатнього зволо-
ження 50-55 тис. рослин/га.  
Особливості насінництва: насіння Насіння батьківської форми 

на ділянках гібридизації слід висівати на 5-7 днів раніше за мате-
ринську форму. 

СЮЖЕТ  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2009 р. 
Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, ЗАТ «Селена». 
Автори: В.І.Крутько, Р.М.Сербай, М.О.Лібенко та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу на основі цито-
плазматичної чоловічої стерильності, олійного напрямку вико-
ристання; 
ü середньостиглий, з вегетаційним періодом 110-115 діб; 
ü потенційна урожайність – 3,7-4,2 т/га; 
ü олійність – 51-52%; 
ü лушпинність – 22-24%; 
ü збір олії – 1,7-2,1 т/га; 
ü високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний за висотою рослин, слабо осипається при 
перестої; 
ü  посухостійкий  
ü стійкий до вовчка (раси А-Е) та несправжньої борошнистої ро-
си.  
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика 160-170 

см, повна висота 170-180 см, їх відношення 0,88-095. Стебло се-
редньої товщини. Кількість листків на стеблі 26-28 шт. Листки се-
редніх розмірів, опуклої серцеподібної форми, темно-зелені. 
Язичкові квіти яскраво-жовті, трубчасті темно-жовті. Кошик тон-
кий, опуклий, слабо пониклий, діаметром 19-22 см. Маса 1000 
сім’янок – 50-70 г, об'ємна маса – 460-480 г/л 
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Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в 
зонах достатнього зволоження 55-60 тис., недостатнього зволо-
ження 50-55 тис. рослин/га.  
Особливості насінництва: насіння батьківських форм на діля-

нках гібридизації слід висівати одночасно.  

ГЕКТОР  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2012 р. 
Оригінатори: Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва та Селек-

ційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства 
та сортовивчення  
Автори: В.В.Кириченко, К.М.Макляк, В.П.Коломацька, В.І.Сиве-

нко, В.І. Крутько, М.О. Лібенко, М.Г. Ганжело, В.І. Бабіч  
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу на основі цито-
плазматичної чоловічої стерильності, олійного напрямку вико-
ристання, з високим вмістом олеїнової кислоти в олії; 
ü потенційна урожайність – 4,21 т/га; 
ü олійність 49,1%; 
ü лушпинність – 24-25%; 
ü збір олії – 1,8 - 1,9 т/га; 
ü середньоранній, з вегетаційним періодом 106 - 108 днів;  
ü високий вміст олеїнової кислоти в олії (78%). Олія такої якості 
стійка до окислення і має цілу низку переваг перед традиційною 
олією; 
ü стійкий до вовчка ( раси А-Е) та несправжньої борошнистої ро-
си;  
ü високотехнологічний, з рівномірним дружнім цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний по висоті рослин, слабо осипається при 
перестої; 
ü посухостійкий.  
Апробаційні ознаки: висота стебла – 170-175 см. Кошик випук-

лої форми, слабо пониклий, діаметром 20-22 см. Маса 1000 
сім’янок, 56,5 – 57,3 г.  
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в 

зонах достатнього зволоження – 55 тис., недостатнього зволо-
ження – 50 тис./га. Насіння батьківських форм на ділянках гібри-
дизації слід висівати в два строки. Материнський компонент ви-
сівають після появи сходів чоловічої форми. 

КАДЕТ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2012 р. 
Оригінатори: Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва та Селек-

ційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства 
та сортовивчення. 
Автори: В.В.Кириченко, К.М.Макляк, В.П.Коломацька, В.І.Кру-

тько, М.О.Лібенко, М.Г.Ганжело, В.І.Бабіч  
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу на основі цито-
плазматичної чоловічої стерильності, олійного напрямку вико-
ристання, з високим вмістом олеїнової кислоти в олії; 
ü потенційна урожайність – 39,6 т/га; 
ü олійність 48,8%; 
ü лушпинність – 22-23%; 
ü збір олії –1,7 - 1,8 т/га; 
ü середньоранній, з вегетаційним періодом 108 - 110 днів;  
ü високий вміст олеїнової кислоти в олії (79%). Олія такої якості 
стійка до окислення і має цілу низку переваг перед традиційною 
олією; 
ü стійкий до вовчка ( раси А-Е) та несправжньої борошнистої ро-
си;  
ü високотехнологічний, з рівномірним дружнім цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний по висоті рослин, слабо осипається при 
перестої; 
ü посухостійкий.  
Апробаційні ознаки: висота стебла – 160-170 см. Кошик випук-

лої форми, слабо пониклий, діаметром 20-22 см. Маса 1000 
сім’янок 65,5 – 69,0 г.  
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в 

зонах достатнього зволоження – 55 тис., недостатнього зволо-
ження – 50 тис./га. Насіння батьківських форм на ділянках гібри-
дизації слід висівати в один строк.  

СУЧАСНИК  
У Реєстрі сортів рослин України з 2012 р. 
Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення та ЗАТ «Селена». 
Автори:, В.І.Крутько, М.О.Лібенко, М.Г.Ганжело та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу на основі цито-
плазматичної чоловічої стерильності, олійного напрямку вико-
ристання; 
ü потенційна урожайність –3,83 - 4,11 т/га; 
ü олійність 50,1%; 
ü лушпинність – 24-25%; 
ü збір олії – 1,9 – 2,0 т/га; 
ü середньостиглий, з вегетаційним періодом 110 - 115 днів;  

ü стійкий до вовчка ( раси А-Е) та несправжньої борошнистої ро-
си;  
ü високотехнологічний, з рівномірним дружнім цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний по висоті рослин, слабо осипається при 
перестої; 
ü посухостійкий.  
Апробаційні ознаки: висота стебла – 170-175 см. Кошик тонкий, 

слабо пониклий, діаметром 20-22 см. Маса 1000 сім’янок 58,5 – 
61,5 г.  
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в 

зонах достатнього зволоження – 55 тис., недостатнього зволо-
ження – 50 тис./га. Насіння батьківських форм на ділянках гібри-
дизації слід висівати в два строки. Материнський компонент ви-
сівають на 5 - 8 днів після висіву батьківської лінії  

РОМАНТИК  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2012 р. 
Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення та ЗАТ «Селена» 
Автори: В.І.Крутько, Б.Ф.Вареник, М.О.Лібенко та ін. 
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид кондитерського типу з підвищеним 
вмістом олеїнової кислоти в олії; 
ü потенційна урожайність – 3,5-4,0 т/га; 
ü олійність 44-46%; 
ü лушпинність – 25-27%; 
ü збір олії – 1,5-1,8 т/га; 
ü середньоранній, з вегетаційним періодом 104 - 107 днів;  
ü вміст олеїнової кислоти в олії (не менше 65%). При дотриманні 
просторової ізоляції більше 500 м досягає 75%;  
ü стійкий до вовчка (раси А-Е) та несправжньої борошнистої ро-
си;  
ü високотехнологічний, з рівномірним дружнім цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний по висоті рослин, слабо осипається при 
перестої; 
ü посухостійкий.  
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика 170-180 

см, повна висота – 175-195 см, а їх відношення – 0,80-0,95. Кошик 
тонкий, слабо пониклий, діаметром 19-23 см. Маса 1000 сім’янок 
70-90 г.  
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в 

зонах достатнього зволоження – 40-45 тис., недостатнього зво-
ложення – 35-40 тис./га. Насіння батьківських форм на ділянках 
гібридизації слід висівати одночасно.  

СЛАВСОН  
У Реєстрі сортів рослин України з 2012 р.  
Оригінатори: Інститут рослинництва ім.. Юр’єва та Селекційно-

генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та 
сортовивчення  
Автори: В.В.Кириченко, К.М.Макляк, В.П.Коломацька, В.І.Кру-

тько, М.О.Лібенко, М.Г.Ганжело, В.І.Бабіч  
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу на основі цито-
плазматичної чоловічої стерильності, олійного напрямку вико-
ристання; 
ü ранньостиглий, з вегетаційним періодом 97 - 102 днів; 
ü потенційна урожайність – 3,8-4,1 т/га; 
ü олійність – 49%; 
ü лушпинність – 22-23%; 
ü збір олії – 1,5-2,1 т/га; 
ü високотехнологічний, з рівномірним дружнім цвітінням і виз-
ріванням, вирівняний по висоті рослин, слабо осипається при 
перестої; 
ü посухостійкий;  
ü стійкий до вовчка ( раси А – Е) та несправжньої борошнистої 
роси. 
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика – 160 - 

170 см. Кошик випуклої форми, слабо пониклий, діаметром 21-22 
см. Маса 1000 сім’янок – 60-70 г,  
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в 

зонах достатнього зволоження – 55-60 тис., недостатнього зво-
ложення – 50-55 тис. рослин/га. Насіння батьківської форми на 
ділянках гібридизації слід висівати після появи сходів материн-
ської лінії. 

СО Я  
ОДЕСЬКА  150А  

У Реєстрі сортів рослин України з 2001 р. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: В.І.Січкар, Г.Д.Лаврова, А.К.Кваснюк. 
 Господарськi та біологічні характеристики:  

ü середньоскоростиглий сорт напівінтенсивного типу. Трива-
лість вегетаційного періоду 120-130 днів; 
ü формує високі врожаї як у суходольних умовах, так і на зро-
шенні. За роки конкурсного випробування в інституті в суходіль-
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них умовах середній урожай склав 17,2 ц/га (14,9 ц/га у стандар-
ту). За роки державного випробування середній урожай в лісо-
степовій зоні становив 20,4 ц/га при тривалості вегетації 132 дні. 
У 1999 році на Артемівській сортодільниці Донецької області на 
зрошенні зібрали по 36,4 ц/га, а у 2000 році на Машівській сорто-
випробувальній станції Полтавської області в суходільних умо-
вах по 35,8 ц/га насіння;  
ü вирізняється підвищеними посухостійкістю, насіннєвою про-
дуктивністю та оптимальною тривалістю вегетаційного періоду;  
ü в польових умовах стійкий до основних грибних і бактеріаль-
них хвороб; 
ü високостійкий до посухи. Добре реагує на зрошення. 
ü Якість насіння: в насінні міститься 39-40% білка та 21-22% олії. 
Апробаційні ознаки: відноситься до слов’янського підвиду, 

апробаційної групи україніка. Характеризується рудим опушен-
ням стебла і стулок бобів, білим кольором квіток, жовтим насін-
ням з чітко вираженим чорним рубчиком та білим вічком. Висо-
корослий, висота головного стебла 100-120 см. 
Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. 

БЕРЕГИНЯ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2002 р. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: В.І.Січкар, Г.Д.Лаврова, А.К.Кваснюк. 
Господарськi та біологічні характеристики:  

ü сорт інтенсивного типу;  
ü вирізняється підвищеною насіннєвою продуктивністю, висо-
кою олійністю насіння; 
ü за роки державного сортовипробування в суходільних умовах 
степової зони за продуктивністю насіння перевищив національ-
ний стандарт на 5,2%. У 2001 році на Борщівській сортовипробу-
вальній станції Тернопільської області урожай склав 26,6 ц/га, на 
Мукачівській сортовипробувальній станції Закарпатської області 
32,6 ц/га;  
ü посухостійкий; 
ü високотехнологічний у виробництві. Висота прикріплення ни-
жніх бобів від поверхні грунту складає 14-17 см. 
Якість насіння: має підвищений вміст олії (20-21%) та білка (40-

41%) в насінні. 
Апробаційні ознаки: відноситься до слов’янського підвиду, 

апробаційної групи україніка. Вирізняється недетермінантним 
типом росту, рудим забарвленням стебла і стулок бобів, фіоле-
товими квітками. Насіння жовте, крупне. Рубчик коричневий, з 
білим вічком. Маса 1000 насінин 160-170 г. 
Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. 

ВАСИЛЬКІВСЬКА  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2003 р. 
Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, Інститут фізіології рос-
лин і генетики НАН України, Інститут землеробства УААН. 
Автори: В.І.Січкар, В.Г. Михайлов, В.Ф. Мар’юшкін та ін. 
Господарськi та біологічні характеристики:  

ü високопродуктивний сорт. На Інгулецькій сортовипробуваль-
ній станції Миколаївської області у 2001 році зібрали по 29,6 ц/га 
насіння, у 2002 році – 30,2 ц/га. У 2002 році на Крижопільській 
сортовипробувальній станції Вінницької області урожайність 
склала 32,5 ц/га; 
ü відноситься до надскоростиглої групи. Тривалість вегетацій-
ного періоду 95-115 днів. Придатний для вирощування у всіх 
грунтово-кліматичних зонах країни;  
ü технологічний у вирощуванні, стійкий до вилягання. Висота 
прикріплення нижніх бобів від поверхні грунту складає 14-17 см;  
ü стійкий до посухи та розтріскування бобів;  
ü у польових умовах стійкий проти аскохітозу, пероноспорозу і 
септоріозу;  
ü вирізняється високою азотфіксувальною здатністю.  
Якість насіння: вміст білка в насінні 38-39%, олії 21-22%. 
Апробаційні ознаки: підвид маньчжурський, апробаційна група 

copдiдa. Рослини напівдетермінантного типу росту, заввишки 80-
90 см. Кущ стиснутий, опушення стебел і стулок бобів руде. Під-
сім’ядольне коліно з чітко вираженою антоціановою пігментаці-
єю. Форма листків овальна, розмір – середній. Колір квіток фіо-
летовий. Боби бурі, великі, зігнутої форми, багатонасінні. Насін-
ня видовженої форми, жовте, блискуче, без пігментації. Рубчик 
великий, темно-коричневий, без вічка. Маса 1000 насінин 170-
200г. 
Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. 

ДОНЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2003 р. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
 Автори: В.І.Січкар, Г.Д.Лаврова  
Господарськi та біологічні характеристики:  

ü відзначається високими врожаями як на зрошенні, так і в су-
ходольних умовах. У 2000 році на Артемівській сортовипробува-
льній станції Донецької області на поливі урожай насіння склав 
36,6 ц/га, на Машівській сортовипробувальній станції Полтавсь-
кої області – 32,8 ц/га, у 2002 році на Магдалинівській сортови-
пробувальній станції Дніпропетровської області – 35,6 ц/га, на 
Золотоніській сортовипробувальній станції Черкаської області – 
37,1 ц/га, у 2004 році на Білоцерківській сортовипробувальній 
станції Київської області – 43,0 ц/га; 
ü відноситься до середньоранньої групи стиглості. Тривалість 
вегетаційного періоду складає 120-130 днів; 
ü високорослий (90-110 см), із закінченим типом росту, стійкий 
до вилягання та розтріскування бобів; 
ü характерною особливістю сорту є дуже високе прикріплення 
нижніх бобів (18-20 см від поверхні грунту).  
Якість насіння: в насінні міститься 40-41% білка та 20-21% олії. 
Апробаційні ознаки: підвид маньчжурський, апробаційна група 

флавіда. Опушення стебел і стулок бобів руде, густе, забарвлен-
ня квіток фіолетове. Насіння жовте, блискуче, гладеньке, без піг-
ментації, середнього розміру. Маса 1000 насінин 150-170 г. Рубчик 
малопомітний, кольору насіннєвої шкірки. 
Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. 

ЕЛЬДОРАДО  
У Реєстрі сортів рослин України з 2005 р. 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: В.І.Січкар, Г.Д.Лаврова, А.І.Таранюк 
Господарськi та біологічні характеристики:  

ü високопродуктивний. Середній урожай за роки державного 
випробування в суходільних умовах Степу склав 19,3 ц/га, в Лі-
состепу - 22,4 ц/га. У 2004 році на Артемівській сортовипробува-
льній станції Донецької області урожай насіння становив 31,5 
ц/га, на Веселівській станції Запорізької області 32,4 ц/га. У Пол-
тавському центрі експертизи сортів рослин у 2004 році урожай-
ність досягла 35,7 ц/га, а у Білоцерківському Київської області – 
33,8 ц/га; 
ü відноситься до середньостиглої групи, тривалість вегетацій-
ного періоду 120-125 днів; 
ü рослини високорослі (110-120 см), стійкі до вилягання;  
ü вирізняється стійкістю до недостатнього зволоження та під-
вищеної температури повітря. 
Якість насіння: в насінні міститься 36-37% білка та 20-22% олії. 
Апробаційні ознаки: підвид маньчжурський, апробаційна група 

флавіда. Кущ стиснутий, забарвлення квіток фіолетове, стебел і 
стулок бобів руде. Насіння середнього розміру, округлої форми, 
блискуче, без пігментації. Рубчик великий, коричневий, продов-
гуватий, без вічка. 
Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. 

ЯТРАНЬ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2006 року. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори сорту: В.І.Січкар, Г.Д.Лаврова, О.І.Ганжело. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü підвищений рівень адаптивності до високої температури пові-
тря та недостатнього зволоження ґрунту; 
ü добре реагує на зрошення; 
ü стійкий до вилягання та розтріскування бобів; 
ü високопродуктивний. Урожай насіння в суходільних умовах – 
24-26 ц/га, при зрошенні – вище 35 ц/га. У 2004 році на Артемівсь-
кій сортовипробувальній станції Донецької області зібрали по 34 
ц/га насіння, у Полтавському державному Центрі експертизи сор-
тів рослин – по 33,4 ц/га. У 2007 році на демонстраційних дослі-
дах в ДПДГ "Асканійське" Каховського району Херсонської обла-
сті сорт Ятрань зайняв перше місце з урожайністю 35,9 ц/га;  
ü скоростиглий. Тривалість вегетаційного періоду в степовій зо-
ні України 110-115 днів; 
ü технологічний. Висота прикріплення нижнього бобу від повер-
хні ґрунту – 10-13 см; 
ü у польових умовах стійкий до фузаріозу, пероноспорозу та ба-
ктеріозу. 
Якість насіння: у насінні міститься 38-40% білка та 20-22% жи-

ру. 
Апробаційні ознаки: підвид маньчжурський, апробаційна група 

сордіда. Кущ стиснутий, опушення стебла і стулок бобів руде, гу-
сте. Висота рослин 80-90 см. У проростків має місце антоціанова 
пігментація підсім'ядольного коліна. Листки середнього розміру 
із загостреним кінчиком. Колір квіток фіолетовий, їх кількість у 
китиці – 10-12. Боби бурі, двонасінні. Насіння жовте, блискуче, 
округлої форми. Рубчик великий, продовгуватий, темно-
коричневого кольору. Маса 1000 насінин 150-170 г. 
Агротехнічні вимоги: Сорт придатний для вирощування за ін-

тенсивною технологією. Норма висіву 600-650 тис. схожих насі-
нин/га, оптимальна ширина міжрядь 45 см. Перед сівбою насіння 
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обов'язково необхідно обробити бактеріальним добривом. Під 
основний обробіток вносити по 50-60 кг/га фосфору. 

МЕЛЬПОМЕНА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2007 року. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори сорту: В.І.Січкар, Г.Д.Лаврова, О.І.Ганжело. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт інтенсивного типу; 
ü добре реагує на зрошення; 
ü високопродуктивний. Урожай насіння в суходільних умовах 
становить 24-26 ц/га, при зрошенні – 35-36 ц/га. У державному ви-
пробуванні середній урожай в Лісостепу і Поліссі у 2006 році 
склав 23,6 ц/га, у посушливому 2007 році – 26,0 ц/га. У 2006 році у 
Білоцерківському Центрі експертизи сортів рослин урожай сорту 
досяг 39,0 ц/га за тривалості вегетаційного періоду 131 день; 
ü середньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду 125-135 
днів; 
ü у польових умовах стійкий до фузаріозу, аскохітозу, перонос-
порозу та септоріозу. 
Якість насіння: у насінні міститься 37-39% білка та 22-23% олії. 
Апробаційні ознаки: підвид слов'янський, апробаційна група 

україніка. Сорт недетермінантного типу росту, кущ стиснутий, 
опушення стебла та стулок бобів руде. Висота рослин 70-90 см. 
Підсім'ядольне коліно з чіткою антоціановою пігментацією. Лис-
тки овальної форми, середнього розміру. Колір квіток фіолето-
вий, кількість квіток у китиці – 10-12. Боби бурі, середньої дов-
жини, слабозігнуті. Насіння овально-видовжене, жовте, блискуче. 
Рубчик темно-коричневий, овальної форми, із світлим вічком. 
Маса 1000 насінин 170-190 г. 
Агротехнічні вимоги: Вирощується за інтенсивною технологі-

єю. Норма висіву 500-550 тис. схожих насінин/га. Можна висівати 
як звичайним рядковим способом, так і широкорядним. Добре 
відзивається на обробку бактеріальним добривом. До сівби вне-
сти 50-60 кг/га фосфору. 

ФАРВАТЕР  
У Реєстрі сортів рослин України з 2008 року. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори сорту: В.І.Січкар, Г.Д.Лаврова, О.І.Ганжело. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü придатний для вирощування як в суходільних умовах, так і 
при зрошенні; 
ü дуже висока стійкість до вилягання; 
ü високопродуктивний. Середній урожай за два роки державно-
го випробування у Лісостеповій зоні України склав 27,8 ц/га, що 
на 5,8 ц/га більше, ніж у стандарта даної групи стиглості; 
ü середньоранній. Тривалість вегетаційного періоду 110-115 
днів; 
ü виділяється польовою стійкістю до фузаріозу, аскохітозу, пе-
роноспорозу та септоріозу. 
Якість насіння: відноситься до високобілкових сортів. У насін-

ні міститься 41-42% білка та 20-22% олії. 
Апробаційні ознаки: підвид слов'янський, апробаційна група 

україніка. Сорт виділяється детермінантним типом росту, кущ 
стиснутий, опушення стебла та стулок бобів руде, густе. Підсі-
м'ядольне коліно з чіткою антоціановою пігментацією. Висота 
рослин 70-90 см. Листки за формою овальні, середній – загост-
рений. Квітки фіолетові, великі. Боби коричневі, середньої дов-
жини, слабозігнуті. Насіння за формою овальне, жовте, блискуче. 
Рубчик темно-коричневий, овальної форми, з білим вічком. Маса 
1000 насінин 160-180 г. 
Агротехнічні вимоги: Вирощується за інтенсивною технологі-

єю. Норма висіву 600-650 тис. схожих насінин/га. Спосіб сівби 
звичайний рядковий або широкорядний. Перед сівбою насіння 
обов'язково обробити препаратом бульбочкових бактерій. При 
основному обробітку ґрунту внести 50-60 кг/га фосфору. 

ДАНКО  
У реєстрі сортів рослин України з 2010 року.  
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: В.І.Січкар, Г.Д.Лаврова, О.І.Ганжело. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü високоврожайний, придатний для вирощування як в суходіль-
них умовах, так і при зрошенні. Урожай насіння знаходиться в 
межах 30-36 ц/га; 
ü відноситься до скоростиглої групи, тривалість вегетаційного 
періоду 105-112 днів; 
ü виділяється підвищеною стійкістю до несприятливих умов 
довкілля, посухостійкий; 
ü технологічний, придатний до комбайнового збирання. Висота 
прикріплення нижніх бобів від поверхні ґрунту – 18-20 см;  
ü у польових умовах стійкий до аскохітозу та септоріозу, слабо 
вражається пероноспорозом і фузаріозом; 

ü стійкий до вилягання, розтріскування бобів та осипання насін-
ня; 
ü рекомендуеться для вирощування у Степу і південному Лісо-
степу. 
Якість насіння: вміст білка – 38-39%, олії – 21-22%. 
Апробаційні ознаки: за комплексом ознак відноситься до 

слов’янського підвиду, апробаційної групи україніка. Рослини 
висотою 90-110 см, проміжного типу росту. Опушення гілок і 
створок бобів густе, жовто-коричневе, гіпокотиль вирізняється 
інтенсивним антоціановим забарвленням. Стебло середньої то-
вщини, середній листочок овальний зі заокругленою верхівкою. 
Квітки фіолетові, боби – світло-коричневі, середньої довжини, 
вузькі, слабозігнуті. Насіння овально-видовжене, жовте, маса 
1000 насінин 170-190 г. Рубчик великий, лінійний, темно-
коричневого кольору з білим вічком.  
Агротехнічні вимоги: придатний для вирощування за тради-

ційною, мінімальною та нульовою технологією як за суходільних 
умов, так і при зрошенні. При сівбі обов’язкове обробляння пре-
паратами бульбочкових бактерій. Сівба у степовій зоні в остан-
ню декаду квітня, у Лісостепу – на початку травня. Спосіб сівби 
широкорядний з міжряддями 45 см або рядковий. Норма висіву в 
Степу 500-550, у лісостеповій зоні – 550-600 тисяч схожих насі-
нин/га.  

СЯЙВО  
У Реєстрі сортів рослин України з 2010 року.  
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: В.І.Січкар, Г.Д.Лаврова, О.І.Ганжело. 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü високопродуктивний сорт, урожай насіння в суходільних умо-
вах – 28-30 ц/га, при зрошенні – 32-35 ц/га; 
ü відноситься до ранньостиглої групи, тривалість вегетаційного 
періоду – 110-115 днів; 
ü виділяється підвищеною адаптивністю, посухостійкий; 
ü технологічний, висота прикріплення нижніх бобів від поверхні 
ґрунту – 18-20 см. Не вилягає, стійкий до розтріскування бобів і 
осипання насіння; 
ü характеризується підвищеною азотфіксувальною здатністю; 
ü у польових умовах не вражається аскохітозом, пероноспоро-
зом, септоріозом, фузаріозом і сірою гниллю; 
ü рекомендуеться для вирощування у Степу і південній зоні Лі-
состепу. 
Якість насіння: вміст білка – 38-39%, олії – 21-22%. 
Апробаційні ознаки: відноситься до слов’янського підвиду, 

апробаційної групи україніка. Рослини середньорослі, висота 70-
90 см, проміжного типу росту. Підсім’ядольне коліно паростків з 
чітким антоціановим забарвленням. Опушення гілок і створок 
бобів густе, жовто-коричневе. Стебло середньої товщини, серед-
ній листочок овальний зі заокругленою верхівкою. Квітки фіоле-
тового забарвлення, боби – світло-коричневі, короткі, вузькі, за 
формою прямі. Насіння овальної форми, жовте, маса 1000 насі-
нин 160-180 г. Рубчик великий, овальний, чорний з білим вічком. 
Агротехнічні вимоги: придатний для вирощування за тради-

ційною, мінімальною та нульовою технологією як за суходільних 
умов, так і при зрошенні. У день сівби обов’язкове обробляння 
насіння препаратом бульбочкових бактерій. Строки сівби зви-
чайні для зони. Спосіб сівби широкорядний з шириною міжрядь 
45 см або рядковий. Норма висіву в степовій зоні 500-550, у лісо-
степовій – 550-600 тисяч схожих насінин/га. 

АНТАРЕС  
У Реєстрі сортів рослин України з 2011 року. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: В.І.Січкар, Г.Д.Лаврова, О.І.Ганжело. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü урожай насіння в суходільних умовах 24-27 ц/га, при зрошенні 
– 34-36 ц/га; 
ü середньоскоростиглий, тривалість вегетаційного періоду 120-
130 днів; 
ü добре адаптований до посушливих умов степової зони країни, 
посухостійкий; 
ü технологічний, висота прикріплення нижніх бобів від поверхні 
ґрунту складає 15-17 см. Не вилягає, стійкий до розтріскування 
бобів і осипання насіння; 
ü виділяється підвищеною азотфіксувальною здатністю; 
ü у польових умовах стійкий до аскохітозу, пероноспорозу, сеп-
торіозу та фузаріозу; 
ü пропонується для вирощування у зоні Степу 
Якість насіння: вміст білка 37-39%, жиру – 18-20%. 
Апробаційні ознаки: відноситься до маньчжурського підвиду, 

апробаційної групи сордіда. Рослини характеризуються недете-
рмінантним типом росту, проростки з антоціановим забарвлен-
ням гіпокотилю. Висота головного стебла 90-110 см, форма куща 
напівстиснута, опушення гілок і стулок бобів сіре, квітки фіоле-
тового забарвлення. Боби серповидної форми, середні за дов-
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жиною та шириною. Насіння округлої форми, жовтого кольору, 
маса 1000 насінин 140-180 г. Рубчик лінійний, світло-коричневого 
кольору зі світлим вічком.  
Агротехнічні вимоги: рекомендується вирощувати як на сухо-

долі, так і при зрошенні. Придатний для традиційної, мінімальної 
та нульової технології. У день сівби насіння обов’язково оброб-
ляти препаратами бульбочкових бактерій. Сівбу проводити в 
останній декаді квітня. Норма висіву в степовій зоні складає 500-
550 тисяч схожих насінин/га. 

 НУ Т  
РОЗАННА  

У Реєстрі сортів рослин України з 2000 року, рекомендований 
для вирощування в степовій зоні країни.  

 Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 
центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: Р.Г.Ведишева, В.І.Січкар.  
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü високопродуктивний сорт. У конкурсному випробуванні інсти-
туту в 1995-2005 рр. урожайність в середньому склала 1,79 т/га, 
що на 0,56 т/га вище національного стандарту. У 1997, 1999 і 2005 
роках урожай насіння перевищував 2,2 т/га. У посушливі 1996 і 
2002 роки зібрали по 1,4-1,5 т/га;  
ü середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду в умовах 
південного Степу України 95-100 діб; 
ü середньостійкий до фузаріозу та аскохітозу;  
ü посухостійкість висока; 
ü високорослий (висота головного стебла 55-60 см), з високим 
прикріпленням нижнього бобу (22-24 см); 
ü кущ штамбовий, стійкий до вилягання. 

 Якість насіння: вміст білка до 25-26%, олії 5-6%. Має добрі хар-
чові якості та важливе значення як концентрат на відгодівлі тва-
рин, особливо свиней та птиці. 

 Апробаційні ознаки: відноситься до південноєвропейської 
екологічної групи (subsp. eurasiaticum G. Pop.), тип Кабулі, різно-
вид bogemico-allutaceum G. Pop. (богеміко-аллютацеум). Опу-
шення всіх генеративних органів густе, солом’яного кольору. Ан-
тоціанове забарвлення відсутнє. Квітки поодинокі, середнього 
розміру, білі. Боби ромбічної форми, середні за розміром, при 
дозріванні жовті. Насіння округле, світло-жовте, поверхня глад-
ка. Маса 1000 насінин 290-310 г. 
Агротехнічні вимоги звичайні для зони вирощування. Основою 

агротехніки є якісний основний обробіток ґрунту восени, вирів-
нювання поля, ранньовесняне боронування та передпосівна 
культивація. Норма висіву насіння за суцільного способу сівби 
600, стрічкового – 500, широкорядного – 400 тис. схожих насі-
нин/га. При стрічковому і широкорядному способах сівби реко-
мендується проведення двох-трьох міжрядних обробіток. За ін-
тенсивної технології вирощування можливо використання до по-
яви сходів нуту гербіцидів Пульсар (0,75-0,85 л/га) або Фабіан (0,1 
кг/га). Обов’язкова передпосівна обробка насіння нітрагіном (бу-
льбочкові бактерії препарату зв’язують із повітря до 150 кг/га 
азоту, 35% якого залишається з пожнивними рештками та корін-
ням у ґрунті), що сприяє збільшенню урожаю нуту на 0,15-0,3 т/га 
та на 0,3-0,45 т/га наступної культури. 

ПАМ ’ЯТЬ  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2002 року, рекомендований 

для вирощування в степовій зоні.  
 Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: Р.Г.Ведишева, О.В.Бушулян, В.І.Січкар. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü високопродуктивний сорт із середньою урожайністю за роки 
випробувань на 0,06 т/га вищою, ніж у сорту Розанна. Найбіль-
ший врожай (понад 2,1 т/га) отримали в 2000 та 2004 роках, що на 
0,47-0,48 т/га перевищував національний стандарт; 
ü середньостиглий, з тривалістю вегетаційного періоду 90-95 
діб;  
ü слабо уражається фузаріозом та аскохітозом;  
ü посухостійкість висока; 
ü висота рослин 55-60 см, висота прикріплення нижнього бобу 
20-22 см, кущ штамбовий, стійкий до вилягання;  
ü відмінністю сорту є стійкість до повторного відростання при 
підвищеній вологості. 

 Якість насіння: вміст білка в насінні до 28-30%, олії 3-4%. Має 
добрі харчові якості та важливе значення як концентрат на від-
годівлі тварин, особливо свиней та птиці. 

 Апробаційні ознаки: відноситься до південноєвропейської 
екологічної групи (subsp. eurasiaticum G. Pop.), тип Кабулі, різно-
вид bogemico-allutaceum G. Pop. (богеміко-аллютацеум). Опу-
шення вегетативних органів густе, сизо-зелене. Антоціанове за-
барвлення відсутнє. Квітки поодинокі, середнього розміру, білі. 
Боби ромбічної форми, середньої величини, при дозріванні жов-
то-солом’яного кольору. Насіння світло-буре, округле. Маса 1000 
насінин 280-300 г. 

 Агротехнічні вимоги звичайні для зони вирощування. Основою 
агротехніки є якісний основний обробіток ґрунту восени, вирів-
нювання поля, ранньовесняне боронування та передпосівна 
культивація. Норма висіву насіння за суцільного способу сівби 
600, стрічкового – 500, широкорядного – 400 тис. схожих насі-
нин/га. При стрічковому та широкорядному способах сівби реко-
мендується проведення двох-трьох міжрядних обробіток. За ін-
тенсивної технології вирощування можливо використання до по-
яви сходів нуту гербіцидів Пульсар (0,75-0,85 л/га) або Фабіан (0,1 
кг/га). Обов’язкова передпосівна обробка насіння нітрагіном (бу-
льбочкові бактерії препарату зв’язують із повітря до 150 кг/га 
азоту, 35% якого залишається з пожнивними рештками та корін-
ням у ґрунті), що сприяє збільшенню урожаю нуту на 0,15-0,3 т/га 
та на 0,3-0,45 т/га наступної культури.  

ТРІУМФ  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2005 року, рекомендований 

для вирощування в степовій зоні країни.  
 Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: О.В.Бушулян, В.І.Січкар. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü середня урожайність за роки випробування склала 1,69 т/га 
(при 1,44 т/га у національного стандарту) У 2005 році зібрали 2,12 
т/га насіння; 
ü формує крупне насіння; 
ü середньостиглий, з тривалістю вегетаційного періоду 94-98 
діб. Зацвітає на 30-35 добу після появи сходів;  
ü має толерантність до фузаріозу та аскохітозу; 
ü посухостійкість висока; 
ü висота рослин 55-60 см, висота прикріплення нижнього бобу 
20-22 см. Форма куща напівстигла;  
ü стійкий до вилягання. 

 Якість насіння: в насінні накопичує до 28,9% білка і 7,3% олії. 
Має добрі харчові якості, швидко розварюється. 

 Апробаційні ознаки: відноситься до середземноморського 
підвиду (subsp. mediterraneum. G. Pop.), тип kabuli, різновидність 
hispanico-flavescens subvar. pirocarpum G. Pop (іспаніко-
флавесценс, субрізновидність пірокарпум). Стебло, листя та 
прилистки світло-зелені. Листя без воскового нальоту, розміром 
0,4х1,1 см, край листочків пильчастий. Квітки поодинокі, білі, ве-
ликі. Боби крупні, розміром 1,2х2,3 см, овальної форми, при до-
зріванні солом’яно-жовтого кольору. Насіння світло-жовте, круп-
не. Маса 1000 насінин 410-415 г. Форма насіння проміжна, повер-
хня морщиниста. 

 Агротехнічні вимоги звичайні для зони вирощування. Основою 
агротехніки є якісний основний обробіток ґрунту восени, вирів-
нювання поля, ранньовесняне боронування та передпосівна 
культивація. Норма висіву насіння за суцільного способу сівби 
600, стрічкового – 500, широкорядного – 400 тис. схожих насі-
нин/га. При розрідженому посіві формуються рослини з розло-
гою формою куща, що може призвести до обломки гілок другого 
порядку і втрати урожаю при збиранні. При стрічковому та широ-
корядному способах сівби рекомендується проведення двох-
трьох міжрядних обробіток. За інтенсивної технології вирощу-
вання можливо використання до появи сходів нуту гербіцидів 
Пульсар (0,75-0,85 л/га) або Фабіан (0,1 кг/га). Обов’язкова перед-
посівна обробка насіння нітрагіном (бульбочкові бактерії препа-
рату зв’язують із повітря до 150 кг/га азоту, 35% якого залиша-
ється з пожнивними рештками та корінням у ґрунті), що сприяє 
збільшенню урожаю нуту на 0,15-0,3 т/га та на 0,3-0,45 т/га насту-
пної культури.  

БУДЖАК  
У Реєстрі сортів рослин України з 2008 року, рекомендований 

для вирощування в степовій зоні країни.  
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори сорту: О.В.Бушулян, В.І.Січкар 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü високоврожайний сорт, середня його урожайність за роки ви-
пробування склала 1,87 т/га. У 2002, 2004 і 2005 роках урожайність 
була найвищою серед усіх досліджуваних сортів і перевищувала 
2,1 т/га; 
ü крупнонасінний сорт, маса 1000 насінин досягає 420 г.; 
ü середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 93-98 діб, 
зацвітає на 30-33 добу після появи сходів; 
ü має толерантність до фузаріозу та аскохітозу; 
ü посухостійкість висока; 
ü форма куща напівстисла, сорт стійкий до вилягання. 
Якість насіння: у насінні накопичується до 29% білка і до 7% 

олії. Має добрі смакові якості та швидко розварюється. 
Апробаційні ознаки: Відноситься до середземноморського 

підвиду (subsp. mediterraneum. G. Pop.), тип kabuli, різновидність 
іспаніко-флавесценс, субрізновидність пірокарпум (hispanico-
flavescens subvar. pirocarpum G. Pop.). Форма куща напівстисла, 
висота рослин 55-60 см, прикріплення нижнього бобу – 22-24 см. 
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Антоціанове забарвлення відсутнє. Стебло, листя та прилистки 
зелені. Листя без воскового нальоту, розміром 0,5 х 1,1 см, край 
листочків пильчастий. Квітки поодинокі, білого кольору, великі. 
Боби крупні, розміром 1,2 х 2,3 см, овальної форми, при дозрі-
ванні солом’яно-жовтого кольору. Насіння світло-жовте, крупне, 
маса 1000 насінин 415-420 г. Форма насіння проміжна, поверхня 
морщиниста. 
Агротехнічні вимоги звичайні для зони вирощування. Основою 

агротехніки є якісний основний обробіток ґрунту восени, вирів-
нювання поля, ранньовесняне боронування та передпосівна 
культивація. Норма висіву насіння за суцільного способу сівби 
600, стрічкового – 500, широкорядного – 400 тис. схожих насі-
нин/га. При стрічковому та широкорядному способах сівби реко-
мендується проведення двох-трьох міжрядних обробіток. За ін-
тенсивної технології вирощування можливо використання до по-
яви сходів нуту гербіцидів Пульсар (0,75-0,85 л/га) або Фабіан (0,1 
кг/га). Обов’язкова передпосівна обробка насіння нітрагіном (бу-
льбочкові бактерії препарату зв’язують із повітря до 150 кг/га 
азоту, 35% якого залишається з пожнивними рештками та корін-
ням у ґрунті), що сприяє збільшенню урожаю нуту на 0,15-0,3 т/га 
та на 0,3-0,45 т/га наступної культури. 

Г О РО Х  
СВІТ  

У Реєстрі сортів рослин України з 2006 року.  
Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення, Селекційна станція 
«Горна стреда», Словаччина 
Автори: В.І.Січкар, І.І.Хухлаев, Зденск Сламена та ін. 
Сорт створений за спільною селекційною програмою, виділя-

ється високою продуктивністю та придатністю до однофазного 
збирання. Виведений методом індивідуального добору з гібрид-
ної комбінації Нефрит × Рамір. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 82-85 днів; 
ü висота рослин 62-65 см, стійкість до вилягання висока;  
ü маса 1000 насінин 230-250 г;  
ü високопродуктивний – середній урожай в державному сорто-
випробуванні за 2003-2004 роки в лісостеповій зоні України склав 
35,2 ц/га, в степовій – 33,2 ц/га, в Поліссі – 36,2 ц/га. В 2004 році в 
екологічному випробуванні Селекційно-генетичного інституту зі-
брали 38,0 і 47,6 ц/га насіння при густоті стояння 1,2 і 1,4 млн. ро-
слин/га, відповідно;  
ü вміст білка в насінні – 23-26%;  
ü в польових умовах сорт стійкий до пероноспорозу, антракно-
зу, аскохітозу та кореневих гнилей. 
Апробаційні ознаки: вид Pisum sativum L., ssp. sativum, типово 

«вусатого» типу, вирізняється товстим головним стеблом і доб-
ре розвиненими вусиками та прилистниками. Квітки білого ко-
льору, зрілі боби трохи вигнуті, розміром 7 × 1,3 см. Кількість на-
сінин в бобі – 6-7. Насіння сферичної форми, гладеньке, жовте. 
Забарвлення в основі прилистників відсутнє.  
Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. Опти-

мальна норма висіву складає 1,3-1,4 млн схожих насінин на гек-
тар. Для боротьби з бур’янами рекомендується використання ге-
рбіцидів. 

ЛЮЦЕРНА  
РАДУГА  

У Реєстрі сортів рослин України з 1979 р., рекомендований для 
степової зони. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.М.Терещенко, М.М.Лутоніна, О.І.Верещака та ін. 
 Господарськi та біологічні характеристики:  

ü ранньостиглий сорт інтенсивного типу;  
ü високоврожайний як на зрошенні, так і на суходолі. В інституті 
на богарі урожай зеленої маси склав 348 ц/га, сіна 93,5 ц/га, на-
сіння 2,0 ц/га. У державному сортовипробуванні на Ізмаїльській 
сортодільниці на поливі урожайність зеленої маси становила 
559,0 ц/га, сіна 148,8 ц/га, насіння 2,9 ц/га, що перевищило стан-
дарт, відповідно, на 73,0 ц/га (15,0%), 14,6 ц/га (10,8%) та 0,6 ц/га 
(26,1%). Максимальний урожай насіння склав 8,2 ц/га; 
ü біологічною особливістю сорту є високий урожай зеленої маси 
в першому укосі. Протягом літа на богарі дає 2-3, на зрошенні 4-5 
укосів;  
ü вегетаційний період від початку вегетації до повної зрілості 
насіння 110-115 днів; 
ü морозостійкість середня (7 балів);  
ü посухостійкість висока (8 балів); 
ü стійкий до кореневих гнилей. На травостоях третього року 
життя ураження кореневої системи гнилями не перевищує 2,9 ба-
ла. Стійкість до шкідників насіння вище середньої, до грибних 
захворювань – середня; 
ü вміст білка в листостебловій масі 17,3% (16,5% у стандарту);  
ü рекомендований для степової зони. 

Апробаційні ознаки: люцерна посівна (Medicago sativa L.). Рос-
лини середньорослі (90-105 см), кущ прямостоячий. Облистя-
ність висока, до 50%. Листя середньої величини, слабкоопушене, 
зворотньо-яйцевидне, з дуже слабким восковим нальотом. Суц-
віття – щільна головчаста китиця, середньої довжини (3-5 см). 
Квітки фіолетові. Боби закручені у 2-4 оберти, коричневі. Насіння 
середнього розміру, ниркоподібне, жовте.  
Агротехнічні вимоги: висівати можна як навесні, так і влітку (15 

липня – 15 серпня). У фазі 2-3 справжніх трійчастих листочків 
сходи стійкі до гербіцидів Базагран і Півот. При вирощуванні на 
фураж застосовують звичайну для зони агротехніку. При виро-
щуванні на насіння рекомендуються широкорядні посіви (міжря-
ддя 70 см) з густотою 150-250 тис. рослин/га після одержання 
сходів. При збиранні насіння слід проводити попередню десика-
цію травостою препаратом Реглон Супер. 

ЗАРНИЦЯ  
У Реєстрі сортів рослин України з 1982 р., рекомендований для 

степової зони. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.М.Терещенко, В.В.Петков, М.М.Лутоніна. 
Господарськi та біологічні характеристики:  

ü сорт інтенсивного типу, для вирощування при зрошенні та на 
суходолі. За роки випробування середня урожайність зеленої 
маси на суходолі склала 690 ц/га, сіна 172,5 ц/га, насіння 6,3 ц/га. 
При зрошенні, відповідно, 980,0, 252,0 і 7,5 ц/га. Максимальний 
урожай насіння становив 10,4 ц/га; 
ü сорт середньоранній, степової екогрупи. При зрошенні на пів-
дні дає 4 укоси. Від початку весняної вегетації до першого укосу 
– 66-71 день, від першого до другого – 35-40, від другого до тре-
тього – 30-32 дні. Від початку весняного відростання до повної 
зрілості насіння – 120-128 днів, після першого укосу дозріле на-
сіння одержують через 80-90 днів;  
ü відростання весною добре, після укосу – швидке; 
ü рослини характеризуються доброю облистяністю (до 58%), що 
дозволяє отримувати високоякісний корм з вмістом білка понад 
18,0%;  
ü морозостійкість і посухостійкість середні (7 балів); 
ü середньостійкий до кореневих гнилей (4,0 бала), мало ушко-
джується жовтою плямистістю (3,5 бала). 
Апробаційні ознаки: Medicago varia Mart. Кущ напівпрямостоя-

чий, кущистість добра. Стебло високе (90-100 см), середньої гру-
бості, неопушене, крислате. Листя середньої величини, зворот-
ньо-яйцевидне та подовжено-еліпсовидне, м’яке. Суцвіття – ци-
ліндрична або головчаста китиця, середньої щільності. Забарв-
лення квіток фіолетове, світло-фіолетове, бузкове, блакитне, 
світло-рожеве. Насіння середнього розміру, ниркоподібне, жов-
того кольору. Боби закручені у 2,5-4,0 оберти. 
Агротехнічні вимоги: характеризується підвищеною чутливіс-

тю до інтенсивних факторів землеробства. Висівати можна наве-
сні або влітку (15 липня – 15 серпня) по чистим та зайнятим па-
рам. У фазі 2-3 справжніх трійчастих листочків сходи для боро-
тьби з однорічними дводольними та злаковими бур’янами можна 
обробляти гербіцидом Півот (0,8-1,0 л/га). При вирощуванні на 
фураж застосовують звичайну для зони агротехніку. При виро-
щуванні на насіння рекомендуються широкорядні посіви (міжря-
ддя 70 см, норма висіву 2-3 кг/га) з формуванням густоти траво-
стою не більше 250 тис. рослин/га. При збиранні насіння слід 
проводити попередню десикацію травостою препаратом Реглон 
Супер. 

МРІЯ  ОДЕСЬКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 1996 р., для вирощування в 

лісостеповій зоні країни та північній частині степової. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.М.Терещенко, В.В.Петков, М.А.Голуб та ін. 
Господарськi та біологічні характеристики:  

ü вирізняється високою врожайністю зеленої маси, сухої речо-
вини і насіння у сприятливі за вологозабезпеченістю роки. Особ-
ливо добре виявляє свої врожайні властивості в лісостепу. У 
державному сортовипробуванні максимальна врожайність зеле-
ної маси у лісостеповій зоні склала 560,0 ц/га, сіна 124,0 ц/га, на-
сіння 5,6 ц/га;  
ü має м’які стебла з доброю облистяністю; 
ü середньоранній. Тривалість вегетаційного періоду від початку 
весняного відростання до першого укосу 75-80 днів, до дозріван-
ня насіння 110-115 днів; 
ü морозостійкість та посухостійкість середні;  
ü вирізняється високою стійкістю до жовтої та бурої плямистос-
ті листя і кореневої гнилі. 
Апробаційні ознаки: Medicago varia Mart. Рослини високорослі 

(85-105 см). Кущ напівпрямостоячий, кущистість середня (25-30 
стебел). Листя велике, зворотньо-яйцевидної форми, темно-
зеленого кольору, із слабким восковим нальотом. Прилистя се-
реднього ярусу має ланцетовидну форму. Суцвіття – головчаста 
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китиця, середньої довжини (3-5 см). Забарвлення квіток світло-
фіолетове, блакитне, бузкове і фіолетове. Боби звернуті в 2-4 
оберти, при дозріванні коричневі. Насіння середнє, нирковидне, 
жовте. 
Агротехнічні вимоги: добре реагує на зрошення. Строки сівби, 

способи сіву та норми висіву насіння загальноприйняті для зони 
вирощування та для культури люцерни. У фазі 2-3 справжніх 
трійчастих листочків сходи для боротьби з однорічними дводо-
льними та злаковими бур’янами можна обробляти гербіцидом 
Півот (0,8-1,0 л/га). При вирощуванні на фураж застосовують 
звичайну для зони агротехніку. При вирощуванні на насіння ре-
комендуються широкорядні посіви (міжряддя 70 см, норма висі-
ву 2-3 кг/га) з формуванням густоти травостою не більше 200-250 
тис. рослин/га. При збиранні насіння слід проводити попередню 
десикацію травостою препаратом Реглон Супер. 

СВІТОЧ  
У Реєстрі сортів рослин України з 1999 р., для вирощування у 

посушливих умовах південного Степу. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.М.Терещенко, В.В.Петков, М.А.Голуб. 
Господарськi та біологічні характеристики:  

ü за роки конкурсного випробування урожай сухої речовини 
склав 87,6 ц/га, насіння 2,35 ц/га, що вище сорту-стандарту, від-
повідно, на 13 ц/га (17,4%) та 0,5 ц/га (27,3%). У державному сор-
товипробуванні середня урожайність сухої речовини складала 
104,2 ц/га, насіння 2,7 ц/га; 
ü має добре розвинену кореневу систему із слабо виявленим 
головним стрижнем; 
ü середньоранній. Вегетаційний період від початку весняного 
відростання до першого укосу 63-67 днів, до дозрівання насіння 
121-125 днів;  
ü зимо- і посухостійкість високі; 
ü доволі стійкий до бурої та жовтої плямистості листя; 
ü вміст білка в листостебловій масі 16,7-17,3%; 
ü вилягання незначне, придатний до механізованого збирання. 
Апробаційні ознаки: Medicago varia Mart. Середньорослий (90-

105 см), добре облистяний (47-55%). Кущ прямостоячий. Листя з 
нижньої сторони слабоопушене, зворотньо-яйцевидне, має дуже 
слабкий восковий наліт. Прилистя середнього ярусу має ланцет-
но-клиновидну форму, світло-зелене. Суцвіття – головчаста ки-
тиця, середньої довжини (3-5 см). Забарвлення квіток фіолетове, 
світло-фіолетове, бузкове, блакитне, світло-рожеве. Боби звер-
нуті в 2,5-4,0 оберти, коричневі. Насіння жовте, середнє, нирко-
подібне. 
Агротехнічні вимоги: висівати можна одночасно з ярими зер-

новими культурами і літнім посівом (15 липня – 15 серпня для 
південних регіонів). При вирощуванні на кормові цілі способи сі-
вби і норми висіву загальноприйняті для південних областей. 
Для одержання високих і стабільних урожаїв насіння рекомен-
дуються широкорядні посіви (міжряддя 70 см, норма висіву 2,0-
2,5 кг/га) з формуванням густоти травостою 150-200 тис. рос-
лин/га. У фазі 2-3 справжніх трійчастих листочків сходи для бо-
ротьби з однорічними дводольними та злаковими бур’янами 
можна обробляти гербіцидом Півот (0,8-1,0 л/га). Кращий спосіб 
збирання насіннєвих посівів – пряме комбайнування з попере-
днім штучним підсушуванням травостою десикантом Реглон Су-
пер. 

ЄВА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2002 р., для вирощування в 

Лісостепу та Поліссі. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.М.Терещенко, М.А.Голуб, М.М.Лутоніна. 
Господарськi та біологічні характеристики:  

ü інтенсивного типу. Висока врожайність зеленої маси і насіння. 
За рахунок скороченого періоду спокою вирізняється активним 
ростом у осінній період при невисоких температурах і зменшеній 
тривалості дня. При достатній вологозабезпеченості у цей період 
формує додатковий укіс, що суттєво підвищує загальний урожай 
фуражу протягом сезону; 
ü у конкурсному сортовипробуванні інституту середня врожай-
ність сухої речовини склала 87,5 ц/га, насіння 3,54 ц/га, що пере-
вищило стандарт, відповідно, на 13,6 ц/га (18,4%) та 1,1 ц/га 
(45,1%). У державному сортовипробуванні середня урожайність 
сухої речовини становила 113,2 ц/га, максимальна 155 ц/га, на-
сіння 2,9 ц/га; 
ü середньостиглий. Від весняного відростання до дозрівання 
насіння 122-125 днів; 
ü вміст білка до 20,0%; 
ü зимостійкість та посухостійкість вище середньої;  
ü доволі стійкий до ураження кореневими гнилями. Жовтою та 
бурою плямистостями листя уражується слабо. 
Апробаційні ознаки: Medicago varia Mart. Кущ прямостоячий, 

кущистість середня. Добра облистяність (49-57%). Висота рослин 

у першому укосі на початку цвітіння 90-110 см. Листя слабо опу-
шене, зворотньо-яйцевидної форми. Суцвіття – головчаста кити-
ця, середньої довжини (3-4 см). Забарвлення квіток світло-
фіолетове, фіолетове, бузкове, блакитне, світло-рожеве. Боби 
звернуті в 3,0-4,5 оберти, середні, при дозріванні коричневі.  
Агротехнічні вимоги: придатний для вирощування на високих і 

середніх агрофонах. Добре реагує на підживлення фосфорно-
калійними добривами та зрошення. Строки, способи сівби і нор-
ми висіву загальноприйняті для зони вирощування. Для одер-
жання високих і стабільних урожаїв насіння рекомендуються 
широкорядні посіви (міжряддя 70 см, норма висіву 2,0-2,5 кг/га) з 
формуванням густоти травостою 250 тис. рослин/га. У фазі 2-3 
справжніх трійчастих листочків сходи для боротьби з одноріч-
ними дводольними та злаковими бур’янами можна обробляти 
гербіцидом Півот (0,8-1,0 л/га). Кращий спосіб збирання насіннє-
вих посівів – пряме комбайнування з попереднім штучним під-
сушуванням травостою десикантом Реглон Супер. 

ЛАСКА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2007 року, для вирощування 

в умовах Степу і Лісостепу. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.М.Терещенко, М.М.Лутоніна, М.А.Голуб та ін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт інтенсивного типу, характеризується високою урожайніс-
тю сухої речовини та насіння. Має скорочений період спокою і за 
рахунок цієї ознаки відрізняється активним ростом рослин в 
осінній період при невисоких температурах і скорочені тривало-
сті дня. При достатній вологозабезпеченності у цей період фор-
мує додатковий укіс, що суттєво підвищує загальний урожай фу-
ражу на протязі одного сезону; 
ü за чотири роки конкурсного сортовипробування середня уро-
жайність сухої речовини склала 112 ц/га, насіння – 2,96 ц/га, що 
перевищує стандарт відповідно на 19,2 ц/га (20,7%) та 0,48 ц/га 
(19,4%). У 2006 році сорт Ласка в умовах суходолу дав чотири 
укоси і сформував рекордний урожай зеленої маси – 767 ц/га, су-
хої речовини 213 ц/га і насіння – 4,29 ц/га; 
ü зимо і посухостійкість високі – 9 балів; 
ü стійкий до бурої і жовтої плямистості та кореневої гнилі. Ура-
ження рослин не перевищує відповідно 8-10%, 12-14% і 15-30%; 
ü сорт середньостиглий – від весняного відростання до дозрі-
вання насіння – 121-124 дні. Інтенсивно відростає навесні та піс-
ля укосів; 
ü облистяність висока – 51-53%, вміст білку 18,3%. 
Апробаційні ознаки: Відноситься до люцерни мінливої 

(Medicago varia Mart.), різновидність – синьогібридна. Кущ напів-
прямостоячий, кущистість середня, висота рослин на початку 
цвітіння першого укосу -90-115 см. Суцвіття – головчаста китиця, 
середньої довжини 3-4 см. Забарвлення квіток фіолетове, світло 
фіолетове, бузкове, блакитне. Дуже рідко зустрічаються рослини 
з темними синьо-фіолетовими, зі змішаними, білими або кремо-
вими квітками. Боби середнього розміру, закручені у 3,0-4,5 обе-
рти. 
Агротехнічні вимоги. Для одержання дружніх сходів і форму-

вання високопродуктивного травостою поле повинно бути очи-
щене від багаторічних бур’янів і вирівняне з осені. Строки сівби з 
ранньої весни до 15 серпня. Глибина загортання насіння 2-3 см. 
Обов’язкове післяпосівне коткування гладкими або кільчасто-
зучастими котками. Непридатні для післяпосівного коткування 
люцерни кільчасто-шпорові котки. Для знищення однорічних 
дводольних і злакових бур’янів по сходах у фазі 1-3 трійчастих 
листочків застосовують гербіцид Пульсар у дозі 0,75-1,0 л/га. 
Кращий спосіб збирання насіннєвих посівів – пряме комбайну-

вання з попереднім штучним підсушуванням травостою десикан-
том Реглон Супер. 

ЛЮБА  
У Реєстрі сортів рослин України з 2007 року, для вирощування 

в умовах Степу, Лісостепу і Полісся. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.М.Терещенко, М.М.Лутоніна, М.А.Голуб  
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт інтенсивного типу, характеризується високою урожайніс-
тю сухої речовини та насіння. За чотири роки конкурсного сорто-
випробування середня урожайність сухої речовини склала 70,4 
ц/га, насіння – 2,2 ц/га, що перевищувало стандарт відповідно на 
7,6 ц/га (12,1%) і 0,34 ц/га (18,3%); 
ü зимо- і посухостійкість високі – 9 балів; 
ü стійкий до бурої плямистостості (11%) і кореневої гнилі (15-
30%); 
ü середньостиглий. Від весняного відростання до дозрівання 
насіння 122-125 днів; 
ü облистяність висока – 51,5-57,8 %, вміст білку у листостебло-
вій масі 17,7-19,1% у перерахунку на суху речовину. 
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Апробаційні ознаки: Відноситься до люцерни мінливої 
(Medicago varia Mart.). Кущ напівпрямостоячий, кущистість добра, 
висота рослин на початку цвітіння пешого укосу 90-110 см. Стеб-
ла неопушені, листя від середнього до крупного розміру зворот-
но-яйцеподібне та подовжено-еліпсовидне, м’яке. Суцвіття - ци-
ліндрична або головчаста китиця середньої щільності. Забарв-
лення квіток фіолетове, світлофіолетове, бузкове,блакитне, із 
змішаним забарвленням квіток, білими і кремовими квітками. 
Боби середньго розміру, закручені у 2,0 – 4,0 оберти. 
Агротехнічні вимоги. Для одержання дружніх сходів і форму-

вання високопродуктивного травостою поле повинно бути очи-
щене від багаторічних бур’янів і вирівняне з осені. Передпосів-
ний обробіток ґрунту найкраще проводити боронами Радченко. 
Строки сівби з ранньої весни до 15 серпня. Глибина загортання 
насіння 2-3 см. Обов’язкове післяпосівне коткування гладкими 
або кільчасто-зучастими котками. Непридатні для післяпосівного 
коткування люцерни кільчасто-шпорові котки. Для знищення од-
норічних дводольних і злакових бур’янів по сходах у фазі 1-3 
трійчастих листочків застосовують гербіцид Пульсар у дозі 0,75-
1,0 л/га. Фуражні посіви закладають суцільним способом з нор-
мою висіву 10-20 кг/га, а насіннєві – широкорядним (міжряддя 70 
см) і нормою висіву 2,0-2,5 кг/га з наступним формуванням густо-
ти 150-250 тис. росли на 1 га. Хімічні засоби захисту рослин від 
шкідників на насіннєвих посівах потрібно застосовувати до по-
чатку цвітіння та у фазу зелених бобів. Кращий спосіб збирання 
насіннєвих посівів – пряме комбайнування з попереднім штуч-
ним підсушуванням травостою десикантом Реглон Супер. 

ЕСПА РЦ Е Т  
БЛИСК  

У Реєстрі сортів рослин України з 2006 року, для вирощування 
в умовах Степу. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.М.Терещенко, М.М.Лутоніна, М.А.Голуб  
Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт інтенсивного типу з високою урожайністю зеленої маси, 
сіна та насіння. В середньому за рік з трьох циклів конкурсного 
сортовипробування (6 років) перевищив стандарт (сорт Южноук-
раїнський) по урожаю зеленої маси на 53,7 ц/га (27,8%), сіна – 15,3 
ц/га і насіння на 1,42 ц/га (13,0%); 
ü зимостійкість і посухостійкість високі – 9 балів; 
ü стійкість до кореневої гнилі середня; 
ü середньостиглий, одноукісний. У вологі роки після першого 
укосу формує добру отаву; 
ü можливе успішне вирощування на одному місці на протязі 
трьох років; 
ü має підвищенний збір білку з одиниці площі. Перевага над ста-
ндартом по цьому показнику складає 2,43 ц/га (39,6%). 
Апробаційні ознаки. Відноситься до еспарцету закавказького – 

Onobrychis transcaucasica Grossh. Рослина висока, пряма, розга-
луження слабке. Листок довгий, широкий, еліптичний. Суцвіття – 
циліндрична китиця з дещо звуженою основою та притупленою 
верхівкою на початку цвітіння, майже рівномірної ширини по всій 
довжині. Китиця нещільна, з одночасно розкритими 3-4 квітками. 
Перед розкриттям квітки розташовані під гострим кутом до осі 
китиці, а після розпускання – відгинаються під прямим кутом. 
Боби середнього розміру з короткими зубчиками. 
Агротехнічні вимоги. Допустимі строки сівби з ранньої весни 

до 15 серпня. Глибина загортання насіння 2-3 см. Обов’язкове пі-
сляпосівне коткування гладкими або кільчасто-зучастими котка-
ми. Фуражні посіви закладають суцільним способом з нормою 
висіву 4-5 млн./га схожого насіння (80-100 кг/га). Насіннєві посіви 
– теж суцільним способом, але із зменшеною нормою висіву 2,5-
3,0 млн./га (50-60 кг/га). Для знищення однорічних дводольних і 
злакових бур’янів по сходах у фазі 2-5 трійчастих листочків за-
стосовують гербіцид Пульсар у дозі 0,75-1,0 л/га. До скошування 
фуражних посівів приступають в кінці бутонізації. Насіннєві по-
сіви збирають роздільним способом, при побурінні близько 50% 
бобів, або прямим комбайнуванням з попередньою обробкою 
десикантом Реглон Супер. Збирання слід проводити тільки у ра-
нішні або нічні години, коли травостій вологий, що сприяє змен-
шенню втрат урожаю. Запізнення із скошуванням насіннєвих по-
сівів та збирання у спекотний час дня призводить до осипання 
більшої частини самого повноцінного насіння. 

АДАМ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2007 року, для вирощування 

в умовах Степу і Лісостепу. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: М.М. Терещенко, М.М.Лутоніна, М.А.Голуб  
Господарські та біологічні характеристики: 

ü інтенсивного типу, має високу урожайність зеленої та сухої 
маси та добру насіннєву продуктиність. В середньому за рік за 
двацикли конкурсного сортовипробування (4 роки) перевищив 

стандарт (сорт Южноукраїнський) по урожаю зеленої маси на 39,1 
ц/га (21,3%), сіна – 16,0 ц/га (35,9%), насіння – 0,45 ц/га (5,1%); 
ü посухостійкість і зимостійкість високі – 9 балів; 
ü стійкість до кореневої гнилі від середньої до високої; 
ü середньостиглий, ярого типу розвитку, двоукісний. На суходо-
лі при достатньому вологозабезпеченні формує два повноцінні 
укоси; 
ü можливе вирощування на одному місці до трьох років; 
ü має високий збір білку з одиниці площі і переважає за цією 
ознакою стандарт на 1,56 ц/га (26,5%). 
Апробаційні ознаки. Відноситься до еспарцету закавказького – 

Onobrychis transcaucasica Grossh. Рослина висока, пряма, розга-
луження слабке. Листок довгий, широкий, еліптичний. Суцвіття – 
циліндрична китиця з дещо звуженою основою та притупленою 
верхівкою на початку цвітіння, майже рівномірної ширини по всій 
довжині. Китиця нещільна, з одночасно розкритими 3-4 квітками. 
Перед розкриттям квітки розташовані під гострим кутом до осі 
китиці, а після розпускання – відгинаються під прямим кутом. 
Боби середнього розміру з короткими зубчиками. 
Агротехнічні вимоги. Допустимі строки сівби з ранньої весни 

до 15 серпня. Глибина загортання насіння 2-3 см. Обов’язкове пі-
сляпосівне коткування гладкими або кільчасто-зучастими котка-
ми. Фуражні посіви закладають суцільним способом з нормою 
висіву 4-5 млн./га схожого насіння (80-100 кг/га). Насіннєві посіви 
– теж суцільним способом, але із зменшеною нормою висіву 2,5-
3,0 млн./га (50-60 кг/га). Для знищення однорічних дводольних і 
злакових бур’янів по сходах у фазі 2-5 трійчастих листочків за-
стосовують гербіцид Пульсар у дозі 0,75-1,0 л/га. До скошування 
фуражних посівів приступають в кінці бутонізації. Насіннєві по-
сіви збирають роздільним способом, при побурінні близько 50% 
бобів, або прямим комбайнуванням з попередньою обробкою 
десикантом Реглон Супер. Збирання слід проводити тільки у ра-
нішні або нічні години, коли травостій вологий, що сприяє змен-
шенню втрат урожаю. Запізнення із скошуванням насіннєвих по-
сівів та збирання у спекотний час дня призводить до осипання 
більшої частини самого повноцінного насіння. 

СО Р Г О ,  СО РИ З  
ОДЕСЬКИЙ  205 

У Реєстрі сортів рослин України з 1995 р. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: Г.К.Дремлюк, В.Л.Гамандій, Б.Ф.Вареник та ін. 
 Господарськi та біологічні характеристики:  

ü синтетичний сорт зернового сорго;  
ü високоврожайний (75-85 ц/га в оптимальних богарних умовах). 
Забезпечує збір сухої речовини на рівні гібридів;  
ü ранньостиглий, з вегетаційним періодом 110 днів;  
ü високо посухостійкий; 
ü жаростійкий; 
ü солевитривалий; 
ü стійкий до вилягання; 
ü слабо уражується сажкою; 
ü добре придатний до механізованого збирання. Рекомендуєть-
ся для одержання високоякісного концентрованого корму. 
Якість зерна: зерно містить 13,5-13,6% білка, 70-72% крохмалю, 

3,0-3,2% жиру. Лізину в білку 3,2-3,4%. 
Апробаційні ознаки: належить до кафрського сорго. Низькоро-

слий (120-125 см). Стебла товсті (25-30 мм), гілкування відсутнє, 
серцевина напівсуха. Листя широке, з темно-сірою жилкою. Во-
лоть прямостояча, овальна, середньо стиснута, з короткою ніж-
кою (10-12 см), рожево-червоного кольору. Колоскові луски ро-
жевого кольору, тонкошкірі, остюки відсутні. Зернівки крупні, 
червоного кольору, наполовину відкриті. Маса 1000 насінин 26-28 
г. 
Агротехнічні вимоги: для одержання дружніх сходів потребує 

добре вирівняного поля та висіву насіння у вологий грунт на 
глибину 5-6 см з обов’язковим прикочуванням. Оптимальна гус-
тота стояння рослин на півдні України в богарних умовах 75-80 
тис./га, в середній смузі та на зрошенні – 100-120 тис./га (на час 
збирання врожаю). 

МЕДОВИЙ  F1 
У Реєстрі сортів рослин України з 1998 р. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: В.Л.Гамандій, Г.К.Дремлюк, А.С.Пілюгін та ін. 
Господарські та біологічні характеристики:   

ü цукрове сорго. Рекомендується для вирощування на силос і 
зелену масу, а також для отримання солодкого соку та продуктів 
його переробки (сироп, спирт); 
ü високоврожайний, дає 50-60 т/га листостеблової маси на бога-
рі і до 100 т/га при зрошенні;  
ü вміст розчинних вуглеводів у соці стебел 17-18%; 
ü середньостиглий, вегетаційний період до молочно воскової 
стиглості зерна 90-100 днів;  
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ü стійкий до вилягання при тривалому перестої на пні, добре 
придатний для механізованого збирання; 
ü холодостійкість в період проростання насіння висока;  
ü не уражується хворобами та слабко ушкоджується попелицею;  
ü характеризується економічно вигідним насінництвом.  

 Апробаційні ознаки: гібрид першого покоління, високорослий 
(270-290 см), стебла середньо облистяні (12-13 листків на стеб-
ло), товсті (20-25 мм), серцевина соковита. Кущистість – 4-5 сте-
бел на рослину. Волоть еліпсовидної форми, коричневого ко-
льору, слабоостиста. Довжина ніжки 15-25 см. Зернівки середні, 
на ¾ закриті, коричневі. Маса 1000 насінин сирого зерна 25-30 г.  
Агротехнічні вимоги: для одержання дружніх сходів потребує 

добре вирівняного поля та висіву насіння у вологий грунт на 
глибину 5-6 см. Кращий спосіб сівби – широкорядний. Оптималь-
на густота при вирощуванні на фураж для півдня України 75-80 
тисяч рослин/га, для Лісостепу і Полісся 100-120 тисяч рослин/га 
(на час збирання врожаю). Посіви для одержання солодкого соку 
повинні мати меншу густоту на 15-20%. 

ОДЕСЬКИЙ  302 
У Реєстрі сортів рослин України з 1999 р. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: Г.К.Дремлюк, В.Л.Гамандій, Л.І.Тушкін. 
Господарські та біологічні характеристики: 

ü синтетичний сорт соризу кулінарного призначення;  
ü високопродуктивний та технологічний у вирощуванні. В опти-
мальних умовах забезпечує збір продовольчого зерна 50-55 ц/га, 
а в гостропосушливі роки – не менше 30 ц/га при потенційній 
врожайності 88,3 ц/га (в Одеському інституті агропромислового 
виробництва у 1997 р.); 
ü скоростиглий, з вегетаційним періодом 95-105 днів;  
ü посухо-, жаростійкий, солевитривалий;  
ü не уражається сажкою та слабо ушкоджується попелицею. 
Якість зерна: містить 13,2-13,8% білка, 62-64% крохмалю, 3,5% 

жиру. Скловидність ендосперму 75-85%, твердість – 26 стандарт-
них одиниць. Вихід крупи 80-85%. Крупа придатна для викорис-
тання в кулінарії. 
Апробаційні ознаки: рослини низькорослі (100-120 см), тонко-

стеблові (10-15 мм), слабооблистяні (9-10 листків на головному 
стеблі). Гілкування відсутнє, серцевина стебла соковита. Волоть 
прямостояча, довжиною 25 см, овально-циліндричної форми, ді-
аметром 8-10 см, світло-жовтого кольору. Довжина ніжки 15-20 
см. Колоскові луски світло-жовтого кольору, тонкошкірі, остюки 
відсутні. Зернівки наполовину відкриті, світло-жовті. Маса 1000 
насінин 38 г. 

 Агротехнічні вимоги: для одержання дружніх сходів потребує 
вирівняного поля та висіву насіння у прогрітий не нижче 10-120С 
вологий грунт на глибину 5-6 см, з обов’язковим прикочуванням. 
Оптимальна густота (при ширині міжрядь 70 см) для півдня Укра-
їни в богарних умовах 60, для середньої смуги – 75-80 тисяч рос-
лин/га. У суцільних посівах та на зрошенні густота стояння на час 
збирання врожаю – 100-150 тис/га. Кращим страховим гербіцидом 
є Діален-супер, який застосовують у фазі 2-5 листочків. 

ДАРУНОК  
У Реєстрі сортів рослин України з 2003 р.  
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: Г.К.Дремлюк, Б.Ф.Вареник, О.М.Хохлов та ін. 
Господарськi та біологічні характеристики:  

ü сорт соризу кулінарного призначення, для дієтичного харчу-
вання; 
ü високоврожайний, з потенціалом продуктивності 93 ц/га. У ви-
робничих умовах забезпечує збір сухого зерна до 60 ц/га; 
ü середньостиглий, з вегетаційним періодом 110-115 днів;  
ü високо посухостійкий; 
ü жаростійкий; 
ü стійкий до вилягання; 
ü не уражається сажкою, слабо ушкоджується попелицею; 
ü рекомендуеться для вирощування в південних областях краї-
ни. 
Якість зерна: містить 13,8-14,0% білка, 65-68% крохмалю, 3,6-

3,7% жиру. Скловидність ендосперму 90%, твердість 28 стандар-
тних одиниць. Вихід крупи 85-86%. Крупа жовтого кольору, бага-
та на білково-вітамінний комплекс та цінні мінеральні речовини, 
придатна для одержання різних продуктів для дитячого та дієти-
чного харчування. 
Апробаційні ознаки: рослини середньорослі (130-140 см), із 

стеблом середньої товщини та соковитою серцевиною. Облис-
тяність помірна (12 листків на стебло). Гілкування відсутнє. Во-
лоть овально-пірамідальна, середньостиснута, світло-жовтого 
кольору, завдовжки 22-25 та діаметром 15-16 см. Довжина ніжки 
волоті 12-14 см. Колоскові луски світло-жовтого кольору, остюки 

відсутні. Зернівки крупні, світло-жовті, на 2/3 відкриті, при обмо-
лоті голі. Маса 1000 насінин 38-40 г. 
Агротехнічні вимоги: для одержання дружніх сходів потребує 

вирівняного поля та висіву насіння у прогрітий не нижче 10-120С 
вологий грунт на глибину 5-6 см, з обов’язковим прикочуванням. 
Оптимальна густота (при ширині міжрядь 70 см) для півдня Укра-
їни в богарних умовах 60-80 тисяч рослин/га. Кращим страховим 
гербіцидом є Діален-супер, який застосовують у фазі 2-5 листо-
чків. 

ФАВОРИТ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2003 р. 
  Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: В.Л.Гамандій, Г.К.Дремлюк, Б.Ф.Вареник 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü сорт цукрового сорго. Для вирощування на силос і зелену ма-
су; 
ü високоврожайний. У богарних умовах забезпечує 40-60 т/га ли-
стостеблової маси, а на зрошенні – до 80-90 т/га; 
ü вміст розчинних вуглеводів у соці стебел 13-15%; 
ü середньостиглий, з вегетаційним періодом до початку молоч-
но воскової стиглості зерна 90-100 днів;  
ü холодостійкий в період проростання насіння; 
ü стійкий до вилягання, придатний для механізованого збиран-
ня; 
ü не уражується хворобами, слабо ушкоджується попелицею; 
ü характеризується економічно вигідним насінництвом. 
Апробаційні ознаки: високорослий (240-270 см), з середньою 

облистяністю (12-13 листків на стебло). Кущистість – 3-4 стебла 
на рослину. Стебла товсті (20-30 мм), з соковитою сердцевиною. 
Волоть середня (завдовжки близько 20 см), прямостояча, еліп-
совидної форми, від червоно-чорного до чорного кольору. Дов-
жина ніжки 10-15 см. Зернівки середні, на 3/4 закриті лусками з 
малими остюками, на 3/4 скловидні, з малим зародком та антоці-
ановим забарвленням скловидного ендосперму. 

 Агротехнічні вимоги: для одержання дружніх сходів потребує 
вирівняного поля та висіву насіння у вологий грунт на глибину 5-
6 см. Кращий спосіб сівби – широкорядний. Оптимальна густота 
(при вирощуванні на фураж) для півдня України 75-80 тисяч рос-
лин/га, для Лісостепу та Полісся 100-120 тис. рослин/га (на час 
збирання врожаю).  

ДРУЖНІЙ  
У Реєстрі сортів рослин України з 2005 р. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: Г.К.Дремлюк, Б.Ф.Вареник 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü синтетичний сорт сориту; 
ü в оптимальних умовах забезпечує збір продовольчого зерна 
55-60 ц/га. Потенційна врожайність 85 ц/га; 
ü високопродуктивний та технологічний у вирощуванні; 
ü середньостиглий, з вегетаційним періодом 112-115 днів;  
ü високопосухостійкий та жаростійкий; 
ü стійкий до вилягання; 
ü не уражається сажкою та слабо ушкоджується попелицею; 
ü рекомендуеться для вирощування в південних областях краї-
ни. 
Якість зерна: містить13,8-13,9% білка, 66-68% крохмалю, 3,5-

3,6% жиру. Скловидність ендосперму 85-90%, твердість 28 стан-
дартних одиниць. Вихід крупи 85%. Крупа жовтого кольору, бага-
та на білково-вітамінний комплекс та цінні мінеральні речовини, 
придатна для одержання різних екструдованих продуктів для ди-
тячого харчування.  
Апробаційні ознаки: рослини середньорослі (130-140 см), з то-

вщиною стебла 12-14 мм, помірною облистяністю. Гілкування 
відсутнє. Серцевина стебла соковита, з вмістом розчинних вуг-
леводів 10-12%. Волоть вузькопірамідальна, середньостиснута, 
завдовжки 22-24 см та діаметром 16-18 см, світло-жовтого кольо-
ру. Довжина ніжки волоті 12-14 см. Колоскові луски соломяно-
жовті, тонкошкірі, остюки відсутні. Зернівки еліптичні, світло-
жовтого кольору, на 2/3 відкриті, при обмолоті голі. Маса 1000 
насінин 38 г. Забарвлення ендосперму світло-жовте. 

 Агротехнічні вимоги: для одержання дружніх сходів потребує 
вирівняного поля та висіву насіння у прогрітий не нижче 10-120С 
вологий грунт на глибину 5-6 см, з обов’язковим прикочуванням. 
Оптимальна густота (при ширині міжрядь 70 см) для півдня Укра-
їни в богарних умовах 60-80 тисяч рослин/га. Кращим страховим 
гербіцидом є Діален-супер, який застосовують у фазі 2-5 листо-
чків. 
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КВАРЦ  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2008 р., рекомендується для 

вирощування у всіх соргосіючих областях 
 Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: Г.К.Дремлюк, В.Л.Гамандій, О.М.Хохлов  
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü сорт соризу харчоконцентратного напрямку використання;  
ü високотехнологічний та урожайний синтетичний сорт з потен-
ціалом продуктивності 85-90 ц/га зерна. В оптимальних виробни-
чих умовах забезпечує збір сухого зерна 55-60 ц/га; 
ü скоростиглий з вегетаційним періодом 100 – 105 днів, що ро-
бить його попередником під озимі культури. Рослини середньо 
рослі (135–145 см.) з товщиною стебла 15-18 мм та соковитою се-
рцевиною. Кущистість 2-3 стебла, облистяність рослин середня. 
Гілкування відсутнє; 
ü високо посухостійкий та жаростійкий, стійкий до вилягання; 
ü не уражається сажкою та слабо пошкоджується попелицею.  
Якість зерна: містить 13,6 – 13,8% білка, 68-70% крохмалю, 3,4-

3,5% жиру. Скловидність ендосперму 95-100%, твердість – 30-32 
стандартних одиниць. Вихід крупи 85-87%, ядро яскраво жовтого 
кольору. Крупа багата на білково-вітамінний комплекс та цінні 
мінеральні речовини, має високу екструзивну здатність і може 
використовуватися як посилювач цього показника різних компо-
нентів екструдування. За спеціальною технологією з неї можна 
виробляти різні види макаронів. 
Апробаційні ознаки: стебло та листові пластинки темно-

зеленого кольору. Середня жилка листка жовто-зелена. Волоть 
вузько-овальної форми, помірно зжата, світло-коричнева, дов-
жиною 22-24 см та діаметром 14-15 см. Довжина ніжки 5-7 см. Ко-
лоскові луски світло-коричневі, тонкошкірі, остюки відсутні. Зер-
нівки овально-еліптичної форми, світло-оранжевого кольору, на 
2/3 відкриті, при обмолоті голі. Маса 1000 насінин 32-33 г. Забар-
влення ендосперму жовте. 
Агротехнічні вимоги: для одержання дружніх сходів потребує 

добре вирівняного поля та висіву насіння на глибину 5-6 см у 
прогрітий не нижче 120С грунт, з обов’язковим прикочуванням. 
Оптимальна густота (при ширині міжрядь 70 см) для півдня Укра-
їни 70-80 тис. рослин/га, для середньої смуги – 90-100 тис/га. 
Кращим страховим гербіцидом є Діален-супер, який застосову-
ється у фазі 3-5 листочків. 
Особливості сорту: розмножується за типом звичайних сортів. 

Вирізняється високим темпом росту в початковий період. Добре 
вписується в рисові сівозміни. Дає зерно янтарного типу. 

ТИТАН  
У Реєстрі сортів рослин України з 2008 р., рекомендується для 

вирощування у всіх соргосіючих областях. 
 Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: Г.К.Дремлюк, В.Л.Гамандій, О.І.Рибалка  
 Господарські та біологічні характеристики:  

ü перший синтетичний сорт соризу технічного призначення з по-
тенціалом продуктивності 95-100 ц/га зерна, придатного для ви-
робництва біоетанолу в якості палива та на харчові цілі. В опти-
мальних виробничих умовах забезпечує збір сухого зерна 65-70 
ц/га і вихід 100% біоетанолу 450-470 літрів з 1 тони продукції; 
ü середньостиглий з вегетаційним періодом 115-120 днів. Низь-
корослий (90-100 см.) з товщиною стебла 22-25 мм та напівсухою 
серцевиною. Добре облиственний. Кущистість 2-3 стебла на рос-
лину. Гілкування відсутнє; 
ü посухостійкий та жаростійкий, стійкий до вилягання; 
ü не уражається сажкою та слабо пошкоджується попелицею.  
Якість зерна: містить 12,2-12,4% білка, 73,5-74% високоякісного 

крохмалю, 3,1-3,2% жиру. Зерно напівскловидне, твердість – 20-
22 стандартних одиниць. Ядро світло-жовтого кольору. Крім ви-
сокого виходу біоетанолу забезпечує вихід 40-45% високобілко-
вого шроту. Зерно не призначене для виробництва круп. 
Апробаційні ознаки. стебло та листові пластинки яскраво-

зелені. Листя широке, середня жилка тьмяно – жовта. Волоть 
крупна, напіврозлога з укороченим стрижнем, слабо зжата, світ-
ло-жовта, довжиною 25-27см та діаметром 16-18 см. Довжина ні-
жки 6-8 см. Колоскові луски солом’яно-жовті, тонкошкірі, остюки 
відсутні. Зернівки овально-еліптичної форми середньої крупнос-
ті, світло-жовтого кольору, наполовину відкриті, при обмолоті 
голі. Маса 1000 насінин 33-34 г. Забарвлення ендосперму світло 
жовте. 
Агротехнічні вимоги: для одержання дружніх сходів потребує 

добре вирівняного поля та висіву насіння у прогрітий не нижче 
120С грунт на глибину 5-6 см, з обов’язковим прикочуванням. Оп-
тимальна густота (при ширині міжрядь 70 см) для півдня України 
60-70 тис. рослин/га, для середньої смуги – 80 тис/га. Кращим 
страховим гербіцидом є Діален-супер, який застосовується у фа-
зі 3-6 листочків. 

 Особливості сорту: сорт володіє високим рівнем самовіднов-
люючого гетерозису і за врожайністю не поступається гібридам 
зернового сорго. Розмножується за типом звичайних сортів. Ха-
рактеризується високою стабільністю щодо продуктивності. 

САЛЮТ  
  У Реєстрі сортів рослин України з 2009 р., рекомендуеться для 

вирощування у всіх соргосіючих областях. 
 Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: Г.К.Дремлюк, В.Л.Гамандій, О.М.Хохлов. 
 Господарські та біологічні характеристики: 

ü сорт соризу. Високотехнологічний та урожайний синтетичний 
сорт з потенціалом продуктивності 90-100 ц/га зерна. В оптима-
льних виробничих умовах забезпечує збір сухого зерна 60-70 
ц/га; 
ü середньостиглий, з вегетаційним періодом 105-110 днів; 
ü рослини середньо рослі (130-140 см), з товщиною стебла 13-14 
мм з соковитою серцевиною та вмістом розчинних вуглеводів в 
соці стебел 10-12%. Облистяність помірна. Кущистість 2-3 стебла 
на рослину. Гілкування відсутнє; 
ü високопосухостійкий та жаростійкий, стійкий до вилягання; 
ü не уражується сажкою та слабо пошкоджується попелицею. 

 Якість зерна: зерно містить 13,5-13,8% білка, 70-72% крохмалю, 
3,5-3,6% жиру. Скловидність ендосперму висока (90-95%), твер-
дість зерна 28 стандартних одиниць. Вихід крупи 85-87%. Крупа 
жовтого кольору, багата на білки, вітаміни та цінні мінеральні 
речовини. Придатна для одержання різних екструдованих виро-
бів для дитячого харчування та для використання в харчоконце-
нтратній промисловості. 

 Апробаційні ознаки: волоть овальна, середньо стисла, довжи-
ною 22-24 см. Та діаметром до 10-12 см., світло-жовтого кольору, 
довжина ніжки 8-10 см. Колоскові луски соломино-жовті, тонко-
шкірі, остюки відсутні. Зернівки овально-еліптичні, світло-
жовтого кольору, на 2/3 вільні від насіннєвих лусок, при обмоло-
ті голі. Маса 1000 насінин 40-42 г. Забарвлення ендосперму світ-
ло-жовте. 

 Агротехнічні вимоги: для одержання дружніх сходів потребує 
добре вирівняного поля та висіву насіння на глибину 5-6 см у 
прогрітий до 12оС грунт, з обов’язковим прикочуванням. Опти-
мальна густота (при ширині міжрядь 70 см) для півдня України 70 
тис. рослин/га, для середньої смуги 80 тис/га. Кращим страховим 
гербіцидом проти дводольних бур’янів є Діален-супер. При пе-
редпосівної обробці антидотом Концеп 3, можна застосовувати 
проти однодольних бур’янів гербіцид Прімекстра голд. 

 Особливості сорту: сорт синтетичний, створений за власною 
методикою з високим рівнем самовідновлюючого гетерозису. 
Розмножується за типом звичайних сортів. Вирізняється висо-
кою екологічною пластичністю. 

ОДЕСЬКА  221 
У Реєстрі сортів рослин України з 1991 р. 
Оригiнатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення. 
Автори: А.С.Пілюгін, Г.К.Дремлюк, В.Л.Гамандій та ін. 
Господарські та біологічні характеристики:  

ü сорт суданської трави. Для вирощування на зелену масу та сі-
но; 
ü високоврожайний, з рівним травостоєм. Середній урожай сухої 
речовини у богарних умовах дорівнює 91,2-139,0 ц/га. Вміст білка 
6,8-9,6%. Максимальний урожай сухої речовини (179,9 ц/га) отри-
мано в Дніпропетровській області; 
ü середньостиглий, з вегетаційним періодом до збирання на зе-
лену масу та сіно 45-60 днів. До повної стиглості зерна – 110-120 
днів; 
ü характеризується економічно вигідним насінництвом. Серед-
ній урожай насіння 18,4-19,6 ц/га; 
ü посухостійкий, з високою енергією відростання; 
ü холодостійкий в період проростання насіння; 
ü стійкий до вилягання, придатний для механізованого збиран-
ня; 
ü стійкий до ураження хворобами, слабо ушкоджується попели-
цею. 
Апробаційні ознаки: рослини заввишки 150-180 см, з серед-

ньою кущистістю (12-15 стебел на кущ), доброю, рівномірною 
облистяністю (30-36%). Серцевина стебла соковита. Листки ши-
роколінійної форми, середньої цупкості. Волоть помірної щіль-
ності, напівстиснута. Насіння овально-ромбовидної форми, вер-
хівка насіння повністю закрита лусками. Маса 1000 насінин 14-
17г. 

 Агротехнічні вимоги: для одержання дружніх сходів потребує 
вирівняного поля та висіву насіння у вологий грунт на глубину 5-
6 см. Кращий спосіб сівби на кормові цілі – суцільний. Оптима-
льна густота для півдня України 900-1000 тисяч рослин/га. 
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СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО                  
СОРТОВОГО І НАСІННЄВОГО КОНТРОЛЮ  

ВСТУП  
Важливим завданням вітчизняного насінництва на 

сучасному етапі залишається прискорене впровадження у 
виробництво нових високопродуктивних сортів при 
збереженні їх цінних господарських ознак і властивостей. 
Водночас розвиток насінницької галузі має гарантувати 
високу якість насіннєвої продукції з дотриманням відповідної 
генетичної чистоти сортів і типовості гібридів. 

Досягнення позитивних результатів при цьому неможливе 
без використання у практиці передового вітчизняного й зару-
біжного досвіду, впровадження заходів з підвищення рівня 
насінницької роботи, зокрема внутрішньогосподарського 
сортового і насіннєвого контролю.  

Одними з чинників, що сприятимуть зміцненню позиції 
України на світовому ринку насіння, є вступ до СОТ, участь у 
насінницьких схемах ОЕСР та роботі ISTA. За вмілої 
організації міжнародного співробітництва, ефективної 
реалізації високого потенціалу вітчизняних сортів та гібридів, 
здатних успішно конкурувати, існують реальні перспективи 
значного поширення українського насіння на теренах 
ближнього та дальнього зарубіжжя. У зв'язку з цим, особ-
ливого значення набуває впровадження інтенсивних насінни-
цьких технологій, здатних забезпечити зростаючі потреби у 
насінні без втрати його якості. 

Поряд з державною підтримкою вітчизняного виробника 
сьогодні дуже важливим є посилення державного контролю у 
дотриманні законодавства України у сфері охорони прав на 
сорти рослин та регламентації насінництва загалом. Це спри-
ятиме зменшенню системних порушень, отриманню позитив-
них результатів у вирішенні проблеми наповнення ринку пе-
реважно за рахунок вітчизняної продукції. 

Значну роль в отриманні високоякісного насіння відіграє 
внутрішньогосподарський сортовий і насіннєвий контроль, 
який здійснюється безпосередньо виробниками насіннєвого 
матеріалу. Від рівня організації та ефективного впровадження 
заходів такого контролю на всіх етапах виробництва насіння 
залежить подальша його успішна сертифікація й просування 
на ринку.  

ЗАГАЛЬНІ  ПОНЯТТЯ  
Насінництво – особлива галузь сільськогосподарського 

виробництва, завданням якої є забезпечення посівних площ 
високоякісним насінням сортів культурних рослин, своєчасна 
сортозміна та оновлення насіння, створення достатньої кіль-
кості перехідних та страхових фондів. 

В Україні розрізняють первинне, елітне (базове) та репро-
дукційне (сертифіковане) насінництво. 

Первинне насінництво ведеться безпосередньо оригі-
натором чи підтримувачем сорту, а також за їх згодою та ме-
тодикою іншими організаціями. Воно складається з добору 
вихідного матеріалу кращих типових рослин, їхньої оцінки за 
потомством та попереднього розмноження. 

Насінництво базового насіння ведуть НДУ-оригіна-
тори, їхні дослідно-насінницькі господарства, інші спеціалізо-
вані формування, занесені до Державного реєстру виробників 
насіння і садивного матеріалу. Таке насінництво ведеться, як 
правило, під безпосереднім наглядом установи-оригінатора 
(підтримувача) сорту. Кінцевою метою є отримання насіння, 
призначеного для виробництва сертифікованого насіння (в 
т.ч. гібридів). 

Насінництво сертифікованого насіння ведуть спе-
ціалізовані господарства, а також товаровиробники, яким на-
дане таке право, з метою отримання достатньої кількості на-
сіння для сівби товарних посівів. 

Відповідно до вказаних етапів насінництва насіння сільсь-
когосподарських культур поділяється на такі категорії: доба-

зове насіння, базове насіння, сертифіковане насіння; 
окремо гібридне насіння не виділяється. 

Добазове насіння (ДН) – насіння первинних ланок на-
сінництва: розсадник збереження сорту, розсадники випробу-
вання потомств та розмноження відповідних років (РВ-1, РВ-
2, Р-1, Р-2, іноді Р-3), яке використовується для подальшого 
розмноження і отримання базового насіння. До цієї категорії 
прирівнюється насіння так званого "розсадника випробування 
нового незареєстрованого сорту" (РНС). 

Базове насіння (БН) – насіння супереліти, еліти (іноді 
першої генерації чи F1, якщо лінія, сорт чи гібрид використо-
вується як батьківський компонент для отримання гібриду). 

Сертифіковане насіння (СН) – насіння першої (СH1), 
другої (СH2) генерацій (іноді наступної (СHн), для культур з 
низьким коефіцієнтом розмноження) після базового насіння. 
Ці генерації прямо, або шляхом репродукування до наступних 
призначені для сівби на товарне зерно. Кількість генерацій 
сертифікованого насіння обмежується в установленому по-
рядку. 

Гібридне насіння відноситься до категорії "сертифіко-
ване насіння". Це – насіння гібриду отримане від схрещуван-
ня батьківських його компонентів на ділянках гібридизації. 
Отримане гібридне насіння (перше покоління гібриду F1) ви-
користовується суто для сівби на товарне зерно, а також в 
окремих випадках для отримання складних гібридів, якщо 
один гібрид є батьківським компонентом іншого. Іноді з цією ж 
метою, або на корми допускається використання наступного 
потомства гібриду – F2. 

Відповідно до встановлених категорій та біологічних осо-
бливостей культур національними стандартами ставляться 
диференційовані вимоги до сортових та посівних якостей на-
сіння.  

Примітка. За новими правилами, введеними в дію у зв'яз-
ку зі вступом України в ОЕСР (Організація економічного спів-
робітництва та розвитку), вимоги до сортової чистоти насіння 
зернових культур та кукурудзи і сорго підвищено порівняно з 
чинним поки-що ДСТУ 2240, про що буде йтися в подальших 
розділах. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО -МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ  
НАСІННИЦТВА  

В Україні досить інтенсивно ведеться селекція нових сор-
тів і гібридів сільськогосподарських культур, особливо зерно-
вих, що викликає необхідність прискорення сортозміни та 
оновлення насіння (сортооновлення). 

Сортозміна – заміна сорту іншим, внесеним у Державний 
реєстр сортів рослин України, який за продуктивністю та ком-
плексом господарсько-цінних ознак переважає замінюваний 
сорт. 

Оновлення насіння (сортооновлення) – заміна насіння 
того чи іншого сорту, яке в процесі розмноження та виробни-
чого використання погіршило свої сортові та біологічні влас-
тивості внаслідок механічного й біологічного засмічення, зни-
ження стійкості до патогенів, появи мутацій на насіння того ж 
сорту, але кращої якості. 

Сортозміну та оновлення насіння проводять, як правило, 
насінням еліти та першої генерації. Для цього в подальшому 
вживають заходів з підтримання сорту на початковому рівні 
якості. 

В Україні діє така схема насінництва зернових (крім куку-
рудзи та сорго), зернобобових і круп'яних культур: 

• науково-дослідні установи-оригінатори (підтримувачі) сор-
тів, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, забезпечують насінням розсадників 
розмноження дослідні господарства НДУ, учбові господарства 
сільськогосподарських навчальних закладів, інші суб'єкти у кі-
лькості, необхідній для організації виробництва базового на-
сіння та виконання замовлень за укладеними договорами; 
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• дослідні господарства НДУ, учгоспи аграрних на-
вчальних закладів, інші суб'єкти, яким надане таке пра-
во, вирощують насіння до еліти та першої генерації в 
обсягах, необхідних для потреб інших насінницьких го-
сподарств з метою проведення сортозміни та оновлен-
ня насіння; 

• спецнасінгоспи, інші насінницькі господарства роз-
множують одержане насіння з розрахунку забезпечен-
ня потреб товарних господарств зони їх обслуговуван-
ня і своїх власних, а також виконують замовлення на 
заготівлю його у державний резервний насіннєвий 
фонд; 

• товарні господарства (якщо це потрібно) розмножу-
ють одержане насіння з розрахунку повного забезпе-
чення власних потреб в основних, перехідних і страхо-
вих фондах. 

Згідно з таким порядком потребу в насінні еліти 
(першої генерації СН) визначають з таким розрахун-
ком, щоб виробничі посіви усіх сільськогосподарських 
підприємств були забезпечені сортовим насінням не 
нижче дозволеної генерації, а впровадження у вироб-
ництво нових сортів здійснювалось якнайшвидше. 

Резервні запаси сортового насіння рекомендується 
створювати у таких розмірах: страхові фонди насіння 
первинних ланок і розсадників розмноження – 100%, 
супереліти – 50, еліти – 30, першої генерації СН – 10-
15% від потреби. 

Таким чином, дослідні господарства науково-
дослідних установ, учгоспи та інші суб'єкти, яким нада-
но таке право, вирощують насіння еліти сортів, занесе-
них до Держреєстру сортів, для зони, яку вони обслу-
говують. Установа-оригінатор (підтримувач) сорту після 
занесення сорту до Держреєстру забезпечує згідно з 
договорами відповідні суб'єкти насінництва насінням не 
нижче супереліти. 

Насінницька робота з перехреснозапильними культурами 
ведеться з суворим дотримуванням усіх методичних правил, 
починаючи з вирощування насіння фертильних ліній, стери-
льних аналогів та аналогів-закріплювачів стерильності, ліній-
закріплювачів стерильності (батьківська форма материнсько-
го гібриду), ліній-відновлювачів фертильності пилку, насінни-
цтва сортів та ін. Більш детально такі правила насінництва 
перехреснозапильних культур викладені у відповідних мето-
дичних посібниках та рекомендаціях установ-оригінаторів. 

МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ  СОРТОВОГО  І  
НАСІННЄВОГО  КОНТРОЛЮ  

У насінницькій роботі надзвичайно важливим є система-
тичне контролювання сортових, посівних якостей та врожай-
них властивостей насіння. Він охоплює вирощування, збиран-
ня, післязбиральну обробку, заготівлю, зберігання, реалізацію 
та використання насіння. Контроль може бути державним, 
який проводиться державними органами сертифікації насіння 
(насіннєвими інспекціями), і внутрішньогосподарським, здійс-
нюваним спеціалістами господарств у процесі виробництва 
насіння. 

Державний контроль в насінництві здійснюють на-
сіннєві інспекції (обласні, міські, районні), що утворюють єди-
ну службу, очолювану досі Укрдержнасінінспекцією, яка в пе-
рспективі входитиме до складу новоутвореної Держсільгоспі-
нспекції (Державна інспекція сільського господарства Украї-
ни).  

У арсеналі державного контролю такі методи: 
• польове інспектування сортових насінницьких посівів; 
• ґрунтовий контроль сортової чистоти; 
• лабораторне аналізування посівних якостей готового на-

сіння. 
Основною виконавчою ланкою у системі державного на-

сіннєвого контролю залишаються районні та міські насіннєві 
інспекції. Вони контролюють якість насіння в НДУ, насінниць-
ких господарствах, заготівельних та інших організаціях, які 
виробляють насіння. На інспекції покладається контроль під 
час організації і власне виробництва насіннєвого матеріалу: 
вирощування, збирання, післязбиральної обробки, зберігання 
і використання, а також дотримання виробниками вимог наці-
ональних стандартів у сфері насінництва. Здійснюючи держа-
вний контроль, інспектори надають господарствам практичну 

організаційну допомогу, вживають заходи щодо усунення ви-
явлених недоліків. Саме вони видають документи на сортові 
та посівні якості насіння, а також затверджують акти інспекту-
вання посівів, які здійснено внутрішньовідомчо. У своїй роботі 
державні органи сертифікації насіння керуються Законами 
України "Про насіння і садивний матеріал", "Про охорону прав 
на сорти рослин", національними стандартами, що регламен-
тують якість насіння, підзаконними актами, наказами, інструк-
ціями та положеннями, затвердженими Міністерством аграр-
ної політики та продовольства України. 

Внутрішньогосподарський сортовий і насіннєвий 
контроль здійснюється безпосередньо у насінницьких гос-
подарствах і заготівельних організаціях. Він зводиться до 
усунення причин, що спричиняють сортове й видове засмі-
чення, погіршення якості насіння під час сівби, в період веге-
тації посівів, збирання урожаю насіння, доведення його до по-
сівних кондицій, складування, збереження й транспортування. 
Основне завдання внутрішньогосподарського контролю – по-
вне дотримання правил насінництва на всіх його етапах (рис. 
1). 

Права й обов'язки щодо виконання заходів, пов'язаних з 
внутрішньогосподарським контролем, покладаються на до-
статньо компетентних осіб з необхідними повноваженнями, 
насамперед, на агронома-насінняра, на якого не покладають-
ся інші сумісні, крім прямих, обов'язки.  

Для кваліфікованого контролю якості насіння на всіх ета-
пах технологічного процесу, його обробки й зберігання у на-
сінницьких господарствах створюється насіннєва лаборато-
рія. Її укомплектовують необхідними приладами, устаткуван-
ням, підготовленими лаборантами (у напружений період для 
допомоги можуть залучатися тимчасові працівники). Крім 
аналітичної роботи, ведення необхідної документації лабора-
нти допомагають агроному-насінняру в проведенні видових і 
сортових прополювань, а також у організації розміщення, об-
робки, складування, реалізації й підготовки насіння до сівби, 
запобігання механічному й біологічному засміченню насіння. 
Саме вони заповнюють і видають етикетки для мішків (якщо 
вони не заповнені типографським способом), контролюють їх 
відповідність партії, що обробляється, виконують інші роботи, 
що потребують певного рівня компетентності.  

На початку збирання доцільно організовувати частковий 
аналітичний контроль (визначання вологості, ступеню подріб-

 Вирощування насіння Збирання й обробка 
врожаю 

Зберігання, 
реалізація, підготовка 
до сівби 

Насінницькі сівозміни 
з системами: 
обробітку ґрунту; 
удобрення; 
захисту рослин; 
сортової та 
насінницької 
агротехніки 

Підготовка складських 
приміщень, токів, очисної 
та сортувальної техніки, 
сушарок тощо. 
Планування, 
розташування партій, 
черговості їх обробки 

Формування партій 
(контрольних 
одиниць), пакування 
маркування, 
складування, 
документування 

Запобігання 
механічному й 
біологічному 
засміченню 
(правильне 
розташування 
розсадників, 
просторова ізоляція, 
документація, 
планування 
маршрутів сівалок, 
ретельне їх очищення 
та ін.) 

Спостереження за 
станом насіння 
(упередження 
розповсюдженню 
шкідників, 
самозігріванню; 
провітрювання; 
перекладання 
штабелів тощо) 

Упередження 
механічному засміченню, 
розмежування партій у 
просторі й часі, ретельне 
очищення техніки, 
майданчиків, інвентарю, 
одягу тощо 

Контроль відповідності 
насіння й документів 
під час реалізації та 
сівби 

Дозування 
отрутохімікатів, 
упередження 
механічному 
засміченню при 
протруюванні та сівбі 

 

Вхідний контроль 
(за кожною ходкою 
транспорту) вологості; 
чистоти, наявності та 
структури домішки, 
травмування; 
маси 1000 насінин; 
розташування партій 

Видове й сортове 
прополювання посівів 

Технологічний контроль 
вологості; 
чистоти, структури 
домішки, грибних 
утворень; 
маси 1000 насінин; 
життєздатності; 
заселеності шкідниками; 
регулювання очисної та 
сортувальної техніки, 
сушарок 

Планування маршрутів 
комбайнів, транспорту 

Рис. 1 – Складові внутрішньогосподарського сортового і насіннєвого контролю 
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нення) безпосередньо в полі, не замінюючи цим, звичайно, 
контроль на току. 

ВИРОЩУВАННЯ  СОРТОВОГО  НАСІННЯ  
Досвід кращих насінницьких господарств переконує в то-

му, що найдієвішим заходом за вирощування доброякісного 
чистосортного насіння є правильний підбір попередників під 
майбутній насінницький посів. Цьому найповніше відповідали 
багатопільні сівозміни. Однак з реформуванням агропромис-
лового комплексу, розпаюванням земель колишніх колгоспів і 
радгоспів, виникненням на приватній основі нових форму-
вань, сівозміни скорочуються (до 3-5 полів). 

Проте і за таких умов чергування полів сівозміни повинно 
виключати можливість засмічування сортових посівів, особ-
ливо падалицею попередньої важковідокремлювальної куль-
тури, а також накопичення шкідників і хвороб. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затверджен-
ня нормативів оптимального співвідношення культур у сіво-
змінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах» 
№164 від 11.02.2010 передбачено науково-обґрунтовані гра-
ничні межі різних видів культур у структурі посівних площ гос-
подарств.  

Так, наприклад, допустимі нормативи періодичності виро-
щування культури на одному і тому самому полі повинні ста-
новити: 

• для озимих жита і ячменю, ячменю ярого, вівса, гречки – 
не менш ніж через один рік; 

• для пшениці озимої, проса – не менш ніж через два роки; 
• для кукурудзи в сівозміні або на тимчасово виведеному із 

сівозміни полі – протягом двох-трьох років поспіль; 
• для багаторічних бобових трав, зернобобових культур 

(крім люпину), ріпаку озимого і ярого – не менш ніж через три 
роки; 

• для соняшнику – не менш ніж через сім років. 
Такі нормативи періодичності розміщення культур, скорі-

ше за все, стосуватимуться і насінницьких посівів, хоча, вра-
ховуючи специфічність галузі та існуючу міжнародну практику, 
можливі виключення. 

Поряд з тим, чергування полів у сівозміні повинно забез-
печувати необхідну просторову ізоляцію між сортами та куль-
турами, що запилюються перехресно (табл. 1). 

Щоб запобігти механічному й біологічному засміченню, рі-
зні сорти або культури, що взаємно засмічуються і важко ві-
докремлюються за очищення (наприклад: пшениця, жито, 
тритикале, ячмінь, овес), доцільно розміщувати в різних по-
лях, дотримуючись розмежування між посівами категорій тієї 
самої культури. Якщо немає можливості досягти повної прос-
торової ізоляції між посівами різних сортів важковіддільних 
культур, залишають ізоляційні смуги шириною в 1-2 проходи 
сівалки, засіваючи їх суданкою або кукурудзою на зелений 
корм. Між посівами різних категорій одного сорту досить за-
лишати доріжки 0,5-0,8 м, які потрібно утримувати чистими від 
бур'янів. 

Залежно від зони й структури посівних площ схеми сіво-
змін різняться, однак, всі вони повинні забезпечувати захист 
сортів від механічного й біологічного засмічення, благополуч-
ний фітосанітарний стан посівів, одержання високих і сталих 
урожаїв насіння з високими посівними якостями й урожайни-
ми властивостями. 

Для сівби використовують насіння, що відповідає вимогам 
чинних насіннєвих стандартів. Особи, які беруть участь у під-
готовці насіння до сівби, його транспортуванні та безпосеред-
ньо у сівбі, повинні бути проінструктовані про недопущення 
змішування сортів і культур. 

Доставка насіння в поле супроводжується накладною та 
відповідним сортовим документом (атестатом). Під час сівби 
не слід виїжджати і розвертатися посівними 
агрегатами на суміжних полях або ділянках, 
де розміщені посіви інших важковіддільних 
культур. Краї засівають насінням тієї самої 
партії, а після закінчення сівби сівалки очи-
щають на тому самому полі, де проводила-
ся сівба. Не можна переїжджати з одного 
поля на інше з заправленими або неочище-
ними сівалками. 

З появою сходів на кожному насінниць-
кому посіві встановлюють польову табличку 

(рис. 2), яка є своєрідним "паспортом" посіву. 
ТАБЛИЦЯ 1 – НОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ НАСІННИЦЬКИХ 
ПОСІВІВ ПЕРЕХРЕСНОЗАПИЛЬНИХ КУЛЬТУР* 

Мінімальна відстань Культура Категорія насіння, 
що виробляється м від посівів 

ДН, БН 50  самозапильні сорти 
СН 20 

тритикале 

ДН, БН 300  
Тритика-
ле перехреснозапильні сорти 

СН 250 
тритикале і 
жита 

ДН, БН 300  сорти 
СН 250 

ДН, БН *1000/600 
Жито  

гібриди 
СН 500 

жита і три-
тикале 

ДН, БН 300  Гречка СН 200 гречки 

ДН 500/400 
БН 500/400 самозапильні лінії 
СН 300/200 

батьківські компоненти БН 300/– гіб-
риди товарного призначення СН 200 

БН 300/400 

Кукуру-
дза/ сор-
го зер-
нове 

сорти та гібридні популяції 
СН 200 

кукуру-
дзи/сорго 

батьківські компоненти гібридів ДН, БН 3000 
ділянки гібридизації СН 1500 Соняш-

ник 
сорти ДН, БН, СН 1000 

соняшника 

безерукові й глюкозинолатні 
сорти ДН, БН, СН 500 Ріпак 
низькоглюкозинолатні сорти ДН, БН, СН 100 
біла ДН, БН, СН 500 Гірчиця  
сарептська ДН, БН, СН 100 

Редька олійна, перко, тифон ДН, БН, СН 500 
Суріпиця ДН, БН, СН 1000 

рослин ро-
дини Bras-
sica 

Рицина ДН, БН, СН 1000 рицини 
Рижій ДН, БН, СН 100 рижію 
Мак олійний ДН, БН, СН 50 маку 
Льон довгунець ДН, БН, СН 10 льону 
Боби ДН, БН, СН 1000 бобів 
Вика озима ДН, БН, СН 200 вики 

багаторічний ДН, БН, СН 1000 Люпин 
білий і жовтий ДН, БН, СН 400 

люпину 

Багаторічні бобові трави  ДН, БН, СН 200 
Багаторічні злакові трави ДН, БН, СН 400 

відповідних 
трав 

Буркун ДН, БН, СН 200 буркуну 
Серадела ДН, БН, СН 400 серадели 

цукрове ДН, БН, СН 700 Сорго 
віничне ДН, БН, СН 1000 

соргових 

Суданська трава ДН, БН, СН 500 суданки 
Могар ДН, БН, СН 500 могару 

*Нормативи вказано з урахуванням нових вимог, гармонізованих 
з міжнародним досвідом насінництва (для олійних та кормових бу-
дуть введені найближчим часом) 

Слід звернути увагу, що згідно з Наказом Міністерства аг-
рополітики (№463), починаючи з 2009 р., в Україні діє "Поря-
док здійснення організації та контролю за проведенням апро-
бації сортових посівів". Так, на кожен сортовий посів, що під-
лягає польовому інспектуванню, виробник заздалегідь подає 
заяву, в якій зазначає сорт, генерацію насіння, площу, місце 
розташування посіву та інші відомості. 

До заяви додаються: 
• копії документів на насіння, яким планується провести або 

вже здійснено сівбу (для озимих культур); 
• етикетки від пакувань з партій використаного насіння або їх 

копії (якщо насіння ще не висіяне); 
• копію офіційного опису сорту (лінії) або опису його іденти-

фікаційних ознак, затвердженого селекціонером (якщо офі-
ційний опис відсутній); 

• схема розміщення насінницького посіву в просторі та місце 
у сівозміні (згідно з планом); 

• відомості про попередники посіву (принаймні за три роки); 
• схема сівби батьківських компонентів на ділянці гібридиза-

ції (для гібридів). 
Після перевірки даних та уточнення окремої інформації 

державні органи сертифікації складають "Акт про відповід-
ність документації та стану готовності" і в позитивному випад-
ку приймають рішення щодо проведення інспектування посі-
вів у господарстві. 

Під час вегетації рослин особливу увагу 
треба приділяти захисту насінницьких посівів, 
адже шкідники й хвороби не тільки призво-
дять до прямих втрат урожаю, деякі з них ще 
й негативно впливають на якість насіння 
(зниження схожості, домішка грибних утво-
рень тощо). Так, попелиці є переносниками 
вірусних захворювань, а такі шкідники, як 
клопи і трипси, пошкоджуючи зародок насіни-
ни, спричиняють його загибель.  

Обов'язковим насінницьким прийомом є 

 Поле № _______ 
Культура _____________ 
Сорт _________________ 
Генерація  ____________ 
Площа _____ га 
  
Рисунок 2 – Форма польової таблички 
насінницького посіву 
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видові й сортові прополювання. Важливо не пропустити стро-
ки їхнього проведення (табл. 3).  
ТАБЛИЦЯ 3 – СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВИДОВИХ І СОРТОВИХ 
ПРОПОЛЮВАНЬ НА НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВАХ 

Оптимальний строк проведення прополювання Культура 
видового сортового (уточнення) 

Горох, вика до цвітіння перше – до цвітіння; 
друге – під час цвітіння 

Гречка після цвітіння не проводять 
Жито після колосіння не проводять 

Овес після викидання 
волотей 

на початку молочної стиглості (видаляють доміш-
ки за формою волотей) 

Просо до виходу в труб-
ку 

перше – після викидання волотей; 
друге – на початку молочної стиглості (видаляють 
домішки за формою волотей і забарвленням ко-
лосових лусок) 

Пшениця м'яка, 
ячмінь, тритикале після колосіння 

перше – після повного колосіння (видаляють 
остисті форми з безостих і навпаки); 
друге – на початку воскової стиглості (видаляють 
домішки за ознаками забарвлення колосу й остю-
ків, опушенням) 

Пшениця тверда перед колосінням те саме 

Соняшник – 

перше – перед цвітінням (видаляють хворі , гіл-
лясті та високорослі рослини); 
друге – перед інспектуванням (видаляють росли-
ни, уражені вовчком, склеротинією та іншими 
хворобами) 

Соя – 

перше – у період цвітіння (видаляють хворі рос-
лини та з нехарактерним забарвленням квіток); 
друге – перед апробацією (видаляють хворі рос-
лини, пізньостиглі, схильні до розтріскування бо-
бів, а також з іншим забарвленням та опушен-
ням) 

Суданка після викидання 
волотей 

Видаляють рослини інших сортів, хворі, недороз-
винені та нетипові 

Виявлену домішку виривають з корінням і виносять з посі-
ву, щоб вона не стала джерелом повторного засмічення при 
збиранні. 

Ця відповідальна робота проводиться під безпосереднім 
керівництвом агронома-насінняра або його помічників, бажа-
но за тихої погоди. Роботу організовують так, щоб кожну сму-
гу посіву одночасно прополювали двоє робітників, які прохо-
дили б на відстані витягнутої руки один від одного. З її завер-
шенням складається акт, у якому, крім іншого, обов'язково за-
значають фазу розвитку рослин, наявність домішок та їх кіль-
кість. По окремим культурам вказують наявність хворих рос-
лин, які також видаляють, та заселеність шкідниками. 

Важливо, щоб сортовидові прополювання здійснювалися 
до початку проведення польового інспектування насінницьких 
посівів. В окремих випадках, коли існує сумнів у якості здійс-
нення прополювань, або, якщо за один раз не вдається дося-
гти бажаного ефекту, а тим більше за приписом державного 
інспектора після попереднього обстеження посіву, здійснюють 
повторні прополювання зі складанням відповідного акту. 

Таким чином насінницькі посіви готують до основного (ос-
таточного) польового інспектування, яке проводять згідно з 
діючими методиками державні інспектори або за їх участі 
спеціалісти установ-оригінаторів (внутрівідомче інспектування 
високих генерацій, коли насіння не призначене для реалізації 
за межі мережі установи). 

Перед збиранням насінницьких посівів складають план 
його проведення. Графік роботи кожного комбайна розроб-
ляють за умови мінімального переключення на різні сорти або 
важковідокремлювані культури. Для транспортних засобів 
розробляють такі оптимальні маршрути руху від комбайна до 
току, щоб запобігти механічному засміченню полів, призначе-
них для засіву озимини в поточному році чи ярих культур на-
ступної весни. 

Збирання слід розпочинати з обкосів на ширину 1-2 захва-
тів комбайна, а намолочене зерно використовувати тільки як 
товарне. На полях, заселених клопом-черепашкою, ширину 
обкосів збільшують (особливо уздовж лісосмуг, де спостеріга-
ється найбільше накопичення шкідників), оскільки пошкоджені 
зернівки втрачають схожість, а це негативно відбиватиметься 
на якості насіння всієї партії. Перевозити зерно від комбайна 
необхідно тільки закріпленим за ним транспортом. Комбайни 
після закінчення збирання очищають на тому самому полі або 
у спеціально відведених місцях. Ретельному очищенню підля-
гає й транспорт, призначений для перевезення зерна. При 
цьому краще користуватись компресором, встановленим ста-
ціонарно або на автомашині. 

Комбайнер приступає до збирання наступної культури 
(сорту) тільки з дозволу агронома після перевірки якості очи-
щення комбайна. На початку збирання іншого сорту або куль-

тури один-два бункери намолоченого зерна використовують 
як товарне. Цим самим комбайн «промивається» від можли-
вих залишків насіння попередньої культури, сорту.  

Ще на початку жнив слід організувати контроль якості на-
сіння, що надходить на тік від комбайнів, вчасно сигналізува-
ти комбайнерові про подрібнення зерна, обрушування плівок 
тощо. Для цього роблять пробний обмолот, аналізуючи вимо-
лочене зерно на ступінь механічного пошкодження, і домага-
ються оптимального режиму обмолоту регулюванням робо-
чих органів та швидкістю руху комбайна. 

ЗАХОДИ  ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО  
КОНТРОЛЮ  ЗА ОБРОБКИ  НАСІННЯ  

Технологічний процес післязбиральної підготовки насіння 
передбачає такі основні операції: приймання, попереднє 
очищення й сушіння, остаточне очищення й сортування, па-
кування, маркування й складування, реалізація готової проду-
кції. Якщо потрібно, перед реалізацією насіння його піддають 
додатковій обробці (протруювання, інкрустація, дражування 
тощо). Допоміжні операції: прибирання токів, приміщень, 
очищення машин, видалення відходів, транспортування та ін. 

Завдання внутрішньогосподарського контролю на цьому 
етапі полягає у збереженні сортових якостей, досягнутих на 
попередніх етапах, доведення насіння до посівних кондицій, 
передбачених стандартом. 

Як і на етапі вирощування, ставляться вимоги до запобі-
гання змішуванню й взаємозасміченню культур, сортів, ре-
продукцій, недопущенню помилок, що призводять до зне-
особлення й вибракування насіння. Не допускається надхо-
дження на тік і в складські приміщення товарного зерна, скла-
дування фуражу, будматеріалів та інших матеріальних цінно-
стей. Насіннєвий комплекс і прилегла територія повинні утри-
муватися в чистоті, бути вільними від бур'янів та падалиці 
культурних рослин, товарної, продукції, щоб упередити засмі-
чення насіння й поширення хвороб та шкідників. Особливу 
увагу слід звертати на охайну працю на токах, де працівники з 
взуттям, одягом та інвентарем можуть переносити насіння із 
одного вороху в інші. Необхідно обмежувати перебування на 
току сторонніх осіб та транспорту. 

Транспортні засоби використовують у роботі тільки після 
ретельного очищення і перевірки в спеціально відведеному 
місці, їх рух територією насіннєвого комплексу здійснюється 
за суворо визначеними маршрутами, які виключали б перене-
сення насіння з одного майданчика на інші. Схеми маршрутів 
складаються заздалегідь, доводяться до виконавців і вивішу-
ються при в'їзді на територію комплексу. У місцях наванта-
ження та розвантаження вживаються заходи з очищення ку-
зова, коліс, рами від розсипів зерна. У період реалізації на-
сіння слід також звертати увагу на чистоту транспорту спожи-
вача, щоб запобігти завезенню насіння інших культур та сор-
тів, бур'янів, шкідників, хвороб, серед яких можуть бути злісні 
й карантинні.  

До початку збирання здійснюється комплекс заходів із під-
готовки току й складів до приймання насіння: ремонт, вида-
лення сторонніх предметів і сміття (останнє спалюють), роз-
сипів зерна (до останньої зернини), дезинфекція приміщень, 
прилеглої території, тари, інвентаря, спецодягу, насіннєобро-
бних машин, замурування нір гризунів. Біля в'їзду на терито-
рію та входу в насіннєві комори за необхідності обладнують 
дезінфекційними ящиками. 

Найпростіший спосіб дезинфекції складських приміщень – 
побілка свіжогашеним вапном з додаванням хлорованого ва-
пна або вапняно-гасовою емульсією. Якщо у складі виявлені 
комірні шкідники (кліщі, міль, хрущаки, довгоносики та ін.), по-
передньо проводять дрібнокрапельну обробку інсектицидами. 
Склади, завантажені насінням, при розповсюдженні шкідників 
фумігують: кращий ефект, безпечний для насіння, досягаєть-
ся використанням таблеток типу фостоксин чи магтоксин згід-
но з інструкцією по їх застосуванню. Можна використовувати 
й інші фуміганти, допущені до використання в Україні. Але 
при цьому необхідно пам'ятати, що фумігують тільки насіння з 
кондиційною вологістю: за підвищеної вологості існує великий 
ризик втрати схожості.  

Перевіряються справність техніки, приладів, обладнання, 
інвентаря, наявність бланків документів, етикеток тощо. Чис-
тота, порядок, охайність, компетентність і відповідальність 
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обслуговуючого персоналу – запорука успішного виробництва 
високоякісного насіння. 

Складається план розміщення партій на майданчиках то-
ку, черговість очищення їх, сушіння, сортування й складуван-
ня, щоб забезпечити надійне роз'єднання культур, сортів і ре-
продукцій за простором та часом. При обробці на одній ма-
шині або лінії взаємозасмічуючих культур (сортів) між ними 
бажано пропустити проміжну легковіддільну культуру, що гра-
тиме «промивну» роль. Так для пшениці, ячменю, вівса, жита, 
тритикале таку роль можуть виконувати горох та інші крупно-
насінні культури. Тому доцільно мати резерв зерна таких 
культур. Нижче наводиться схема технології обробки насіннє-
вої партії та основних аналізів, що проводяться на різних її 
етапах (рис. 3). 

ВХІДНИЙ  КОНТРОЛЬ   
Зібраний матеріал, що перевозиться від комбайна на тік, 

супроводжується накладними з зазначенням прізвищ комбай-
нера й водія, дати, номера поля й автомашини, культури, со-
рту, генерації. 

Метою внутрішньогосподарського контролю на цьому ета-
пі є: 
1) розміщення матеріалу, що надходить на тік за планом;  
2) запобігання змішуванню й взаємозасміченню культур і со-

ртів; 
3) інформація агрослужби та комбайнерів про якість обмоло-

ту для оперативного вжиття відповідних заходів; 
4) вибір оптимального режиму обробки зернового збіжжя на 

насіннєочисних та сортувальних машинах. 
Державний стандарт ставить досить жорсткі вимоги до фі-

зичної чистоти насіння й структури відходу, тому завданням 
очищення й сортування є максимальне видалення компонен-
тів як природного відходу (дрібне, щупле, недорозвинуте зер-
но), так і технологічного (подрібнене зерно, мертве й живе 
сміття). Найбільше перешкоджають очищенню й сортуванню 
компоненти, параметри яких за формою й розмірами близькі 
до насіння оброблюваної культури (грудочки ґрунту, уламки 
стебел, насіння інших культурних рослин та бур'янів, обруше-
ні та сплюснені зерна та ін.). Особливе місце займають подрі-
бнені зерна, які є не тільки прямими втратами, але й побічним 
сигналом підвищеного, непомітного неозброєним оком мікро-
травмування насіння, що призводить до зниження схожості, 
ослаблення проростків і молодих рослин, а в кінцевому ре-
зультаті й недобору майбутнього урожаю (до 25% і більше).  

Примітка. Дослідження, проведені в лабораторії насіннє-
знавства Селекційно-генетичного інституту, свідчать, що 
вміст у бункерному зерні подрібнених зернин більше 3% сиг-
налізує про небезпечний (понад 50%) ступінь мікротравму-
вання насіння. Не меншу загрозу для стійкості насіння стано-
вить обрушення зерна плівчастих культур (різновид макро-
травмування). Видалити таке насіння машинним способом 
дуже складно. 

Вхідний контроль проводиться за кожною ходкою закріп-
леного за комбайном транспортного засобу. Рішення про на-
правлення його до місця розвантаження, згідно з планом 
розміщення, очищення й сортування, приймається після візу-
ального (органолептичного) контролю, звірення документів і 
одержання результатів аналізу, що допускають формування 
спільного бурту (або засипки в завальну яму). На бурт зерна, 
що формується, з першою ходкою переноситься польова 
табличка. 

Органолептичний контроль 
дає змогу визначити справжність 
насіння, виявити змішування 
культур (інколи сортів), наяв-
ність домішки, підвищену воло-
гість зернової маси та ін. Після 
цього приступають до аналітич-
ного контролю. 

Вологість насіннєвого мате-
ріалу визначають за допомогою 
вологомірів (згідно з інструкцією 
приладу) або методом висушу-
вання. При цьому на початку 
жнив, а також після опадів, ряс-
них рос і в сумнівних випадках, 
аналіз доцільно здійснювати па-

ралельно обома методами, що підвищує точність і дає змогу 
контролювати рівень помилки приладу. Дані результатів ана-
лізів заносяться в лабораторний журнал, де розписуються 
аналітик (лаборант) і завідувач лабораторії або старший змі-
ни. 

Якщо виявлено порушення технології збирання, спеціаліс-
ти лабораторії негайно повідомляють агрономічну службу і 
комбайнера про невідповідність насіння за тим чи іншим по-
казником або про його псування і роблять запис у журналі. 
При змішуванні культур (сортів), підвищеній вологості, засмі-
ченості насіння приймається рішення про окреме складуван-
ня, попереднє очищення й сушіння, аж до вибракування ма-
теріалу, як насіннєвого. 

За бункерним зерном, що надійшло на обробку, встанов-
люється регулярний контроль для вчасного виявлення осе-
редків підвищеної вологості й самозігрівання (особливо після 
опадів), запобігання проростанню, розвиткові шкідників і хво-
роб. Температура контролюється в кількох точках на різних 
глибинах органолептично (на дотик) і за допомогою термощу-
па; вологість визначається методом висушування. Вживають-
ся заходи з ліквідації осередків підвищеної вологості зернової 
маси, шляхом провітрювання, перелопачування, перекидання 
зернопультом, повітряно-сонячного сушіння (розстелюють 
шаром 15-20 см й періодично перелопачують), попереднього 
очищення зерна на вітрорешітних зерноочисних машинах. 

За вологості насіння, нижчою від 20-23%, добрі результа-
ти сушіння досягаються застосуванням активного вентилю-
вання у бункерах природним або підігрітим повітрям. За більш 
високої вологості користуються шахтними, барабанними або 
стаціонарними сушарками. Суворо стежать за температурою 
теплоносія та режимом сушіння, не допускаючи нагрівання 
насіння вище 40-42ºС. Треба уникати й надмірного пересушу-
вання, бо насіння деяких культур (горох, соя, кукурудза, со-
няшник та ін.) схильні до розтріскування й обрушення під час 
наступних технологічних операцій. 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  КОНТРОЛЬ  ЯКОСТІ  
ОЧИЩЕННЯ  Й  СОРТУВАННЯ  НАСІННЯ   

Очищення й сортування насіння здійснюється на відповід-
них машинах, потокових лініях і насіннєобробних комплексах 
та заводах. При цьому відбирають фракції повноцінного (се-
реднє й крупне) насіння, вихід якого залежить від засміченості 
посіву, способу збирання та якості роботи комбайнів. Процент 
виходу насіння залежить також від культури, сорту і, як пра-
вило, становить: у зернових – 60-70%; зернобобових – 70-80; 
соняшника – 40-50%. 

Іноді правильний підбір сортувальних решіт може бути 
утруднений. І хоча в інструкціях є відповідні рекомендації для 
культур, вони не можуть враховувати особливості конкретної 
партії, через що виникає необхідність їх уточнення. Це можна 
робити так. 100-грамову наважку очищеного зерна просіюють 
протягом 3 хвилин через стандартний набір лабораторних сит 
з продовгуватими отворами від 2,0 (1,8) × 20 мм до 3,0 (3,2) × 
20 мм (для зернових колосових). Отримані фракції зважують з 
точністю до десяткового знака і переконуються в правильнос-
ті їх суми (100 г); аналіз проводять за 2-3 повторностями. До-
слідження насіннєзнавців свідчать про те, що краще насіння в 
партії становлять ті дві фракції (середня та крупна), які зали-
шаються на двох суміжних ситах за умови, що їх не менше 

80-85%. Для повної впевненості 
бажано проаналізувати ці фрак-
ції на показники якості (насампе-
ред життєздатність і вологість).  

У дефіцитних сортів відсоток 
виходу іноді збільшують за раху-
нок дещо дрібних фракцій. В той 
же час не треба намагатися ви-
діляти з партії найкрупніше на-
сіння: по-перше, його в партії за-
надто мало (як правило не біль-
ше 5%), що економічно не ви-
правдовується; по-друге, таке 
насіння не є кращим (а частіше 
гіршим) за посівними й урожай-
ними якостями через анатомічну 
й фізіолого-біохімічну неповно-
цінність та підвищену травмова-
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Рисунок 3 – Схема обробки партії насіння 
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ність. 
Якщо за один пропуск при очищенні довести насіння до 

необхідних кондицій неможливо, вдаються до повторного. 
Однак слід пам'ятати, що кожен додатковий пропуск підвищує 
травмування насіння, що негативно відбивається на якості 
насіннєвої продукції.  

Перед обробкою наступної культури (сорту) машини рете-
льно перевіряють, очищають всередині й зовні (щітки, реше-
та, норії, трієрні циліндри та ін.) від залишків насіння. Потім їх 
прокручують вхолосту, остаточно очищають машини й тери-
торію, здійснюють «промивку» новим зерном: перші 1-3 ц ви-
браковують.  

Метою внутрішньогосподарського контролю на цьому ета-
пі є: 

• запобігання механічному засмічуванню насіння та його 
знеособленню; 

• подання операторові об'єктивної інформації про якість 
очищення й сортування для вчасного регулювання машин і 
одержання максимально можливого виходу повноцінного на-
сіння високої фізичної чистоти. 

Для цього лаборанти періодично (не рідше 3-4 разів за 
зміну, а за необхідності й частіше) здійснюють аналітичний 
контроль чистоти й структури відходу, визначають вологість 
насіння, масу 1000 зернин. У проміжках між аналізами обме-
жуються візуальним контролем. По можливості проводиться 
аналіз насіння на життєздатність, лабораторну схожість і тра-
вмованість. Під час затарування насіння в мішки робітникам 
зміни видають етикетки, контролюється відповідність їх партії, 
що обробляється. При затаруванні через бункер-накопичувач 
останній необхідно періодично звільняти від легких фракцій 
відходу, що поступово збираються на його стінках. Для забез-
печення кращої якості роботи машин періодично очищають 
решітні стани. Такі операції обов'язкові в кінці кожної зміни, а 
за необхідності й частіше. 

Вчасно організовують видалення відходів і розсипу з те-
риторії насіннєвого комплексу. 

Очищене й відсортоване насіння складується (кожна пар-
тія окремо) згідно з планом, споряджається штабельним яр-
ликом. До формування партій слід під-
ходити з урахуванням умов вирощу-
вання, збирання, обробки насіння. При 
цьому насіння з ділянок поля із підви-
щеною засміченістю, інтенсивним роз-
витком шкідників і хвороб, виляганням 
рослин, а також зібране після тривалих 
дощів або інших несприятливих умов, 
виділяється в окремі партії (контрольні 
одиниці). 

Щоб полегшити штабелювання й 
вантажно-розвантажувальні роботи, 
пакування насіння в мішки обмежують 
масою 50 кг. Пакування маркують внут-
рішніми й зовнішніми етикетками вста-
новленої форми і зашивають. 

Примітка. Згідно з новими прави-
лами пакування та маркування насіння, 
слід суворо дотримуватись визначеного порядку проведення 
цих операцій. Етикетки повинні бути вчасно замовлені й 
отримані в обласних насіннєвих інспекціях, правильно запов-
нені і прикріплені до пакувань.  

Обов'язковим прийомом підготовки насіння до сівби є його 
протруювання. В залежності від ситуації його проводять або 
до пакування, або безпосередньо перед сівбою. Тут також 
вживаються заходи із запобігання механічного взаємозасмі-
чування, а також суворого дотримання техніки безпеки при 
роботі з отрутохімікатами. Здійснюється контроль правильно-
го дозування протруйників. Важливо не допускати їхнього 
надлишку, що особливо загрозливо для партій з підвищеним 
ступенем травмування. Бажано застосовувати протруйники з 
прилипачами або плівкоутворювачами, що підвищує ефекти-
вність протруювання і сприяє охороні навколишнього середо-
вища та санітарній безпеці обслуговуючого персоналу. 

ЗБЕРІГАННЯ  НАС ІННЯ  
Зберігання насіння – завершальний етап технологічного 

процесу, покликаний забезпечити збереження його життєзда-
тності, сили росту, здатності дружно проростати в польових 

умовах, реалізувати генетичний потенціал сорту, запобігати 
засміченню, розповсюдженню хвороб та шкідників. 

Найпоширенішими причинами погіршення якості насіння 
під час зберігання є самозігрівання, розвиток комах, кліщів і 
мікроорганізмів, негативний вплив низьких температур за під-
вищеної вологості, проростання тощо. Запобігання цим нега-
тивним явищам досягається правильною підготовкою насіння, 
застосуванням раціональних способів його розміщення у схо-
вищах, підтриманням оптимального режиму зберігання й по-
стійним спостереженням за ним. До закладання на зберігання 
допускається тільки насіння, доведене за вологістю до стан-
дартного рівня, а також очищене від домішок (рослинні решт-
ки, насіння бур'янів, живі комахи та ін.), що є джерелом само-
зігрівання, розвитку хвороб і шкідників. 

РОЗМ ІЩЕННЯ  НАС ІННЯ  
Способи зберігання насіння (насипом, у мішкотарі, кон-

тейнерах) та його розміщення повинні сприяти раціональному 
використанню ємності сховища, виключити змішування різних 
партій, забезпечувати вільний доступ до кожної з них для кон-
тролю й необхідних операцій догляду. До початку жнив скла-
дають план розміщення насіння в насіннєсховищах з ураху-
ванням очікуваного обсягу виробництва, планів сівби й реалі-
зації по кожній культурі. 

Розміщення партій насіння проводять згідно з документа-
ми на сортові та посівні якості, Складають і вивішують схему 
розміщення та переміщення партій. Для запобігання змішу-
вання або взаємозасмічування в суміжних засіках забороня-
ється складувати насипом насіння важковіддільних культур, а 
також різні сорти однієї культури. Висота насипу для зернових 
і зернобобових культур не повинна перевищувати 2 м, олій-
них – 1,5 м. У складських приміщеннях з активною вентиляці-
єю висота бурту насіння зернових культур допускається до 3 
м.  

Стіни засіків повинні забезпечувати надійну ізоляцію. Засік 
недосипають до верха 20-30 см. 

Насіння, затароване в мішки, штабелюють етикетками на-
зовні на дощаних настилах або піддонах при відстані від під-
логи не менше 15 см, від стін сховища – 70 см. Розміри шта-

белів та відстань між ними повинні за-
безпечувати доступ для відбирання проб 
насіння з будь-якого місця. Для зручності 
приймання, відпуску насіння й догляду за 
ним між штабелями залишають техноло-
гічні проходи шириною не менше 1,5 м. 
Добра стійкість штабеля досягається 
укладанням мішків у шаховому порядку з 
чергуванням рядів по довжині й ширині. 

Для зручності зберігання насіння й 
догляду за ним раціонально використо-
вувати різні типи твердих і м'яких кон-
тейнерів (бігбегів). Кожна партія насіння, 
що зберігається супроводжується шта-
бельним ярликом (рис. 4). 

Партії насіння, які зберігаються або 
реалізуються (за згодою сторін) насипом, 
тобто в незапакованому вигляді, повинні 

бути обов'язково споряджені відповідними ярликами і додат-
ковими супровідними документами, в яких зазначають усі не-
обхідні дані про партію. Це стосується окремих випадків з 
сертифікованим насінням, яке з міркувань економічної доці-
льності не затарюють. Основна ж частина насіннєвих партій 
повинна знаходитись у запакованому вигляді, сформована 
згідно з вимогами щодо максимально допустимих розмірів і 
відповідно зберігатись протягом усього періоду до реалізації 
чи сівби. 

ОПТИМ ІЗАЦІЯ  УМОВ  ЗБЕРІГАННЯ  НАСІННЯ  
Слід зауважити, що тривалість збереження насінням жит-

тєздатності цілком залежить від його вологості й температури 
повітря. Оптимальні умови створюються за пониженої темпе-
ратури та низької відносної вологості повітря, що виключає 
його зволоження до критичного рівня, який для насіння зер-
нових колосових культур становить 14,5-15%. Для підтриман-
ня таких умов насіннєсховища періодично провітрюють. При 
цьому за сухої погоди температура зовнішнього повітря має 
бути нижче температури зернової маси, не менше ніж на 4-
5°С, а за вологої – на 8°С і більше. 
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Рис. 4 – Форма штабельного ярлика 



П О С І Б Н И К  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Х Л І Б О Р О Б А  2 0 1 2   

 

59 

Не менше двох разів на місяць перевіряється вологість 
насіння методом висушування. Здійснюється регулярний 
контроль за його температурою, а також температурою й 
відносною вологістю повітря у складському приміщенні. 
Температуру насипу вимірюють за допомогою термощупів у 
трьох пунктах на трьох глибинах при його висоті понад 1,5 м і 
на двох (біля підлоги і всередині) – менше 1,5 м. 
Періодичність такого контролю для свіжозібраного насіння 
зернових і зернобобових культур у перші три місяці один раз 
на тиждень, олійних – два, надалі – 2-3 рази на місяць. Після 
кожного провітрювання, а також переміщення партії, вологість 
визначають повторно. 

Кожні 4-6 місяців проводять перекладання мішків так, щоб 
верхні ряди перемістити вниз, а нижні – наверх. 

Для тривалого зберігання насіння краще використовувати 
герметичну тару (тверду або м'яку упаковку). При цьому 
насіння, що закладається на зберігання, має бути доведено 
до високих посівних кондицій, мати понижену вологість (12% і 
нижче), невисокий ступінь травмування та пошкодженість 
шкідниками.  

КОНТРОЛЮВАННЯ  СТАНУ  НАСІННЯ                                   
ПІД  ЧАС  ЗБЕРІГАННЯ  

Під час зберігання насіння здійснюється систематичний 
органолептичний контроль за його зовнішнім виглядом, запа-
хом, а також аналітичний контроль за посівними якостями і 
зараженістю шкідливими комахами, кліщами й хворобами. 
Спостереження ведуть по кожній партії окремо. Особливо ре-
тельний контроль встановлюють за партіями з підвищеним 
ступенем травмування, а також тими, формування й дости-
гання яких відбувалося за несприятливих умов. Періодичність 
контролювання зараженості насіння наведено в таблиці 3. 
ТАБЛИЦЯ 3 – ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ НАСІННЯ НА ЗАРА-
ЖЕНІСТЬ 

Температура насіння, ºС Вологість насіння, % 
нижче 5 5-10 вище 10 

До 15 1 раз у 20 днів 1 раз у 15 днів 1 раз у 10 днів 
Вище 15 1 раз у 15 днів 1 раз у 10 днів 1 раз у 5 днів 

Обстеженню на зараженість підлягає не тільки насіння, 
але й тара, стіни, підлога, шпарини, інші місця сховища. Втра-
та блиску, білясте або сірувате забарвлення насіння пшениці 
є наслідком самозігрівання і впливу тривалих опадів. Бурий 
колір насіння люцерни характерний для старого насіння з ни-
зькою схожістю. Затхлий запах свідчить про зберігання насін-
ня у вологому приміщенні, оселедцевий – властивий зерну, 
ураженому мокрою сажкою. Зморшкуватість зерна пшениці 
пов'язана з пошкодженням його морозом. Цвілевий запах є 
наслідком активної дії в зерновій масі шкідливої мікрофлори 
(так звана цвіль зберігання), що свідчить про підвищену воло-
гість насіння й можливу наявність осередків самозігрівання. 

Кожна партія насіння, що зберігається, повинна бути про-
аналізована на посівні якості і мати відповідний документ, що 
їх засвідчує. Якщо це зроблено державним органом сертифі-
кації, залежно від призначення насіння, видається Сертифікат 
на насіння України або Посвідчення про кондиційність насін-
ня. Термін дії цих документів обмежений (наприклад, для зе-
рнових колосових – до 4 місяців, кукурудзи – до 1 року), тому 
дуже важливо, щоб на момент реалізації або сівби партія на-
сіння мала актуальні дані і, відповідно, документи про якість 
насіння. Для цього складається графік підготовки партій та 
проходження ними державного контролю. Але оскільки такі 
послуги платні, деякі виробники насіння часто затягують з 
цим, особливо по ярим культурам, насіння яких не реалізу-
ється з осені, щоб на весну мати «свіжі» документи. Часто у 
зв’язку з цим та з інших причин насіння тривалий час знахо-
диться в недочищеному вигляді, недоведеним до посівних 
кондицій, незатарованим і т.п. У цей період без належного 
періодичного контролю та проведення відповідних заходів, у 
результаті дії несприятливих чинників воно може значно погі-
ршитись і виявитись некондиційним після проведення аналі-
зів. Тому, дуже важливо якнайшвидше якісно підготувати 
насіння до зберігання і до здачі його на аналіз протягом 
усього періоду здійснювати увесь комплекс необхідних 
заходів. Для обліку походження насіння, його руху й якості 
ведеться «Шнурова книга обліку насіння» встановленої 
форми (додаток 1). Записи в ній повинні відповідати сортовим 
насінницьким документам та даним бухгалтерського обліку. 

МЕТОДИ  АНАЛІЗУВАННЯ  НАСІННЯ  
Посівні якості насіння сільськогосподарських культур 

характеризуються чистотою, вмістом домішок культурних рос-
лин і бур'янів, схожістю (життєздатністю), вологістю, масою 
1000 насінин, зараженістю хворобами, пошкодженістю 
шкідниками, деякими іншими показниками. Більшість з них 
визначається в держнасінінспекціях стандартизованими 
методами (за ДСТУ 4138), проте для ефективного внутріш-
ньогосподарського насіннєвого контролю деякі показники яко-
сті насіння доцільно визначати безпосередньо у господарстві. 

Для здійснення такого контролю досить важливим є осво-
єння основних методів: відбирання середніх проб на аналіз, 
визначання чистоти й відходу насіння, вологості, схожості або 
життєздатності, маси 1000 зерен, травмованості. 

Примітка. Для внутрішньогосподарського контролю деякі 
аналізи заради експресності достатньо проводити за дещо 
спрощеними методиками, ніж передбачені ДСТУ4138.  

ВІДБИРАННЯ  СЕРЕДНІХ  ПРОБ  НА  АНАЛІЗ  
Правильне відбирання проби – найважливіша умова об'-

єктивної оцінки посівних якостей насіння. Недбалість або по-
милка при відбиранні проби позбавляє смислу всі наступні 
аналізування, якщо вони проведені навіть з надзвичайною то-
чністю. 

Відбирання проб насіння для державного контролю здійс-
нюють штатні або позаштатні інспектори з насінництва, упов-
новажені держнасінінспекцією, про що мають відповідне по-
свідчення. Середні проби, що подаються в держнасінінспек-
цію, оформляють актом встановленої форми. 

Для внутрішньогосподарського контролю проби відбира-
ють агрономи-насіннярі або за їх дорученням завідувачі тока-
ми, комірники, досвідчені лаборанти. 

Середню пробу на аналіз відбирають від партії однорідно-
го за якістю насіння, засвідченого відповідними документами. 
Кожній партії присвоюється власний номер, який реєструєть-
ся у насіннєвій інспекції і переноситься на етикетку. Контро-
льним одиницям (у випадку з сертифікованим насінням) при-
своюється номер партії та власний номер.  

Залежно від способу зберігання насіння для відбору точ-
кових проб застосовують щупи різних систем або пробовідби-
рачі. Мішковим щупом точкові проби беруть із зашитих або 
зав'язаних мішків. Він повинен бути такої довжини, щоб його 
робоча частина (жолобок) сягала середини мішка. Від партій 
насіння, що зберігається насипом у буртах, засіках, бункерах, 
а також з розшитих мішків та транспортних засобів точкові 
проби відбирають конусним або циліндричним щупом. 

Точкові проби насіння з поганою сипкістю (наприклад, 
злакові трави) беруть з відкритих мішків вручну. Це робиться 
так: витягнуті пальці щільно складають в «човник», великий 
палець кладеться в заглиблення долоні й рука вводиться на 
необхідну глибину; потім пальці розводять і відбирають жме-
ню насіння. 

У таблиці 4 наводиться інтенсивність відбору точкових 
проб, тобто кількість точок (мішків), з яких беруть проби в за-
лежності від загальної кількості мішків у партії. 
ТАБЛИЦЯ 4 –  НОРМИ ВІДБИРАННЯ ТОЧКОВИХ ПРОБ НАСІННЯ 
ЗЕРНОВИХ, КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР І СОНЯШНИКА 

Кількість мішків 
У партії (контрольній одиниці), шт. виділених для відбирання проб 

До 5 всі 
6-30 кожен третій, але не менше 5 

31-400 кожен п'ятий, але не менше 10 
401 і більше кожен сьомий, але не менше 80 

Щоб невелика за розмірами середня проба дійсно репре-
зентувала партію, її складають з невеликих порцій насіння – 
точкових проб, відібраних у різних місцях. 

З кожного виділеного мішка відбирають одну точкову про-
бу. Місця відбору чергують, відбираючи точкові проби у верх-
ній, середній і нижній частинах мішка. 

Примітка. Для державного насіннєвого контролю відби-
рання проб насіння здійснюється за міжнародною методикою 
ISTA з застосуванням відповідного обладнання з порівняно 
вищою частотою точкових проб. 

Від насіння, що зберігається насипом на току, в засіках 
або транспортних засобах, проби беруть у п'яти точках (рис. 
5). 
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У кожному з позначеного на схемі 
місці насипу відбирають з трьох точок 
проби насіння: у верхньому шарі (на 
глибині 10-20 см від поверхні), у серед-
ньому і нижньому (біля підлоги). 

Відібрані точкові проби після вста-
новлення їх однорідності з'єднують в 
об'єднану пробу. В об'єднаній пробі мі-
ститься, як правило, більше насіння, 
ніж необхідно для середньої проби. 
Так, якщо у кожній точці відібрано при-
близно по 150 г насіння, то об'єднана 
проба становитиме більше 2 кг, серед-
ня ж – повинна бути 1 кг. Для виділення 
середньої проби можна застосовувати 
спеціальні прилади – дільники. Але ча-
стіше середню пробу виділяють вручну 
методом квартування (навхресного ді-
лення). Для цього насіння об'єднаної 
проби висипають на гладеньку поверх-
ню, ретельно перемішують двома пла-
нками й розрівнюють у вигляді квадра-
та товщиною шару до 1,5 см для дріб-
нонасінних культур і не більше 5 см – для крупнонасінних, а 
потім ділять за діагоналями на чотири трикутники. Насіння 
двох протилежних трикутників об'єднують у середню пробу. 

При внутрішньогосподарському контролі обмежуються 
відбиранням двох середніх проб (визначання частоти, схожо-
сті, життєздатності, маси 1000 зерен, вологості й заселеності 
шкідниками), а якщо до аналізу приступають негайно – лише 
однією першою пробою. 

ВИЗНАЧАННЯ  ЧИСТОТИ  ТА ВІДХОДУ  
Аналіз проводять на двох паралельних робочих пробах, 

які виділяють із середньої. Розміри (маса) проб для аналізів 
внутрішньогосподарського контролю представлені в таблиці 
5. 
ТАБЛИЦЯ 5 – РОЗМІРИ РОБОЧИХ ПРОБ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЧИСТОТИ 
Й ВІДХОДУ 

Культура Маса проби, г 
Кукурудза, горох, квасоля, нут, чина 200 
Соняшник, соя 100 
Пшениця, жито, овес, тритікале, рис, гречка 50 
Просо, сорго, сорго-суданкові гібриди, еспарцет 20 
Люцерна, буркун, райграс, житняк, пирій безкореневищний 4 
Тимофіївка лучна, грястиця збірна, лисохвіст 1 

Робочі проби повинні пропорційно містити всі ті домішки, 
що є в середній пробі. Для цього середню пробу висипають 
на гладеньку поверхню, ретельно перемішують насіння і про-
водять органолептичну оцінку його стану за кольором, блис-
ком, запахом, наявністю цвілі й іншими ознаками. Часто такий 
огляд дає дуже багато для орієнтовної оцінки якості насіння. 
Якщо при огляді виявлено великі сторонні домішки – грудочки 
землі, камінці тощо, що не можуть рівномірно розподілитись у 
пробі, їх видаляють, зважують і обчислюють вміст у відсотках 
до маси середньої проби. Потім одержаний результат дода-
ють до відходу, який обчислюють за результатами аналізу 
робочих проб. 

Рештки розрівнюють у вигляді прямокутника (шаром не 
більше 1 см) й відбирають 15 порцій у шаховому порядку для 
однієї проби; для другої – порції беруть у проміжках між пер-
шими (рис. 6). 

Порції відбирають за допомогою двох совочків, спрямова-
них назустріч один одному до з'єднання за всією товщиною 
шару. Якщо маса виділеної проби відхиляється від зазначеної 
не більше, ніж на 10%, надлишок насіння відбирають, а не-
стачу додають. За більших відхилень аналіз повторюють на 
нових робочих пробах. 

Аналіз насіння на чистоту полягає у розподілі проби на та-
кі компоненти: насіння основної культури і відхід. 

Для виділення щуплого й дрібного насіння пробу до роз-
бирання просіюють на лабораторних ситах з отворами різної 
форми й розмірів залежно від культури (табл. 6). 

Ручне просіювання робочих проб проводять шляхом по-
довжньо-зворотних рухів у напрямі довжини отворів з кількіс-
тю коливань близько 60 на хвилину. При аналізуванні насіння 
соняшника просіювання проводять шляхом зворотно-
поступальних рухів з трьома (по закінченню кожної хвилини) 

різкими вертикальними струшуваннями. На 
класифікаторі проби просіюють протягом 3 
хвилин. 

У культур, для яких решета не застосо-
вують, до щуплого відносять насіння, випо-
внене лише на 1/3 нормальної зернівки. 

Робочі проби насіння, що залишилися 
після просіювання на решетах, розбирають 
вручну на спеціальній розбірній дошці або 
гладенькому лабораторному столі за до-
помогою шпателя й пінцета. Крім виділено-
го на решетах дрібного і щуплого насіння 
до відходу відносять розчавлені, пророслі 
зерна (у яких корінець або паросток досяг-
ли половини зернівки і більше), а також за-
гнилі, биті й пошкоджені шкідниками (якщо 
втрачена половина й більше зернівки); сю-
ди ж відносять і сторонні домішки: насіння 
бур'янів та інших культурних рослин, саж-
кові утворення (мішечки, грудочки, колос-
ки), живі й мертві комахи, грудочки ґрунту, 
камінці, уламки стебел, плодові й насіннєві 
оболонки та ін. Для кращої інформативнос-

ті операторів очисних, сортувальних машин та ліній облікову-
ють кожен компонент відходу окремо. 
ТАБЛИЦЯ 6 – УМОВИ АНАЛІЗУВАННЯ НАСІННЯ ПРИ РУЧНОМУ 
ПРОСІЮВАННІ РОБОЧОЇ ПРОБИ ПІД ЧАС АНАЛІЗУВАННЯ НА ЧИ-
СТОТУ 

Культура Тривалість просію-
вання, хв. 

Розмір отворів, мм 

Пшениця, ячмінь, тритикале зернове 1 1,7×20 
Жито, овес, тритикале кормове 1 1,5×20 
Рис за формою зерна: 
продовгувата вузька тонка 
продовгувата широка округла 

 
3 
3 

 
1,5×20 
1,7×20 

Кукурудза  
сорти і гібриди F1 (крім розлусної) 
розлусна і самозапилені лінії 

 
3 
3 

 
3,0×20 
2,5×20 

Соняшник  
материнські (жіночі) форми гібридів 
чоловічі батьківські компоненти гіб-
ридів 
сорти і гібриди 

 
3 
3 
3 

 
2,0×20 
1,5×20 
2,2×20 

Дрібнонасінні бобові трави 3 
0,5×0,5  

(металоткане решето) 

Насіння, що залишилося після виділення відходу, відно-
сять до основної культури. Чистоту й відхід насіння обчислю-
ють у відсотках з точністю до другого знаку. Аналіз на чистоту 
вважають закінченим, якщо розбіжності за результатами двох 
наважок не перевищують допустимих відхилень (табл. 7). 
ТАБЛИЦЯ 7 – ДОПУСТИМІ ВІДХИЛЕННЯ ПІД ЧАС АНАЛІЗУВАННЯ 
ЧИСТОТИ 

Середній арифметичний відсоток 
Основної культури домішок 

Допустиме відхилення 

99,50-100,0 0,00-0,50 0,2 
99,00-99,49 0,51-1,00 0,4 
98,00-98,99 1,01-2,00 0,6 
97,00-97,99 2,01-3,00 0,8 
96,00-96,99 3,01-4,00 1,0 

Примітка. У напружений збиральний період за здійснення 
вхідного контролю аналіз чистоти бункерного зерна кожної 
ходки допускається проводити в одному повторенні. 

Поштучне врахування домішок, нормованих стандартом 
(вміст насіння інших культурних рослин та бур'янів тощо), 
проводять за середньою пробою й виражають у штуках на 
один кілограм; вміст сажкових утворень, склероціїв, ріжків об-
числюють у відсотках до маси проби насіння. 

Усі наступні аналізи (визначання енергії проростання, схо-
жості, життєздатності, маси 1000 зерен) проводять на насінні 
основної культури, використовуючи одну з робочих проб. Як-
що однієї проби недостатньо – використовують і другу. 

ВИЗНАЧАННЯ  ВОЛОГОСТІ  
Вологість насіння визначають методом висушування або 

за допомогою електровологомірів. Через недостатню точність 
електровологомірів основним вважається метод висушуван-
ня. Однак для внутрішньогосподарського контролю швидке 
визначення вологості електровологомірами (навіть у полі) має 
велике значення. Особливості й техніка визначення ними во-
логості подаються у спеціальних інструкціях до них. 

Рисунок 5 – Схема відбирання точкових проб з 
п'яти пунктів 
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Рисунок 6 – Шаховий порядок розташування 
порцій при виділенні робочої проби 
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Метод висушування. Робочі проби виділяють з серед-
ньої після ретельного її переміщування струшуванням посу-
дини. Для крупнозерних культур (з масою робочої проби для 
визначення чистоти більше 10 г) – 45-50 г, дрібнозерних (з 
масою проби менше 10 г) – 23-25 г. Насіння деяких культур 
розмелюють на електричному лабораторному млинку (табл. 
8). 
ТАБЛИЦЯ 8 – ТЕРМІН РАЗМОЛУ НАСІННЯ ДЛЯ ВИСУШУВАННЯ 

Культура Час розмелювання, с 
Кукурудза, ячмінь, овес, горох, квасоля, соя 60 
Пшениця, жито, тритикале, еспарцет 40 
Гречка, просо, сорго 20 

Із розмелених зерен відважують в алюмінієві бюкси дві 
наважки по 4,0-5,0 г кожна. Бюкси з наважками ставлять на 
кришки й вміщують у сушильну шафу, підігріту до необхідної 
температури. Висушування насіння проводять за умов, наве-
дених у таблиці 9. 
ТАБЛИЦЯ 9 – УМОВИ ВИСУШУВАННЯ БОРОШНА ТА НАСІННЯ  

Культура Температура, °С Час, хв. 
Пшениця, жито, тритікале, ячмінь, овес, 
гречка, горох, еспарцет 40 

Соняшник, кормові трави 
130 

60 

Після висушування насіння протягом зазначених строків 
бюкси виймають з сушильної шафи тигельними щипцями, на-
кривають кришками і ставлять для охолодження на 8-10 хв. 
на металеву плиту або на 15-20 хв. в ексикатор, а потім зва-
жують. 

Для насіння зернових, зернобобових культур з вологістю 
понад 18% (сої – 16%) застосовують двоступеневе сушіння, 
що включає в себе попереднє й основне висушування. Для 
цього відважують 20 г насіння, кладуть у сітчастий бюкс і під-
сушують за умов, наведених у таблиці 10. 
ТАБЛИЦЯ 10 – УМОВИ ПІДСУШУВАННЯ НАСІННЯ ПРИ ДВОСТУ-
ПЕНЕВОМУ АНАЛІЗІ 

Культура Температура, °С Час, хв. 
Зернобобові культури 105 30 
Пшениця, жито, тритікале, ячмінь, овес, 
гречка, вика 120 15 

Після охолодження насіння розмелюють і аналіз прово-
дять так, як і без попереднього підсушування. 

За результатами зважування кожної наважки до і після 
висушування визначають вологість: 

а) при одноступеневому висушуванні вологість (B1) ви-
значають за формулою: 

М1 – М2 
В1 = 

М1 
× 100, 

де М1 – вихідна маса наважки; М2 – маса наважки після висушування; 
б) при двоступеневому висушуванні вологість (Вд) визна-

чають за формулою: 
М1 × М2  

Вд= 100 × 1 –  
М3 × М4 

де  M1 – маса 20-грамової наважки після підсушування, г;  
М2 – маса 4–5-грамової наважки після висушування, г;  
М3 – вихідна маса наважки (20 г) до підсушування; М4 – вихідна маса (4-5 г) 
до висушування. 

Аналіз вважається закінченим, якщо розбіжність між пара-
лельними визначеннями не перевищує 0,2% при одноступе-
невому висушуванні й 0,4% – при двоступеневому. Інакше 
аналіз повторюють. 

ВИЗНАЧАННЯ  СХОЖОСТІ  
Мета аналізу – встановити відсоткову кількість насінин, 

здатних за оптимальних умов пророщування в лабораторії 
утворювати нормальні проростки, здатні розвинутись у пов-
ноцінні рослини в полі. 

Технічні умови визначання схожості насіння зернових, зе-
рнобобових і ряду інших культур наведені у таблиці 11. 

Як ложе зручніше використовувати фільтрувальний папір 
(Ф), який для зволоження занурюють у воду, а потім дають 
стекти її надлишкові; насіння розкладають на двох шарах па-
перу (нФ), між папером або папір скручують у рулон (вФ). 

При використанні піску (П), його потрібно просіяти до роз-
мірів часток від 1 до 0,5 мм та прожарити. Для більшості куль-
тур пісок зволожують до 60% повної вологоємкості, для зер-
нобобових – до 80%, для рису – до 100%.. Вологий пісок роз-
кладають у ростильні, заповнюючи їх на 2/3 висоти. 

Для визначання схожості із проб чистого насіння основної 
культури відбирають чотири проби по 100 штук, а кукурудзи, 
бобів, квасолі – по 50 штук у кожній. В одну ростильню зви-
чайно кладуть дві проби насіння. Насіння висівають під мар-
кер або вручну. Після розкладання насіння вдавлюють трам-
бівкою в пісок на глибину, що дорівнює їх товщині (нП). Насін-
ня деяких культур прикривають шаром (1-2 см) піску (вП). 
ТАБЛИЦЯ 11 – ТЕХНІЧНІ УМОВИ ДЛЯ ВИЗНАЧАННЯ СХОЖОСТІ 
НАСІННЯ ОСНОВНИХ КУЛЬТУР 

Строк визначення, діб 
Культура 

Ложе для про-
рощування  
насіння 

Температура про-
рощування, °С енергії  

проростання схожості 

Кукурудза вФ, вП, нП  20; 25; 20-30 4 7 
Пшениця  нФ, вФ, нП, вП 20 4 8 
Ячмінь вФ, вП, нП  20 4 7 
Жито нФ, вФ, нП, вП  20 3 7 
Тритикале нФ, вФ, нП, вП 20 4 8 
Овес вФ, вП, нП 20 5 10 
Просо вФ, нФ 25; 20-30 3 7 
Сорго нФ, вФ, нП 25; 20-30 4 10 
Гречка нФ, вФ 20; 25; 20-30 4 7 
Рис нФ, вФ, нП, вП 20-30; 28 4 7 
Соняшник вФ, вП, нП 20; 25; 20-30 4 10 
Ріпак і суріпиця нФ 20; 20-30 5 7 
Льон нФ, вФ 20; 20-30 3 7 
Соя нП, вФ 20 3 7 
Горох вФ, вП, нП 20 5 8 
Нут вФ, вП, нП 20; 20-30 5 8 
Квасоля вФ, вП, нП 20; 25; 20-30 5 9 
Боби кормові вФ, вП 20 4 14 
Еспарцет нФ, вФ, нП, вП 20; 20-30 5 14 
Люцерна вФ, нФ 20 4 10 

Примітка. нП – на піску; вП – в піску; нФ – на фільтрува-
льному папері; вФ – між шарами фільтрувального паперу або 
в рулонах. 

Насіння більшості зернових, зернобобових культур, люце-
рни пророщують у термостаті за постійної температури 20°С, 
а більш теплолюбних (кукурудза, сорго та ін.) – при змінній 
температурі: 6 годин доби – 30°С, а 18 годин – 20°С. Якщо 
насіння пророщують на піску за температури 20°С, початкової 
кількості вологи буває достатньо на весь строк пророщуван-
ня. Для визначання схожості свіжозібраного насіння зернових 
культур, гороху й вики, що перебуває у стані спокою (після-
збиральне дозрівання), його спочатку протягом 3–4 днів 
(строки обліку енергії проростання) пророщують за зниженої 
температури – 5-10°С, а потім – за 20°С. 

Енергію проростання визначають в одному аналізі зі схо-
жістю, але підрахунок нормально пророслих зерен проводять 
раніше. Наприклад, у більшості зернових культур її визнача-
ють по закінченні 4-5 діб пророщування, а схожість – 7-8 діб, і 
виражають у відсотках нормально пророслих зерен у пробі, 
взятій для аналізу. При пророщуванні свіжозібраного насіння 
(за зниженої температури) енергію проростання визначають 
на 2 доби пізніше строку, встановленого для визначення цьо-
го показника; відповідно на такий же строк збільшують час 
обліку схожості. 

При обліку схожості підраховують всі пророслі й непроро-
слі насінини, розподіляючи їх на такі групи: нормально проро-
слі, ненормально пророслі, набряклі й загнилі.  

До нормально пророслих насінин відносять ті, у яких най-
важливіші органи (корінці, підсім'ядольне або надсім'ядольне 
коліна, паросток) добре розвинуті, без дефектів, пошкоджень 
та загнивання. 

У культур, насіння яких проростає кількома зародковими 
корінцями (зернові колосові культури), до нормально пророс-
лих насінин відносять ті, що мають не менше двох нормально 
розвинутих корінців, більших за довжину зерна, й паросток 
розміром не менше половини його довжини. У ячменю і вівса 
довжину паростка (кільчика) визначають за тією його части-
ною, що вийшла за межі квіткових лусок. 

У гороху, кукурудзи, проса та інших культур, які пророста-
ють одним корінцем, до нормально пророслих відносять насі-
нини, що мають розвинутий головний зародковий корінець 
розміром більшим за довжину зерна й сформований паро-
сток. У нормально пророслих насінин соняшника сім'ядолі по-
винні легко звільнятися від плодової й насіннєвої оболонок. 

Схожість насіння визначають як середнє арифметичне з 
чотирьох повторень, враховуючи допустимі відхилення (табл. 
14). Якщо одне з повторень відхиляється більше допустимо-
го, схожість обчислюють за трьома близькими повтореннями; 
енергію проростання – за тими ж повтореннями. У випадках, 
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коли результати двох повторень виходять за межі допустимих 
відхилень, аналіз повторюють. Якщо одне з повторень відхи-
ляється більше допустимого, схожість обчислюють за трьома 
близькими повтореннями; енергію проростання – за тими ж 
повтореннями. У випадках, коли результати двох повторень 
виходять за межі допустимих відхилень, аналіз повторюють. 
ТАБЛИЦЯ 14 – ДОПУСТИМІ ВІДХИЛЕННЯ ПОВТОРЕНЬ ВІД СЕРЕ-
ДНЬОГО АРИФМЕТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СХОЖОС-
ТІ, % 

Середнє арифметичне значення  
схожості, % 

Допустиме відхилення повторень (%)  
від середнього 

99 ±2 
97-98 ±3 
95-96 ±4 
92-94 ±5 
88-91 ±6 
83-87 ±7 

ВИЗНАЧЕННЯ  ЖИТТЄЗДАТНОСТІ  
Під життєздатністю насіння розуміють вміст у насіннєвому 

матеріалі живих зерен, виражений у відсотках. Її визначають, 
якщо необхідно швидко отримати інформацію про якість на-
сіння, що перебуває у стані спокою, або потребує тривалого 
пророщування, а також для з'ясування причин низької схожо-
сті насіння. Найпоширеніший біохімічний тетразольно-
топографічний метод визначення життєздатності.  

Живі тканини зародку після оброблення тетразолхлори-
дом (або бромідом) набувають червоного (малинового) ко-
льору, а мертві залишаються незабарвленими. 

Визначення життєздатності проводять за двома пробами 
по 100 зернин у кожній, відібраними з насіння основної куль-
тури від визначення чистоти. Для аналізу готують 0,5%-й роз-
чин тетразолу (5 г тетразолу розчиняють у 1000 см3 дисти-
льованої або свіжокип'яченої води). Розчин можна використо-
вувати повторно, зберігаючи у холодильнику в темній щільно 
закритій посудині. 

Проби насіння замочують у воді протягом 15-18 годин 
(зручно на ніч) за температури 20°С, а свіжозібраного – 10-
15°C. Зерна, що легко розрізуються, не замочують. 

Набряклі зернівки розрізують навпіл: 
• зернові – вздовж зародка на 2/3 ендосперму; 
• зернобобові, технічні – на дві сім'ядолі вздовж корінця. 

Їх кладуть у хімічну склянку з водою, промивають декілька 
разів, заливають розчином тетразолу й залишають на півтори 
години за температури 20°С або 40-45 хвилин за температури 
30°С. Якщо забарвлення тканин зародка слабке, термін обро-
бки подовжують ще на 30–60 хв. Насіння зернобобових куль-
тур після замочування розрізують на дві половинки й зніма-
ють насіннєву оболонку. Половинки витримують у розчині те-
тразолу протягом 3–4 годин за температури 30°С. Потім роз-
чин зливають, половинки декілька разів промивають водою, 
розкладають на фільтрувальному папері й оцінюють характер 
забарвлення життєвоважливих структур кожної насінини. 

До життєздатних відносять насінини, у яких всі органи за-
родка повністю забарвлені, а також з частково незабарвле-
ними тканинами (окрім щитка, брунечки та зачатка корінців). 
Детальна класифікація життєздатних та нежиттєздатних зе-
рен по культурах наводиться у насіннєвому стандарті ДСТУ 
4138. 

Життєздатність насіння обчислюють у відсотках як серед-
ньоарифметичне за результатами аналізу повторень. 

ВИЗНАЧАННЯ  МАСИ  1000 НАСІНИН  
З насіння основної культури після ретельного перемішу-

вання відраховують без вибору дві робочі проби по 500 зер-
нин і зважують з точністю до сотої долі грама. Якщо для відлі-
ку проб не вистачає насіння з однієї проби, використовують 
другу. Розходження між повтореннями не повинно перевищу-
вати 3% від їх середньоарифметичного. При суттєвому роз-
ходженні, відлічують третє повторення. Результат обчислю-
ють за тими двома, які вкладаються у допустиме відхилення. 

Масу 1000 насінин обчислюють як суму результатів двох 
повторень і заокруглюють до першого десяткового знаку. 

ВИЗНАЧАННЯ  ТРАВМОВАНОСТІ  
Як уже згадувалось вище, бідою насінництва є травму-

вання насіння внаслідок збирання й переробки урожаю невід-
регульованими машинами й механізмами. Тому у системі 
внутрішньогосподарського контролю цьому питанню слід при-

діляти особливу увагу. Насамперед необхідно вчасно сигна-
лізувати комбайнерам про надмірне механічне пошкодження 
насіння. 

Порядок визначення ступеня травмованості насіння такий:  
1. З насіння основної культури, виділеного при аналізі чис-

тоти, відраховують дві робочі проби по 100 зерен. 
2. З кожної проби виділяють і підраховують макротравмо-

вані зерна (з видимими неозброєним оком відчленованими 
частинами зерна). 

3. Залишок проби кладуть у скляний посуд, заливають роз-
чином анілінового барвника, що використовується у побуті 
для фарбування вовняних тканин (табл. 15), й ретельно пе-
ремішують. 
ТАБЛИЦЯ 15 – УМОВИ ПІДГОТОВКИ НАСІННЯ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ТРАВМОВАНОСТІ 

Колір забарвлення Концентрація, % Колір забарвлення  
пошкоджених тканин 

Блакитний 1,0-2,0 блакитний 
Волошковий 0,5-1,0 фіолетовий 
Зелений 0,5-1,0 зелений 
Оранжевий (жовтогарячий) 0,5-1,0 малиновий 

Примітка. Для приготування 1%-го розчину барвника на 
100 г кип'яченої теплої води береться 1 г барвного порошку, 
ретельно збовтується до повною розчинення. 

4. Через 1-2 хвилини розчин зливають для повторного ви-
користання, а насіння промивають тонким струменем проточ-
ної води до зникнення її забарвлення. 

5. Промите насіння розкладають на фільтрувальному папе-
рі, просушують, виділяють і підраховують мікротравмовані зе-
рна з пофарбованими тканинами (на ендоспермі й зародкові 
окремо). Забарвлене мікропіле (пилковхід) до травм не відно-
сять. 

6. Вміст макро- й мікротравмованих зерен виражають у від-
сотках як середнє з двох повторень. При рівні загального тра-
вмування менше 50% розходження показника проби від сере-
днього не повинно перевищувати 3%, вище 50% - не більше 
5%. Якщо розходження перевищують допустимі, аналізують 
третю пробу. 

Незважаючи на попереджувальні заходи, все ж повністю 
уникнути травмування насіння не вдається. Можна лише зме-
ншити ступінь його пошкодження. Щоб запобігти зниженню 
лабораторної та польової схожості, сили росту, інших показ-
ників якості насіння, а в кінцевому результаті й врожаю, не 
слід допускати травмування посівного матеріалу понад 30-
40%. З цією, метою під час жнив у комбайна періодично регу-
люють зазори між деком і барабаном та швидкість його обер-
тання. Вранці до 11-12-ї години, коли за ніч маса відволожу-
ється і зерно важко вимолочується, зазори зменшують, а піс-
ля 12-ї години – збільшують. Ввечері дека знову підтягують 
для кращого вимолоту. 

ДОКУМЕНТУВАННЯ  НАСІННЯ  
Згідно з Законом України «Про насіння і садивний матері-

ал» діючими національними стандартами та інструкціями для 
правильного ведення насінництва встановлено певну систему 
державної й супроводжувальної документації. 

Насінницькі посіви підлягають польовому інспектуванню, а 
одержане з них насіння – лабораторному випробуванню, про 
що виробник отримує державні документи відповідно на сор-
тові та посівні якості насіння. 

Сортові якості встановлюються в основному шляхом здій-
снення інспектування посіву згідно з чинними методиками та 
інструкціями. Результати оформляються «Актом інспектуван-
ня насінницького посіву» відповідної форми. Партії насіння, 
що реалізуються, підлягають додатковому ґрунтовому конт-
ролю, результати якого також враховуються. 

Посівні якості визначаються випробувальними лаборато-
ріями органів сертифікації за результатами аналізів відібра-
них проб, проведених згідно з діючими державними стандар-
тами. 

Якщо насіннєва партія, призначена для внутрішньогоспо-
дарського використання, за усіма показниками якості відпові-
дає вимогам стандарту, видається «Посвідчення про конди-
ційність насіння» (далі – Посвідчення). На партії кондиційного 
насіння, призначеного для реалізації в межах України, вида-
ється «Сертифікат на насіння України» (далі – Сертифікат). 
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Сертифікат міжнародного зразка видають акредитовані 
лабораторії ISTA на кондиційне насіння, призначене для між-
народної торгівлі. При цьому обов'язкова наявність відповід-
ного сертифіката, що засвідчує сортові якості посівного мате-
ріалу (вітчизняний аналог сертифікату ОЕСР). 
ТЕРМІН ДІЇ ПОСВІДЧЕННЯ І СЕРТИФІКАТУ ОБМЕЖЕНИЙ: 

Група культур Місяців 
Зернові:  
озимі 4 
озимі (перевірені за життєздатністю) до закінчення сівби в поточному році 
ярі 6 
Зернобобові 6 
Круп'яні 6 
Олійні  
озимі 4 
ярі 6 
Кормові 8 
Інші культури (крім овочевих і баштанних) 6 
Усі культури, насіння яких заселене кліщем 2 

По закінченні цього терміну відбирається нова проба для 
аналізу в держнасінінспекції, видаються нові документи, а по-
передні анулюються.  

Партії добазового та базового насіння при реалізації су-
проводжуються «Атестатом на насіння» (далі – Атестат), а 
сертифіковане – «Свідоцтвом на насіння» (далі – Свідоцтво). 
Вони виписуються виробником на бланках, встановленої фо-
рми, на основі Сертифікату та «Акту польового інспектуван-
ня…». 

Партії гібридного насіння кукурудзи та соняшника з діля-
нок гібридизації супроводжуються «Свідоцтвом на гібридне 
насіння». Воно заповнюється на основі «Акту польового об-
стеження ділянки гібридизації», «Акту польового інспектуван-
ня…», та Сертифікату. 

Якщо ж насіння некондиційне хоча б за одним з показників 
або аналіз проведений не за усіма стандартизованими показ-
никами – видається «Результат aналізу насіння». 

Партії насіння, не доведені до норм діючих посівних стан-
дартів, при здачі до хлібоприймальних пунктів супроводжу-
ються «Сортовим посвідченням», яке виписують на основі 
«Акту польового інспектування…» або «Акту реєстрації сор-
тового посіву» (коли ще під час інспектування посів бракуєть-
ся). 

Супроводжувальні документи, як правило, виписуються 
агрономом, підписуються керівником і скріплюються печаткою 
господарства-виробника насіння. Всі графи документа пови-
нні бути заповненими. За невідповідність супроводжувальних 
документів державним або підміну партій керівник господарс-
тва та винні несуть особисту відповідальність за чинним за-
конодавством.  

У разі перепродажу насіння виписується новий супрово-
джувальний документ, який іноді складається на основі ново-
го Сертифікату, якщо термін попереднього сплив. 

Реалізація насіння, виробник якого не пройшов відповідної 
атестації, не занесений до Державного реєстру виробників 
насіння і садивного матеріалу, про що має відповідний пас-
порт, який не має договору (ліцензійної угоди) з установою-
оригінатором або автором сорту на його розмноження, забо-
роняється. Тому споживачі насіннєвої продукції купуючи на-
сіння, повинні вимагати від виробника копії оригінальних до-
кументів про походження і законність отримання того чи іншо-
го сорту, який буде використано на насіння чи товарне зерно 
в подальшому. 

На насіння, яке заготовлене хлібоприймальним пунктом 
від кількох господарств, показники сортових та посівних якос-
тей у Свідоцтві вказуються за гіршими (нижчими) даними.  
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ДОДАТОК 1 

ФОРМА ШНУРОВОЇ КНИГИ ОБЛІКУ НАСІННЯ  
І. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ 

Зберігання  
Якість насіння  

сортові посівні 

Куль-
тура, 
сорт 

Кате-
горія, 
гене-
рація  

Номер 
партії,  
конт-
роль-
ної 
оди-
ниці 

Звідки одер-
жано насіння 
(власне − № 
поля, відді-
лення;  

придбане − 
назва суб'єкта 
насінництва) 

сортова 
чистота 
або ти-
повість, 

% 

номер і 
дата 
видачі 
докуме-
нта 

(атес-
тат, сві-
доцтво) 

ене
ргі
я 
про
ро-
ста
ння
, % 

схо
жіс
ть,
% 

чи-
сто
та,
% 

ма-
са 
100

0 
на-
сі-
нин
, г 

во-
ло-
гіст
ь, 
% 

номер і 
дата ви-
дачі до-
кументу 
(серти-
фікат, 
посвід-
чення, 
атестат, 
свідоцт-
во) 

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

ПРОДОВЖЕННЯ ТАБЛИЦІ І 
Зберігання  Використання  

Термін 
повторної 
перевірки 
якості на-
сіння, як-
що такі дії 
мали міс-
це (дата) 

 

місце збе-
рігання 
насіння  

(сховище, 
комора,  
№ штабе-
лю, засіку) 

заходи з 
догляду 
під час 
збері-
гання 
насіння  

(вид, 
термін 
вико-
нання) 

кому і на які 
потреби від-
пущено насін-
ня (для влас-
них потреб − 
№ поля, відді-
лення; реалі-
зовано − назва 
суб'єкта насін-

ництва 

на основі 
якого до-
кументу 
відпуще-
но насін-
ня (№ і 
дата на-
кладної) 

кількість 
відпуще-
ного на-
сіння, 
тонн 

П.І.Б., 
посада 
та підпис 
отриму-
вача на-
сіння  

підпис 
комірни-
ка чи 
відпові-
дальної 
особи 

13 14 15 16 17 18 19 20 
        
        

ІІ. СІВБА ТА ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ 
Якість висіяного 

насіння 

Обробка 
(протруєння) 
насіння 

Куль-
тура, 
сорт 

Ка-
тего-
рія, 
гене-
ра-
ція  

Рік 
уро-
жаю 

Міс-
це 
по-
сіву  
(№ 
по-
ля, 
відді
лен-
ня) 

Попе-
ред-
ник 

При-
зна-
чення 
посіву 
(насін-
ниць-
кий, 
товар-
ний) 

Похо-
джен-
ня на-
сіння 
(назва 
су-

б'єкта 
насін-
ницт-
ва або 
влас-
не) 

№ та 
дата 
сор-
тово-
го до-
куме-
нту 

(атес-
тат, 
сві-
доцт-
во) 

№ 
пар-
тії, 
кон-
тро-
льн
ої 
оди-
ниці 

сор-
това 
чис-
тота 
або 
типо
віст
ь,% 

схо-
жіст
ь,% 

чис-
то-
та,% 

ма-
са 

1000 
насі-
нин, 
г 

кіль-
кість, 
тонн 

назва 
препа-
рату, 
норма 
витра-
ти 
на 1 
тонну 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               

ПРОДОВЖЕННЯ ТАБЛИЦІ ІІ  
Сівба Збирання врожаю 

фактична 
норма ви-
сіву на 1 га Термін 

(поча-
ток-

кінець, 
дата) 

усьо-
го 

висія
ного 
на-
сіння 

засі-
яно 
пло-
щу, 
га 

млн./
шт. кг 

термін 
(поча-
ток-
кі-

нець, 
дата) 

пло-
ща, 
га 

ва-
лови
й 

збір, тонн 

уро-
жай-
ність, 
ц/га 

Начи-
щено 
на-
сіння, 
тонн 

Вихід 
на-

сіння, 
% 

Пере-
дано 
насін-
ня на 
збері-
гання, 
тонн 

Дата 
пере-
дачі 
на-
сіння 
на 

збері-
гання 

Під-
пис, 
комір-
ника 
або 
відпо-
віда-
льної 
особи 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
              
              

 

ШНУРОВА КНИГА 
обліку насіння 

 

 
назва суб’єкта насінництва 

 
район, область 

 
 
 
Розпочато: 201__ рік  
Закінчено:  201__ рік 
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УДК 631.53.02                                                                       В.В.Вишневський, М.О.Кіндрук, С.О.Павлюченко, А.М.Вишневська  
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

Результати випробування насіння озимої пшениці, яке ви-
рощується в насінницьких господарствах, свідчать про необ-
хідність посилення внутрішньогосподарського контролю не 
лише за сортовими, а й за посівними якостями та урожайними 
властивостями насіння. 

ВСТУП   
У процесі розмноження і виробничого використання сорту 

його біологічні та господарсько-цінні властивості знижуються. 
Чим нижча в господарстві культура землеробства і, особли-
во,культура насінництва, тим швидше "погіршується" сорт. 
Щоб запобігти такому явищу або, бодай, звести його до міні-
муму, необхідно суворо дотримуватися загальноприйнятих у 
насінництві правил. При цьому роль державного та внутріш-
ньогосподарського сортового і насіннєвого контролю надзви-
чайно велика, оскільки вимоги до якості насіння постійно під-
вищуються. 

Як відомо, державний контроль в насінництві здійснюють 
державні органи сертифікації насіння – насіннєві інспекції, а 
внутрішньогосподарський –безпосередньо керівники та спеці-
алісти насінницьких господарств, інших суб'єктів насінництва, 
що задіяні у процесі виробництва посівного матеріалу та до-
ведення його до високих кондицій. Такий контроль зводиться 
до усунення причин, які призводять до видового і сортового 
засмічення, погіршення якості насіння в процесі вирощування, 
збирання, очищення, зберігання тощо [1]. 

Раніше вважалося, що для одержання якісного насіння 
достатнім є здійснення в насінницьких посівах сортовидових 
прополювань перед їх апробацією та, на скільки це можливо, 
недопущення механічного й біологічного засмічення під час 
виконання технологічних операцій в полі, на току, у сховищі і 
т.д. Безумовно, всі ці заходи є вкрай необхідними,але потріб-
но враховувати й те, що насіння характеризується не лише 
сортовою чистотою. Є ціла низка інших критеріїв, за якими 
оцінюються біологічні властивості насіння. До них, насампе-
ред, відносяться посівні якості – фізична чистота, енергія 
проростання, схожість, інтенсивність початкового росту (сила 
росту), маса 1000 насінин, ураженість хворобами, ушкодже-
ність (заселеність) шкідниками та інші характеристики. 

Крім посівних якостей, у вітчизняному насінництві й насін-
нєзнавстві існує таке поняття, як урожайні властивості насін-
ня. Це потенціал урожайності насіння, зумовлений його ви-
рощуванням,подальшою обробкою та зберіганням [2-4]. Цей 
інтегрований показник біологічної повноцінності насіння поєд-
нує усі його параметри, що впливають на польову схожість, 
ріст та розвиток рослин і формування врожаю нового потомс-
тва. 

МАТЕРІАЛ  ТА  МЕТОДИКА   
Лабораторні та польові досліди проводили з використан-

ням сортів озимої м'якої пшениці Селекційно-генетичного ін-
ституту Вдала, Вікторія одеська, Знахідка одеська, Куяльник, 
Ліона, Ніконія, Писанка, Пошана, Селянка, Скарбниця та ін. 
Середні проби насіння відбирали від насіннєвих партій, сфо-
рмованих в дослідних господарствах мережі СГІ-НЦНС спеці-
ально для проведення внутрішньогосподарського контролю. 

Сортозразки насіння відбирали та випробовували згідно з 
ДСТУ 4138-2002 [5] на фізичну чистоту, масу 1000 насінин, 
лабораторну схожість, енергію проростання та інші показники. 
Інтенсивність початкового росту насіння визначали згідно з 
методикою С.П.Лифенка [6], польову схожість – за відношен-
ням насінин, які дали нормальні сходи, до висіяних на 1м2 ді-
лянки, а урожайні властивості – за методикою державного 
сортовипробування [7]. 

Ґрунтовий контроль сортової чистоти насіння проводили 
згідно з методикою, розробленою у відділі насінництва інсти-
туту [8], використовуючи основні засади методики проведення 
експертизи та державного випробування сортів [7]. 

Крім вказаних дослідів, проводили лабораторні дослі-
дження різних типів зародків за методикою В.Т. Шевченка [9]. 

РЕЗУЛЬТАТИ  ТА  ОБГОВОРЕННЯ   
Як уже зазначалося, наведені нижче дані отримані у ході 

попереднього контролю насіння в лабораторії насіннєзнавст-
ва інституту і використовувалися для внутрішнього аналізу 
насінницької роботи господарств. Результати таких аналізів 
оперативно доводяться господарствам з метою доробки на-
сіння перед здачею його до держнасінінспекції. 

Так, у результаті проведення досліджень з насінням різ-
них сортів озимої пшениці, яке вирощувалося в дослідних го-
сподарствах мережі Селекційно-генетичного інституту, було 
встановлено, що отриманий матеріал відрізнявся за своїми 
посівними якостями залежно від умов його вирощування. При 
цьому певний вплив мали як місце вирощування, так і погодні 
умови окремих років. 

Наприклад, у 2008р. під час проведення внутрішньогоспо-
дарського лабораторного аналізування не всі зразки насіння 
за попередніми даними були кондиційними. Так, в окремих 
господарствах інституту насіння сорту Куяльник за схожістю 
не відповідало вимогам ДСТУ 2240-93 [10]. Особливо низь-
кою якістю відзначалося насіння з дослідного господарства 
"Реконструкція" Миколаївської обл.: лабораторна схожість 
проби сягала лише 70%, енергія проростання – 67%, інтенси-
вність проростання – 65%, маса 1000 насінин – 26,7г, маса 
100 десятиденних сухих ростків – 0,76г, маса 100 корінців – 
0,27г. Кращим було насіння вказаного сорту в дослідних гос-
подарствах ім. Кутузова Арцизького р-ну Одеської обл. і "По-
кровське "Біляївського р-ну Одеської обл., яке повністю відпо-
відало вимогам чинного стандарту. 

У 2009р. ситуація з якістю насіння в усіх дослідних госпо-
дарств була складною. Тут, крім всього іншого, значний вплив 
на погіршення якості отриманого матеріалу мали несприятли-
ві погодні умови в період визрівання насіння та під час жнив. 
Але більшість з представлених сортозразків мали досить ви-
сокі показники якості. 

У 2010р. завдяки вживанню необхідних заходів, спрямо-
ваних на підвищення культури насінницької роботи, в усіх до-
слідних господарствах посівні якості насіння значно поліпши-
лися. Виняток мало насіння сорту Скарбниця, що надійшло з 
господарств "Дачне" і "Реконструкція", в якого лабораторна 
схожість була дещо нижча, ніж передбачена ДСТУ. 

Як засвідчили результати ґрунтового контролю, який по-
стійно проводиться в інституті,сортова чистота насіння пред-
ставлених зразків була досить високою в усіх господарствах. 
У переважній більшості випадків цей показник не був нижчим 
від 99,9%.  
ТАБЛИЦЯ 1. НОРМАТИВИ СОРТОВОЇ ЧИСТОТИ НАСІННИЦЬКИХ 
ПОСІВІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, % 

Категорія (генерація) вирощуваного насіння 
СН Культура 

ДН БН СН1 СН2 СНН 
Пшениця, ячмінь, овес, просо  98,0 
Рис 

99,9 99,7 99,0 
– 

Тритикале 99,8 99,7 99,0 98,0 97,0 
Варто зазначити, що за новими правилами, введеними в 

дію у зв'язку зі вступом України в ОЕСР, (Організація економі-
чного співробітництва та розвитку), вимоги до сортової чисто-
ти насіння зернових культур підвищено [11], в порівнянні з 
ДСТУ 2240 (табл. 1). 

Зараз для зернових колосових культур сортова чистота 
повинна бути не меншою, ніж 99,9% для добазового і базово-
го насіння, раніше елітне насіння могло мати лише 99,7%. Ці 
та інші нововведення зобов’язують керівників і спеціалістів 
насінницьких господарств значно посилити сортовий конт-
роль, адже в деяких господарствах, рівень сортової чистоти 
базового насіння окремих сортів знаходився в межах старих 
нормативів. 

Як уже згадувалося, важливим показником якості насіння 
є його урожайні властивості – здатність насіння, вирощеного в 
тих чи інших умовах, впливати на продуктивність потомства. 
Наведені в таблиці 2 експериментальні дані свідчать про різ-
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ний рівень урожайних властивостей насіння озимої пшениці, 
що вирощувалося в дослідних господарствах протягом 2007-
2009рр. 

По сорту Вдала найкраще за урожайними властивостями 
насіння формувалося у 2007р. в дослідному господарстві 
"Новоселівське" Котовського р-ну Одеської обл., яке на 0,32 
т/га переважало ці властивості в насінні із селекційного під-
розділу інституту і на 0,55 т/га в насінні з дослідного госпо-
дарства ім. Кутузова. Проте в наступному році найкращим 
було насіння цього сорту, вирощене у відділі селекції і насін-
ництва пшениці СГІ. 

По сорту Вікторія одеська найвищими урожайними влас-
тивостями характеризувалося насіння, вирощене у 2007 і 
2009рр. у селекційному підрозділі інституту. 

Найбільш урожайне насіння сорту Куяльник у 2007р. фор-
мувалося в ДПДГ"Андріївське", у 2008р. – в ДПДГ "Реконстру-
кція", у 2009р. – в ДПЕБ "Дачне" Біляївського р-ну, а з дещо 
нижчими показниками – в дослідному господарстві "Богунів-
ська еліта" Іванівського р-ну Одеської обл. 
ТАБЛИЦЯ 2. УРОЖАЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕ-
НИЦІ, ВИРОЩЕНОГО В ДОСЛІДНИХ ГОСПОДАРСТВАХ СЕЛЕК-
ЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО ІНСТИТУТУ, Т/ГА 

Сорт СГІ* Андрі-
ївське 

Богу-
нівсь-
ка елі-
та 

Дачне ім. Ку-
тузова 

Ново-
селів-
ське 

По-
кров-
ське 

Ре-
конс-
трук-
ція 

НІР 0,05 

Урожай 2008р. 
Вдала 7,02 - - - 6,80 7,35 - - 0,15 
Вікторія одеська 7,25 6,82 6,87 - - - 6,70 - 0,14 
Знахідка одеська 6,27 - - 6,38 - - - 6,10 0,09 
Куяльник 7,56 7,72 7,26 7,18 7,62 7,70 7,35 7,70 0,17 
Ліона 6,67 - - - 6,75 7,05 - - 0,16 
Ніконія 5,75 - 6,03 - 6,16 - - - 0,16 
Селянка 6,57 6,83 - 6,70 6,82 6,88 6,93 - 0,18 

Урожай 2009р. 
Антонівка 7,05 - - 7,14 - - - 7,37 0,17 
Вдала 6,38 - - - - 6,13 - 6,20 0,14 
Вікторія  одеська 6,25 - - - - - 6,45 6,43 0,11 
Господиня 6,14 6,88 - - - 6,55 - 6,45 0,21 
Землячка 6,60  - 6,60 - - - - 0,11 
Знахідка одеська 6,28 6,10 - - - - - 5,73 0,27 
Косовиця 5,93 6,15 - - 5,82 5,50 - 5,85 0,24 
Куяльник 7,35  - - - - 7,35 8,10 0,16 
Одеська 267 6,90 6,48 - - - 7,03 - - 0,14 
Писанка 6,92 - - - 6,34 - 7,13 - 0,32 
Пошана 7,30 - - - - - 7,10 - 0,13 
Селянка 7,05 - - - - - 7,40 7,68 0,16 
Скарбниця 6,15 - - 6,33 - - - - 0,08 
Супутниця 8,37 8,05 - 8,58 - - - - 0,12 

Урожай 2010р. 
Антонівка 4,96 - - 4,77 4,74 4,84 4,67 - 0,11 
Вдала 4,98 - - - - - - 5,11 0,04 
Вікторія одеська 5,79 - - - - - - 5,02 0,20 
Кирія 4,42 - - 4,86 - - - 4,45 0,21 
Косовиця 5,37 4,47 - - - 4,35 - 4,66 0,23 
Куяльник 4,76 4,98 - 5,32 - - - - 0,17 
Ліона 4,36 - - - - - - 4,52 0,13 
Місія одеська 4,66 - - 4,75 4,47 - - - 0,10 
Одеська 267 4,23 4,57 - - - - - - 0,17 
Пошана 4,84 - - 5,15 - - - 4,88 0,23 
Селянка 5,09 - - - 4,99 - - - 0,08 
Скарбниця 5,12 4,58 - - - 5,13 - 4,94 0,12 
* селекційні підрозділи інституту 

Оскільки урожайні властивості насіння визначають шля-
хом його пересівання в полі, то реально їх оцінити можна ли-
ше через рік. Однак, проаналізувавши дані таких випробувань 
протягом декількох років, можна з впевненістю переконатися 
про результативність роботи дослідного господарства або ін-
шого суб’єкта насінництва. 

Найбільш урожайне насіння сорту Куяльник у 2007р. фор-
мувалося в ДПДГ"Андріївське", у 2008р. – в ДПДГ "Реконстру-
кція", у 2009р. – в ДПЕБ "Дачне" Біляївського р-ну, а з дещо 
нижчими показниками – в дослідному господарстві "Богунів-
ська еліта" Іванівського р-ну Одеської обл. 

Подібні коливання урожайності у післядії від сівби насін-
ням, отриманим у попередні роки, відмічено й по сортам ози-
мої пшениці Знахідка одеська, Ліона, Ніконія, Селянка, Анто-

нівка, Господиня, Землячка, Косовиця, Одеська 267, Писанка, 
Пошана, Скарбниця, Супутниця, Кірія, Місія одеська. 

Хоча певної закономірності у мінливості урожайних влас-
тивостей насіння різних сортів озимої пшениці нами не вияв-
лено,проте нашу увагу привернув той факт, що в деяких гос-
подарствах все частіше отримують насіння з пониженим у по-
рівнянні з іншими потенціалом урожайності. Як правило, в цих 
же господарствах насіння має нижчі посівні якості.  

В науково-дослідних установах ми пропонуємо проводити 
оцінювання урожайних властивостей насіння зернових та де-
яких інших культур у поєднанні з ґрунтовим контролем. В та-
кому досліді можна оцінити й урожайні властивості насіння. 
Наприклад в СГІ з цією метою дослід закладають згідно з від-
повідними вимогами [8], але у чотириразовій повторності з 
розміром ділянки 10м2. На двох несуміжних ділянках переві-
ряють ідентичність (справжність) сорту та його однорідність 
за сортовою чистотою, а урожайні властивості насіння визна-
чають обліком врожаю на усіх повтореннях. Це, звичайно, 
дещо ускладнює проведення внутрішньогосподарського на-
сіннєвого контролю, проте отримані результати дають мож-
ливість оцінювати ефективність роботи насінницького госпо-
дарства. Адже урожайні властивості не лише акумулюють в 
собі біологічні властивості насіння,вони певною мірою відо-
бражають рівень насінницької агротехніки в господарстві, ку-
льтуру насінництва загалом, таким чином формуючи імідж то-
го чи іншого виробника насіннєвої продукції. 

Окрім прямих методів оцінювання якості насіння, в тому 
числі й того, яке виробляють насінницькі господарства селек-
ційно-насінницьких центрів, існують деякі опосередковані. До 
одного з таких можна віднести моніторинг сортових та посів-
них якостей озимої м′якої пшениці за співвідношенням мор-
фотипів зародків. 

Численні дослідження, проведені В.Т.Шевченком [9], свід-
чать про стійке співвідношення типів зародків у окремих сор-
тів пшениці та наявність суттєвої різниці між ними за цією 
ознакою. За його даними, у кожного окремого сорту перева-
жає один або декілька типів зародків, а отже, за їх співвідно-
шенням у сукупності з іншими ознаками можна проводити ла-
бораторний сортовий контроль насіння. 

Ґрунтовні дослідження з морфотипами зародків проведе-
но нашими колегами з МІП ім. В.М.Ремесла на матеріалі ми-
ронівських пшениць [12]. Нам же було цікаво з’ясувати, наскі-
льки зроблений висновок щодо оцінювання сортової ідентич-
ності за типами зародків можна екстраполювати на сучасні 
одеські сорти озимої пшениці і як окремий тип зародку впли-
ває на загальну якість насіння, зокрема при аналізуванні його 
основних посівних характеристик. 

Отримані результати свідчать про те, що переважаючим 
типом зародків у сортів Писанка та Знахідка одеська є другий 
– відповідно до 45,9% у першому та 58,5% у другому. Проте 
вважати дане співвідношення за стабільну сортовирізняльну 
ознаку досить складно, бо, як виявилося, вона може варіюва-
ти залежно від умов вирощування насіння. 
ТАБЛИЦЯ 3. ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ СОРТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
ПИСАНКА ЗАЛЕЖНО ВІД МОРФОТИПІВ ЗАРОДКІВ ТА УМОВ ВИ-
РОЩУВАННЯ (2009-2011РР.) 

Маса 100 сухих, г Тип 
 зародка 

Вміст у ро-
бочій пробі 
насіння, % 

Лабораторна 
схожість, % 

Енергія про-
ростання, % 

Інтенсивність 
початкового 
росту, % ростків корінців 

ДП ДГ ім. Кутузова (Арцизький р-н Одеської обл.) 
1 13 20 20 20 1,00 0,53 
2 32 81 81 70 1,16 0,58 
3 24 89 89 79 1,13 0,60 
4 2 75 75 71 0,81 0,34 
5 28 96 96 52 1,08 0,58 
6 1 82 82 55 0,73 0,33 

НІР0,05 - 8,6 8,6 9,5 0,14 0,08 
ДП ДГ "Покровське" (Біляївський р-н Одеської обл.) 

1 1 92 89 85 0,92 0,34 
2 49 100 98 91 1,28 0,65 
3 17 100 100 83 0,90 0,50 
4 1 91 91 80 1,02 0,39 
5 30 100 100 100 1,16 0,60 
6 1 91 90 88 0,79 0,32 

НІР0,05 - 7,6 7,8 8,6 0,13 0,10 

Співвідношення типів зародків можна до певної міри вико-
ристовувати як додаткову ідентифікаційну ознаку у сукупності 
з іншими ознаками, зазначеними в офіційному описі сорту. 
Нами також встановлено, що співвідношення різних типів за-
родків озимої м′якої пшениці можна використовувати і для 
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опосередкованого оцінювання посівних якостей насіння (табл. 
3).  

Як видно з наведених даних, у сорті Писанка кращими по-
казниками схожості й енергії проростання характеризувалося 
насіння з п’ятим типом зародків, отримане з ДПДГ ім.Ку-
тузова, а в сортозразку з ДПДГ "Покровське" ці показники бу-
ли вищими у насінні з другим, третім і п’ятим типами. Насіння 
з вказаними типами зародків мало більшу масу ростків і корі-
нців у перерахунку на біологічну одиницю (100 насінин). Порі-
внюючи вміст насіння з другим, третім і п’ятим типами зарод-
ків у робочій пробі сортозразка, отриманого з дослідного гос-
подарства "Покровське", з насінням, вирощеним в дослідному 
господарстві ім.Кутузова, неважко переконатися у перевазі 
першого над другим. 

Суттєвим доповненням до внутрішньогосподарського на-
сіннєвого контролю може слугувати прогнозування урожайних 
властивостей насіння озимої пшениці за мінливістю агроме-
теорологічних показників. З цією метою в лабораторії насіннє-
знавства і стандартизації Селекційно-генетичного інституту 
розроблено такий метод прогнозування, який дає можливість 
прогнозувати рівень потенційної продуктивності насіння з ви-
користанням даних спостережень на агрометеостанціях [13]. 

Здійснюючи екологічний прогноз, спеціаліст господарства 
може заздалегідь передбачати рівень урожайності потомства, 
отриманого від насіння поточного року, і вживати, коли це не-
обхідно, відповідних заходів для його поліпшення, а також 
планувати заготівлю насіннєвого матеріалу у страхові і пере-
хідні фонди. 

ВИСНОВОК   
Проведені дослідження вказують на необхідність оптимі-

зації заходів внутрішньогосподарського сортового і насіннєво-
го контролю суб'єктами насінницької діяльності. До цих захо-
дів доцільно віднести не лише традиційний сортовий конт-
роль, а й ґрунтконтроль та контроль посівних якостей і уро-
жайних властивостей насіння. Суттєвим доповненням до цьо-
го можуть бути моніторинг якості насіння за співвідношенням 
морфотипів зародків, а також прогнозування його урожайних 
властивостей за перебігом агрометеоумов. 

Оперативні дані, отримані в результаті комплексу заходів 
з проведення внутрішньогосподарського сортового і насіннє-
вого контролю установами-оригінаторами сортів, дають мож-
ливість оцінити ефективність роботи як окремих дослідних го-
сподарств, так і всієї насінницької мережі установи.  

Завчасне попередження виявлених недоліків та їх опера-
тивне усунення є гарантованою запорукою подальшої успіш-
ної державної сертифікації насіння, що виробляється, відсут-
ністю рекламацій збоку споживача, підвищенню конкуренто-
спроможності насіннєвої продукції, зміцненню іміджу конкрет-
ної селекційно-насінницької установи чи господарства. Одним 
з небагатьох таких є Селекційно-генетичний інститут – Націо-
нальний центр насіннєзнавства та сортовивчення з мережею 
його дослідно-насінницьких господарств, успішність роботи 
яких з року в рік засвідчують не лише в Україні, а й далеко за 
її межами. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ТА ПРОГНОЗ                 
ПЕРЕЗИМІВЛІ ОЗИМИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР 

Оцінка стану озимих культур протягом зимівлі та прогно-
зування потенційної здатності рослин протистояти зимовим 
негараздам є важливою складовою економічного планування 
в аграрному секторі виробництва. Значне підвищення вартос-
ті посівного матеріалу, паливно-мастильних матеріалів, засо-
бів захисту рослин та гербіцидів на фоні постійного дефіциту 
фінансових ресурсів у більшості сільгоспвиробників істотно 
підіймає ціну питання економічної ефективності галузі рос-
линництва, особливо в роки з несприятливими погодними 
умовами зимівлі. Порушення сівозмін, погіршення культури 
землеробства, зміщення строків посіву, як в сторону ранніх 
так і пізніх якісно впливає на формування стійкості рослин 
озимих культур до зимових негараздів. Відсутність інформації 
у виробника про фактичний стан рослин та перспективи по-
дальшої зимівлі не дає можливості ефективно використову-
вати матеріальні та фінансові ресурси. Постійний моніторинг 
стану посівів озимих у роки з несприятливими погодними 
умовами під час зимівлі дає можливість приймати єдино вірне 
рішення сільськогосподарському виробнику, щодо подальшої 
долі посівів по кожному полю окремо. 

На сьогодні ситуація з виконанням робіт з визначення 
життєздатності суттєво ускладнилась через зміни погодних 
умов осінньо-зимового періоду на Україні. З 10 останніх років 
8 були визнані аномальними за тими чи іншими погодними 
умовами періоду вегетації рослин. Значно змінились умови 
осіннього загартування озимих колосових на території Украї-
ни. Сьогодні осінні погодні умови характеризуються різким 
переходом від температурно-світлового режиму, сприятливо-
го для активної вегетації озимих зернових, до негативних те-
мператур. Тривалість періоду з температурно-світловими 
умовами, що відповідають критеріям проходження першої 

фази загартування зменшилась за останні 20 років з 40 – 60 
до 5 – 20 діб. Це призвело до того, що рослини часто входять 
у зиму незагартованими, маючи 12–24% цукрів у вузлах ку-
щіння, при оптимальних значеннях 35–40 %.  

Спостерігається тенденція до більш теплих зим, але поча-
стішали періоди з довготривалими відлигами, що змінюються 
короткочасним різким суттєвим зниженням температури на 
фоні відсутності снігового покриву, льодової кірки та інших 
зимових негараздів. Все це відбилось на зміні пріоритетності 
захисно-пристосувальних механізмів адаптації рослин до не-
сприятливих умов перезимівлі та призвело до необхідності 
перегляду методик оцінки їх життєздатності та прогнозу пода-
льшої перезимівлі. 

Серед багатьох способів визначення життєздатності рос-
лин найдостовірнішими справедливо вважаються прямі спо-
соби діагностики. Найбільш відомі з них: спосіб монолітів, 
спосіб оцінки зимостійкості у посівних ящиках, спосіб відро-
щування рослин у пучках, визначення життєздатності за до-
помогою барвників, відрощування рослин на розчинах саха-
рози, визначення життєздатності за станом конусу наростан-
ня, та ін. 

Результати наукових досліджень та практика показала, 
що жоден з цих способів не відповідає вимогам виробництва 
через трудомісткість, великі погрішності, або складність вико-
нання. 

Після апробації усіх наведених способів оцінки найбільш 
перспективним був визнаний спосіб діагностики життєздатно-
сті рослин шляхом відрощування їх у пучках. У модифікації 
відділу стійкості до абіотичних факторів він має найбільшу ко-
реляцією з показниками зимостійкості у польовому досліді, 
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характеризується експресністю, економічністю та відносно 
невеликими трудовими затратами. 

Реалізація способу відбувається наступним чином. 
Добір зразків проводять по діагоналі поля або ділянки в 

10-15 місцях по 5-10 рослин, обережно підрубуючи землю на 
глибину 8-10 см., минаючи місця з сильно загущеними та 
зрідженими рядками. З одного поля, або селекційної ділянки 
беруть не менш 100 рослин або 100 насінин (у разі відсутнос-
ті сходів). Добрані рослини обтрушують від землі та розміщу-
ють у заздалегідь підготовлені та підписані паперові пакети 
або мішечки.  

Якщо земля мерзла і вивільнення вузлів кущіння без по-
шкодження неможливо то добрані рослини разом з грудками 
землі розташовують у ящики та прикривають мішковиною. У 
разі температури повітря -10°С та нижче, зразки добирають 
дуже швидко та ретельно утеплюють, щоб пряма дія морозу 
не нашкодила оголеним вузлам кущіння. Протягом доби про-
водять відтанення зразків (температура не вище 0 +2оС). Ко-
ріння рослин обтрушують від землі, слідкуючи за тим, щоб не 
пошкодити вузол кущіння та листкову поверхню. Після цього 
зразок поміщають у бавовняно-паперові торбочки, зав’язують 
мотузкою з етикеткою в якій вказують: область, район, госпо-
дарство, № поля, сорт, репродукція, дата посіву, попередник, 
назва та кількість внесених добрив.  

Добрані з польового досліду зразки (після розморожуван-
ня на холоді) відмивають від землі у холодній воді. Визнача-
ється висота рослин, кількість пагонів (або пар листків у рос-
лин ріпаку), глибину залягання вузла кущіння та дати візуаль-
ну бальну оцінку загального стану від 1 до 5 (5 – відмінний 
стан). 

Після цього у рослин підрізають надземну частину на 1/3 
довжини листків, а кореневої системи на 3-4 см від вузла ку-
щіння та розміщують пучки у одну пластмасову ростильню 
(або мисочки, глибокі тарілки) з різних боків і заливають ша-
ром води так, щоб коренева система була занурена у воду на 
1-2 см, але сам вузол кущіння повинен бути над водою. Коре-
неву систему прикривають фільтрувальним папером для за-
побіганню пересиханню. 

Умови відрощування: температура повітря +16–20оС, та 
освітленням не менш 16–18 годин на добу. Тривалість відро-
щування 12-14 діб (до появи нових корінців). 

ПРОВЕДЕННЯ  ОБЛІКУ  
Наприкінці відрощування проводять візуальну оцінку за ін-

тенсивністю відростання листової поверхні та кореневої сис-
теми від 1 до 5 балів (5 – відмінний стан). Після цього розра-
ховують відсоток живих рослин наступним чином:  

Відсоток живих рослин = кількість живих рослин множимо 
на 100 та ділимо на загальну кількість рослин 

Відсоток живих пагонів = кількість живих пагонів множимо 
на 100 та ділимо на загальну кількість пагонів. 

Для отримання оперативної інформації використовують 
прискорений спосіб визначення життєздатності зразків.  

Добрані рослини відмивають холодною водою від ґрунту, 
сортирують по 5-10 штук. Важливо добирати до аналізу тільки 
ті рослини, вузол кущіння яких не пошкоджений. Після цього 
проводять підрізання листків на 0,5 см від пазухи та коренів 
до вузла кущіння. Треба зауважити, що дуже коротке, або на-
впаки, підрізання негативно впливає на точність отриманої 
інформації. Обрізані вузли кущіння поміщають у чашки Петрі 
(плошки, блюдця) на смужку зволоженого фільтрувального 
паперу та прикривають другою смужкою. Підготовлені зразки 
відрощують за температури 22–24оС протягом 2-3 діб. Після 
цього проводять облік живих рослин за візуальною оцінкою 
інтенсивності ростової реакції. Життєздатними вважаються 
рослини с приростом стебла більше 1 см та відростанням но-
вих корінців. До загиблих відносять рослини без відростання 
стебла або наявний приріст якого складає 3-5 мм (хибне від-
ростання). 

Визначення життєздатності рослин дає можливість отри-
мати інформацію стосовно їх стану на момент добору і прак-
тикується лише за умов існування загрози суттєвого пошко-
дження або загибелі посівів. Прогноз потенційної здатності 
рослин до перенесення зимових негараздів передбачає вико-
ристання спеціального обладнання та наукоємних методик. 
Він дає можливість сільгоспвиробнику вже при вході посівів у 
зиму мати інформацію, стосовно сформованого рівня зимо-
стійкості рослин, до якого входить критична температура ви-
мерзання, потенційна здатність витримувати відлиги, льодову 
кірку та інші зимові негаразди.  

Прогноз надає можливість заздалегідь підготувати реко-
мендації, щодо проведення необхідних агротехнічних заходів 
зі зміцнення життєздатності рослин або необхідності підготов-
ки до пересіву по кожному окремому полю. 

У відділі стійкості до абіотичних факторів Селекційно-
генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавст-
ва та сортовивчення є багаторічний досвід з визначення ста-
ну посівів та надання прогнозу подальшої перезимівлі на су-
часному обладнанні, з використанням високоточних низько-
температурних камер та перевірених способів біохімічного 
аналізу рослин. За результатами проведеної діагностики за-
мовнику надається інформаційна довідка з рекомендаціями, 
щодо подальшої долі досліджених полів. 

С.В.Коковіхін, Ю.О.Лавриненко, Р.А.Вожегова 
ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААНУ 

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ   
МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЗРОШЕННЯМ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ ГОСПОДАРСТВ  

Планування штучного зволоження визначено як процес 
передбачення оптимальної кількості й розподілу в часі полив-
ної води за окремими масивами, полями та ділянками. Про-
гнозування зрошення дозволяє вирішити задачі щодо подачі 
необхідної кількості поливної води на окремі поля сівозмін, а 
також для задоволення господарств загалом.  Головна мета 
оптимізованого штучного зволоження – максимізувати ефек-
тивність зрошення за допомогою подачі необхідної кількості 
води на локальні ділянки господарств, яка подолає дефіцит 
водоспоживання й дозволить рослинам повною мірою реалі-
зувати свій генетичний потенціал.  

Оптимізація зрошення заощаджує поливну воду, енерго-
носії, технічні засоби, трудові ресурси, сприяє підвищенню 
врожаю, забезпечує економічну ефективність та екологічну 
безпеку землеробства на поливних землях. Важливою про-
блемою, яка в останні 10-15 років дуже часто зустрічається у 
виробничих умовах Південного Степу України, є відсутність 
дійових методів і засобів встановлення норм та строків поли-
вів сільськогосподарських культур на рівні господарств різних 
розмірів і спеціалізації. Через це агровиробники проводять 

поливи з використанням застарілих рекомендацій, а іноді ви-
значають дати і норми поливів окомірно з великими похибка-
ми без врахування фактичних і прогнозованих вологозапасів 
ґрунту, величини добового випаровування (евапотранспіра-
ції), кількості опадів, біологічних потреб с.-г. культур тощо.  

Для досліджень використано програму ET calculator версії 
3.1, яка створена ФАО ООН в січні 2009 р.  Програма доступ-
на на англійській мові і розповсюджується Агенцією земель-
ных і водних ресурсів Digital Media. Вона включає довідкове 
меню, яке пояснює використання цієї комп'ютерної програми. 
Дослідження з цього напряму проведені з використанням 
спеціальних методик з застосування інформаційних техноло-
гій в сільському господарстві. 

Програмного забезпечення ET calculator розробленого 
Відділом земельних і водних ресурсів ФАО ООН.  Його осно-
вною функцією є  можливість встановлення показників евапо-
транспірації (випаровування) згідно стандартів ФАО та най-
більш розповсюджених світових методів контролю за волого-
обміном в ґрунті.  
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ET calculator дозволяє встановити евапотранспірацію за-
лежно від особливостей метеорологічних умов та стану пове-
рхні ґрунту (рис. 1).   

Програма дозволяє одержати показники евапотранспірації 
за допомогою автономних електронних розрахунках за мето-
дом Пенмана-Монтейта. За результатами порівняння моде-
лей евапотранспірації за даними лізиметрів з 11 станцій у 
всьому світі в різних кліматичних умовах, ця залежність була 
визнана кращою для всіх зон і погодних умов [7]. В переваж-
ній більшості країн світу ця модель є стандартом розрахунку 
потенційної евапотранспірації, оскільки вона якнайповніше ві-
дображає фізичні процеси, обумовлені сонячною радіацією, 
аеродинамікою і транспірацією рослин. Середньодобове ви-
паровування встановлюються за формулою (1). 
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де  λW – енергія пароутворення (Дж/гр);  
ETp – потенційна евапотранспірація (см/ доб.);  
∆v – нахил кривої тиску пару (кПа/0С);  
Rn – надходження сонячної радіації (Дж м-2 доб.-1);  
G – надходження ґрунтового тепла (Дж м-2 доб.-1);  
pair – щільність повітря (г/см3);  
Cair - теплоємкість повітря (Дж гр-2 оС-1);  
esat – тиск насиченої пари (кПа);  
eact – фактичний тиск пари (кПа);  
rcrop – опір листкової поверхні (с/м);  
rair – аеродинамічний опір (с/м);  
γair – психометрична константа (кПа оС-1) 

Опір листкової поверхні залежить від швидкості вітру та 
висоти рослин. Цей показник можна знайти за формулою (2). 
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де zm – висота точки виміру швидкості вітру (м);  
zh – висота точки виміру температури та тиску (м);  
d – точка відліку профілю вітру (м);  
zom – коефіцієнт   неточності для імпульсу (м);  
zoh - коефіцієнт неточності для тепла та тиску (м);  
kvk – константа фон Кармана = 0,41;  
u – швидкість вітру на висоті zm (м/с) 

Параметри d, zom и zoh визначаються за формулами (3-5). 

croph
3
2d = ,   (3) 

cropom h123,0z = ,    (4) 

omoh z1,0z = ,   (5) 
де hcrop – висота рослин (м).  

Для розрахунку аеродинамічного опору використовується 
формула (2), при цьому висота рослин приймається рівною 1 
мм. 

Як бачимо, розрахунки за розглянутим вище методом ду-
же складні та мають багато вхідних показників. Проте, основ-
ною вхідною інформацією для розрахунку за формулою Пен-
мана-Монтейта є середньодобова температура повітря, со-
нячна радіація, швидкість вітру й атмосферний тиск. 

Для прискорення й полегшення розрахунку евапотранспі-
рації за допомогою програми ET calculator необхідно сформу-
вати файл первинної інформації "Create a new file", який може 
відображати різні сукупності вхідних даних (рис. 2). 

Програма може обробляти щоденні, щодекадні та щоміся-
чні метеорологічні дані.  Вхідна інформація може бути містити 
широкий спектр даних і показників, які використовуються в 
кліматології, а також інших галузях.  Коли деякі вхідні дані 
відсутні, програма проводить автоматичне їх встановлення за 
допомогою методики ФАО, яка узагальнює дослідження бага-
тьох вчених різних країн світу. Мінімальними вхідними даними 
є максимальна і мінімальна температура повітря, які прийма-
ються для електронного розрахунку показників евапотранспі-
рації за певні періоди часу. Слід зауважити, що чим більша 
кількість вхідних показників буде введена в активні вікна про-
грами, тим вище буде точність встановлення евапотранспіра-
ції. 

Вхідні кліматичні дані можуть бути експортовані з інших 
спеціальних програм (наприклад AquaCrop) або з баз даних 
Інтернет (рис. 3).  

Як недолік програми, слід вказати на неможливість прямо-
го копіювання цифрових даних з буферу обміну Microsoft 
Office (Excel, Word, Access), що створює труднощі введення 
вхідної інформації. 

Після введення вхідних даних необхідно перейти до акти-
вного вікна "Meteorological data and ETo" (рис. 4). В цьому вікні 
відображаються показники евапотранспірації в мм, які можна 
використовувати для коригування строків і норм поливів, про-
грамування врожаю тощо. 

Одержані дані також можна вносити до спеціального про-
грамного забезпечення програмно-інформаційного комплексу 
"Іригація", а також імпортувати у файли баз даних інших спе-
ціальних програм ФАО, наприклад  CLIMWAT і FAOCLIM.   

Програма CROPWAT 8.0 розроблена Відділом розвитку й 
управління водних ресурсів ФАО. Представлена версія базу-
ється на DOS версіях CROPWAT 5.7 1992 р. та CROPWAT 7.0 
1999 р. Програма розроблена на мові програмування Visual 
Delphi 4.0 і призначена для роботи на різних платформах 
Windows: 95/98/ME/2000/NT/XP/7. 

За допомогою використання цієї програми користувачі 
мають можливість створювати бази даних кліматичних показ-
ників з кроком в один місяць, декаду та добу. Після форму-
вання вихідних метеорологічних даних є можливість здійсни-
ти оцінку кліматичних умов та розрахувати декадну й добову 
водопотребу сільськогосподарських культур на воду на основі 
статистичних алгоритмів, які включають підбір коефіцієнтів 
залежно від біологічних особливостей рослин. 

CROPWAT 8.0 дозволяє формувати таблиці вихідних да-
них з добовим балансом ґрунтової вологи, забезпечує прос-
тий імпорт/експорт даних і графіків через буфер обміну або 
текстові файли ASCII, створювати інтерактивні графіки поли-
вів, які можна змінювати й настроювати з урахуванням потреб 
користувача. Програма має розширені можливості друку гра-
фічної та цифрової інформації. 

Основне призначення програми CROPWAT полягає в роз-
рахунку водопотреби сільськогосподарських культур і скла-

Рис. 1. Головна сторінка програми ET calculator 

Рис. 2. Формування бази вхідних даних програми ET calculator 
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данні графіків поливів на основі даних, уведених користува-
чем або імпортованим  з інших програм та баз даних. Про-
грама може встановлювати показники водоспоживання та 
графіки проведення поливів як для однієї культури, так і для 
декількох культур в сівозміні. 

Інтерфейс програми представлено чотирма мовами: анг-
лійською, французькою, іспанською і російською (рис. 5). 

Інформацію з використання програми можна знайти в 
розділі "Help" ("Справка"), яка має контекстно-залежну систе-
му підказок. 

Розрахунки всіх показників, що використовуються для 
планування зрошення в CROPWAT 8.0, ґрунтуються на мето-
дичних рекомендаціях ФАО, 
які відображені в публікації 
"Евапотранспірація культур – 
рекомендації з розрахунку во-
допотреби рослин" ("Crop 
evapotranspiration – Guidelines 
for computing crop water 
requirements"). 

Для визначення показників 
евапотранспірації використо-
вується загальноприйнятий в 
світовій практиці уточнений 
метод Пенмана-Мойнтейта, 
який ґрунтується на встанов-
ленні цього показника з гіпоте-
тичної еталонної покритої ро-
слинами поверхні для окремих 
календарних періодів року. 
Потім евапотранспірації з гіпо-
тетичної еталонної трав'янис-
тої поверхні перераховується 
з евапотранспірацією для ін-
ших сільськогосподарських 
культур на основі біологічних 
коефіцієнтів.  

Для розрахунків викорис-
товуються метеорологічні чин-
ники, які є визначальними для 
процесу евапотранспірації. Це 
чинники, які впливають на 
енергію пароутворення і ви-
далення водяних парів з вод-
ної, ґрунтової або рослинної 
поверхні. Основні з них за до-
слідженнями ФАО (1998) є та-
кі:  

• сонячна радіація – процес 
евапотранспірації визначаєть-
ся кількістю енергії, яка необ-
хідна для випаровування во-
ди. Основним джерелом енер-
гії, здатним перетворити вели-
ку кількість води в пару, є со-
нячна радіація. Показники ви-
паровування залежать від по-
казників надходження соняч-
ної радіації, розташування в 
просторі та календарного 
строку спостережень; 

• температура повітря – 
сонячна радіація,  поглинена 
атмосферою, і тепло,  що ви-
промінює водна й ґрунтова 
поверхня,  підвищують темпе-
ратуру повітря. Фізичне тепло 
навколишнього повітря пере-
дає енергію рослинам та істо-
тно впливає на інтенсивність 
евапотранспірації. При соняч-
ній і теплій погоді витрати во-
ди на евапотранспірації знач-
но більше, ніж в хмарну і про-
холодну погоду; 

• вологість повітря – 

оскільки енергія Сонця і температура навколишнього повітря 
є головними факторами впливу на процес евапотранспірації,  
різниця між тиском водяної пари на поверхні, що випаровує 
воду, і в навколишньому повітрі, є визначальними чинниками 
перенесення пари. Добре зволожені поля в сухих аридних ре-
гіонах споживають величезну кількість води завдяки надлиш-
ку енергії і висушуючої сили атмосфери. У вологих тропічних 
зонах, не дивлячись на велику кількість енергії, висока воло-
гість повітря знижує потребу в евапотранспірації. У такому 
середовищі повітря близьке до насичення парою й може на-
копувати меншу кількість додаткової води, тому евапотранс-
пірації нижче, ніж в аридних регіонах;  

• швидкість вітру – процес ви-
далення пари значною мірою зале-
жить від турбулентності вітру, який 
переносять великі маси повітря над 
поверхнею, з якої відбувається про-
цес евапотранспірації. Під час випа-
ровування над поверхнею поступово 
конденсуються водяна пара. Якщо 
це повітря не постійно заміщається 
більш сухим, інтенсивність видален-
ня водяної пари знижується й евапо-
транспірації слабшає.  

Структура програми CROPWAT 
організована у вигляді 8 різних 
модулів, включаючи 5 модулів баз 
даних і 3 розрахункові модулі. До-
ступ до цих модулів здійснюється 
через головне меню CROPWAT, або 
через Панель модулів, яка постійно 
знаходиться на лівому боці Головно-
го вікна. Це дозволяє користувачу 
легко комбінувати різні дані про клі-
мат, культури і ґрунти для розрахун-
ку водопотреби культур, формуван-
ня графіків поливів і подачі води на 
сівозміну.   

Модулі введення даних 
CROPWAT складаються з таких 
елементів: 

1. "Климат/ETo":  введення даних 
показників евапотранспірації (ETo) 
або метеорологічних показників, які 
дозволяють розраховувати ETo за 
методом Пенмана-Монтейта. 

2. "Осадки": введення даних з над-
ходження атмосферних опадів та 
розрахунку їх ефективності за кое-
фіцієнтом USDA. 

3. "Культура" (польові культури, що 
зрошуються різними способами або 
рис, що вирощується при затоплен-
ні): введення даних за окремими 
культурами в сівозміні, строків їх сів-
би й збирання, висоти рослин, гли-
бини проникнення кореневої систе-
ми та ін. показників. 

4. "Почва": введення водно-
фізичних даних про ґрунти, які  не-
обхідні для розрахунку графіків по-
ливів. 

5. "Схема разм. культур": введення 
схеми розміщення культур у сівозміні 
для розрахунку подачі поливної во-
ди.  

Слід зазначити, що фактично 
модулі "Климат/Eto" і "Осадки" слу-
жать не тільки для введення даних, 
а також для розрахунку показників 
сонячної радіації, середньодобового 
випаровування та ефективних атмо-
сферних опадів. 

Модулі розрахунку CROPWAT: 
6. "ТКВ (Требования культуры на 

воду)": розрахунку показників водо-

 

Рис. 3. Імпорт вхідних даних до активних вікон 

Рис. 4. Розрахунок показників евапотранспірації за допомогою 
електронного моделювання програми ET calculator 

Рис. 5. Зовнішній вигляд Головного вікна модулів програми 
CROPWAT 8.0 
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потреби. 
7. "График": формування графіків вегетаційних поливів. 
8. "Схема": розрахунку подачі на іригаційну схему, виходячи 

з конкретної схеми розміщення культур в сівозмінах. 
Після введення необхідних вихідних даних в програмні 

модулі відбувається автономний електронний розрахунок по-
ливних норм, а також строків і норм вегетаційних поливів 
(рис. 6). 

Прогнозований режим зрошення можна корегувати шля-
хом зміни вихідних параметрів: температури й відносної воло-
гості повітря, кількості опадів, швидкості вітру, тривалості со-
нячного сяйва. Після зміни зазначених показників будуть змі-
нюватись строки і норми поливів по кожній культурі зрошува-
ної сівозміни. 

Застосування програми CROPWAT 8.0 дозволяє оптимі-
зувати режим зрошення, скоротити непродуктивні витрати 
поливної води, забезпечує отримання високого рівня врожаю, 
найвищу економічну й енергетичну ефективність.   

Для підвищення ефективності штучного зволоження на 
локальному рівні господарств в Інститут зрошуваного земле-
робства на засадах узагальнення 
багаторічних експериментальних 
даних (Д.А.Штойко, В.А.Писаренко, 
С.В.Коковіхін, П.В.Писаренко та 
ін.) було розроблено методи вста-
новлення строків і норм вегетацій-
них поливів, які потребують міні-
мальної кількості вихідних показ-
ників для планування режимів 
зрошення, і, навпаки, одержання 
максимальної інформативності від 
імітаційного моделювання серед-
ньодобового випаровування та ін-
ших елементів водного балансу.  

Головними показниками, що 
впливають на прогнозовані строки 
й норми вегетаційних поливів є се-
редньодобове випаровування 
(евапотранспірація) та кількість 
опадів (рис. 7). 

В останні десятиліття з'явилася 
можливість застосування інфор-
маційно-обчислювальних систем 
управління режимами зрошення. 
Вони забезпечують раціональне 
використання зрошувальної води, 
отримання запрограмованих вро-
жаїв, мінімізацію негативного тиску 
на довкілля. Основою електронних 
розрахунків розробленого комп’ю-
терного комплексу є модель зміни 
запасів ґрунтової вологи з викори-
станням рівняння водного балансу, 
а також фактичних (за минулий 
період) і прогнозованих (на розра-
хунковий термін) параметрів воло-
гозапасів ґрунту. 

З метою проведення плану-
вання й оперативного управління 
режимами зрошення основних 
сільськогосподарських культур в 
Інституті зрошуваного землеробс-
тва розроблено програмно-
інформаційний комплекс (ПІК) "Іри-
гація", який містить бази даних 
електронних таблиць у програмі 
Microsoft Office Excel 2003 (рис. 8). 

Для спрощення його викорис-
тання у виробничих умовах для 
розрахунків використано показни-
ки, які найбільше впливають на 
вологообмін і забезпечують доста-
тню точність імітаційного моделю-
вання. До таких показників відно-
сяться вихідні (контрольні) запаси 
вологи, середньодобове випаро-

вування (евапотранспірація) і кількість опадів.       
Перед початком використання цієї програми необхідно 

скопіювати всі папки і файли з оригінального CD-диску на жо-
рсткий диск комп’ютера (наприклад, на диск С:). Після чого 
відкрити Папку PIC-Irrigation і в ній – файл Irrigation-menu.xls, 
на який можна зробити ярлик на Робочому столі. 

Після відкриття можна за допомогою натискування 
комп’ютерної миші обирати сільськогосподарські культури з 
метою планування режимів зрошення (див. рис. 8, позначка 1) 
або звернутися до розділу "Допомога" для отримання необ-
хідної довідкової інформації з методичних рекомендацій  що-
до проведення розрахунків (позначка 2).  

При натискуванні на електронне гіперпосилання "1. Люце-
рна" з'являється активне вікно програми, в яке необхідно вве-
сти необхідну текстову й цифрову інформацію (рис. 9, познач-
ка 1). 

Переміщення по різних місяцях, декадах і днях вегетацій-
ного періоду певної сільськогосподарської культури можна 
здійснювати шляхом натискування відповідних кнопок внизу 
або у верхньому правому кутку вікна (див. рис. 9, позначка 2). 

Для забезпечення точності 
розрахунків слід на початку ве-
гетаційного періоду рослин (або 
під час відновлення вегетації у 
багаторічних культур) визначити  
вихідні вологозапаси ґрунту 
(рис. 10, позначка 1), які в пода-
льшому приймаються за основу 
електронних водно-балансових 
розрахунків. В умовах виробни-
цтва їх можна здійснювати тер-
мостатно-ваговим або іншими 
методами. Крім того, у період 
вегетації рекомендуємо для за-
безпечення високої точності 
розрахунків проводити контро-
льні замірювання вологості ґру-
нту й внесення  їх результатів  у 
цю колонку.    

В третій колонці (див. рис. 
10, позначка 2) наведені показ-
ники середньодобового випаро-
вування за періодами, які отри-
мані шляхом кореляційно-
регресійного моделювання по 
календарних датах. В цю колон-
ку можна також заносити факти-
чні показники добових волого-
витрат, розраховані будь-яким 
методом, про які  наведена  до-
відкова інформація у файлі До-
помога). 

Наступний і дуже важливий 
елемент програми – надхо-
дження вологи за рахунок атмо-
сферних опадів (див. рис. 10, 
позначка 3). Контроль за кількіс-
тю опадів, розподіл яких по 
площі може суттєво різнитися, 
слід організовувати окремо по 
зрошуваних ділянках за допомо-
гою комп’ютерно-сенсорного 
моніторингу, автономного елек-
тронного устаткування, механіч-
них дощомірів, лізиметрів і, на-
віть, з використанням найпрос-
тіших саморобних приладів 
(збирання опадів в ємкості з ві-
домою площею з подальшим 
перерахунком надходження во-
ди в м3/га). 

У колонці "Поточні запаси 
вологи" (позначка 4) відбуваєть-
ся автономний розрахунок вміс-
ту вологи на кожен день кожного 
місяця вегетації сільськогоспо-

 

Рис. 6. Зовнішній вигляд вікна "График полива культуры" про-
грами CROPWAT 8.0 

Рис. 7. Загальне відображення елементів водного балансу поли-
вної ділянки та напрями волого обміну 

Рис. 8. Зображення Головної сторінки  ПІК "Іригація" (пояснення 
в тексті) 
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дарських культур за винятком витрат на випаровування та 
додаванням надходження води з опадами й поливами. Для 
заповнення календарних дат, які знаходяться нижче за зо-
браженими в активному вікні, треба скористатися колесом 
миші або смугою прокрутки в правій частині програми.      

Для спрощення визначення дати проведення чергового 
поливу в наступній колонці наведена поточна вологість ґрунту 
у відсотках від найменшої вологоємкості. При зниженні цього 
показника до значення передбаченого встановленим режи-
мом зрошення (в розглянутому прикладі для люцерни це пе-
редполивний поріг 70% НВ, в шарі ґрунту 0,7 м), тобто близь-
кому до 70% НВ (72,7% – позначка 5), на наступний день пе-
редбачається проведення поливу з нормою, яка доведе воло-
гозапаси приблизно до  100% НВ.  

В даному випадку було потрібно проведення поливу нор-
мою 450 м3/га, яким вологозапаси були доведені до 100,7% 
НВ. Таким чином, відбувається планування строків і норм по-
ливів у подальший період, причому поточні вологозапаси ве-
гетаційного періоду рослин 
для останнього дня кожного 
місяця автоматично синхроні-
зуються з першим числом на-
ступного місяця й, відповідно, 
з подальшими датами.  

З метою візуалізації конт-
ролю над рівнем вологозапа-
сів внизу кожного активного ві-
кна побудовано графік дина-
міки вологовитрат, який відо-
бражає лінійну функцію вмісту 
вологи в ґрунті та показники її 
надходження за рахунок ат-
мосферних опадів та вегета-
ційних поливів (рис. 11). 

Виробнича перевірка роз-
робленого програмно-
інформа-ційного комплексу 
показала його високу точність, 
швидкість отримання резуль-
татів та простоту у викорис-
танні. Крім того, відмічене 
скорочення витрат поливної 
води внаслідок зниження кіль-
кості поливів і їх норм, що 
обумовлено більш ефектив-
ним контролем за рівнем во-
логозапасів ґрунту. Це свід-
чить про перспективність за-
стосування цієї розробки та 
обґрунтовує необхідність про-
довження науково-дослідних 
робіт з обраного напряму. 

ВИСНОВКИ  
Програмне забезпечення 

ET calculator призначене для 
встановлення показників ева-
потранспірації і може бути ви-
користано з науково-дослід-
ною метою, умовах виробниц-
тва. Використання спеціально-
го програмного забезпечення 
забезпечує можливість опера-
тивного контролю за серед-
ньодобовим випаровуванням, 
коригування строків і норм ве-
гетаційних поливів.  

Врахування витратної час-
тини водного балансу забез-
печує оптимізацію продукцій-
них процесів рослин, підвищує 
рівень урожайності й якості 
продукції, має економічний, 
енергетичний і екологічний 
ефект. Враховуючи переваги 
використання методу Пенма-
на-Монтейта, який був вибра-

ний фахівцями ФАО як базовий, оскільки найбільш точно ві-
дображає процеси транспірації рослин та випаровування, 
включає метеорологічні, фізіологічні й аеродинамічні параме-
три, існує необхідність детальної перевірки його точності для 
умов Південного Степу України, а також порівняння з іншими 
загальноприйнятими розрахунковими методами (біокліматич-
ний, біофізичний, середньодобового випаровування та ін.).  

Програма CROPWAT 8.0 має розширені можливості для 
планування зрошення, дозволяє оптимізувати поливний ре-
жим, скоротити непродуктивні витрати поливної води, забез-
печує отримання високого рівня врожаю, найвищу економічну 
й енергетичну ефективність.  Вихідні дані для прогнозування 
строків і норм поливів можна обирати безпосередньо з при-
ладів, які розташовані на зрошуваних масивах або бази даних 
мережі Інтернет. 

На сучасному рівні науково-технічного прогресу є можли-
вість використовувати математичне моделювання для опти-
мізації режимів зрошення сільськогосподарських культур.  

Розроблений в Інституті 
зрошуваного землеробства 
НААНУ Програмно-
інформацій-ний комплекс 
"Іригація” забезпечує  високу 
точність розрахунків вмісту 
запасів вологи в активному 
шарі ґрунту, простоту у вико-
ристанні та невисоку вартість.  

Використання створеного 
програмного продукту в прак-
тичних умовах дозволить фо-
рмувати оптимальний полив-
ний режим, заощадити воду, 
енергоносії, технічні засоби, 
трудові ресурси, сприятиме 
підвищенню врожаю та по-
кращенню його якості, зрос-
танню економічної ефектив-
ності й екологічної безпеки 
землеробства на зрошуваних 
землях півдня України. 
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Рис. 9. Зображення активного вікна ПІК "Іригація" для планування й опе-
ративного управління режимом зрошення люцерни (пояснення в тексті) 

Рис. 10. Введення поточної інформації для розрахунків строків і норм 
вегетаційних поливів (пояснення в тексті) 

Рис. 11. Графічне відображення динаміки вологозапасів в ґрунті та пока-
зників її надходження за рахунок поливів і атмосферних опадів   

http://raduga.ener.ru/rus/devel/10.html
http://www.uaseed.com/oroshenie/707.html
http://www.fao.org/nr/water/ETo.html
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УДК: 633.11+633.16(477)                                                                  В.В.Дикий, к.с.-г.н., МИКОЛАЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ 

ВИПРОБУВАННЯ НОВИХ СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННИЦЬКИХ 
РОЗРОБОК І ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У ВИРОБНИЦТВО 

На сьогоднішній день специфічним науковим продуктом в 
галузі рослинництва в основному є сорти сільськогосподарсь-
ких культур у формі насіння. 

Сорти і насіння – це найдешевший засіб підвищення вро-
жайності, поліпшення якості продукції, зниження її собівартос-
ті. Сорту притаманні певні спадкові: морфологічні, біологічні, 
господарсько-цінні ознаки і властивості. Але потенційні мож-
ливості сортів можуть бути реалізовані лише за високої якості 
насіння – чистосортності, схожості, стійкості до ураження хво-
робами і шкідниками. Тобто сорт і насіння – це нерозривна 
ланка у сільськогосподарському виробництві. Той безпереч-
ний факт, що якісне насіння високих генерацій нових високо-
продуктивних сортів при відповідній технології забезпечує 
прибавку врожаю на 20-25% не піддається сумніву. За весь 
час існування людства питання відбору кращих рослин і кра-
щого зерна на насіння було актуальним і залишиться назавж-
ди. 

Мета роботи. Випробовування, додаткова оцінка нових 
селекційно-насінницьких розробок (новітні та зареєстровані 
сорти) в конкретних грунтово-клімтичних умовах. Створення 
банку даних з виділенням найбільш перспективних для АПВ 
Миколаївського регіону селекційно-насінницьких інновацій. 
Впровадження високопродуктивних сортів зернових культур 
шляхом виробництва і реалізації насіння високих генерацій. 

Об’єкт досліджень. Сорти зернових культур різних 
науково-дослідних установ-оригінаторів сортів (Селекційно-
генетичний інститут НААНУ, Кримський ІАПВ НААНУ, НВА 
«Землеробець», Інститут землеробства південного регіону 
НААНУ). 

Методика досліджень. Випробування сортів здійс-
нювалось у дослідно-виробничих умовах методом сортовив-
чення на ділянках демонстраційного полігону в грунтово-
кліматичних умовах Миколаївської області. 

Посів озимих виконували в оптимальні строки по чорному 
пару, ярих по зайнятому пару, площа ділянок 80 м2. У весня-
ний період на посівах обов’язково виконували підживлення 
N34 і обробіток гербіцидами та фунгіцидами. В процесі росту і 
розвитку вели фенологічні спостереження та обліки, оцінку 
перезимівлі, стійкості до вилягання, осипання та проростання 
на пні. Продуктивність визначали ваговим методом. Збирання 
виконували прямим комбайнуванням «Sampo» - 130. 

Вирощування насіння здійснювали згідно загальноприйня-
тої методики ведення насінництва, з дотримуванням держс-
тандартів на насіння і вимог нормативно-правових актів в га-
лузі насінництва. 

Результати роботи. Оскільки озимі культури займають 
в регіоні ведуче положення як по основних площах, так і по 
валових зборах зерна то і ми основну увагу приділяємо ви-
вченню сортів цих культур, особливо тих, які рекомендуються 
оригінаторами для зони Степу. Щорічно вивчаємо приблизно 
45-50 сортів озимих м’якої і твердої пшениць і озимого ячме-
ню. 

В попередні роки випробовували і сорти ярого ячменю 
(10-15 сортозразків). Встановлено, що більш придатними до 
вирощування в умовах півдня є сорти степового екологічного 
типу з високими і підвищеними показниками посухо- і жаро-
стійкості, а саме сорти Адапт, Сталкер, Галактик, Південний, 
Еней, Всесвіт, Вакула. 

Сортивий склад у випробуванні щорічно значно оновлю-
ється  відповідно до надання сортозразків оригінаторами і 
врахування перспективності того чи іншого сорту. 

Сортовипробування по зерновим культурах ведеться уже 
на протязі двох десятиліть. Свого часу було дано позитивну 
оцінку таким сортам озимої пшениці як Юна, Ніконія, Альбат-
рос одеський, Одеська 265; озимого ячменю сортів Основа, 
Росава; ярого ячменю Прерія, Адапт, Сталкер і рекомендова-
но їх до широкого впровадження. Практика підтвердила пра-
вильність рекомендацій. Ці сорти займали та і зараз ще за-
ймають, особливо ячмінь, значні площі посіву в регіоні. 

Важливість закладки демонстраційного сортовипробуван-
ня полягає ще й в тому, що у керівників і спеціалістів сільсько-
господарських підприємств, фермерів є можливість безпосе-
редньо в зоні вирощування візуально оцінити сорти при про-
веденні науково-практичних конференцій і семінарів, обгово-
рити ті чи інші характеристики сортів, порівняти новітні сорти 
з найбільш конкурентними, обмінятись досвідом і інше.  

Результати досліджень передаються установам-оригіна-
торам сортів, де автори сортів мають можливість проаналізу-
вати, узагальнити результати наших даних і даних інших регі-
онів, безумовно зробити поправки до своїх селекційних про-
грам. На основі результатів сортовипробувань ми формуємо 
список сортів, рекомендованих до поширеного впровадження 
у виробництво по Миколаївській області. 

Основною зерновою культурою півдня, зокрема і Микола-
ївської області є озима м’яка пшениця. Це зумовлено насам-
перед відповідністю біологічних особливостей цієї культури 
до грунтово-кліматичних умов зони, а також постійно зроста-
ючого попиту на високоякісне зерно пшениці, зокрема і про-
довольче. 

На сьогодні в Реєстрі сортів рослин, придатних до виро-
щування в Україні, уже немає сортів озимої м’якої пшениці, які 
мали б потенціал продуктивності менший за 50 ц/га. Однак 
дуже часто у виробництві отримують дуже низький урожай і 
причому навіть при сприятливих погодно-кліматичних умовах. 
Основні причини дві. З одного боку - це грубе порушення тех-
нології вирощування культури і з другого боку нехтування біо-
логічними особливостями сортів і значенням насіння, як важ-
ливого фактора у підвищенні урожайності. Для кожної техно-
логії, для конкретних грунтово-кліматичних і агроекологічних 
умов має бути підібраний конкретний сорт, біологічні особли-
вості якого максимально відповідають умовам вирощування.  

Більш детально зупинимось на результатах сортовипро-
бування озимої м’якої пшениці за останні два роки. В зв’язку з 
тим, що сортовий склад значно оновився, то аналізувати 
отриману раніше інформацію недоцільно. 

Оскільки на півдні вирощування озимої пшениці, як прави-
ло, відбувається в жорстких умовах, часті грунтові і повітряні 
посухи на фоні високих температур повітря, то основну увагу 
ми приділяємо сортам селекції Селекційно-генетичного інсти-
туту, які є за ознаками жаро- і посухостійкості одними із кра-
щих у світі. 

В посушливих умовах важливим показником є тривалість 
вегетаційного періоду. Основна група дослідних сортів нале-
жить до середньоранніх і середньостиглих сортів з триваліс-
тю вегетаційного періоду 278-285 днів. А такі сорти як Знахід-
ка одеська, Кольчуга, Р-5 є скоростиглими (270-275 днів). У 
них виколошування і дозрівання наступало відповідно по ро-
ках на 5-6, 4-6 і 8-9 днів раніше сорту Одеська 267. Такі ско-
ростиглі сорти мають перевагу при настанні посухи в більш 
пізній період і навпаки можуть поступатися дещо в урожайно-
сті у випадку сприятливих умов на протязі всього періоду на-
ливу зерна. 

Важливою ознакою сортів є стійкість до вилягання. Дещо 
понижену    стійкість до вилягання відмічено у сортів Одеська 
267, Альбатрос одеський, Кольчуга (5-6 балів), низьку стій-
кість у сортів Херсонська безоста і Р-5 (3-4 бали). Усі інші до-
слідні сорти характеризувались достатньо високою стійкістю 
до вилягання, на рівні 7-8 балів. 

По продуктивності в середньому виділились сорти Куяль-
ник 42,6 ц/га, Антонівка 39,6 ц/га, Косовиця 42,2 ц/га, Кольчуга 
39,8 ц/га, Селянка 41,0 ц/га, Землячка 42,2 ц/га, Вдала 41,3 
ц/га. 

Однак, не тільки урожайність визначає доцільність широ-
кого впровадження сорту, а цілий комплекс господарсько-
біологічних ознак. Ціннішим є сорт, який дає стабільний уро-
жай з високою якістю зерна, який максимально пристосова-
ний до примх природи або незначного порушення технології 
вирощування. 
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Важливим показником для зернових культур також є стій-
кість до проростання зерна на пні. Як свідчать два останні ро-
ки (2009-2010) і на півдні, в період дозрівання хлібів і збору 
врожаю, теж бувають періоди із затяжними дощами, високим 
рівнем вологості повітря на фоні дуже високих температур. А 
це сприяє швидкому проростанню зерна безпосередньо в ко-
лосі.  

По стійкості до проростання відмічено різну реакцію сортів 
озимої пшениці. Так, сорти Куяльник, Антонівка, Одеська 267, 
Безмежна проявили дуже високу стійкість до проростання зе-
рна в колосі (1-3%). Водночас, у такого сорту, як Вдала відмі-
чено сильне проростання зерна в колосі (на рівні 16%), хоча в 
характеристиці задекларована висока стійкість до проростан-
ня. Такі негативні прояви безумовно не будуть сприяти поши-
ренню сорту. Частково проростало зерно і у сорту Косовиця, 
але завдяки іншим позитивним характеристикам (адаптова-
ність до екстримально посушливих умов,підвищена витрива-
лість до низьких агрофонів, здатність легко переносити ранні 
строки посіву) сорт рекомендується до широкого впрова-
дження. 

В теперішній час не приділяється належної уваги і майже 
не практикуються посіви озимої твердої пшениці. На нашу 
думку, це не зовсім обгрунтовано. Адже кращої сировини для 
виготовлення макаронних та круп’яних виробів вищого гатун-
ку просто немає. Наші дослідження свідчать, що при загаль-
ноприйнятій технології при посіві по пару цілком можливо 
отримати достойний урожай не набагато нижчий, а то і на рі-
вні озимої м'якої пшениці.  

Сорти озимої твердої пшениці Селекційно-генетичного ін-
ституту цілком конкурентоздатні і можуть забезпечити урожай 
до 40-45 ц/га. Так, середня урожайність по шести сортах в 
2009 році становила 40,8ц/га, максимальна у сорту Перлина 
одеська – 45,1 ц/га. В 2010 році середня урожайність восьми 
сортів становила 32,7 ц/га, максимальна у сорту Айсберг оде-
ський – 39,2 ц/га. І це при тому, що середній рівень урожайно-
сті по м’якій пшениці становить відповідно по роках 43,1 і 34,9 
ц/га. 

Висловлюємо сподівання, що сучасні сорти озимої твер-
дої пшениці Селекційно-генетичного інституту, а саме Арго-
навт, Перлина одеська, Золоте руно, Лагуна, Континент зай-
муть своє достойне місце у виробництві. 

З іншого боку, на півдні спостерігається значне розширен-
ня площ посіву озимого ячменю. Це зумовлено цілим рядом 
факторів. Насамперед, набуто значний виробничий досвід 
вирощування культури, зросло господарське значення озимо-
го ячменю. Більш пізні строки посіву, порівняно із пшеницею і 
навпаки, раннє збирання зменшують пікове навантаження на 
сільськогосподарську техніку і працівників. Збільшився також 
попит на зерно ячменю.  

Значну роль в розширенні площ посіву озимого ячменю зі-
грало, хоч і не обгрунтоване, але спричинене підвищеним по-
питом, розширення площ посіву соняшнику. Виявилось, що 
використання соняшнику як попередника більш ускладнене 
для озимої пшениці ніж для ячменю через обмеження часу 
для підготовки грунту.  

Біологічні особливості ячменю, зокрема можливість його 
посіву в більш пізні строки, до середини жовтня, сортів двору-
чок і пізніше, без значних негативних наслідків, дають можли-
вість якісніше підготувати грунт по соняшнику і частково згла-
дити негативний вплив його як поганого попередника. Свою 
роль відіграло і створення високопродуктивних сортів з під-
вищеною здатністю до кущіння за пізніх сходів восени і ран-
ньою весною, а також з підвищеною стійкістю до умов пере-
зимівлі. 

 В наших дослідженнях відмічено відмінності сортів озимо-
го ячменю по проходженням фаз розвитку рослин. У таких 
сортів, як Достойний, Зимовий, Огоньковский, Восход фаза 
колосіння наступила в 2009 р. на 4-6 днів раніше сорту Осно-
ва (стандарт), а у 2010 р. на - 7-8 днів. Така ж закономірність 
відмічена і при повному дозріванні. Найбільш скоростиглими 
були сорти Достойний і Зимовий селекції Селекційно-
генетичного інституту та Восход і Огоньковський селекції 
Кримського інституту АПВ.  

Скоростиглі сорти забезпечують вищі врожаї зерна кращої 
якості у посушливі роки в період наливу та ще й на фоні висо-
ких температур повітря. А такі явища спостерігаються на пів-

дні все частіше. Щодо стійкості до вилягання, то слід відміти-
ти, що сорти нового покоління селекції Селекційно-
генетичного інституту більш стійкі (Достойний, Метелиця, Зи-
мовий, Трудівник, Абориген) ніж сорт Основа і Росава.  

Дещо понижену стійкість до вилягання відмічено і у сортів 
селекції Кримського ІАПВ, але лише на достатньо високому 
агрофоні. Великим недоліком сорту Метелиця є те, що в умо-
вах посухи у період наливу зерна він формує щупле зерно. По 
продуктивності в середньому за два роки кращими були сорти 
Достойний – 32,3 ц/га, Зимовий – 32,6 ц/га, Абориген 32,7 
ц/га, Восход – 32,7 ц/га. 

Другим, не менш важливим напрямом нашої роботи є 
впровадження високопродуктивних сортів зернових культур у 
виробництво. Цю роботу ми виконуємо шляхом вирощування 
базового і генераційного насіння як безпосередньо в інституті, 
так і в мережі дослідних господарств і виставлення його на 
ринок насіння. 

За період 2006-2010 рр. з інституту в дослідні господарст-
ва було відпущено 379,3 т насіння супереліти озимої пшениці, 
116,4 т озимого ячменю і 111,7 т ярого ячменю, що забезпе-
чило посів на еліту озимих культур на площі 2,8 тис. га і ярих 
на площі 0,7 тис.га. 

У цілому мережею дослідних господарств інституту реалі-
зовано в господарства області за ці роки 14822,4 т насіння 
високопродуктивних сортів, що в свою чергу забезпечило 
впровадження їх посівів на площі не менше як 90 тис. га. 
(таблиця 1). 
РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗОВОГО І ГЕНЕРАЦІЙНОГО НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ 
КУЛЬТУР, Т  
Культура Генерація 2006 2007 2008 2009 2010 Всього 

с/еліта 93,7 56,2 91,4 89,6 48,4 379,3 
еліта 614 549 1109 449 438 3159,0 

Озима 
пшениця 

перша 682 566 1360 381 398 3387,0 
с/еліта - 31,5 - 41,7 43,2 116,4 
еліта 59 302 430 247 335 1373,0 Озимий 

ячмінь 
перша 596 686 862 363 257 2764,0 
с/еліта 25,8 3,4 38,3 35,8 8,4 111,7 
еліта 301 142 354 99 150 1046,0 Ярі зерно-

ві 
перша 1032 337 353 394 370 2486,0 

Всього  3403,5 2673,1 4597,7 2100,1 2048,0 14822,4 

Відмічено тенденцію до зменшення об’ємів реалізації на-
сіння системою інституту. Основна причина в збільшенні про-
позиції на ринку насіння за рахунок значного виробництва йо-
го в господарствах, які додатково атестовані в останні роки на 
право виробництва і реалізації насіння.  

Дещо зменшився і попит на насіння з боку товаровироб-
ників. Причина в скрутному фінансово-економічному стано-
вищі багатьох сільськогосподарських підприємств і фермер-
ських господарств. Відмічаються випадки, і не рідко, просто 
нерозуміння значення і ролі сорту та насіння як фактора під-
вищення урожайності. Проблема стоїть більш в площині по-
питу, а не у виробництві, оскільки щорічно залишається бага-
то насіння незатребуваного виробництвом, особливо еліти 
озимих зернових культур (до 40%). 

Необхідно відзначити, що шляхом виробництва та реалі-
зації мережею МІАПВ в 2006-2010 рр. базового і генераційно-
го насіння зернових культур забезпечено впровадження в Ми-
колаївській області нових сортів на площі не менш як 90 тис. 
га. 

ВИСНОВКИ  
1. Система випробування селекційно-насінницьких інновацій 

на регіональному рівні дає можливість додатково оцінити со-
рти в конкретних грунтово-кліматичних умовах, демонструва-
ти їх безпосередньо виробникам на науково-практичних кон-
ференціях і семінарах, сприяє підвищенню рівня комерційно-
го використання їх і впровадження у виробництво. 

2. Встановлено на даному етапі, як найбільш конкуренто-
здатні в Миколаївській області і рекомендуються до широкого 
впровадження сорти озимої м’якої пшениці - Селянка, Куяль-
ник, Косовиця, Антонівка; озимої твердої пшениці - Аргонавт, 
Лагуна, Континент; озимого ячменю - Достойний, Восход, 
Абориген; ярого ячменю - Південний, Вакула, Еней. 

3. Максимальне використання генетичного потенціалу виді-
лених сортів можливе лише через використання високоякіс-
ного насіння високих генерацій і відповідної технології виро-
щування. 
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А.П.Саламатіна, зав. лабораторії економічних та маркетингових досліджень,  
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАСІННЯ 
ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 

Сучасні процеси становлення та розвитку ринкових відно-
син в агропромисловому виробництві України на тлі еволюції 
систем управління практично в усіх ланках АПК дозволяють 
говорити про гостру необхідність вибору та реалізації ефек-
тивної маркетингової стратегії. Застосування маркетингового 
інструментарію суб'єктами АПК дозволяє пристосуватися 
останнім до постійно мінливих умов зовнішнього середовища. 

Особливістю маркетингової стратегії є те, що при її реалі-
зації складаються саме довгострокові, багатоаспектні зв'язки 
між виробниками, постачальниками і покупцями. Цей факт 
підтверджується тим, що поряд з функціями дослідження рин-
ку, планування збутових і комунікаційних процесів, стимулю-
вання збуту і ціноутворення здійснюється також маркетинг 
взаємодії, головна мета якої – задоволення потреб спожива-
чів, інтересів партнерів і держави в процесі їх комерційної та 
некомерційної взаємодії. 

В Інституті олійних культур розроблена Маркетингова 
стратегія, що дозволяє: 

•  значно розширити клієнтську базу і збільшити обсяг про-
дажу, 

•  підвищити конкурентоспроможність продукції/послуг, 
•  регламентувати взаємозв'язок між підрозділами інституту, 
•  налагодити регулярний механізм модифікації існуючих і 

розробки нових продуктів, 
•  виробити ефективну цінову політику, 
•  підвищити якість обслуговування клієнтів, 
•  створити механізм контролю маркетингових заходів. 

Маркетингова стратегія побудована за принципом постій-
ного вдосконалення, який полягає в тому, що щорічно уточ-
нюються пріоритети та механізми реалізації з урахуванням 
наявних досягнень. 

На сьогоднішній день ринок селекційних інновацій у галузі 
рослинництва все більше набуває цивілізованих ознак, за-
вдяки яким селекційно-насінницька інновація вже не обмежу-
ється лише фактором сорту або гібриду у вигляді насіння, а 
включає цілий комплекс інформаційно-маркетингових, техні-
ко-технологічних і сервісних послуг. [1, с.73]. Маркетингова 
діяльність повинна мати в арсеналі конкретні інструменти: то-
вар, ціна, розподіл, просування. 

Зупинимося докладніше на кожному інструменті. 
Товар - це ключовий елемент комплексу маркетингу, 

складовими якого є характеристика товару, сервіс, торгова 
марка та асортимент. Інструментом, який сприяє продажу то-
вару на ринку є асортимент продукції, кількість найменувань і 
кількість видів виробів. 

На сьогоднішній день висока якість продукції –це один із 
значних конкурентних показників. Інститут олійних культур 
НААНУ пред'являє високі вимоги до якості продукції, тому ре-
алізує виключно сертифікований насіннєвий матеріал, згідно 
затверджених нормативних документів (ГОСТ 2240-93). 

У Державному Реєстрі сортів рослин придатних для по-
ширення в Україні на 2011 внесені 71 сорт і гібрид олійних 
культур селекції Інституту олійних культур НААН. 

Інститут і його система (дослідні господарства) пропону-
ють якісний насіннєвий матеріал базового (еліта) і сертифіко-
ваного (перша репродукція) насіння сортів олійних культур. А 
саме, конвеєр гібридів і сортів соняшнику за скоростиглістю: 
від ультраскоростиглих до пізньостиглих з вегетацією від 88 
до 115 днів, їх потенційна врожайність становить 4,2 т/га, а 
вміст олії на рівні 48%. Це, перш за все, гібриди Запорізький-
28, Запорізький-32, Запорізький-26, Сувенір, Надійний, Рябо-
та, НОВИНКИ - Політ 2, Регіон та ін.,сорти - Прометей, Запо-
різький кондитерський. 

Цей набір гібридів і сортів є найкращим для вирощування 
по всій Україні. 

Користуються великим попитом у товаровиробників сорти: 
• гірчиці сарептської озимої Новинка, ярої Мрія, Тавричанка і 

Деметра, та білої Талісман (урожайність 2,2-2,5 т/га), 

• льону олійного Орфей, Айсберг, Дебют, Південна ніч, 
(врожайність 2,2-2,5 т/га), 

•  конвейєр сортів сої - ультраскоростиглий Спринт з дозрі-
ванням в серпні, скоростиглі і середньостиглі сорти Сонячна, 
Срібна, Лара, Седмиця, Офелія,Маша, Шарм, НОВИНКА уль-
траскоростиглий (84 дні) сорт Галі (потенційна врожайність 
сої 2,5 т/га без зрошення, на зрошенні - близько 4,0 т/га), 
1. Створені в ІОК НААНУ і сорти малопоширених олійних 
культур: редька олійна (Факел), кунжут (Боярин, Гусар, Кадет, 
Ілона), сафлор (Сонячний, Живчик, Лагідний), чуфа смико-
вець їстівний (Новинка), рижій (Степовий 1, Міраж), молочай 
чиновий (Запорізький), суріпка яра (Діамант), рицина (Хорти-
цька1, Хортицька 3, Хортичанка, Олеся). 

Висококласні фахівці надають консультаційні послуги з 
технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки 
та комплексу засобів захисту рослин та насіння олійних куль-
тур. 

Функціонує атестована лабораторія приладового забезпе-
чення та масових аналізів, що надає послуги з проведення 
аналізів насіння, ґрунту, шроту, олій. 

В Інституті олійних культур активно ведеться робота зі 
створення винаходів і корисних моделей. На сьогоднішній 
день запатентовано 16 таких пристроїв і технологічних про-
цесів. 

Інститутом зареєстрована Торгова марка з 2002 р. у ви-
гляді листочка соняшнику і протягом десяти років представ-
ляє інститут на рекламній продукції, упаковці, банерах, що 
дозволяє виділяти продукцію ІОК серед інших товаровироб-
ників. 

Елементами сервісного обслуговування є: 
•  гарантія якості (реалізація насіннєвого матеріалу тільки 

при наявності сертифіката на продукцію); 
•  можливість і оперативність бронювання замовлення виду 

та кількості продукції; 
•  надання консультацій до продажу продукції та після; 
•  персональний підхід співробітників відділу в обслугову-

ванні; 
•  своєчасне надання документацій на насіннєвий матеріал; 
•  безкоштовний науковий супровід після продажу продукції. 

За роки діяльності інститут напрацював понад 5000 клієн-
тів, які виділяються в чотири основні групи: випадкові, умовно 
постійні, постійні та VIP-клієнти. Це дозволило визначити, які 
саме види рекламних заходів досить буде використовувати 
для окремої групи клієнтів для просування продукції інституту. 
Так, для першої групи, достатня розсилка прайс-листів та ко-
мерційних пропозицій по факсу, а вже для 3-ої та четвертої 
групи окрім розсилки комерційних пропозицій необхідний осо-
бистий контакт, поздоровлення зі святами, та навіть приві-
тання з Днем народження керівників. Але, необхідно приділя-
ти належну увагу всім покупцям, без винятку, тому що будь-
який випадковий покупець може стати VIP-клієнтом. 

Хотілося б відзначити, що реалізація насіннєвого матеріа-
лу Інституту олійних культур НААНУ до 2011 р. орієнтувалася 
на покупців різних форм власності. Вирощування і реалізація 
була як сертифікованого, так і базового насіння олійних куль-
тур. На сьогоднішній день існує необхідність переорієнтації на 
нові ринки. У зв'язку з цим, в ІОК розроблена і буде впрова-
джуватися "Програма розвитку ІОК НААНУ на 2011-2015 рр.». 
Відповідно до даної програми, інститут має можливість, поту-
жності, кадровий потенціал здійснити перехід від реалізації 
сертифікованого і базового насіннєвого матеріалу товарови-
робникам різних форм власності до реалізації тільки базового 
і добазового насіннєвого матеріалу. Це дозволить інституту 
вийти на новий рівень, збільшити конкурентоспроможність і 
контролювати розподіл базового насіння по Запорізькій обла-
сті та по Україні в цілому. 

Неможлива успішна діяльність без продуманої та адеква-
тної цінової політики. Це і приваблива ціна (вона повинна бу-
ти такою, щоб задовольняти покупців та бути прибутковою 
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для інституту), і бонусна система, яка розробляється і буде 
впроваджена, і система знижок. 

Інноваційна продукція інституту за період 2005-2011 рр.. 
впроваджена в господарствах 18 областей та АР Крим Украї-
ні: Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаїв-
ська, Херсонська, Одеська, Полтавська, Донецька. Харківсь-
ка, Луганська, Черкаська, Чернігівська, Рівненська, Хмельни-
цька, Вінницька, Житомирська, Тернопільська, Київська. 

У ІОК НААНУ впроваджена сучасна схема доставки і збе-
рігання продукції: 

1. Передбачена можливість доставки від виробника до 
споживача за допомогою професійних перевізників за певною 
адресою, що знижує транспортні витрати покупця. 

2. При бажанні покупця ІОК НААНУ безкоштовно зберігає 
передплачений товар на власних складських приміщеннях до 
2 тижнів. 

Обов'язковим інструментом маркетингу є просування про-
дукції на ринок. Цьому сприяє ряд рекламних заходів. 

Просування товару на ринок передбачає ефективні конта-
кти виробника з покупцями. До конкретних форм тут можна 
віднести: 

• реклама; 
• стимулювання збуту (впровадження бонусної системи); 
• персональний продаж; 
• зв'язки з громадськістю (паблікрилейшнз) з метою ство-

рення позитивного іміджу організації та продукції; 
• синтетичні засоби маркетингових комунікацій - виставки, 

день поля, наради, семінари, круглі столи, наукові дискусії. 
Аналіз рекламної діяльності, яка сформувалася в інституті 

в останні роки, дозволив виділити найбільш ефективні з них. 
1. Проведення Днів поля, нарад, семінарів на базі інституту 

та прийняття участі у виставках, ярмарках семінарах і т.п.– 
сприяє підвищенню рейтингу інституту серед виробників сіль-
ськогосподарської продукції; підтримки взаємозв'язку з по-
стійними клієнтами; підвищення зацікавленості товаровироб-
ників інноваційною продукцією ІОК, обмін досвідом. Адже 
особистий контакт покупців і продавців нічим незамінний ін-
струмент взаємовигідного співробітництва. 

2. Розробка та розповсюдження на різних заходах, через 
пряму розсилку по пошті та e-mail іміджевої друкованої про-
дукції (буклети, каталоги сортів і гібридів тапослуг, проспекти, 
конверти з логотипом, папки, ручки, блокноти, чашки), комер-
ційних пропозицій. 

3. Розробка демонстраційних слайдів про діяльність і проду-
кцію ІОК для привертання уваги учасників та відвідувачів ви-
ставок (це дозволяє позиціонувати Інститут як сучасну і висо-
котехнологічну наукову установу). 

4. Надання консультацій з технологій вирощування реалізо-
ваної продукції, що зміцнює довіру до Інститут в цілому. 

5. Реклама в ЗМІ. 
6. Наявність і постійне вдосконалення сайту Інституту. 

Для моніторингу маркетингової діяльності необхідно про-
водити анкетування з вивчення попиту на інноваційну продук-
цію. Це дозволяє не тільки визначити конкурентну позицію 
ІОК, попит на продукцію на аграрному ринку України, рівень 
сервісу інституту, а й проаналізувати результати впрова-
дження інноваційної продукції ІОК НААНУ (Таблиця 1). 
ТАБЛИЦЯ 1. УРОЖАЙНІСТЬ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИ-
ТУТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ ВРОЖАЮ 2011 РОКУ 

Господарство, адреса Культура Сорт/ 
гібрид 

Урожайність, 
т/га 

Голуб А.П.,(097) 69-53-876 
Запорізька обл., Токмакський р-н, пгт. Ток-
мак 

Соняшник Прометей 2,0 

ТОВ “Агроеліта”, (095) 81-00-020 
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, 
с. Придністровське 

Соняшник Прометей 2,4 

Панієв І.В., (067) 28-56-573 
Донецька обл., Першотравневий р-н, с. 
Мангул 

Соняшник Прометей 2,0 

ФГ “Агробізнес”, (098) 33-20-522 
Запорізька обл., Вільнянський р-н,с. Ми-
хайло-Лукашево 

Соняшник Прометей 2,0 

ФГ “Гром”, (095) 63-80-366 
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Мирне Соняшник Прометей 1,5 

Мелащенко В.І., (050) 29-56-962 
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н,  
с. Новоіванівка 

Соняшник Прометей 1,9 

ФГ “Крашеніна”, (067) 35-98-741 
Запорізька обл., Км`янка-Дніпровський р-н,  
с. Новодніпровка 

Соняшник Прометей 1,5 

Макрушин Є. М., (097) 03-98-995 
Запорізька обл, Запорізький р-н, с. Новопе-
трівка 

Соняшник Прометей 1,4 

ФГ “Трибрата”, (097) 78-88-009 
Миколаївська обл.,Баштанський р-н, с. Та-
расівка 

Соняшник Надійний 3,0 

Янченко В. С.,(096) 48-02-114 
Дніпропетровська обл., Синельніківський р-
н,с. Славгород 

Соняшник Надійний 2,5 

Сиромятніков В.В., (095) 91-36-680 
Запорізька обл., Запорізький р-н, смт. Гу-
ляйполе 

Соняшник Надійний 2,3 

ФГ “Діброве”, (050) 454-06-68 
Запорізька обл., Куйбишевський р-н,  
смт. Куйбишева  

Соняшник 
Запорізький 
кондитер-

ський 
1,7 

ПП АФ “Родіна”, (06143) 9-67-37 
Запорізька обл., Вільнянський р-н,  
с. Новопалівка 

Льон Орфей 1,0 

Згідно анкетування, 89% опитаних готові співпрацювати з 
ІОК НААНУ по соняшнику (Запорізький 28, Запорізький 32, 
Надійний, Прометей, Запорізький кондитерський), льону олій-
ному (Орфей, Золотистий, Айсберг, Південна ніч) та гірчиці 
(Мрія, Тавричанка, Талісман). 55% респондентів потребують 
наукового супроводу, 90% опитаних задоволені сервісом. 

Це говорить про те, що Інститут впевнено стоїть на ринку, 
його продукція конкурентоздатна, торгова марка відома, а то-
варовиробники довіряють фахівцям Інституту олійних культур 
НААНУ  загалом. 
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ДЕНЬ ПОЛЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ  
Щоб отримати ефект від виробництва продукції необхідно 

провести її реалізацію в максимальному обсязі. Цією  робо-
тою в ІОК займається маркетингова служба. Серед основних 
видів маркетингової діяльності особливе значення має наоч-
на демонстрація наукових досягнень установи. В нашому ін-
ституті ця робота проводиться на базі демонстраційних полі-
гонів. Це надає можливість сільгоспвиробникам безпосеред-
ньо в польових умовах нашої зони ознайомитись з новими 
сортами та гібридами олійних культур, а також з адаптивними 
технологіями їх вирощування. 

В умовах конкурентного ринкового середовища виробники 
сільськогосподарської продукції прагнуть знизити витрати на 
виробництво, поліпшити якість отриманої продукції та підви-
щити прибутковість виробництва за допомогою сортоонов-
лення, сортозаміни та використання нових технологій. Сього-
дні багато сільгоспвиробників використовують сорти та гібри-
ди іноземної селекції, не враховуючи їх недостатню адаптив-
ність до наших погодно-кліматичних умов.  

Перевагами вітчизняних сортів та гібридів сільськогоспо-
дарських культур є: комплексна стійкість проти хвороб та шкі-
дників, висока пластичність до екстремальних умов вирощу-
вання, придатність для вирощування після різних попередни-
ків, низька вартість насіннєвого матеріалу.  

Пріоритетним напрямом роботи інституту є створення но-
вих сортів і гібридів олійних культур. Слід відмітити, що нові 
сорти та гібриди Інституту олійних культур пройшли 
обов’язкове випробування державними сортодослідними ста-
нціями перед внесенням до Державного реєстру сортів рос-
лин України. Селекційна робота ведеться по 16 культурах. 
Найважливіші серед них – це соняшник, ріпак озимий та ярий, 
соя, льон олійний, гірчиця озима та яра, біла і сарептська. До 
Реєстру сортів рослин України на 2011 рік занесені – 71 сорт і 
гібрид олійних культур селекції інституту. 

Політика інституту спрямована на домінування в посівах 
високих насіннєвих репродукцій, на обов’язкове сортоонов-
лення та ефективну сортозміну. 
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Колективом інституту розробляються та впроваджуються 
у виробництво перспективні екологічно безпечні технології 
вирощування, опрацьовуються інтенсивні технології виробни-
цтва олійних культур, післязбиральної доробки та зберігання 
насіння. 

Для більш якісного ведення насінництва, інститутом ство-
рені і впроваджуються у виробництво конвеєр гібридів соняш-
нику, який дозволяє одночасно на одній ділянці гібридизації 
вирощувати 5 гібридів. 

Демонстраційні полігони дозволяють нам під час прове-
дення «Днів поля» та семінарів-тренінгів без додаткових ма-
теріальних і фінансових витрат, задіявши наочне сприйняття, 
ознайомити учасників заходу з новими сортами й гібридами, 
прогресивними технологіями вирощування сільськогосподар-
ських культур та іншими науковими досягненнями інституту.  

Метою проведення Днів поля є пропаганда та популяри-
зація досягнень наукової діяльності Інституту олійних культур, 
розширення географічного використання інновацій, збільшен-
ня бази клієнтів, формування позитивного іміджу, розповсю-
дження інформації про останні досягнення в галузі рослинни-
цтва, підвищення рейтингу установи серед виробників сільсь-
когосподарської продукції, їх інтересу до інноваційної продук-
ції та запрошення до співпраці нових партнерів, а також 
укріплення позицій Інституту на сільськогосподарському рин-
ку.  

Завдання полягає не тільки в ознайомлені з інноваціями, а 
й у можливості учасників дня поля порівняти ті чи інші сорти і 
гібриди, або технології, та виявити їх сильні чи слабкі сторони 
для використання у виробництві.  

Проведення «Дня поля» це цикл послідовних заходів, який 
потребує ретельної підготовки. Основні етапи проведення 
Дня поля (семінару) наступні. 

1. Підбір сортового складу та сортових технологій вирощу-
вання. 

2. Закладка демонстраційного полігону. 
3. Планування теми та дати проведення заходу. 

4. Призначення спеціалістів-консультантів та інших осіб, що 
будуть брати участь в організації та проведенні заходу. 

5. Складання «Програми проведення заходу». 
6. Розсилка «Запрошень» та «Програми проведення Дня 

поля (семінару-тренінгу)» з рекламною інформацією. 
7. Підготовка роздаткового матеріалу для учасників семіна-

ру (рекламні буклети, каталоги, комерційні пропозиції та рек-
ламна атрибутика з логотипом і контактною інформацією ін-
ституту). 

При організації демонстраційних полігонів спеціалісти ма-
ркетингової служби складають сівозміну культур, враховуючі 
чергування та асортимент нових найбільш поширених в зоні 
вирощування сортів.  

Дата проведення «Днів поля» та семінарів залежить від 
теми та погодних умов року, тому їх визначають у робочому 
порядку приблизно за 3 тижні до орієнтовних термінів прове-
дення. 

Призначення спеціалістів-консультантів та інших осіб, що 
братимуть участь в організації та проведенні заходу залежить 
від його теми. 

Спеціалістами-консультантами призначаються ті науковці, 
що безпосередньо працюють над створенням тих сортів і гіб-
ридів та розробкою сортових технологій, які планується де-
монструвати.  

Список учасників формується маркетинговою службою 
спільно з керівництвом. Після визначення теми, строків та пе-
реліку учасників проведення Дня поля здійснюється розсилка 
«Запрошень», «Програм проведення Дня поля (семінару)» та 
рекламної інформації сільгоспвиробникам та іншим устано-
вам. 

Підготовка роздаткового матеріалу (рекламні буклети, ка-
талоги, комерційні пропозиції, рекламна атрибутика з логоти-
пом і контактною інформацією інституту) проводиться марке-
тинговою службою починаючи з початку року, з метою бути 
готовими до проведення Дня поля. 

І.В.Чехова, зав. відділу економічних і маркетингових досліджень та питань 
 інтелектуальної власності; А.П.Саламатіна, зав. лабраторії; Т.Н.Лупинос, с.н.с.;  

ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ  
Інститут олійних культур – галузева установа Національ-

ної академії аграрних наук. Його створено у 1989 році на базі 
Української дослідної станції олійних культур. Інститут є голо-
вною установою з виконання НТП «Олійні культури» та коор-
динує роботу 16 науково-дослідних установ України, є 
Центром наукового забезпечення АПВ Запорізької області.  

Основні напрями роботи інституту: 
• розробка нових та удосконалення існуючих методів селек-

ції олійних культур; 
• створення та впровадження у виробництво високопродук-

тивних сортів та гібридів олійних культур, стійких проти хво-
роб та шкідників, пристосованих до  умов вирощування; 

• організація системи первинного промислового насінництва 
олійних культур; 

• розробка та вдосконалення прийомів та способів захисту 
рослин проти шкідників та хвороб; 

• удосконалення та впровадження інтенсивних технологій 
вирощування, збирання, післязбиральної доробки та переро-
бки насіння олійних культур; 

• пропаганда та реклама наукових досягнень.  
Пріоритетним напрямом роботи інституту є створення но-

вих сортів та гібридів олійних культур де фундаментальною 
базою є дослідження ІОК НААНУ з теоретичного обґрунту-
вання, розробки методик, методичних заходів по створенню 
вихідного матеріалу, виділенню форм з високим рівнем адап-
тивного та продуктивного потенціалу, підбору батьківських 
компонентів, формуванню банку донорів господарсько-цінних 
ознак з застосуванням методів електрофорезу та біотехноло-
гії. Селекційна робота ведеться по 16 олійних культурах. Най-
важливіші серед них - соняшник, ріпак озимий та ярий, соя, 
льон, гірчиця озима та яра, кунжут, сафлор та інші.  

Значного попиту у товаровиробників набули розробки на-
ших селекціонерів - гібриди соняшнику: Запорізький 28, Запо-

різький 32, Надійний, Сувенір, Рябота, сорти Прометей та За-
порізький кондитерський; сорти озимого ріпаку Атлант і Анна; 
льону олійного Айсберг, Дебют; першої в Україні озимої гірчиці 
Новинка, ярої гірчиці – Тавричанка; сорти сої - Сонячна, 
Спринт, Маша, Шарм.  

Нові гібриди соняшнику Регіон та Політ-2 з 2011 року вне-
сені в Реєстр сортів рослин та прийняті національними станда-
ртами. Сорти сої Лара та Седмиця – лідери по такому важли-
вому показнику як прикріплення нижніх бобів – 25-27 см. Сорт 
озимого ріпаку Атлант витримує морози до -35° та є одним із 
найбільш морозостійких сортів. Сорти льону олійного є най-
кращими по вмісту олії, а сорт Ківіка – перший сорт льону олій-
ного в Україні, який використовується на харчі та інш.  

Інститутом ведеться плідна співпраця з зарубіжними науко-
вими установами Росії, Сербії, Молдови, Білорусії та ін. 

У Державний Реєстр сортів рослин придатних для поширен-
ня в Україні на 2011 рік внесено 71 сорт та гібрид селекції інсти-
туту. 

Аналіз селекційних досягнень Інституту олійних культур у 
системі НААНУ в 2011р. показав, що з усіх вітчизняних сортів 
та гібридів олійних культур, представлених у Реєстрі, 64 % 
складають інновації селекції науково–дослідних установ сис-
теми НААН, із них 30 % – селекції ІОК НААНУ. Лідируючі по-
зиції інститут займає по наступних культурах: рицина, кунжут, 
молочай – 100% сорти селекції ІОК НААН, гірчиця сарептська 
озима – 80 % сорти нашої селекції; сафлор – 75 %, рижій та 
гірчиця сарептська –71 %; льон олійний – 67 %, суріпиця яра, 
чуфа, мак – по 50 % складають сорти селекції інституту 
(Табл. 1). 

Сорти та гібриди соняшника селекції НДУ системи НААНУ 
у Реєстрі сортів рослин, серед вітчизняних, займають 47%, із 
них селекції ІОК – 21%. Соя займає – 10% із 79% по системі 
НААН. Невисокі показники маємо по селекції гірчиці білої 
(29%) та ріпаку ярого (17%). По ріпаку озимому сорти установ 
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системи НААНУ  займають 51% від загальної кількості вітчиз-
няних сортів, із них – 21% сорти нашого інституту. 
ТАБЛИЦЯ 1. СОРТИ ТА ГІБРИДИ ІОК НААНУ У РЕЄСТРІ СОРТІВ 
РОСЛИН ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ НА 2011 РІК. 

Кількість сортів та гібридів, шт. 
Культура 

вітчизняних установ сис-
теми НААН ІОК НААН 

Питома вага 
по системі 
НААН, % 

Питома вага 
ІОК НААН, 

% 
Соняшник 131 62 13 47 21 
Соя 96 76 8 79 10 
Ріпак озимий 37 19 4 51 21 
Ріпак ярий 24 12 2 50 17 
Льон кудряш 14 12 8 86 67 
Рижій ярий 7 7 5 100 71 
Гірчиця біла 8 7 2 87 29 
Гірчиця сарептська 9 7 5 78 71 
Гірчиця сарептська 
озима 

5 5 4 100 80 

Рицина 4 4 4 100 100 
Мак 12 6 4 50 67 
Кунжут 5 5 5 100 100 
Суріпиця яра 2 2 1 100 50 
Смиковець їстів-
ний (чуфа) 

2 2 1 100 50 

Редька олійна 4 2 1 50 50 
Молочай чиновий 1 1 1 100 100 
Сафлор красиль-
ний 

4 4 3 100 75 

Всього 365 234 71 64 30 

ТАБЛИЦЯ 2. ДИНАМІКА ЗМІНИ КІЛЬКОСТІ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ 
СЕЛЕКЦІЇ ІОК НААНУ У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ СОРТІВ РОСЛИН 
ЗА 2009–2011 РР. 

Культура 2009 р. 2010 р. 2011 р. Відхилення, % 
Соняшник 11 11 13 15 
Соя 8 8 8 0 
Ріпак озимий 4 4 4 0 
Ріпак ярий 2 2 2 0 
Льон кудряш 7 8 8 12 
Рижій ярий 4 5 5 20 
Гірчиця біла 1 1 2 50 
Гірчиця сарептська 6 5 5 –20 
Гірчиця сарептська озима 3 4 4 25 
Рицина 4 4 4 0 
Мак 4 4 4 0 
Кунжут 5 5 5 0 
Суріпиця яра 1 1 1 0 
Смиковець їстівний (чуфа) 1 1 1 0 
Редька олійна 1 1 1 0 
Молочай чиновий 1 1 1 0 
Сафлор красильний 1 2 3 67 
Всього 64 67 71 10 

У Державному Реєстрі сортів рослин придатних для по-
ширення в Україні на 2011 рік спостерігається позитивна ди-
наміка збільшення кількості сортів та гібридів селекції ІОК 
НААНУ з таких культур: сафлор – 67%, гірчиця біла – 50% , 
гірчиця сарептська озима – 25%, рижій – 20%, соняшник – 
15%, льон олійний – 12%. По інших культурах змін не відбу-
лося і лише по гірчиці сарептській  – -1 сорт (–20%). Загалом, 
кількість сортів та гібридів селекції ІОК НААНУ за 2009–2011 
роки у Державному Реєстрі сортів рослин збільшилась на 
10% (Табл. 2). 

Трансфер, просування та реалізація своїх інноваційних 
розробок на наукоємний ринок України – актуальне завдання 
над яким працюють науковці  Інституту олійних культур. Голо-
вним напрямом у цій роботі стала комерціалізація результатів 
завершених наукових розробок. Для цього проаналізовано і 
поповнено базу даних сортів та гібридів олійних культур селе-
кції інституту, придатних для виробництва в Україні, згідно 
ареалу їх поширення в регіони країни. Для просування науко-
ємної продукції в інституті проводяться міжнародні, всеукра-
їнські, міжрегіональні, обласні, районні конференції, семінари, 
виставки, «Дні поля», круглі столи; ведеться плідна робота з 
редакціями газет та журналів, у системі Інтернет. 

Інноваційна продукція інституту впроваджується практич-
но в усіх областях України та АР Крим. Від укладення ліцен-
зійних договорів у 2006-2010 роках отримано 5213,6 тис. грн., 
від укладення господарських договорів – 9027,2 тис. грн. У 
2011році укладено 241 угоду на суму 2606,8 тис. грн. 

Перелік сортів та гібридів селекції Інституту олійних куль-
тур НААН, внесений до Державного Реєстру сортів рослин 
придатних для поширення в Україні на 2011 рік: 

1.  Соняшник: сорти - Запорізький кондитерський, 
Прометей, гібриди - Запорізький 26, Запорізький 28, 
Запорізький 32, Байда, Надійний, Сувенір, Славянин, 
Рябота, Каменяр, Регіон, Політ – 2. 

2.  Соя - Сонячна, Срібна, Спринт, Офелія, Лара, Сед-
міца, Маша, Шарм. 

3.  Ріпак озимий – Атлант, Анна, Соло, Стілуца. 
4.  Ріпак ярий – Отаман, Обрій. 
5.  Льон кудряш - Південна ніч, Дебют, Айсберг, Ор-

фей, Золотистий, Славний, Ківіка, Водограй 
6.  Рижій посівний – Степовий, Міраж, Престиж, Сла-

вутич, Зевс. 
7.  Гірчиця сарептська - Тавричанка, Мрія, Світлана, 

Дижонка, Ретро, 
8.  Гірчиця біла – Запоріжанка, Талісман. 
9.  Рицина звичайна – Олеся, Хортицька 1, Хортицька 

3, Хортичанка. 
10. Мак  - Жар, Корал, Колорит, Кристал. 
11. Кунжут  - Боярин, Гусар, Ілона, Кадет, Надія. 
12. Суріпиця яра – Діамант. 
13. Гірчиця сарептська озима – Аннушка, Венера, 

Деметра, Новинка. 
14. Смикавець їстівний - Новинка 
15. Сафлор красильний – Живчик, Лагідний, Соняч-

ний 
16. Редька олійна -  Факел. 
17. Молочай чиновий – Запорізький. 

За додатковою інформацією звертайтеся: 70417, м. 
Запоріжжя, с. Сонячне, вул. Інститутська, 1 

Тел/факс (061)223-99-50, 223-99-75,  тел. (061)223-99-59, 
E-mail: imkua@mail.ru, сайт: http://imk.zp.ua 

УДК :67.304.3                                                                                     І.В.Чехова, зав. відділу; Е.В.Гайдаш, н.с.; З.С.Карасюк, с.н.с.; 
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 

ПАТЕНТНО-КОН'ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Сьогодні перед агропромисловим комплексом України по-

стають досить складні завдання переведення виробництва на 
інноваційний шлях розвитку з високим рівнем конкурентосп-
роможності. 

Інноваційний розвиток агропромислового виробництва зу-
мовлюється багатьма чинниками: це і високий інтелектуаль-
ний потенціал суспільства, і рівень фінансування наукових 
досліджень і розробок, і сформована система менеджменту в 
галузі трансферу результатів науково-дослідних робіт агро-
формуванням і, безумовно, формування повноцінного ринку 
науково-технічної продукції і відповідної його інфраструктури. 

В нинішніх умовах винахідництво – це складна, динамічна 
соціально-економічна система, наслідки якої відображаються 
в науково-технічній і господарській сферах діяльності, нероз-
ривно пов'язаних між собою. 

Для поліпшення результатів у сфері інтелектуальної твор-
чості необхідно налагодити активну роботу, провадити непе-
рервний пошук. Основними джерелами інформації для патен-

тних підрозділів є патентна інформація, описи винаходів, ре-
ферати винаходів. 

Патентно-кон'юнктурні дослідження проводяться з метою 
обґрунтованого визначення напрямку досліджень, досягнення 
високих техніко-економічних показників та включення неви-
правданого дублювання. Патентні дослідження дають можли-
вість визначити технічний рівень і тенденції розвитку об'єктів 
техніки і технологій, їх патентоспроможність та патентну чис-
тоту.  

Кон'юнктурні дослідження на предмет конкурентоспромо-
жності розробок провадилися з метою виявлення перспектив-
ності напрямків досліджень та розробки прогнозної оцінки до-
сліджень. 

Патентно-кон'юнктурні дослідження, які проводилися в Ін-
ституті олійних культур НААНУ поділяються на початкові, про-
міжні та заключні з оформленням патентного формуляра. 
Процес досліджень включає наступні етапи: 

• збір патентної документації по всім країнам за період дії 
патенту; 

mailto:imkua@mail.ru
http://imk.zp.ua
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• пошук і аналіз патентно-кон'юнктурних даних по світових 
ринках; 

• аналіз науково-технічної літератури; 
• вивчення кон'юнктурно-економічної інформації, статистич-

них даних, промислових каталогів, галузевих довідників. 
В процесі досліджень виявлено патенти-аналоги. Прове-

дено аналіз сфер та характеру патентної політики тієї чи ін-
шої фірми. В результаті стає можливим отримати висновок 
про конкурентоспроможність тієї чи іншої розробки. 
ТАБЛИЦЯ 1.ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ІНСТИТУТУ 
ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР, ЗАРЕЄСТРОВАНІ ПРОТЯГОМ 2006–2010 РР. 

ПРИСТРОЇ Номер та дата  
реєстрації 

Молотарка зернозбирального комбайна № 79881 від 25.07.2007 Збирання 
врожаю Жатка для збирання насіння соняшнику № 86712 від 12.05.2009 

Пристрій для висіву насіння та добрив у 
ямки 

№ 80340 від 10.09.2007 

Ручна сівалка № 84817від 25.11.2008 
Висівна система № 92994 від 27.12.2010 

Висів на-
сіння 

Сівалка № 50946 від 25.06.2010 
Пристрій для контейнерного сушіння сипких 
матеріалів 

№ 77294 від 15.11.2006 

Пристрій для фільтрування № 78790 від 25.04.2007 
Установка для просіювання матеріалів № 78286 від 15.03.2007 

Доробка 
насіннєво-
го матері-

алу 
Роторний щітковий просіювач № 89851 від 10.03.2010 

Енергоз-
береження 

Геліонагрівач рідини № 88215 від 25.09.2009 

СПОСОБИ 
Збирання 
урожаю 

Спосіб збирання зернових культур та насін-
никових трав 

№ 79898 від 25.07.2007 

Спосіб одержання білкового борошна із ма-
кухи олійного насіння 

№ 74880 від 15.02.2006 

Спосіб післязбиральної доробки гібридного 
насіння соняшнику 

№ 37989 від 25.12.2008 

Спосіб одержання паливних брикетів з олі-
євмісної сировини 

№ 87604 від 27.07.2009 
Технологі-

чні 

Спосіб одержання паливних брикетів з 
олійної сировини 

№ 87579 від 27.07.2009 

Поживне середовище для оцінки життєзда-
тності пилку кунжуту 

№ 75654 від 15.05.2006 

Спосіб оцінки морозостійкості озимого ріпа-
ку 

№ 32060 від 12.05.2008 

Спосіб селекції сої на стійкість проти білої 
гнилі 

№ 83860 від 26.08.2008 

Спосіб відбору насіння батьківських ліній 
соняшнику 

№ 34654 від 26.08.2008 

Спосіб вирощування озимого ріпаку в умо-
вах штучного клімату 

№ 82552 від 25.04.2008 

Спосіб отримання дігаплоїдних рослин 
льону 

№ 84732 від 25.11.2008 

Селекція 

Спосіб визначення морозостійкості рослин № 50947 від 25.06.2010 
Спосіб підвищення родючості грунту № 12801 від 15.03.2006 
Спосіб одержання органічного добрива № 12792 від 15.03.2006 
Спосіб вирощування молочаю № 74943 від 15.02.2006 
Спосіб вирощування сафлору № 74710 від 16.01.2006 
Спосіб вирощування гібридного насіння со-
няшнику 

№ 79589 від 10.07.2007 

Спосіб вирощування гібридного насіння со-
няшнику 

№ 79747 від  25.07.2007 

Спосіб вирощування просапних культур № 84943 від 10.12.2008 
Спосіб вирощування гібридного насіння со-
няшнику 

№ 37992 від 25.12.2008 

Спосіб вирощування чуфи № 84290 від 10.10.2008 
Спосіб вирощування олійних культур № 41285 від 12.05.2009 
Спосіб сівби насіння та внесення добрив № 86592 від 12.05.2009 
Спосіб вирощування соняшнику № 88954 від 10.12.2009 
Спосіб сівби просапних культур № 50948 від 25.06.2010 
Спосіб сівби насіння та внесення добрив № 49580 від 26.04.2010 
Спосіб боротьби з бур’янами на посівах 
просапних культур 

№ 48745 від 25.03.2010 

Підвищен-
ня урожаю 

Спосіб вирощування соняшнику № 49582 від 26.04.2010 

Треба зазначити, що останніми роками в нашій науковій 
установі активізувалася розробка, як з формування об'єктів 
права інтелектуальної власності, так і набуття ними правово-
го захисту при комерціалізації завершених наукових розробок.  

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав 
на винаходи і корисні моделі» об'єктом винаходу може бути 
продукт (пристрій) та спосіб. Об'єктом корисної моделі може 
бути конструктивне виконання пристрою. Винахід можна трак-
тувати як появу чогось нового. 

У сфері створення і охорони об’єктів інтелектуальної власно-
сті за період 2006 – 2010 рр. Інститутом олійних культур НААНУ 
отримано 36 патентів на винаходи та корисні моделі, які про-
понується до впровадження у виробничий процес сільськогос-
подарських підприємств (Табл. 1).  

Серед них шістнадцять способів направлені на підвищен-
ня врожайності. Здавалося б одна мета, але вона досягаєть-
ся різними шляхами і кожен з них унікальний і має право на 

життя. Винаходи можна використовувати при сівбі просапних і 
інших с.-г. культур з використанням звичайного рядкового, з 
шириною міжряддя 15 см, та вузько рядкового способу сівби.  

Серед них є і раціоналізаторський припосівний розподіл 
на різних рівнях насіння у ґрунті, підвищення врожайності 
шляхом поліпшення умов розвитку культури, шляхом бороть-
би з небажаною рослинністю з використанням хімічних засо-
бів, отримання високих врожаїв за рахунок науково обґрунто-
ваного поєднання агроприйомів. 

Особливої уваги заслуговує такий дешевий та ефективний 
засіб підвищення родючості ґрунту, як використання сидера-
льних культур та приготування органічних добрив із рослин-
них залишків.  

Вагоме місце у наукових дослідженнях відводиться пер-
винному насінництву гібридів соняшнику і інших с.-г. культур. 
Задачею винаходів є збільшення виходу з одиниці площі пов-
ноцінного насіння на ділянках розмноження та гібридизації 
соняшнику нарівні зі зменшенням витрат на його отримання. 
Є в арсеналі спосіб вирощування шляхом підвищення агро-
метеорологічних умов. 

Підвищення ефективності використання добрив шляхом 
більш раціональної локалізації при сівбі по обсягу живлення, 
підвищення якості припосівного розподілу насіння у ґрунті, 
припосівного розподілу добрив у ґрунті, спрощення конструк-
ції висівної системи і підвищення її роботи, таку задачу ста-
вили перед собою автори винаходів. 

Велику увагу приділяють науковці Інституту олійних куль-
тур НААНУ селекційному процесу. Метою таких робіт є при-
скорення селекційного процесу за рахунок швидкого одер-
жання гомозиготного лінійного матеріалу, швидкої діагностики 
життєздатності та стійкості до факторів навколишнього сере-
довища на розробленому штучному поживному середовищі, 
шляхом зменшення витрат енергетичних ресурсів, можли-
вість отримання генетично чистих ліній соняшнику.  

Спосіб селекції сої на стійкість проти білої гнилі дає змогу, 
не зважаючи на погодні умови, провести оцінку та відбір се-
лекційних зразків стійких проти білої гнилі. Також є спосіб 
прискорення оцінки сортозразків озимого ріпаку на морозо-
стійкість, позбавляючи залежності від погодних умов та зни-
ження трудоємкості процесу досліджень. 

Забезпечення збирання врожаю з мінімальними втратами 
та пошкодженнями зерна є метою винаходів «Спосіб збиран-
ня зернових культур та насінникових трав» та «Молотарка зе-
рнозбирального комбайна».  

Винахід «Жатка для збирання насіння соняшнику» напра-
влений на вдосконалення жаток для збирання соняшнику і 
ставить на меті підвищення надійності виконання технологіч-
ного процесу збирання насіння соняшнику. 

Отримати якісніший насіннєвий матеріал можна з викори-
станням способів післязбиральної доробки гібридного насіння 
соняшнику. Патент на винахід «Пристрій для контейнерного 
сушіння сипких матеріалів» може бути використаний у сільсь-
кому господарстві, харчовій і хімічній галузях промисловості 
для контейнерного сушіння сипких матеріалів. Запропонова-
ний пристрій для фільтрування забезпечує безперервний 
процес фільтрації з постійною продуктивністю, механічним 
видаленням осаду і високою якістю фільтрату може бути ви-
користаний у хімічній, харчовій і переробній промисловості. Із 
макухи олійного насіння вченими нашого інституту пропону-
ється виробляти білкововміщуючі продукти в олієжировій, 
хлібопекарській, кондитерській галузях, а також у сільському 
господарстві і медицині.  

Запропоновані методи просіювання дозволяють інтенси-
фікувати процес виділення білкової фракції і забезпечують 
регулювання продуктивності просіювача по вихідній сировині і 
можуть бути використані не тільки в міському господарстві, а і 
в медицині, переробній харчовій та інших галузях промисло-
вості. 

Задачу по створенню екологічно чистих паливних брике-
тів, вихідною сировиною для яких є лушпиння і мучіль насіння 
соняшнику вирішує винахід «Спосіб одержання паливних бри-
кетів з олієвмісної сировини».  

До технології переробки олієвмісної сировини, наприклад, 
насіння соняшнику, ріпака, гірчиці, льону, рижію, сафлору та 
ін. стосується патент «Спосіб одержання паливних брикетів з 
олієвмісної сировини» для виробництва паливних брикетів. 
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Винахід «Геліонагрівач рідини» дозволяє підвищити кое-
фіцієнт корисної дії геліонагрівача, і може бути використаний 
в сільському господарстві, переробній та інших галузях про-
мисловості. 

Таким чином, використання раціоналізаторських пропози-
цій, винаходів і промислових зразків, надає можливість під-
вищити рівень продуктивності праці і якості продукції, створи-
ти нові види продукції, знизити матеріальні витрати, що у під-
сумку покращить техніко-економічні показники діяльності під-
приємств. Завдяки науково-технічному прогресу можна вже 
найближчим часом забезпечити комплексне використання 

народногосподарських ресурсів, створити на основі винахо-
дів, принципово нові техніку і технологію, які здатні істотно 
підвищити продуктивність праці, якість і конкурентоспромож-
ність продукції на ринках збуту. 
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СТРАХУВАННЯ ОЗИМИНИ - МОЖЛИВОСТІ ТА ДІЙСНІСТЬ 
Світовий досвід ведення сільськогосподарського вироб-

ництва свідчить про відсутність повного впевнення відносно 
отримання очікуваного врожаю сільськогосподарських куль-
тур навіть при дуже високому рівні агротехнологій. Особливо 
це стосується вирощування озимих культур, де ризик досягає 
максимуму. На жаль, самовпевненість деяких працівників аг-
рарного сектора та недовіра до діяльності страхових компаній 
призводить не тільки до моральних травм, але й до втрати 
можливості уникнути суттєвих матеріальних збитків внаслідок 
загибелі або пошкоджень посівів.  

Серед зернових культур України найбільш вагоме місце 
займає озима пшениця, значні площі якої розташовані майже 
в усіх грунтово-кліматичних зонах та складають головний ре-
сурс зернового потенціалу країни. Що стосується озимих жи-
та, ячменю, то вирощування цих культур практикується на 
значно менших територіях.  

 Погодні умови осінньо-зимового періоду 2011-2012 років 
ще раз підтвердили глибокий сенс висліву - «немає неперед-
бачених ризиків – існує лише ризикована непередбаче-
ність…». Значна кількість посівів озимини, на яку вже підра-
ховували ринкові прибутки 2012 року… закінчилась масовим 
весняним пересівом та літнім підпалом. 

Висока врожайність та вагомий валовий збір зерна озимої 
пшениці в умовах вегетації 2010-2011 років сприяла, на жаль, 
деякій заспокоєності відносно майбутньої долі посівів озими-
ни, що була висіяна під врожай 2012 року. Але природа дуже 
швидко нагадала вагомість ще одного відомого класичного 
висліву відносно «… врожайного року, який прокладає шлях 
неврожаю». Особливо це має місце у випадках відвертого не-
хтування загальних законів землеробства, що дуже часто має 
місце у сучасності заради отримання сьогоденного прибутку 
будь-якою ціною.  

Слід відзначити окремо, що навіть при повному додер-
жанні принципів та вимог сучасної агротехніки вирощування 
озимини, весь час існує небезпека настання раптової події, 
яка знищить всі зусилля для отримання високого та якісного 
врожаю. Щоб хоча б частково запобігти таких випадків, засто-
совується страхування озимих культур, альтернативи якому 
ще не знайдено. 

 Відносно страхових ризиків, на випадок яких проводиться 
страхування посівів озимих культур, найчастіше передбача-
ється негативна дія низьких температур, що охоплює досить 
великий перелік зимових природних явищ та в практиці світо-
вого страхування має назву “зимові ризики”. У той же час 
причиною пошкодження рослин можуть бути і несприятливі 
осінні умови, які не дозволять досягти необхідного стану ози-
мини для входження у зиму. Зрозуміло, що у таких випадках 
не існує сенсу проводити страхування відносно негативної дії 
виключно зимових ризиків. 

 Існує досить обґрунтована тенденція при страхуванні 
врожаїв озимини розподіляти в методичному відношенні два 
напрями: страхування взагалі від комплексу ризиків, які ма-
ють місце на протязі вегетаційного періоду та страхування 
тільки від специфічно зимових ризиків. У зв’язку з цим страху-
вання озимих культур може проводитись або у відношенні 
зимових ризиків, серед яких треба відзначити вимерзання, 
ожеледиця, випирання, випрівання та вимокання, або у від-
ношенні найбільш розповсюджених звичайних ризиків протя-
гом весняно-літнього вегетаційного періоду. 

Найбільш важливим, з урахуванням агрометеорологічних 
умов 2012 року, є визначення здатності існуючих зараз рос-
лин озимої пшениці продовжувати нормальну вегетацію після 
проходження термального весняного кордону. В першу чергу 
це стосується проблемних полів або їх часток, де стан рослин 
відносно їх життєздатності викликає сумнів. Використовують-
ся відомі методи дослідження, по результатах яких є обґрун-
тована можливість прогнозувати подальшу долю масивів ріл-
лі, що призначались для вирощування озимої пшениці. 

МЕТОДИ  ВИЗНАЧЕННЯ  ЖИТТЄЗДАТНОСТІ  
ОЗИМИХ  КУЛЬТУР  ПІСЛЯ  ПЕРЕЗИМІВЛІ :  

МЕТОД  МОНОЛІТ ІВ  
Для використання даного методу в типових ділянках поля 

відбирають грунт із рослинами (так називаний моноліт) розмі-
ром 30х30 см і товщиною 15 см.  

Моноліти поміщають у дерев'яні коробки і перевозять у 
приміщення з температурою +5…+10 градусів по Цельсію для 
розмороження. Після повного відтанення (як правило 1 – 1,5 
доби) моноліти поміщають у тепле, добре освітлене примі-
щення з температурою + 17...+20 градусів по Цельсію. 

 Верхню частину рослин на висоті 5-7 см від поверхні ґру-
нту зрізують, а частину, що залишилася, поливають водою кі-
мнатної температури, не допускаючи пересихання моноліту. 
Попередню оцінку життєздатності рослин можна проводити 
через 10 днів, а остаточну – через 2-3 тижні. 

Візуальна оцінка рослин дозволяє оцінити їхню життєзда-
тність. Якщо спостерігається, як мінімум, відростання листо-
вих пластинок, то такі рослини варто вважати життєздатними. 
У випадку ж утворення нових листків і вузлових коренів сумні-
вів у життєздатності рослин немає. 

Метод монолітів дає найбільш достовірну оцінку життє-
здатності посівів озимих культур. Відбирати моноліти необ-
хідно 25 січня, 20 лютого, 10 березня, 20 березня, а також пі-
сля сильних знижень температури або впливи інших несприя-
тливих чинників. 

 ВОДЯНИЙ  МЕТОД  
Водяний метод дає можливість більш швидкої оцінки ста-

ну рослин озимих культур. Однак його вірогідність дещо ниж-
че методу монолітів.  

У типових місцях посіву разом із грудками ґрунту обереж-
но витягають рослини озимої пшениці (0,5 м у рядку). Потім їх 
розморожують і відмивають корені водою кімнатної темпера-
тури. Після відмивання кінці коренів обрізають на відстані 3-4 
см, а  ростки з листям на 5-6 см від вузла кущіння.  

Підготовлені рослини поміщають у дрібні ємності з водою, 
щоб вони були покриті вологою на 2-3 см вище рівня вузла 
кущіння і залишають у добре освітленому приміщенні з тем-
пературою + 18…+20°С. Воду в ємностях змінюють кожні два 
дні, тому що саме через цей проміжок часу життєздатні рос-
лини починають активно відростати, створюючи нові листочки 
і корінці. Ушкоджені екземпляри відростають слабо, а загиблі 
не утворять нових листків і коренів взагалі. 

 ЦУКРОВИЙ  МЕТОД  (РОЗРОБЛЕНИЙ  ІНСТИТУТОМ  
РОСЛИННИЦТВА  ІМ .  В .Я .ЮР 'ЄВА )  

Головною особливістю цукрового методу є використання 
для відростання рослин замість води розчину цукру. При 
цьому в живих рослин уже через добу спостерігається приріст 
листових пластинок 3-6 мм. Загиблі рослини приросту не да-
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ють. Остаточний облік життєздатності озимих культур прово-
дять через три доби. 

 МЕТОД  ЗАБАРВЛЮВАЧІВ  
Для визначення життєздатності рослин використовується 

реакція тканин рослини на рівні розміщення конуса наростан-
ня з такими хімічними барвниками як фуксин кислий і тетра-
зол. При контакті зрізів рослинних тканин на предметному 
склі з краплями цих барвників утвориться специфічне забарв-
лення. 

Фуксин забарвлює мертві тканини в яскраво-червоний ко-
лір, живі клітини залишаються слабо-зеленими або безбарв-
ними.  

Тетразол не змінює кольори загиблих тканин, а в живих 
клітинах утвориться хімічна сполука формазин, що має яск-
раво-малиновий або вишневий колір. 

 МЕТОД  БІОЛОГІЧНОГО  КОНТРОЛЮ  
Принцип методу полягає в спостереженні за конусом на-

ростання рослин, попередньо розкривши його від зачатків ли-
стків. У життєздатних рослин конус наростання пружний, блі-
до-зелений, що злегка опалесцирує. У загиблих екземплярів 
він млявий, мутний, із жовтувато-бурим і коричневим кольо-
ром.  

Візуальний аналіз варто проводити під бінокулярною лу-
пою. 

Коли питання відносно можливого продовження рослина-
ми озимої пшениці нормальної вегетації вирішені, виникає 
необхідність обґрунтованого прогнозування рівня врожайнос-
ті, яка має бути прийнята за основу при нарахуванні страхової 
суми. Безумовно, ця величина може бути досить приблизною, 
але вона віддзеркалює реальні можливості щодо очікуваного 
рівня врожайності. 

Застосування нижчевикладених методів доцільно прово-
дити у період початку або проходження повноцінної вегетації 
рослин у типових елементах посіву, які складають більшість 
того чи іншого поля. Застосування методів повинні здійсню-
вати фахівці із спеціальною агрономічною освітою. 

 В основу методу покладений математичний розрахунок 
польової врожайності зерна озимої пшениці, який використо-
вується у світовій практиці вирощування цієї культури при різ-
них грунтово-кліматичних умовах і різному стані посіву. За ви-
хідні дані враховується середня кількість рослин на одиниці 
площі і розмір міжрядь у см. 

Метод використовується для прогнозування врожайності 
озимої пшениці по стану посіву пізньої осені або на початку 
весни у фазі кущіння. Розрахунок врожайності передбачає 
деякі допущення, що включають середні цифрові значення 
параметрів біопродуктивності: 5 продуктивних стебел, 22 зе-
рен в колосі, маса 1000 зерен – 28 г. 

 МЕТОД  ВИЗНАЧЕННЯ  ВРОЖАЙНОСТ І  ЗЕРНА  
ОЗИМОЇ  ПШЕНИЦІ  ПРИ  ПОНОВЛЕННІ  ВЕГЕТАЦ І Ї  У  

ВЕСНЯНИЙ  ПЕРІОД   
Для визначення рівня врожайності використовують 

підрахунки по кількості рослин у рядку протягом відрізка 
30 см. Крім того, визначають дані по ширині міжряддя.  
РОЗРАХУНКОВІ РОЗМІРИ ПОТЕНЦІЙНОЇ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА 
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, Ц/ГА 

 Кількість рослин у рядку на відрізку 30 см 

Міжряддя, см 1 2 3 4 5 6 7 8 

ВРОЖАЙНІСТЬ, Ц/ГА 

15 6,3 12,6 18,9 25,2 31,5 37,8 44,1 50,4 

19 5,0 10,1 15,1 20,2 25,2 30,2 34,7 40,3 

22 4,4 8,2 12,6 17,0 20,8 25,2 29,6 34,0 

25 3,8 7,6 11,3 15,1 18,9 22,7 26,5 30,2 

30 3,2 6,3 9,5 12,6 15,5 18,9 22,1 25,2 

35 2,5 5,7 8,2 10,7 20,2 16,4 18,9 21,4 

Підрахунок рослин на відрізках проводять у 5-кратній 
повторності на типових пробних майданчиках розміром 
5 м х 5 м, які, у свою чергу, в п'ятикратній повторності 
розташовуються рівномірно по площі посіву. 

Отримані середні дані по кількості рослин озимої пшениці 
на відрізку 30 см зіставляють у нижченаведеній таблиці із 

шириною міжряддя. Знайдений результат і є очікувана 
врожайність. 

Приклад:  
Середня кількість рослин (із 25 повторень) на відрізку 

30 см складає 5 штук. Ширина міжрядь 18 см. Очікувана 
врожайність становить 25 ц/ га. 

 МЕТОД  ВИЗНАЧЕННЯ  ВРОЖАЙНОСТ І  ОЗИМОЇ  
ПШЕНИЦІ  В  ПЕРІОД  ФОРМУВАННЯ  ЗЕРНА  

В основу методу покладений математичний розрахунок 
польової врожайності зерна озимої пшениці, застосовуваний 
у світовій практиці вирощування цієї культури. За вихідні дані 
використовується середня кількість продуктивних стебел у 
рядку на відрізку 30 см і середня кількість зерен в однім коло-
сі. 

Метод використовується для прогнозування врожайності 
зерна озимої пшениці в період від настання фази воскової 
стиглості до фази повної стиглості зерна. Розрахунок врожай-
ності може бути зроблений як для посіву в оптимальному 
стані, так і для ушкоджених ділянок. 

Для визначення рівня врожайності необхідно провести на-
ступні спостереження та підрахунки: 

1. Підраховується кількість продуктивних стебел у рядку 
на відрізку 30 см. Підрахунок проводять для 5 відрізків на 5 
пробних майданчиках розміром 5 х 5 м, розташованих 
рівномірно по всій площі. Розраховують середню кількість 
продуктивних стебел на відрізку 30 см. 

2. Визначають середню кількість зерен у колосі. 
Визначення проводять для тих же відрізків і пробних 
майданчиків, що і при підрахунку продуктивних стебел. 

3. Вимірюють ширину межрядь у см. 
4. Використовують отримані дані для розрахунку 

очікуваної врожайності по формулі: 
Врожайність (ц/ га) = [(ПС х ЗК) : М] х 0,75, 

де ПС – кількість продуктивних стебел на відрізку 30 см, шт 
 ЗК – кількість зерен у колосі, шт 
 М – міжряддя, см 
 0,75 – коефіцієнт перерахунку 

Приклад: 
1. Середня кількість продуктивних стебел на відрізку 30 см 

– 30 шт 
2. Середнє число зерен у колосі – 25 шт 
3. Міжряддя – 20 см 
Врожайність зерна, ц/га = [(30 х 25) : 20] х 0,75 = 28,1 ц/га 
Таким чином, приведені методи розрахунку дозволяють 

здійснювати моніторинг і експертну оцінку посівів озимої пше-
ниці протягом усього періоду вегетації. Отримані дані можуть 
послужити основою для проведення страхового моніторингу 
посівів та попередніх страхових розрахунків. 

Немає сумніву в тому, що досвід вирощування озимої 
пшениці у ризикованих умовах різних ґрунтово-кліматичних 
зон України рано чи пізно обумовить розуміння виробників 
зерна обов’язково проводити страхування посівів або вро-
жаю. Серед різних методів та підходів до страхування ми до-
зволимо собі рекомендувати для застосування в аграрному 
секторі агроекологічне страхування, розроблене в Україні 
страховою компанією ЛЕММА.  

Чіткість та зрозумілість розрахунків, сучасний методичний 
підхід дозволяють: 

•  проводити страхування урожаїв сільськогосподарських 
культур незалежно від часу створення господарства та наяв-
ності статистичної інформації відносно історії полів та госпо-
дарства загалом; 

• заключати договір на страхування майбутніх урожаїв у 
будь-яку пору року стосовно бажання виробника сільськогос-
подарської продукції; 

• використовувати складову частину “Земельного Кадастру 
України” як сукупність вірогідних та необхідних відомостей 
щодо природного, господарчого та правового положення 
сільськогосподарських земель; 

• забезпечити виробників рослинницької продукції України 
надійно діючим страховим захистом на підставі погодно-
кліматичних умов регіону та агроекологічних показників про-
дуктивності ґрунтів в залежності від їх генетичного типу та ха-
рактеру використання.  
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М.Солоха, ІНСТИТУТ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ НААНУ 

АЕРОМОНІТОРИНГ ЗА ДОПОМОГОЮ ДПЛА 
Завданням кожного виду моніторингу є отримання опера-

тивної інформації. Він має бути своєчасним, охоплювати яко-
мога більшу територію (в нашому випадку, ґрунтів) та мати 
стільки повторень, скільки вимагає завдання. На нашу думку, 
за безконтактним (дистанційним) моніторингом майбутнє. Він 
здатен замінити наземні спостереження якщо не повністю, то 
значну їх частку, оскільки виконуватиме функцію вдоскона-
лення й доповнення вже існуючих систем моніторингу грунтів. 

Комплексність проблеми знаходиться як у фінансовій, так 
і у технічній площинах. Фінансовий бік цієї проблеми є 
строкатим. Достатньо великий вибір даних (чи то супутни-
кових, чи аерозйомок) є практично на будь-яку територію. В 
таблиці 1.1 наведено перелік країн, які надають послуги з 
дистанційного зондування. 

З наведених даних можна зробити висновок, що для зйо-
мки будь-якого поля потрібно витратити кілька тисяч гривень. 
А якщо виконати зйомку з роздільною здатністю на рівні рядка 
посівів, вартість становитиме десятки тисяч гривень. Таким 
чином, з фінансової точки зору, проведення моніторингу 
ґрунтів за допомогою космічних зйомок чи аерозйомки, за 
допомогою звичайних технічних засобів (літаків або супутни-
ків) у грошовому еквіваленті на сучасному етапі має велику 
вартість та є недоступним для звичайних господарств. При-
чому для аналізу ґрунтового покриву більш-менш придатними 
є знімки SPOT/P. 
ТАБЛИЦЯ 1.1. ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРНИХ КО-
СМІЧНИХ СИСТЕМ ЗЙОМКИ (ЗА ГЕРШЕНЗОНОМ, ТАРАКАНОВОЮ, 
ГІС- ОГЛЯД, СІЧЕНЬ 1997Р.). 

 
Супутник / се-

нсор 

 
Країна / аге-
нтство 

 
Кількість ка-

налів 

Вартість 
знімка, 

USD 

Ширина 
смуги зйом-
ки/ кадру 

Роздільна 
здатність 
м.в пікселі 

Вартість 
знімку пл. 

100км2, USD 
Meteosat / 

MVIRI 
Евр. косм. 
агентство 3 113 півкуля 2500 0 

NOAA / 
AVHRR США 5 115 2400км 1000 0 

Ресурс-О / 
МСУ-СК Росія 4 1300 600км 150 0,36 

IRS Індія 4 300 130км 36 2 
MOS Японія 4 316 100км 50 3 

Landsat / 
MSS США 4 1233 185х170км 80 4 

Ресурс-О / 
МСУ-Э Росія 3 200 45км 35 10 

Landsat / TM США 7 5180 185х170км 30 16 
Spot / XS Франція 3 2487 60км 20 69 
Spot / P Франція 1 3133 60км 10 87 

Щодо технічної сторони цієї проблеми. Космічний компо-
нент моніторингу, на наш погляд, уже не відповідає сучасним 
технічним вимогам, тому що супутник „Січ-2М” має роздільну 
здатність сенсору 8 м, це не дозволяє проводити зйомку з ви-
сокою роздільчою здатністю, яка необхідна для грунтового 
виду моніторингу. Усі види моніторингу, які проводяться зараз 
в Україні, зводяться до польотів на геліокоптерах типу МИ-2 
або Jonson та літаків АН-12, АН-2, тобто це лише аеромоніто-
ринг. Таким чином, жодна із зацікавлених в проведенні пов-
ноцінного моніторингу установ (господарство, науковий інсти-
тут тощо) не в змозі собі його дозволити. Альтернативою ае-
ромоніторингу  може стати використання безпілотних літаків. 
Переваги цього методу: 

• помірна ціна у порівнянні з космічними знімками, при кра-
щій якості знімка;  

• одержання знімків можливе в процесі польоту (відсутній 
період очікування, у разі потреби, можна скоригувати політ 
згідно вимог користувача в реальному часі); 

• висока роздільна здатність знімків (висота польоту на ви-
сотах 100-500 м над поверхнею землі); 

• можливість зйомки під хмарами; 
• можливість зйомки тільки одного поля, чи його частини, що 

є невигідним при космічній зйомці (наприклад тільки для од-
ного фермера); 

• неможливість отримання космічних знімків в «проблемних» 
районах, де заборонена зйомка (райони секретних або режи-
мних об’єктів), апарат може філігранно провести зйомку поля, 
яке прилягає до об’єкта. 

Створенням ДПЛА займаються вже кілька десятиліть роз-
винуті країни. До найбільш успішних проектів ДПЛА слід від-

нести напрацювання таких країн як США, Ізраїль, Японія, Ні-
меччина, Росія, Білорусь, Україна. На жаль, практично всі 
розробки створені для військових цілей. Нижче наведено пе-
релік наявних розробок ДПЛА (табл.1.2) . 
ТАБЛИЦЯ 1.2 – ПРИКЛАДИ РОЗРОБОК ДПЛА, ЯКІ МОЖУТЬ 
ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ДЛЯ АЕРОМОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ 
№ 
п/п 

Краї-
на 

Оріентовна ва-
ртість Назва проекту Короткий технічний 

опис Джерело інформації 

1 США 62 343$ Dragon Eye 
Вага – 2,3 кг 
Дальність – 4,5 км 
ТВ, ІК - камера 

http://ru.wikipedia.org/
wiki/Dragon_Eye   

2 США 2 500000$ MQ-1 Предатор 
Вага – 430 кг 
Дальність –  740 км 
ТВ, ІК - камера 

http://ru.wikipedia.org/
wiki/Predator  

3 Росія 
1,8 млн. руб. 
або 
468 000 грн. 

ZALA 421-08  

Вага – 1,9 кг 
Дальність –   15 км 
2 кольорові   камери, 
фотоапарат, теплові-
зор 

http://ru.wikipedia.org/
wiki/ZALA_421-08  

4 Росія Понад 20 000$ Пчела-1 Т 
Вага – 138 кг 
Дальність –   60 км 
ТВ-  камера 

http://ru.wikipedia.org/  

5 Росія Дані  
відсутні ZALA 421-06  

Вага –  12,5 кг 
Дальність 40 –   км 
Детектори радіації, 
хім.газів 

http://ru.wikipedia.org/
wiki/ZALA_421-06  

6 Росія 
60 000$ БРАТ 

 

Вага – до 3 кг 
Дальність 30 –   км 
2 ТВ-  камери 

http://dpla.ru/, 
http://dpla.ru/Brat  

7 Росія Дані  
відсутні 

„Дистанционно - 
пилотируемый 
самолёт общег-
ражданского 
применения для 
лесного хозяйс-
тва” 

Вага – 24 кг 
Дальність – до 100 км 
ТВ-камера  

http://www.rcmodels.ru
/bpla_dps.html    

8 Росія Дані  
відсутні Сплит 

Вага – 2,8 кг 
Дальність – до 97,5 км 
тепловізор  

http://1tt.ru/index.php?
productID=373  

9 Ізра-
їль 10000000$ Hermes 450 

Вага – 450 кг 
Дальність – 200 км 
електрооптичні, інфра-
червоні й лазерні дат-
чики 

http://ru.wikipedia.org/
wiki/Hermes_450  

10 Біло-
русь 

Дані  
відсутні 

Роботизирован-
ный малоразме-
рный беспилот-
ный Вертолет 
«Хаски» 

Вага – 90 кг 
Дальність – 100 км 
ТВ кольорова камера  

http://kvand.com/about
/bpla/  

11 Німе-
ччина 28000000000$ Eurohawk Дані відсутні http://legion.wplus.net/

news/pchela.shtml  

12 
 

Япо-
нія 5000000$ KZO 

Вага – 161 кг 
Дальність – 100 км 
комплекти Mucke и 
Fledermaus.  

http://www.weaponpla
ce.com/weapon/93  

13 Укра-
їна 

Дані  
відсутні Стрепет 

Вага – 200 кг 
Дальність – 1000 км 
ТВ кольорова камера, 
різні типи датчиків  

http://www.aviafilm.co
m.ua/ 

На основі аналізу таблиці можна зробити такі висновки. 
Далеко не всі ДПЛА можуть бути використані для моніторингу 
ґрунтів.  

Для цієї мети можна використовувати лише ті ДПЛА, що 
можуть злітати з непідготовлених поверхонь, або з руки, тоб-
то для можливості зйомок полів з будь-яким типом складності 
зйомки вага апарату має бути не більше 5 кг. Швидкість не 
повинна перевищувати 100 км/г; оптимальна швидкість - у ді-
апазоні  35-70 км/г, тому що фото- та відеозйомка має бути 
дуже чіткою. Вартість польоту не повинна перевищувати 
10000-40000 грн за кілька десятків квадратних кілометрів за 
один раз. Вартості ДПЛА, що наведені в таблиці, не відпові-
дають завданню проведення моніторингу ґрунтів (вартість від 
50 000 тис. умовних одиниць до кількох мільйонів). Тому для 
завдання ґрунтового моніторингу ми розробили власну кон-
цепцію ДПЛА моніторингу. 

ПЕРВИННИЙ  МЕТОДИЧНИЙ  ПІДХІД  ДО  
ПРОВЕДЕННЯ  АЕРОФОТОЗЙОМКИ  

В основу концепції ДПЛА покладено ідею, що у ДПЛА має 
бути наземний пілот. Тобто ми навмисно відмовилися від ав-
топілота. Технологія зйомки вже наводилася нами та пройш-
ла вдосконалення. Після виїзду на місце зйомки та запуску 
апарату, проводиться політ по тв-камері згідно плану марш-
руту, з послідовним зніманням поверхні ґрунту фотоапара-
том. Після повернення апарату, з нього знімається необхідна 
інформація у вигляді фотографій, після цього зводиться до 
цілого за допомогою ГІС-методів.  

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://dpla.ru/
http://dpla.ru/Brat
http://www.rcmodels.ru
http://1tt.ru/index.php
http://ru.wikipedia.org/
http://kvand.com/about
http://legion.wplus.net/
http://www.weaponpla
http://www.aviafilm.co
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У результаті проведених польотів, установлено, що розрі-
зняти посіви, ліс, водні об’єкти тощо не складно. ДПЛА відпо-
відає завданню оперативного моніторингу, надає можливість 
проводити його своєчасно та в кілька разів дешевше, ніж за-
гальноприйнятий вид авіамоніторингу. Так, за кілька годин 
можна облітати від 50 до 100 кв.км у залежності від мети зйо-
мки. Крім того, ДПЛА є досить компактним, тому може пере-
возитися як ручний вантаж що є додатковою перевагою цього 
методу зйомки. 

 У майбутньому є можливість 
скоротити кількість операторів ДПЛА 
до 1 чоловіка (зараз 2) за рахунок 
побудови стартового пересувного 
майданчика (зараз здійснюється „ви-
літ з руки”). Таке проведення зйомки 
потребує удосконалення, а саме: по-
трібно встановити відеопередавач і 
приймач для отримання знімків та 
відео- в режимі реального часу. До-
сить складно витримувати „лінію го-
ризонту” для отримання необхідної 
лінії фотоапарата, тому буде розро-
блено та встановлено необхідне до-
даткове устаткування для вирішення 
цієї технічної проблеми. Для прове-
дення ґрунтової зйомки потрібно змі-
нити фотоапарат на кольоровий та 
дотримуватися певних правил зйом-
ки, щоб отримати точні знімки, для ідентифікації поверхні.  

УДОСКОНАЛЕНИЙ  МЕТОДИЧНИЙ  ПІДХ ІД  ДО  
ПРОВЕДЕННЯ  АЕРОФОТОЗЙОМКИ  

Для проведення аерофотозйомки за удосконаленою ме-
тодикою ми змінили концепцію проведення зйомки (змінили 
лінійну зйомку на площинну, методичний підхід до зйомки на 
концепцію зйомки для точного землеробства) та технічні мо-
жливості ДПЛА (доповнили кольоровим фотоапаратом та си-
стемою стабілізації польоту).  

В основі наукової концепції точного землеробства лежать 
уявлення про існування неоднорідностей (грунту, с.-г.культур) 
в межах одного поля. Для оцінки й виявлення цих неоднорід-
ностей використовуються новітні технології, такі як системи 
глобального позиціонування (GPS, ГЛОНАСС, ГАЛІЛЕО), 
спеціальні датчики, аерофотознімки й знімки з супутників, а 
також спеціальні програми для агроменеджменту на базі гео-
інформаційних систем (ГІС).   

Зібрані дані використовуються для більш точної оцінки оп-
тимуму щільності висіву, розрахунку внесення добрив і засо-
бів захисту рослин (ЗЗР), більш точного прогнозу врожайності 
й фінансового планування такого виду землеробства.  

Мета, яку ставить фермер, при обробці поля відображає 
суть концепції точного землеробства: збільшити врожайність 
й скоротити витрати. На питання, як це зробити, спеціалісти в 
кращому випадку запропонують використати GPS й результа-
ти космічної зйомки. Застерігаючи при цьому, що результати 
будуть доступні після замовлення зйомки через 1-4 тижні (в 
найкращому випадку через 3 доби). При цьому найкраща 
роздільна здатність знімку буде 15-30 м/пік сель. [П.Т.Гибсон, 
В.А.Забалуев, А.Г.Тарика, Д.М.Оноприен-ко. Новые техноло-
гии для проведения исследований в области рекультивации 
нарушенных земель].  

Результати традиційної аерофотозйомки більш вартісні, 
дешевше така зйомка з парапланів. Але всі вони разом нере-
нтабельні, якщо знімати необхідно тільки одне або кілька по-
лів (до 25), тому що продуктивність найдешевшого виду зйом-
ки з параплану коливається від 10 000 – 30 000 рублів або 
6000 грн. Тому постає питання: як забезпечити оперативний 
моніторинг для виконання основних положень концепції точ-
ного землекористування? 
РЕЗУЛЬТАТИ  ВИПРОБУВАНЬ  УДОСКОНАЛЕНОЇ  

МЕТОДИКИ   
В період з 2008 до осені 2010 року були проведені попе-

редні тестові випробування удосконаленого комплексу аеро-
моніторингу земель і посівів на території кількох областей 
України (досліджені поля в Харківський, Дніпропетровській, 

Миколаївській та Херсонської областях). У результаті були 
отримані аерофотознімки на 12 тестових полігонах (полях) з 
роздільною здатністю до 20 см. Критерієм вибору полігонів 
слугували: географічне положення (Степ, Лісостеп), різні цілі 
аналізу (виявлення фактів осолонцювання, скорочення ефек-
тивної площі посіву, витолочування, засмічення бур’янами й 
т.і.), аналіз погодних умов зйомки. А головне, відповідь на ос-
новне питання, чи рентабельно використання ДПЛА для точ-

ного землеробства. 
З технологічної й економічної 

точок зору використання цієї тех-
ніки дає кілька вагомих переваг. 
Дешевизна зйомки: порівняно з 
традиційними видами зйомок вар-
тість на порядок менша. Собівар-
тість зйомки одного гектара поля 
становитиме 3-8 грн.,  залежно від 
площі дослідження (чим більше, 
тим дешевше). 

Час отримання готових знімків 
обмежується тільки оперативними 
можливостями оператора й коли-
вається від кількох хвилин після 
посадки до півгодини при умові 
„зшивки” й географічної прив’язки 
поля. 

Даний комплекс є транспорта-
бельним. Він не розбирається й 

може перевозитися в зібраному стані в багажнику легковика. 
Час розгортання комплексу не перевищує 5 хвилин, що до-
зволяє значно збільшити його мобільність.  

Аналіз знімків, які були отримані в результаті аерофото-
зйомки з ДПЛА дозволяє зробити цілий ряд проміжних висно-
вків. А саме: отримані знімки можна використовувати при ін-
вентаризації земель. 

Для аналізу площі посівів сільськогосподарських куль-
тур. В результаті обробки отриманого знімку ГІС-методами 
(рис.1) було встановлено, що загальна площа поля складає 
7,5 га. Також спостерігалося випадання ділянок пшениці зага-
льною площею 0,5 га.  

Виявлення фактів і площ осолонцювання грунтів. 
Зйомка полів, що зрошувались або зрошуються, дозволила 
виявити ділянки осолонцювання на полі,  а також лінійні діля-
нки осолонцювання в результаті втрати зрошувальної води з 
труб. 

Освітлена лінія, що перетинає знімок знизу догори по діа-
гоналі – лінійна ділянка осолонцювання, що утворилася в ре-
зультаті втрати зрошувальної води з труб. Світла пляма в 
правому верхньому куті знімку – ділянка осолонцювання вна-
слідок поливів. 

Виявлення площ забруднення бур’янами сільськогоспо-
дарських культур. Відомо, що зображення сільськогосподар-
ських культур суттєво відрізняється від інших у видимому діа-
пазоні спектру [Ю.С.Тольчельников Оптические свойства ла-
ндшафтов., Л., 1974. С.47-50.]. Якщо взяти за основу цей 
факт і провести зйомку з цією метою, то виявиться, що площі 
засмічення бур’янами та інші факти впливу на площу посіву 
можна легко ідентифікувати. 

Використання комплексу ДПЛА дозволяє отримати потуж-
ний і оперативний інструмент при моніторингу земель і посі-
вів. Безперечно, рентабельність комплексу дозволяє з успі-
хом його використовувати в агробізнесі. Ця розробка може 
застосовуватись за такими напрямами: 

• агрономічному; 
• меліоративному; 
• технічному: удосконалюється тайм-менеджмент на рівні 

господарства (у тому числі поліпшується планування сільсь-
когосподарських операцій); 

• екологічному: зменшується негативний вплив сільського 
господарства на довкілля (наприклад, більш точна оцінка по-
треб культури в азотних добривах призводить до скорочення 
обсягів застосування азотних добрив); 

• економічному: ріст продуктивності й скорочення витрат 
підвищує ефективність агробізнесу (в тому числі скорочують-
ся витрати на моніторинг земель). 

 

Рис. 1. Прототип №3. Зліт. р-н Олексіївка, м.Харків 
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Н.М.Храпійчук, МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
В.В.Вишневський, СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

В.В.Мороз, ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТЕПОВОЇ ЗОНИ НААНУ 

СХЕМИ ОЕСР СОРТОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ                   
АБО КОНТРОЛЮ НАСІННЯ, ЯКЕ МАЄ ОБІГ           

У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 
Версія насіннєвих Схем ОЕСР 2012 року повністю відповідає змі-

сту попередньої версії "Насіннєві Схеми 2011р." Після погодження 
Радою ОЕСР змін, ухвалених на Щорічних зборах у 2011 році, друко-
вана версія стане доступною в середині 2012 року. 

Представлений нижче матеріал є фаховим перекладом оригіна-
льної версії "Насіннєвих Схем 2011 року", яка за структурою і змістом 
суттєво відрізняється від версії 2010 року, що досі в Україні вважа-
ється офіційною. 

У зв'язку з тим, що Україна приєдналася до участі у роботі ОЕСР 
поки що по двом насіннєвим Схемам, подано окремі найбільш важли-
ві розділи повної версії "Насіннєвих Схем 2011 року", а саме: Загаль-
ну частину, що стосується всіх насіннєвих Схем, Схему для насіння 
зернових та Схему для насіння кукурудзи і сорго. 

Повна версія "Насіннєвих Схем 2011 року" є загальнодоступною 
на офіційному сайті ОЕСР: www.oecd.org/tad/seed 

 Схеми OECР для сортової сертифікації або контролю насіння, що 
має обіг у міжнародній торгівлі  

ННААССІІННННЄЄВВІІ  ССХХЕЕММИИ  OOEECCРР  ««22001111»»..  ООББ''ЄЄДДННААННАА  ВВЕЕРРССІІЯЯ  за версією 
Ради ОЕСР від 28 вересня 2000 р. 

[С(2000)146/FINAL] з подальшими змінами [С(2007)122, С(2007)123, 
С(2007)128, С(2008)150, С(2008)151, С(2008)152, С(2008)153, С(2009)155 і 
С(2010)133] 

ОРГАНІЗАЦІЯ  ЕКОНОМІЧНОГО  
СПІВРОБІТНИЦТВА  ТА  РОЗВИТКУ  

ПАРИЖ 2011 рік 
Ø Цей документ є оновленою версією Насіннєвих Схем OECР. 

Він змінює собою попередню версію, «Насіннєві Схеми ОЕСР 
2010» (січень 2010р.) та включає всі зміни, які були погоджені під 
час Щорічного засідання 2010р. і ухвалені Комітетом з питань 
сільського господарства та Радою ОЕСР.  
Ø У виданні 2011 року відображено внесення змін до Правил 

щодо приєднання нових країн до Схем, що було погоджено Радою 
ОЕСР в листопаді 2010 року [С(2010)133].  
Ø Також, це видання включає повідомлення про розширення 

участі Південної Африки в Схемі для зернових культур, кукурудзи 
та сорго [TAD/CA(2010)10] та повідомлення про консолідацію 
Правил насіннєвих Схем ОЕСР [TAD/CA(2010)18].  
Ø В липні 2008 року Рада ОЕСР прийняла рішення делегувати 

компетентний орган до Комітету з питань сільського господарства 
для погодження Змін, внесених у додатки до Кодів та Схем ОЕСР 
[С(2008)120].  
Ø Відповідно до цього рішення, Комітет з питань сільського гос-

подарства погодив в 2010 році наступні зміни до насіннєвих Схем 
ОЕСР: Зміни до Правил щодо прийняття сортів [TAD/CA(2010)9] та 
Зміни до Правил щодо розмноження закордоном [TAD/CA(2010)19].  

ЧАСТИНА  І   

ІНФОРМАЦ ІЯ  ЮРИДИЧНОГО ТА ЗАГАЛЬНОГО  
ХАРАКТЕРУ ,  ЯКА Є  СПІЛЬНОЮ  ДЛЯ  ВСІХ  НА-
СІННЄВИХ  СХЕМ .  2011 РІК .  РІШЕННЯ  РАДИ   
щодо перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації або 
контролю насіння, призначеного для міжнародної тор-
гівлі [C(2000)146FINAL від 28 вересня 2000 року, із до-
повненнями С(2003)18, С(2003)23, С(2004)97, С(2005)38, 
С(2005)171, С(2006)53, С(2006)71, С(2006)75, С(2007)12, 
С(2007)123, С(2007)128 та ] 

РАДА, 
• зважаючи на Статтю 5 а) та с) Конвенції Організації еконо-

мічного співробітництва та розвитку від 14 грудня 1960 р.;  
• зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо 

перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння трав та 
олійних культур, призначеного для міжнародної торгівлі 
[C(88)68 (Final)], зі змінами та доповненнями від 19 березня 
1991 року [C(91)19/FINAL], 19 травня 1992 року 
[C(92)53/FINAL], 2 грудня 1993 року [C(93)l 19/FINAL], 27 груд-
ня 1993 року [C(93)120/FINAL], 20 липня 1995 року [C(95)l 
13/FINAL], 14 вересня 1995 року [C(95)161/FINAL], 16 грудня 
1996 року [C(96)173/FINAL] та 13 липня 1999 року 
[C(99)70/FINAL];  

• зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо 
перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння зерно-

вих культур, призначеного для міжнародної торгівлі 
[C(88)69(Final)], зі змінами та доповненнями від 24 вересня 
1990 року [C(90)80/FINAL], 19 березня 1991 року 
[C(91)19/FINAL], 20 липня 1995 року [C(95)l 13/FINAL], 14 ве-
ресня 1995 року [C(95)161/FINAL] та 13 липня 1999 року 
[C(99)70/FINAL]; 

• зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо 
перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння цукрово-
го та кормового буряків, призначеного для міжнародної торгі-
влі [C(88)66(Final)], зі змінами та доповненнями від 19 берез-
ня 1991 року [C(91)19/FINAL], 20 липня 1995 року [C(95)l 
13/FINAL], 14 вересня 1995 року [C(95)161/FINAL] та 13 липня 
1999 року [C(99)70/FINAL]; 

• зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо 
перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння підзем-
ної конюшини та подібних видів, призначеного для міжнарод-
ної торгівлі [C(88)70(Final)], зі змінами та доповненнями від 19 
березня 1991 року [C(91) 19/FINAL], 20 липня 1995 року 
[C(95)l 13/FINAL], 14 вересня 1995 року [C(95)161/FINAL] та 13 
липня 1999 року [C(99)70/FINAL]; 

• зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо 
перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння кукуру-
дзи та сорго, призначеного для міжнародної торгівлі 
[C(88)67(Final)], редаговане 19 березня 1991 року 
[C(91)19/FINAL], 3 червня 1993 року [C(93)51/FINAL], 2 грудня 
1993 року [C(93)121/FINAL], 20 липня 1995 року [C(95)l 
13/FINAL], 14 вересня 1995 року [C(95) 161/FINAL] та 13 лип-
ня 1999 року [C(99)70/FINAL]; 

• зважаючи на Рішення Ради від 16 березня 1971 року щодо 
перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння овоче-
вих культур, призначеного для міжнародної торгівлі [C(71)31 
(Final)], зі змінами та доповненнями від 24 жовтня 1974 року 
[C(74)197], 24 червня 1976 року [C(76)133], 14 червня 1977 
року [C(77)121], 19 березня 1991 року [C(91) 19/FINAL], 20 ли-
пня 1995 року [C(95)l 13/FINAL], 14 вересня 1995 року 
[C(95)161/FINAL] та 13 липня 1999 року [C(99)70/FINAL]; 

Відповідно до пропозиції Комітету з питань сільського 
господарства 

I .  ВИРІШУЄ :  
1)  Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю на-

сіння, призначеного для міжнародної торгівлі (тут і надалі, 
«насіннєві Схеми ОЕСР») включають Правила та Директи-
ви, що застосовуються до семи груп видів, включених до 
таких Схем: 

• Схема для насіння трав та бобових  (Додаток VI до Рі-
шення) 

• Схема для насіння хрестоцвітих, олійних та прядивних 
(Додаток VIІ до Рішення) 

• Схема для насіння зернових (Додаток VIІІ до Рішення) 
• Схема для насіння буряка  (Додаток IХ до Рішення) 
• Схема для насіння підземної конюшини та подібних 
видів  (Додаток Х до Рішення) 

• Схема для кукурудзи та сорго  (Додаток ХI до Рішення) 
• Схема для насіння овочевих  (Додаток ХІI до Рішення). 

Насіннєві Схеми ОЕСР повинні застосовуватись відповід-
но до Рішення, включаючи основні принципи та метод засто-
сування й іншу відповідну інформацію, спільну для всіх Схем 
(Додаток І та V до цього Рішення), а також відповідно до Пра-
вил і Директив, які стосуються кожної Схеми окремо (Додатки 
VI та ХІІ).  

2)  Кожна насіннєва Схема ОЕСР повинна бути: 
(a) доступною всім країнам-членам Організації, а також 

всім країнам-членам Організації об’єднаних націй, її спеціа-

http://www.oecd.org/tad/seed
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льним агенціям або членам Світової організації торгівлі, які 
бажають бути учасником Схем відповідно до процедури учас-
ті, зазначеній в Додатку ІІІ до цього Рішення; 

(б) повинні застосовуватись уповноваженими компетент-
ними установами, або установами, які відповідають за засто-
сування Схем, а також урядами країн, які є учасниками Схем;  

Перелік країн-учасниць однієї чи декількох Схем зазначе-
ний у Додатку IV. 

3) Країна, яка бажає приєднатись до однієї або кількох на-
сіннєвих Схем повинна повідомити про свій намір Генераль-
ного секретаря, який, в свою чергу, мусить проінформувати 
інші країни-учасниці відповідно.  

4) Якщо країна є учасницею насіннєвої Схеми ОЕСР, для 
кожної партії насіння, сертифікованій згідно з цією Схемою, то 
вона повинна обов’язково виконувати такі вимоги:  

• слідувати основним положенням та методу застосування, 
що є спільними для всіх насіннєвих Схем (Додаток І до цього 
Рішення); 

• а також виконувати Правила та Директиви відповідних на-
сіннєвих Схем ОЕСР (в Додатку до цього Рішення);  

• забезпечити їх застосування компетентними органами як 
це зазначено вище в пункті 2(б).  

Проте, країни-учасниці Схем можуть ухилятись від цих 
Правил та Директив за умови, зазначеної в Додатку V до цьо-
го Рішення. Країни, які беруть участь в експерименті з відхи-
ленням від Правил, повинні повідомити про це Генерального 
секретаря та сповістити інші країни-учасниці відповідно.  

5) Країна-учасниця, яка має претензії щодо невиконання 
вищезгаданих зобов’язань, може викласти суть проблеми ке-
рівництву Організації. Скарга мусить бути розглянута Коміте-
том з питань сільського господарства, який повинен звітувати 
Раді про результат.  

6) Кожен раз, коли слова «країна» або «держава» зустрі-
чаються в Рішенні або Додатках до Рішення, вони повинні ро-
зумітись як «країна та економіка (народне господарство)» або 
«держава та економіка (народне господарство)».  

І І .  ЗОБОВ 'ЯЗУЄ  Комітет з питань сільського госпо-
дарства звітувати Раді, коли та вважає це за потрібне, про 
діяльність згідно насіннєвих Схем ОЕСР та, за необхіднос-
ті, подавати до Ради пропозиції стосовно внесення змін до 
Схем.  
І І І .  ПРИЙМАЄ  РІШЕННЯ :   

Це Рішення замінює Рішення Ради С(71)131(Final) від 
16 березня 1971 року, С(88)66(Final), С(88)67(Final), 
С(88)68(Final), С(88)69(Final) та С(88)70(Final) від 10 жовт-
ня 1988 року, а також відповідні зміни до вищезгаданих рі-
шень, які цим документом анулюються.  

 ДОДАТОК I ДО РІШЕННЯ 

ОСНОВНІ  ПОЛОЖЕННЯ   
1. Головною метою насіннєвих Схем ОЕСР є заохочення 

використання насіння незмінно високої якості країнами-
учасницями. Схеми ОЕСР уповноважують використання ети-
кеток та сертифікатів для насіння, виробленого й підготовле-
ного для міжнародної торгівлі відповідно до встановлених 
принципів.  

2. Визначено сім насіннєвих Схем відповідно до груп видів 
сортів культурних рослин:  

• Трави та бобові;  
• Хрестоцвіті та інші олійні та прядивні види; 
• Зернові; 
• Кормовий та цукровий буряк;  
• Підземна конюшина та подібні види;  
• Кукурудза та сорго;  
• Овочеві.  

Кожна Схема включає в себе ряд правил та директив, ме-
тою яких є забезпечення сортової сертифікації насіння, окрім 
Схеми для насіння овочевих культур, відповідно до якої на-
сіння, визначене як «Стандартне насіння», що знаходиться в 
загальній торгівлі, не може бути сертифікованим, а може тіль-
ки контролюватись.  

3. Якщо країна є учасницею однієї або декількох Схем 
ОЕСР, обов’язково потрібно запевнитись в тому, що потрібно 
чітко дотримуватись всіх правил та положень Схем.  

4. Визначення  
Наступні визначення застосовуються з метою сортової 

сертифікації відповідно до Схем ОЕСР: 
4.1. Ідентифікація сортів 
Ідентифікація сорту визначається офіційним описом його 

характеристик, похідних відповідного генотипу або комбінації 
генотипів. 

4.2. Сортова чистота 
Сортова чистота – це співвідношення рослин або насіння 

в межах популяції, що відповідає офіційному описові сорту. 
Рослини або насіння, вважаються такими, що забрудню-

ють сорт (відхилення), коли відмінність їх від сорту є очевид-
ною.  

5. Схеми базуються на наступних принципах: 
5.1. Вони включають в себе тільки ті сорти, що є офіційно 

визнаними як відмінні й мають прийнятну цінність щонаймен-
ше в одній з країн-учасниць, за винятком процедури відхи-
лення, зазначеної у Додатку V-А. Назви таких сортів публіку-
ються в офіційних переліках; 

5.2. Все виготовлене Сертифіковане насіння повинно ма-
ти прямий зв’язок через одне або декілька поколінь з автен-
тичним Базовим насінням сорту. Кількість поколінь, дозволе-
на для видів або сортів, що перехресно запилюються, має бу-
ти суворо обмеженою. Основним фактором, що визначає 
стандарт для Сертифікованого насіння, є сортова чистота Ба-
зового насіння, тому для Базового насіння приписані спеціа-
льні тести. Задовільні умови для виготовлення та обробки 
Базового та Сертифікованого насіння повинні забезпечува-
тись і перевірятись польовими інспектуваннями та пост-
контрольними тестами; 

5.3. Пост-контрольне тестування проводиться, щоб під-
твердити задовільне виконання Схем. Зокрема, такі тесту-
вання мають на меті визначення того, що характеристики со-
ртів залишилися без змін в процесі розмноження, а також за-
безпечена перевірка ідентифікації сорту та чистоти окремих 
партій насіння.  

6. Щорічний внесок 
6.1. Витрати, необхідні у зв’язку із роботою Схем, мають 

бути оплачені з асигнувань згідно Частини ІІ бюджету Органі-
зації. Кожна країна, яка бере участь в одній або декількох 
схемах, має погодитись на сплату в ОЕСР щорічного внеску, 
який є сумою, що складається з таких двох елементів: 

• основний внесок, сума якого встановлюється на Щорічних 
зборах; 

• додаткова сума, що застосовується до кожної країни-
учасниці Схеми (що є або не є членом ОЕСР) відповідно до 
критерію, визначеного Рішенням Ради С(63) 155 (Final) зі змі-
нами та доповненнями. 

6.2. Такі внески коригуються щорічно відповідно до рівня 
витрат, необхідних для роботи за Схемою, а також відповідно 
до змін індексу цін і масштабів, що використовуються в про-
цедурах складання бюджету Організації. Щорічний внесок но-
вої країни-учасниці повинен залишатись чистим внеском до 
бюджету Схем. Секретаріат має звітувати про будь-яку не-
сплату консультаційній щодо Схем групі, яка, в свою чергу, 
має вжити відповідних заходів, включаючи перегляд статусу 
країни-учасниці. 

6.3. Країна-учасниця вважається боржником, починаючи з 
1 січня року, наступного за роком, в який була висунута вимо-
га щодо сплати щорічного внеску (базової суми та додаткової 
суми), якщо такий внесок залишається повністю або частково 
несплаченим до цієї дати. В такий перший рік заборгованості 
нові позиції, що подаються країною-боржником для включен-
ня до Переліку сортів ОЕСР, придатних для сертифікації, не 
з’являться у новому Переліку, поки борг не буде погашено. У 
другий рік існування заборгованості країна-боржник не отри-
муватиме жодної документації і всі раніше внесені до перелі-
ку сорти можуть бути видалені з нового Переліку на час його 
публікації. У третій рік існування заборгованості ОЕСР повід-
омить країну-боржника про свою пропозицію щодо її виклю-
чення з участі в Схемах. Рішення про таке виключення буде 
прийматись Радою ОЕСР за пропозицією Щорічних зборів 
спеціально уповноважених державних органів і Комітету з пи-
тань сільського господарства, якщо Рада не вирішить, за спі-
льною згодою, не приймати таке рішення. Рішення про ви-
ключення має бути доведене до відома країни-боржника. 
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6.4. Сплата країною-боржником заборгованості у перший 
або другий рік, відмінить всі заходи, вжиті раніше щодо неї. 
Погашення боргу в третій рік існування заборгованості та від-
міна всіх санкцій, раніше вжитих щодо країни-боржника, під-
лягатиме рішенню Щорічних зборів спеціально уповноваже-
них державних органів на основі результатів оцінки, виконаної 
за рахунок країни-боржника у відповідності з умовами проце-
дури прийняття нової країни, передбаченої в Додатку ІІІ до 
Рішення, розділ 3. Якщо країну-учасницю виключено, вона 
втрачає всі права на використання Сертифікатів ОЕСР на на-
сіння та етикеток за проведення міжнародних операцій. Учас-
ники та спостерігачі насіннєвих Схем ОЕСР повинні отриму-
вати повідомлення про всі події, пов’язані з застосування цієї 
процедури. 

6.5. Ця процедура застосовуватиметься до заборгованос-
тей щодо внесків, які мають бути сплачені у 2006 році та на-
ступних роках. Заборгованості щодо внесків, які повинні були 
бути сплачені за один чи більше років до 2006 року, підляга-
ють окремому розрахунку з Організацією. 

7. Успіх Схем залежить від дуже тісного співробітництва 
між організаціями/підприємствами, які вирощують сорти, при-
датні для сертифікації, та спеціально уповноваженими орга-
нами в країнах-учасницях. Зокрема, коли розмноження насін-
ня відбувається за межами країни реєстрації сорту, і спеціа-
льно уповноважений орган видав дозвіл на таке комерційне 
розмноження, виробник має проконсультуватись та підтриму-
вати близький зв'язок із спеціально уповноваженими органа-
ми відповідних країн. 

 ДОДАТОК IІ ДО РІШЕННЯ 

ПРИНЦИП  ДІЯЛЬНОСТ І  
1. Уряд кожної країни-учасниці Схем має визначити орга-

ни, що нестимуть відповідальність за виконання таких Схем у 
відповідній країні. 

2. ОЕСР повідомить назви та адреси спеціально уповно-
важених органів, а також про будь-які зміни у їх призначення 
всім країнам-учасницям Схем, а також всім спостерігачам. 

3. Функціонування та розвиток Схем переглядатимуться 
на Щорічних зборах представників спеціально уповноважених 
органів, на яких країни-учасниці, члени та нечлени засідати-
муть в алфавітному порядку. Такі Щорічні збори звітувати-
муть про свою роботу і будуть висовуватись Раді ОЕСР такі 
пропозиції, які вважатимуться необхідними, що підлягатимуть 
попередньому схваленню Комітетом з питань сільського гос-
подарства.  

4. Посадовими особами Щорічних зборів будуть Голова 
зборів та два Віце-Голови, призначені наприкінці попередніх 
Щорічних зборів, які повинні виконувати свої обов’язки до 
офіційного ухвалення Короткого звіту таких зборів. Для за-
безпечення постійного та ефективного співробітництва із Се-
кретаріатом, за виключенням, якщо інше передбачено регла-
ментом Організації, бажано, щоб два Віце-голови були май-
бутнім Головою та колишнім Головою зборів. Терміни їх пе-
ребування на посаді не повинні перевищувати два роки, а го-
ловування є також відкритим для країн-нечленів і має відо-
бражати участь в різних регіонів світу. 

5. Секретаріат ОЕСР має забезпечити координацію вико-
нання Схем на міжнародному рівні. Однак, деякі види діяль-
ності можуть бути передані за контрактом державній установі 
країни-учасниці, яка діє як технічний координаційний центр. 
Витрати, пов’язані з цим, будуть оплачуватись згідно щоріч-
ного контракту між ОЕСР та такою установою. 

6. Консультаційна група складається з посадових осіб 
Щорічних зборів. В її роботі прийматиме участь Координацій-
ний центр. Метою цього є допомога Секретаріатові у підгото-
вці наступних Щорічних зборів, включаючи питання, що сто-
суються прийняття нових країн, а також пропонування рішень, 
за необхідності, невідкладних проблем, що можуть виникнути 
при виконанні Схем. Консультаційна група скликається Сек-
ретаріатом на вимогу будь-кого з членів або будь-якої країни, 
що приймає участь в Схемах. Вона може надавати свої кон-
сультації письмово і запрошувати одну або більше країн-
учасниць до свого представлення в групі.  

7. Якщо партії насіння мають офіційні етикетки та мають 
пломбування згідно цих Правил та Директив, цим розумієть-
ся, що всі тести та інспектування були виконані із суворим до-
триманням до цих Правил та Директив. 

8. Сертифікація та використання етикеток та сертифікатів, 
зазначених в цих Правилах та Директивах не накладають на 
ОЕСР жодних зобов’язань щодо виплати будь-яких компен-
сацій. 

 ДОДАТОК IІІ ДО РІШЕННЯ 

ПРОЦЕДУРА  ПРИЄДНАННЯ  НОВОЇ  КРАЇНИ  ДО  
ОДНІЄЇ  ЧИ  ДЕК ІЛЬКОХ  НАС ІННЄВИХ  СХЕМ  OE CР  
1. Придатність для Насіннєвих Схем ОЕСР 
1.1. Країни-члени ОЕСР можуть приймати участь в Схе-

мах на основі письмового повідомлення, адресованого Гене-
ральному секретареві ОЕСР. 

1.2. Країна-член Організації Об’єднаних Націй, її спеціа-
льні органи або Світова Організація Торгівлі може подавати 
письмову заяву Генеральному секретареві ОЕСР щодо участі 
в одній або декількох Схемах. 

1.3. Технічні критерії, необхідні для роботи Схем, застосо-
вуються як до країн-членів ОЕСР, так і до країн, які не є чле-
нами. 

2. Технічні критерії 
Технічні критерії, що мають бути задоволені країною, яка 

надає вищевказане повідомлення або заяву, зазначені в чин-
них правилах насіннєвих Схем ОЕСР і включають наступне: 

2.1. Країна має надати опис державної схеми сертифікації 
насіння та копію державних правил і процедур, що регулюють 
процес сертифікації насіння. 

2.2. Потрібно зробити порівняння між правилами Схеми 
ОЕСР та правилами державної схеми для кожної Схеми, що 
буде виконуватись, особливо відносно: 

(і) врожаю минулого року; 
(іі) ізоляції – фізичної та від джерела чужорідного пилку у 

випадку з видами з перехресним запиленням; 
(ііі) перевірки сортової ідентифікації; 
(іv) стандартів чистоти сорту. 
2.3. Країна має описати розвиток своєї схеми сертифікації 

за попередні п’ять років та докладно вказати кількість серти-
фікованого насіння, виробленого впродовж останніх трьох ро-
ків. 

2.4. Країна повинна мати державний реєстр сортів, насін-
ня яких має бути сертифіковано згідно з Схемами ОЕСР у 
найближчому майбутньому. Державний реєстр сортів має 
включати тільки ті сорти, які пройшли тестування і були ви-
знані відмінними, однорідними та стабільними у відповідності 
із міжнародно визнаними нормативами. Якщо про сільського-
сподарські культури, сорти повинні мати прийнятну цінність 
для культивування та використання щонайменше в одній кра-
їні-учасниці.  

2.5. Країна має вирощувати зразки Базового та Сертифі-
кованого насіння на до-контрольних та пост-контрольних ді-
лянках не менш ніж три останні роки. 

2.6. Країна повинна мати відповідно кваліфікований пер-
сонал й все необхідне устаткування для забезпечення ефек-
тивного проведення сертифікації насіння у відповідності до 
правил та процедур насіннєвих Схем ОЕСР. 

2.7. Країна має надати інформацію про характер та перс-
пективи поточної міжнародної торгівлі насінням, а також вка-
зати свою участь в організаціях, що мають відношення до 
міжнародної торгівлі насінням. 

3. Завдання з оцінювання 
3.1. Секретаріат ОЕСР має визнати отримання повідом-

лення/заяви і вивчити додану до нього/неї технічну докумен-
тацію. Якщо технічна документація була визнана задовіль-
ною, Секретаріат наносить візит до країни, яка подала повід-
омлення/заяву, за участі представника спеціально уповнова-
женого державного органу. Цілями такого завдання є наступ-
не: 

і. Пояснити технічні та адміністративні наслідки Правил та 
Директив Схем, а також свою організацію та координування 
на міжнародному рівні; 

іі. Встановити, чи є наявним технічне устаткування та ад-
міністративні установи для роботи за Схемами; відповідним 
чином мають бути оцінені різні етапи процесу сертифікації 
(польове інспектування, відбір зразків, пломбування, прикріп-
лення етикеток, лабораторний аналіз і таке інше); 

ііі. Розглянути необхідність у допомозі експерта вподовж 
початкового періоду дії Схеми. 
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3.2 Оцінювальна місія повинна надати об’єктивну оцінку 
щодо можливості країни-заявника відповідати технічним кри-
теріям Насіннєвих Схем.  

3.3 Оцінювальна місія повинна бути проведена експерта-
ми, призначеними Секретаріатом ОЕСР та які повинні звіту-
вати безпосередньо до Секретаріату ОЕСР. Їх висновки та 
рекомендації базуються на проведеному оцінюванні. Звіт про 
проведену оцінювальну місію, включаючи рекомендації та ви-
сновки, готується Секретаріатом та учасниками оцінювальної 
групи, який представляється для обговорення та погодження 
учасниками насіннєвих Схем ОЕСР на Щорічних зборах.  

3.4 У процесі оцінювання, країна. яка подала заявку та всі 
країни-учасниці насіннєвих Схем ОЕСР поважають правила 
процесу перевірки та гарантують незалежність і об’єктивність 
процесу оцінювання та рішення, яке відповідно приймається. 

3.5 Секретаріат ОЕСР є відповідальним за процес підго-
товки прийняття країни, який відбувається шляхом тісного 
співробітництва із країною, що подавала заявку, експертами 
та бюро. Процес листування стосовно оцінювальної місії по-
винен відбуватись через Секретаріат.  

3.6 Країна, яка подає заявку є відповідальна за фінансу-
вання місії (витрат, пов’язані із транспортом і т.д.), а також за 
надання всіх необхідних деталей (переклад, і т.д.) а також 
зробити свій внесок в складання звіту про оцінювальну місію. 

4.Участь в Щорічних зборах 
4.1. До свого прийняття країна, яка подала повідомлен-

ня/заяву, матиме право відвідувати Щорічні збори в якості 
спостерігача з метою представлення документації, поданої 
згідно з Розділом 2 вище. 

4.2. Країна, яка подала повідомлення/заяву, погоджуєть-
ся, що після свого прийняття її представники відвідуватимуть 
Щорічні збори національних уповноважених установ, що про-
водитимуться у Парижі, в штаб квартирі ОЕСР, або в будь-
якому іншому місці. Представники, які відвідуватимуть Щоріч-
ні збори, повинні бути особами, які нестимуть пряму відпові-
дальність за виконання Схем в їх країні. Витрати на участь у 
Щорічних зборах нестиме сама країна, яка подала повідом-
лення/заяву. 

5. Перевірка ОЕСР 
5.1. Країна, яка подала повідомлення/заяву, має погоди-

тись прийняти мінімальний рівень перевірки з боку ОЕСР, що 
є необхідним для підтримання стандартів Схем та співробіт-
ництва з Координаційним центром стосовно занесення сортів 
до Переліку ОЕСР, що підтверджує «прозорість» Схем ОЕСР. 
Перевірка та співробітництво починаються із приєднанням 
країни, яка подала заявку на участь Схемах, наприклад почи-
нається із встановлення відповідності технічним вимогам, за-
значеним в Частині 2.  

5.2. Якщо в процесі виконання Схем оцінювальною групою 
або на Щорічних зборах буде визнано необхідним, ОЕСР мо-
же вимагати: 

• щоб особа або особи, відповідальні за застосування Схем 
у щойно прийнятій країні, були відправлені до обраної країни 
ОЕСР або до Координаційного центру на період додаткового 
інструктажу; та/або 

• щоб щорічний візит у перші два роки був зроблений спеці-
алістом з сертифікації насіння, обраним ОЕСР. Спеціаліст ви-
вчить адміністративні та технічні процедури, що використо-
вуються новою країною-учасницею, з метою інспектування 
насіннєвого посіву та документування дослідної ділянки. 

ОЕСР, за узгодженням з органами нової країни –учасниці, 
прийме рішення про термін та тривалість таких заходів, в той 
час як їх фінансування буде на відповідальності самої країни. 

6. Щорічний внесок 
Країна, яка подала повідомлення/заяву, погоджується 

сплатити ОЕСР щорічний внесок, як зазначено в Загальних 
положеннях, розділ 5 Додатку І до цього Рішення. Ця умова 
підлягатиме виконанню, починаючи з календарного року, на-
ступного за роком прийняття Рішення Ради щодо прийняття 
країни до Насіннєвих Схем ОЕСР. 

7. Внутрішня процедура ОЕСР для ратифікації 
участі нової країни 

За умови, що ОЕСР задоволена результатами огляду, за-
значеного в розділі 3, і що країна, яка подала повідомлен-
ня/заяву, письмово погодилась поважати зобов’язання, за-
значені у розділах 4,5 та 6, Щорічні збори рекомендуватимуть 

визнати приєднання країни. Після цього Комітет ОЕСР з пи-
тань сільського господарства буде запрошено до ухвалення 
такого визнання і висунення вимоги ратифікації Радою участі 
такої країни. 

8. Повідомлення 
Генеральний секретар ОЕСР має повідомити країну про 

результат процедури. Спеціально уповноважені державні ор-
гани всіх країн, що приймають участь в Схемах, будуть повід-
омлені відповідним чином. 

9. Зразки етикеток та сертифікатів 
Нова країна-учасниця до проведення сертифікації насіння 

згідно зі Схемами ОЕСР має подати до Секретаріату ОЕСР 
для затвердження зразки етикеток та сертифікатів ОЕСР, що 
використовуватимуться державним органом. 

 ДОДАТОК IV ДО РІШЕННЯ 

ПЕРЕЛІК  КРАЇН-УЧАСНИЦЬ  ОДНІЄЇ  АБО           
ДЕКІЛЬКОХ  НАСННЄВИХ  СХЕМ  ОЕСР  

Албанія  (2) Латвія  (2) 
Аргентина  (2) Литва  (2) 
Австралія  (1) Люксембург  (1) 
Австрія  (1) Мексика  (1) 
Бельгія  (1) Молдова  (2) 
Болівія  (2) Марокко  (2) 
Бразилія  (2) Нідерланди  (1) 
Болгарія  (2) Нова Зеландія  (1) 
Канада  (1) Норвегія  (1) 
Чилі  (2) Польща  (1) 
Хорватія  (2) Португалія  (1) 
Кіпр  (2) Румунія  (2) 
Республіка Чехія  (1) Іспанія  (1) 
Данія  (1) Російська Федерація  (2) 
Єгипет  (2) Словаччина (1) 
Естонія  (2) Словенія  (2) 
Фінляндія  (1) Південна Африка  (2) 
Франція  (1) Сербія  (2) 
Німеччина  (1) Швеція  (1) 
Греція  (1) Швейцарія  (1) 
Угорщина  (1) Туніс  (2) 
Ісландія  (1) Туреччина (1) 
Індія  (2) Уганда (2) 
Іран  (2) Україна  (2) 
Ірландія  (1) Великобританія  (1) 
Ізраїль  (2) Сполучені Штати Америки (1) 
Італія  (1) Уругвай  (2) 
Японія  (1) Зімбабве  (2) 
Кенія  (2) (1) Країна –член ОЕСР 
Киргизстан  (2) (2) Країна – не –член ОСР 

ДОДАТОК V ДО РІШЕННЯ  

ПРОЦЕДУРИ  ТА  ЕКСПЕРЕМЕНТ  З  ВІДХИЛЕННЯМ  
А) Процедура, що застосовується з відхилен-

ням від контролю сортів, які випробовуються для 
занесення до державного реєстру 

1. В якості відхилення, національний уповноважений орган 
може задля того, щоб польове інспектування відповідало 
встановленим вимогам, прийняти сорт або батьківський ком-
понент гібриду, що знаходиться в процесі випробувань для 
занесення до офіційного реєстру відповідної країни або іншої 
країни-учасниці відповідної насіннєвої Схеми. 

2. Інспекція має проводитись у відповідності до процеду-
ри, зазначеної у відповідному Додатку до кожної Схеми (До-
даток 9 або 10, де це застосовується). 

3. Рішення щодо остаточної сертифікації насіння має при-
йматись національним уповноваженим органом країни, яка 
занесе сорт до свого державного переліку після його реєст-
рації. 

Б) Експеремент з відхиленням від максималь-
ного розміру партії насіння злакових (по схемі 
для насіння трав і бобових) 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  
1. Принципи 
1.1. Якщо право відхилення надається в силу розділу 4 

Рішення, максимальний розмір партії насіння, визначений 
Схемою для насіння трав і бобових, може бути перевищений 
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для насіння сортів трав понад максимального розміру в 25 
тонн. 

1.2. Всі правила та директиви Схеми, включаючи 
обов’язок відповідності або суворої відповідності, вважати-
муться задовільними в країнах, що відхиляються. 

1.3. Національні уповноважені установи, які надали право 
відхилення стосовно максимального розміру партії насіння 
злакових, повинні:  

• схвалити участь насінницьких компаній в дослідженнях; 
• отримувати повідомлення від насіннєвих компаній про ре-

зультати тестів на гетерогенність, необхідних для експериме-
нту; 

• офіційно перевіряти хід проведення експерименту (вклю-
чаючи тести на гетерогенність), і 

• надавати Секретаріатові ОЕСР звіти про хід виконання. 
1.4. Національні уповноважені органи не можуть відмови-

ти в погодженні розмноження насіння поза межами країни по-
ходження тільки на тому підґрунті, що країна, в якій має від-
бутись таке розмноження насіння, є такою, що відхиляється. 

2. Тривалість експерименту 
Експеримент триватиме щонайпізніше до 30 червня 2013 

року; в залежності від ходу виконання досліджень. Щорічні 
збори можуть прийняти рішення зробити висновки щодо екс-
перименту раніше. 

3. Види, що проходитимуть випробування 
Експеримент застосовуватиметься до всіх злакових куль-

тур, що відносяться до Схеми для насіння трав та бобових, 
відміняючи будь-які обмежуючі заяви стосовно видів та сортів 
та/або територій, які можуть зробити спеціальні уповноважені 
державні органи при повідомленні Генерального секретаря. 
Технічний протокол містить положення щодо груп видів, на які 
потрібно буде звернути увагу при проведенні експерименту. 

4. Моніторинг експерименту 
Національні уповноважені органи мають щорічно подава-

ти звіт до Секретаріату про результати експерименту. Якщо 
такі результати будуть незадовільними, національні уповно-
важені органи можуть вимагати додаткових перевірок у якості 
частини експерименту. 

Технічний протокол 
В Технічному протоколі, визнаному спеціально уповнова-

женими національними органами, передбачатиметься проце-
дура проведення експерименту. 

 ЧАСТИНА  ІІ  

ПРАВИЛА ТА ДИРЕКТИВИ  ЩОДО                   
НАСІННЄВИХ  СХЕМ  

ЧАСТИНА А:  ІНФОРМАЦ ІЯ ,  ЩО  Є  СПІЛЬНОЮ  
ДЛЯ  ВСІХ  НАСІННЄВИХ  СХЕМ  (ОКРІМ  СХЕМИ  
ДЛЯ  НАСІННЯ  ОВОЧЕВИХ )  

Загальні правила та директиви  
Загальне 
1. Прийняття сортів та батьківських компонентів  
2. Перелік придатних сортів та батьківських компонентів 
3. Визначення категорій насіння 
4. Виробництво базового та сертифікованого насіння  
5. Виробництво базового та сертифікованого насіння поза 

межами країни реєстрації сорту 
6. Контроль за виробництвом насіння  
7. Постконтроль насіння  
8. Партії насіння та пакування контейнерів  
9. Ідентифікація вмісту контейнерів з насінням  
10. Перепакування та переетикетування в іншій країні  
11. Сертифікація сумішей насіння трав  
12. Сертифікація гібридного насіння трав та бобових 
13. Сертифікація гібридного насіння ріпаку  
14. Сертифікація гібридного насіння кукурудзи  

 ДОДАТКИ, СПІЛЬНІ ДЛЯ ВСІХ СХЕМ  
• ДОДАТОК 1 – ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВИКОРИСТО-

ВУЮТЬСЯ У СХЕМІ  
• ДОДАТОК 2 – НОМЕРИ ПОСИЛАННЯ НА СЕРТИФІКАТИ НА 

ПАРТІЇ НАСІННЯ  
• ДОДАТОК 3 – ОСОБЛИВОСТІ ЕТИКЕТКИ ОЕСР АБО МАРКУ-

ВАННЯ КОНТЕЙНЕРІВ З НАСІННЯМ  
• ДОДАТОК 4 – ЗРАЗОК СЕРТИФІКАТУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ АНА-

ЛІЗУ  

• ДОДАТОК 5 – УМОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СЕРТИФІ-
КАЦІЇ НАСІННЯ УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ АБО ЛАБОРА-
ТОРІЯМИ ПІД ОФІЦІЙНИМ НАГЛЯДОМ  

• ДОДАТОК 6 – ПРОЦЕДУРА РОЗШИРЕННЯ СХЕМИ ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ СОРТІВ, ЯКІ 
ПРОХОДЯТЬ ВИПРОБУВАННЯ З МЕТОЮ ПОЛЬОВОГО ІНСПЕ-
КТУВАННЯ 
ЧАСТИНА В :  ІНФОРМАЦ ІЯ ,  ЯКА ЗАСТОСОВУ -

ЄТЬСЯ  ДЛЯ  ОКРЕМИХ  СХЕМ   
• ТРАВИ ТА БОБОВІ 
• ХРЕСТОЦВІТНІ ТА ІНШІ ОЛІЙНІ І ПРЯДИВНІ ВИДИ 
• ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 
• КОРМОВИЙ ТА ЦУКРОВИЙ БУРЯКИ 
• ПІДЗЕМНА КОНЮШИНА ТА ПОДІБНІ ВИДИ 
• КУКУРУДЗА ТА СОРГО 
• ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ  
 ПРАВИЛА  ТА  ДИРЕКТИВИ ,  СПІЛЬНІ  ДЛЯ  

ВСІХ  СХЕМ  
Наступні правила та директиви є спільними для всіх насін-

нєвих схем ОЕСР за винятком деяких виключень, які винесені 
в окремі таблиці. 

1. Загальні положення  
1.1 Насіннєві Схеми ОЕСР охоплюють насіння всіх сортів 

культур (зазначених в окремих Схемах), яке є вироблене, об-
роблене, від якого відібрані проби, яке є марковане (етикето-
ване) та опломбоване у відповідності із правилами та дирек-
тивами, що є предметом наступних параграфів, і які вважа-
ються як мінімальні вимоги. 

1.2 Перелік видів придатних для сертифікації у відповідно-
сті з різними Схемами представлений в Додатку 2 до цієї 
Схеми. Цей перелік може бути збільшений за згодою націо-
нальних уповноважених органів.  

1.3 Схеми повинні застосовуватись в країнах-учасницях під 
відповідальністю національних урядів, які з цією метою при-
значають компетентні установи.  

1.4 Перелік країн-учасниць різних насіннєвих Схем ОЕСР 
зазначені в Додатку 3 до цієї Схеми.  

2. Прийняття сортів та батьківських компонен-
тів  

2.1. Сорти повинні прийматись до Схеми тільки тоді, коли 
отримані задовільні результати в ході офіціальних випробу-
вань (включаючи порівняльні польові дослідження) не менш 
ніж в одній країні-учасниці. 

2.2 У результаті випробувань для всіх сортів потрібно 
встановити, що сорт є відмінним, а також що його наступні 
покоління, які використовуються для кормового виробництва, 
мають достатні ознаки однорідності та стабільності. Офіційно 
визнаний опис сорту, мусить включати основні фізіологічні та 
морфологічні ознаки, а у випадку гібридів, мають також нада-
ватись описи батьківських компонентів. Опис включає поси-
лання, яке буде використовуватись уповноваженими устано-
вами для перевірки ідентичності сорту та сортової чистоти 
протягом польового інспектування насіннєвих посівів та на 
контрольних ділянок.  

2.3 Офіційно визнаний опис повинен бути зроблений від-
повідальним національним уповноваженим органом або ін-
шою установою від її імені. Опис повинен бути виконаний за 
відповідною формою (зокрема, в електронному або іншому 
форматі), а копія опису повинна надаватись іншим націона-
льним компетентним установам за запитом. 

2.4 Під час розповсюдження офіційно визнаного опису, він 
повинен бути ідентифікований як автентичний, якщо він пе-
редається безпосередньо національним уповноваженим ор-
ганом, відповідальним за розповсюдження офіційно визнано-
го опису.  
Пояснення: Додатково можуть використовуватись інші до-

поміжні засоби ідентифікації, такі як, наприклад, електронний 
підпис, офіційна печатка або оригінальний підпис члена наці-
онального уповноваженого органу. який є відповідальним за 
розповсюдження офіційно визнаних описів.  

2.5 Результатами випробування також встановлюється, що 
сорти мають прийнятну цінність щонайменш в одній країні. 

3. Перелік придатних сортів та батьківських 
компонентів  

3.1. В кожній країні має видаватись і щороку переглядатись 
офіційний державний реєстр сортів, що були прийняті до 
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Схеми після проведення тестів, вказаних у Правилі 2. В таких 
переліках мають бути чітко вказані всі синоніми та омоніми 
таких сортів. 

3.2. Лише насіння сортів та батьківських компонентів, за-
несених до таких переліків, є придатним для сертифікації згі-
дно зі Схемою. Для гібридів занесення до переліку розумієть-
ся як таке, що включає в себе батьківські компоненти (див. 
Правило 2.2). Інбредні лінії або схрещення, призначені в яко-
сті потенційних батьківських компонентів, також можуть бути 
занесені в окремі переліки. 

3.3. Сорти кожного виду мають бути згруповані у наступні 
переліки: 

1) селекційні сорти з назвами та адресами їх виробників; 
2) місцеві сорти з регіоном походження та адресою особи 

чи організації, якій слід відсилати запити щодо сорту. 
3.4. Сорти не будуть залишені у переліку, якщо умови при-

йняття не будуть більше задовольнятись. 
3.5. Перелік сортів ОЕСР 
3.5.1. Перелік сортів ОЕСР, придатних для сертифікації, є 

офіційним переліком сортів, що були прийняті національними 
уповноваженими органами як такі, що придатні для сертифі-
кації у відповідності до Правил насіннєвих Схем ОЕСР. Пере-
лік сортів, що переглядається щорічно на основі повідомлень, 
отриманих від національних уповноважених органів, які при-
ймають участь в Схемах, включає в себе інформацію про ви-
робника/ів сорту та назви країн, в яких такий сорт був зареєс-
трований. Перелік не є обмеженим і має надавати корисну 
інформацію при застосуванні Правил 5.2.2 та 5.3.2 цієї Схеми 
для базового насіння та сертифікованого насіння відповідно. 

3.5.2. Секретаріат ОЕСР надає національним уповноваже-
ним органам інструкції щодо занесення сортів до Переліку. 

3.5.3. Спеціально уповноважений орган країни реєстрації 
несе відповідальність за: 

1) забезпечення того, щоб сорт, який має бути занесеним 
до переліку ОЕСР, був зареєстрований в офіційному націона-
льному реєстрі;  

2) повідомлення імені (ен) /назви (назв) особи (осіб) або 
організації (ій), відповідальної (их) за збереження сорту; 

3) підтримання зв'язку з власником сорту; 
4) забезпечення відповідної уповноваженої установи пись-

мовою згодою (угодою) на розмноження насіння за межами 
країни реєстрації, якщо таке вимагається. Якщо така письмо-
ва згода вимагається, слід надати детальну інформацію про 
походження насіння для розмноження, включаючи селекційну 
формулу у випадку гібридів, та їх назви. підтвердити катего-
рію насіння майбутнього врожаю та підтвердити поточний 
статус сорту відповідно до національного реєстру. Уго-
да/згода може бути надіслана електронною поштою.  

5) Якщо вимагається, для засіву контрольної ділянки по-
трібно надати національному уповноваженому органу в країні 
розмноження:  

• офіційно засвідчений зразок сорту або погоджений стан-
дартний зразок сорту, для забезпечення автентичного поси-
лання на сорт; 

• для гібридів потрібно надати офіційно засвідчений зразок 
або погоджений стандартний зразок батьківських компонен-
тів.  

6) Розроблення офіційного опису сорту та батьківських 
компонентів у випадку гібридів;  

7) Перевірку походження насіння, яке повинно бути роз-
множене; 

8) А саме, установа повинна:  
• бути задоволена результатами консультацій з підтримува-

чем сорту, переконавшись, що сорт відповідає своєму опису 
за заданих умов;  

• вирішити після консультації з підтримувачем, якщо вважа-
ється за необхідне, чи більше ніж одне покоління повинно бу-
ти дозволене в країні розмноження та якщо так, то: 

• вирішити максимальну кількість таких генерацій. 
• вирішити кількість допустимих генерацій, якщо з одного 

посіву можливо тримати більше ніж один урожай насіння. 
4. Визначення категорій насіння 
В Схемі визнано такі категорії насіння: 

• добазове насіння; 
• базове насіння; 
• сертифіковане насіння. 

5. Виробництво добазового, базового та сер-
тифікованого насіння 

5.1. Добазове насіння 
За запитом добазове насіння може бути під офіційним кон-

тролем, для нього повинна надаватись особлива етикетка. 
Окрім гібридів необхідно визначити стадію циклу розмножен-
ня, на якому отримується добазове насіння та повинна бути 
зазначена кількість поколінь, від існуючого насіння до першої 
генерації сертифікованого насіння.  

5.2. Базове насіння 
5.2.1. Селекційні сорти 
Базове насіння вироблятиметься за відповідальності влас-

ника, який: 
• вирішить, при консультуванні зі уповноваженою устано-

вою, кількість генерацій від батьківського матеріалу до отри-
мання базового насіння, і така кількість має бути суворо об-
меженою;  

• також підтримуватиме достатню кількість насіння для 
отримання базового насіння,  

• забезпечуватиме, що воно збереже ознаки сорту,  
• також забезпечить спеціально уповноважений орган (на 

його вимогу) зразками такого насіння.  
5.2.2 Якщо базове насіння виробляється поза межами кра-

їни реєстрації сорту, технічні умови повинні бути погоджені 
заздалегідь із спеціально уповноваженими органами обох 
країн.  

5.2.3. Місцеві сорти 
Базове насіння має вироблятись під наглядом спеціально 

уповноваженого органу у визначеному районі реєстрації. 
5.3 Сертифіковане насіння 
5.3.1. Сертифіковане насіння селекційних та місцевих сор-

тів може вироблятись як в межах, так і поза межами країни 
реєстрації сорту. 

5.3.2. Технічні умови повинні бути ухвалені спеціально 
уповноваженим органом, який має вирішити, після консульта-
цій з власником, чи дозволити більш ніж одне покоління між 
сертифікованим та базовим насінням, і якщо так, вказати кі-
лькість поколінь, що має бути дозволена. 

6. Розмноження базового та сертифікованого 
насіння поза межами країни реєстрації сорту 

6.1 Уповноважений орган країни розмноження є відповіда-
льним за: 

1) підтвердження придатності насіння для посіву в цілях 
сертифікації ОЕСР з метою запевнення, що відповідні етикет-
ки ОЕСР прикріплені до пакувань з насінням, а сертифікати 
ОЕСР видані. За відсутності сертифікату ОЕСР повинні відбу-
тись переговори з уповноваженим органом в країні реєстрації 
сорту для підтвердження придатності насіння для сертифіка-
ції ОЕСР. 

2) Запевнення того, що офіційний опис сорту або батьків-
ських компонентів гібридів є доступним перед початком сезо-
ну польового інспектування. 

У тому випадку, коли сорт ще не занесений до національ-
ного реєстру сортів, уповноважений орган повинен запевнити, 
що офіційний або попередній опис сорту або батьківських 
компонентів гібриду буде отриманий перед початком сезону 
польового інспектування. Опис повинен базуватись на міжна-
родно-визнаних методиках, таких як ті, що надаються Міжна-
родним союзом з охорони нових сортів рослин (УПОВ) або 
ОЕСР.  

3) запевнення (за необхідності) того, що суб-зразок, віді-
браний з офіційно затвердженого зразку або погодженого 
стандартного зразку сорту, є доступним в належний час, а та-
кож додатково для гібридів запевнення, що суб-зразок, віді-
браний з офіційно затвердженого зразку або погодженого 
стандартного зразку батьківських компонентів сорту є доступ-
ним. Суб-зразки використовуватимуться для висіву контроль-
них ділянок, щоб мати автентичне посилання на сорт або на 
батьківські компоненти.  

4) Створення офіційного або попереднього опису, доступ-
ного інспекторам з насінництва та інспекторам, що ведуть за-
писи на контрольних ділянках, до того, як ці інспектування та 
ведення записів розпочнуться.  

5) Запевнення того, що відповідні етикетки ОЕСР прикріп-
лені до пакувань з партіями виробленого насіння.  
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6) За відсутності сертифікату ОЕСР повинні бути проведені 
переговори безпосередньо з уповноваженими органами країн 
реєстрації.  

7. Контроль за виробництвом насіння 
7.1. Спеціально уповноважений орган в країні розмножен-

ня насіння є відповідальним за застосування Схеми по від-
ношенню до виробництва цього насіння.  

7.2. Вимоги до виробництва та польового інспектуван-
ня 

7.2.1. В кожній країні-учасниці вимоги щодо розмноження 
базового та сертифікованого насіння, визнані відповідно до 
Схеми як задовільні для сортової ідентичності та чистоти, 
мають застосовуватись на офіційному рівні. Такі вимоги не 
мають бути нижчими за наведені у Додатку 1 до кожної Схе-
ми.  

7.2.2. Спеціально уповноважений орган шляхом інспекту-
вання рослин на відповідному етапі або етапах виробництва 
має впевнитись у тому, що партія насіння є прийнятною. 

7.2.3. У випадку виробництва насіння категорії «сертифіко-
ване», спеціально уповноважений орган може під офіційним 
наглядом уповноважити неофіційних інспекторів на прове-
дення польового інспектування з метою сертифікації насіння 
на умовах, зазначених у Додатку 5-А. Спеціально уповнова-
жений орган, який вирішить використовувати такий метод, 
має визначити обсяг роботи (види, території, зони та відпові-
дний період), забезпечити проведення офіційних перевірок, 
відбір зразків та пост-контрольні тестування, а також дотри-
мання інших вимог, зазначених у Додатку 5-А, а також вжити 
всіх необхідних заходів для гарантування еквівалентної інспе-
кції посівів, інспектованих уповноваженим інспектором або 
посадовою особою. 

7.3. Спеціально уповноважений орган має здійснити всі 
необхідні заходи для забезпечення підтримання ідентичності 
та сортової чистоти насіння між збиранням врожаю та плом-
буванням й етикетуванням. 

7.4. Відбір зразків з партій насіння та проведення ана-
лізування насіння  

7.4.1. Відбір проб від партій насіння, пломбування та ети-
кетування паковань (контейнерів) з насінням.  

7.4.1.1. Відбір проб від партій насіння, пломбування та ети-
кетування паковань (контейнерів) з насінням виконуються 
спеціально уповноваженим органом. 

7.4.1.2. Офіційна проба відбирається від кожної очищеної 
партії базового та сертифікованого насіння, поданої для сер-
тифікації, при цьому контейнери з насінням мають бути опло-
мбовані та мати ідентифікаційні позначення або етикетки у 
відповідності з Правилами 9 та 10. Проба має бути достат-
ньою для того, щоб відповідати вимогам, зазначеним у цьому 
Правилі та Правилі 8.  

Тільки в рамках насіннєвої Схеми ОЕСР для цукрового 
та кормового буряку для лабораторних випробувань міні-
мальна маса однієї проби від кожної партії насіння повинна 
становити 500 грамів.  

Проба має бути відібрана згідно з чинними міжнародними 
правилами, розробленими для відбору проб насіння й визна-
ними спеціально уповноваженим органом. 

7.4.1.3. Спеціально уповноважений орган може уповнова-
жити неофіційних осіб на проведення під офіційним наглядом 
відбору проб, пломбування та маркування контейнерів на 
умовах, описаних в Додатку 5-В. Якщо спеціально уповнова-
жений орган вирішить використовувати цю процедуру, він по-
винен буде визначити обсяг (діяльність, види, категорії насін-
ня та відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган 
має провести офіційний відбір контрольних проб та упевни-
тись у виконанні перевірок та інших вимог, зазначених у До-
датку 5-В, а також вжити всіх заходів, що гарантуватимуть ви-
конання еквівалентних операцій уповноваженою особою або 
посадовою особою. 

7.4.1.4. Одна частина кожної проби має бути в наявності 
для задоволення вимог Правила 8. 

7.4.1.5. Інша частина кожної проби подається до лабора-
торії для проведення аналізів. 

7.4.2. Аналізування насіння 
7.4.2.1. Аналізування проби насіння проводиться офіцій-

ною лабораторією, призначеною спеціально уповноваженим 
органом. 

7.4.2.2. Аналізування проби насіння має проводитись для 
визначення фізичної чистоти та схожості у відповідності до іс-
нуючих міжнародних правил тестування насіння, визнаних 
спеціально уповноваженим органом. 

Тільки для цукрового та кормового буряків одноростко-
вих сортів та насіння для точного висіву також повинна бути 
визначена пропорція насіння, що дає одиничні проростки 

7.4.2.3. Спеціально уповноважений орган може уповнова-
жити неофіційні лабораторії на проведення під офіційним на-
глядом аналізувань насіння відповідно до Додатку 5-В. Якщо 
спеціально уповноважений орган вирішить використати таку 
процедуру, він має визначити обсяг (діяльність, види, катего-
рії насіння та відповідальних осіб). Спеціально уповноваже-
ний орган має провести офіційний контрольний аналіз та упе-
внитись у виконанні перевірок та інших вимог, зазначених у 
Додатку 5-В, а також вжити всіх заходів, що гарантуватимуть 
виконання еквівалентних операцій уповноваженою або офі-
ційною лабораторією. 

7.4.3. Зберігання насіння 
Для базового насіння третя частина кожного зразка має 

зберігатись протягом якнайдовшого можливого періоду для 
порівняння із майбутніми зразками базового насіння з конт-
рольних ділянок. Для сертифікованого насіння третя частина 
кожного зразка має зберігатись щонайменше один рік.  

7.4.4. Стандарти сертифікації тільки для насіння цукрово-
го та кормового буряків  

Партія насіння сертифікується тільки тоді, коли вона відпо-
відає стандартам, зазначеним в Додатку 1 В Схеми, окрім тих 
випадків, коли схожість партії базового насіння є нижчою ніж 
стандартна, партія насіння може бути вважатись як базове 
насіння, при цьому на етикетці зазначають відсоток схожості.  

7.4.5 Інші види контролю  
Національний призначений орган уповноважений проводи-

ти будь-які інші відповідні випробування по відповідному сор-
ту для того, щоб отримати будь-яку інформацію, яка є необ-
хідною для сертифікації кожної партії насіння.  

7.5 Тільки для насіння цукрового та кормового буряків: 
правила стосовно компонентних ліній насіння  

7.5.1 Якщо базове насіння складається з певної кількості 
окремих вироблених ліній, виробництво кожної окремої лінії 
повинно відбуватись під наглядом (контролем).  

7.5.2 Насіння зібране з одної окремої лінії повинно бути 
марковене особливою етикеткою для «насіння, що остаточно 
несертифіковано», як описано в Додатку 3. Етикетка повинна 
вказувати, що насіння не є базовим, а походження лінії під-
тверджено і зазначено її ідентичність. 

7.5.3 Коли дві або більше країн залучені у виробництво 
компонентних ліній базового насіння, між національними ком-
петентними органами повинна бути укладена спеціальна уго-
да.  

7.6 Видача сертифікатів 
Спеціально уповноважена установа може видавати сер-

тифікати на кожну партію добазового, базового та сертифіко-
ваного насіння, визначену згідно зі Схемою, наступним чином: 

• сертифікати щодо сортової чистоти – у відповідності до 
зразка, зазначеного у Додатку 4А; 

• сертифікати, що містять результати аналізів – у відповід-
ності до процедури, зазначеній у Додатку 4 В. 

Такі два сертифікати повинні мати один і той самий номер 
ОЕСР (див. Додаток 2). 

7.7 Сертифікація наступного покоління 
7.7.1 Партії базового насіння, виробленого за системою, 

що включає офіційний контроль покоління, який передує ба-
зовому насінню і перевищує вимоги щодо розмноження, мо-
жуть бути визнані спеціально уповноваженим органом для 
продажу в якості сертифікованого насіння першої генерації; 
такі партії не можуть бути перемаркованими як базове насін-
ня. 

7.7.2 Там, де є офіційний контроль покоління або поколінь, 
що передують базовому насінню, партії насіння, визнані спе-
ціально уповноваженим органом, можуть бути марковані як 
«добазове насіння» за наступних умов: 

7.7.2.1 посів, з якої отримано насіння, був офіційно проінс-
пектований та визнаний не нижчим, ніж за стандартом для 
насінницького посіву, з якого отримується базове насіння; 



П О С І Б Н И К  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Х Л І Б О Р О Б А  2 0 1 2   

 

 

90 

7.7.2.2 З контейнерів із насінням офіційним шляхом мають 
бути відібрані проби, які мають бути опломбовані та маркова-
ні з використанням спеціальних білих етикеток із фіолетовою 
смугою по діагоналі, як описано в Додатку 3; 

7.7.2.3 Всі вимоги щодо контролю базового насіння, викла-
дені в Правилах 7 та 8 повинні бути виконані.  

7.8 Змішування партій одного й того самого сорту 
7.8.1. Дві або більше партій сертифікованого насіння одно-

го й того ж покоління одного сорту можуть бути змішані до 
або після експорту у відповідності до розпоряджень націона-
льного уповноваженого органу країни, в якій відбулося таке 
змішування. Такій змішаній партії буде присвоєний новий но-
мер для посилань, а вміст контейнерів з насінням буде іден-
тифікований згідно з Правилом 10; де це доцільно, застосо-
вуватиметься Правило 11.  

7.8.2. Національний уповноважений орган повинен зберіга-
ти записи, в яких мають бути вказані номери посилання на 
партії, які були змішані, а також пропорції кожної партії насін-
ня в суміші.  

7.8.3 Змішування має відбуватись таким чином, щоб нова 
партія була однорідною. 

7.9. Насіння, що не пройшло остаточної сертифікації 
7.9.1. Насіння, яке має бути експортоване з країни вироб-

ництва після польового інспектування, але не пройшло оста-
точної сертифікації у якості базового або сертифікованого на-
сіння, знаходячись в опломбованих контейнерах ідентифіку-
ється спеціальними етикетками, що описані в Додатку 3. Така 
етикетка має показувати, що насіння відповідає вимогам, 
описаним в Правилах 7.1.-7.3. вище, але не є остаточно сер-
тифікованим згідно вимог Правила 7.4. 

Тільки для насіння кормового та цукрового буряків від-
бір проб з партій насіння, опломбування контейнерів з насін-
ням, а також ідентифікація вмісту контейнерів з насінням мар-
кується особливими етикетками, які описані в Додатку 3. Така 
етикетка має показувати, що насіння відповідає вимогам, 
описаним в Правилах 7.1.-7.3. вище, але не є остаточно ви-
знаним згідно з вимогами Правила 7.4. Зразок буде зберіга-
тись для посилання в майбутньому.  

7.9.2. Національні уповноважені органи країни виробницт-
ва та країни остаточної сертифікації повинні обмінюватись 
між собою відповідною інформацією. На вимогу країна вироб-
ництва має надати всі відповідні дані щодо виробництва на-
сіння. Країна сертифікації має автоматично надати спеціаль-
но уповноваженому органу країни виробництва інформацію 
про кількість насіння, що сертифіковане з наданої партії, і що 
не пройшло остаточної сертифікації. 

8. Пост-контрольне випробування насіння 
8.1. Процедури випробування  
8.1.1. Одна частина кожної проби від партії базового насін-

ня та певний відсоток проб від партій сертифікованого насін-
ня, відібрані згідно з Правилом 7.4.1., мають бути перевірені 
за допомогою пост-контрольного тестування, яке проводиться 
негайно або в сезон, наступний за відбором зразків. Тест має 
проводитись спеціально уповноваженим органом або під його 
наглядом. Таке випробування не застосовується до зразків, 
відібраних згідно з Правилом 11.4.2. 

8.1.2. Відсоток сертифікованого насіння, що проходить по-
ст-контрольне випробування визначається національним упо-
вноваженим органом. Цей рівень знаходиться в межах від 5 
до 10 відсотків. Рівень для перехреснозапильних видів та со-
ртів зазвичай є вищим ніж для самозапильних, але може що-
року корегуватись у відповідності до результатів контролю 
попереднього року. Зокрема, національний уповноважений 
орган може збільшувати відсоток сертифікованого насіння, 
що проходить пост-контрольне тестування, понад 10 відсотків 
для кожного окремого випадку, якщо існує ризик отримання 
невідповідних даних, або, якщо частота невдач у пост-
контрольних випробуваннях попереднього року була вищою, 
ніж у наступній таблиці: 

частота невдач у пост-контролі сертифі-
кованого насіння у попередньому році 

мінімальний відсоток перевірки сер-
тифікованого насіння при пост-
контролі в поточному році 

<0,5% 5% 
0,5%-3,0% 10% 

> 3,0% 25% 

8.1.3 При пост-контролі мають бути перевірені такі харак-
теристики, які використовуються у відповідності до вимог 
Правила 2.2. 

8.2 В таких системах сертифікації, де виробництво насіння 
генерацій, що передують базовому насінню самозапильних 
видів або сортів проходило під офіційним контролем, базове 
насіння підлягає перевіркам на ділянках пост-контролю лише 
тоді, коли воно призначене безпосередньо для виробництва 
сертифікованого насіння.  

8.3 Незважаючи на Правило 8.1., пост-контроль є 
обов’язковим для всіх партій сертифікованого насіння, якщо 
партія має бути використана для виробництва наступного по-
коління насіння, і у тому випадку, коли він також є до-
контролем для наступного покоління. 

8.4 При до-контролі мають бути перевірені такі ознаки, які 
використовуються у відповідності до вимог Правила 2.2. Якщо 
контрольна ділянка є до-контрольною, спеціально уповнова-
жений орган не має права сертифікувати насіння, отримане з 
такої ділянки, якщо результати випробування ділянки демон-
струють, що сортова ідентичність або чистота не була збере-
жена. 

8.5 За умови виконання всіх передбачених вимог, що мо-
жуть включати сплату встановленої суми, власник кожної 
партії насіння, яке сертифікується у відповідності до Схеми, 
матиме право отримувати від спеціально уповноваженого ор-
гана, по відношенню до такої партії, звіт про результати будь-
якого тесту на оцінку сортової ідентичності та чистоти. 

9. Партії насіння та пломбування контейнерів 
9.1. Однорідність партій 
Партії насіння, представлені для відбору зразків згідно цих 

Правил, мають бути настільки однорідними, наскільки це мо-
жливо. Національний уповноважений орган може відмовитись 
сертифікувати будь-яку партію, якщо існує доказ того, що во-
на не є достатньо однорідною. 

9.2. Розміри партій 
9.2.1. Інформація стосовно розміру партії насіння є різною 

для кожної Схеми і детально описана у цій Схемі.  
9.3. Пломбування контейнерів 
9.3.1. Під час відбору проб контейнери з насінням мають 

бути опломбовані, а вміст їх має бути ідентифікований осо-
бою, яка відбирала проби або під її наглядом у відповідності 
до Правил 9.3.2. та 10. 

Контейнери з насінням, що не пройшло остаточну сертифі-
кацію, зазвичай пломбує особа, яка відбирає проби для сер-
тифікації, або інша особа під її наглядом. 

9.3.2. Контейнери з насінням мають бути опломбовані та-
ким чином, щоб їх не можна було відкрити без порушення 
пломби або без того, щоб залишити сліди можливої зміни чи 
підміни вмісту контейнерів. Ефективність пломбувального 
пристрою має бути забезпечена спорядженням його функцією 
закріплення етикетки, про що згадується у параграфі 9.3.1., за 
допомогою використання пломби. Контейнери звільняються 
від цієї вимоги, якщо плобування не може бути використане 
повторно. 

10. Ідентифікація вмісту контейнерів з насін-
ням 

10.1 Вміст кожного контейнеру має бути ідентифікований 
за допомогою: 

10.1.1. Нової етикетки, що не має слідів попереднього ви-
користання, виданої спеціально уповноваженим органом, і 
яка відповідає специфікаціям, зазначеним у Додатку 3. Навіс-
ні етикетки (ярлики) дозволяються тільки якщо вони зв’язані з 
пломбою. Має бути виключена можливість повторного вико-
ристання клейких етикеток; 

або 
10.1.2. Нанесення незмивною фарбою на зовнішній стороні 

контейнеру всієї інформації, що має бути зазначена на етике-
тці згідно Додатку 3 (включаючи зазначення кольору етикет-
ки), має виконуватись так, як це встановлено спеціально упо-
вноваженим органом. 

10.2. Макет будь-якої етикетки або будь-якої друкованої 
інформації завжди має подаватись до ОЕСР для попередньо-
го погодження. 
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10.3. Копію інформації згідно з цим Правилом потрібно 
вкладати до кожного контейнеру, проте вона повинна чітко 
відрізнятися від етикетки ОЕСР на зовнішньому боці контей-
неру. 

10.4. Необов'язково використовувати білі етикетки для ба-
зового насіння, якщо базове насіння було вироблене і має ви-
користовуватись в одній і тій самій країні, а контейнер з таким 
насінням має державну етикетку, яка містить всю необхідну 
інформацію. 

11. Перепакування та перемаркування в іншій 
країні 

11.1 Вираз «перепакування та перемаркування» має тлу-
мачитись як такий, що включає використання етикеток, які та-
кож можуть слугувати у якості пломбувального пристрою від-
повідно до Правила 9.3.2. та методів ідентифікації контейне-
рів насіння, описаних у Правилі 10. 

11.2 Національний уповноважений орган, який бажає пе-
репакувати та перемаркувати певну партію насіння, що було 
вироблене в іншій країні, має домовитись зі спеціально упов-
новаженим органом країни виробництва, якщо перемаркуван-
ня буде проведено з метою сертифікації насіння на іншу кате-
горію. 

11.3. Базове та сертифіковане насіння, перепаковане та 
перемарковане згідно цими Правилами, визнається як «На-
сіння, сертифіковане у відповідності до насіннєвої Схеми 
ОЕСР (вказати назву відповідної Схеми)». 

11.4. Якщо здійснюється перепакування та перемаркуван-
ня: 

11.4.1. Оригінальні пломби та етикетки мають бути зняті, а 
всі операції проводяться у присутності представника спеціа-
льно уповноваженого органу, який наглядатиме за перепаку-
ванням та перемаркуванням; 

11.4.2. Нові етикетки можуть зберігати початковий номер 
партії насіння, але якщо присвоєно новий номер, початковий 
номер або зберігається спеціально уповноваженим органом, 
або зазначається на нових етикетках. До етикеток включаєть-
ся інформація про оригінальну країну виробництва та вказів-
ка, що стосується перепакування та перемаркування. 

11.4.3. При виготовлені сумішей насіння змішаній партії 
надається новий номер партії насіння. Спеціально уповнова-
жений орган вестиме записи щодо номерів партій, з яких 
складається кожна суміш, а також пропорцію кожної такої 
партії в суміші. Якщо партії, з яких складається суміш, були 
вироблені в різних країнах, всі країни виробництва мають бу-
ти зазначені на етикетці. Від кожної змішаної партії мають бу-
ти відібрані проби, з яких одна частина буде використана у 
відповідності до Правила 7.4. 

11.4.4. Правило 10.3. застосовуватиметься відповідно. 
12. Сертифікація сумішей насіння трав 
Суміші з насінням трав є придатними для сертифікації згі-

дно зі Схемою ОЕСР для трав і бобових, Схемою ОЕСР для 
підземної конюшини та подібних видів, а також згідно зі Схе-
мою для зернових. Мінімальні вимоги, що мають бути дотри-
мані, зазначені у Додатку 4 до насіннєвої Схеми ОЕСР для 
трав і бобових.  

13. Сертифікація гібридного насіння трав і бо-
бових 

Гібриди всіх видів трав і бобових є придатними для серти-
фікації за Схемою ОЕСР для трав і бобових. Мінімальні вимо-
ги, що мають бути дотримані, зазначені у Додатку 5 до цієї 
Схеми. 

14. Сертифікація гібридного насіння ріпаку  
Гібридне насіння ріпаку (Brassica napus var. oleifera) прида-

тне для сертифікації відповідно до Схеми ОЕСР для хрестоц-
вітих та інших олійних або волокнистих видів. Мінімальні ви-
моги, які повинні бути дотримані, описані в Додатку 4 до цієї 
Схеми.  

15. Сертифікація гібридного насіння кукурудзи  
Насіння гібридів кукурудзи, придатне для сертифікації у 

відповідністю із Схемою ОЕСР для кукурудзи та сорго. Міні-
мальні вимоги, які повинні бути дотримані, описані в Додатку 
4 Насіннєвої Схеми ОЕСР для кукурудзи та сорго.  

 ЗАГАЛЬНІ ДОДАТКИ 

ДОДАТКИ ,  НАВЕДЕНІ  НИЖЧЕ ,  Є  СПІЛЬНИМ  
ДЛЯ  ВСІХ  НАСІННЄВИХ  СХЕМ  ОЕСР .  ОСОБЛИВІ  
ВИПАДКИ  ВИДІЛЕНІ  В  ТАБЛИЦЯХ .   

ЗАГАЛЬНИЙ ДОДАТОК 1 

ВИЗНАЧЕННЯ  ТЕРМІН ІВ ,  ЯКІ  ВИКОРИСТОВУ -
ЮТЬСЯ  В  СХЕМАХ  

1. Насіння1  
Насіння відповідних рослин, вирощене в одній або більше 

країнах-учасницях Схем.  
2. Національний уповноважений орган  
Орган, уповноважений урядом країни-учасниці і відповіда-

льний від його імені за виконання цих Правил та Директив. 
3. Підтримувач  
Особа або організація, яка відповідає за виробництво або 

підтримання селекційного сорту, занесеного до державного 
реєстру сортів, придатних для сертифікації згідно зі Схемою 
ОЕСР. Підтримувач має забезпечити відповідність сорту 
своєму типові впродовж всієї тривалості його життя, а у випа-
дку стосовно гібридів – додержання формули гібридизації. 
Підтримання сорту може бути спільним. 

4. Сорт 
4.1 В Схемах визнаються два типи сортів: а) місцеві сорти, 

та б) селекційні сорти 
4.2 Місцевий сорт (якщо десь такий визнається) – це сорт, 

що походить з певної місцевості і не був отриманий в резуль-
таті селекції, який у результаті проведених офіційних тесту-
вань має достатню однорідність, стабільність та відмінність, 
які гарантують його розпізнаваність.  

4.3 Селекційний сорт – це один із сортів, який був виве-
дений селекціонером уі результат селекційної роботи. В свою 
чергу селекційні сорти за своїм типом можуть бути негібрид-
ними або гібридними (гібридами).  

4.3.1 Негібридний сорт – це сукупність культурних рос-
лин, що чітко вирізняється за будь-якими ознаками (морфоло-
гічними, фізіологічними, цитологічними, хімічними або інши-
ми), що після створення (статевим або нестатевим шляхом), 
зберігає свої відмінні ознаки. Різні типи негібридних сортів іс-
нують в різних видах і є різними в різних Схемах:  

4.3.1.1 Відкритозапильний сорт 
Відкритозапильний сорт – це сукупність культурних рослин, 

що чітко вирізняється за будь-якими ознаками (морфологіч-
ними, фізіологічними, цитологічними, хімічними або іншими), 
що після сворення (статевим або нестатевим шляхом), збері-
гає свої відмінні ознаки. 

4.3.1.2 Синтетичний сорт  
Синтетичним сортом є відкритозапильний сорт, отриманий 

із особливих елементів. Кількість поколінь сертифікованого 
насіння є суворо обмеженою.  

4.3.1.3 Складений сорт  
Складений сорт – це перше покоління, вироблене шляхом 

компонування великої кількості відповідних батьківський ліній.  
4.3.2 Гібрид – це сукупність продуктивних рослин, що чітко 

вирізняється за будь-якими ознаками (морфологічними, фізі-
ологічними, цитологічними, хімічними або іншими), і для якого 
підтримувач зазначив певну формулу гібридизації. 

5. Країна реєстрації сорту 
5.1. Країна реєстрації місцевого сорту (якщо десь такий ви-

знається) – це країна, в якій знаходиться регіон походження 
сорту. Район походження місцевого сорту – це окремий сіль-
ськогосподарський район, що є однорідним по відношенню до 
кліматичних умов і в якому використовуються подібна сільсь-
когосподарська практика. Межі такого району мають бути ви-
значені. 

6.2. Країна реєстрації селекційного сорту – це країна, в якій 
сорт був зареєстрований в офіційному державному реєстрі 
після проведення задовільних тестів на відмінність, однорід-
ність та стабільність. 

                                                
1 Перелік видів, придатних для сертифікації за Схемою буде ухва-
лений і, за необхідності, переглянутий на Щорічних зборах. Такий 
перелік публікуватиметься у Переліку сортів. 



П О С І Б Н И К  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Х Л І Б О Р О Б А  2 0 1 2   

 

 

92 

6. Батьківський матеріал 
Найменша одиниця, використовувана підтримувачем для 

створення свого сорту, з якого отримане все насіння сорту 
впродовж одного або більше поколінь. 

7. Добазове насіння 
Насіння поколінь, що передують отриманню базового на-

сіння, називається добазовим насінням в будь-якому поколін-
ні між батьківським матеріалом та базовим насінням. 

В межах Схеми для цукрового та кормового буряків 
добазове насіння не визнається  

8. Базове насіння 
8.1. Місцеві сорти 
Це насіння, що було вироблене під офіційним наглядом з 

офіційно дозволеного матеріалу з метою вирощування офі-
ційного сорту на одному чи декількох господарствах, розта-
шованих у визначеному районі походження, і є призначеним 
для отримання сертифікованого насіння. Воно має відповіда-
ти певним умовам, зазначеним в Схемі, а виконання таких 
умов повинне бути підтверджено офіційною перевіркою. 

8.2. Селекційні сорти 
Це насіння, що було вироблене за відповідальності під-

тримувача відповідно до загально прийнятої практики щодо 
підтримання сортів, і яке є призначеним для отримання сер-
тифікованого насіння. Базове насіння має відповідати певним 
умовам, зазначеним в Схемі, а виконання таких умов повинне 
бути підтверджено офіційною перевіркою.  

9. Сертифіковане насіння 
9.1. Негібридні сорти 
Це насіння, що є прямим потомством базового або серти-

фікованого насіння сорту і є призначеним для отримання сер-
тифікованого насіння або посівів ненасінницького призначен-
ня. Воно має відповідати певним умовам, зазначеним в Схе-
мі, а виконання таких умов повинне бути підтверджено офі-
ційною перевіркою. 

Перше покоління після базового насіння є: 
• - сертифікованим насінням першого покоління (генерації). 

Подальші покоління є: 
• сертифікованим насінням другої, третьої та наступних ге-

нерацій (вказується відповідна генерація). 
У рамках Схеми для цукрового та кормового буряків, 

сертифіковане насіння визначається як:  
насіння, що є першою генерацією розмноження базового 

насіння сорту та призначене для виробництва коренеплодів 
цукрового чи кормового буряку. Воно повинно відповідати 
відповідним умовам Схеми, а відповідність цих умов повинна 
бути підтверджена результатами офіційного випробування  

У рамках Схеми для підземної конюшини та подібних 
видів, сертифіковане насіння визначається як: 

сертифіковане насіння  
(і) Коли сорт за візуального спостереження не має особли-

вих вирізняльних ознак, що робить його невідрізняльним ні 
від всіх інших сортів, які ростуть в регіоні, ні від будь-яких ін-
ших рослин, які довільно ростуть в цьому регіоні, сертифіко-
ваним насінням є насіння, яке прямо походить або від базово-
го або від сертифікованого насіння сорту і призначене для 
виробництва сертифікованого насіння або для вирощування 
врожаю для цілей, відмінних від виробництва насіння. Воно 
повинно відповідати відповідним умовам Схеми і при цьому 
відповідність таких умов повинна бути підтверджена резуль-
татами офіційного випробування. 

(іі) Перша покоління від базового насіння визначається як:  
• сертифіковане насіння, 1-ї генерації  

Подальші покоління визначаються як:  
• сертифіковане насіння 2-ї, 3-ї і наступної генерації (відпо-

відна генерація вказується).  
У результаті самовисіву, насіння, отримане з другого та 

подальших врожаїв на конкретному посіві буде сумішшю по-
колінь, таким чином кількість поколінь цього насіння не вказу-
ється. Для маркування такого насіння використовуватиметься 
етикетка із терміном «Суміш поколінь».  

(ііі) Коли сорт за візуального спостереження має особливі 
вирізняльні ознаки, що робить його відрізняльним від всіх ін-
ших сортів, які ростуть в регіоні, сертифіковане насіння необ-
ов’язково повинно прямо походити від базового або сертифі-
кованого насіння і може бути отримане з посіву, який під час 

інспектування не перевищував вміст рослин інших сортів бі-
льше ніж 5% або мав види із подібним насінням.  

9.2. Гібриди 
Це насіння, що є першим поколінням від схрещування ба-

зового насіння материнської та батьківської рослин, і яке є 
призначеним для отримання врожаю на ненасінницькі цілі. 
Воно має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, а 
виконання таких умов повинне бути підтверджено офіційною 
перевіркою. За виробництва гібриду шляхом декількох схре-
щувань, сертифіковане насіння може інколи використовува-
тись у якості запилювачів або батьківських компонентів. Наці-
ональний уповноважений орган може перекласифікувати таке 
насіння як базове насіння, але лише з цією метою. 

Наступні типи насіння стосуються тільки Схеми для цук-
рового та кормового буряків:  

(і) Одноросткове насіння  
Генетично зумовлене одноросткове насіння з відсотком 

пророслих кластерів, які дають одиночні проростки неменше 
мінімуму, вказаного в Додатку 2.  

(ii) Насіння для точного висіву 
Насіння, призначене для використання в сівалках точного 

висіву з відсотком насінин, що дають одиночні проростки не-
менше мінімуму, вказаного в Додатку 2.  

(iii) Натуральне насіння  
Насіння, отримане із зібраного матеріалу звичайними спо-

собами висушування та очищення  
НАСТУПНІ  ТЕРМ ІНИ  СТОСУЮТЬСЯ  Т ІЛЬКИ            

Г ІБРИДІВ  ТА  НАСІННЄВИХ  СХЕМ ,  ЯК І  ВКЛЮЧАЮТЬ  
Г ІБРИДИ  

ПРИМІТКА: не всі терміни стосуються всіх видів та всіх насіннєвих схем  
10. Придатні сорти 
Насіння сортів усіх видів, включених до Схеми (Схем), що 

сертифікується як гібридне, визначено у відповідних Схемах.  
11. Батьківський матеріал  
Найменша одиниця, яка використовується підтримувачем 

для підтримання батьківських сортів або ліній, з яких шляхом 
схрещування походить все насіння гібридів.  

12. Батьківська лінія 
12.1 Інбредна лінія  
Інбредна лінія – це достатньо однорідна та стабільна лінія, 

отримана шляхом самозапилення або клонування, яка супро-
воджується селекцією впродовж декількох послідовних поко-
лінь або еквівалентних дій. 

12.2. Лінія «А» 
Лінія «А» характеризується чоловічою стерильністю і вико-

ристовується в насінництві у якості батьківської рослини. 
12.3. Лінія «Б» 
Лінія «Б» – це лінія, що характеризується чоловічою фер-

тильністю і є ізогенною по відношенню до лінії «А». Вона ви-
користовується у якості запилювача при розмноженні та має 
здатність підтримання чоловічої стерильності в лінії «А». 

12.4. Лінія-відновлювач 
Лінія-відновлювач володіє здатністю відновлювати ферти-

льність лінії з чоловічою стерильністю при використанні у яко-
сті запилювача. 

12.5 Самонесумісна лінія  
Фертильна чоловіча лінія, нездатна до самозапилення.  
12.6 Самозапильна лінія  
Фертильна чоловіча лінія, здатна до самозапилення.  
13. Цитоплазматична чоловіча стерильність 
Цитоплазматична чоловіча стерильність, що зустрічається 

поміж видів трав та бобових, призводить до чоловічої стери-
льності материнських рослин, що використовуються для ви-
робництва гібридних сортів. Фактор, сконцентрований в цито-
плазмі та що передається по материнській лінії, діє тільки за 
відсутності генів, що відновлюють розвиток пилку, і призво-
дить до недорозвинення пилку. 

14. Самонесумісність 
Не можливість до самозапилення відбувається з деякими 

видами, наприклад, Brassicas, і стосується чоловічих та жіно-
чих фертильних ліній, які не здатні самозапилюватись.  

15. Кастрація  
Видалення тичинок (пиляків) з квіток батьківської рослини 

до їх розкриття з метою попередження самозапилення. 
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16. Хімічний агент гібридизації (ХАГ) 
Речовина, яка при додаванні на певній стадії росту мате-

ринської рослини пригнічує утворення пилку або робить його 
нефункціональним, спричиняючи чоловічу стерильність рос-
лини. 

17. Стерильність  
Рівень чоловічої стерильності у материнських рослин.  
18. Типи гібридів 
18.1. Прості (однолінійні) гібриди  
Перше покоління від схрещення двох інбредних ліній. 
18.2. Подвійні гібриди  
Перше покоління від схрещення двох простих гібридів  
18.3. Потрійні гібриди  
Перше покоління від схрещення інбредної лінії та простого 

гібриду. 
18.4. Міжлінійні гібриди  
Перше покоління від схрещення інбредної лінії або просто-

го гібриду з компонентом перехресного запилення або синте-
тичним компонентом. 

18.5 Міжсортові гібриди  
Перше покоління від схрещення рослин, отриманого з ба-

зового насіння двох самозапильних сортів.  
19. Гібридність (сортова чистота, тільки для 

зернових) 
Загальний вміст гібридного насіння включаючи гібриди F1, 

які не використовуються при створенні гібриду F1, за виклю-
ченням насіння інших сортів.  

20. Добазове насіння (призначене для вироб-
ництва гібридів) 

Насіння, яке відповідає відповідним умовам, зазначеним в 
Схемах, та яке було вироблене за відповідальності підтриму-
вача відповідно до прийнятої практики щодо підтримання со-
рту або лінії, призначене для виробництва базового насіння. 
Воно включає в себе насіння, призначене для виробництва:  

а) синтетичного компоненту;  
б) лінії з цитоплазмічною чоловічою стерильністю (ЦЧС);  
в) підтримувача ЦЧС лінії;  
г) батьківської лінії – запилювача простого гібриду.  
21. Базове насіння (призначене для виробниц-

тва гібридів) 
Насіння, що відповідає умовам, зазначеним в Схемі, офі-

ційно перевірене, яке було вироблене за відповідальності 
власника згідно з прийнятою практикою щодо підтримання 
сорту або лінії і є призначеним для виробництва сертифіко-
ваного насіння гібриду. Воно включає в себе насіння, призна-
чене для виробництва ліній «А», «Б», а також ліній віднов-
лення при застосуванні цитоплазматичної чоловічої стериль-
ності. 

Відносно Схеми для зернових культур, вона включає на-
сіння, призначене для виробництва ЦЧС-гібридів, синтетич-
них компонентів, які використовуються для відновлення фер-
тильності простих гібридів, батьківських ліній, оброблених 
ХАГ (див. пункт 16 вище), запилювачів батьківських ліній для 
фертилізації рослин, оброблених ХАГ, особливих сумішей на-
сіння ЦЧС-ліній, запилювачів лінії жита.  

22. Сертифіковане насіння (гібрид) 
22.1 Насіння, яке є першим і єдиним поколінням гібриду, 

призначене для виробництва продуктів харчування, зерна, 
волокон, олії або кормів. Воно повинно відповідати певним 
вимогам відповідної Схеми, що мусить бути підтверджено ре-
зультатами офіційного випробування.  

22.2 За виробництва подвійних, трилінійних та міжлінійних 
гібридів сертифіковане насіння може бути перекласифіковане 
національним уповноваженим органом як базове насіння для 
використання у якості або запилювача, або батьківської лінії, 
якщо посіви відповідають умовам просторової ізоляції та сор-
тової чистоти, які визначені для базового насіння, а відповід-
ність їх підтверджена результатами офіційного випробування.  

22.3 Для гібридів жита, виробництво сертифікованого на-
сіння гібриду виробляється шляхом змішаної вирощування, 
при чому співвідношення жіночих та чоловічих рослин пови-
нно бути узгоджене із приписами підтримувача сорту.  

23. Асоціації (розмаїття)  
Асоціації сертифікованого насіння гібриду залежать від 

вказаного запилювача із сертифікованим насінням одного або 

декількох зазначених запилювачів; змішані механічно пропо-
рції, визначаються особами, відповідальними за їх підтри-
мання, і така пропорція має бути відома спеціально уповно-
важеному органові. 

24. Гібрид, залежний від запилювача 
Компонент з чоловічою стерильністю в межах асоціації. 
25. Запилювач 
Компонент, що поширює пилок в межах асоціації. 

ЗАГАЛЬНИЙ ДОДАТОК 2 

НОМЕРИ  ПОСИЛАННЯ   
ДЛЯ  СЕРТИФІКАТ ІВ  ТА  ПАРТ ІЙ  НАС ІННЯ  

1. В міжнародній торгівлі бажано, щоб номери були єдино-
го зразка для легкої ідентифікації. 

2. Застосування трьох-літерного коду МОС (ISO) 3166-1 
має позначати країну сертифікації. Якщо якась країна має бі-
льше одного національного уповноваженого органу, потрібно 
додавати відповідні ініціали, хоча тоді потрібно слідкувати за 
тим, щоб вони не пересікались з вищезазначеним кодом. 

3. Інша частина номеру використовується для відрізняння 
партії насіння від іншої партій з врожаю однієї й тієї самої кра-
їни. Зазвичай є зручним, коли всі номери посилання склада-
ються з однієї й тієї ж кількості цифр. Оцінюючи заздалегідь 
скільки партій насіння будуть сертифіковані, потрібно почати 
з необхідної кількості нулів. Таким чином, якщо кількість сер-
тифікатів, що мають бути видані, не перевищуватиме 9999, 
першому потрібно присвоїти номер 0001, десятому – 0010, і 
так далі. Потрібно слідкувати за тим, щоб не було плутанини 
між номерами, присвоєними різним партіям насіння урожаю 
різних років (кодова літера може використовуватись для по-
значення року врожаю). 

ЗАГАЛЬНИЙ ДОДАТОК 3 
СПЕЦИФІКАЦІЇ ДЛЯ ЕТИКЕТОК ОЕСР  

АБО МАРКУВАННЯ КОНТЕЙНЕРІВ З НАСІННЯМ 
1. Опис 
1.1. Тип:  Етикетки можуть бути клейкими або не клейкими. 

Інформація може бути надрукована тільки на одній стороні, 
або на обох. 

1.2. Форма: Етикетки мають бути прямокутної форми. 
1.3. Колір:   Кольори етикеток повинні бути такими: 

•  добазове насіння (не стосується цукрового та кормового 
буряку) біла з фіолетовою смугою по діагоналі; 

•  базове насіння біла; 
•  сертифіковане насіння 1-ї генерації блакитна; 
•  сертифіковане насіння 2-ї та наступних генерацій (не сто-

сується цукрового та кормового буряку) червона 
•  насіння, що не пройшло остаточної сертифікаціїсіра 

На всіх червоних етикетках та сірих етикетках для сертифі-
кованого насіння 2-го або наступних генерацій потрібно за-
значати відповідний номер покоління. 

В рамках Схеми для підземної конюшини та подібних 
видів для сертифікованого насіння змішаних генерацій слід 
використовувати термін «Змішані генерації» 

Один кінець етикетки має бути зафарбований чорним ко-
льором з мінімальною відстанню до іншого краю – 3 см, при 
цьому інший кінець етикетки залишається кольоровим. 

1.4. Матеріал: Використовуваний матеріал має бути до-
статньо міцним, щоб запобігти пошкодженню при звичайному 
використанні. 

2. Посилання на Схему ОЕСР 
Посилання на Схему ОЕСР має бути надруковане англій-

ською та французькою мовами на чорній частині етикетки або 
на зовнішній стороні контейнера з насінням (див. Правило 
9.1.2). Таке посилання виглядатиме наступним чином: англій-
ською мовою – "OECD Seed Scheme", а французькою – 
"Système de l’OCDE pour le Semences". 

3. Інформація на етикетці 
3.1. Обов’язкова інформація: (що стосується необхідної 

інформації на етикетці в рамках схеми для цукрового та кор-
мового буряку див. нижче ): Наступна інформація має бути 
надрукована чорними літерами на кольоровій частині ярлика 
(білій, блакитній, червоній або сірій): 

• назва та адреса національного уповноваженого органу; 
• види (латинські назви) 
• назва сорту (або синонім): 
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• категорія: (добазове, базове або сертифіковане насіння 1-
ї, 2-ї або наступної генерації) 

• Номер партії: (див. Загальний Додаток 2) 
• Країна виробництва: (якщо насіння було раніше марковане 

як насіння, що не пройшло остаточної сертифікації) 
• Регіон виробництва насіння: (для місцевих сортів) 
• Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо 

застосовується) 
На етикетці для насіння, що не пройшло остаточної сер-

тифікації, потрібно вказувати: 
-«насіння, що не пройшло остаточної сертифікації» 
Для добазового насіння вказується кількість поколінь, що 

відділяє його від сертифікованого насіння першого покоління. 
3.1.1 Для гібридів тільки в рамках Схеми для насіння зер-

нових, етикетка для базового насіння може вказувати на те, 
чи призначене насіння на виробничтва батьківської лінії-
запилювача (чоловіча) або материнської батьківської лінії (жі-
ноча). Якщо батьківським матеріалом такого насіння є сорт, 
який є включеним до офіційного національного реєстру сор-
тів, які прийняті до Схем, його назва повинна бути зазначе-
ною. За бажанням також можна вказати і назву самого гібри-
ду. Якщо батьківський матеріал не включений до такого пе-
реліку, назва гібриду повинна обов’язково бути зазначеною, 
після слова «компонент». Назва батьківського матеріалу по-
винна бути додана, вона також може бути доданою як кодова 
назва. Етикетка для сертифікованого насіння повинна містити 
назву гібриду, що йде після слова «гібрид».  

3.1.2 Тільки в рамках Схеми для насіння трав і бобових, 
вироблене в посівах із меншою просторовою ізоляцією, ніж 
описано в пункті 2.1 Додатку 1, до Схеми для насіння трав і 
бобових, повинно бути надане таке застереження:  

«Подальше розмноження не авторизоване».  
3.1.3 Тільки в рамках Схеми для насіння цукрового та 

кормового буряків наступна інформація повинна бути на-
друкованою чорним кольором на кольоровій частині етикетки 
(білій, синій, червоній або сірій):  

• Назва та адреса національного уповноваженого органу; 
• Словосполучення «Цукровий буряк» або «Кормовий бу-

ряк» 
• Назва сорту (або синонім): 
• Опис насіння: (одноросткове, для точного висіву або нату-

ральне насіння) 
• Категорія: (базове або сертифіковане насіння) 
• Номер партії: (див. Загальний Додаток 2) 
• Країна виробництва: (якщо насіння було раніше марковане 

як насіння, що не пройшло остаточної сертифікації) 
• Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо 

застосовувалось) 
На етикетці для насіння, що не пройшло остаточної сер-

тифікації, потрібно вказувати: 
• «насіння, що не пройшло остаточної сертифікації» 

Інформація, яка зазначається на спеціальних етикетках 
для насіння, яке не пройшло остаточної сертифікації, (див. 
Правило 6.5 та 6.8) повинна бути такою ж як для базового та 
сертифікованого насіння.  

3.1.4 В рамках Схеми для насіння кукурудзи і сорго слід 
надавати окрему додаткову деталізовану інформацію для ба-
зового та сертифікованого насіння, як зазначено це нижче:  

3.1.4.1 Базове насіння 
• Назва та адреса національного уповноваженого органу; 
• Вид; 
• Назва сорту (або синонім): (назва або код) 
• самозапильний, запильний/перехреснозапильний/інбредна 

лінія 2 
• Базове насіння  
• Номер партії: (див. Загальний Додаток 2) 
• Країна виробництва: (якщо насіння було раніше марковане 

як насіння, що не пройшло остаточної сертифікації) 

                                                
2 Непотрібне видалити 

• Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо 
застосовувалось) 

На етикетці для насіння, що не пройшло остаточної сер-
тифікації, потрібно вказувати: 

• «насіння, що не пройшло остаточної сертифікації» 
На етикетці для добазового насіння повинно бути зазначе-

но «добазове насіння». Додатково до вищезгаданої інформа-
ції для самозапильних сортів повинна зазначатись кількість 
поколінь, які передували сертифікованому насінню першої ге-
нерації. 

3.14.2 Сертифіковане насіння  
• Назва та адреса національного уповноваженого органу; 
• Вид; 
• Назва сорту (або синонім):  
• самозапильний/гібрид  
• Сертифіковане насіння (1-а, 2-а або інші генерації) 
• Номер партії: (див. Загальний Додаток 2) 
• Країна виробництва: (якщо насіння було раніше марковане 

як насіння, що не пройшло остаточної сертифікації) 
• Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо 

застосовувалось) 
На етикетці для насіння, що не пройшло остаточної сер-

тифікації, потрібно вказувати: «насіння, що не пройшло оста-
точної сертифікації». Колір етикетки повинен бути сірим. 

3.2. Допустимий інтервал та розмір літер мають бути до-
статніми для забезпечення легкої читабельності етикетки. 

3.3. Якщо інформація нанесена на контейнер незмивною 
фарбою, формат інформації та зона маркування має якнайбі-
льше відповідати звичайній етикетці. 

3.4. Додаткова інформація на офіційній етикетці 
3.4.1. Додаткова офіційна інформація 
Будь-яке місце, незаповнене інформацією, зазначеною в 

Параграфі 3.1., може бути використане для тієї додаткової 
інформації, яку національний уповноважений орган забажає 
надати. Однак, така інформація має бути зазначена літерами 
не більшими, аніж ті, що використовуються для зазначення 
обов’язкової інформації. Вона має містити тільки факти і сто-
суватись лише насіння, сертифікованого згідно насіннєвою 
Схемою ОЕСР. Жодної інформації рекламного характеру не 
має бути на етикетці або на тій частині поверхні контейнеру, 
на яку наноситься обов’язкова інформація незмивною фар-
бою. 

3.4.2. Неофіційна додаткова інформація: 
На розсуд національного уповноваженого органу країни 

виробництва, штрих-коди можуть бути розміщені з краю офі-
ційної етикетки на ділянці для неофіційної інформації розмі-
ром, що не має перевищувати 20 відсотків загальної площі 
етикетки, й має вирізнятись окремим кольором та мати заго-
ловок «Інформація, зазначена тут, є неофіційною, непереві-
реною і не схваленою національним уповноваженим орга-
ном». 

4. Мови 
Вся інформація має бути англійською або французькою 

мовою, окрім посилання на Схему, яке зазначається обома 
мовами, як вказано у підпункті 2 вище. За бажанням можуть 
додаватись переклади на інші мови. 

 ЗАГАЛЬНИЙ ДОДАТОК 4 

ЗРАЗОК  СЕРТИФІКАТУ  ТА РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗІВ 
А) Зразок сертифікату 
Сертифікати повинні містити всю інформацію, зазначену 

нижче, але конкретне розміщення тексту робиться на розсуд 
національного уповноваженого органу. 
Сертифікат, виданий згідно зі Схемою ОЕСР сортової 

сертифікації (вказати назву Схеми) насіння, що має обіг у 
міжнародній торгівлі 

Назва національного уповноваженого органу, який видав 
Сертифікат: 

Номер партії: 
Вид: 
Сорт: (назва або синонім) 
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Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо 
застосовувалось) 

Кількість контейнерів та задекларована вага партії: 
«Партія насіння за цим номером була вироблена у відпові-

дності зі Схемою ОЕСР (вказати назву Схеми) і є визначе-
ною/попередньо визначеною як2: 
– добазове насіння  (біла з фіолетовою смугою по діаго-

налі); 
– базове насіння (біла/сіра етикетка); 
– сертифіковане насіння 1-ї генерації (блакитна/сіра етикетка); 
– сертифіковане насіння3 … генерації) (червона/сіра етикетка)» 

Підпис: 
Місце й дата: 

____________________________________________________________________ 
2 Непотрібне видалити 
3 Вказати номер генерації 

 Б) результати аналізів 
Результати лабораторних аналізів мають надаватись, коли 

це можливо, у вигляді оранжевого міжнародного сертифікату 
на партію насіння, що видається згідно правил Міжнародної 
асоціації з контролю якості насіння (ISTA). 

Країни, які не бажають використовувати сертифікат, що 
видається Асоціацією, можуть використати його в якості шаб-
лону для звітування про результати лабораторних аналізів, 
необхідних відповідно до Правил та Директив Схеми. Копію 
зразка можна отримати в: 

International Seed Testing Association  
Zurichstrasse 50, P.O. Box 308 
CH – 8303 Bassersdorf, 
Switzerland  
Phone: +41 1 838 60 00 
Fax: +41 1 838 60 01 
E-mail: ista.office@ista.ch 
Сертифікат, що видається ISTA, може використовуватись 

тільки тими країнами, які отримали на це всі повноваження 
від Асоціації. Інші країни, які використовують такий сертифікат 
у якості шаблону для представлення результатів, повинні га-
рантувати відсутність будь-яких натяків на використання ора-
нжевого сертифікату. Наприклад, не повинно бути посилання 
на ISTA, і сертифікат не має бути надрукований на помаран-
чевому папері. 

 ЗАГАЛЬНИЙ ДОДАТОК 5 

ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ НАСІННЯ                      
УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ ТА ЛАБОРАТОРІЯМИ 

ПІД  ОФІЦІЙНИМ НАГЛЯДОМ 
А) Польове інспектування насінницьких посі-

вів уповноваженими інспекторами під офіційним 
наглядом 

1. За виробництва насіння, придатного для сертифікації за 
категорією «сертифіковане», національний уповноважений 
орган може під офіційним наглядом уповноважити неофіцій-
них інспекторів на проведення польових інспектувань. Такі ін-
спектування матимуть таку ж силу, що й офіційні інспектуван-
ня за умов, перелічених нижче. 

2. Уповноважені інспектори повинні володіти необхідною 
кваліфікацією через проходження такого ж навчання, що й 
офіційні інспектори, або їх компетенція має бути підтвердже-
на шляхом здавання офіційних екзаменів. Уповноважені ін-
спектори мають принести присягу або підписати заяву про 
прийняття обов’язків щодо дотримання правил, які регламен-
тують офіційне інспектування. 

3. Посіви добазового та базового насіння (або посіви з 
компонентних ліній та базового насіння цукрового і кормового 
буряків) інспектують офіційні інспектори. 

4. Сертифіковане насіння різних генерацій (С1, С2, ... ) мо-
же бути перевірене уповноваженими інспекторами, якщо на-
сіння з покоління, що передує базовому насінню, було офіцій-
но проконтрольоване згідно з Правилом 6.7.2. 

5. Якщо сертифіковане насіння різних генерацій (С1, С2, ... 
) перевіряється уповноваженими інспекторами, частина тако-
го насіння має пройти контрольну перевірку офіційними інспе-
кторами. Рівень контрольних перевірок встановлюється спе-
ціально уповноваженим органом для адекватної оцінки робо-
ти уповноважених інспекторів. Частка насіння, що має прохо-
дити контрольну перевірку, становить не менше, ніж 5%. 

6. Національні уповноважені органи назначають штрафні 
санкції, які застосовуються до порушень правил, що регулю-
ють перевірку під офіційним наглядом. Передбачені таким 

чином штрафні санкції мають бути ефективними, адекватни-
ми та стримуючими. Такими штрафними санкціями можуть 
анулюватися повноваження інспекторів, які є винними у на-
вмисному або халатному порушенні правил, що регулюють 
проведення офіційних перевірок. Будь-яка сертифікація пере-
віреного насіння анулюється у випадку такого порушення, по-
ки не буде доведено, що насіння, незважаючи на це пору-
шення, відповідає всім необхідним вимогам. 

Б) Відбір зразків насіння (включаючи пломбу-
вання та маркування контейнерів) та аналізу-
вання насіння уповноваженими особами або ла-
бораторіями під офіційним наглядом 

1. Принципи 
1.1. Національний уповноважений орган може уповнова-

жити осіб, які не мають прямого та ексклюзивного повнова-
ження відбирати зразки під офіційним наглядом згідно зі Схе-
мою (такі особи називаються «відбірники проб насіння»). Ла-
бораторії також можуть бути уповноважені проводити аналі-
зування насіння, необхідні за Схемою. 

1.2. Відбір зразків, пломбування та маркування контейне-
рів з насінням може бути доручене уповноваженим особам. 
Умови, зазначені нижче, також застосовуються до розділів, 
що стосуються відбору проб насіння, плобування й маркуван-
ня контейнерів з насінням та аналізувань насіння, як це пе-
редбачено Правилами та Директивами Схем. 

1.3. Усі Правила та Директиви Схеми, включаючи гарантію 
відповідності або суворої відповідності, вважатимуться вико-
наними країнами, які в ході сертифікації застосовують проце-
дури з уповноваженнями. 

1.4. Національні уповноважені установи не можуть відмо-
вити у схваленні розмноження насіння за межами країни по-
ходження тільки на тій підставі, що уповноваження було на-
дане неофіційній особі або лабораторії в країні, де має відбу-
тись розмноження. 

2. Обсяг 
Уповноваження може застосовуватись для сертифікації 

насіння всіх сортів та видів, прийнятих до Переліку сортів 
ОЕСР в обсязі, визначеному національним уповноваженим 
органом стосовно заходів, видів, категорій насіння, осіб, на-
сіннєвих компаній та лабораторій. 

3. Відбір зразків з партії насіння 
3.1. Особи, уповноважені відбирати проби насіння 
3.1.1. Відбирання зразків насіння проводиться особами, які 

були уповноважені на це спеціально уповноваженим органом 
з дотриманням умов, викладених у підпунктах 3.1.2.-3.1.5. 

3.1.2. Особи, які відбирають проби насіння повинні мати 
необхідну технічну кваліфікацію, отриману на навчальних ку-
рсах, організованих на умовах, застосовних для офіційних 
відбірників проб насіння, і підтверджену офіційними екзаме-
нами. 

3.1.3. Вони проводять відбір проб насіння у відповідності 
до чинних міжнародних методів, визнаних національним упо-
вноваженим органом. 

3.1.4. Приміщення та обладнання для відбору проб мають 
бути офіційно визнані задовільними для цієї мети національ-
ним уповноваженим органом в межах повноважень. 

3.1.5. Особи, які проводять відбір проб насіння повинні бу-
ти: 

(а) незалежними офіційними особами, або 
(б) особами, найнятими фізичними чи юридичними особа-

ми, чия діяльність не стосується виробництва, вирощування, 
оброблення насіння, торгівлі насінням, або 

(в) особами, найнятими фізичними чи юридичними особа-
ми, чия діяльність включає виробництво, вирощування, обро-
блення насіння, або торгівлю насінням. 

У випадку ситуації, зазначеної у підпункті (в), особа, яка 
проводить відбір зразків насіння може проводити його тільки з 
партій насіння, виробленого від імені його працедавця, якщо 
інше не буде погоджено між його працедавцем, особою, яка 
подала заяву на сертифікацію, та національним уповноваже-
ним органом. 

3.2. Офіційний нагляд 
3.2.1. Робота осіб, яка проводять відбір проб насіння підля-

гає відповідному нагляду з боку спеціально уповноваженого 
органу, який має включати контрольний відбір проб або моні-
торинг процесу, в залежності від ситуації. У випадку автома-
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тичного відбору зразків нагляд включатиме відповідний моні-
торинг спеціально уповноваженим органом з періодичними 
перевірками експертизи та виконання. Перевірки проводяться 
на місці під час проведення відбору проб. 

3.2.2. Для частки партій насіння, включених для офіційної 
сертифікації, проводитиметься контрольний відбір зразків 
офіційними відбірниками проб насіння. Така частка має бути 
якомога більш рівномірно розподілена між фізичними та юри-
дичними особами, які здали насіння для сертифікації, проте 
також має бути достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі 
сумніви. Ця частка має становити не менше 5%. Контрольний 
відбір проб не застосовується для партій насіння, з яких зраз-
ки були відібрані автоматичним шляхом. 

4. Аналізування насіння 
4.1. Уповноважені лабораторії 
4.1.1. Випробування насіння проводиться лабораторіями з 

тестування насіння, уповноваженими на це національними 
уповноваженими органами з дотримання умов, викладених в 
підпунктах 4.1.2. – 4.1.5. 

4.1.2. Лабораторія має бути розташована в приміщеннях з 
обладнанням, офіційно визнаним спеціально уповноваженим 
органом як задовільне для тестування насіння в межах пев-
них уповноважень. 

4.1.3. У лабораторії повинен бути черговий лаборант, який 
нестиме пряму відповідальність за технічні операції лабора-
торії і має необхідну кваліфікацію для технічного керування 
лабораторією з тестування насіння. Лаборанти такої насіннє-
вої лабораторії повинні мати технічну кваліфікацію, отриману 
на навчальних курсах, організованих на умовах, що застосо-
вуються для лаборантів офіційних насіннєвих лабораторій, та 
підтверджену офіційними екзаменами. 

4.1.4. Лабораторія проводитиме тестування насіння відпо-
відно до поточних міжнародних методів, визнаних національ-
ним уповноваженим органом. 

4.1.5. Лабораторія повинна бути: 
(а) незалежною лабораторією, або 
(б) лабораторією насіннєвої компанії. 
У випадку, зазначеному у підпункті (б) лабораторія може 

проводити тестування тільки партій насіння, вироблених від 
імені компанії, якій вона належить, якщо інше не буде пого-
джено між насіннєвою компанією, особою, яка подала заяву 
на сертифікацію, та національним уповноваженим органом. 

4.2. Офіційний нагляд 
4.2.1. Робота лабораторії з тестування насіння підлягає 

відповідному нагляду з боку національного уповноваженого 
органу, який має включати контрольний аналіз та періодичні 
перевірки експертизи, виконання, обробки результатів і дій 
щодо невідповідностей. 

4.2.2. Для частки партій насіння, включених для офіційної 
сертифікації, проводитиметься контрольне тестування насін-
ня. Ця частка має бути якомога більш рівномірно розподілена 
між фізичними та юридичними особами, які подали насіння 
для сертифікації, проте також має бути достатньою, щоб роз-
віяти будь-які можливі сумніви. Така частина має становити 
не менше, ніж 5%. 

4.2.3. Національний уповноважений орган повинен порів-
няти результати тестування партій насіння, що пройшли офі-
ційне тестування, з результатами тих самих партій насіння, 
що пройшли тестування під офіційним наглядом. Таке порів-
няння має включати, як мінімум, аналітичні результати пере-
вірки чистоти та схожості. 

 ДОДАТОК 11 

ПРОЦЕДУРА РОЗШИРЕННЯ  СХЕМИ ДЛЯ ПОЛЬОВИХ  
ІНСПЕКТУВАНЬ  З МЕТОЮ ВНЕСЕННЯ СОРТІВ, ЩО    

ВИПРОБУЮТЬСЯ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ 
РЕЄСТРІ  

1. Відносно сорту, що випробується для внесення до наці-
онального реєстру, національний уповноважений орган краї-
ни розмноження насіння може провести польове інспектуван-
ня за наступних умов: 

а) на вимогу селекціонера сорту, якщо розмноження відбу-
вається в країні, де проводиться випробування, та 

б) на прохання допомоги від національної уповноваженої 
установи країни, де проводиться випробування, якщо роз-
множення відбувається поза межами такої країни. 

Якщо розмноження відбувається в країні дослідження [ви-
падок 1(а) вище], польове інспектування проводиться націо-
нальним уповноваженим органом на тій самій основі, що й 
для зареєстрованих сортів. Орган має перевірити сортову 
ідентичність добазового або базового насіння, використаного 
для розмноження; сортова чистота перевіряється впродовж 
проведення польового інспектування з використанням наяв-
них технічних засобів; остаточна сертифікація проводиться, 
якщо це потрібно, як тільки тоді, коли сорт буде внесено у на-
ціональний реєстр. 

Якщо розмноження відбувається поза межами країни, де 
проводиться випробування [випадок 1(б) вище], застосову-
ються правила, викладені у підпунктах 2-6. 

2. Прохання про допомогу має обмежуватись польовим ін-
спектуванням з метою перевірки відповідності правилам ви-
робництва насіння згідно з вимогами Схем ОЕСР. 

3. Відповідальність за перевірку сортової ідентичності до-
базового або базового насіння, використаного для розмно-
ження, покладається на національний уповноважений орган 
країни, в якій були проведені випробування на відмінність, 
однорідність та стабільність сорту. 

4. Під час польових інспекцій сортова чистота має переві-
рятись за допомогою використання попереднього опису сор-
ту, взятому з тестів на відмінність, однорідність та стабіль-
ність сорту, наданих національним уповноваженим органом 
країни, де проходить випробування. 

5. Остаточна сертифікація проводиться за відповідальності 
країни, де проходить випробування, як тільки сорт буде заре-
єстрований у державному реєстрі. 

6. За рішенням національного уповноваженого органу кра-
їни, де проходить випробування, та за домовленістю з влас-
ником, насіння, вироблене у країні розмноження, має бути: 

• відправлене до країни випробування з метою остаточної 
сертифікації; у такому випадку насіння маркується сірою ети-
кеткою у відповідності до Правил ОЕСР з зазначенням назви 
такого сорту і також з позначкою «Насіння, що не пройшло 
остаточної сертифікації – сорт знаходиться в процесі реєст-
раційних випробувань», або 

• остаточно сертифікованим національним уповноваженим 
органом країни розмноження, як тільки сорт буде зареєстро-
ваний у відповідності до Правил ОЕСР; при цьому офіційна 
назва зазначається національним уповноваженим органом 
країни реєстрації.  

7. У випадку з гібридами умови, зазначені у підпунктах 1-6, 
також застосовуються до їх батьківських компонентів. 
 ЧАСТИНА  В :  ІНФОРМАЦІЯ ,  ЩО  СТОСУЄТЬСЯ  

ОКРЕМИХ  СХЕМ   
• ТРАВИ ТА БОБОВІ 
• ХРЕСТОЦВІТНІ ТА ІНШІ ОЛІЙНИХ І ПРЯДИВНІ КУЛЬТУР 
• ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 
• КОРМОВИЙ ТА ЦУКРОВИЙ БУРЯКИ 
• ПІДЗЕМНА КОНЮШИНА ТА ПОДІБНІ ВИДИ 
• КУКУРУДЗА ТА СОРГО 
• ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ  

ДОДАТОК VІІІ ДО РІШЕННЯ  

 СХЕМА ОЕСР СОРТОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ НАСІННЯ 
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ЩО МАЄ ОБІГ У МІЖНАРОДНІЙ 

ТОРГІВЛІ. 2011 р.  ПРАВИЛА ТА ДИРЕКТИВИ  
1. Загальні положення 
1.1. Схема ОЕСР для насіння зернових культур включає 

насіння сортів зернових культур, вироблене, оброблене, віді-
бране, марковане та опломбоване у відповідності із загаль-
ними Правилами та Директивами, представленими вище, а 
також відповідно до тих, які представлені нижче, і які вважа-
ються як мінімальні вимоги.  

1.2. Перелік сортів, придатних для сертифікації відповідно 
до Схеми представлений в Додатку 2 до цієї Схеми. Перелік 
сортів рослин може бути розширений за згодою національно-
го уповноваженого органу.  

1.3 Схема повинна застосовуватись в країнах-учасниках 
під відповідальністю уряду держави. який призначає спеціа-
льний орган для цих цілей.  

2. Розмір партії  
2.1. Одна партія насіння не повинна перевищувати 30000 

кг для таких придатних видів як Triticum aestivum, Triticum 
turgidum, Triticum spelta, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Secale 
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cereale та × Triticosecale та не повинна перевищувати 10000 
кг для таких видів, як Eleusine corasana, Fagoporym esculen-
tum Phalaris canariensis. Вищезгадані максимальні розміри 
партій насіння не застосовуються до насіння, яке не пройшло 
остаточної сертифікації. 

2.2. Партії насіння, розмір яких перевищує 30000 кг (або 
10000 кг відповідно зазначеного в пункті 2.1) повинні бути 
розділені на партії, розмір яких не перевищує 30000 кг кожна 
(або 10000 кг відповідно), які слід ідентифікувати як окремі 
партії насіння відповідно до Правила 9.1.  

2.3. Ці максимальні стандарти допускають похибку в межах 
5%.  

 ДОДАТОК 1  

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА БАЗОВОГО 
ТА СЕРТИФІКОВАНОГО НАСІННЯ  ЗГІДНО ЗІ СХЕМОЮ  
А) Мінімальні вимоги до всіх сортів  
1. Врожай попереднього року 
Національна уповноважена установа має: 
1.1. Вимагати від виробника надання інформацію щодо 

врожаю попереднього року з кожного насінницького посіву; 
1.2. Забракувати посів, якщо інформація про врожаї попе-

редніх років не відповідає директивам, виданим національним 
уповноваженим органом. Має сплинути мінімальний проміжок 
часу, не менше двох років, між засіванням зернової культури 
того ж виду. Наступні врожаї того ж самого сорту та категорії 
насіння можуть вирощуватись на тому самому полі без будь-
якого проміжку часу між ними за умови підтримання задовіль-
ної сортової чистоти.  

2. Ізоляція 
2.1. Насінницькі посіви з сортів тритикале (× Triticosecale 

Wittm.), що перехресно запилюються, повинні бути ізольовані 
від всіх інших посівів жита та тритикале відповідно на такі від-
стані: 

• для базового насіння   - 300 метрів; 
• для сертифікованого насіння - 250 метрів. 

Насінницькі посіви сортів тритикале, що самозапилюються, 
мають бути ізольовані від всіх інших посівів тритикале на такі 
відстані: 

• для базового насіння   - 50 метрів; 
• для сертифікованого насіння - 20 метрів. 

2.2. На ці відстані можна не звертати уваги, якщо є достат-
ній (додатковий) захист від джерел небажаного пилку. 

2.3. Насінницькі посіви сортів, що самозапилюються, ма-
ють бути ізольовані від інших зернових культур певним 
бар’єром або простором для упередження засмічувань під 
час збирання врожаю.  

3. Бур’яни 
Посіви, що містять наднормативну кількість бур’янів, ма-

ють бути забраковані.  
4. Польові інспектування 
4.1. Для чіткого визначання сортової та видової чистоти 

посів має бути в належному стані. 
4.2. Інспектори мають пройти спеціальне навчання і при 

здійсненні польових інспектувань підпорядковуватись лише 
національному уповноваженому органу. До уповноважених 
інспекторів застосовуються додаткові умови, як це зазначено 
у загальному Додатку 5. 

4.3 Для кожного насінницького посіву з початку цвітіння 
має бути проведено не менше одного польового обстеження. 

4.4. Польовий інспектор повинен перевірити, щоб були до-
тримані мінімальні вимоги, викладені у цьому Додатку. 

4.5. Контрольні ділянки, засіяні насінням тих же партій, які 
використовувалось для засівання інспектованих посівів, по-
винні, коли це потрібно, бути доступними для ретельної пере-
вірки в період польового інспектування насінницьких посівів. 
Така перевірка є додатковою за проведення польового інспе-
ктування з метою визначення сортової чистоти.  

4.6. Національний уповноважений орган за результатами 
інспектування і, коли це можливо, за результатами вивчення 
результатів перевірки відповідної ділянки попереднього грун-
тконтролю, повинен прийняти рішення по кожному полю да-
вати чи не давати свого дозволу на сертифікацію. 

4.7. При визначанні кількості рослин, які не відповідають 
сортові, а також кількості рослин інших видів, інспектор пови-
нен діяти згідно з відповідною методикою (методики описані в 

документі ОЕСР «Керівництво з методик, які мають викорис-
товуватись при випробуванні ділянок та проведення польових 
інспектувань»).  

5. Кількість урожаїв  
Національний уповноважений орган повинен вирішувати 

кількість років урожаю, що допускаються на полі, призначе-
ному для насінницьких цілей, при цьому звертаючи особливу 
увагу на розмноження сортів іноземної селекції з огляду на 
можливий вплив екологічних чинників на сортову чистоту.  

6. Сортова чистота  
6.1. Стандарти сортової чистоти застосовуються до всіх 

насінницьких посівів і мають дотримуватись під час прове-
дення польового інспектування. 

6.2. Якщо пост-контрольні ділянки засіяні у відповідності до 
Правила 8 (текст Загальної частини – прим.), вони також ма-
ють використовуватись для перевірки. 

6.3. До деяких видів мають застосовуватись мінімальні від-
сотки сортової чистоти згідно цією таблицею: 

Види Базове 
 насіння 

Сертифіковане насіння 
першої генерації 

Сертифіковане на-
сіння другої генерації 

Triticum aestivum, Hordeum 
vulgare, Avena spp. та Oryza 
sativa 

99,9% 99,7% 99,0% 

Переважно самозапильні 
сорти виду × Triticosecale 99,7% 99,0% 98,0% 

6.4. Максимальна кількість рослин того ж виду, які не від-
повідають сортові, для сортів з перехресним запиленням де-
яких видів. 

Для сортів з перехресним запиленням Secale cereale та × 
Triticosecale кількість рослин того ж виду, що визнано такими, 
які не відповідають даному сортові, не має перевищувати од-
ну рослину на тридцять квадратних метрів на полях для ви-
рощування базового насіння, і одну рослину на десять квад-
ратних метрів на полях для вирощування сертифікованого 
насіння. 

Зведена таблиця: максимальна кількість рослин одного 
виду, що не відповідають сортові 

Види Базове насіння Сертифіковане насіння 
Сорти з перехресним запиленням 
Secale cereale та x Triticosecale 1 на 30 кв. м 1 на 10 кв. м 

Б) Додаткові мінімальні вимоги для гібриднів 
зернових  

7. Попередники 
Національний уповноважений орган повинен: 
а) Вимагати від виробника надання детальної інформації 

стосовно попередників по кожному насінницькому посіву; 
б) Бракувати посіви, якщо інформація про попередники не 

відповідає директивам, виданим національним уповноваже-
ним органом. Посіви, призначені для отримання гібридного 
насіння, не повинні розміщуватись на тому самому полі, що й 
в попередні роки.  

8. Ізоляція 
8.1. Насінницькі посіви, призначені для отримання серти-

фікованого насіння гібридів пшениці, ячменю, вівса або рису, 
мають бути ізольовані від джерел забруднюючого пилку. По-
сіви материнських рослин повинні знаходитись на відстані не 
менше 25 метрів від будь-якого іншого сорту того ж виду, 
окрім запилювачів. Така просторова ізоляція може бути змі-
нена за рішенням національного уповноваженого органу зад-
ля забезпечення додаткового захисту проти забруднення не-
бажаним пилком. Може бути прийнята відстань у 100 метрів 
при внесенні змін до вимог підпункту 3.6. нижче щодо визна-
чання сортової чистоти. 

8.2. Насінницькі посіви, призначені для отримання компо-
нентів базового насіння та сертифікованого насіння гібридів 
жита, мають бути ізольовані на кожному з етапів виробництва 
від джерел забруднюючого пилку, який може призвести до 
небажаного чужорідного запилення. Мінімальні відстані ізо-
ляції мають бути такими: 

а) для виробництва базового насіння: 
• якщо використовується чоловіча стерильність   - 1000 м 
• якщо чоловіча стерильність не використовується  - 600 м 

б) для виробництва сертифікованого насіння   - 500 м 
8.3. Національний уповноважений орган може змінити ці 

відстані, якщо існує достатній захист від небажаного пилку, 
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або якщо можливість перехресного запилення виключена че-
рез різницю в часі цвітіння.  

9. Польове інспектування  
9.1. Для посівів з отримання базового насіння батьківських 

сортів або ліній, призначеного для виробництва гібридів з до-
помогою Хімічного агента гібридизації (ХАГ), інспектування 
має проводитись як звичайних сортів зернових культур. 

9.2. На посівах, призначених для отримання базового на-
сіння гібридів з використанням генетичної або цитоплазмати-
чної чоловічої стерильності (ЦЧС), має проводитись інспекту-
вання лінії з чоловічою стерильністю, запилювачів простого 
гібриду з чоловічою стерильністю, лінії підтримання сорту та 
чоловічого компоненту відновлення. 

9.3. На посівах, призначених для отримання сертифікова-
ного насіння гібридів проводиться не менше одного інспекту-
вання в кінці фази колосіння у батьківських та материнських 
рослин для перевірки дотримання технічних параметрів ви-
робництва гібриду, погоджених зі спеціально уповноваженим 
органом.  

9.4. Якщо за виробництва гібриду використовується чоло-
віча стерильність, рівень стерильності компоненту з чолові-
чою стерильністю, прийнятний для сертифікації насіння, має 
становити як мінімум 98 відсотків і таке виробництво підляга-
тиме будь-яким іншим перевіркам, яких вимагатиме націона-
льний уповноважений орган згідно з розділу 5 нижче «Визна-
чання сортової чистоти». 

9.5. Щодо посівів, призначених для отримання гібридного 
насіння F1, для визначання рівня чоловічої стерильності ма-
теринських рослин та/або гібридності насіння, національний 
уповноважений орган може вимагати проведення другого ін-
спектування в період стиглості зерна. 

Під час другого інспектування інспектор підраховує відсо-
ток стерильності або гібридності наступним чином: 

9.5.1. Відсоток стерильності 
Становить:   100 (1 - a/b) 
де a – це кількість запилених зерен певної кількості колосся, віді-

браного з материнських рослин, оброблених ХАГ, які були захищені 
пилкозахисними пакетами або тентами (ізоляторами), встановленими 
після застосування ХАГ, але до періоду цвітіння будь-яких з батьків-
ських рослин; 

b – кількість запилених зерен у зразку такої ж визначеної кількості 
колосся, відібраного з необроблених насіннєвих материнських рос-
лин, взятих із зони, що була захищена від обробки ХАГ додатковим 
ізолятором. Для упередження вильоту пилку з таких материнських 
рослин, ізолятор повинен залишатись до закінчення періоду розпи-
лення. 

9.5.2. Відсоток гібридності 
Становить:   100 (1 - a/с) 
де a – це кількість запилених зерен певної кількості колосся, віді-

браного з материнських рослин, оброблених ХАГ, які були захищені 
пилкозахисними пакетами або тентами (ізоляторами), встановленими 
після застосування ХАГ, але до періоду цвітіння будь-яких з батьків-
ських рослин; 

с – кількість запилених зерен у зразку такої ж визначеної кількості 
колосся материнських рослин, оброблених ХАГ, які не були захищені 
пилкозахисними пакетами або тентами. 

9.6. Культури, що відповідають стандартові гібридності у 
95 відсотків, є придатними для сертифікації насіння за умови 
проведення будь-яких інших перевірок, що вимагатиме спеці-
ально уповноважений орган згідно з розділом 5 нижче «Ви-
значення сортової чистоти». При дотриманні просторової ізо-
ляції не менше, ніж 100 метрів, національний уповноважений 
орган може прийняти оцінений на полі рівень гібридності як 
рівень сортової чистоти гібриду за умови, що цей рівень є не 
меншим за 90 відсотків.  

10. Сортова чистота та ідентичність 
10.1. Типовість гібриду 
Гібрид має бути достатньо типовим, а рослини повинні від-

повідати характеристикам гібриду, переліченим спеціально 
уповноваженим органом.  

10.2. Стандарт мінімальної сортової чистоти насінницьких 
посівів 

Для гібридів пшениці, ячменю, вівсу та рису стандарти мі-
німальної сортової чистоти посівів, призначених для отри-
мання базового насіння батьківських ліній або сортів, а також 
посівів, призначених для отримання сертифікованого насіння, 
або при пост-контролі сертифікованого насіння, є такими: 

Види  
Ділянки базового 
насіння (батьківські 

лінії) 

Ділянки сертифі-
кованого насіння 

(гібрид) 

Пост-контрольні 
ділянки сертифіко-
ваного насіння  

(гібрид)  
Triticum aestivum, Hor-
deum vulgare, Avena spp. 
та Oryza sativa 

99,9% 99,7% 90,0% 

10.3. Максимальна кількість рослин в посіві, які є не типо-
вими для гібридів жита 

У посівах Secale cereale, призначених для отримання: 
• Базового насіння батьківських ліній, кількість рослин, які 

визнаються такими, що явно не відповідають простому гібри-
дові або синтетичному сортові, не має перевищувати одну 
рослину на тридцять квадратних метрів; 

• Сертифікованого насіння гібриду, кількість рослин, які ви-
знаються такими, що явно не відповідають простому гібридові 
або синтетичному сортові, не має перевищувати одну росли-
ну на десять квадратних метрів; 

На пост-контрольних ділянках Secale cereale, призначених 
для отримання: 

• Базового насіння (простий гібрид), кількість рослин, які ви-
знаються при пост-контролі як такі, що явно не відповідають 
простому гібридові відповідного виду, не має перевищувати 
шість рослин на 1000 рослин; 

• Сертифікованого насіння, гібрид має бути достатньо типо-
вим, а рослини повинні відповідати характеристикам гібриду, 
переліченим національним уповноваженим органом.  

11. Визначення сортової чистоти 
Сортова чистота визначається затвердженим методикою, 

що відповідає системі підтримання сорту. Має бути проведе-
не щонайменш одне з наступного: 

а) встановлення гібридності на полі для вирощування гіб-
ридного насіння (див. підпункт 8.5.2. вище) має супроводжу-
ватись іншими оцінками, включаючи результати польової ін-
спекції та перевірку ізоляції. Слід зазначити, що не потрібно 
ставити знак рівності між гібридністю та сортовою чистотою, і 
не обов’язково між ними має бути взаємозв’язок. 

б) пост-врожайна перевірка, яка проводиться до сертифі-
кації за допомогою використання міжнародно визнаного тес-
тування гібридного насіння, за виключенням жита.  

 ДОДАТОК 2 ДО СХЕМИ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР  

ВИДИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ПРИДАТНІ  ДЛЯ СХЕМИ 
Ботанічна назва Назва французькою Назва англійською Назва українською 

AVENA spp.: 
AVENA SATIVA L. 
[A. byzantina включно] 

AVOINE, 
AVOINE BYZAN-
TINE 

OATS, 
RED OAT 

Овес 
Овес візантійський 

AVENA NUDA L. AVOINE NUE 
SMALL NAKED 
OAT, HULLESS 
OAT 

Голозерний овес 

AVENA STRIGOSA 
Schreb. AVOINE RUDE BLACK OAT, 

BROSTLE OAT Чорний овес 

ELEUSINE CORA-
CANA (L.) 
Gaertn 

ÉLEUSINE FINGER MILLET Просо пальчасте 

FAGOPYRUM ESCU-
LENTUM 
Moench 

SARRASIN BUCKWHEAT Гречка 

HORDEUM VULGARE 
(L.) ORGE BARLEY Ячмінь 

ORYZA SATIVA (L.) RIZ RICE Рис 
PHALARIS CA-
NARIENSIS (L.) ALPISTE CANARY GRASS Канарник 

SECALE CEREALE 
(L.) SEIGLE RYE Жито 

TRITICUM AESTIVUM 
(L.) emend. Fiori et 
Paol. 

BLÉ TENDRE WHEAT Пшениця 

TRITICUM DURUM 
Desf. BLÉ DUR DURUM WHEAT Тверда пшениця 

TRITICUM SPELTA 
(L.) ÉPAUTRE SPELT WHEAT Спельта 

× TRITICOSECALE 
Wittm. TRITICALE TRITICALE Тритикале 

 ДОДАТОК 3 ДО СХЕМИ ДЛЯ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ  

КРАЇНИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО СЕРТИФІКАЦІЇ  НАСІННЯ 
ЗЕРНОВИХ  КУЛЬТУР 

АЛБАНІЯ С(2005)170 21/12/05 
АРГЕНТИНА  С(82) 15  02/03/82 
АВСТРАЛІЯ  С(80) 40 27/02/80 
АВСТРІЯ  С(87)213/Final  16/02/88 
БЕЛЬГІЯ  С(79)189  09/10/79 
БОЛІВІЯ С(96)169/ Final  16/12/96 
БРАЗИЛІЯ С(99)174/ Final  10/12/99 
БОЛГАРІЯ  С(79) 168 17/08/79 
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КАНАДА С(88)18/ Final  20/10/88 
ЧИЛІ С(72)56 22/02/72 
ХОРВАТІЯ  С(94)205/ Final  12/01/95 
РЕСПУБЛІКА ЧЕХІЯ С(93)131/ Final  02/06/94 
ДАНІЯ  С(85)143 10/05/85 
ЄГИПЕТ  С(98)178/ Final  01/12/98 
ЕСТОНІЯ  С(97)187/ Final  23/10/97 
ФІНЛЯНДІЯ  С(89)165/ Final  07/11/89 
ФРАНЦІЯ  С(86)71 13/08/85 
ГЕРМАНІЯ  С(87)61/ Final  16/02/88 
ГРЕЦІЯ  С(85)148 05/06/85 
УГОРЩИНА  С(70)196 17/12/70 
ІСЛАНДІЯ  *  
ІНДІЯ  С(2008) 150 23/10/08 
ІРЛАНДІЯ  С(73)171  04/04/73 
ІЗРАЇЛЬ  С(78)236 11/01/79 
ІТАЛІЯ  С(84)137 25/09/84 
ЯПОНІЯ  TAD/CA(2009)5 10/09/09 
КЕНІЯ  С(73)35 15/02/73 
КИРГИЗСТАН  С(2005)169 21/12/05 
ЛАТВІЯ  С(2001)264 29/11/01 
ЛИТВА  С(99)173/ Final  10/12/99 
ЛЮКСЕМБУРГ *  
МЕКСИКА  С(2001)288 22/01/02 
МОЛДОВА  С(2008)151 23/10/08 
МАРОККО  С(88)196/ Final  26/01/89 
НІДЕРЛАНДИ  С(88)184/ Final  09/02/89 
НОВА ЗЕЛАНДІЯ  С(76)213 02/12/76 
НОРВЕГІЯ  С(86)77 22/01/86 
ПОЛЬЩА  С(80) 194 13/02/80 
ПОРТУГАЛІЯ  С(88)15/ Final  20/10/88 
РУМУНІЯ  С(70)190 12/12/70 
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ С(2001)266 29/11/01 
СЕРБІЯ  С(2001)265 29/11/01 
СЛОВАЧЧИНА  С(93)129/ Final  02/06/94 
СЛОВЕНІЯ  С(96)170/ Final  16/12/96 
ІСПАНІЯ  С(70)176 03/11/70 
ШВЕЦІЯ  С(86)75 09/12/85 
ШВЕЙЦАРІЯ  С(93)183/ Final  08/02/94 
ТУНІС  С(78)100 07/08/78 
ТУРЕЧЧИНА  С(88)46/ Final  20/10/88 
УГАНДА  С(2004) 24/01/05 
УКРАЇНА С(2009)155 16/11/09 
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ  С(86)73 15/11/85 
США С(74)85 06/05/74 
УРУГВАЙ  С(94)22/ Final  08/04/94 
ЗИМБАБВЕ  С(92)54/ Final  30/04/92 
* Країна-член ОЕСР, яка приймає участь без офіційного повідомлення  

ДОДАТОК ХІ ДО РІШЕННЯ  

СХЕМА ОЕСР СОРТОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ НАСІННЯ  
КУКУРУДЗИ ТА СОРГО, ЩО МАЄ ОБІГ У МІЖНАРОДНІЙ 

ТОРГІВЛІ.  2011 р.  ПРАВИЛА ТА ДИРЕКТИВИ  
1. Загальні положення 
1.1. Схема ОЕСР для насіння кукурудзи та сорго включає 

насіння сортів кукурудзи та сорго, вироблене, оброблене, ві-
дібране, марковане та опломбоване у відповідності із Прави-
лами та Директивами, які є предметом наступних пунктів, і які 
вважаються як мінімальні вимогами.  

1.2. Перелік видів рослин, придатних для сертифікації від-
повідно до Схеми, представлений в Додатку 2 до цієї Схеми. 
Перелік може бути збільшений за згодою національного упо-
вноваженого органу.  

1.3. Схема ОЕСР повинна застосовуватись країнами-
учасницями за відповідальності уряду держави, який призна-
чає компетентний орган для цих цілей.  

1.4. Схема ОЕСР для насіння кукурудзи та сорго не засто-
совується у випадках торгівлі насінням, що виробляється та 
продається тільки за відповідальності продавців відповідно 
до національних законів та положень. 

1.5 Пост-контроль базового насіння вимагається тільки то-
ді, коли базове насіння повинно використовуватись для виро-
бництва сертифікованого насіння за межами країни похо-
дження сорту. Проте, селекціонери повинні, кожного разу, ко-
ли це можливо, самі висівати ділянки пост-контролю партій 
базового насіння. Особливо корисно, коли є можливість висі-
вати ділянки пост-контролю поза сезоном, перед використан-
ням базового насіння.  

2. Розмір партії  
2.1. Одна партія насіння не повинна перевищувати 40000 

кг для кукурудзи та 10000 кг для сорго. У випадку з насінням, 
яке повинно бути опломбовано як таке, що не пройшло оста-
точної сертифікації, норми щодо максимального розміру пар-
тії не застосовується.  

2.2. Максимальний розмір партії насіння не повинен бути 
більшим за 30000 кг для таких видів:  

• Sorghum × alonon Parodi 
• Sorghum bicolor (L.) Moench  
• Sorghum bicolor (L.) Moench × S. sudanense (Piper) Stapf 

2.3. Максимальною допустимою похибкою є 10%.  
 ДОДАТОК 1 ДО СХЕМИ ДЛЯ НАСІННЯ 

 КУКУРУДЗИ ТА СОРГО  

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА БАЗОВОГО 
ТА СЕРТИФІКОВАНОГО НАСІННЯ  ЗГІДНО ЗІ СХЕМОЮ  
А) Мінімальні вимоги до всіх сортів  
1. Врожай попереднього року 
Національний уповноважений орган повинен вимагати від 

виробника надання інформації щодо врожаю попереднього 
року з кожного насіннєвого поля та бракувати поля, якщо ін-
формація про врожаї попередніх років не відповідає директи-
вам, виданим національним уповноваженим органом.  

2. Ізоляція 
2.1. Zea mays 
2.1.1. Базове насіння 
Посіви з виробництва базового насіння повинні знаходи-

тись на відстані не менш, чим за 200 м від будь-якого джере-
ла забруднюючого пилку.  

2.1.2. Сертифіковане насіння 
Посіви з виробництва сертифікованого насіння повинні 

знаходитись на відстані не менш, чим за 200 м від будь-якого 
джерела забруднюючого пилку.  

2.2. Sorghum bicolor та Sorghum sudanense 
2.2.1. Базове насіння 
Посіви з виробництва базового насіння повинні знаходи-

тись на відстані не менш, чим за 400 м від будь-якого джере-
ла забруднюючого пилку.  

2.2.2. Сертифіковане насіння 
Посіви з виробництва сертифікованого насіння повинні 

знаходитись на відстані не менш, чим за 200 м від будь-якого 
джерела забруднюючого пилку.  

2.3. Додатковий захист 
На такі відстані можна не звертати уваги, якщо є додатко-

вий захист від джерел небажаного пилку. 
3. Польові інспектування 
Інспектори повинні бути спеціально навченими. Проводячи 

польове інспектування вони несуть відповідальність лише пе-
ред національним уповноваженим органом. До уповноваже-
них інспекторів застосовуються додаткові умови, як це зазна-
чено в Загальному додатку 5.  

3.1. Zea mays 
3.1.1. На посівах, з яких отримується базове та сертифіко-

ване насіння Zea mays, для чіткого визначення сортової чис-
тоти має бути проведено не менше одного польового інспек-
тування. 

3.1.2. Якщо врожай насіння слідує за іншим врожаєм Zea 
mays будь-якого попереднього або поточного ріку, має бути 
проведено не менше одного додаткового інспектування для 
визначання вільності насіннєвого посіву від самосійних рос-
лин (падалиці).  

3.2. Sorghum bicolor та Sorghum sudanense. 
3.2.1. На посівах, з яких отримується базове та сертифіко-

ване насіння, для визначення сортової чистоти має бути про-
ведено не менше одного польового інспектування.  

4. Сортова ідентичність 
Інспектування має підтвердити, що рослини відповідають 

описові сорту, наданому національним уповноваженим орга-
ном згідно з вимогами Правила 2.  

5. Сортова чистота  
5.1. Zea mays  
5.1.1. Під час проведення польових інспекцій на посівах, з 

яких отримується базове насіння, мінімальна сортова чистота 
повинна становити 99,5 відсотків. 

5.1.2. Під час проведення польових інспекцій на посівах, з 
яких отримується сертифіковане насіння, мінімальна сортова 
чистота повинна становити 99,0 відсотків  

5.2. Sorghum bicolor та Sorghum sudanense 
5.2.1. Під час проведення польових інспекцій на посівах, з 

яких отримується базове насіння, посів має бути забракова-
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ний, якщо в наявності існує більше однієї рослини, що не від-
повідає сортові, на 30 квадратних метрів. 

5.2.2. Під час проведення польових інспекцій на посівах, з 
яких отримується сертифіковане насіння, посів має бути за-
бракований, якщо в наявності існує більше однієї рослини, що 
не відповідає сортові, на 10 квадратних метрів.  

6. Видова чистота Sorghum bicolor та Sorghum 
sudanense 

Посіви, з яких отримується базове насіння, повинні містити 
не більше за однієї рослини на 30 квадратних метрів інших 
видів Sorghum, чиє насіння було б важко відрізнити при лабо-
раторному тестуванні від насіння основної культури, або які 
легко перехресно запилюються з рослинами культури, що ви-
рощується для отримання насіння, а для сертифікованого на-
сіння – не більше за однієї такої рослини на 10 квадратних 
метрів.  

Б) Додаткові мінімальні вимоги для гібридів  
7. Ізоляція 
7.1. Zea mays  
Посіви, призначені для виробництва базового насіння ба-

тьківських ліній, повинні знаходитись на відстані не менш, чим 
за 200 м від будь-якого джерела забруднюючого пилку.  

7.2. Sorghum spp. 
7.2.1. Посіви, призначені для виробництва базового насін-

ня, повинні знаходитись на відстані не менш, чим за 300 м від 
будь-якого джерела забруднюючого пилку. 

7.2.2. Посіви, призначені для виробництва сертифікованого 
насіння гібридів, повинні знаходитись на відстані не менш,чим 
за 200 м від будь-якого джерела забруднюючого пилку.  

7.3. Достатній захист 
На такі відстані можна не звертати уваги, якщо існує до-

статній захист від будь-якого джерела забруднюючого пилку.  
8. Польові інспектування 
8.1. На посівах, призначених для виробництва базового 

насіння батьківських ліній, потрібно проводити щонайменше 
два інспектування. Перше інспектування проводиться до по-
чатку цвітіння, друге – в період фази цвітіння. 

8.2. На посівах, призначених для виробництва базового 
насіння гібриду, потрібно проводити щонайменше три інспек-
тування. Перше інспектування проводиться до початку цвітін-
ня для перевірки ізоляції та присутності чи відсутності сто-
ронніх культур. Друге і третє – на початку та наприкінці фази 
цвітіння відповідно для перевірки присутності чи відсутності 
сторонніх культур та чоловічої стерильності. 

8.3. На посівах, призначених для виробництва сертифіко-
ваного насіння гібриду, потрібно проводити такі інспектуван-
ня: 

8.3.1. Zea mays 
8.3.1.1. На посівах, призначених для виробництва сертифі-

кованого насіння гібридів, потрібно проводити щонайменше 
три інспектування, коли нитковидні маточки батьківської рос-
лини є готовими для запилення, з метою визначення, чи ви-
конуються вимоги, зазначені у підпункті 6.2., і чи запилювачі 
дають достатню кількість пилку. 

8.3.1.2. Волоть або частини волоті основної рослини вва-
жатимуться здатними до запилювання, якщо 50 мм і більше 
центральної частини волоті чи бокових відгалужень, або те й 
інше разом мають пиляки, які стирчать із зерна і виробляють 
пилок. 

8.3.1.3. Якщо врожай насіння вирощується після кукурудзи, 
що росла у попередньому або поточному році, потрібно про-
вести щонайменше одне додаткове інспектування для вста-
новлення відсутності падалиці на насінницькому посіві. 

8.3.2. Sorghum spp. 
На посівах, призначених для виробництва сертифікованого 

насіння гібридів, потрібно проводити щонайменше три інспек-
тування. Перше інспектування проводиться до початку цвітін-
ня для перевірки ізоляції та присутності чи відсутності сто-
ронніх культур. Друге і третє – на початку та наприкінці фази 
цвітіння відповідно для перевірки присутності чи відсутності 
сторонніх культур та чоловічої стерильності.  

9. Сортова чистота (типовість)  
9.1. Польові інспектування посівів, призначених для 

виробництва базового насіння батьківських ліній  
9.1.1. Для посівів, призначених для виробництва базового 

насіння батьківських ліній, мінімальна сортова чистота пови-
нна становити 99,9 відсотків.  

9.1.2. Для посівів, призначених для виробництва базового 
насіння простих гібридів, мінімальна сортова чистота кожного 
з батьків має становити 99,9 відсотків. 

9.1.3. Посіви Zea mays, які були перевірені в період, коли 5 
відсотків і більше материнських рослин мають готову до за-
пилення волоть, будуть забраковані, якщо: 

• кількість материнських рослин, що виділяють пилок, 
перевищує 0,5 відсотків під час будь-якого інспектування, 

або 
• загальна кількість материнських рослин, що виділяють 

пилок, перевищує 1 відсоток сумарно під час трьох 
інспектувань, проведених у різні періоди. 

9.2. Польові інспектування посівів, призначених для 
виробництва сертифікованого насіння гібридів  

9.2.1. Zea mays 
9.2.1.1. Для посівів, на яких виробляється сертифіковане 

насіння, мінімальна сортова чистота батьківських рослин ста-
новить 99,8 відсотків. 

Мінімальна сортова чистота запилювачів, які скидають пи-
лок, становить 99,8 відсотків. 

9.2.1.2. Посіви, що були перевірені в період, коли 5 відсот-
ків і більше материнських рослин мають готову до запилення 
волоть, будуть вибракувані, якщо: 

• кількість материнських рослин, що виділяють пилок, 
перевищує 1 відсоток під час будь-якого інспектування, 

або 
• загальна кількість материнських рослин перевищує 2 

відсотки під час трьох інспектувань, проведених у різний час.  
9.2.2. Sorghum spp. 
Для посівів, на яких виробляється сертифіковане насіння, 

мінімальна сортова чистота насіннєвих батьківських рослин 
становить 99,7 відсотків. 

 ДОДАТОК 2  

ВИДИ КУКУРУДЗИ ТА СОРГО, ПРИДАТНІ ДЛЯ  СХЕМИ  
Ботанічна назва Назва французькою Назва англійською Українська назва 

SORGHUM BI-
COLOR (L.) Moench 

SORGHO GRAIN, 
SORGHO FOUR-
RAGER 

ALMUM SOR-
GHUM, 
COLUMBUS 
GRASS 

СОРГО ЗВИЧАЙНЕ 
ДВОКОЛЬОРОВЕ 
(СОРГО ЗЕРНОВЕ) 

SORGHUM BI-
COLOR × 
S.SUDANENESE 

SORGHO HYBRIDE HYBRID SOR-
GHUM 

СОРГО-
СУДАНКОВИЙ ГІБ-
РИД 

SORGHUM SSP. 
HYBRID SORGHO HYBRIDE SORGHUM HY-

BRID  СОРГО ГІБРИДНЕ 

SORGHUM SU-
DANENSE Stapf.  

SORGHO DU 
SOUDAN, 
SOUDANGRASS 

SUDAN GRASS 
СОРГО СУДАНСЬ-
КЕ (СУДАНСЬКА 
ТРАВА) 

SORGHUM × AL-
MUM ParodI 

SORGHO 
D’ARGENTINE 

ALMUM SOR-
GHUM, 
COLUMBUS 
GRASS 

СОРГО БАГАТОРІ-
ЧНЕ (КОЛУМБОВА 
ТРАВА) 

ZEA MAYS (L.) MAÏS MAIZE КУКУРУДЗА 

  ДОДАТОК 3  

КРАЇНИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО  
СЕРТИФІКАЦІЇ НАСІННЯ  КУКУРУДЗИ ТА СОРГО  

АЛБАНІЯ С(2005)170 21/12/05 
АРГЕНТИНА  С(82) 15  02/03/82 
АВСТРАЛІЯ  С(89) 166/Final  07/11/89 
АВСТРІЯ  С(79)6  26/01/79 
БЕЛЬГІЯ  С(83)59  20/04/83 
БОЛІВІЯ С(96)169/ Final  16/12/96 
БРАЗИЛІЯ С(99)174/ Final  10/12/99 
БОЛГАРІЯ  С(81)55 22/12/81 
КАНАДА С(77)191  22/11/77 
ЧИЛІ С(79)151 17/08/79 
ХОРВАТІЯ  С(94)205/ Final  12/01/95 
РЕСПУБЛІКА ЧЕХІЯ С(94)25/ Final  02/06/94 
ДАНІЯ  С(82)165 25/10/82 
ЄГИПЕТ  С(98)178/ Final  01/12/98 
ФІНЛЯНДІЯ  С(89)164  07/11/89 
ФРАНЦІЯ  С(78)58 27/04/78 
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ГЕРМАНІЯ  С(80)57  28/03/80 
ГРЕЦІЯ  С(85)151 05/06/85 
УГОРЩИНА  С(78)198 11/01/79 
ІНДІЯ  С(2008) 150 23/10/08 
ІРЛАНДІЯ  С(73)171  04/04/73 
ІЗРАЇЛЬ  С(78)199 11/01/79 
ІТАЛІЯ  С(79)191 15/10/79 
ЯПОНІЯ  TAD/CA(2009)5 10/09/09 
КЕНІЯ  С(83)22 29/03/83 
МЕКСИКА  С(2001)288 22/01/02 
МОЛДОВА  С(2008)151 23/10/08 
МАРОККО  С(88)196/ Final  26/01/89 
НІДЕРЛАНДИ  С(78)37  23/03/78 
НОВА ЗЕЛАНДІЯ  С(91)189/ Final  04/02/92 
ПОЛЬЩА  Офіційний лист 02/04/97 
ПОРТУГАЛІЯ  С(79)224  07/12/79 
РУМУНІЯ  С(78)200 11/01/79 
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ С(2001)266 29/11/01 
СЕРБІЯ  С(2001)265 29/11/01 
СЛОВАЧЧИНА  С(94)26/ Final  02/06/94 
СЛОВЕНІЯ  С(94)206/ Final  12/01/95 
ПІВДЕННА АФРИКА С(95)196/ Final  06/12/95 
ІСПАНІЯ  С(79)29 26/02/79 
ШВЕЙЦАРІЯ  С(79)5  16/01/79 
ТУРЕЧЧИНА  С(88)47/ Final  20/10/88 
УГАНДА  С(2004)210 24/01/05 
УКРАЇНА С(2009)155 16/11/09 
США С(78)112 19/06/78 
УРУГВАЙ  С(88)197/ Final  26/01/89 
ЗИМБАБВЕ  С(92)54/ Final  30/04/92 

 ДОДАТОК 4  

МІНІМАЛЬНІ  ВИМОГИ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ           
СОРТОВИХ  АСОЦІАЦІЙ (ГІБРИДНИХ  ПОПУЛЯЦІЙ)    
НАСІННЯ  КУКУРУДЗИ ВІДПОВІДНО  ДО СХЕМИ  

1. Складові компоненти, придатні для гібрид-
ної популяції 

Тільки визначені компоненти (сорти, самозапилені лінії) ку-
курудзи, включені до переліку, придатних для сертифікації 
насіння згідно зі Схемою ОЕСР, можуть бути віднесені до 
сертифікованого насіння гібридної популяції кукурудзи.  

2. Реєстрація гібридної популяції 
З метою сертифікації спеціально уповноважений орган має 

зареєструвати назву гібридної популяції. Складові компонен-
ти та їх розподіл у відсотках за кількістю також мають бути 
зареєстровані спеціально уповноваженим органом за подан-
ням особи, яка відповідає за їх підтримання.  

3. Складові партії насіння, придатні для вклю-
чення до сертифікованої гібридної популяції 

Лише партії насіння кукурудзи, попередньо сертифіковані 
згідно з правилами Схеми ОЕСР для кукурудзи та сорго, бу-
дуть придатними для включення до сертифікованої партії на-
сіння гібридної популяції кукурудзи.  

4. Контроль за операціями змішування та па-
кування 

4.1. Всі організації, які виробляють гібридні популяції гібри-
ду кукурудзи, повинні бути схвалені спеціально уповноваже-
ним органом. 

4.2. Залежно від складових (материнської форми та запи-
лювачів) насіння змішується механічним шляхом в пропорці-
ях, спільно визначеними особами, відповідальними за під-
тримання таких складових компонентів. Насіння материнсь-
ких та батьківських компонентів має бути різних кольорів. 

4.3. Операції зі змішування та пакування проводяться під 
наглядом офіційного або уповноваженого відбірника проб, 
який звітує перед спеціально уповноваженим органом. 

4.4. Саме змішування має проводитись таким чином, щоб 
забезпечити використання тільки тих партій, які призначені 
для включення, а також якнайбільшу однорідність отриманої 
насіння гібридної популяції  

 5. Інспектування виробництва гібридних по-
пуляцій 

5.1. Інспектування виробництва гібридних популяцій має 
проводитись спеціально уповноваженим органом або його 
уповноваженим представником. 

5.2. Такі інспекції повинні проводитись у вигляді: 
 (а) контролю ідентичності та загального відсотку за кількі-

стю кожного компоненту шляхом вибіркової перевірки офіцій-
них етикеток, що ідентифікують відсоток насіння; та 

 (б) вибіркової перевірки операцій змішування, включаючи 
готові гібридні популяції.  

6. Маркування та пломбування гібридних по-
пуляцій 

6.1. До кожного контейнеру з насінням гібридної популяції 
мають бути прикріплені відповідні етикетки. Етикетки повинні 
бути блакитного кольору з зеленою смугою по діагоналі. 

6.2. Повинні застосовуватись технічні характеристики мар-
кування та вимоги до інформації, викладені у Додатку 4 для 
сертифікованого насіння, окрім кольору етикетки (див. під-
пункт 6.1. вище) та назви сорту, яку потрібно замінити на на-
зву гібридної популяції. На додаток, має бути наведений роз-
поділ кількості насіння компонентів у відсотках; достатньо на-
вести назву гібридної популяції, якщо розподіл кількості на-
сіння компонентів у відсотках був повідомлений покупцеві на 
його вимогу, і офіційно зареєстрований.  

7. Записи стосовно гібридних популяцій 
7.1. Наступні записи повинні вестись виробниками стосов-

но всіх гібридних популяцій: 
7.1.1. Назва гібридної популяції; 
7.1.2. Номер партії насіння гібридної популяції; 
7.1.3. Інформація про компоненти гібридної популяції, 

включаючи назви та кількість насіння у відсотках; 
7.1.4. Номери складових партій насіння;  
7.1.5. Вага кожної складової партії насіння; 
7.1.6. Загальна вага партії насіння гібридної популяції; 
7.2. У виробника гібридної популяції залишається копія 

сертифікату тестування насіння для кожної складової партії 
насіння, включеної до гібридної популяції,. 

7.3. Ці записи потрібно вести в такій формі, щоб можна бу-
ло ідентифікувати та перевірити автентичність складових ко-
жної гібридної популяції, і вони мають надаватись на запит 
національного уповноваженого органу.  

7.4. Національний уповноважений орган має проводити ре-
гулярні перевірки записів, які ведуть виробники стосовно гіб-
ридної популяції насіння кукурудзи. 

8. Аналізування гібридної популяції насіння 
кукурудзи 

Національний уповноважений орган проводить контрольне 
тестування на тієї частини партії насіння гібридної популяції, 
що була вироблена на його території, щоб гарантувати доде-
ржання правил сертифікації.  

9. Зразок сертифікату 
Сертифікати повинні містити всю інформацію, зазначену 

нижче, проте точне розташування тексту віддається на влас-
ний розсуд спеціально уповноваженого органу: 

 СЕРТИФІКАТ , ВИДАНИЙ НА ГІБРИДНУ ПОПУЛЯЦІЮ 
НАСІННЯ КУКУРУДЗИ ЗГІДНО ЗІ  СХЕМОЮ ОЕСР      

СОРТОВОЇ  СЕРТИФІКАЦІЇ  НАСІННЯ КУКУРУДЗИ ТА    
СОРГО, ЩО МАЄ ОБІГ У  МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ   

Назва спеціально уповноваженого органу, який видав Сер-
тифікат:  

Номер для посилань:  
Складові партії:  

• Компонент (сорт)   
• Номер партії   
•  Співвідношення по вазі або кількості насіння гібридної по-

пуляції 
1. 
2. 
3.  

• Кількість контейнерів та задекларована вага партії:  
Партія насіння за цим номером була вироблена згідно зі 

Схемою ОЕСР для насіння кукурудзи та сорго і є схваленою.  
Підпис: 
Місце й дата:  
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В.В.Кириченко, М.Р.Козаченко, Л.В.Козубенко, Ю.І.Буряк, О.В.Чернобаб, Ю.Є.Огурцов 
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ім.В.Я.Юр’єва НААНУ 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ                
ВИСОКОЯКІСНОГО НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
КУЛЬТУР ЗГІДНО ВИМОГ ОЕСD – ОРГАНІЗАЦІЇ КРАЇН 
ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ 

ВСТУП  
Важливою проблемою аграрного сектору країни є збіль-

шення виробництва зерна. Причому повинна зростати не 
тільки його урожайність, але і якість, Аналіз стану нарощу-
вання темпів розвитку виробництва сільськогосподарської 
продукції в розвинутих країнах світу свідчить про необхідність 
посилення ролі регулятивних дій Держави, особливо в сфері 
насінництва.    

Кожного року в Україні вирощується понад 5 млн. тонн на-
сіння для потреб усіх посівних площ. Законом "Про насіння і 
садивний матеріал" регламентується правова основа діяль-
ності з виро6ництва, обробки, збереження, реалізації, транс-
портування і використання насіння сільськогосподарських ро-
слин, а також з організації і проведення сортового і 
нaciннєвого контролю. Реалізація цього закону забезпечує га-
рантовану якість насіння на всіх етапах його руху до спожива-
ча. Захист прав споживачів здійснюється через поставку в то-
рговий оборот сертифікованого насіння сільськогосподарсь-
ких рослин, як це прийнято у всіх розвинутих країнах світу.  

На сьогодні держава підгримує сільськогосподарських то-
варовиробників переважно шляхом компенсації частини ви-
трат на придбання елітного насіння, процентної ставки рефі-
нансування за кредитами банків, на навчання, на підвищення 
кваліфікації кaдpiв, на поставку техніки по лізингу. Дуже важ-
ливим при цьому е посилення державного контролю за до-
триманням законодавства України у сфері охорони прав на 
сорти рослин, яке покладено на Державну інспекцію з охоро-
ни прав на сорти рослин. Taкi дії сприятимуть зменшенню по-
рушень у насінництві, вирощуванню високоякісного насіння і 
садивного матеріалу, отриманню позитивних результатів у 
вирішенні проблеми наповнення ринку за рахунок власної ви-
сокоякісної продукції сільськогосподарських культур.  
АДАПТАЦІЯ  ВІТЧИЗНЯНОГО  НАСІННИЦТВА  

ДО  МІЖНАРОДНИХ  СХЕМ  І  ПРОЦЕДУР  
Нині галузь насінництва в Україні є складним комплексом, 

до якого входять дослідні та учбові господарства науково-
дослідних установ і сільськогосподарських навчальних закла-
дів, акціонерні товариства, приватні та інші підприємства.  

Потенціал галузі надзвичайно великий, але сьогодні вона 
не спроможна повною мірою забезпечити високоякісним на-
сінням та садивним матеріалом вітчизняного виробника сіль-
ськогосподарської продукції. 

Одним із шляхів виправлення становища в насінництві є 
перегляд його організаційної структури, пристосування галузі 
до ринкових умов та міжнародних вимог, головною з яких є 
запровадження в Україні сертифікації насіння за Схемами 
ОЕСD – Організації країн економічного співробітництва та 
розвитку. Починаючи з 1962 р., ОЕСD щорічно видає вказівки 
щодо реєстрaції сортів, дозволених до сертифікації згідно з 
правилами цієї організації. Реєстри містять перелік сортів ро-
слин, дозволених до сертифікації за схемами ОЕСD, який 
щорічно переглядається, а також інформацію про осіб, які 
відповідають за підтримку сортів (коди, імена і адреси).  

Щорічний список сортів, допущених до сортової сертифі-
кації за схемами ОЕСD, включає ті, які офіційно визнанні як 
відмінні та цінні хоча б в одній країні. В більшості він складе-
ний з сортів, що є об'єктами міжнародної торгівлі (інколи 
включаються батьківські форми), число яких безперервно 
зростає. 

Схеми офіційно визнають використання етикеток та сер-
тифікатів для виробленого насіння та процесу його виробниц-
тва для міжнародної торгівлі у відповідності з погодженими 
процедурами. Уряд кожної країни, що є членом ОЕСD, визна-
чає уповноважений орган з метою забезпечення роботи цієї 
схеми. Результати роботи за вказаною схемою сертифікації 
насіння розглядаються на щорічній зустрічі представників 

уповноважених органів.  
Участь у Схемах сортової сертифікації насіння ОЕСD до-

зволить нашій країні повноправно долучитися до міжнародної 
торгівлі посівним матеріалом. 

Запровадження основних принципів системи сортової 
сертифікації насіння за схемами ОЕСD на внутрішньому рин-
ку дозволить підвищити його сортову чистоту, забезпечити 
зростання урожайності основних сільськогосподарських куль-
тур (на 25-30%) та відкрити шлях сортам української селекції 
на світовий ринок.  
ОСОБЛИВОСТІ  ІНСПЕКТУВАННЯ  ПОСІВІВ  ЗА  

СХЕМАМИ  ОЕСD 
Основна мета - перевірити, що усі рослини насінницького 

посіву виявляють ознаки заявленого сорту (сортова ідентич-
ність) та переконатися, що не існує обставин, за яких сортові 
якості насіння (сортова чистота) знижуються.  

Польове інспектування за схемами ОЕСD базується на 
таких основних принципах:  

• попередня культура або сорт не повинні засмічувати «па-
далицею» сортовий посів;  

• насінницький посів слід розміщувати на такій відстані від 
інших посівів, щоб знизити ризик перезапилення різних рос-
лин;  

• посів повинен бути ізольованим від інших, щоб попередити 
механічне засмічення під час збирання, а також від джерел 
хвороб, які передаються насінням;  

• насінницький посів достатньо чистий від інших культур та 
бур'янів, особливо важковідокремлюваних під час обробки 
насіння;  

• домішка нетипових рослин не повинна перевищувати до-
пустиму стандартом на сортову та видову чистоту.  

Особа, яка проводить польове інспектування повинна во-
лодіти всією інформацією про насінницький посів, знати сор-
ти, які інспектуються та їх відмінні ознаки, а також історію на-
сіння, яке було використано для насінницького посіву. Інспек-
тор мусить мати незалежну думку про насінницький посів не-
сти відповідальність за результати його інспектування перед 
відповідальними державними органами.  

Першим завданням польового інспектування є обстежен-
ня насінницького посіву, щоб переконатися, що він відповідає 
ознакам сорту, наведеним в офіційному опису. Це досягнеть-
ся проходженням через посів та оцінкою достатньої кількості 
рослин. Фактичне число останніх у кожному випадку залежить 
від складності відмінних ознак та ідентичності сорту. Посіви, 
які вилягли, сильно заросли бур’янами, ушкоджені шкідни-
ками та уражені хворобами, з числа насінницьких вибракову-
ються.  

На відміну від методики апробації, прийнятий в Україні, 
при інспектуванні насінницьких посівів за схемами ОЕСD ви-
значаються не лише сортова, а й видова чистота посівів 
окремих культур.  

Оцінюють рослини не в окремих пунктах посіву, як це при-
йнято у вітчизняній методиці, а на вибіркових ділянках, кіль-
кість яких має бути статистично достатньою, щоб отримати 
гарантований результат. Розташування ділянок випадкове й 
таке, яке максимально охоплює весь посів. Число та розмір 
вибіркових ділянок залежить від культури та площі посіву. 
Для злакових культур розмір ділянки складає 20 м2. 

Окрім польового інспектування насінницьких посівів за 
схемами ОЕСD, проводиться випробування насіння на конт-
рольних ділянках: попередній контроль (передконтроль), ос-
таточний (пост-контроль) та позасезонний контроль, щоб пе-
реконатися, що відібраний зразок насіння відповідає опису 
сорту і підтверджує його ідентичність.  

Попередній контроль проводять, аби переконатися в 
об’єктивності даних, отриманих за польового інспектування 
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насінницьких посівів. Цей контроль є складовою процесу сер-
тифікації насіння. Його здійснюють водночас з насінницьким 
посівом наступної генерації (репродукції).  

Переваги такого контролю:   
• рослини, отримані від посіву будь-якої партії насіння, мож-

на детально аналізувати, починаючи від сходів до їх повного 
достигання;  

• рослини на контрольній ділянці можна порівнювати з рос-
линами стандартного зразку;  

• його дані можуть бути підставою для вибракування посіву з 
числа насіннєвих.  

Остаточний контроль здійснюють задля того, щоб прокон-
тролювати чистосортність вирощеного насіння, його теж про-
водять на контрольних ділянках і результати порівнюють зі 
стандартним зразком. За його даними дають (або не дають) 
гарантію, що вирощене насіння відповідає мінімальним вимо-
гам стандарту на сортові якості. 

Позасезонний контроль проводять на ділянках попере-
днього і остаточного контролю, закладених в інших регіонах 
базовим насінням, яке не було реалізоване раніше. Отже, йо-
го можна здійснювати до початку наступної посівної компанії.  

Враховуючи досвід інспектування насінницьких посівів за 
схемами сертифікації насіння ОЕСD, вченими та фахівцями з 
насіннєвого контролю України розроблено національний ста-
ндарт "Насінницькі посіви зернових, зернобобових і круп'яних 
культур. Вимоги до інспектування". Згідно з цим нормативним 
документом техніка інспектування дещо відрізняється від тієї, 
яка наведена в "інструкції з апробації сортових посівів ... ", а 
саме:  

• оцінка чистосортності посіву про водиться не в окремих 
рослинах, оглянутих у пунктах, намічених за діагоналлю посі-
ву, а на контрольних ділянках, виділених до початку інспекту-
вання;  

• число контроль них ділянок для оцінювання рослин скла-
дає не  

• менше 20 на граничній площі інспектованого посіву, яка 
залежно від культури становить 100 або 200 га;  

• кількість рослин (стебел), що оцінюються, значно переви-
щує ту, яка регламентована інструкціями з апробації;  

• оцінювання сортової чистоти (типовості) посіву проводить 
особисто автор (підтримувач) сорту або його представник, 
порівнюючи рослини на контрольній ділянці з описом сорту і 
стандартним (еталоном) зразком, відібраним у поточному ро-
ці на селекційних або насінницьких розсадниках даного сорту. 

Наведені особливості інспектування насінницьких посівів, 
безсумнівно, сприяють об’єктивній оцінці їх сортової чистоти 
(типовості) та наближають його проведення до вимог міжна-
родних норм.  

ОРГАНІЗАЦІЙНІ  ТА  ПРАВОВІ  ЗАСАДИ  
НАСІННИЦТВА  В  УКРАЇНІ  

В кінці ХХ ст., і на початку ХХІ ст., система насінництва в 
Україні функціонує як потужна спеціалізована наукоємна га-
лузь сільськогосподарського виробництва.  

В сфері насінництва важливою є регулятивна роль дер-
жави. Законами України "Про насіння і садивний матеріал", 
"Про охорону прав на сорти рослин", "Про карантин рослин", 
ДСТУ 2240-93 "Насіння сільськогосподарських культур. Сор-
тові показники якості, ДСТУ 4138-2002 "Насіння сільськогос-
подарських культур. Методи визначення якості", "Державним 
реєстром сортів рослин України", "Державним реєстром ви-
робників насіння та садивного матеріалу" регламентується 
правова основа діяльності щодо виробництва, обробки, збер-
ігання, реалізації, транспортування і використання насіння, а 
також з організації і проведення сортового і насіннєвого конт-
ролю, що забезпечує гарантовану якість насіння на всіх ета-
пах насінництва. Захист прав виробників зерна здійснюється 
через реалізацію і придбання лише сертифікованого насіння. 
Важливою є державна підтримка сільськогосподарських това-
ровиробників шляхом компенсації частини витрат на при-
дбання елітного насіння, а також посилення державного конт-
ролю за дотриманням державного законодавства у сфері 
охорони прав на сорти рослин.  

Ринкові відносини в аграрному секторі вимагають цілесп-
рямованого розвитку насінництва, виходячи з потреб внутрі-
шнього та зовнішнього ринку, пристосування його до міжна-

родних вимог, головною з яких е запровадження сертифікації 
насіння за схемами Організації країн економічного співробіт-
ництва та розвитку (ОЕСD).  

Україна стала членом міжнародної конвенції з охорони 
нових сортів рослин (UРОV), взявши зобов’язання привести 
своє законодавство у цій сфері у відповідність з міжнародни-
ми нормами, Це є також умовою членства в Світовій органі-
зації торгівлі (СОТ). 

Вступ України до СОТ і впровадження міжнародної систе-
ми виробництва та поширення насіння згідно сортової серти-
фікації за насіннєвими схемами Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСD) вимагає доведення сор-
тових кондицій до світового рівня, впровадження досконалих 
методів польового інспектування (апробації) посівів та ґрун-
тового контролю сортової чистоти. Тому необхідна розробка 
нових законів і ДСТУ про насіння. 

Система насінництва самозапильних сільськогосподарсь-
ких культур згідно з цим складається з ланок: добазового (ра-
ніше оригінального − ОН), базового (елітного − ЕН) і сертифі-
кованого (репродукційного − РH) насінництва, а також з стра-
хових і державного резервного насіннєвих фондів, Відповідно 
до вказаних ланок насінництво вищезазначених культур має 
такі категорії насіння:  

• добазове (оригінальне) насіння первинних ланок насінни-
цтва (насіннєві розсадники випробування родин І і ІІ років − 
РВ1 і РВ2, розсадники розмноження І, ІІ і ІІІ років Р1, Р2 і Р3), 
призначене для одержання базового насіння;  

• базове (елітне) насіння супереліти та еліти, призначене 
для одержання сертифікованого насіння;  

• сертифіковане (репродукційне) насіння першої (РН1), дру-
гої (РН2) та наступних генерацій, починаючи з третьої.  

До категорії базового насіння прирівнюють насіння роз-
множення нового незареєстрованого сорту (РННС).  

Відповідно до цих категорій насіння встановлено дифере-
нційовані вимоги ДСТУ до його сортових та посівних якостей. 

Згідно Закону "Про насіння і садивний матеріал" передба-
чено порядок надання права на виробництво насіння зерно-
вих, зернобобових та круп’яних культур, суб’єкти насінництва 
мають право розмножувати, заготовляти, використовувати та 
реалізовувати насіння сортів, лише якщо їх умови відповіда-
ють атестаційним вимогам і після одержання паспорту на ви-
робництво та реалізацію насіння добазового і базового (ори-
гінального і елітного) або сертифікованого (репродукційного) 
насіння після атестації атестаційними комісіями, порядок ро-
боти яких затверджує Міністерство аграрної політики України і 
після занесення до Державного реєстру виробників насіння і 
садивного матеріалу, який за дорученням Мінагрополітики 
формує Державна служба з охорони прав на сорти рослин. 

Цим законом передбачено державну підтримку селекції та 
насінництва, яка здійснюється шляхом компенсації витрат у 
цих галузях і затрат на виробництво добазового (ориг-
інального) і базового (елітного) насіння, Власник (установа-
оригінатор) сорту як інтелектуальної власності має право на-
дати дозвіл (ліцензію) ліцензіату на використання сорту, який 
виплачує власнику роялті за реалізацію насіння, В подаль-
шому авторам сорту виплачується винагорода у встановле-
ному порядку згідно Постанови Кабміну №1183.  

Усі виробники насіння обов’язково створюють і поновлю-
ють щорічно страхові насіннєві фонди в розмірі 100% для до-
базового (оригінального), 50% для супереліти і 25% для еліти 
(базового), 15% для сертифікованого (репродукційного) на-
сіння від за планованих потреб на наступний рік. 

 ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ  СИСТЕМИ  СОРТОВОЇ  
СЕРТИФІКАЦІЇ  

Схемою сортової сертифікації насіння ОЕСD передбачено 
два етапи сортової сертифікації: тестування рослин на конт-
рольних ділянках і польове інспектування (апробація), За не-
обхідності проводять лабораторний сортовий контроль насін-
ня за його формою, розміром, кольором і ін. Схеми офіційно 
визнають використання певних етикеток і сертифікатів для 
виробленого насіння та процесу його виробництва для міжна-
родної торгівлі у відповідності з погодженими процедурами. 

Інспектування сортових посівів всіх категорій, якщо насін-
ня з них призначено для реалізації, здійснюють державні ін-
спектори з насінництва із залученням (за необхідності) авто-
рів сортів чи представників установ-оригінаторів, а також спе-



П О С І Б Н И К  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Х Л І Б О Р О Б А  2 0 1 2   

 

 

104 

ціалістів із захисту рослин і карантинної інспекції,  
Посіви первинних ланок добазового насіння, не призначе-

ного для реалізації за межі установ-оригінаторів сортів та за 
межі їх дослідних господарств, а також розсадники розмно-
ження сортів, що проходять державне сортовипробування, ін-
спектують (апробують) внутрішньовідомчо відповідальні спів-
робітники науково-дослідної установи із залученням (за по-
требою) держінспектора з насінництва. 

Посіви, засіяні розсадником випробування нового незаре-
єстрованого сорту (РННС), з моменту занесення сорту до 
Державного реєстру інспектують (апробують) як базове на-
сіння заявленої генерації супереліти чи еліти.  

Посіви для одержання сертифікованого насіння, призна-
ченого для сівби на товарні цілі, можуть бути офіційно проінс-
пектовані (заапробовані) позаштатним інспектором, нагляд за 
роботою яких здійснюють держінспектори з насінництва. 

Допускається інспектування (апробація) частини посіву на 
заявлену більш нижчу генерацію, ніж вона є в дійсності, в за-
лежності від попиту на ці генерації, або для виключення мож-
ливого перевиробництва згідно плану.  

Тестування рослин на контрольних ділянках дає можли-
вість більш детально здійснити аналіз різних зразків сорту в 
порівнянні з рослинами його "стандартного зразка". 

Польовим інспектуванням насінницького посіву (апробаці-
єю сортового посіву) за насіннєвими схемами ОЕСD встанов-
люють ідентичність сорту за ознаками його опису і визнача-
ють сортову чистоту та їх відповідність нормативним вимогам. 

Інспектування офіційне для посівів добазового і базового 
насіння та неофіційне для посівів сертифікованого насіння 
проводять державні інспектори з насінництва. Інспектору по-
передньо надають результати тестування рослин на контро-
льних ділянках, з якими він звіряє дані польового інспекту-
вання, вивчає причини відмінності, перш ніж прийняти рішен-
ня про використання посіву на насіннєві цілі.  

Згідно з методикою інспектування насіннєвих посівів про-
водять попереднє та основне (заключне) інспектування сор-
тових посівів. Для ідентифікації  сорту інспектор перевіряє до-
кументи (атестати, свідоцтво та ін,) на висіяне насіння, звіря-
ючи їх з етикетками від упаковок насіння та звертаючи увагу 
на походження насіння та законність його одержання, вивчає 
історію полів, перевіряє польову табличку з інформацією про 
посів.  

При попередньому інспектуванні полів обстежують в на-
турі для встановлення ідентичності сорту за порівнянням сор-
тових ознак не менше 100 рослин з їх офіційним описом у со-
рту Державною службою з охорони прав на сорти рослин, а 
також меж посіву, дотримання вимог щодо попередника (ви-
вчають історію полів за 3 попередні роки) і щодо розмножен-
ня посівів (не менше 1 м між сортами та 0,5 м між генерація-
ми одного сорту) для гарантування відсутності засмічення, 
щодо забур'яненості посіву, наявності шкідливих організмів, 
наявності домішок інших сортів і культур, що важко відокрем-
люються. Посів при невідповідності нормативним вимогам 
ідентифікації сорту вибраковується як непридатний для на-
сіннєвих цілей.  

В разі позитивних результатів попереднього обстеження 
посів підлягає заключному інспектуванню. Інспектор виділяє 
на посіві пробні ділянки розміром не менше 20 м2 (а за схе-
мами ОЕСD − 30 м2 для добазового і базового насіння та 10 
м2 для сертифікованого насіння) при рендомізованому (випа-
дковому) їх розміщенні. Кількість пробних ділянок не менше 
10 при граничній площі до 50 га, на кожні повні чи не повні 10 
га зверх цієї площі додатково виділяють 1 пробну ділянку. 
Посіви, насіння з яких призначено для реалізації на міжнаро-
дному ринку, ділять на граничні площі до 10 га, кожну з яких 
інспектують (апробують) окремо. 

Інспектування зернових, зернобобових та круп’яних куль-
тур здійснюють у відповідні фази перед збиранням урожаю. 
Визначають сортову чистоту посіву або типовість, засмічення 
його нетиповими рослинами інших сортів та культур, уражен-
ня хворобами й ушкодження шкідниками з розрахунку кількос-
ті рослин (стебел) на одному погонному метрі рядка, всього 
на кожній пробній ділянці і в середньому на всіх пробних ді-
лянках.  

Сортова чистота та допуски щодо засміченості посіву ма-
ють відповідати нормативним документам.  

Результати усіх оцінок і підрахунків за середнім значен-
ням показників по кожній пробній ділянці заносять в "Журнал 
інспектування (апробації) сортового посіву".  

Залежно від результатів польового інспектування (апро-
бації) сортового посіву складають такі документи:  

• акт інспектування (апробації), якщо посів за всіма показни-
ками визнано придатним для насіннєвих цілей;  

• акт вибраковування, якщо посів визнано непридатним на 
насіннєві цілі за будь-яким показником (вибракувані посіви 
реєструють як сортові, а урожай з них використовують на то-
варні чи інші цілі).  

Допускається складання єдиного акту, якщо встановлено 
однорідність сортових якостей та інших показників у межах 
одного й того ж сорту і генерації посівів сертифікованого на-
сіння, призначених для сівби на товарні цілі, або у випадку 
поділу посіву на окремі частини з різними попередниками чи з 
різною родючістю ґрунту, які інспектуються (апробуються) 
окремо.  

СОРТОВИЙ  І  НАСІННЄВИЙ  КОНТРОЛЬ  
В результаті механічного (під час посіву, збирання, сорту-

вання, зберігання) та біологічного (перезапилення, розщеп-
лення гетерозигот, мутаційні зміни) засмічення, зниження іму-
нітету (поява більш агресивних рас збудників хвороб) чи на-
копичення хвороб погіршуються сортові якості насіння. За ни-
зької культури насінництва знижуються посівні якості насіння, 
особливо енергія проростання та схожість. 

У зв’язку з цим виникає необхідність сортооновлення − 
заміни насіння, у якого з різних причин знизилися сортові і по-
сівні якості та урожайні властивості, на нове базове (елітне) 
насіння того ж сорту. Планові терміни сортооновлення визна-
чають органи з питань аграрної політики.  

В міру створення і занесення нових сортів самозапильних 
культур до Державного реєстру сортів рослин, рекомендова-
них до поширення в Україні, здійснюють сортозаміну. При 
цьому у виробництві старі сорти замінюють новими, більш 
урожайними, з кращою якістю насіння та іншими цінними гос-
подарськими ознаками. 

Державний насіннєвий контроль здійснюють державні на-
сіннєві інспекції, які слідкують за дотриманням нормативно-
правових вимог з насінництва, методичних і технологічних ре-
комендацій, оформлення документації, відбір контрольних 
проб для аналізу посівних якостей, контролю за реалізацією 
насіння.  

Стандарти ДСТУ 2240-93 і ДСТУ 2949-94 не відповідають 
досягнутому у світі рівню стандартизації, насіння. Тому необ-
хідно розробити нові стандарти на сортові та посівні якості 
насіння, на пакування, маркування, транспортування, збері-
гання, визначення насіннєвої інфекції, ураження збудниками 
хвороб та пошкодження шкідниками, внутрішньогоспода-
рський насіннєвий і ґрунтовий контроль, інспектування сорто-
вих посівів, документацію насіння і насінницьких посівів та ін.  

Внутрішньогосподарський сортовий і насіннєвий контроль 
здійснюють суб’єкти насінництва на всіх етапах технологічно-
го процесу вирощування, обробки і зберігання насіння: ве-
дення документації підготовка насіння до посіву, видові і сор-
тові прополювання, збирання, приймання, розміщення, обро-
бка, сортування, етикетування, складування, реалізація, за-
побігання механічному і біологічному засміченню, лаборатор-
ний аналіз посівних якостей (чистота, пошкодженість, воло-
гість, маса 1000 зерен, енергія проростання, схожість).  

Таким чином, дотримання всіх елементів системи насін-
ництва згідно вимог законів України та ОЕСD щодо схеми на-
сінництва, сортової сертифікації, сортових і посівних якостей, 
методики та технології, сортового і насіннєвого контролю за-
безпечить одержання насіння з високими сортовими і посів-
ними кондиціями на світовому рівні та можливість його реалі-
зації як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку.  
ОСОБЛИВОСТІ  НАСІННИЦТВА  КУКУРУДЗИ  ЯК  

ПЕРЕХРЕСНО  ЗАПИЛЬНОЇ  КУЛЬТУРИ  
Прості гібриди одержують при схрещуванні двох самоза-

пилених ліній, трилінійні − при схрещуванні простих гібридів з 
батьківською самозапиленою лінією, подвійні міжлінійні − при 
схрещуванні простих гібридів між собою. Організаційною ос-
новою системи насінництва в Україні є Реєстр виробників на-
сіння України, цей документ регламентує круг і організаційні 
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вимоги виробників насіння гібридів кукурудзи. 
Контроль за виконанням вимог до вирощування та дороб-

ки насіння здійснюється Державною насіннєвою інспекцією та 
її представниками на місцях, а також Інститутом експертизи 
сортів рослин України. Інститут експертизи сортів рослин 
України проводить контроль за автентичністю батьківських 
ліній та гібридів, здійснює грунтконтроль (посів в польових 
умовах) за типовістю, стерильністю батьківських форм гібри-
дів, а також післяконтроль за гібридністю насіння першого по-
коління і сертифікацію насіння. 

Виробництво насіння розсадників розмноження, суперелі-
ти, еліти самозапилених ліній та батьківських форм гібридів 
здійснюється в закладах − оригінаторах гібридів, а насіння 
першого покоління − в агроформуваннях різної форми влас-
ності, які входять в Реєстр виробників насіння України.  

З 2010 року Україна прийнята в склад європейської асоці-
ації насінників (ОЕСD) і на неї як на повноправного члена 
розповсюджуються стандарти − вимоги до якості виробленого 
насіння (табл. 1). 
ТАБЛИЦЯ 1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ НАСІННЯ ЗА СТАН-
ДАРТАМИ ОЕСD  

Батьківські форми та гібриди  Лабораторна  
схожість,%  

Типовість,  
%  

Стерильність,  
%  

Стерильні самозапилені лінії при отри-
манні материнських форм гібридів  96 99 99 

Стерильні материнські форми на ділянках 
гібридизації першого покоління гібридів  92 98 98 

Батьківські форми (самозапилені лінії)  92 98 - 
Гібриди першого покоління  92 98 - 

В Україні виробництво гібридного насіння кукурудзи ве-
деться:  

• з використанням цитоплазматичної чоловічої стерильності 
(ЦЧС);  

• на фертильній основі з обриванням волоті в рядках мате-
ринської форми.  

Гібридне насіння одержують на ізольованих ділянках гіб-
ридизації шляхом схрещування спеціально підібраних бать-
ківських форм. Обов'язкові умови при їх вирощуванні:  

• додержуватись просторової ізоляції (табл. 2);  
• сумісний посів черговими рядками материнської, і батьків-

ської, форм (найбільш прийняті схеми посіву: 6 материнських 
× 2 батьківські, 12 материнських × 4 батьківські;  

• обривання волоті на рослинах в рядках материнської фо-
рми, якщо насіння вирощується на фертильній основі;  

• проведення апробації і польових обстежень ділянок гібри-
дизації на повноту гібридного запилення. 
ТАБЛИЦЯ 2. НОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ НА НАСІННЄВИХ 
ДІЛЯНКАХ КУКУРУДЗИ  

Категорія насіннєвого посіву  Просторова 
ізоляція, м 

Насіння розсадників розмноження супереліти самозапилених ліній  500 
Насіння батьківських форм гібридів, еліти самозапилених ліній  300 
Насіння першого покоління для товарних посівів  200 

Щорічні пересіви самозапилених ліній кукурудзи небажані, 
так як при розмноженні, збиранні можливе біологічне та ме-
ханічне засмічення. Тому рекомендується в первинних ланках 
насінництва (розсадник розмноження, супереліти) вирощува-
ти насіння в обсязі 2-3 річної, потреби.  

НАСІННИЦТВО  ГІБРИДІВ  НА  ОСНОВІ  
ЦИТОПЛАЗМАТИЧНОЇ  ЧОЛОВІЧОЇ  

СТЕРИЛЬНОСТІ  (ЦЧС) 
Вирощування гібридного насіння кукурудзи пов’язане з 

кропіткою ручною роботою, великими затратами коштів на 
обривання волоті на материнських рослинах. Для звільнення 
від ручного обривання волоті, оригінаторами гібридів кукуру-
дзи використовуються материнські форми з цитоплазматич-
ною чоловічою стерильністю (ЦЧС).  

Відмінною особливістю материнських рослин з ЦЧС є від-
сутність пиляків на чоловічих суцвіттях – волоті, або пиляки 
виходять, але вони щуплі, редуковані і не дають пилку. При 
цьому жіночі суцвіття – качани рослин, які мають стерильну 
волоть, нормально запліднюються і утворюють повноцінне 
насіння при запиленні пилком рослин з батьківських рядків.  

На сьогодні в насінництві гібридів кукурудзи в Україні ви-
користовуються два типи цитоплазматичної чоловічої стери-
льності: молдавський (М-тип) і болівійський (С-тип). По реакції 
на стерильні материнські форми всі самозапилені лінії ді-
ляться на три групи:  

• закріплювачі стерильності, які дають при схрещуванні зі 
стерильними аналогами повністю стерильне потомство;  

• відновлювачі фертильності, які дають при схрещуванні зі 
стерильними аналогами потомство з фертильною (квітуючою) 
волоттю і мають життездатний пилок;  

• проміжні – напіввідновлювачі-напівзакріплювачі – лінії, які 
дають при схрещуванні зі стерильними рослинами потомство, 
в якому зустрічаються стерильні, фертильні та напівфертиль-
ні рослини. Наслідування закріплення стерильності є строго 
індивідуальним, закріплювачі стерильності створюються стро-
го до конкретного генотипу ліній – стерильних аналогів.  

ВИРОЩУВАННЯ  НАСІННЯ  СТЕРИЛЬНИХ  
АНАЛОГІВ  ЛІНІЙ  І  АНАЛОГІВ  −  
ЗАКРІПЛЮВАЧІВ  СТЕРИЛЬНОСТІ  

Розсадник добору закладають один раз в три-чотири роки. 
Для посіву використовується насіння, одержане в насіннєво-
му розсаднику або на ділянці розмноження шляхом самозапи-
лення типових рослин лінії-закріплювача стерильності з одно-
часним запиленням типових рослин стерильного аналога час-
ткою (половинкою) пилку рослини - закріплювача. Насіння від 
кожної пари качанів (стерильний аналог – аналог закріплю-
вач) висівають в розсаднику відбору окремими суміжними ря-
дками по 50-60 зерен, а залишки їх зберігаються для посіву в 
наступному році. Через кожні 15-20 пар сімей висівають в 
якості контролю два рядки еліти даної лінії один з яких стери-
льний аналог, другий – закріплювач стерильності. 

Якщо самозапилені лінії достатньо ранньостиглі, то можна 
сумістити тестерний посів і насіннєвий розсадник розмножен-
ня кращих сімей (пар) стерильного аналога і аналога закріп-
лювача. В цьому разі за результатами раннього тестування 
на ділянці розмноження до цвітіння, в період викидання воло-
ті вирубують під корінь пари – сім’ї стерильний аналог закріп-
лювач, які мають хоч би поодинокі рослини з квітучими воло-
тями або викинутими пиляками.  

Посів в насіннєвому розсаднику Р1, Р2 проводять також в 
два строки: спочатку сіють сім’ї, стерильного аналога, а в фазі 
шилець − сім’ї аналога закріплювача стерильності. Пари сі-
мей або сім’ї з нетиповими або навіть з поодинокими ферти-
льними (квітучими) рослинами стерильного аналога вирубу-
ють під корінь. При збиранні вибраковують сім’ї, з нетиповими 
качанами. В залежності від сортової чистоти матеріалу та об-
сягів виробництва насіння розмноження насіння в розсаднику 
Р1, Р2 може повторюватись 1-2 роки. 

Збирання качанів з рослин типових пар сімей стерильних 
аналогів і аналогів закріплювачів проводять окремо. Після за-
ключної оцінки кожної пари, сім’ї – стерильний аналог, аналог 
– закріплювач стерильності – їх об’єднують в дві партії: 1) су-
переліта стерильний аналог, 2) супереліта закріплювач сте-
рильності. В першу чергу збирають закріплювач, а потім – 
стерильну форму.  

В розсаднику еліти висівають насіння супереліти по черзі 
рядками стерильного аналога і аналога - закріплювача стери-
льності. В період вегетації, проводять 3-4 і більше сортових 
прополок з видаленням під корінь нетипових рослин і рослин 
з фертильними або напівфертильними волотями в рядках 
стерильних материнських форм. Збирання починають з ана-
лога-закріплювача стерильності, і тільки потім збирають ряд-
ки стерильного аналога лінії. Щоб запобігти механічному за-
сміченню, в рядки аналога-закріплювача підмішують насіння 
маячної культури (соняшник), або після закінчення цвітіння в 
цих рядках опилювача роблять зарубки глибиною 2-3 метри в 
рядку.  

ВИРОЩУВАННЯ  НАСІННЯ  ЛІНІЙ  -
ЗАКРІПЛЮВАЧІВ  СТЕРИЛЬНОСТІ  

(БАТЬКІВСЬКОЇ  ФОРМИ  МАТЕРИНСЬКОГО  ГІБРИДА)  

Розсадник добору закладають періодично один раз в 3-4 
роки. Насіннєвий матеріал для посіву одержують при самоза-
пиленні типових рослин лінії-закріплювача стерильності. Од-
ночасно з самозапиленням другою половинкою пилку запи-
люють стерильні типові рослини лінії яка є компонентом ма-
теринського гібрида. Одержані гібриди в наступному році ви-
сівають для перевірки закріпляючої здатності. Тут же по 20-30 
зерен окремими рядками висівають потомства від самозапи-
лення рослин лінії - закріплювача стерильності. Вибракову-
ють сім’ї лінії - закріплювача стерильності по типовості, а та-
кож по неповному прояву стерильності в тест-гібридах. Якщо 
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лінія-закріплювач достатньо вирівняна, типова, то обмежує-
мось тільки оцінкою на закріплюючу здатність, а насіння від 
самозапилених качанів висівають на ізольованій ділянці піз-
ніше − через 10-12 днів після посіву тест - гібридів або в на-
ступному році, якщо матеріал пізньостиглий. 

В залежності від вирівняності, типовості лінії, обсягів ви-
робництва розмноження насіння лінії - закріплювача з браку-
ванням по типовості може бути продовжено в насіннєвих роз-
садниках Р1, Р2. Об’єднання кращих за типовістю та закріп-
ляючою здатністю сімей лінії закріплювача дає супереліту. В 
подальшому насіння еліти, а в випадку необхідності, 1 репро-
дукції, лінії-закріплювачі вирощують по загальноприйнятій ме-
тодиці.  

ВИРОЩУВАННЯ  НАСІННЯ  ЛІНІЙ  -  
ВІДНОВЛЮВАЧІВ  ФЕРТИЛЬНОСТІ  

Для відновлення фертильності у гібридів першого поко-
ління для товарних посівів, а також у простих гібридів на сте-
рильній основі в якості батьківських форм при одержанні по-
двійних міжлінійних гібридів необхідні лінії, які мають власти-
вість відновлювати фертильність, такі ізогенні по домінантно-
му комплексу генів RfRf лінії створюються в процесі селекцій-
ної роботи з лініями виробничих гібридів. Цю важливу для гіб-
ридного насінництва особливість необхідно перевіряти в роз-
саднику відбору раз в 3-4 роки. 

Насіння для посіву використовують від самозапилених і 
одночасно схрещених рослин ліній з материнською стериль-
ною формою цього гібрида, в якому дана лінія використову-
ється як батьківська форма. Насіння самозапилених качанів і 
відповідних їм гібридних качанів висівають парам и в розсад-
нику відбору, де сім’ї, лінії, представлені 25-30, а гібриди 80-
100 рослинами. Лінії оцінюють по типовості і фертильності, а 
гібриди – тільки по фертильності. 

Сім’ї ліній з відновлюючою здатністю 70% і більше в гено-
типі стерильної материнської форми залишають для подаль-
шого розмноження, решту бракують. При оцінці відновлюючої 
здатності сімей лінії при одержанні простого гібрида – бать-
ківської форми виробничого гібрида на стерильній основі за-
лишають для подальшого розмноження сім’ї, які відновлюють 
фертильність на 90-100%. В подальшому роботи в розсадни-
ку Р1, Р2, супереліти і еліти проводять так, як зі звичайними 
фертильними лініями. 

ВИРОЩУВАННЯ  НАСІННЯ  ГІБРИДІВ  
ПЕРШОГО  ПОКОЛІННЯ  ДЛЯ  ТОВАРНИХ  

ПОСІВІВ   
Материнську та батьківську форми висівають сертифіко-

ваним оригінальним насінням на добре підготовленому полі 
по кращим попередникам за схемою посіву: 6 материнських × 
2 батьківські; 12 материнських × 4 батьківські, а в випадку ви-
сокої пилкоутворюючої здатності батьківської форми і 10 ма-
теринських × 2 батьківські з просторовою ізоляцією від інших 
посівів кукурудзи не менше 200 м. Забезпечується високий рі-
вень всіх агротехнічних заходів. В випадку, якщо батьківські 
форми висіваються в різні строки, забезпечують всі необхідні 
вимоги, які вказані в інструкції по закладці ділянки гібридиза-
ції. Перед викиданням волоті під контролем агронома-
насінника проводяться 1-2 фітосанітарні сортові прополки, в 
процесі яких видаляються під корінь нетипові, хворі рослини.  

На початку цвітіння (до 5% появи приймочок качанів на 
материнських рослинах) спеціальною комісією по апробації 
яку очолює спеціаліст обласної або районної, державної, на-
сіннєвої, інспекції, з участю агронома господарства прово-
диться перше польове обстеження ділянки на ступінь стери-
льності, всього їх проводиться три, але за кожне обстеження 
кількість рослин з фертильними (квітучими) волотями в ряд-
ках материнських форм не повинна перевищувати 1%, а в 
сумі за три обстеження не більше 3%. Якщо при першому об-
стеженні установлено не більше 1% квітучих, фертильних во-
лотей в материнських стерильних рядках, призначають до 
обривання таких волотей вручну в найближчі 1-3 дні. Якщо всі 
необхідні заходи і норми виконані, насіннєва ділянка апробу-
ється, тобто на неї виписується акт апробації. Апробатор несе 
особисту відповідальність за сортові якості насіння. На основі 
акту апробації і при відповідності кондиційних якостей партії 
насіння з ділянки гібридизації вимогам (схожість не менше 
92%, основної культури 99,9%, відсутності карантинних 
бур’янів і т. і.) насіння сертифікується, тобто на них випису-

ється сертифікат якості, який є основним документом в усіх 
операціях з насінням на ринку. Інститутом експертизи сортів 
рослин України кожного року проводиться післяконтроль ви-
рощеного насіння першого покоління. Якщо насіння не відпо-
відає вимогам вирівненості, гібридності апробатор несе осо-
бисту відповідальність, а господарство позбавляють права 
вирощувати гібридне насіння.  

Через 12-14 днів після закінчення цвітіння батьківську фо-
рму необхідно викосити. Викошування забезпечує приріст 
врожайності в крайніх рядках, знижує збиральну вологість на 
1,5-2,0% і запобігає змішуванню при збиранні. Зібрані з поля 
качани перебирають на токах і доробляють на кукурудзянока-
лібрувальних заводах.  

НАСІННИЦТВО  ГІБРИДІВ  КУКУРУДЗИ                
НА  ФЕРТИЛЬНІЙ  ОСНОВІ  

Для ведення насінництва гібридів на стерильній основі 
необхідно створювати стерильні аналоги ліній і аналоги від-
новлення фертильності. Це досить тривалий процес, який за-
ймає 8-9 років (5-6 беккросних схрещувань, 2-3 роки розмно-
ження). 

В умовах ринкової конкуренції інтенсифікація селекційно - 
насіннєвих технологій має визначальне значення. Виробниц-
тво насіння гібрида на фертильній основі з обриванням воло-
тей в рядах материнської форми на ділянках гібридизації до-
зволяє на протязі 1-2 років налагодити виробництво насіння 
першого покоління та їх постачання на ринок.  

ПЕРВИННЕ  НАСІННИЦТВО  ФЕРТИЛЬНИХ  
САМОЗАПИЛЕНИХ  ЛІНІЙ  

Розсадник добору закладається один раз у 3-4 роки само-
запиленням найбільш типових рослин в насіннєвому розсад-
нику або на ділянках розмноження еліти. 

Висівають по 30-40 насінин кожної самозапиленої сім’ї і в 
період вегетації проводять ретельну їх оцінку за типовістю, 
вирівненістю основних селекційно-господарських ознак, стій-
кістю до хвороб та шкідників. В період збирання ретельно 
бракують сім’ї за типовістю качанів. На наступний рік на ізо-
льованій ділянці проводять розмноження із насіння, яке за-
лишилось із самозапилених качанів, які не були вибраковані 
за типовістю сімей. В період вегетації на ізольованій ділянці 
проводять 3-4, а у випадку необхідності, й більше сортополок, 
виходячи із типовості, вирівняності лінії, потреби її в насінні. 
Проводять одно-двократне розмноження у розсадниках роз-
множення Р1, Р2 при постійній ретельній браковці нетипових 
хворих рослин. Качани, які залишились після сортополок та 
браковок, об’єднують у супереліту. Наступні пересіви з рете-
льними сортополками і браковками у період вегетації й зби-
рання дають еліту і І репродукцію. Отримане таким чином на-
сіння самозапилених фертильних ліній використовують на ді-
лянках гібридизації при виробництві насіння гібридів першого 
покоління. 

Ділянки гібридизації висівають за такою ж схемою, що і на 
стерильній основі − 6 материнських × 2 батьківські; 12 мате-
ринських × 4 батьківські. Якщо батьківські фертильні лінії до-
статньо схожі морфологічно, то при посіві батьківські ряди не 
досівають по краю поля на глибину 1,5-2,0 м або на них роб-
лять зарубки, Це полегшує роботу при обриванні волотей на 
материнських рядах та при збиранні. 

В період за 5-6 днів до появи волотей проводять 1-2 сор-
тополки з видаленням нетипових, гібридних і хворих рослин. 
Обривання волотей проводять вручну, проходячи в рядках 
материнської форми або пересуваючись на спеціально обла-
днаних висококліренсних агрегатах типу "Сrоbоt". Роботи по 
обриванню волотей проводять у ранкові години, враховуючи, 
що найбільша інтенсивність розповсюдження пилку волотей 
приходиться на 10-11 годин. Обривання волотей (механічна 
кастрація) проводиться циклічно – через день, у будь-яку по-
году протягом 12-14 днів. Це досить трудомістка і надто від-
повідальна ланка при вирощуванні гібридного насіння. Серед-
ня норма виробітки на 1 людину при обриванні волотей − 0,8-
1,0 га.  

Своєчасне і якісне виконання усіх технологічних прийомів 
вирощування насіння гібридної кукурудзи забезпечить макси-
мальну реалізацію потенційних можливостей цієї культури як 
за урожаєм, так і за якістю насіння. 
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УДК 635.07:543.2                                                                    ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА І ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

МЕТОДИКА ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
СОРТІВ РОСЛИН. МЕТОДИ  ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ 

ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 
Виявлення кращих за технологією виробництва, продуктивністю і 

якістю сировини, стійкістю сортів і гібридів сільськогосподарських 
видів до шкідливих організмів і стресових явищ у різних ґрунтово-
кліматичних зонах вирощування та рекомендація їх виробництву – є 
найважливішою задачею державної експертизи сортів. 

Держсортслужба значно підвищила вимоги до якості сортів за їх-
нього прийняття на державну експертизу і впровадження у виробниц-
тво. 

Технологічні якості зерна сортів пшениці, жита і тритикале, техно-
логічні і споживчі якості круп’яних та зернобобових культур вивча-
ються в лабораторіях Українського інституту експертизи сортів рос-
лин. Аналізи виконують за єдиними чинними методиками на одноти-
пному обладнанні, що забезпечує дотримання принципу єдиної різ-
ниці – основного принципу науково-технічної експертизи сортів рос-
лин. 

Для правильної технологічної оцінки за експертизи сортів велике 
значення має стан зерна, що надходить до лабораторій з сортодослі-
дних станцій. Воно має бути здоровим, без ознак проростання, по-
шкодження клопом-черепашкою, зараження амбарними шкідниками. 
Кожна проба має супроводжуватися внутрішньою етикеткою.  

За відбирання і відправлення проб для оцінки технологічних яко-
стей спеціалісти сортодослідних станцій (ДСДС) і науково-дослідних 
закладів (останні за передачі нового сорту на державну експертизу) 
керуються також Методикою державного випробування сортів сіль-
ськогосподарських культур, випуск перший, загальна частина 
(2000р.), доповнене видання 2003р. 

У першій частині цієї методики представлено методи технологіч-
ної оцінки зерна різних ботанічних видів і продуктів його переробки. У 
лабораторіях Інституту експертизи сортів рослин перевіряють відпо-
відність надісланої проби вказаному типу зерна, визначають склопо-
дібність, твердозерність, вологість, вміст білка та клейковини, якість 
клейковини, фізичні якості тіста на фаринографі і альвеографі, стан 
вуглеводно-амілазного комплексу на приладі Фаллінг Намбер, боро-
шномельні якості за лабораторного помелу та хлібопекарні якості за 
результатами пробної лабораторної випічки для пшениці м’якої, жита 
і тритикале. 

Оцінюють також макаронні якості твердої пшениці за седимента-
цією, фізичними властивостями тіста на фаринографі, кольором кру-
пки та готових макаронів, втратами сухої речовини за варіння. 

Основні методи оцінки технологічних якостей, які викладено у цій 
методиці, використовують протягом багатьох років у лабораторіях 
Інституту для характеристики якості сортів зернових, круп’яних та зе-
рнобобових видів. 

У другій частині методики викладено принципи, методи, реактиви 
і обладнання для виконання аналізів і визначень хімічної якості рос-
линної продукції. Впровадження нового обладнання дозволило під-
вищити продуктивність праці у лабораторіях, зменшити масу аналі-
зованих наважок, збільшити точність дослідів методом аналізів двох 
паралельних проб. При цьому принципові схеми і технологія залиши-
лись без змін. 

ЧАСТИНА  І .  ТЕХНОЛОГІЧНА  ОЦІНКА  
РОСЛИННОЇ  ПРОДУКЦІЇ  СОРТІВ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ВИДІВ  

АНАЛІЗИ ЗЕРНОВИХ  ВИДІВ 
Підготовка зерна до аналізу передбачає очищення проби 

від смітної домішки на лабораторному зерноочищувальному 
приладі Лабофікс (ФРН, фірми “Брабендер”), Петкус (НДР) 
або іншому обладнанні, придатному для цієї мети (рис. 1). 

З очищеного зерна беруть наважки для зернового аналізу 
(100 г), визначення білка (50 г), визначення стану вуглеводно-
амілазного комплексу за числом падіння (300 г), для лабора-
торного помелу (2000 г). 

Хід аналізу. Аналіз зерна здійснюють за основними пока-
зниками, які визначають сортову належність та придатність 
проби для технологічної оцінки сорту. Визначають: типовий 
склад зерна, запах, зараження шкідниками, зернову домішку, 
склоподібність, вологість. 

Масу, натуру зерна за ГОСТ 10840-64 і масу 1000 зерен 
за ГОСТ 10842-76 визначають на ДСДС. Результати визна-
чення заносять у супровідні внутрішні етикетки на зерно, яке 
надсилають до лабораторії. 

Смітну і зернову домішку визначають у 50-грамовій нава-
жці зерна: пророслі, недостиглі, морозобійні, ушкоджені кло-
пом - шкідливою черепашкою, а також уражені сажкою, за-
бруднені, синьогузні зерна і ріжки. Зараженість зерна амбар-

ними шкідниками недопустима. Запах зерна визначають ор-
ганолептично: зерно має бути без стороннього запаху. 

До пророслого відносять зерна з корінцем або паростком, 
що вийшов назовні, або з втраченим корінцем та паростком, 
деформовані, з явно зміненим кольором оболонки внаслідок 
проростання. Кількість пророслих зерен зважують і визнача-
ють у відсотках з точністю до 0,1. Синьогузними називають 
зерна пшениці, в яких забруднені спорами сажки тільки борід-
ки, забрудненими (мараними) – зерна, у яких спорами забру-
днена не тільки борідка, а і частина поверхні та борозенка. 
Синьогузні і марані зерна об’єднують під спільною назвою 
«сажкові». Наявність сажкових зерен, а також ріжок та інших 
шкідливих домішок у пробах зерна не допускається. 

Морозобійні зерна визначають за стиснутою, зморщеною, 
зі зміненим кольором поверхні зернівки. При цьому слід вка-
зати кліматичну зону вирощування. 

Пошкодження зерна клопом-черепашкою визначають у 
пробах пшениці, які вирощувались у зонах його поширення. 

За зовнішнім видом розрізняють три типи пошкодженого 
зерна клопом-черепашкою: 

• наявність на поверхні зерна слідів уколів у вигляді темних 
крапок, навколо яких утворюється різко окреслена світло-
жовта пляма округлої чи неправильної форми; 

• наявність на поверхні зерна такої самої плями, в межах 
якої є вдавленість або зморшки без сліду уколу; 

• наявність на поверхні зерна біля зародка такої самої пля-
ми без вдавленості або зморшки без сліду уколу. 

В усіх випадках консистенція зерна під плямою пухка та 
борошниста. Зерна пшениці з жовтими плямами не біля заро-
дка, без слідів уколу або вдавленості, а так само зморщення в 
межах цих плям за аналізу не відносять до зерен, які мають 
зовнішні ознаки пошкоджень клопом-черепашкою. 

Для встановлення кількості зерен, пошкоджених клопом-
черепашкою з 50-грамової наважки, звільненої від домішок, 
відбирають наважку 10 г цілих зерен. З цієї наважки виділя-
ють пошкоджені зерна, оглядаючи їх з боку борозенки та спи-
нки. 

Пошкоджені зерна зважують з точністю до 0,01 г на техні-
чних вагах; вміст їх виражають у відсотках до взятої наважки з 
точністю до 0,1. Визначають у двох паралельних наважках. 

Типовий склад пшениці (кількість м’якої і твердої, черво-
нозерної та білозерної) визначають методом ручного переби-
рання наважки з 20 г зерна. У пшениці м’якої (aestivum) верх-
ній, протилежний зародку кінець зернівки, вкритий волосками, 
які утворюють борідку, видно неозброєним оком. У пшениці 
твердої (durum) борідка зерна або зовсім відсутня, або насті-
льки слабко виражена, що неозброєному оку зерно видається 
зовсім позбавленим волосків.  

За формою зерно пшениці м’якої у порівнянні з твердою 
коротше та кругліше. Зерно пшениці твердої звичайно видов-
жене, кутасто-ребристе від темно- до ясно-бурштинового ко-
льору. Зерно пшениці м’якої червонозерної та білозерної по-
діляють за кольорами. Зерно з неясно вираженим забарвлен-
ням спеціально обробляють 5%-им розчином їдкого натрію (5г 
їдкого натрію на 100 мл води). Усі зерна з неясно вираженим 
кольором підраховують і зважують. Потім кладуть їх у склянку 
і заливають розчином їдкого натрію так, щоб зерна цілком пе-
ребували у розчині. Через 15 хв. пшениця білозерна набуває 
чіткого ясно-кремового кольору, червонозерна – червоно-
бурого. Допускається оброблення зерна кип’ятінням у воді. 
Для цього всі виділені зерна з неясно вираженим кольором 
кладуть до хімічної склянки або фарфорової чашки з окропом 
у кількості трохи більше, ніж потрібно для повного занурення 
зерна, і кип’ятять протягом 20 хв., після цього пшениця біло-
зерна залишається світлою, а червонозерна буріє. Виділені 
зерна м’якої або твердої, червонозерної або білозерної пше-
ниці зважують і вміст їх виражають у відсотках до взятої на-
важки (20 г). 
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Приклад. З 20 г наважки пшениці червонозерної виділено 
17 зерен пшениці білозерної, маса яких становить 0,58 г і 10 
зерен з неявно вираженим кольором, маса яких 0,31 г. Після 
оброблення лугом або кип’ятінням у воді 10 зерен з неясно 
вираженим кольором, 7 із них набули ясно-кремового кольо-
ру, решта 3 – червоно-бурого. Масу 7 зерен білозерної пше-
ниці (х) визначають за пропорцією: 

10 зерен – 0,31 г 
7 зерен – х 

10
731,0 ×

=х  

Загальна маса пшениці білозерної дорівнює: 
 0,58+0,22=0,8г, що у відсотках складає: 4

20
1008,0

=
× %.  

Норми відхилення за контрольними аналізами типового 
складу пшениці наступні: 

• 2% - за вмісту в пшениці основного типу домішок пшениці 
інших типів до 10%; 

• 3% - за вмісту домішок пшениці інших типів 10-15%; 
• 5% - за вмісту домішок пшениці інших типів > 15%. 

Загальну склоподібність зерна визначають у наважці зер-
нівок пшениці масою 50 г, звільненої від смітної та зернової 
домішок. Під показником загальної склоподібності розуміють 
суму повністю склоподібних і половину частково склоподібних 
зерен. Аналізують за допомогою діафаноскопа або за резуль-
татами огляду зрізів зерен.  

За використання діафаноскопа на касеті приладу розта-
шовують наважку зерна і, здійснюючи кругові рухи касети у 
горизонтальній площині, досягають заповнення всіх 10-ти ко-
мірок решітки цілими зернами (по одному в кожній комірці). 
Надлишок зерен обережно зсипають, злегка нахиляючи касе-
ту, після цього вставляють її у проріз приладу і вмикають 
джерело світла. За допомогою ручки управління касету вста-
новлюють у корпусі так, щоб у полі зору був перший ряд комі-
рок із зерном. Лічильник настроюють обертом ручки скиду 
відліку так, щоб на верхньому табло були цифри 00, а на ни-
жньому – 50. Після встановлення лічильника переглядають 
крізь окуляр діафаноскопа перший ряд зерен, підраховують 
кількість повністю склоподібних і борошнистих. При цьому до 
повністю склоподібних відносять зерна, що просвічуються, а 
до борошнистих – ті, що не просвічуються. Зерна з частково 
просвічуваним або частково не просвічуваним ендоспермом 
відносять до частково склоподібних і не підраховують. 

Обертом ручки за годинниковою стрілкою відкладають на 
лічильнику кількість повністю склоподібних зерен, а обертом 
ручки проти годинникової стрілки – кількість борошнистих зе-
рен. Після огляду всіх зерен першого ряду касету переміщу-
ють так, щоб у полі зору був другий ряд зерен, переглядають 
їх і результати підрахунку повністю склоподібних і борошнис-
тих зерен відкладають на лічильнику і т. д. Після перегляду 
останнього десятого ряду зерен, про що попереджує червона 
смуга на касеті, на нижньому табло лічильника буде вказано 
відсоток загальної склоподібності, а на верхньому – вміст по-
вністю склоподібних зерен у відсотках. 

За визначення загальної склоподібності за результатами 
огляду зрізу зерна з наважки пшениці поспіль виділяють 100 
цілих зерен і розрізають їх упоперек посередині. Зріз кожного 
зерна переглядають і зерно відповідно до характеру зрізу від-
носять до однієї із трьох груп: склоподібні, борошнисті, част-
ково склоподібні за такою характеристикою: 

• склоподібне зерно – з повністю склоподібним ендоспер-
мом; 

• борошнисте зерно – з повністю борошнистим ендоспер-
мом; 

• частково склоподібне зерно – з частково борошнистим або 
частково склоподібним ендоспермом. 

Зерна пшениці з чітко виявленими борошнистими пляма-
ми – “жовтобочки” – за зовнішнім виглядом без розрізування 
відносять до частково склоподібних зерен. 

Загальну склоподібність зерна (Зс) у відсотках обчислю-
ють за формулою: 
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де: Пс – кількість повністю склоподібних зерен, шт.; 
 Чс – кількість частково склоподібних зерен, шт. 

Обчислюють загальну склоподібність до десятих часток 
відсотка з наступним заокругленням результату до цілого чи-
сла: коли десяті частки слідують за непарною цифрою, то 
останню збільшують на одиницю, коли за парною або нулем – 
її залишають без зміни. 

Оформлення даних. У документі про якість зерна вказу-
ють результат визначення загальної склоподібності у цілих 
відсотках, а також метод визначення склоподібності (на діа-
фаноскопі або по зрізу зерна). Розбіжність між результатами 
первісного і контрольного аналізів має не перевищувати ±5% 
абсолютного значення. 

ВИЗНАЧЕННЯ  ВОЛОГОСТІ  
Вологість зерна і борошна визначають за допомогою ав-

томатичного вологоміра супер-матик, напівавтоматичної су-
шильної шафи Брабендера або іншого призначеного для цих 
цілей обладнання, градуйованого за допомогою зразкового 
вакуумно-теплового приладу ОВЗ-1 (ГОСТ 17197-71 «Зерно и 
продукты его переработки. Метод измерения влажности на 
образцовой вакуумно-тепловой установке ОВЗ-1»). Вологомір 
супер-матик (Данія, фірма Форс-електрик) призначений для 
визначення вологості зерна пшениці (без помелу проби). Ви-
значення ґрунтується на вимірюванні діелектричної сталої 
зерна залежно від вологості. Для вимірювання беруть наваж-
ку зерна пшениці 50 г, котру засипають у бункер приладу. На-
тисканням кнопки вмикають його і на табло відмічають пока-
зання стрілки, яке характеризує величину вологості. 

Визначають вологість зерна і борошна також методом ви-
сушування 10 г розмеленого на млині “Пірует” зерна або бо-
рошна в електричній напівавтоматичній сушильній шафі Бра-
бендера (рис. 2) за 130ºС протягом 40 хв. Шафа для швидкого 
визначення вологості обладнана 10 гніздами для розміщення 
10 проб, нагріваючими елементами, біметалевим і контактним 
термометрами, торсіонними терезами. Наважку 10 г зважують 
у бюксах на технічних вагах. Після встановлення заданої тем-
ператури бюкс з пробою ставлять у камеру напівавтомата. 
Потім за допомогою ручки-колеса 10-ти гніздову тарілку пове-
ртають так, щоб можна було поставити другу пробу, за нею 
третю і т. д. Тарілку можна повертати тільки у тому разі, коли 
важіль вбудованих терезів піднятий, тобто терези не діють. 
Надалі можна опускати важіль терезів тільки за правильного 
положенні тарілки, у цьому разі чітко чути клацання. 

Коли закінчиться час сушіння, вмикають освітлення тере-
зів, важіль з лівого боку опускають. У освітленому віконці по-
значається відсоток вологості проби. Після запису результату 
у журнал, важіль піднімають і тарілку за допомогою ручки-
колеса повертають до клацання. Так само встановлюється 
над терезами друга проба, потім третя і т.д. 

ВИЗНАЧЕННЯ  ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ  ЗЕРНА                     
ЗА ДОПОМОГОЮ  “ INFRATEC 1225” 

За допомогою аналізатора Infratec 1225 (фірма Текатор, 
Швеція) визначають показники якості зерна пшениці, ячменю, 
кукурудзи, гороху, вівса, рису, жита, тритикале, сої, насіння 
ріпаку (рис. 3). Принцип роботи приладу ґрунтується на вимі-
рюванні поглинання пробою електромагнітного випромінюва-
ня. Протягом аналізу основні компоненти зерна (протеїн, во-
да, жир тощо) поглинають електромагнітне випромінення в 
області ближнього інфрачервоного діапазону, тому не вини-
кає потреби у підготовці зерна. Для аналізу використовують 
неподрібнене, необроблене протруйниками, регуляторами 
росту та іншими хімічними препаратами зерно. 

Метод відбирання проб. Відбирають проби для аналізу 
зерна за ГОСТ 13576.3-83. Маса взятої наважки для аналізу 
близько 250-350 г. 

Підготовка приладу. Infratec 1225 встановлюють у зви-
чайному приміщенні, прилад вмикають в електромережу за 
30 хв. до початку аналізу. 

До аналізатора приєднують принтер, заправлений папе-
ром. Після вмикання приладу проводиться автоматичне тес-
тування комп’ютерної системи приладу і на дисплеї 
з’являється головне меню, яке дозволяє вибрати режим ро-
боти:  

• Ifratec main menu 
• Select: Analyze Set up Support 
• Cancel f1 f2 f3 f4 confirm 
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Analyze – ця функція використовується за стандартної 
експлуатації приладу Infratec 1225. Вона дозволяє за вже іс-
нуючими прикладними моделями передбачати концентрації 
різних компонентів невідомих проб. 

Для того, щоб виконати аналіз, натискають клавішу <f1>, 
розташовану під надписом <Analyze> у головному меню. При 
цьому на дисплеї з’явиться наступне:  

• CALID: WH 00003 (Wheat) або CALID: Ba 00003 Barley 
• Select: next prev search 
• Cancel f1 f2 f3 f4 confirm 

Для відбирання необхідної зразкової моделі продивля-
ються список встановлених зразкових моделей, натискаючи 
клавіші <f1> та <f2>. Коли на екрані з’явиться модель, для ви-
конання аналізу натискають <confirm>. 

Хід аналізу. Наважку (250-350 г) засипають у приймальну 
лійку. На початку аналізу виконується контрольне сканування 
порожньої комірки. Потім відчиняються дверцята і комірка за-
повнюється дослідною пробою. Після цього проводиться ска-
нування першої субпроби і, обладнане щіточками, розподіль-
не колесо повертається, звільняючи комірку від першої суб-
проби і подаючи наступні. Після аналізу останньої колесо 
обертається доки все зерно не опиниться у висувному ящику. 
Потім дверцята зачиняються і у приймальну лійку можна за-
сипати наступну пробу. Кількість субпроб (частин), на які по-
діляють пробу зерна можна змінювати клавіатурою і через 
центральний комп’ютер. Процес триває близько 1 хв. Резуль-
тати аналізу з’являються на дисплеї і виводяться одночасно 
на принтер. 

Результати аналізу: 
 Protein   Moisture   Gluten 
(протеїн)  (вологість)  (клейковина) 
 12,4   11,5     25,1 
Cancel  f1 f2 f3 f4 confirm 
Confirm: натискання цієї клавіші ініціює початок нового 

аналізу, на екран знову виводиться меню <Analyze>. У при-
ймальну лійку засипають нову пробу. 

Важливо використовувати комірку, що підходить для 
об’єму певної проби. Для частинок меншого розміру потрібна 
коротша довжина оптичного шляху, тобто ширина комірки, а 
для більших частинок – довша. Комірка завширшки 18 мм ви-
користовується для ячменю, вівса, рису, жита, тритикале, 
пшениці, 30 мм – для гороху, кукурудзи, сої, 6 мм – для насін-
ня ріпаку. 

Калібрування. Процес калібрування – це математична 
процедура, що дозволяє отримати модельні дані для одного 
конкретного компонента, тобто калібровочну модель. 

Прикладна модель (пакет калібровочних моделей) може 
бути використана системою Infratec 1225 для передбачення 
вмісту одного або кількох компонентів. Для цієї мети необхід-
но визначити початкові дані про хімічну будову проби, що 
аналізується. 

До початку сканування необхідно ввести назву компонен-
тів та хімічні значення для проб, які треба зв’язати зі спектром 
і провести сканування. Проб з відомими хімічними значення-
ми для створення калібровочної моделі має бути близько 100. 

За допомогою програмного забезпечення Infratec 1225 по-
трібно опрацювати отримані спектри, одночасно пов’язуючи їх 
із хімічними даними. 

Догляд за приладом. Всередині приладу за його очи-
щення не можна використовувати рідину, тільки щіточки. Об-
дувати стиснутим повітрям прилад можна тільки зовні. За ви-
користання обдуву всередині існує ризик пошкодження опти-
чних лінз. Їх можна протирати лише спеціальним папером, 
зволоженим дистильованою водою. 

ВИЗНАЧЕННЯ  ЧИСЛА ПАДІННЯ                                               
ЗА ХАГБЕРГОМ -ПЕРТЕНОМ  

Метод базується на швидкій клейстеризації водяної су-
спензії борошна на киплячій водяній бані з наступним вимі-
рюванням ступеня розрідження крохмального гелю під дією 
альфа-амілази. 

Число падіння – це час у секундах, необхідний для змішу-
вання і падіння на певну відстань віскозиметра – мішалки у 
гарячій суспензії із борошна і води, яка розріджується. 

Обладнання та підготовка проби для аналізу. Визна-
чають число падіння на приладі Фаллінг Намбер (Швеція, фі-
рма Фаллінг Намбер), який складається з водяної бані діаме-

тром 15 см з кришкою і тримачем для пробірок віскозиметра із 
затискувачем, який закріплює стрижень віскозиметра в три-
мачі, і конденсатор для зменшення паровидалення (рис. 4). 
Баня нагрівається електричним нагрівачем потужністю 600 V. 
Пробірки віскозиметра виготовляються зі спеціального скла і 
забезпечуються стандартними гумовими корками. Внутрішній 
діаметр пробірок 21 ± 0,02 мм, зовнішній – 23,8 ± 0,25 мм, за-
вдовжки – 220 ± 0,3 мм. Піпетка (25 ± 0,2 мл) слугує для вимі-
рювання об’єму дистильованої води, потрібного для приготу-
вання суспензії. Точність вагів, що використовують для зва-
жування наважки, ± 0,01 г. 

Час процесу регулюється автоматично, але можливе ви-
користання секундоміра. Зерно, що аналізують, подрібнюють 
на лабораторному молоткового типу млинку 3100 (Швеція, 
фірма Фаллінг Намбер). Принцип його дії базується на висо-
кошвидкісному подрібненні і просіюванні продукту, що потра-
пляє на сито з отворами 0,8 мм. Допустима межа вологості 
для зерна – 25%. За розмелювання різних проб проміжної 
очистки не потрібно, тому що млин обладнано циклонним ко-
лектором, який забезпечує самоочищення. 

Для розмелювання беруть 300 г зерна, якщо маса менша 
200 г, отримують недостатньо чіткі результати. 

Зерно обережно засипають у дробарку, щоб її не перева-
нтажити за нагрівання. Подрібнення продовжується 30-40 сек. 
Після засипання останньої порції зерна у дробарку залишок 
оболонок на ситі (близько 1% від засипаного зерна) до розра-
хунку не беруть. Подрібнене зерно ретельно перемішують і 
відбирають наважку. 

На число падіння впливає розмір часток подрібненого зе-
рна. Тому розмір часток борошна, яке отримують має відпові-
дати такій специфікації: 

Прохід сита,% Отвори сита 
100 710 мікрон 

94–98 500 мікрон 
55–70 210 мікрон 

Ситовий аналіз виконують таким чином: 100 г подрібнено-
го і перемішаного зерна просівають крізь кругле сито діамет-
ром близько 22 см. Сито струшують вручну в горизонтально-
му напрямку протягом 3 хв., постукуючи ним кожні 15 сек. об 
стіл. 

Число падіння визначають у наважці шроту або борошна 
7 г за вологості 15%. У разі відхилення вологості від 15% на-
важку беруть з урахуванням вологості проби  (табл. 1). Кіль-
кість води, що додається в ході аналізу, постійна. 
ТАБЛИЦЯ 1. НАВАЖКА РОЗМЕЛЕНОГО ЗЕРНА АБО БОРОШНА 
ЗАЛЕЖНО ВІД ВОЛОГОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА ПАДІННЯ 
Вологість,% Наважка, г Вологість,% Наважка, г Вологість,% Наважка, г 

9,0 6,40 12,0 6,70 15,0 7,00 
9,2 6,45 12,2 6,70 15,2 7,00 
9,4 6,45 12,4 6,75 15,4 7,05 
9,6 6,45 12,6 6,75 15,6 7,05 
9,8 6,50 12,8 6,80 15,8 7,10 

10,0 6,50 13,0 6,80 16,0 7,10 
10,2 6,55 13,2 6,80 16,2 7,15 
10,4 6,55 13,4 6,85 16,4 7,15 
10,6 6,55 13,6 6,85 16,6 7,15 
10,8 6,60 13,8 6,90 16,8 7,20 
11,0 6,60 14,0 6,90 17,0 7,20 
11,2 6,60 14,2 6,90 17,2 7,25 
11,4 6,65 14,4 6,95 17,4 7,25 
11,6 6,65 14,6 6,95 17,6 7,30 
11,8 6,70 14,8 7,00 17,8 7,30 

Швидко визначати вологість подрібненого зерна і борош-
на можна, використовуючи спеціальні прилади. 

Перед визначенням числа падіння у борошні його спочат-
ку просіюють крізь сито 0,8 мм для відокремлення грудочок. 

Хід аналізу. У водяну баню наливають дистильовану во-
ду на 2-3 см нижче верхнього краю посудини і доводять до 
кипіння. Під час визначення вода має кипіти. Охолоджуючу 
кришку щільно встановлюють на місце і приєднують вбудова-
ну холодну водяну систему (холодильник). Холодна вода має 
постійно текти протягом усього часу роботи апарату. У пробі-
рку віскозиметра кладуть наважку 7,0 ± 0,01 г подрібненого 
зерна або борошна 15%-вої вологості, потім доливають 25 мл 
дистильованої води температурою 20ºС. Пробірку закоркову-
ють чистим гумовим корком і струшують 20-30 разів для 
отримання однорідної суспензії. Потім виймають корок і за 
допомогою віскозиметра-мішалки скидають прилиплі частки 
борошна донизу. 
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Пробірку з віскозиметром-мішалкою через отвір поміща-
ють на киплячу водяну баню, одразу ж висунувши тримач на-
перед. Пробірка віскозиметра має бути встановлена у прилад 
і закріплена протягом 30 сек. після змішування. Як тільки три-
мач поставлено на місце, вмикається автомат часу і апарат 
починає працювати, при цьому він робить два перемішуючих 
рухи за 1 сек. (один перемішуючий рух – рух догори і донизу). 
Довжина перемішуючого руху регулюється нижнім обмежува-
чем мішалки і днищем пробірки віскозиметра, мішалка при 
цьому має легко рухатися. Важливо дотримуватися певної 
швидкості перемішування. 

Через 59 сек. мішалка зупиняється в найвищому поло-
женні, тобто нижня обмежуюча частина її стикається з корком, 
котрий за допомогою затискача тісно прикріплений до пробір-
ки приладу. Мішалка залишається 0,5 сек. у найвищому по-
ложенні, точно через 60 сек. після вимикання регулятора часу 
вона відключається і починає під власною вагою опускатися в 
суспензії. Коли нижній кінець верхнього обмежуючого при-
строю опуститься до верхнього кінця пробірки, автомат часу 
вимикається і подає сигнал про закінчення аналізу. (У випадку 
застосування секундоміра його вимикають вручну). 

По закінченні аналізу, натиснувши відповідну кнопку на 
панелі, відпускають тримач і виймають пробірку з поршнем. 
Зафіксована зупинкою приладу цифра на табло показує чис-
ло падіння в секундах. Знявши показання приладу, його ски-
дають натисканням відповідної кнопки. Число падіння визна-
чають як середнє між паралельними вимірюваннями. 

За повторних визначень однієї проби відхилення резуль-
татів мають бути у межах ± 5% середнього значення числа 
падіння. За числом падіння визначають стан вуглеводно-
амілазного комплексу зерна чи борошна, судячи (опосеред-
ковано) про активність альфа-амілази. 
ТАБЛИЦЯ 2. УМОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНОСТІ АЛЬФА-
АМІЛАЗИ В ЗЕРНІ РІЗНИХ ВИДІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧИСЛА ПАДІННЯ 

Число падіння, сек. Активність альфа-
амілази пшениця жито тритикале 
Висока менше 150 менше 80 менше 100 

 Середня  150-300 80-200 100-250 
Низька  понад 300 понад 200 понад 250 

РОЗМЕЛЮВАННЯ  ЗЕРНА 
Обладнання: млин МЛУ-202 Бюлер (Швейцарія), лабора-

торний розсіювач з набором сит, ваги торгові, банки з криш-
ками, лоток для замочування зерна, мірні циліндри, совки, щі-
тки-змітки, щіточки та йоржики для сит. 

ПШЕНИЦЯ  М ’ЯКА 
Для оцінки технологічних якостей сортів пшениці м’якої 

використовують борошно, отримане за односортного помелу, 
вихід 70%. 

Підготовка до аналізу. Підготовка зерна до розмелюван-
ня залежить від твердозерності сортів. Вологість зерна, спря-
мованого на першу драну систему, залежно від твердозерно-
сті пшениці, має бути 13,5% для м’якозерних сортів, 15,5% – 
для середньозерних та 16,5 – для твердозерних. Відволожу-
вання м’якої пшениці триває 16-24 години (таблиця 3). Потім 
проба надходить на розмелювання. 
ТАБЛИЦЯ 3. РЕЖИМ ХОЛОДНОГО КОНДИЦІЮВАННЯ ЗЕРНА 
ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ І М’ЯКОЇ, ТРИТИКАЛЕ 

М’яка 
Пшениця Тверда твердо-

зерна 
серед-
ньозерна 

м’якозер
на 

Трити-
кале 

Тривалість відволожування, 
год. 24-30 24 20 16 16 

Вологість зерна, що поступає 
на першу драну систему,% 17,0 16,5 15,5 13,5 13,5 

Для розмелювання беруть однакову наважку зерна – 2000 
г. Необхідну кількість води (Х) для зволоження взятої наважки 
знаходять за таблицею 4 або вираховують за формулою: 

b
abАХ

−
−

=
100

, 

де: А – маса зерна, г; 
а – вологість зерна до замочування,%; 
b – потрібна вологість зерна після замочування,%. 

 

Наприклад, початкова вологість зерна до замочування 
була 9,5%, потрібна вологість зерна пшениці середньотвер-

дозерної після замочування – 15,5%, маса зерна 2000 г, тоді: 

млХ 142
5,15100
5,95,152000 =

−
−

=  

Якщо початкова вологість зерна м’якозерної пшениці пе-
ревищує – 12,5%, а середньо- і твердозерної – 13,5%, то зер-
но підсушують у лабораторній сушарці. Температура зерна за 
сушіння має не перевищувати 50ºС. 

Зволожують зерно, рівномірно змочуючи водою і старанно 
перемішуючи. Якщо кількість води не перевищує 25-50 мл, 
для зволоження використовують ручний пульверизатор. Роб-
лять це в оцинкованому лотку. Змочене зерно висипають у 
банку, закривають кришкою і залишають за кімнатної темпе-
ратури до наступного дня. 
ТАБЛИЦЯ 4. КІЛЬКІСТЬ ВОДИ, ПОТРІБНА ДЛЯ ХОЛОДНОГО КОН-
ДИЦІЮВАННЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ І ТРИТИКАЛЕ, ЗАЛЕЖНО 
ВІД ТВЕРДОЗЕРНОСТІ І ВОЛОГОСТІ 

Кількість води, потрібна для зволожування зерна, мл Початкова воло-
гість зерна,% твердозерна середньотвердозерна м’якозерна і три-

тикале 
9,0 180 154 104 
9,1 177 151 102 
9,2 175 149 99 
9,3 172 147 97 
9,4 170 144 95 
9,5 168 142 92 
9,6 165 140 90 
9,7 163 137 88 
9,8 160 135 86 
9,9 158 132 83 

10,0 156 130 81 
10,1 153 128 79 
10,2 151 125 76 
10,3 148 123 74 
10,4 146 121 72 
10,5 144 118 69 
10,6 141 116 67 
10,7 139 114 65 
10,8 136 111 62 
10,9 134 109 60 
11,0 132 106 58 
11,1 129 104 56 
11,2 127 102 53 
11,3 123 99 51 
11,4 122 97 49 
11,5 120 95 46 
11,6 117 92 44 
11,7 115 90 42 
11,8 113 88 39 
11,9 110 85 37 
12,0 108 83 35 
12,1 105 80 32 
12,2 103 78 30 
12,3 101 76 28 
12,4 98 73 25 
12,5 96 71 23 
12,6 93 69 - 
12,7 91 66 - 
12,8 89 64 - 
12,9 86 62 - 
13,0 84 59 - 
13,1 81 57 - 
13,2 79 54 - 
13,3 77 52 - 
13,4 74 50 - 
13,5 72 47 - 
Хід аналізу. Розмелюють зерно на лабораторному авто-

матичному млині МЛУ-202, – це прилад завдовжки 120, за-
вширшки 90 і заввишки 140 см. який обладнаний пневматич-
ною подачею продуктів помелу, вальцями завдовжки 20 см. 
Млин має три драних і три розмелювальних системи. Кожна 
пара вальців поділена на три секції. Вальці драної системи 
обертаються спинка до спинки, на кожному дюймі нарізано 
відповідно 15, 20 і 25 рифлів. Розмелювальні вальці мають 
гладку матову поверхню, диференціал 2:1. 

Поверхня сит приблизно дорівнює розмелювальній пове-
рхні вальців і за розмірами достатня для більшості типів пше-
ниці. Млин має два розсіювачі, які забезпечені дротяними і 
тканинними ситами.  

Схема розмелювання зерна на млині МЛУ-202 дозволяє 
отримувати 68-75% борошно зольністю до 0,75%. Основне 
призначення млина-автомата полягає в порівняльній оцінці 
борошномельних властивостей сортів пшениці, тритикале і 
жита за встановлених параметрів помелу. Кількість отримано-
го борошна регулюють навантаженням подачі зерна і робо-
чим зазором між розмелювальними вальцями. Нормальне 
навантаження на вальці у дослідних помелах для середньо-
твердозерної пшениці 6-8, твердозерної – 5-6 і м’якозерної – 
4-5 кг/год. 
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Рис. 1. Лабораторний зерноочищу-
вальний прилад Лабофікс 

Рис. 2. Напівавтоматична сушильна 
шафа 

Рис. 3. Аналізатор Infratec 1225 

 
Рис. 4. Прилад для визначення  
числа падіння 

Рис. 5. Глютоматік 

Рис. 6  ВДК-1 

Рис. 7. Фаринограф Брабендера 

Рис. 8. Схема фаринограмми тіста  

 
Рис. 9. Альвеограф 

Рис. 10. Альвеограма та її елементи 

 
Рис. 11. Тістомісилка типу Свансона 

Рис. 12. Тістоперебивальна і  
формувальна машини 

 
Рис. 13. Термостат для бродіння і 
розстойки тіста 

 
Рис. 14. Електрична піч 

 
Рис. 15. Загальний вигляд приладу 
Кьельтек-Авто-1030-Аналізатор 

 
Рис. 16. Загальний вигляд лабора-
торного ЯМР-аналізатора АМВ-1006 
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Номери сит драних (Д) і розмелювальних (Р) систем (за 
швейцарською системою) такі: 

Д1 Д2 Д3 Р1 Р2 Р3 
30 36 40 40 50 - 
9 10 10 10 10 11 
- - - 10 10 11 

Робочий зазор між вальцями встановлюють після того, як 
вони набудуть нормальної температури у процесі розмелу, 
що досягається пропусканням проби протягом 30 хв. Повер-
таючи регулюючі гвинти (попередньо звільнивши гайки), ва-
льцям надають паралельність за допомогою щупа завтовшки 
0,1 мм. Зазор між рифленими вальцями перевіряють по дру-
гій і третій драній системах, тому що перша система має діа-
метр вальців на 0,4 мм менший. Як тільки досягнуто парале-
льність вальців, гайки затягують, а стрілку покажчика встано-
влюють на позначку 10, яка відповідає зазору 0,1 мм, і теж фі-
ксують гайками. 

Поворотом гвинта можна встановити будь-яку величину 
зазору між вальцями за стрілкою покажчика на шкалі. Реко-
мендовані зазори: друга драна система – 0,12 мм, третя – 0,1 
мм, перша розмелювальна система – 0,07 мм, третя розме-
лювальна система – 0,03 мм. 

Живильні клапани регулюють грузилами так, щоб вони 
злегка стикалися з вальцями. За розмелювання на живильних 
вальцях має бути невеликий запас продукту, що сприяє рів-
номірному вистиланню по всій поверхні вальців. Передбачено 
очищення гладких вальців щітками, які кріпляться гайками і 
гвинтами. Потрібно уникати сильного притискання щіток до 
вальців, тому що при цьому вальці нагріваються, а щітки зно-
шуються. 

Після проходу продукту крізь розмелювальні системи та 
їхнього очищення млин має працювати протягом 10 хв., щоб 
повністю звільнитись від продуктів помелу. Після цього сита 
старанно чистять щіткою, збирають продукти помелу і зважу-
ють. Вихід борошна визначають за відношенням до маси фа-
ктично отриманої продукції (борошно + висівки). Якщо отри-
маного борошна недостатньо для забезпечення заданого ви-
ходу (70%), додатково просівають вихідні продукти з розме-
лювальних систем на лабораторному розсіювачі. Кількість 
борошна, що додається після цього просіювання, має не пе-
ревищувати 2%. Якщо вихід борошна буде понад 70%, то 
надмірну його кількість з останньої розмелювальної і драної 
систем відкидають. Орієнтовні показники отримання борошна 
по системах у% від маси зерна пшениці за розмелювання: 

драна     14 - 18 
розмелу     50 - 56 
Контроль за тонкістю помелу здійснюють просіюванням 

100 г борошна крізь капронові сита №35 і 43. При цьому за-
лишок на ситі №35 має бути не більше 2%, прохід крізь сито 
№43 – щонайменше 75%. Зольність борошна у перерахунку 
на суху речовину має не перевищувати 0,75% 

Борошно старанно перемішують і після просіювання крізь 
шовкове сито №38, відбирають наважки для аналізів на вміст 
клейковини, для визначення фізичних властивостей тіста на 
альвеографі і фаринографі. Борошно, що залишилось, вико-
ристовують для пробної випічки хліба. Усі аналізи і випічку 
хліба виконують після двотижневого відлежування борошна. 

Обслуговування млина. Мастило підшипників поновлю-
ють повністю один-два рази на рік. Ущільнювальні кільця ма-
ють бути добре змащені для уникнення попадання в них бо-
рошна. Повністю заповнювати мастилом корпус підшипника 
не слід. Розмелювальні вальці мають радіально-сферичні 
кулько-підшипники, корпуси яких забезпечені ніпелями для 
наповнення маслом. 

Зубчасті колеса злегка змащують для зменшення шуму. 
Натяжний ролик ланцюгового приводу обертається в голчас-
тому підшипнику. Змащують цей підшипник кожні два місяці. 
Дві змащувальні точки – спереду і ззаду на шківі поливальни-
ка- розсіювача необхідно змащувати частіше. Двічі на рік ма-
сло у корпусі поливальника повністю замінюють. Вали шлю-
зових затворів розміщені в самозмащувальних буксах. 

ПШЕНИЦЯ  ТВЕРДА 
 Підготовка до аналізу. Розмелюють зерно пшениці тве-

рдої на лабораторному млині МЛУ-202 Бюлера, використову-
ючи тільки драну систему млина, що забезпечена дротяними 
ситами №30, 36 і 40 та ситом для борошна 10 (за швейцарсь-
кою системою). Для збагачення крупок призначена електро-

механічна ситовійка з набором сит №130, 150, 190 і 210 
(ГОСТ 4403-77). 

Перед розмелюванням від’єднують гнучкий трубопровід, 
що іде від третьої драної системи до першого розмелюваль-
ного циклу. Потім перевіряють паралельність вальців, після 
цього встановлюють розмір робочого зазору: на другій драній 
системі 0,15, на третій – 0,13 мм. 

В очищеній пробі визначають вологість зерна. Якщо поча-
ткова вологість вище 13,5 – 14,0%, зерно підсушують на пові-
трі чи у лабораторній сушарці, не допускаючи перегріву зерна 
понад 50ºС. Перед розмелом зерно зволожують. Вологість 
зерна, що спрямовується на першу драну систему, має бути 
17,0%. 

Наважка зерна 2000 г. За різної початкової вологості зер-
на потрібну для зволоження кількість води знаходять за таб-
лицею 5 чи вираховують за формулами, наведеними у пра-
вилах розмелювання пшениці м’якої. 

Зерно рівномірно зволожують водою і перемішують. Змо-
чене зерно кладуть у банку, закривають кришкою і залишають 
за кімнатної температури для відволожування. Зволожують 
зерно у два заходи. Тривалість відволожування після першого 
24-30 годин. За 30 хв. до розмелу зерно додатково зволожу-
ють на 0,5%, доводячи вологість до 17% додаванням 12 мл 
води, залишених з призначеної для зволоження кількості. 

Крупку, отриману на драній системі, збирають у посудину, 
розміщену поряд з посудиною для  висівок. 

Отриману крупку розсівають на ситовійці з набором сит 
№210, 190, 150 і 130. Прохід крізь сита №150 і 130 об’єднують 
і повторно пропускають через вальці млина з тим же робочим 
зазором. При цьому змінюють сита №30 і 36 першої драної 
системи на сито для борошна №10. Крупку, отриману після 
повторного розмелу, знову просівають на ситовійці. Проходи 
крізь сита №210 і 190 об’єднують і використовують для пода-
льших аналізів. Загальний вихід крупки 50%. 
ТАБЛИЦЯ 5. КІЛЬКІСТЬ ВОДИ, ПОТРІБНОЇ ДЛЯ ХОЛОДНОГО 
КОНДИЦІЮВАННЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПО-
ЧАТКОВОЇ ВОЛОГОСТІ 
Початкова воло-
гість зерна,% 

Кількість води, потрібної 
для зволоження, мл 

Початкова воло-
гість зерна,% 

Кількість води, потріб-
ної для зволоження, мл 

1 2 3 4 
9,0 193 11,6 130 
9,1 190 11,7 128 
9,2 188 11,8 125 
9,3 186 11,9 123 
9,4 183 12,0 120 
9,5 181 12,1 118 
9,6 178 12,2 116 
9,7 176 12,3 113 
9,8 174 12,4 111 
9,9 171 12,5 108 
10,0 169 12,6 106 
10,1 166 12,7 104 
10,2 164 12,8 101 
10,3 161 12,9 99 
10,4 159 13,0 96 
10,5 157 13,1 94 
10,6 154 13,2 92 
10,7 152 13,3 89 
10,8 149 13,4 87 
10,9 147 13,5 84 
11,0 145 13,6 82 
11,1 142 13,7 80 
11,2 140 13,8 77 
11,3 137 13,9 75 
11,4 135 14,0 72 
11,5 132 - - 
Хід аналізу. Контроль за тонкістю помелу здійснюють 

просіванням 100 г крупки вищого сорту крізь сита №140 і 260 
або 27. При цьому схід на ситі №140 має бути не більше 3%, 
прохід через сито №260 або 27 – не перевищувати 12%. Кру-
пку першого сорту (напівкрупка) пропускають крізь сита 
№190, 43, схід на ситі №190 має бути не більше 3%, прохід 
крізь сито №43 – не більше 40% (ГОСТ 12307-66). 

Зольність крупки вищого сорту має не перевищувати 
0,75%, першого сорту – 1,1% (ГОСТ 12307-66). 

ЖИТО 
Підготовка до аналізу. В очищеному зерні жита визна-

чають вологість. За вологості понад 13,5% зерно не зволожу-
ють, за вологості менше 13,5% зерно зволожують перед роз-
мелом за 30 хв. на 0,5%. Наважка зерна 1500 г. 
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Хід аналізу. Розмел здійснюють за тією самою схемою, 
що і пшениці. Навантаження на вальці – 3 кг/год., середній 
вихід борошна – 63% із зольністю до 0,75%. Якщо отриманого 
борошна недостатньо для забезпечення заданого виходу 
63%, дрібні висівки просіюють крізь сито №38 і отримане при 
цьому борошно додають до загальної кількості. Борошно ста-
ранно перемішують і використовують для подальших аналізів. 

ВИЗНАЧЕННЯ  ВМІСТУ  КЛЕЙКОВИНИ  У  БОРОШНІ  
ПШЕНИЦІ  І  ТРИТИКАЛЕ  
За допомогою Глютоматіка 

Реактиви: дистильована вода і розчин хлористого натрію, 
буферний розчин, рН 5,95. Для приготування розчину 200 г 
хлористого натрію розчиняють у воді, потім додають 7,54 г 
КН2РО4 і 2,46 г Na2HPO4×12H2O, об’єм розчину доводять до 
10 літрів. Цей розчин готують щодня. 

Обладнання: прилад Глютоматік (фірма Фаллінг Намбер, 
Швеція) з вбудованим дозатором розчину, обладнанням для 
замішування і відмивною камерою з електронним контролем 
за автоматичним виконанням операцій замішування і відми-
вання клейковини, центрифуга зі швидкістю обертання 6000 
об./хв. і запрограмованим часом відтискання клейковини про-
тягом 1 хв., забезпечена двома центрифужними піддонами з 
круглими отворами діаметром 500 ммк; ваги з точністю до 
0,01 г; ємність для розчину хлористого натрію, яку поміщають 
на підставку за приладом для підтримування постійного тиску 
потоку розчину під час відмивання; термометр від 0 до 50ºС 
та інше звичайне лабораторне обладнання. 

Хід аналізу. Клейковину відмивають паралельно у двох 
повтореннях. Для одного визначення зважують 10,00 г боро-
шна з точністю до 0,01 г. Наважку борошна переносять у від-
мивальну камеру приладу (рис. 5), сито якої попередньо змо-
чують буферним розчином, після кожного визначення його 
ретельно промивають сильним струменем води. За щоденно-
го використання Глютоматіка сито на ніч бажано тримати у 
ферментативному розчині. 

Кількість 2%-вого сольового розчину, що додається до 
замісу, контролюють дозуючим обладнанням Глютоматіка. 
Звичайно вона коливається від 4,9 до 5,2 мл, але може бути 
іншою, коли вміст клейковини у борошні набагато вищий чи 
нижчий за середню кількість. Відмивну камеру приладу з на-
важкою борошна і необхідною для замісу клейковини кількіс-
тю сольового розчину встановлюють у тримачі приладу. На-
тисканням кнопки “пуск” починається заміс тіста у відмивній 
камері, а потім електронний пристрій приладу через 20 сек. 
перемикає його на режим відмивання. Процес відмивання 
триває 300 сек., при цьому витрачається 200-270 мл сольово-
го розчину, температура якого має підтримуватися у межах 
22...24ºС. Після відмивання сиру клейковину пінцетом вийма-
ють із відмивної камери, ділять на 2 рівні частини, кожну з 
яких насаджують на штир центрифуги і злегка притискають її 
до піддону. Центрифугування триває 60 сек. Після зупинки 
центрифуги клейковину знімають пінцетом і зважують з точні-
стю до 0,01 г. 

Опрацювання результатів. Вміст сирої клейковини ви-
ражають у відсотках до маси наважки борошна: 

А
МК 100×

= , 

де: М – маса сирої клейковини у наважці за фактичної вологості борошна, г; 
 А – маса борошна, взятого для відмивання клейковини, г. 

Вміст сирої клейковини, скорегованої на вологість 14% 
(Кс) розраховують за наступною формулою: 

,
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де: в – фактична вологість борошна, г. 
Різниця між двома визначеннями, виконаними одночасно 

чи у швидкій послідовності і тим самим аналітиком, може пе-
ревищувати 0,5% щонайбільше в одному випадку з 20 за но-
рмального і правильного дотримання методики. 

За кінцевий результат беруть середнє значення з двох 
повторень. За великого розходження даних з двох повторень 
треба провести третє визначення, і за кінцевий результат 
приймати середнє арифметичне всіх трьох визначень. Досто-
вірність результатів встановлюють за різницею між найбіль-
шою величиною, яка має не перевищувати 1%. Якщо це не 
дотримано, потрібно провести додаткове визначення і розра-
хувати середнє з чотирьох визначень. Відтворюваність мето-

ду, що визначається як різниця між двома поодинокими і не-
залежними результатами, отриманими двома операторами, 
що працюють у різних лабораторіях на одному і тому ж дослі-
джуваному матеріалі, може перевищувати 2,5% сирої клейко-
вини щонайбільше у одному випадку із 20 за нормального і 
правильного дотримання методики. 

Ручний метод 
Обладнання: ваги технічні до 01 г, термометр від 0 до 

50ºС, мірний циліндр на 25 мл, фарфорова ступка або чашка 
з покришкою, бутель з тубусом, густе сито (капронове або 
шовкове), таз місткістю 2 л. 

Хід аналізу. Пробу борошна ретельно перемішують, з 
нього виділяють наважку 25 г з точністю до 0,1 г., висипають у 
фарфорову чашку чи ступку, додають  13 мл водогінної води, 
температурою 18 ± 2ºС, і за допомогою товкачика чи шпателя 
перемішують тісто до однорідної маси. Часточки тіста, що 
прилипли до товкачика і ступки, приєднують до загальної ма-
си. Після замісу тісто добре проминають руками, скатують у 
кульку і кладуть у чашку, прикривають склом (від звітрювання) 
і залишають на 20 хв. у спокої за температури 18 ± 2ºС. 

Відмивають клейковину водогінною водою під слабким 
струменем над густим ситом чи у тазу ємкістю 2 л. Темпера-
тура води для відмивання 18 ± 2ºС. Починають відмивання 
крохмалю і оболонок, розминаючи тісто у воді пальцями так, 
щоб з крохмалем не відривались частки клейковини. Промив-
ну воду за мірою накопичення в ній відмитого крохмалю і час-
ток оболонок міняють, проціджуючи кожного разу крізь густе 
сито для уловлювання відірваних кусочків клейковини. 
Останні збирають з сита і приєднують до загальної маси. 

Коли більшу частину крохмалю відмито і клейковина, яка 
спочатку була м’якою і рвалася, стане в’язкішою і пружнішою, 
розминають і промивають енергійніше. Відмивають, доки 
оболонки не будуть повністю відмиті, і вода, що стікає за від-
тискування клейковини, буде прозорою (без каламуті). Для 
того, щоб встановити чи повністю відмилась клейковина, за-
стосовують такі методи:  

1) чисту воду, налиту в добре вимиту склянку, витискають із 
клейковини 2-3 краплі промивної води. Відсутність помутніння 
вказує на повне видалення крохмалю з клейковини; 

2) до краплини води, витиснутої з відмитої клейковини, до-
дають краплю розчину йоду в йодистому калії (0,2 г йодистого 
калію і 0,1 г кристалічного йоду розчиняють у 100 мл дисти-
льованої води) – відсутність синього забарвлення вказує на 
повне видалення крохмалю. 

Відмиту клейковину добре стискають між долонями, вити-
раючи їх час від часу сухим рушником, доки вона не почне 
злегка прилипати до рук. Відтиснуту клейковину зважують на 
технічних вагах з точністю до 0,1 г. Після першого зважування 
клейковину ще раз промивають 5 хв. під струменем води, 
знову відтискають і зважують. Якщо різниця між двома зважу-
ваннями не перевищує 0,1 г, то відмивання вважають закін-
ченим. 

Опрацювання результатів. Кількість клейковини вира-
жають у відсотках до наважки борошна 25 г, для цього отри-
ману масу клейковини множать на 4. 

Норма допустимого відхилення за контрольних і арбітра-
жних визначень кількості клейковини ± 2%. 

Отриману клейковину характеризують за її кольором, ви-
значаючи візуально перед зважуванням, – “світла”, “сіра”, 
“темна” та індексом деформації, що визначають на приладі 
ВДК-1.  

ВИЗНАЧЕННЯ  ВМІСТУ  КЛЕЙКОВИНИ  У  ЗЕРНІ                    
ПШЕНИЦІ  І  ТРИТИКАЛЕ  

Обладнання: ваги технічні І чи ІІ класу, лабораторний 
млин, що забезпечує потрібну крупність помелу, дротяне сито 
№067 по ГОСТ 3924-74, шовкове сито №38 за ГОСТ 4403-77 
(чи відповідне йому капронове сито №43), термометр від 0 до 
50ºС, мірний циліндр на 25 мл, фарфорова ступка або чашка 
з кришкою, шпатель, густе сито (капронове або шовкове), бу-
тель з тубусом, таз місткістю 2 л. 

Підготовка до аналізу. Наважку очищеного від смітної 
домішки зерна 30-50 г розмелюють на лабораторному млині 
так, щоб за просіювання крізь дротяне сито  №067 залишок 
на ньому не перевищував 2%, а прохід крізь шовкове сито 
№38 або відповідне капронове складав не менше 40%. Якщо 
залишок на ситі №067 перевищує 2% чи прохід через шовко-
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ве сито №38 складатиме менше 40% шроту, продукти, що за-
лишилися на цих ситах, розмелюють додатково, просіювання 
триває не менще 1 хв. 

Для очищення шовкових (капронових) сит під час просію-
вання застосовують гумові кільця (4-5 шт.) діаметром біля 1 
см, завтовшки 0,3 см, які поміщають на сито. За дослідження 
зерна вологістю понад 18% наважку перед помелом слід під-
сушити до вологості не більше 18% за кімнатної температури 
або у термостаті за температури не вище 50ºС. 

Розмелене зерно (шрот) старанно перемішують і виділя-
ють наважку 25 г або більше, щоб забезпечити вихід сирої 
клейковини щонайменше 4 г. 

Хід аналізу. Шрот поміщають у фарфорову чашку (ступку) 
і заливають водою. 

Кількість води для замісу тіста залежно від маси наважки 
борошна має бути такою: 

Маса наважки, г кількість води, мл 
25 14,0 
30 17,0 
35 20,0 
40 22,0 

Тісто вимішують шпателем до однорідної маси. Частки, 
що прилипли до шпателя (ступки) приєднують до тіста і добре 
приминають його руками. 

Скачане у кульку тісто кладуть на 20 хв. у чашку (ступку) і 
накривають покришкою. Потім починають відмивання клейко-
вини під слабким струменем води над густим шовковим чи 
капроновим ситом. Спочатку обережно, щоб разом із крохма-
лем не відривалися шматочки клейковини, а коли переважна 
частина крохмалю і оболонок буде відмита – енергійніше. 
Шматочки клейковини, що випадково відірвались, старанно 
збирають і приєднують до загальної маси. 

За відсутності водогону клейковину можна відмивати у та-
зу або чашці. У таз наливають близько 2 л води, опускають ті-
сто, відмивають крохмаль і частки оболонок зерна, розмина-
ючи тісто руками. Коли у воді накопичується крохмаль і част-
ки оболонок, воду міняють, проціджуючи її крізь густе шовко-
ве чи капронове сито. 

За визначення клейковини зерна пшениці низької якості 
(ураженої клопом-черепашкою, морозобійної, пророслої то-
що) відмивають повільно, спочатку в тазу. Відмивають, доки 
оболонки повністю не відмиються, і вода, що стікає за відтис-
кання клейковини, не набуде прозорості (без каламуті). Клей-
ковина, що не відмивається, характеризується терміном “яка 
не відмивається”. 

Відмиту клейковину відтискають між долонями, витираючи 
їх час від часу сухим рушником. При цьому клейковину кілька 
разів вивертають і знову відтискають між долонями, поки во-
на не почне злегка приставати до рук. Відтиснуту клейковину 
зважують, потім ще раз промивають 2-3 хв., знову відтиска-
ють і зважують. 

Якщо різниця між двома зважуваннями не перевищує ± 
0,1 г, відмивання клейковини вважають закінченим. 

Опрацювання результатів. Вміст сирої клейковини ви-
ражають у відсотках до наважки подрібненого зерна (шроту). 
Під час контрольних і арбітражних аналізів різниця у визна-
ченні вмісту сирої клейковини має не перевищувати ± 2%. 

За замішування, відмивання і визначення якості клейкови-
ни застосовують водогінну воду за температури 18 ± 2ºС. На-
важку для визначення сирої клейковини зважують з точністю 
до 0,1 г. Результати визначення вмісту сирої клейковини за-
писують у документах з точністю до 1%. Результати заокруг-
люють наступним чином: якщо цифра, що йде за встановле-
ною межею точності, рівна або більша 5, то попередню цифру 
збільшують на одиницю, якщо цифра менша 5, то її відкида-
ють.  

ВИЗНАЧЕННЯ  ЯКОСТІ  КЛЕЙКОВИНИ НА ВДК-1 
Підготовка проби. Із відмитої і зваженої клейковини ви-

діляють наважку 4 г, за 3-4 рухи пальцями, формують у куль-
ку і кладуть на 15 хв. у чашку (ступку) з водою за температури 
18 ± 2ºС, після цього приступають до визначення пружних 
властивостей. Якщо клейковина кришиться, після відмивання 
являє собою губчасту масу, що легко рветься, і за 3-4 рухи 
пальцями не формується кулька, її відносять до ІІІ групи без 
визначення якості на приладі. 

Якщо відмитої клейковини менше 4 г, треба збільшити на-
важку борошна і знову відмити клейковину. 

Хід аналізу. Для визначення якості сирої клейковини у 
центр столика приладу ВДК-1 (Рис.6) кладуть наважку клей-
ковини (перебивання клейковини не допускається) і піддають 
дії деформуючого грузила Пуасона, що вільно опускається. 
Через 30 сек. переміщення грузило автоматично зупиняється. 
Записавши показання приладу, вантаж повертають у вихідне 
положення. Досліджену клейковину знімають зі столика при-
ладу. 

Опрацювання результатів. Залежно від показань при-
ладу, виражених в умовних одиницях, клейковину відносять 
до відповідної групи якості (табл. 6). 
ТАБЛИЦЯ 6.  ГРУПА ЯКОСТІ КЛЕЙКОВИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОКА-
ЗАНЬ ПРИЛАДУ ВДК-1 
Показники приладу в умовних одиницях Група якості Характеристика клейковини 

від 0 до 15 ІІІ незадовільна міцна 
від 20 до 40 ІІ задовільна міцна 
від 45 до 75 І добра 

від 80 до 100 ІІ задовільна слабка 
від 105 до 120 ІІІ незадовільна слабка 

Показання приладу записують з точністю до однієї позна-
чки шкали (5 умовних одиниць). Частку до половини ділення 
шкали відкидають, а частки, рівні половині ділення і понад, 
вважають за цілу позначку. За контрольних і арбітражних 
аналізів допускається відхилення ± 5 одиниць шкали приладу. 
При цьому початковий аналіз вважають правильним, якщо йо-
го дані не виходять за встановлені межі у порівнянні з даними 
контролю чи арбітражу. 
ВИЗНАЧЕННЯ  ФІЗИЧНИХ  ВЛАСТИВОСТЕЙ  ТІСТА НА  

ФАРИНОГРАФІ  БРАБЕНДЕРА 
Обладнання: фаринограф Брабендера, термостат для 

обігріву тістомісилки і демпфера, ваги, сушильна шафа для 
визначення вологості борошна, бутель на 5 л, сигнальний го-
динник, шпатель, щіточка, кутовий термометр, валориметр. 

Фаринограф (рис. 7) складається з динамометра, системи 
важелів, вагів, вимірюючого пристрою (вагової головки), ме-
ханічного лінійного самописця, масляного демпфера, тістомі-
силки, переливної бюретки з наливним пристроєм. За допо-
могою фаринографа тісто замішується у невеликій кількості, 
тому всі рухомі частини вимірюючої системи мають бути дуже 
чутливими, щоб правильно перенести силові ефекти, які ви-
никають під час замісу. Вимірювальна система фаринографа 
має такі межі вимірювання: 

• мала межа вимірювання  0-200, 0-400 
• велика межа вимірювання  0-500, 0-1000. 

Переключають за допомогою перемикача межі вимірю-
вань, який виступає з-за фронтальної плити нижче показника 
самописця. Витягують головку і перемикач повертають вліво 
чи вправо до зчеплення. Межа вимірювання залежить від за-
дньої підвіски ножових опор: коли верхній і нижній вагові ва-
желі у заданої ножової опори з’єднані між собою вище опор-
ної підвіски (ножова опора знаходиться ззаду верхнього ва-
желя), тоді велика межа вимірювань 0-1000, мала межа вимі-
рювань 0-400. Якщо вагові важелі з’єднані між собою біля пе-
редньої ножової опори через опорну підвіску, то межі вимірю-
вань скорочуються на 50%, тобто більша межа вимірювань 0-
500, мала межа вимірювань 0-200. 

Тістомісилка для замісу 50 г борошна зроблена із нержа-
віючої сталі і має подвійні стінки для підтримання постійної 
температури 30ºС за допомогою циркулюючої підігрітої води 
планетарного термостату. Добре відтворюваних результатів 
вимірювань можна чекати лише у тому разі, коли тістомісилку 
після кожного вимірювання старанно очищують. 

Дію демпфера регулюють гайкою з накаткою. Поворот 
праворуч викликає сильне, ліворуч – слабке гасіння демпфе-
ра.  

Механічний лінійний самописець працює, коли папір руха-
ється зі швидкістю 10 мм за 1 хв. Перемикач вмикання і вими-
кання паперу самописця міститься над його корпусом. Рух 
паперу відбувається тільки за одночасного вмикання дина-
мометра. Покажчик самописця і перо мають бути відтаровані 
так, щоб тертя пера об папір було мінімальним. 

Переливна бюретка з наливним пристроєм служить для 
дозування дистильованої води. Бюретка має бути чистою, без 
залишків жиру, забезпечувати повний злив води. За викорис-
тання тістомісилки на 50 г борошна застосовують бюретку на 
37,5 мл, час стікання дистильованої води 18-22 сек. 
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Перемикач обслуговування міститься з фронтального бо-
ку опорної плити фаринографа. При закритій кришці тістомі-
силки поворотом перемикача задається швидкість роботи: у 
положенні 1 швидкість 31,5 об./хв., у положенні 2 – 63 об/хв. 
Нормальна швидкість для отримання фаринограми 63 об./хв.  

Вмикають фаринограф, натискаючи одночасно двома ру-
ками на обидві пускові клавіші, що забезпечує безпечність 
роботи на приладі під час очищення тістомісилки з відкритою 
кришкою чи знятим корпусом. Такий захисний пристрій ви-
ключає зіткнення рук з рухомими лопатями місилки. 

Фаринограф має сигнальний годинник. 
Підготовка приладу до роботи. Температура приміщен-

ня, в якому працює прилад, треба підтримувати постійно 
22...24ºС. За вмикання фаринографа стрілка на працюючому 
динамометрі і перо самописця без підключення місилки ма-
ють показувати “0”. Гвинт для встановлення нульової познач-
ки розміщується ліворуч на корпусі динамометра. Якщо стріл-
ка перебуває вище нульової позначки, гвинт повертають пра-
воруч, якщо нижче нульової точки – ліворуч. Потім фариног-
раф вимикають. Встановлюють тістомісилку. Кришка її має 
магнітний контактний перемикач, який за допомогою елект-
рошнура зв’язаний з розеткою, розміщеною на ліворуч опор-
ної плитки. За відкритої кришки лопаті місилки рухаються 
тільки у тому разі, коли обидві руки натискають на обидві кла-
віші. Фаринограф знову вмикають і стрілка має показувати не 
більше 20 одиниць на шкалі за 50-грамової місилки, 20 оди-
ниць характеризують постійне тертя тістомісилки. Якщо від-
хилення перевищує 20 одиниць, потрібно добре очистити мі-
силку і ще раз перевірити відхилення стрілки фаринографа. 
Потім встановлюють нульову позначку за працюючого дина-
мометра, з підключенням місилки проводять юстирування до 
зупинки стрілки на “0”. Перо самописця також має перебувати 
на “0”. Демпфер встановлюють так, щоб стрілка за одну сек. 
рухалась з 1000 до 100.  

Тістомісилку і дистильовану воду доводять до робочої те-
мператури 30ºС за допомогою термостату. 

Всі досліджувані проби борошна мають бути температу-
рою близькою до кімнатної, щонайменше 18ºС. Визначають 
вологість проб. Різна вологість зумовлює різне водопогли-
нення. Для дослідження на фаринографі використовують ди-
стильовану воду, яку після доведення в термостаті до 30ºС, 
нагнітають у бюретку за допомогою наливного пристрою. Во-
да витікає з бюретки у передній правий кут тістомісилки фа-
ринографа з однаковою і постійною швидкістю. Видовженої 
форми отвори у кришці місилки дозволяють під час роботи 
очистити стінки від залишків тіста дуже обережно, щоб не за-
чепити лопатей. 

Зняття фаринограми. Фаринограф реєструє утворення 
тіста і поведінку його в умовах постійного механічного наван-
таження у вигляді безперервної кривої на діаграмному папері. 
Будь-яка проба борошна відповідно його здатності до набря-
кання потребує певної кількості води для того, щоб з нього 
отримати тісто належної консистенції. Кількість води, що по-
глинається борошном, для отримання тіста з консистенцією 
500 о.ф. (одиниць фаринографа), визначають за титруваль-
ною кривою. В місилку, нагріту до 30ºС, насипають 50 г боро-
шна (14% вологості), за іншої вологості потрібну наважку бо-
рошна (А) знаходять за таблицею 7 чи розраховують за фор-
мулою: 

,
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А
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де: в – фактична вологість борошна,%. 
Бюретку заповнюють дистильованою водою, вмикають 

фаринограф і дуже швидко доливають стільки води, скільки 
потрібно для утворення тіста консистенцією 500 о.ф. Кількість 
використаної для цього води відраховують бюреткою у мл чи 
у відсотках і записують. За відхилення від консистенції 500 
о.ф. можна правильно обчислити водопоглинення. Допустиме 
відхилення в 20 одиниць відповідає приблизно 0,5% води. За 
істотніших відхилень титрувальну криву слід повторити. 

Потрібну кількість води для повторного визначення можна 
розрахувати за формулою (для місилки на 50 г): 

( ),500175,0 −+= СВВ о  
 

де: Во – об’єм доданої води, мл; 
 С – максимальна консистенція в одиницях фаринографа. 
 

ТАБЛИЦЯ 7. МАСА НАВАЖКИ ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА ЗАЛЕЖ-
НО ВІД ЙОГО ВОЛОГОСТІ 
Вологість,% Наважка, г Вологість,% Наважка, г Вологість,% Наважка, г 

1 2 3 4 5 6 
9,0 47,25 11,4 48,53 13,8 49,88 
9,1 47,30 11,5 48,59 13,9 49,94 
9,2 47,35 11,6 48,64 14,0 50,00 
9,3 47,41 11,7 48,70 14,1 50,06 
9,4 47,46 11,8 48,75 14,2 50,12 
9,5 47,51 11,9 48,81 14,3 50,17 
9,6 47,57 12,0 48,86 14,4 50,23 
9,7 47,62 12,1 48,92 14,4 50,29 
9,8 47,67 12,2 48,97 14,6 50,35 
9,9 47,72 12,3 49,03 14,7 50,41 

10,0 47,78 12,4 49,09 14,8 50,47 
10,1 47,83 12,5 49,14 14,9 50,53 
10,2 47,88 12,6 49,20 15,0 50,59 
10,3 47,94 12,7 49,26 15,1 50,65 

1 2 3 4 5 6 
10,4 47,99 12,8 49,31 15,2 50,71 
10,5 48,04 12,9 49,37 15,3 50,77 
10,6 48,10 13,0 49,43 15,4 50,83 
10,7 48,15 13,1 49,48 15,5 50,89 
10,8 48,21 13,2 49,54 15,6 50,95 
10,9 48,26 13,3 49,60 15,7 51,01 
11,0 48,31 13,4 49,65 15,8 51,07 
11,1 48,37 13,5 49,71 15,9 51,13 
11,2 48,42 13,6 49,77 16,0 51,19 
11,3 48,48 13,7 49,83 - - 
За визначення титрувальної кривої тістомісилку старанно 

очищують. Для цього рекомендується додати трохи борошна і 
замісити тісто крутішої консистенції, яке легко відокремити від 
стінок місилки і лопатей. 

В очищену тістомісилку знову засипають 50 г досліджува-
ного борошна, вмикають прилад і негайно додають стільки 
води, скільки було встановлено за титрувальною кривою. Тіс-
томісилку закривають кришкою із плексигласу, щоб ізолювати 
тісто від впливу температури приміщення і вологості повітря. 
Через 12 хв. після початку падіння кривої фаринограф вими-
кають. Отримана крива (фаринограма) є характеристикою до-
сліджуваної проби (рис. 8). Якщо середина фаринограми у 
момент утворення тіста має відхилення від лінії 500 о.ф., що 
перевищує ± 20 о.ф., дослід повторюють з відповідним коре-
гуванням кількості води. 

Розшифровка фаринограми. Для оцінки якості борошна 
визначають такі показники: А – водопоглинаючу здатність у 
відсотках (ВПЗ) для борошна 14% вологості за 50 г наважкою 
за формулою: 

,
5,0

50−+= mVВПЗ  

де: V – об’єм води, що додали до борошна з максимальною консистенцією 
тіста 500 о.ф., мл; 
m – час утворення тіста – період від початку замісу до моменту утворення 
гомогенного тіста, хв. 

Єдиним узагальнюючим показником характеристики фізи-
чних властивостей тіста за фаринографом є розмір площі, яку 
займає фаринограма. Цю величину встановлюють, застосо-
вуючи спеціальний пристрій – валориметр. Показання вало-
риметра для пшениці з різною якістю зерна коливаються у 
межах 20-100 од. Максимальна площа фаринограми, що до-
рівнює 100 одиницям валориметра (о. вал.), характеризує бо-
рошно сильної пшениці, тісто якої має велику стійкість при 
замішуванні. Найменші величини за валориметром, як прави-
ло, отримують за дослідження борошна слабкої пшениці, тіс-
то якої значно розріджується. Показники розрідження й оцінки 
валориметра використовують для характеристики пшениць за 
“силою”. 

Порядок роботи з валориметром. Відкривають кришку 
приладу, фаринограму поміщають під жовтий целофан, і по-
чаток кривої встановлюють на нуль шкали валориметра, що 
відповідає початку краю целофану. Середина ширини кривої 
фаринограми у її найвищому місці має співпадати з верхнім 
краєм целофану і відповідати консистенції тіста в 500 у.о. 
Якщо вона не ляже точно по цій лінії, фаринограму можна по-
сунути доверху чи донизу до співпадання, але не більше, ніж 
на 20 одиниць фаринографа. При цьому треба обов’язково 
слідкувати за тим, щоб лінія, яка відповідає на кривій фарино-
грами консистенції тіста в 500 одиниць, була б паралельною 
верхньому краю целофану. Далі закривають кришку валори-
метра. Движок валориметра з лівого краю переводять до пе-
ретину з кривою фаринограми у місці, де починається її па-
діння. 
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Через точку, де бік движка праворуч пересікає середину 
ширини кривої фаринограми, на валориметрі проходить лінія, 
значення якої, як показник валориметра, читають знизу шкали 
і виражають у одиницях валориметра. 

Догляд за приладом: 
• Очищення бюретки. Застосовувати краще хромову суміш 

(у 1 л концентрованої сірчаної кислоти розчиняють 100 г хро-
мової кислоти). Бюретку заповнюють сумішшю і залишають 
на ніч. Вранці наступного дня хромову суміш зливають у 
скляний посуд. Бюретку кілька разів споліскують дистильова-
ною водою. Кран бюретки виймають, ретельно витирають фі-
льтрувальним папером і вкривають тонким шаром вазеліну. 
Бюретка знову готова до роботи. 

• Самописець. За допомогою гвинта з накаткою кінець пера 
точно встановлюють на нульову позначку. Якщо перо за пра-
вильно вкладеного паперу викреслює дугу, яка не співпадає з 
лінією часу на діаграмному папері, потрібно виправити само-
писець. Для цього послаблюють чотири гвинти, розташовані 
на тильному боці самописця, виправляють його положення і 
загвинчують гвинти. Капілярне перо має постійно торкатися 
паперу. Від жирного нальоту перо очищають спиртом. 

• Заміна масла у приладі. За щоденної роботи належить 
один раз на рік міняти масло у механізмі. Для цього потрібно 
350 см3 машинного масла типу Шелл Дентакс 90. Прилад 
від’єднують від електромережі і відкривають задню стінку. 
Шайбу- самоклейку, розташовану спереду на корпусі дина-
мометра, знімають. Потім за допомогою спеціальної викрутки 
вигвинчують верхній замковий гвинт механізму. Під прилад 
ставлять ванночку для збирання відпрацьованого масла. Че-
рез виріз у опорній плиті спочатку вигвинчують бічний гвинт 
механізму, потім ніпельний нижній гвинт. Коли повністю вили-
лось старе масло, вставляють і закріплюють нижній спуско-
вий гвинт. Нове масло заливають за допомогою лійки через 
верхній отвір до появи масла у боковому отворі. Потім загви-
нчують верхній і бічний отвори, шайбу повертають на місце. 
Задню стінку закривають і вмикають прилад у електромережу. 

• Заповнення демпфера маслом. Спочатку викручують 
гвинт, що утримує поршневий шатун біля верхнього важеля. 
Поворотом ліворуч відкручують кришку демпфера, видаляють 
з циліндра поршень із шатуном і заливають масло. Після цьо-
го поршень повільно і точно вертикально вводять у циліндр 
(щоб не розлити масло). Поршневий шатун скріпляють гвин-
том з верхнім вантажем і надівають демпферну кришку. 
ВИЗНАЧЕННЯ  ФІЗИЧНИХ  ВЛАСТИВОСТЕЙ  ТІСТА НА  

АЛЬВЕОГРАФІ  ШОПЕНА 
Альвеограф Шопена (рис. 9) призначений для визначення 

фізичних властивостей тіста за опором млинчика тіста нагні-
тальному повітрю за розтягування його у бульбашку аж до 
розриву. 

Обладнання: Альвеограф Шопена, сушильна шафа для 
визначення вологості, секундомір, сигнальний годинник, ваги 
настільні ВНЦ-2 чи Брабендера на 300 г, градуйований ци-
ліндр чи мензурка, термометр, планіметр, палетки; хлористий 
натрій, дистильована вода. Прилад складається з тістомісил-
ки, власне альвеографа і реєструючого манометра. 

Тістомісилка має приймач зі зйомною кришкою, змішувач і 
отвір для випресовування тіста.Модель місилки 1980 р. має 
зйомну ліву бічну стінку, що полегшує її очищення і заміну в 
разі потреби. 

Для підтримання температури місилки у нижній частині 
корпуса розміщено електронагрівальний елемент. Для охо-
лодження тістомісилки влітку, коли температура повітря пе-
ревищує 25ºС, є дві насадки для циркуляції холодної води. 
Нормальна робоча температура місилки 24ºС. 

У редуктор заливають близько 100 мл достатньо в’язкого 
масла. Нормальна швидкість обертання місильних лопатей 
60 об./хв. Центральний столик  альвеографа  з затискуючою 
муфтою  має на майданчику три спрямовуючих штифти і три 
упори  заввишки 2,5 мм, які обмежують товщину проби тіста. 
У центрі столика – отвір для надходження повітря, його за-
криває знизу рухомий стрижень. Під отвором розміщена пові-
тряна камера, яка з’єднана з правого боку повітропроводом з 
верхнім кінцем градуйованої посудини, а з лівої – через кран 
за допомогою гумової трубки з водяним манометром  реєст-
руючого приладу. 

 На столик нагвинчують до упору диск з отвором у центрі 
(діаметр 55 мм), що закривається зйомною кришкою, яка за-
кріплюється гвинтовим тримачем. Система сполучених посу-
дин складається з градуйованої посудини і переносної склян-
ки для води. 

Верхній кінець градуйованої посудини з’єднаний трубо-
проводом з повітряною камерою, а нижній – гумовою трубкою 
через регулювальний штифт і насадку – з переносною склян-
кою. З неї вода надходить у градуйовану посудину. Швидкість 
заповнення посудини водою до поділки “25” має бути 23 сек. 
Перевіряють швидкість заповнення перед кожною серією до-
сліджень. У корпусі альвеографа розташовані шафочки для 
відлежування тіста, кожна з яких має по 5 поличок, на які кла-
дуть пластини з пробами тіста. 

Реєструючий водяний манометр складається з основи, що 
підтримує колонки, самописця з пером-поплавком і резервуа-
ра манометра. У резервуар манометра заливають 75 мл дис-
тильованої води, перо заповнюють чорнилом. 

Барабан самописця приводять у рух через редуктор син-
хронного двигуна, який вмикається автоматично через розпо-
дільчий вал альвеографа у положенні “3”. Нормальна трива-
лість повного оберту барабана 55 або 60 секунд. 

В основі реєструючого водяного манометра лежить гідра-
влічний принцип. Під тиском повітря рівень води у централь-
ній трубці манометра підвищується, у резервуарі  – падає, 
одночасно піднімається поплавок з пером, яким записується 
альвеограма на бланку, закріпленому на обертовому бараба-
ні. Трубку манометра регулярно чистять, користуючись щіт-
кою-йоржиком. Забруднення трубки викликає нерівні рухи. 
Перо чистять водою або спиртом. За постійного використання 
приладу, його роботу контролюють щотижня. 

Регулювання температури. Нормальна робоча темпера-
тура місилки 24ºС, альвеографа – 25ºС. Якщо температура 
альвеографа нижче 25ºС, ручку реостату, розміщену ліворуч 
основи, потрібно повернути у напрямку стрілки, якщо вище 
25ºС – у зворотному напрямку. Неонове світло спалахує, як-
що тепловий потік вимикається, він служить покажчиком. Під 
час роботи тістомісилки можливе підвищення температури. У 
цьому випадку бажано її відновити до 24ºС. Проводять аналі-
зи за температури у кімнаті 18...22ºС. Прилад захищають від 
прямих сонячних променів.  

Перевірка герметичності приладу. Для цього зняти вту-
лку і гумову трубку патрубка крана альвеографа, відімкнувши 
його таким чином від манометра. Повернути рукоятку крана 
догори. Встановити переносну склянку на рівень і повернути 
центральний ключ у положення “3”. Великим пальцем правої 
руки (змоченим у олії) закрити центральний отвір столика, 
вказівним пальцем лівої руки – отвір патрубка крана. Рівень 
води у таких умовах має бути стабільним або трошки підви-
щитись. 

Регулювання швидкості підйому води. Встановлюють 
центральний ключ у положення “2”, при знятій втулці, став-
лять посудину з водою на рівень. Переводять ключ у поло-
ження “3”, одночасно вмикають секундомір і, як тільки рівень 
води у градуйованій посудині сягне відмітки 25, секундомір 
вимикають. Тривалість заповнення має бути 23 сек. Швид-
кість підйому води можна відрегулювати гвинтом.  Щоб знизи-
ти швидкість, гвинт завертають, щоб підвищити – відверта-
ють. 

Перевірка манометра самописця. Коефіцієнт К, на який 
множать висоту підйому пера самописця для отримання дійс-
ного значення відповідного тиску є постійним і дорівнює 1,1. 
Але слід перевіряти, чи правильно поплавок тримається на 
поверхні води. Перевіряють плавучість поплавка манометра і 
його реакцію на зміну рівня у центральній трубці. Для цього 
знімають гумову трубку з патрубка крана альвеографа. Поду-
вши кілька разів у трубку і клацнувши двічі-тричі по цоколю, 
щоб привести у коливальний рух покажчик самописця, пере-
конуються, чи повертається перо у вихідне положення. Для 
зручності злегка повертають барабан самописця. Якщо ну-
льове положення пера не зберігається, то це виправляють, 
обертаючи бічний гвинт, який зв’язаний з основою посудини. 

За нормальних умов роботи повний оберт барабана са-
мописця від одного упору до іншого здійснюється за 35 сек.. 
Важливо за аналізів дотримуватись постійної швидкості його 
обертання: швидкість обертання барабана, як і швидкість за-
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повнення градуйованої посудини водою, впливає на форму 
альвеограми. За зниження температури довкілля (наприклад, 
взимку) час обертання барабана може збільшитись. У такому 
разі розігрівають двигун, давши йому попрацювати вхолосту 2 
хв. перед кожною серією досліджень. 

Крім вказаного вище контролю, звертають увагу на насту-
пне: 

1. Потрібно, щоб досліджувані проби були вкриті шаром олії, 
коли їх виймають з місилки і роздувають бульбашку. Якщо 
цього не зробити, млинчики тіста будуть прилипати або ж їхня 
поверхня буде висихати. Кількість олії має відповідати реко-
мендаціям у робочих інструкціях. Надлишок олії може призве-
сти до засмічення внутрішнього механізму альвеографа і че-
рез це потрібно буде капітально ремонтувати прилад. Вико-
ристовувати належить тільки чисту горіхову чи вазелінову 
олію. 

2. Товщина млинчиків тіста під час аналізів залежить від то-
вщини упорів на пресі. За засмічення кільця на закріпленій 
пластині чи упорів, у випадку неповного торкання верхньої 
втулки з основою преса, за зношування нижньої частини пре-
са чи бронзи на стальних упорах, товщина млинчиків збіль-
шується чи зменшується. Все це негативно впливає на ре-
зультати. Треба, щоб нижня частина преса і кільця, наглухо 
загвинченого, утворювали гладку поверхню. 

3. З метою безпеки тістомісилку за очищення потрібно віді-
мкнути від валу двигуна. Отвір, через який випресовується ті-
сто, також старанно очищають. Місильний механізм виймають 
щодня. Кулько-підшипники змащують щомісяця. 

Хід аналізу. Перед дослідженням пробу борошна пере-
мішують і визначають вологість. Готують 2,5% розчин NaCl у 
дистильованій воді. Для цього зважують 25 г хлористого на-
трію або дрібної кухонної солі, висипають у мірну колбу і до-
ливають водою до 1000 мл. Перевіряють температуру місил-
ки і альвеографа, яка підтримується автоматично, відповідно 
24 і 25±0,5ºС. Температура борошна і сольового розчину має 
бути 20±5ºС. 

Зважують 250 ± 0,5 г борошна і відмірюють об’єм сольово-
го розчину відповідно до вологості борошна, визначеній за 
таблицею 8 або градуйовці на бюретці безпосередньо за від-
сотком вологості. Висипають борошно у місилку, закривають 
кришку, загвинтивши її 2-ма болтами. З’єднують місилку з ре-
дуктором, вмикають двигун і секундомір. Через отвір у кришці 
вливають відповідну кількість сольового розчину приблизно 
за 20 сек. Наприкінці першої хв. двигун вимикають, знімають 
кришку і видаляють лопаткою борошно, що прилипло до кри-
шки або кутів місилки, щоб усе борошно змішалося з водою. 
На цю операцію і на те, щоб поставити кришку на місце, по-
трібно 1 хв. Наприкінці другої хв. двигун знову вмикають і за-
мішують тісто протягом 6 хв. Наприкінці 8-ої хв. заміс припи-
няють і починають випресовувати тісто. Встановлюють дві 
вальцеві рамки. Виймають 5 пластинок із шафочки альвеог-
рафа і кожну змащують подвійною дозою олії, як і скляну пла-
стину. Однією дозою олії змащують приймальну пластину для 
випресовування. Піднявши гвинт заслінки тістомісилки у вер-
хнє положення, відкривають отвір для випресовування тіста. 

Змінюють оберти місильного механізму. Тісто виштовху-
ється у вигляді смужки. Перші 2 см тіста відрізають і відкида-
ють. Випресовування триває. Коли тісто дійде до відрізів на 
приймальній пластині, його швидко відрізають ножем і, зняв-
ши платівку, переміщають на скляну пластину вальцевої рам-
ки, попередньо змащену олією. Приймальну пластину зма-
щують і встановлюють на попереднє місце. Так поступово ви-
пресовують 5 шматочків тіста, не вимикаючи двигуна. При 
цьому попередньо змащена олією приймальна пластина весь 
час поновлюється на своєму місці. Перші чотири проби тіста 
розташовують по дві на 2-х рамках, причому напрямок випре-
совування відповідає довгій осі вальцевої рамки, п’яту пробу 
тіста залишають на приймальній пластині. Двигун вимикають. 

Деякі проби борошна дають тісто, яке за виходу з місилки 
завертається догори. У такому разі потрібно зачекати, доки 
смужка тіста пересунеться наполовину свого шляху і, взявши 
її за край, обережно витягнути у напрямку до приймальної 
платівки. 

Розкочують 5 проб тіста (2+2+1) за допомогою вальця, 
попередньо змащеного олією, 6 рухів уперед і 6 рухів назад. 
За допомогою круглого ножа одним рухом вирізають млинці 

тіста. Круглий ніж, у середині якого міститься млинець тіста, 
підносять до пластини із розстойної шафочки і кладуть на неї 
млинець. Якщо млинчик тіста прилипає до ножа, його звіль-
няють злегка вдаривши (але одним рухом) по столу. Якщо 
млинчик тіста прилипає до скла вальцевої рамки, його трошки 
піднімають і під нього пропускають пластину. Кожну пластинку 
з млинцем терміново кладуть у розстойну камеру альвеогра-
фа (25ºС) для відлежування. Перший млинець тіста розташо-
вують вгорі, далі – у порядку випресовування. Під час відле-
жування проб тіста у шафочці альвеографа чистять місилку, 
наносять нульову лінію на бланк альвеограми, перевіряють 
рухомість пера-поплавка і його нульову позначку.  

Дослідження тіста на альвеографі виконують через 28 хв. 
після початку замісу. Центральний ключ перебуває у поло-
женні “1”. Відгвинчують диск столика, змащують внутрішню 
поверхню диска і столика. Виймають із відлежувальної ша-
фочки верхню платівку з млинцем тіста і зіштовхують його на 
столик точно по центру. Повертають диск так, щоб за другого 
оберту співпадали контрольні відмітки, при цьому млинчик ті-
ста стискується до висоти упору (2,5 мм). Потім відгвинчують 
тримач і знімають зйомну кришку, при цьому центральна час-
тина млинчика, краї якого затиснуті між столиком і загвинче-
ним диском, залишається відкритою. Поворотом центрально-
го ключа у положення “2” відкривають центральний отвір сто-
лика. Потім повертають рукоятку краника ліворуч, у напрямку 
осі гумової груші (об’єм груші – 18 мл); великим і вказівним 
пальцями лівої руки стискують гумову грушу і тримаючи її у 
цьому положенні переводять ручку крана догори. Млинець ті-
ста відклеюється від столика, при цьому перо реєструючого 
манометра злегка підіймається догори. Потім ставлять склян-
ку з водою на верхній рівень штатива. Швидко повертають 
центральний ключ у положення “3”, що викликає одночасне 
заповнення градуйованої посудини водою і пуск барабана ре-
єструючого манометра. Внаслідок підвищення тиску повітря 
млинець тіста розтягується у бульбашку.  

У цей час перо креслить криву зміни тиску водяного стов-
пчика – альвеограму. Уважно спостерігають за розтягуванням 
бульбашки і, як тільки настане розрив тіста (найчастіше точ-
ковий), швидко повертають центральний ключ у положення 
“4”, при цьому наповнення посудини водою і обертання бара-
бана самописця зупиняються. Потім склянку з водою зніма-
ють зі штативу і ставлять на стіл, центральний ключ поверта-
ють у положення “1”. Вода з градуйованої посудини надхо-
дить назад у переносну склянку, зі столика відгвинчують диск, 
виймають тісто, закривають отвір зйомною кришкою і закріп-
люють тримачем. Послідовно досліджують наступні 4 млин-
чики. Отримують 5 кривих тієї самої проби. Коли відбувається 
ненормальний розрив бульбашки, відповідну криву не врахо-
вують. 

Розтяжність тіста L вимірюють у мм середньою лінією 
альвеограми від початку кривої до точки розриву бульбашки 
тіста. Точку N отримують, відкладаючи середню відстань від 
нуля до кінця кожної кривої. 

Відношення пружності тіста до розтяжності P/L характери-
зує міру збалансованості між собою цих основних фізичних 
властивостей. 

Індекс розширення G є середнім значенням підрахунків за 
бюреткою після розриву бульбашки. Він дорівнює кореню 
квадратному з кількості повітря (у см3), яка була використана 
для надування бульбашки. 

S – площа середньої з 5-ти альвеограм, см2. 
Коли криві розташовані близько між собою, то середню 

криву зробити легко. Її наносять безпосередньо на альвеог-
рамі контрастним чорнилом однією лінією. Якщо борошно не 
однорідне, криві розсіюються. У такому разі вимірюють висоту 
кривої у максимумі, посередині і вкінці. Середнє значення на-
носять на графік у відповідних точках, з’єднавши які, будують 
середню криву, зберігаючи форму, характерну для отриманої 
альвеограми. За середньою кривою розраховують альвеог-
раму, її креслять контрастним за кольором чорнилом. 

Площу середньої кривої визначають щонайменше двічі за 
допомогою планіметра. З отриманих вимірювань визначають 
середнє значення. На маленькій креслярській дошці закріп-
люють кнопками аркуш дрібнозернистого (але не вощеного) 
паперу. Потім закріплюють альвеограму. Вставляють перпен-
дикулярно обидва плеча планіметра. Плече А спирається на 
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циліндр планіметра, який своїм вістрям закріплений на аркуші 
паперу. 
ТАБЛИЦЯ 8. КІЛЬКІСТЬ СОЛЬОВОГО РОЗЧИНУ (2,5%), ЩО ДОДА-
ЄТЬСЯ ДО 250 Г БОРОШНА ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ВОЛОГОСТІ 
Вологість бо-
рошна,% 

Об’єм со-
льового роз-
чину, мл 

Вологість бо-
рошна,% 

Об’єм со-
льового роз-
чину, мл 

Вологість бо-
рошна,% 

Об’єм со-
льового роз-
чину, мл 

8,0 156,1 12,0 138,3 16,0 120,6 
8,1 155,7 12,1 137,9 16,1 120,1 
8,2 155,2 12,2 137,5 16,2 119,7 
8,3 154,9 12,3 136,1 16,3 119,2 
8,4 154,4 12,4 136,6 16,4 118,8 
8,5 153,9 12,5 136,1 16,5 118,3 
8,6 153,5 12,6 135,7 16,6 117,9 
8,7 153,0 12,7 135,2 16,7 117,4 
8,8 152,6 12,8 134,8 16,8 117,0 
8,9 152,2 12,9 134,4 16,9 116,5 
9,0 151,7 13,0 133,9 17,0 116,1 
9,1 151,2 13,1 133,4 17,1 115,6 
9,2 150,8 13,2 133,0 17,2 115,2 
9,3 150,4 13,3 132,5 17,3 114,8 
9,4 149,9 13,4 132,1 17,4 114,3 
9,5 149,4 13,5 131,6 17,5 113,8 
9,6 149,0 13,6 131,2 17,6 113,4 
9,7 148,6 13,7 130,8 17,7 112,9 
9,8 148,1 13,8 130,3 17,8 112,5 
9,9 147,7 13,9 129,9 17,9 112,0 
10,0 147,2 14,0 129,4 18,0 111,7 
10,1 146,6 14,1 129,0 18,1 111,3 
10,2 146,3 14,2 128,6 18,2 110,8 
10,3 145,9 14,3 128,2 18,3 110,4 
10,4 145,5 14,4 127,7 18,4 110,9 
10,5 145,0 14,5 127,2 18,5 110,4 
10,6 144,6 14,6 126,8 18,6 109,0 
10,7 144,1 14,7 126,4 18,7 108,6 
10,8 143,7 14,8 125,9 18,8 108,1 
10,9 143,3 14,9 125,5 18,9 107,7 
11,0 142,8 15,0 125,0 19,0 107,3 
11,1 142,3 15,1 124,6 19,1 106,9 
11,2 141,9 15,2 124,1 19,2 106,3 
11,3 141,5 15,3 123,6 19,3 105,9 
11,4 141,0 15,4 123,2 19,4 105,4 
11,5 140,6 15,5 122,8 19,5 104,9 
11,6 140,1 15,6 122,3 19,6 104,5 
11,7 139,6 15,7 121,9 19,7 104,1 
11,8 139,2 15,8 121,4 19,8 103,7 
11,9 138,9 15,9 121,0 19,9 103,2 
Позначивши початок обрису контура альвеограми, зніма-

ють початковий рахунок з лічильника планіметра, на якому 
нанесено поділки від 0 до 10. Наприклад, початковий відлік 
дорівнює 041. Повільно обводять червоний контур альвеог-
рами, послідовно проходячи точки R, M, N, O, P, R. Кінцевий 
відлік планіметра дорівнює 243. різниця між початковим і кін-
цевим розрахунком складає 202 (243 – 41). Кожна поділка лі-
чильника планіметра відповідає 10 см2. Таким чином, площа 
даної альвеограми складає 20,2 см2. Першу цифру “2” зніма-
ють по першій великій поділці рухомої шкали, що стоїть перед 
нулем нерухомого диску лічильника. Друга цифра відліку “4” 
відповідає останній малій поділці рухомого диску, що стоїть 
безпосередньо перед нульовою поділкою. Останню цифру “3” 
визначають за ноніусом (нерухомою шкалою). По цій шкалі 
вибирають ту поділку, яка співпадає з будь-якою поділкою ру-
хомої шкали.  

Роботу деформації W на 1 г тіста, визначають за форму-
лою: 

L
KCSW = ;  

09,15,7
981

×
×

=
VC , 

де: К – поправочний коефіцієнт манометра 1,1; 
 S – площа середньої діаграми, см; 
 L – довжина середньої діаграми, мм; 
С – величина, що залежить від показника G, яку знаходять за таблицею 9 
або за формулою С = 1,2G2; 
 V – об’єм повітря у см3, що дорівнює квадрату індексу розширення G. 

 

Для більшості сортів борошна, що мають індекс розши-
рення G між 12 і 26, рекомендовано застосовувати спрощену 
формулу: W = 6,54S. 

Цей коефіцієнт дійсний за умови: 
a) одного оберту барабана протягом 55 сек. від зупинки до 

зупинки; 
б) надходження води у скляний циліндр між контрольними 

відмітками   0 і 25 за 23 сек. 
За цих умов відношення С/L приблизно дорівнює 5,95, то-

ді:  
• W = 1,1×5,95×S або W = 6,54×S. Результати слід розгляда-

ти як результат технічного аналізу і виражати таким чином: 

• P і L – до найближчої одиниці (без десяткових долей мі-
ліметра); 

• G – до найближчої 0,5 одиниці (наприклад, 23-23,5-24...); 
• W – до найближчих 5 одиниць для борошна з W нижче 200 

(наприклад, шкала значень: 150-155-160...). 
ТАБЛИЦЯ 9. ЗНАЧЕННЯ С ЗАЛЕЖНО ВІД ПОКАЗНИКА G 

G С G С G С G С 
10,0 120 17,0 346 21,0 529 25,0 750 
10,5 132 17,2 354 21,2 539 25,2 762 
11,0 145 17,4 363 21,4 550 25,4 775 
11,5 159 17,6 372 21,6 560 25,6 787 
12,0 173 17,8 380 21,8 570 25,8 799 
12,5 187 18,0 389 22,0 581 26,0 811 
13,0 203 18,2 398 22,2 592 26,2 824 
13,5 219 18,4 406 22,4 603 26,4 837 
14,0 235 18,6 415 22,6 613 26,6 849 
14,5 252 18,8 424 22,8 624 26,8 862 
15,0 270 19,0 433 23,0 635 27,0 875 
15,2 277 19,2 442 23,2 646 27,2 888 
15,4 284 19,4 452 23,4 657 27,4 901 
15,6 292 19,6 461 23,6 669 27,6 914 
15,8 299 19,8 471 23,8 680 27,8 928 
16,0 307 20,0 480 24,0 691 28,0 941 
16,2 315 20,2 490 24,2 703 28,2 954 
16,4 323 20,4 500 24,4 715 28,4 968 
16,6 331 20,6 510 24,6 796 28,6 982 
16,8 339 20,8 519 24,8 738 28,8 995 

ТАБЛИЦЯ 10. ХАРАКТЕРИСТИКА ПШЕНИЦІ ЗА ОЦІНКИ ЇЇ “СИЛИ” 
ЗА ФІЗИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ТІСТА, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НА 
ФАРИНОГРАФІ ТА АЛЬВЕОГРАФІ (СУМАРНА ТАБЛИЦЯ) 

Показник альвеографа Показник фаринографа 
Оцінка 

Р, мм W, о.а. розрідження 
тіста, о.ф. 

валориметрична 
оцінка, о.вал. 

Відмінний поліпшувач понад 100 понад 500 0-30 85-100 
Добрий поліпшувач 90-100 400-500 31-50 80-84 
Задовільний поліпшувач 80-89 280-399 51-60 70-79 
Цінна пшениця 70-79 260-279 61-80 55-69 
Добрий філер 60-69 240-259 81-120 45-54 
Задовільний філер 50-59 180-239 121-150 31-44 
Слабка пшениця менше 50 менше 180 понад 150 менше 30 

ВИЗНАЧЕННЯ  ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ  ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ,  ТРИТИКАЛЕ  І  ЖИТА МЕТОДОМ  

ПРОБНИХ  ВИПІЧОК  
Обладнання: тістомісилка, термостат для бродіння тіста, 

тістоперебивальна і тістоформувальна машина, хлібопекар-
ська піч, ваги технічні, об’ємомір ОМХ-1, форми для випічки, 
емальовані миски для відлежування тіста, термометри на 50 і 
300ºС, циліндри, совки, колби, склянки, піпетки. 

Тістомісилка Свансона призначена для замісу тіста із 100-
200 г борошна, модель 100-200 А (рис.11) має чотири місиль-
ні лопаті пальцеподібної форми, що обертаються попарно у 
голівці тістомісилки (100 об./хв.). На дні алюмінієвої діжі вста-
новлені два нерухомих пальці, навколо яких обертаються па-
рні рухомі місильні лопаті. 

Тістомісильну головку приводить у рух система пасової 
передачі через редуктор від електромотора потужністю 1/3 
НР. Тістомісилка має годинник (на 15 хв.), який автоматично 
зупиняє процес замісу, коли спливає встановлений час. 

Тістоперебивальна і формувальна машини (рис. 12 ) змо-
нтовані на загальній плиті в одному агрегаті.  

Тістоперебивальна машина складається із двох станин, в 
які вмонтовано пару вальців, покритих шаром тефлону для 
запобігання присипанню тіста за перебивання. Вальці діамет-
ром 10 і завдовжки 15 см. Це відповідає довжині форми для 
випікання хліба із 300 г борошна. За випікання хліба із 100 г 
борошна вгорі над вальцями встановлюють пересувний ме-
ханічний обмежувач, за допомогою якого можна змінити ши-
рину прокочуваної смужки тіста до 0,75 см. Товщина смужки 
тіста за прокочування регулюється зазором між вальцями, що 
встановлюється за допомогою рухомого вальця пластикового 
обмежувача. Розмір зазору – від 3 до 9 мм. 

Формувальна машина складається з трьох дерев’яних ва-
льців діаметром 7 і завдовжки 37 см, з яких два нижні вальці 
вмонтовані у станину, а третій, верхній – рухомий. За допомо-
гою рукоятки верхній валок можна притискувати до нижніх 
вальців під час формування тіста. Обидва прилади приво-
дяться у дію через редуктор електромотором потужністю 0,2 
НР. Є також педальний вмикач, за допомогою якого вмикають 
і зупиняють прилад. 

Термостат для бродіння тіста модель 505-СС (рис. 13), 
виготовлений із нержавіючої сталі. Зовнішні розміри 
150×150×60 см. У середині термостату є чотири полиці; на 
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передній панелі по троє дверцят для кожної з полиць. Стінки 
термостату подвійні, між ними міститься теплова ізоляція. У 
стелі лівої частини термостату – чотири термоелементи, які 
нагрівають циркулююче всередині шафочки вологе повітря. 
На верхній полиці зліва розміщена під кутом металічна плас-
тина, що спрямовує струм повітря, а над термоелементами – 
захисна пластина з азбесту для запобігання місцевому пере-
гріву. Максимальна потужність термостату 1600 V. Праворуч 
полиці розташовано зволожувач повітря відцентрової дії. За 
допомогою вентилятора нагріте і зволожене повітря розподі-
ляється рівномірно крізь жалюзі, циркулює по всіх полицях. 
Регулятори, розміщені на панелі праворуч у верхній частині 
термостату, здійснюють термо- і вологорегулювання. Конт-
роль за їхньою роботою, і за роботою вентилятора здійсню-
ється за допомогою сигнальних ламп. 

Електрична піч з горизонтально-обертовим подом діамет-
ром 80 см (рис. 14) робить один оберт за 50 сек. Розмір печі – 
125×105 см. Знизу, під обертовим подом розміщені нагріва-
льні елементи (три секції), з трьома ступенями нагріву – слаб-
кому, середньому і сильному. Діапазони нагріву 150… 288ºС. 
Загальна потужність печі 6 кВт. 

За сильного нагріву температура у печі за 35 хв. сягає 
230ºС. Задана температура підтримується автоматично. 

Прилад для вимірювання об’єму хліба ОМХ-1 має дві спо-
лучені однакові за об’ємом коробки, верхня заповнюється 
дрібним насінням (ріпаку), а в нижню – вставляється хліб. 
Об’єм хліба вимірюють за об’ємом витиснених насінин ріпаку. 
Відлік ведуть за скляною градуйованою трубкою, що з’єднує 
обидві коробки. 

Хлібні форми з 2-міліметрової жерсті розмірами: знизу 
6,5×10,5 см, зверху 8×12,5 см, заввишки 8 см використовують 
для випічки пшеничного хліба. 

БЕЗОПАРНИЙ  МЕТОД  ЛАБОРАТОРНОЇ  ВИПІЧКИ                 
ХЛІБА  З  ІНТЕНСИВНИМ  ЗАМІСОМ  ТІСТА                                       

З  ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА 
Рецептура тіста. Борошно 70% виходу – 100 г (за волого-

сті 14%), дріжджі пресовані – 3 г, цукор – 2,5 г, сіль – 1,3 г, 
бромат калію – 0,003 г, аскорбінова кислота – 0,0075 г, вода 
водогінна у відповідності з ВПЗ борошна по фаринографу за 
консистенції тіста 500 о.ф. 

Приготування розчинів. Соле-цукровий розчин готують 
такої концентрації, щоб у 25 мл його була належна за рецеп-
турою кількість солі і цукру на 100 г борошна. Розчин готують 
зранку на всю денну випічку. На 40 хлібців беруть 100 г цукру 
і 52 г солі, розчиняють у гарячій воді (50…60ºС) і доводять 
об’єм до 1000 мл. Дріжджову суспензію готують за два захо-
ди, щоб дріжджі не втрачали підйомної сили. Суспензію готу-
ють такої концентрації, щоб у 25 мл її містилась потрібна за 
рецептурою кількість дріжджів на 100 г борошна. На 20 хліб-
ців беруть 60 г пресованих дріжджів, припускають їх у теплій 
воді і доводять об’єм до 500 мл. Готову суспензію ставлять у 
термостат для підтримання постійної температури 30ºС. Для 
приготування розчину бромату калію зважують 500 мг КBr2O3, 
розчиняють у невеликій кількості води і доводять об’єм до 500 
мл. Для приготування розчину аскорбінової кислоти зважують 
50 мг кислоти, розчиняють у невеликій кількості води і дово-
дять об’єм до 50 мл. 

Розмішування, розділка і бродіння тіста. У діжу тістомі-
силки приливають 50 мл соле-цукрового розчину, 6 мл розчи-
ну КBr2O3, 1,5 мл розчину аскорбінової кислоти, кількість во-
ди, що не вистачає за розрахунком ВПЗ борошна, визначеної 
на фаринографі (за мінусом води, що входить до складу роз-
чинів), потім вносять 200 г борошна і 50 мл дріжджової су-
спензії. Тісто замішують протягом 7 хв. Температура розчинів, 
борошна, води і тістомісильної діжі має бути збалансована 
так, щоб початкова температура тіста становила 30ºС. Після 
замісу тісто кладуть в емальовану миску і ставлять у термо-
стат на 10 хв. для зняття напруги, що утворюється в тісті за 
замісу. Потім тісто ділять на дві рівні частини (за масою), ко-
жну прокочують двічі через вальці тістоперебивальної маши-
ни. Перший раз із зазором 3/16 дюйма, ширина смужки 10 см. 
Утворену смужку тіста одним злегка загнутим кінцем кладуть 
на два нижніх дерев’яних валки формувальної машини, при-
тискають третій рухомий валець і формують тісто у рулон, кі-
нці якого прищеплюють вручну, підгинають донизу, майже 
з’єднуючи їх, і укладають у змащену форму. Потім форми 

ставлять у термостат для бродіння і розшарування до готов-
ності для садіння у піч (180-240 хв.). Кінцева температура тіс-
та 31ºС. 

Випічка. Випікають хліб протягом 25 хв. за температури 
230ºС. Зволоження пекарної камери забезпечують, ставлячи у 
неї невелику ємність з водою. Загальна тривалість процесу 
від початку замісу тіста до кінця випічки 3,5-4,5 год. 

Аналіз хліба. Спечений хліб зберігають у шафі до насту-
пного дня, не допускаючи його пересихання чи відпотівання. 

Аналізують хлібці через 16-20 год. Визначають об’ємний 
вихід, оцінюють зовнішній вигляд, пористість, еластичність і 
колір м’якуша. Зовнішній вигляд оцінюють як середнє з трьох 
показників: форми, характеру поверхні і кольору шкоринки. 

Хліб має бути без неспецифічного для нього смаку і запа-
ху. Всі якісні показники оцінюють за дев’ятибаловою шкалою. 
Загальну хлібопекарську оцінку у балах визначають як серед-
нє з показників об’єму хліба, зовнішнього вигляду, пористості, 
кольору та еластичності м’якуша. 

Бал Оцінка хліба 
8-9 відмінна 

6,6-7,8 добра 
5,4-6,4 цілком задовільна 
4,0-5,2 задовільна 

нижче 4,0 незадовільна 

ТАБЛИЦЯ 11. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ХЛІБА З ПШЕНИЧ-
НОГО БОРОШНА 70% ВИХОДУ (ЗА ЛАБОРАТОРНОЇ ВИПІЧКИ) 

Бали Якісні ознаки 
1 3 5 7 9 

Об’ємний вихід 
хліба, мл менше 600  600-800 800-1000 1000-1200 понад 1200 

Зовнішній ви-
гляд хліба:  
поверхня 
форма 
колір шкоринки 

рвана 
увігнута 
попелястий 

тріщинувата 
плеската 
блідий з сі-
руватим від-
тінком 

шерехувата, 
горбкувата 
напівоваль-
на 
жовтий 

рівна 
овальна 
світло-
коричневий 

гладка, глян-
цева 
куполоподібна 
золотисто-
коричневий 

Пористість крупна, нері-
вномірна, 
товстостінна 

крупна, рів-
номірна, тов-
стостінна 

помірно кру-
пна, рівномі-
рна 

дрібна, тон-
костінна, не-
рівномірна 

дрібна, тонко-
стінна, рівно-
мірна 

Еластичність нееластич-
ний, не від-
новлюється 

нееластич-
ний, погано 
відновлюєть-
ся 

малоеласти-
чний, недо-
статньо від-
новлюється 

помірно ела-
стичний, до-
бре віднов-
люється 

еластичний, 
швидко відно-
влюється 

Колір м’якуша 

темний  
темно-сірий 
чи грязно-
жовтий 

світлий з сі-
руватим від-
тінком 

світлий чи 
світлий з 
жовтим від-
тінком 

білий чи білий 
з жовтуватим 
відтінком 

Смак і запах не відповідає 
пшеничному 
хлібу 

не відповідає 
пшеничному 
хлібу 

без специфі-
чного смаку, 
пріснуватий 

специфічний 
для пшенич-
ного хліба 

приємний, 
специфічний 
для пшенич-
ного хліба 

Сорти пшениці, що отримали високу оцінку за технологіч-
ними якостями, рекомендують для занесення до переліку си-
льних і цінних за якістю (табл. 12). 
ТАБЛИЦЯ 12. КЛАСИФІКАЦІЙНІ НОРМИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТІВ ПШЕНИЦІ  ЗА ХЛІБОПЕКАРСЬ-
КИМИ ЯКОСТЯМИ 

Сильні пшениці Пшениці-філери 

Показники 
відмін-
ний по-
ліпшу-
вач 

добрий 
поліп-
шувач 

задові-
льний 
поліп-
шувач 

Пшени-
ці 

цінні 
за якіс-
тю 

добрий 
філер 

задові-
льний 
філер 

Слабкі
пше-
ниці 

Твердозерність  твердозерні і середньо  
твердозерні - - - 

Склоподібність,% не менше 60 60 60 50 50 40 - 
Вміст білка,% не менше 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 8,0 
Вміст клейковини у зерні,% 
не менше 32,0 30,0 28,0 25,0 24,0 22,0 15,0 

Вміст клейковини у борошні 
70%-ного виходу,% не менше 
(ручний метод) 

36,0 34,0 32,0 29,0 27,0 25,0 20,0 

Вміст клейковини у борошні 
70%-ного виходу,% не менше 
(за допомогою Глютоматика) 

34,0 32,0 30,0 27,0 25,0 23,0 18,0 

Якість клейковини у зерні і 
борошні, од. ВДК 45-75 45-75 45-75 45-65 35-90 20-100 0-120 

Розрідження тіста за фарино-
графом, о.ф. не більше 30 50 60 80 120 150 >150 

Калориметрична оцінка, 
о.вал. не менше 85 80 70 55 45 30 <30 

Питома робота деформації 
тіста за альвеографом, о.а. 
не менше 

500 400 280 260 240 180 <180 

Пружність тіста за альвеог-
рафом, мм не менше 100 90 80 70 60 50 <50 

Відношення пружності тіста 
до розтяжності за альвеог-
рафом 

0,8-1,5 0,8-1,5 0,7-2,0 0,7-2,2 0,5-2,4 0,3-2,6 >2,6, 
<0,3 

Об’ємний вихід хліба, мл не 
менше (метод лабораторної 
випічки) 

1400 1300 1200 1100 900 800 <800 

Загальна хлібопекарська оці-
нка за лабораторної випічки, 
бал не менше 

8,4 8,2 8 7 6 5 <5 
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 БЕЗОПАРНИЙ МЕТОД  ЛАБОРАТОРНОЇ  ВИПІЧКИ                                
ХЛІБА  З  ІНТЕНСИВНИМ  ЗАМІСОМ  ТІСТА                                 

З  ЖИТНЬОГО  БОРОШНА 
Рецептура тіста. Борошно житнє просіяне – 300 г, дріжджі 

пресовані – 7,5 г, сіль (екстра) – 4,5 г, молочна кислота (49%) 
– 4,0 мл, вода (не враховуючи вологість борошна) – 225 мл. 
Робочі розчини готують для кожного замісу окремо. 

Хід аналізу. У діжу тістомісилки приливають 100 мл робо-
чого розчину молочної кислоти, засипають 300 г борошна, 
додають 100 мл дріжджі-сольового розчину і решту 25 мл во-
ди, яку попередньо використовували для споліскування посу-
ду з-під останнього розчину. Замішують тісто протягом 2 хв. 
Проте, загальний час замісу збільшують, тому що місилку 2-3 
рази зупиняють для очищення лопатей. Отримане тісто кла-
дуть до емальованої миски і поміщають для бродіння у тер-
мостат за температури 32ºС і відносної вологості повітря 75 – 
85%. Час бродіння – 60 хв. За формування тісто обережно 
виймають з миски і ділять на 2 рівні частини за масою, викла-
дають їх у змащені олією форми. Розміри форм: знизу 5,5×9,5 
см, зверху 7,5×11,5 см, заввишки 7 см. Поверхню тіста у фо-
рмах загладжують рукою, злегка змоченою у воді. Форми з ті-
стом ставлять у термостат для відстоювання до готовності 
для садіння у піч. Випікають хліб 30 хв. за температури 230ºС. 

Хліб аналізують через 16-20 годин. Вимірюють його об’єм, 
оцінюють зовнішній вигляд, колір, пористість і еластичність 
м’якуша відповідно до табл. 13. 
ТАБЛИЦЯ 13. ШКАЛА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ХЛІБА ІЗ ЖИТНЬОГО БО-
РОШНА 63%-ВОГО ВИХОДУ (ЗА ЛАБОРАТОРНОЇ ВИПІЧКИ) 

Зовнішній вигляд М’якуш 
Оцінка, 
балів 

Об’єм хлі-
ба із 100 г 
борошна, 

см3 
форма пове-

рхня 

колір 
шкори-
нки 

колір пористість еластичність смак 

Добра  
(7) понад 400 

напів-
ова-
льна 

глад-
ка 

світло-
корич-
невий 

світлий, 
відповід-но 
сорту бо-
рошна 

порівняно 
дрібна, рі-
вномірна 

еластичний, 
сухий 

властивий 
житньому 
хлібу 

Задо-
вільна  
(5) 

300-400 плес-
ката 

шорс-
тка 

корич-
невий 

темнува-
тий 

середня, 
рівномірна 

злегка зми-
нається 

властивий 
житньому 
хлібу 

Неза-
довіль-
на (3) 

менше 300 увігну-
та 

три-
щіну-
вата 

сіро-
корич-
невий 

темний, не 
відповідає 
сорту бо-
рошна 

крупна, не-
рівномірна 

нееластич-
ний, змина-
ється (кри-
шиться) 

не власти-
вий жит-
ньому хлібу

ЛАБОРАТОРНА  ВИПІЧКА ХЛІБА                                               
З  БОРОШНА ТРИТИКАЛЕ  

Рецептура тіста. Борошно 67% виходу – 100 г (вологістю 
14,0%), дріжджі пресовані – 3 г, сіль – 1,5 г, молочна кислота 
(49%) – 1,0 мл, бромат калію – 0,002 г, аскорбінова кислота – 
0,0075 г, вода – 65 мл. 

Виготовлення розчинів. Для виготовлення розчину бро-
мату калію зважують 500 мг KBr2O3, розчиняють у невеликій 
кількості води і доводять до 500 мл. 

Для виготовлення розчину аскорбінової кислоти зважують 
500 мг кислоти, розчиняють у невеликій кількості води і дово-
дять об’єм до 50 мл. Сольовий розчин готують такої концент-
рації, щоб у 25 мл його містилась потрібна за рецептурою кі-
лькість солі для 100 г борошна. Дріжджову суспензію готують 
на кожний заміс з 6 г дріжджів і 50 мл води. 

Хід аналізу. У діжу тістомісилки додають 50 мл сольового 
розчину, 4 мл розчину бромату калію, 1,5 мл розчину аскорбі-
нової кислоти, 200 мг борошна, приготовлену дріжджову су-
спензію і недостаючу кількість води. Тісто замішують протя-
гом 2 хв. Температура розчину, борошна, води і тістомісиль-
ної діжі має бути збалансована так, щоб кінцева температура 
тіста була 30ºС. Після замісу тісто кладуть до емальованої 
миски і ставлять у термостат на 10 хв. для відлежування. По-
тім тісто за масою ділять на дві рівні частини, кожну пропус-
кають крізь вальці тістоперебивальної машини із зазором 5/32 
дюйма і звертають у рулон на формувальній машині. Рулон 
защіплюють вручну на кінцях і кладуть у форму (розміри 
форм: унизу 5,5×9,5 см, зверху 7,5×11,5, заввишки 7 см), яку 
ставлять у термостат для бродіння і відстоювання тіста до го-
товності для садіння у піч. Кінцева температура тіста 
30...31ºС. Випікають хліб протягом 25 хв. за температури 
230ºС. Загальна тривалість процесу від початку замісу до кін-
ця випічки 2,5-3,0 год. Аналізують хліб через 16-20 год. Ви-
значають його об’ємний вихід, оцінюють зовнішній вигляд, 
пористість, еластичність і колір м’якуша за дев’ятибаловою 
шкалою (табл. 14). Зовнішній вигляд хліба оцінюють як сере-

днє з трьох показників: форми, характеру поверхні і кольору 
шкоринки. 
ТАБЛИЦЯ 14. ШКАЛА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ХЛІБА З БОРОШНА ТРИТИ-
КАЛЕ 67%-ВОГО ВИХОДУ (ЗА ЛАБОРАТОРНОЇ ВИПІЧКИ) 

Зовнішній вигляд М’якуш Оцін-
ка, 
балів 

Об’єм хліба 
із 100 г бо-
рошна, см3 форма повер-

хня 
колір 
шкори-
нки 

колір порис-
тість 

еластич-
ність смак 

Від-
мінна 
(9) 

понад  
800 

напів-
ова-
льна 

глян-
цева 

світло-
корич-
невий 

світлий, 
відпові-
дно со-
рту бо-
рошна 

порів-
няно 
дрібна, 
рівномі-
рна 

еласти-
чний, 
сухий 

властивий 
хлібу з бо-
рошна 
тритикале 

Добра 
(7) 700-800 

напів-
ова-
льна 

гладка 
світло-
корич-
невий 

світлий 
дрібна, 
рівномі-
рна 

еласти-
чний 

властивий 
хлібу з бо-
рошна 
тритикале 

Задо-
вільна 
(5) 

600-700 плес-
ката 

шорс-
тка 

корич-
невий 

темну-
ватий 

серед-
ня, рів-
номірна 

недо-
статньо 
еласти-
чний 

властивий 
хлібу з бо-
рошна 
тритикале 

Неза-
дові-
льна 
(3) 

500-600 плес-
ката 

шорс-
тка, 
горб-
кувата 

сіро-
корич-
невий 

темний 

товсто-
стінна, 
нерів-
номірна 

неелас-
тичний 

не власти-
вий хлібу з 
борошна 
тритикале 

Пога-
на (1) 

менше 
500 

увігну-
та 

шорс-
тка, 
горб-
кувата 

сірий темний майже 
відсутня 

неелас-
тичний 

не власти-
вий хлібу з 
борошна 
тритикале 

 ВИЗНАЧЕННЯ  МАКАРОННИХ  ЯКОСТЕЙ                     
ПШЕНИЦІ  ТВЕРДОЇ   

Прилади: агрегат макаронний лабораторний АМЛ-1, який 
складається з тістомісильної камери, камери для випресову-
вання макаронів, редуктора, електродвигуна. Мішалка дозво-
ляє замішувати тісто з крупки наважкою від 300 до 1500 г. Во-
на має три змішувальні лопаті на горизонтальному валі, який 
робить 90 об./хв. Камера для випресовування макаронів роз-
ташована під тістомісильною камерою і з’єднана з нею через 
квадратний отвір із засувкою. Камера для випресовування 
макаронів має нагнітальний шнек і бронзову матрицю із фто-
ро-пластмасовою вставкою, у якій зроблено отвори для мака-
ронів із зовнішнім діаметром 5,5 мм і внутрішнім – 3,5 мм. 

Водяний термостат завдовжки 100 см, завширшки 60 см і 
заввишки 80 см, який підтримує температуру від 30 до 60ºС (± 
1º), відносну вологість повітря від 60 до 90% (± 5%). 

Прилад фірми “Бюлер” (модель ТАІ-801) для варіння ма-
каронів, який складається з двох циліндрів для варіння з ви-
пускним пристроєм і спеціальною кришкою із зондовим тер-
мометром. Кожний циліндр має незалежний, регульований за 
допомогою реостата електрообігрів, секундомір та сигнальну 
лампочку. Збоку вмонтовано обертовий валюметр, який має 
верхню посудину для води і нижню для розміщення в ній сіт-
частого кошика і градуйованого скляного циліндра з познач-
ками від 0 до 450 мл (± 5 мл). 

Вентилятор, кювета для води розміром 44×33 см, дві пле-
ксигласові або дерев’яні касети розміром 24×22×8,5 см кожна, 
водяна баня, сушильна шафа, циліндри для вимірювання, ва-
ги. 

Технологічний процес. 600 г крупки (базисна вологість 
14%) поміщають у тістомісилку, включають агрегат і, поступо-
во додаючи необхідну кількість води, рівномірно розподіля-
ють її по всій поверхні крупки. Температура води має бути 
60…65ºС (теплий заміс). При цьому швидше проходить зво-
ложування частинок крупки, утворення клейковини, ниток, 
плівок і зв’язування їх між собою, тісто швидше формується у 
грудочки і легко вимішується. М’якість і пластичність тіста, 
замішаного на теплій воді, полегшує і прискорює формування 
виробів, які стають більш гладенькими. 

Відразу після додавання води, а потім через 5 хв. після 
замісу тістомішалку зупиняють для очищення шипів місильних 
лопатей від налиплого тіста. Загальний час, потрібний для 
повного замісу, 15-20 хв. За цей час тісто перетворюється у 
пружну пластичну суміш, яка на вигляд складається з окремих 
грудочок, що розсипаються. Консистенцію замішуваного тіста 
визначають органолептично через 5 хв. після початку замісу. 
За кількістю води, яку заливають для замісу, визначають во-
логість готового тіста (табл. 15). Вологість макаронного тіста 
коливається у межах 29,5-33,5%. 
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ТАБЛИЦЯ 15. КІЛЬКІСТЬ ВОДИ У МЛ, ПОТРІБНА ДЛЯ ЗАМІСУ МА-
КАРОННОГО ТІСТА РІЗНОЇ ВОЛОГОСТІ (НАВАЖКА КРУПКИ 600 Г) 

Вологість,% Вологість,% 
тіста тіста крупки 

29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 
крупки 

29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 
11,0 158 169 180 191 202 14,0 131 142 153 164 175 
11,1 157 168 179 190 201 14,1 131 142 153 164 175 
11,2 156 167 178 189 200 14,2 130 141 152 163 174 
11,3 155 166 177 188 199 14,3 129 140 151 162 173 
11,4 155 166 177 188 199 14,4 128 139 150 161 172 
11,5 154 165 176 187 198 14,5 127 138 149 160 171 
11,6 153 164 175 186 197 14,6 126 137 148 159 170 
11,7 152 163 174 185 196 14,7 125 136 147 158 169 
11,8 151 162 173 184 195 14,8 124 135 146 157 168 
11,9 150 161 172 183 194 14,9 123 134 145 156 167 
12,0 149 160 171 182 193 15,0 123 134 145 156 167 
12,1 148 159 170 181 192 15,1 122 133 144 155 166 
12,2 147 158 169 180 191 15,2 121 132 143 154 165 
12,3 147 158 169 180 191 15,3 120 131 142 153 164 
12,4 146 157 168 179 190 15,4 119 130 141 152 163 
12,5 145 156 167 178 189 15,5 118 129 140 151 162 
12,6 144 155 166 177 188 15,6 117 128 139 150 161 
12,7 143 154 165 176 187 15,7 116 127 138 149 160 
12,8 142 153 164 175 186 15,8 115 126 137 148 159 
12,9 141 152 163 174 185 15,9 115 126 137 148 159 
13,0 140 151 162 173 184 16,0 114 125 136 147 158 
13,1 139 150 161 172 183 16,1 113 124 135 146 157 
13,2 139 150 161 172 183 16,2 112 123 134 145 156 
13,3 138 149 160 171 182 16,3 111 122 133 144 155 
13,4 137 148 159 170 181 16,4 110 121 132 147 154 
13,5 136 147 158 169 180 16,5 109 120 132 142 153 
13,6 136 146 157 168 179 16,6 108 110 130 141 152 
13,7 134 145 156 167 178 16,7 107 118 129 140 151 
13,8 133 144 155 166 177 16,8 107 118 129 140 151 
13,9 132 143 154 165 176 16,9 106 117 128 139 150 

Попередній розрахунок кількості води, потрібної для оде-
ржання належної вологості (за даною вологістю крупки), ви-
значають за формулою: 

( ) ,
100 в

вВMX
−

−=
 

де: Х – кількість води, потрібна для замісу, мл; 
 М – маса крупки, г; 
 В – кінцева вологість тіста,%; 
 в – вологість крупки,%. 

Випресовування тіста. Коли тісто готове, відчиняють за-
сувку і за допомогою місильних лопат переміщають тісто до 
камери для випресовування, де воно шнеком подається на 
матрицю і пресується в макарони. Перші вигнуті макарони за-
вдовжки 5-7 см непридатні для подальших аналізів, тому їх 
обрізають і вибраковують. 

Випресовані пасма макаронів поміщають на столі, розрі-
зають на відрізки завдовжки 22 см і розміщають у касетах для 
сушіння. 

Сушіння макаронів. У день виготовлення макаронів у ка-
мері термостата підтримують температуру 36ºС і відносну во-
логість повітря до 80%, отвори зверху термостата відчиняють. 
Після повного завантаження касет у камеру термостата по-
міщають кювету з водою (1 л) кімнатної температури, вмика-
ють вентилятор, один отвір закривають, другий – відкритий: 
повітря надходить тільки через щілини у ковпачку. Наступного 
дня отвір наверху термостата закривають, працює вентиля-
тор і підтримується температура 40ºС. Активне сушіння мака-
ронів ведуть безупинно протягом 40 год., вологе повітря з 
термостата за періодичного відкривання дверцят видалиться, 
відносна вологість його при цьому поступово знизиться до 
75%. За цей час касети з макаронами чотири рази поверта-
ють на 180ºС для рівномірнішого сушіння. 

На третю добу сушіння вранці виливають воду з кювети і 
відключають нагрівання, але вентилятор продовжує працюва-
ти. До кінця робочого дня температура у термостаті поступо-
во знизиться до 25...27ºС, а відносна вологість повітря до 65-
70%. 

По закінченні сушіння макарони зв’язують у пучки і кла-
дуть в ексикатор для відлежування. Кінцева вологість мака-
ронів після відлежування має бути не більше 13%. Сухі мака-
рони оцінюють органолептично за кольором, використовуючи 
з цією метою підібрані еталони. Оцінку виражають у балах: 9 
– жовтий; 7 – кремовий; 5 – світло-кремовий (білуватий) або 
жовтий із буруватим відтінком; 3 – жовтий або білий із корич-
невим відтінком; 1 – темний або білий із сіруватим відтінком. 

Визначають вологість сухих макаронів. Для цього розме-
люють 15 г макаронів, просівають крізь дротяне сито №067, 
беруть наважку 10 г і висушують у сушильній шафі за темпе-

ратури 130ºС протягом 40 хв. За різницею у вазі визначають 
відсоток вологи. 

Після варіння макаронів органолептично визначають кон-
систенцію, коефіцієнт розварювання, втрати сухої речовини. 
Для контролю зміни кольору за приготування, визначають ко-
лір зварених макаронів за тими ж показниками, що і сухих. 

Визначення розварювання макаронів. В обох цилінд-
рах приладу (рис. 15) для приготування макаронів перевіря-
ють, чи закриті випускні крани та у кожний циліндр наливають 
по 1 л води. Вмикають електричне нагрівання, встановлюють 
реостат у положення “FULL”. Циліндри закривають кришками,і 
за встановленим у них зондовим термометром стежать, щоб 
вода досягла температури 98...99ºС.  

У цей час кладуть по 50 г сухих макаронів у металеві ко-
шики приладу і закривають кришками. Для визначення об’єму 
сухих макаронів користуються волюметром. Відкрутивши 
кришку, наливають біля 2 л води кімнатної температури, за-
гвинчують кришку і за допомогою випускного краника дово-
дять рівень води до нуля. Потім волюметр повертають навко-
ло осі на 180ºС, щоб посудина виявилась угорі, вода при цьо-
му переливається в нижню посудину. У звільнену від води 
верхню посудину, попередньо знявши гвинтову кришку, вста-
вляють кошик з макаронами і щільно закривають кришку по-
судини. Перевіряють, чи добре закрито краник. 

Волюметр провертають, відпускаючи посудину донизу, і 
стежать за повним зливом води у посудину з кошиком, потім 
прилад енергійно струшують для видалення повітря з трубок 
макаронів. Фіксують об’єм макаронів (вони мають не довго 
перебувати у воді). Знову повертають посудину із кошиком 
макаронів, відчиняють кришку, виймають кошик і ставлять йо-
го у циліндр для приготування, де підтримується постійна те-
мпература 98...99ºС. Готують макарони 20 хв. Для того, щоб 
макарони не злипалися, їх слід перемішувати шпателем че-
рез 3 хв. від початку приготування. Через 20 хв. кошик з ма-
каронами виймають із варочного циліндра, за допомогою 
спеціальних щипців і залишають на 10 сек. над циліндром, 
щоб стекла вода. 

Кошик з макаронами знову кладуть у волюметр і визнача-
ють об’єм варених макаронів. Після цього зварені макарони 
зважують. Коефіцієнт розварювання визначають як відно-
шення об’єму варених макаронів до об’єму сухих, а також, 
відповідно, як відношення маси варених до маси сухих. 

Визначення втрат сухої речовини. Для цієї мети за ва-
ріння встановлюють дві мірні посудини ємністю 1000 мл під 
циліндрами для варіння і в них за рівномірного помішування 
виливають воду, в якій варилися макарони. 

Кількість води у посудинах доводять до 1000 мл. Збовту-
ють вміст циліндра, щоб каламуть була рівномірною. За до-
помогою піпетки відбирають 50 мл розчину і переносять у 
порцелянову чашку. Спочатку розчин випарюють на водяній 
бані, потім залишок висушують у термостаті за 130ºС до по-
стійної маси. Втрати сухої речовини (Х) у відсотках розрахо-
вують за формулою:  

( )WВ
АХ

−
×

=
100

100

 
де: А – маса сухого залишку, г; 
 В – маса повітряно сухих макаронів, що відповідає 50 мл взятого для ана-
лізів розчину, г; 
 W – вологість сухих макаронів,%. 

 

Макарони за показниками якості оцінюють за дев’ятибало-
вою шкалою (табл. 16). 
ТАБЛИЦЯ 16. ШКАЛА ОЦІНКИ ЯКОСТІ МАКАРОНІВ З КРУПКИ ТВЕ-
РДИХ ПШЕНИЦЬ 

Балів Показники 
9 7 5 3 1 

 
Колір макаронів 

 
жовтий 

 
кремо-
вий 

світло-кремовий 
(білуватий) чи 
жовтий з буру-
ватим відтінком 

жовтий з 
коричне-
вим від-
тінком 

темний або 
білий з сі-
руватим 
відтінком 

Втрати сухої речо-
вини за варіння,% 

5,9 чи  
менше 6,0-6,5 6,6-7,0 7,1-7,6 7,7 

 і більше 
Коефіцієнт розва-
рюваності макаро-
нів за масою 

3,0-3,2 3,3-3,5 3,6-3,8 3,9-4,2 4,3  
і більше 

Коефіцієнт розва-
рюваності макаро-
нів за об’ємом 

3,1-3,5 3,6-3,8 3,9-4,1 4,2-4,4 4,5 
 і більше 
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Загальну оцінку в балах обчислюють як середнє із таких 
показників: колір макаронів, втрати сухої речовини, коефіцієн-
ти розварювання за масою і об’ємом (виражені у балах). 

АНАЛІЗИ КРУП ’ЯНИХ  І  ЗЕРНОБОБОВИХ  ВИДІВ 
Плівковість – це відносний вміст квіткових плівок чи пло-

дових оболонок у круп’яних і насінних оболонок у зернобобо-
вих видів, виражений у відсотках. Її визначають у всіх пробах 
рису, проса, гречки, вівса і пивовареного ячменю, які надійш-
ли на аналіз до лабораторії. У пробах гороху плівковість ви-
значають під час контрольних аналізів. Для цього відбирають 
дві паралельні наважки: рису – по 10 г, проса, гречки і вівса – 
по 5 г, ячменю – по 50 зерен, гороху – по 25 насінин кожна. 

Зважують наважки і окремо квіткові плівки (плодових чи 
насінних оболонок) на технічних вагах з точністю до 0,01 г. 
Для контролю зважують і ядра. 

Розходження результатів двох паралельних визначень 
плівковості має не перевищувати 1%. За результат аналізу 
приймають середнє арифметичне двох паралельних визна-
чень з точністю до 0,1%. 

Нижче наведено методи зняття плівок для різних видів 
зерна. 

ПОРЯДОК  АНАЛІЗУ  РИСУ  
Відокремлюють плівки рису за допомогою лабораторного 

лущильника “Сатаки”. Перед початком аналізів треба відрегу-
лювати робочий зазор між лущильними вальцями так, щоб за 
кожний пропуск через машину отримати найбільшу кількість 
обрушених ядер за найменшого їхнього дроблення і подріб-
нення плівок. Борошнисті зерна рису належить лущити обе-
режніше, ніж склоподібні. Величина зазору між вальцями 0,5-
1,0 мм. 

Хід аналізу: 
1. Взяти дві наважки. 
2. Увімкнути електродвигун приладу. 
3. Засипати у приймальну лійку приладу наважку зерна. 
4. Коли вся наважка пройде крізь лущильник, що видно через 

оглядове скло, вимкнути електродвигун. 
5. Якщо за один пропуск усі зерна не обрушуються, роблять 

один-два додаткових пропуски через машину. 
6. Плівки і ядра вивантажити із збірників і зважити. 

ПОРЯДОК  АНАЛІЗУ  ПРОСА 
Відокремлення плівок проса здійснюють на приладі ГДФ, 

принцип роботи якого полягає в багаторазовому пропусканні 
наважки між гумовими вальцями – швидкохідними і тихохід-
ними – із співвідношенням швидкостей, що дорівнює 1:2. Ві-
докремлені від ядер плівки підхоплюються зустрічним стру-
менем повітря і осідають у циклоні. Ядра і не обрушені зерна 
повертаються на повторне лущення. Рециркуляція здійсню-
ється до повного обрушення наважки. 

Хід аналізу: 
1. Взяти дві наважки зерна. 
2. Увімкнути у мережу прилад ГДФ, натиснути кнопку “пуск” і 

засипати наважку в приймальний бункер. Засувка збірника 
ядер розташована в лівому положенні. 

3. Момент закінчення лущення визначити за припиненням 
осідання лушпиння в скляному збірнику. Переключити засувку 
збірника ядра праворуч і натиснути кнопку “стоп”. Ядра нако-
пичуються в ящику-збірнику. 

4. Додатково увімкнути пневмосистему кнопкою “пуск” на 5-
10 сек. для видалення залишків продуктів і вимкнути прилад. 

5. Видалити і окремо зважити плівки і ядра. 
ПОРЯДОК  АНАЛІЗУ  ГРЕЧКИ 

Плодові оболонки відокремлюють на приладі ВПГ-1, 
принцип роботи якого полягає в багаторазовому стискуванні 
плодів при ударах об жорстку поверхню деталей лущильника 
з одночасним розділенням продуктів лущення у струмені по-
вітря. 

Хід аналізу: 
1. Взяти дві наважки зерна. 
2. Увімкнути прилад у мережу і засипати наважку в прийма-

льний бункер. Важіль поставити у положення “робота”. 
3. Натиском важеля відкрити вхідний отвір і засипати наваж-

ку в робочу зону. 
4. Прилад, встановлений на постійну експозицію оброблення 

60 сек., після закінчення цього часу автоматично вимикаєть-
ся, і крупно подрібнене лушпиння в суміші з часточками ендо-

сперму висипається на верхнє сито. Декілька разів повернути 
важіль у положення “вивантаження”. 

5. Вийняти з приладу комплект сит, вкладених одне в одне і 
струшуванням вручну розсіяти різні за величиною частинки. 

6. Зсипати з верхнього сита чисте лушпиння, а з наступних 
сит вибрати дрібні частки плівок і приєднати їх до основної 
маси лушпиння (іноді на дні також опиняється деяка кількість 
шматочків плівок). 

7. Зважити усе зібране лушпиння. 
8. Визначити плівковість за формулою: 

,100013,0
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де: П – плівковість,%; 
 М – маса плодових оболонок, г; 
 М1 – маса вихідної наважки, г; 

 0,013 – інструментальна поправка приладу на втрати. 
ПОРЯДОК  АНАЛІЗУ  ЯЧМЕНЮ  

В основі методу визначення плівковості ячменю лежить 
спосіб відокремлення квіткових плівок від поверхні зерна піс-
ля їхнього відшарування в результаті розчинення лугом кле-
ючої речовини. 

Хід аналізу: 
1. Відібрати дві проби по 50 зерен з непошкодженими квітко-

вими плівками, кожну пробу зважити. 
2. Зерна висипати у пробірки, залити 10 мл 3% розчину 

NaOH кімнатної температури і витримати без нагрівання 75 
хв. Потім злити лужний розчин, перенести зерна у лійку з сіт-
частим дном і промити під струменем холодної води. Оброб-
лені таким чином зерна покласти у чашки Петрі (чи іншу зруч-
ну ємність) і залити невеликою кількістю води, щоб не було 
підсихання. 

3. Обережно зняти пінцетом плівку, спочатку зі спинного, а 
потім з черевного боків зерна. 

4. Плівки від кожної проби помістити у бюкси і сушити за те-
мператури  130ºС 40 хв. або за температури 105ºС 3 години. 
Одночасно висушують 12 підготовлених проб або 6 сортозра-
зків. Під час оброблення оболонка втрачає в середньому 1/12 
частину маси. Це враховують за обчислення. 

5. Висушені плівки охолоджують в ексикаторі і зважують. 
6. Паралельно визначають вологість наважки зерна, що 

аналізують. 
 Визначення ведуть за формулою: 

,
12

100100
2

1

2

1








×

×
+×=

М
М

М
МПв

 

де: Пв – плівковість ячменю на повітряно сухе зерно,%; 
 М1 – маса висушених плівок (оболонок), г; 
 М2 – маса 50 зерен ячменю в пробі, г. 

Примітка: дослідами встановлено, що різницею маси плі-
вок між абсолютно сухою і повітряно сухою можна знехтува-
ти. 

Плівковість на абсолютно суху речовину обчислюють за 
формулою: 

,
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100
.. W

ПП п
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де: Па.р. – плівковість на абсолютно суху речовину,%; 
 W – вологість проби,%; 
 Пп – плівковість на повітряно сухе зерно. 

ПОРЯДОК  АНАЛІЗУ  ВІВСА  
Квіткові плівки вівса відокремлюють вручну: кожне зерно, 

взяте з призначеної для визначення плівковості наважки, за-
тискають між великим і вказівним пальцями лівої руки. Кінцем 
препарувальної голки, яку тримають у правій руці, натискають 
на зерно з черевного боку біля зародка і виштовхують ядро з 
плівки. Цілісність ядра і плівки при цьому не порушується. 

ПОРЯДОК  АНАЛІЗУ  ГОРОХУ  
Відокремлюють насінні оболонки вручну. Для виконання 

аналізу потрібно: 
1. Очистити 2 проби насіння по 25 шт. кожна. 
2. Замочити проби у дистильованій воді за температури біля 

80ºС, щоб вода повністю вкривала насіння. 
3. Через 1,0-1,5 години злити воду і обережно зняти препа-

рувальною голкою насінну оболонку, намагаючись не відло-
мити зародок. 
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4. Насінні оболонки і облущені сім’ядолі (по кожній пробі 
окремо) покласти у таровані бюкси і поставити у сушильну 
шафу, нагріту до температури 130ºС. Сушити до постійної ма-
си: оболонки – 40-60 хв.,  

  сім’ядолі – 4-6 годин. 
5. Після охолодження в ексикаторі зважити оболонки і 

сім’ядолі. 
Плівковість гороху (абсолютно сухого) обчислюють за фо-

рмулою: 

100
21

1 ×
+

=
ММ

МП  

де: П – плівковість гороху,%; 
 М1 – маса насінних оболонок після сушіння, г; 
 М2 – маса сім’ядолей після сушіння, г. 

ВИЗНАЧЕННЯ  КРУПНОСТІ  І  ВИРІВНЯНОСТІ  ЗЕРНА 
Крупність і вирівняність за шириною і товщиною зерна 

круп’яних і зернобобових видів визначають за допомогою 
розсійників-класифікаторів різноманітної конструкції. Проби 
зерна просівають через набір штампованих сит з отворами рі-
зного розміру і форми. Розміри отворів сит зменшуються за 
величиною від верхніх до нижніх (таблиця 17). 
ТАБЛИЦЯ 17. НАБОРИ СИТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРУПНОСТІ І ВИ-
РІВНЯНОСТІ ЗЕРНА 

Види Форма отворів 
сит 

Розміри отворів сит 
(діаметр або ширина), мм 

Просо видовжені  
(довжина 20 мм) 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 

Гречка круглі 4,8 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 
Рис -//- 4,0 3,8 3,0 - - - - - 
Кукурудза креме-
ниста і зубовидна 

-//- 10,0 9,0 8,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 

Кукурудза розлу-
сна 

-//- 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 - - - 

Горох  -//- 9,0 8,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 - 
Сочевиця  -//- 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 
Чина, нут, квасо-
ля 

-//- 10,0 9,0 8,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 

Ячмінь видовжені  
(довжина 20 мм) 2,8 2,5 2,2 - - - - - 

Овес  -//- 2,3 2,0 1,8 - - - - - 
Крупність характеризують за розмірами отворів двох су-

міжних сит, на яких за сортування залишилась найбільша кі-
лькість зерна. Її виражають у міліметрах двома числами. На 
першому місці записують розмір сита, сходом з якого отрима-
на найбільша фракція. 

Вирівняність обчислюють у відсотках як суму сходів двох 
суміжних найбільших фракцій до наважки (з точністю до 
0,1%). 

Марка розсійника, величина наважки і час просіювання 
для різних культур наведено в таблиці 18. 
ТАБЛИЦЯ 18. ВЕЛИЧИНА НАВАЖКИ, ЧАС ПРОСІЮВАННЯ ОКРЕ-
МИХ ВИДІВ ЗЕРНА  І МАРКА РОЗСІЙНИКА 

Види  Наважка, г Час, хв. Марка розсійника 
Просо  250 5 КРЛ-1 
Гречка 500 8 -//- 
Рис 100 5 -//- 
Кукурудза, горох, ква-
соля, чина, нут 100 3 -//- 

Сочевиця 200 3 -//- 

Ячмінь 100 5 Розсійник Фогеля  
“ЯКТА К-294” 

Овес  500 5 -//- 
Порядок роботи на розсійниках різних марок однаковий і 

складається з наступного: 
1. Зважити пробу зерна. Всі види аналізують в одному по-

вторенні, ячмінь – у двох. 
2. Помістити наважку на верхнє сито набору, складеного у 

відповідності до таблиці 20. Закрити розсійник кришкою, за-
кріпити сита й увімкнути двигун. 

3. Через заданий час розсійник зупинити (прилади з автома-
тичним пристроєм типу КРЛ-1 зупиняються автоматично), 
зсипати по черзі у лоток схід з кожного сита і зважити з точні-
стю до 0,1 г. Прохід нижнього сита розраховують окремо, його 
відносять до відходів і на крупу не переробляють. 

Приклад розрахунку крупності і вирівняності. За сор-
тування 500 г гречки найбільшу кількість насіння отримано з 
сит з діаметром отворів 4,5 мм (300 г) і 4,2 (160 г). Крупність у 
цьому випадку складає 4,5-4,2 мм, вирівняність  

( ) 92
10

2160300
=

×+ %. 

 Якщо сортова наважка дорівнює 100 г, сума двох суміж-
них сходів у грамах відповідає вирівняності зерна у відсотках. 
ВИЗНАЧЕННЯ  ТИПОВОГО  СКЛАДУ  ЗЕРНА КРУП ’ЯНИХ  

І  ЗЕРНОБОБОВИХ  ВИДІВ ТА АНАЛІЗ  ЗЕРНА 
Для виявлення в сортах домішок зерна іншого типу слід 

давати опис зовнішнього вигляду проб, які аналізують. Проба, 
яка містить понад 10% зерен (насінин) іншого типу, не може 
характеризувати сорт і до оцінки якості не підлягає. 

Форму зерна і колір квіткових плівок (насінних чи плодових 
оболонок) визначають візуально, співставляючи з еталонами 
зерна. У відповідності з діючими стандартами і ботанічним 
описом прийнято наступні визначення (табл. 19). 
ТАБЛИЦЯ 19. ОПИС ФОРМИ І КОЛЬОРУ ЗЕРНА 
Види Форма зерна, інші ботанічні 

 особливості Колір зерна 

Просо  шаровидне, овальне, видовже-
не 

білий, кремовий, жовтий, червоний, кори-
чне-вий, сірий (всі кольори можуть бути 
відтінком від світлого до темного); двоко-
льорове зерно – кремове з червоним бо-
чком 

Рис  
округле, видовжене широке, 
видовжене вузьке; з остюками, 
безосте, із зачатками остюків 

солом’яно-жовтий, золотистий, коричне-
вий, двокольорове забарвлення – грані 
коричневі чи темно-бурі, а ребра – со-
лом’яно-жовті, усі кольори можуть мати 
відтінки від світлого до темного 

Гречка 

тригранне – округле чи видов-
жене, веретенопо-дібне, кри-
лате, безкриле; з плескатими, 
опуклими, увігнутими гранями 

бурий, коричневий, сірий (сріблястий), 
чорний; однотонний чи з малюнком у ви-
гляді крапок, штрихів, плям 

Овес  

товстоплідне, середньо-плідне, 
тонкоплідне, проміжної форми; 
без-осте, остисте, із слабко 
розвиненими остюками 

білий і жовтий різних відтінків  

Колір насіння гороху залежить від забарвлення 
сім’ядолей, які просвічуються через прозору насінну оболонку 
і може бути жовто-рожевий чи зелений різних відтінків.  

Забарвлення насінних оболонок квасолі може бути одно-
тонним: білим, червоним, коричневим, оливковим тощо (з від-
тінком від світлого до темного) чи з малюнком: темний малю-
нок на світлому фоні і навпаки. Відповідно до ГОСТ 7785-75 
за формою насіння розрізняють 6 підтипів білої квасолі: бом-
ба, перловка, овальна, змійка, рачки, лопата; чотири підтипи 
кольорової однотонної і два підтипи кольорової строкатої. 

Продовольчий нут має насіння від білого до жовто-
рожевого забарвлення, за формою насіння на підтипи його не 
поділяють. 

Тарілочну сочевицю за кольором поділяють на три підти-
пи: зелена темних відтінків, світло-зелена і з неоднорідним 
забарвленням. 

Крім вказаних ознак, які встановлюють за зовнішнього 
огляду зерна, у деяких круп’яних видів визначають додатково 
індивідуальні анатомо-морфологічні особливості будови, які 
можуть прямо чи опосередковано впливати на технічні влас-
тивості сортів. 

Зерновий аналіз рису. Велике значення за переробки 
зерна рису має форма зернівки, склоподібність (щільність) 
ендосперму, наявність червоних, зелених і крейдяних зерен. 

У робочих бланках аналізу вказують форму зерна, колір 
плівок, наявність чи відсутність остюків (табл. 19). Визнача-
ють вміст червоних, зелених і глютинозних зерен під час роз-
бирання наважки лущеного рису, що залишилася після ви-
значення плівковості (дві наважки обрушеного рису змішують 
і відбирають для аналізу 10 г). На розбірній дошці відокрем-
люють вручну всі червоні (червонувато-коричневі), зелені 
(усіх відтінків), крейдяні і глютинозні зерна, зважують окремо з 
точністю до 0,1 г і обчислюють вміст їх у відсотках до взятої 
наважки з точністю до 0,1. 

До крейдяних відносять зерна з борошнистим деформо-
ваним ядром, що нагадує на зламі крейду; за натискання вони 
легко руйнуються. Глютинозні зерна відрізняють від борош-
нистих за характером розрізу, вони набагато щільніші остан-
ніх, у розрізі стеариноподібні, однорідні за кольором, без бо-
рошнистого чи склоподібного вкраплення. 

Для визначення склоподібності з тієї самої наважки після 
перемішування відраховують поспіль 100 цілих зерен і розрі-
зають кожне лезом бритви впоперек посередині. У відповід-
ності до ГОСТ 10987-76 зерна за характером розрізу відно-
сять до однієї з трьох груп: 

• склоподібне зерно – з повністю склоподібним ендоспер-
мом; 
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• борошнисте зерно – з повністю борошнистим ендоспер-
мом; 

• частково склоподібне зерно – з частково борошнистим чи 
частково склоподібним ендоспермом. 

Підраховують їхню кількість за типом зерна у відсотках. 
Крім того, обчислюють загальну склоподібність, яка склада-
ється із суми всіх склоподібних і половини частково склоподі-
бних зерен у відсотках. Обчислення загальної склоподібності 
зерна здійснюють з точністю до десятих часток відсотка з на-
ступним заокругленням до цілого числа. 

Вимірювання довжини і ширини зерен рису мікромет-
ром. Для визначення типу рису за формою зерна треба міря-
ти довжину і ширину зерен у квіткових плівках чи без них 
(ядер). Товщину не вимірюють. 

Порядок роботи. З наважки, що залишилася після визна-
чення плівковості, відраховують поспіль 20 ядер. Кожне ядро 
беруть пінцетом і затискають спочатку по осі найбільшого, а 
потім середнього розміру – між штифтом і основою спеціаль-
ного мікрометра, який фіксує розмір у мм з точністю до 0,01. 
Обчислюють середню довжину і ширину ядер. Визначають 
відношення довжини до ширини. Результат записують з точ-
ністю до 0,1%. Аналогічно вимірюють довжину і ширину зерен 
у квіткових плівках. 

Зерновий аналіз проса. Із проб проса, надісланих до ла-
бораторії на технологічний аналіз, виділяють наважку зерна 
50 г для аналізу. При цьому визначають форму зерна і забар-
влення квіткових плівок (табл. 19). 

Крім цього, встановлюють типовий склад і вміст обруше-
ного зерна. Для визначення типового складу зерна з наважки 
10 г вилучають вручну зерно основного типу, домішки інших 
типів і обчислюють їхній вміст. З цієї ж наважки відбирають 
обрушені ядра і записують вміст їх у відсотках. Вміст зерна з 
пошкодженим під плівкою ядром встановлюють одночасно з 
визначенням плівковості. 

Для цього аналізу використовують обидві наважки ядер 
після визначення плівковості зерна на лущильнику ГДФ. На 
розбірній дошці з обрушеної наважки виділяють пошкоджені 
ядра, зважують і обчислюють вміст їх у відсотках. 

Під час аналізу можуть виникати сумніви щодо правиль-
ності віднесення того чи іншого ядра до пошкодженого, особ-
ливо, якщо воно забруднене. У цьому випадку наважку ядер 
кладуть на годинникове скло і наносять на нього 5-10 мл 96-
градусного етилового спирту або денатурату. При цьому всі 
пошкоджені ділянки ядра миттєво темнішають, а здорові не 
змінюють свого жовтого кольору. 

Аналіз зерна гречки і вівса. Зерно, що залишилось у 
стаканчику після відбирання наважки на плівковість, не зва-
жуючи, висипають на аркуш паперу і визначають форму і ко-
лір відповідно до табл. 19. 

Визначення типового складу насіння бобових видів. 
Для аналізу насіння використовують наважки, відібрані для 
визначення його крупності і вирівняності. Насіння кожної про-
би ретельно оглядають і, співставляючи з еталонами, визна-
чають їхню форму, колір оболонок чи сім’ядолей (якщо обо-
лонки прозорі), а також відмічають сортові особливості проб 
(забарвлення рубчика насінин тощо). 

Вирівняність насінин квасолі за довжиною визначають 
за допомогою спеціального пристрою, що являє собою жерс-
тяну коробку, розділену поперечними перетинками на 16 ко-
мірок, ширина яких зменшується від першої до останньої на 
0,5 мм кожна. Насінину квасолі беруть пінцетом і проносять 
по довжині над кожною коміркою коробки, опускаючи його у 
відповідний за розміром. Передня стінка коробки знімається, 
висуваючи її зверху, можна витягнути насіння з кожної комірки 
і порахувати його. Для вимірювань беруть дві проби по 25 на-
сінин. Щоб визначити вирівняність квасолі за довжиною, суму 
насінин двох найбільших суміжних фракцій у штуках множать 
на 4. 

Визначення тріщинуватості рису. Тріщинуватість рису, 
що викликана несприятливими умовами збирання, зберігання 
чи неправильним сушінням, погіршує його технологічні якості. 
Наявність тріщин у зернівці рису ускладнює його перероблен-
ня і знижує вихід найціннішого виду готової продукції – цілого 
ядра. 

Порядок роботи. Тріщинуватість рису визначають за до-
помогою приладу діафаноскопу. Для цього після визначення 

плівковості з наважки відраховують 100 ядер, які кладуть у 
прорізи пластини діафаноскопу. У прохідному світлі приладу 
підраховують зерна з видимими однією чи більше тріщинами 
в ендоспермі, кількість таких зерен обчислюють у відсотках. 

МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ  ВИХОДУ  КРУПІВ 
Проби зерна круп’яних видів, що надходять до лаборато-

рії, переробляють на лабораторних машинах на крупи, що 
відповідає вимогам державних стандартів на цей вид продук-
ції. Переробляють за технологічними схемами, близькими до 
виробничих у відповідності з “Правилами организации и ве-
дения технологического процесса на крупяных предприятиях” 
(Москва, 1981 г.). Завданням лабораторного перероблення 
зерна є отримання круп з найбільшим вмістом цілого ядра за 
найкращого оброблення його поверхні. 

Процес лабораторного перероблення більшості круп’яних 
(рису, проса, вівса, ячменю) і гороху складається з двох осно-
вних етапів: лущення чи видалення квіткових (у гороху - на-
сінних) оболонок і шліфування, тобто зняття тонших, щільно 
прилеглих до ендосперму плодових і насінних оболонок, а та-
кож більшої частини зародка і деякої частини алейронового 
шару. Видалення зародків у 80% ядер може служити одним з 
показників достатнього шліфування крупи. У вівса за шліфу-
вання видаляють, крім того, волоски на поверхні ядра. У греч-
ки виробництво крупи включає тільки лущення – видалення 
плодових оболонок. 

Рис. Рисові крупи, у відповідності до ГОСТ 6292-70, явля-
ють собою оброблені на шліфувальній машині зерна лущено-
го рису, в яких шорстка поверхня і від білого до кремового ко-
лір. Допускаються поодинокі зерна з кольоровими відтінками і 
червоними смужками. Нелущених зерен у крупах допускаєть-
ся не більше 3 шт. у наважці із 100 г зерна. 

Крупи, отримані за лабораторного оброблення рису, міс-
тять як цілі, не дроблені ядра, так і частинки ядра різного 
розміру, що не пройшли крізь сито з отворами діаметром 1,5 
мм. Крім круп, продуктом перероблення рису є кормова муч-
ка, що утворюється в процесі шліфування. До відходів відно-
сять прохід крізь сито з отворами діаметром 3 мм, що виділя-
ється під час визначення крупності і вирівняності зерна, а та-
кож плівки. 

Перероблення. Наважка зерна, яка надходить на робочі 
органи лущильника під дією гумових валків, що обертаються 
назустріч один одному з різною швидкістю, піддається нетри-
валому стисканню і зсуву, що викликає розмикання плівок, які 
охоплюють ядро, але не зрослися з ним. У системі аспірації 
плівки відсмоктуються, після цього ядро повертається пнев-
мотранспортером у збірник-циклон. Шліфування ядра відбу-
вається під дією на нього абразивної поверхні конічного ба-
рабану, сітчастої обічайки і взаємного тертя ядер між собою. 
Шліфована крупка через пневмотраспортер вертається у той 
же збірник-циклон. 

Час лущення і шліфування залежить від особливостей со-
рту, а також стану наважки, і встановлюється індивідуально. 

Технологічна схема 
1. Із проби відібрати дві наважки масою по 100 г.  
2. Встановити у гніздо лущильника збірник плівок з сітчастим 

дном і боковими стінками з сітчастими вікнами. 
3. Засипати наважку рису в збірник-циклон і встановити його 

над бункером лущильника. 
4. Повернути вмикач і тумблер у положення “увімкнено”. 
5. Встановити на реле тривалість часу в секундах, потрібну 

для лущення наважки. 
6. Натиснути кнопку “пуск”, потім “цикл” (сигнальна лампа га-

сне). 
7. Коли цикл лущення закінчується (сигнальна лампа спала-

хує), повернути бункер з наважкою лущеного рису, встанови-
ти його над завантажувальним отвором шліфувального по-
ставу. 

8. Через 10-15 сек. натиснути кнопку “стоп”. 
9. Встановити перехідник (без дна). Плівки зсипати на лоток. 
10. Встановити на реле часу потрібну для шліфування три-

валість. 
11. Натиснути кнопку “пуск”, потім “цикл” (лампочка погасне). 

Цикл шліфування закінчується в момент спалаху сигнальної 
лампочки. Відразу ж натиснути кнопку “стоп”. 

12. Знову увімкнути прилад і через 10-15 сек. натиснути кно-
пку “стоп”. 
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13. Повернути збірник-циклон для розвантаження, відкрити 
заслінку і вивантажити наважку на лоток. 

14. Просіяти крупу крізь сито з отворами діаметром 1,5 мм 
для відокремлення дробленки (мучки). 

15. Зважити шліфовані крупи. 
16. Аналогічно переробити другу наважку. Після перероб-

лення двох наважок вивантажити і зважити плівки. 
17. Очистити прилад, об’єднати і зважити всю мучку, яка 

пройшла крізь сітчасту обичайку за шліфування, з торбочки 
аспіратора, вибрану з середини приладу (йоржом), прохід 
крізь сито 1,5 мм, зметену зі столу. 

За результат аналізу приймають середнє значення двох 
визначень. Допускається різниця між їхнім значеннями що-
найбільше 1%. Якщо різниця перевищує 1%, слід відібрати і 
переробити третю наважку рису і взяти середнє значення 
двох найближчих показників. 

Контроль шліфування. Крупи, отримані після шліфуван-
ня, мають бути рівномірного білого (до кремового) кольору, 
без залишків плодових і насінних оболонок на поверхні. 

Допускаються поодинокі ядра з кольоровими смужками. 
Основна маса ядер має не містити зародка (на його місці по-
мітні заглиблення). 

Процес шліфування має не давати багато подрібнених 
ядер. За шліфування наважки, що містить велику кількість 
ядер з тріщинами чи сортів з крихким ендоспермом, абразив-
ний конус шліфувального барабану слід піднімати, наближа-
ючи до нього гальмівні колодки з еластичної м’якої гуми. 

Просо. З проса виробляють пшоно, що відповідає вимо-
гам ГОСТ 572-60 “Крупа пшено шлифованное”. Пшоно висо-
кої якості має бути яскраво-жовтого кольору, ендосперм скло-
подібної структури. Вміст пошкоджених ядер у крупах має не 
перевищувати 0,5%, нелущених зерен – 0,4%, кількість битих 
ядер – 1%. Битими вважаються ядра, що проходять через 
дротяне сито №056. 

За оцінки якості сортів проса перевага надається сортам з 
крупним зерном округлої форми і середнім вмістом плівок. 
Таке зерно легко піддається переробці, дає високий вихід 
пшона. 

Перероблення. Переробляють просо на крупу на лущи-
льно-шліфувальній установці ЛУП-1М. Між гумовими валками 
лущильного органу відбувається нетривале затискання зерна 
і зсув квіткових оболонок, що вільно охоплюють ядро і 
з’єднуються з ним тільки в одній точці – рубчику. Система ас-
пірації поділяє отриманий продукт на ядра і лушпиння з домі-
шками пилоподібних часток. Шліфують ядра проса аналогічно 
процесу шліфування рису, описаного вище. 

Поверхня добре шліфованого пшона матова, вкрита тон-
ким шаром мучелі, у 70-80% ядер на місці зародка видно за-
глиблення. За достатнього шліфування з поверхні ядер зні-
мається 4-5% мучки. Лущення і шліфування на ЛУП-1М ве-
дуть без поділу наважки на фракції за крупністю. 

Технологічна схема 
1. Встановити ємкість для плівок із сітчастим дном і бокови-

ми стінками. 
2. Засипати наважку проса 50 г у бункер-циклон і встановити 

його над лійкою лущильника. 
3. Повернути ручку вимикача у положення “увімкнено”. При 

цьому спалахує лампочка. 
4. Встановити важіль перемикача швидкостей лущильника у 

належне положення (одноразова операція). 
5. Встановити на реле часу тривалість, потрібну для лущен-

ня (60 сек. або більше, якщо погане зерно). 
6. Натиснути кнопку “пуск”, увімкнути електродвигун приводу 

вентиляторів. 
7. Повернути ручку перемикача праворуч від нейтрального 

положення для увімкнення лущильника. 
8. Підняти важіль перемикача “цикл” догори і відразу ж від-

пустити. Спалахує лампочка циклона, відкривається заслінка 
бункера-циклона. 

9. Після закінчення циклу лущення лампочка гасне. Бункер-
циклон з наважкою лущеного проса встановити над засипною 
лійкою шліфувального поставу. 

10. Через 3-5 сек. натиснути кнопку “стоп”. 
11. Встановити замість ємкості для плівок з сітчастими вік-

нами проміжну ємкість (без дна). 

12. Встановити на реле часу тривалість, потрібну для шлі-
фування проса (60-80 сек.). 

13. Натиснути кнопку “пуск”. 
14. Повернути ручку перемикача від нейтрального положен-

ня ліворуч, вмикаючи шліфувальний постав. 
15. Встановити ручку перемикача “цикл” догори, через 2-3 

сек. відпустити рукоятку. 
16. Коли час циклу минає, заслінка автоматично закриваєть-

ся, двигун шліфувального поставу вмикається і пшоно збира-
ється в бункері-циклоні. 

17. Натиснути кнопку “стоп”. 
18. Повернути циклон у положення для вивантаження, вруч-

ну відкрити заслінку і вивантажити крупи у відповідну ємкість. 
19. Зважити крупи на технічних вагах з точністю до 0,01 г. 
20. Аналогічно переробити другу наважку. Після перероб-

лення двох наважок вивантажити полову зі збірника, зважити. 
Вихід пшона визначають як середнє арифметичне з ре-

зультатів двох повторень у відсотках до взятої наважки. 
Очистити машину і зважити мучку. 
Контроль шліфування: щоденний – за мучкою, періоди-

чний – за забарвленням ядер. 
Ступінь шліфування пшона контролюють методом фарбу-

вання. Наважку шліфованих ядер спочатку поміщають на 1,5 
хв. у 0,025% розчин метиленової синьки в етиловому спирті, 
потім двічі промивають струменем холодної води і на 3 хв. 
занурюють у 0,5% водний розчин червоного конго. Після цьо-
го розчин зливають, а ядра знову промивають під струменем 
води і висушують на повітрі (або між аркушами фільтруваль-
ного паперу). При цьому ендосперм забарвлюється в черво-
ний колір, а оболонки, що залишились – у синій. На добре 
шліфованому пшоні помітні лише поодинокі сині крапки. 

Гречка. Гречані крупи мають відповідати вимогам ГОСТ 
5550-60. Отриманий продукт складається з ядриці і проділу. 
Ядриця – це ядро гречки, звільнене від плодових оболонок, 
не колоте, яке не проходить через сито 1,6×20 мм. Проділ – 
частинки розколотого у процесі перероблення ядра, що про-
ходять через металоткане сито №08. За оцінки якості сортів 
гречки перевага надається сортам з крупним вирівняним зер-
ном. 

Перероблення. Плодові оболонки відокремлюють шля-
хом нетривалого затискання і зсуву. Цей процес здійснюється 
у вальцедековому приладі ЛВС-1 з серповидною робочою зо-
ною і регулярним зазором між вальцем і декою. Величина ро-
бочого зазору залежить від крупності перероблюваної фракції 
і має бути на 0,1 мм меншою за діаметр отворів сита, сходом 
з якого отримана перероблювана фракція зерна. Лущення ви-
конують пофракційно, починаючи з найкрупнішої. 

Продукти лущення з робочої зони потрапляють у напрям-
ний коливний лоток, на якому відбувається їхнє самосорту-
вання, в результаті цього плівки і мучка концентруються пе-
реважно у верхньому шарі. У розшарованому стані продукти 
попадають у розширювальну камеру, де під дією висхідного 
струму повітря полова і мучка відсмоктуються і спрямовують-
ся в осаджувальну камеру, а ядра і не обрушені зерна пада-
ють у збірник. 

Ефективність лущення гречки на ЛВС-1 залежно від круп-
ності фракції коливається в значних межах. Після лущення 
наважка складається із суміші обрушених і не обрушених зе-
рен, тому перероблення ведуть з проміжним відбиранням 
ядер. 

Не лущені зерна гречки відбирають від ядриці і дрібніших 
продуктів лущення шляхом сортування на ситах з отворами 
на 0,2-0,3 мм менше діаметра отворів сит, що характеризують 
крупність даної фракції. При цьому не лущені зерна ідуть схо-
дом, а ядриця і проділ – проходом. Обрушені ядра відокрем-
люють після кожного пропуску фракції через вальцедековий 
станок, а не обрушені спрямовують на повторне оброблення; 
для лущення кожної фракції потрібно зробити від 3 до 15 про-
пусків. У кожній фракції допускається залишок кількох не об-
рушених зерен, які приєднуються для лущення до наступної 
фракції. За лущення найдрібнішої фракції наважки лишається 
необроблений рудяк (кормові відходи), кількість якого має не 
перевищувати 1%. 

Технологічна схема 
1. Зважити пробу масою 500 г. 
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2. Встановити на розсійнику КРЛ-1 сита у порядку зменшен-
ня (за розміром), засипати наважку на верхнє сито, закрити 
розсійник кришкою і закріпити його з ситами. 

3. Увімкнути розсійник на 8 хв. 
4. Після сортування зняти кришку і зсипати зерно, починаю-

чи з верхнього сита, окремо у відповідні ємкості. Кожну фрак-
цію окремо зважити і записати масу в робочий бланк. 

5. Підготувати фракції зерна для лущення, дотримуючись 
наступних правил: 

• якщо верхня фракція не перевищує 80 г, її слід з’єднати з 
наступною фракцією; 

• схід з сита 4,2 мм переробляють завжди окремо; 
• сходи з сит 4,0 і 3,8 мм об’єднують; 
• об’єднують також сходи з сит 3,6 і 3,4 мм; 
• схід з сита 3,2 мм лущать окремо. 
6. Встановити поворотним лімбом робочий зазор ЛВС-1 за 

розміром фракції. 
7. Натиснути кнопку “пуск”. 
8. Засипати зерно у приймальний бункер, найкрупніше зерно 

зсипати з лотка поступово. 
9. Після проходження всієї фракції між вальцем і декою, що 

спостерігається через скло, натиснути кнопку “стоп”. 
10. Висипати наважку із збірника на відповідне сито, відсіяти 

обрушене зерно від не обрушеного і останнє повернути на 
повторне оброблення. Врахувати кількість пропусків. 

11. Описаний у пп. 6-10 процес повторювати для кожної 
фракції. 

12. Наприкінці перероблення наважки все обрушене зерно 
зсипати разом і просіяти крізь сито 1,6×20 мм для відокрем-
лення ядриці від проділу. 

13. Зважити окремо ядрицю і проділ. 
14. Очистити станок йоржиком усередині, щіткою – зовні, зі-

брати мучку. 
15. Полову з приймальника просіяти крізь металоткане сито 

№08 і отриману проходом мучку з’єднати з мучкою за п. 14. 
16. Зважити мучку і полову. 

Контроль за виконанням аналізу полягає у візуальному 
огляді всіх продуктів перероблення: у полові не має бути ці-
лих зерен і ядер гречки, у крупах – частинок полови. 

ЯЧМІНЬ  КРУП ’ЯНИЙ  
У лабораторії виробляють перлові п’ятимірні крупи, що 

відповідно до ГОСТ 5784-60 є повністю звільнене від квітко-
вих плівок і добре відшліфоване ядро. 

Перлові крупи гарного товарного вигляду, з добрим роз-
варюванням можна отримати тільки за перероблення борош-
нистого або напівсклоподібного, достатньо крупного, добре 
вирівняного за розміром, з жовтими оболонками різного відті-
нку і сприятливою для перероблення формою зерна. Зерна 
ячменю з синьо-зеленими чи коричневими оболонками для 
виробництва круп використовувати не слід, бо добру білу 
крупу з нього можна отримати тільки за посиленого шліфу-
вання, що пов’язане з великими втратами сировини та енер-
говитратами. Колір насінних оболонок можна встановити тіль-
ки за лущеним зерном (пенсаком). 

Перероблення. Особливістю будови зерна ячменю є зро-
стання квіткових плівок з плодовими оболонками по всій його 
поверхні. Щільно з’єднані з ендоспермом оболонки ячменю, 
на відміну від оболонок інших круп’яних (рису, проса, гречки, 
вівса), потребують великих зусиль для їхнього видалення. 
Велика міцність ядра і наявність глибокої борозенки потребу-
ють особливої схеми перероблення зерна на крупи. 

Лущення і шліфування досягають послідовним стиранням 
у лабораторній машині (голендері) периферійних шарів – квіт-
кових, плодових і насінних оболонок, частково – алейроново-
го шару і верхніх шарів ендосперму. Це досягається дією на 
зерно абразивного барабана і металічної обечайки, а також 
взаємним тертям зерен. 

За шліфування гострі грані крупинок заокруглюються, кру-
па набуває світлого рівномірного забарвлення. 

Крупа №1 і 2 має подовжену форму, №3, 4 і 5 – кулясту. У 
перлових крупах №1 і 2 недодертими вважаються ядра, що 
мають поза борозенкою залишки квіткової плівки понад чверті 
поверхні зерна. Крім круп, за лабораторного перероблення 
ячменю отримують 50 – 60% мучелі, що відокремлюється у 
вигляді проходу крізь дротяне сито №059. Вміст часток ядра у 
мучці має не перевищувати 5%. 

Перед переробленням проби від неї відокремлюють дріб-
не зерно – прохід сита з отворами 2,2×20 мм, яке не йде на 
перероблення. 

Відповідно до правил ведення технологічного процесу на 
крупозаводі ячмінь переробляють на перлові крупи покраще-
ної якості, вихід якої складає близько 40%. 

Під час шліфування слід мати на увазі, що схід з верхньо-
го сортувального сита з діаметром отворів 3,5 мм, являє со-
бою ще не крупи, а так званий пенсак. 

Технологічна схема 
1. Зважити дві проби зерна масою по 100 г. 
2. Засипати наважку на верхнє сито розсійника Фотеля, за-

крити кришкою, закріпити бічні штанги, увімкнути розсійник на 
5 хв. 
3. Зважити схід з кожного з трьох сит і записати масу в гра-

мах. Об’єднати сходи для перероблення. Якщо прохід ниж-
нього сита складає понад 20%, пробу вважають фуражною і 
на крупи не переробляють. 
4. Встановити на годинниковому механізмі голендера “Сата-

ки” час, потрібний для оброблення зерна, не менше 6 хв. 
5. Увімкнути “пуск”. 
6. Засипати наважку зерна у приймальний бункер, відкрити 

заслінку і випустити зерно самопливом у робочу зону. 
7. Після автоматичної зупинки двигуна голендера (зупинка 

вказує на те, що встановлений для оброблення час вже ми-
нув), вибрати мучку з двох бічних відсіків збірника готових 
продуктів. 
8. Відкрити випускний лючок на 5-10 сек., знову увімкнути 

двигун (вручну). При цьому в середній відсік збірника готових 
продуктів з робочої зони висипаються крупи. 
9. Видалити за допомогою сита №056 з крупи залишки мучки 

і з’єднати її з основною масою мучки, вибраної за п. 7. 
10. Зважити окремо крупи і мучку, записати їхню масу в ро-

бочий бланк. 
Контроль шліфування. Закінчення перероблення визна-

чають за вмістом недодертих ядер, кольором мучки і вмістом 
пенсаку на верхньому ситі (3,5 мм). Кількість недодертих ядер 
у крупах №1 і 2 має не перевищувати 0,7%; пенсаку на верх-
ньому ситі має бути не більше 5%; колір останньої мучки має 
бути близьким до кольору ендосперму, тобто бути майже бі-
лим. Якщо за встановлений час крупи не будуть достатньо 
відшліфовані, наважку знову засипати у голендер і шліфувати 
додатково, збільшуючи час оброблення для борошнистих со-
ртів на 30 сек., для склоподібних – на 1 хв.  
ТАБЛИЦЯ 20.  РОЗМІР ОТВОРІВ СИТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИХОДУ 
КРУП РІЗНИХ НОМЕРІВ 

Діаметр отворів сит, мм Номери круп 
прохід схід 

1 3,5 3,0 
2 3,0 2,5 
3 2,5 2,0 
4 2,0 1,5 
5* 1,5 - 

 *Для крупи №5 схід встановлюють на дротяному ситі №056. 
Крім загального виходу круп, визначають вихід кожного 

номера. Для цього крупи просіюють крізь набір сит (табл. 20). 
У лабораторній практиці трапляються виходи, які переви-

щують або не досягають нормативу (40%), що пов’язане з 
сортовими особливостями ячменю чи з умовами його виро-
щування. 

ОВЕС   
У лабораторних умовах із зерна вівса виробляють шліфо-

вані крупи (без пропарювання). Ці крупи у відповідності до 
ГОСТ 3034-59 “Крупа овсяная” мають складатися з цілих, 
обов’язково шліфованих ядер вівса. Частка битих ядер має 
не перевищувати 1%. Колір круп залежить від забарвлення 
зовнішніх шарів ендосперму і має бути світлих відтінків, пове-
рхня – злегка вкрита мучеллю. У процесі шліфування, звіль-
нені від квіткових оболонок ядра, крім частин, які виділяють у 
інших круп’яних видів, у вівса видаляють ще волоски, які зни-
жують засвоювання крупи. 

Перероблення. У вівса ядро еластичне, здатне витриму-
вати більші механічні навантаження, ніж зерно інших 
круп’яних. Квіткові плівки щільно охоплюють ядро, хоча і не 
зростаються з ним. Спеціального лабораторного приладу для 
лущення вівса нема. Цей процес послідовно здійснюють на 
кількох машинах. У спеціально модифікованій обійці зерно ві-
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вса піддають ударам і тертю об бичі і абразивну поверхню, 
що ніби зішкрібає квіткову плівку. 

Для лущення наважку вівса сортують за крупністю на чо-
тири фракції, при цьому прохід нижнього сита у перероблення 
не йде, це – кормові відходи. Якщо прохід нижнього сита ста-
новить 20% і більше, пробу вважають фуражною і на крупи не 
переробляють. 

Ефект лущення на обійці невисокий: залежно від будови 
зерна кожну фракцію лущать на обійці кілька разів, до того ж 
2-3 рази – без проміжного відбирання ядра. Для відокремлен-
ня обрушених і не обрушених зерен наважку сортують на ла-
бораторному трієрі. Не обрушене зерно повторно пропуска-
ють через обійку, фіксуючи загальну кількість пропусків. Відо-
кремлені луски видаляють за допомогою з’єднаної з обійкою 
аспіраційної машини. Обрушене зерно з усіх фракцій 
з’єднують разом і шліфують на спеціальній лабораторній ма-
шині. Луски, що попали у крупи, відокремлюють на лаборато-
рному сепараторі. 

Технологічна схема 
1. Взяти наважку масою 500 г. 
2. Засипати наважку на верхнє сито розсійника для сорту-

вання вівса “ЯКТА К-294” (“Петкус”), увімкнути розсійник в 
електромережу і сортувати зерно на фракції доти, доки кожна 
фракція не зійде по поверхні у призначений для цього короб. 

3. Кожну східну фракцію окремо зважити. Прохід нижнього 
сита відносять до відходів.  

4. Увімкнути в електромережу обійну машину, засипати у бу-
нкер одну чи дві об’єднані після сортування фракції. Одноча-
сно увімкнути аспіратор для відокремлення лусок. 

5. Повторити лущення без проміжного відбирання ядра двічі-
тричі (залежно від міцності ендосперму). 

6. Увімкнути в електромережу сепаратор “АЛА К-293” (“Пет-
кус”) і налагодити подачу повітря таким чином, щоб забезпе-
чити повне відвіювання лусок. 

7. Засипати змішаний продукт у бункер сепаратора, відрегу-
лювати швидкість подачі суміші направляючим лотком у ро-
бочу камеру. Після відвіювання всіх плівок, що залишилися 
після лущення, зібрати окремо плівки і суміш обрушених та не 
обрушених зерен. 

8. Увімкнути трієр “РОТА К-292” (“Петкус”) в електромережу і 
засипати суміш обрушених і не обрушених зерен у приймаль-
ний бункер. Після розділення чисте ядро залишити у накопи-
чувальній ємкості, не обрушене – спрямувати на повторне 
лущення до повного відокремлення квіткових плівок. Кілька не 
обрушених зерен, що залишились від крупнішої фракції (ма-
сою 10 г), можна приєднати для лущення до дрібнішої. Зали-
шок дрібних не обрушених зерен зважити і віднести до відхо-
дів. 

9. Отримане після всіх пропусків через обійку чисте ядро 
зважити. 

10. Увімкнути машину для шліфування вівсяного ядра УЛШ-
1 в електромережу тумблером “вмикання” (спалахує лампо-
чка); встановити на реле часу тривалість лущення (120-180 
сек.). 

11. Засипати все отримане ядро у приймальний бункер, за-
крити кришкою з ущільненням; увімкнути послідовно тумбле-
ри “пуск”, “цикл”. Після вмикання тумблера “цикл” сигнальна 
лампочка гасне. 

12. Після закінчення циклу (сигнал спалахує) вимкнути ма-
шину, потім знову увімкнути на 10-15 сек. 

13. Вивантажити шліфовані крупи з бункера, пропустити че-
рез аспіратор і зважити. 

14. За різницею маси у п. 9 і п. 13 обчислити вихід мучки, 
який має складати близько 10% від виходу круп. 

15. Відсіяти дроблені крупи через сито з отворами діамет-
ром 1 мм, зважити. 

16. Після перероблення кожної проби зібрати всю полову (з 
аспіратора обійки і сепаратора) і зважити. 

17. Після закінчення аналізів (наприкінці робочого дня) очис-
тити шліфувальну машину від мучки – всередині йоржиком, 
зовні – щіткою. 

Вихід круп обчислюють за відношенням до взятої наважки 
зерна (500 г): масу шліфованих ядер множать на 2 і ділять на 
10. 

Горох. Із насіння гороху в лабораторії отримують крупи, 
що відповідають вимогам ГОСТ 6201-68 “Горох шелушенный 

(лущеный)”. Після перероблення наважка містить два види 
готового продукту: горох цілий лущений полірований з нероз-
діленими сім’ядолями і горох колотий лущений полірований, 
що являє собою півсфери сім’ядолей чи крупні частинки. Їхній 
вихід вираховують окремо. Не лущеного зерна має бути не 
більше 3% чи 10 шт. у наважці 100 г. Крім лущеного гороху, за 
перероблення отримують плівки (насінні оболонки) і кормові 
відходи: подрібнений горох – прохід крізь сито з отворами ді-
аметром 3 мм, схід з сит з отворами діаметром 1,5 мм; січку – 
частинки, які проходять крізь сито з отворами 1,5 мм, але за-
тримуються на ситі з отворами 1,0 мм, а також – мучку, що 
складає прохід крізь сито з отворами 1,0 мм. Січка і мучка 
мають бути повністю видалені з цілого і розколотого гороху, 
подрібненого допускається щонайбільше 0,1% у цілому і 1,0% 
у колотому горосі. 

Перероблення. Знімають насінні оболонки на лаборатор-
ному приладі ЛШЯ-2 зішкрібанням їх за тертя насіння об по-
слідовно розміщенні абразивні диски, металеві частинки ко-
жуха робочої зони і зерен між собою. Прилад дозволяє отри-
мувати у сортів зі слабким змиканням оболонки з сім’ядолями 
крупні, не дроблені частини плівки, які добре піддаються се-
паруванню і видаленню. 

Технологічна схема 
1. Зважити дві проби зерна масою по 100 г. 
2. Перевести тумблер приладу ЛШЯ-2 у положення “робота” 

і помістити наважку у бункер. 
3. На шкалі реле часу встановити належну тривалість обро-

блення, яку визначають дослідним шляхом за стандартними 
сортами: для крупнозерного гороху 90-115 сек., для дрібнозе-
рних сортів 120-180 сек. 

4. Натисканням на важіль увімкнути двигун приладу, при 
цьому наважка переміщується у робочу зону. 

5. Коли заданий час минає, двигун автоматично вимикаєть-
ся, оброблення закінчується. 

6. За допомогою ручки перемістити ротор у крайнє верхнє 
положення і встановити тумблер у положення “розвантажен-
ня”. Під дією власної ваги наважка повністю вивантажується з 
камери у підставлену ємкість. 

7. Обрушене зерно у суміші з плівками помістити у набір сит: 
верхнє з продовгуватими отворами 4,0×20 мм, два середніх – 
з круглими діаметром 3,0 і 1,5 мм, нижче – дно. Крупні части-
ни оболонок, що перебувають на верхньому ситі, розім’яти 
пальцями, щоб вони пройшли крізь сито. 

8. Схід з сита 4,0×20 мм – цілий лущений полірований горох 
зважити. 

9. Схід з сита 3,0 – суміш розколотого лущеного поліровано-
го гороху і оболонок – пропустити через сепаратор “АЛА К-
293” для відокремлення лусок. Увімкнути сепаратор у елект-
ромережу, засипати наважку в приймальний лоток, відрегу-
лювати тягу на відсмоктування оболонок; після проходження 
всієї наважки через аспіраційну колонку, вимкнути прилад, 
висипати із збірників і зважити окремо оболонки і крупи. 

10. Після закінчення аналізів за весь день вибрати мучку і 
січку з мішка-збірника, що закріплений на аспіраторній уста-
новці ЛШЯ-2. Зважити весь продукт, отриманий за робочий 
день, і розділити на кількість проаналізованих наважок – для 
визначення середнього показника виходу борошна і січки. 
Якщо він перевищує 10%, потрібно відрегулювати прилад чи 
зменшити експозицію оброблення. 

Контроль лущення. Ступінь лущення контролюють за 
наявністю не обрушеного зерна, кількості мучки і січки, стану 
поверхні сім’ядолей – вона має бути злегка шорстка, матова, 
але відповідати кольору сім’ядолей. Якщо оброблений горох 
не відповідає цим вимогам, потрібно продовжити оброблення. 
За виявлення розходжень, що перевищують 1%, слід взяти 
для перероблення ще одну наважку 100 г. 

ОЦІНКА ТОВАРНОЇ  ЯКОСТІ  КРУПІВ  
Усі проби крупів, отримані з певної ДСДС, аналізують в 

один день, щоб уникнути зміни кольору. Після вироблення 
крупів проби для подальшого аналізу зберігають у прохолод-
ному, захищеному від світла місці. 

Колір крупів визначають за денного розсіяного світла. По-
чинати аналіз потрібно обов’язково з сорту, колір крупів і кон-
систенція якого вже відомі. 

Аналіз крупів рису. Із проби шліфованого рису беруть 
наважку 5 г з точністю до 0,01 г і розбирають на ціле і дроб-
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лене ядро. До дроблених відносять розколоті ядра рису мен-
ше 2/3 нормального. Всі інші крупи відносять до цілих ядер. 
Зважують дроблений рис і обчислюють його вміст у відсотках. 
Віднявши від 100% отриману цифру, знаходять вміст у крупах 
цілого ядра. 

Аналіз крупів проса (пшона). Якість пшона оцінюють за 
наважкою 50 г, виділеної з проби, отриманої після визначення 
відсотку його виходу. 

Основним показником є колір пшона, який визначають ві-
зуально. Для цього частину наважки розсипають тонким су-
цільним шаром на чорному аркуші паперу чи темній розбірній 
дошці. Забарвлення пшона позначають одним і з наступних 
кольорів: яскраво-жовтий, жовтий, жовтий з сірим відтінком, 
світло-жовтий з сірим відтінком, кремовий, світло-кремовий 
(обидва також можуть мати сірий відтінок), сірий. 

Одночасно з кольором крупів визначають консистенцію 
пшона, яку характеризують за зовнішнім виглядом як склопо-
дібну, напівсклоподібну чи борошнисту, залежно від того, яка 
фракція з названих переважає. 

Для визначення вмісту пошкодженого ядра у крупах роз-
бирають наважку 10 г і відокремлюють усі пошкоджені ядра. 
До пошкоджених відносять ядра зі зміненим кольором ендо-
сперму, зважують їх і обчислюють вміст у відсотках. 

Контроль пошкодженого ядра у крупах здійснюють так са-
мо, як і зерна під плівками. 

Аналіз крупів ячменю. За пробою масою ~30 г встанов-
люють колір перлових крупів і повноту шліфування (наявності 
борозенки). Крупи можуть мати кремовий (світло-кремовий) 
колір з жовтуватим, іноді зеленуватим, сіруватим чи коричню-
ватим відтінком. 

Відмічають помітну візуально наявність залишків оболо-
нок у глибоких борозенках, недодертого зерна та інших дефе-
ктів перлових крупів. 

Визначення крупності ядра гречки. Як правило, крупне, 
добре вирівняне за розміром зерно гречки забезпечує крупне 
рівномірне ядро. Крупне ядро краще очищається від насіння 
бур’янів і не обрушених зерен гречки, а також має вищу хар-
чову цінність за рахунок відносно великих розмірів зародку і 
вмісту біологічно активних речовин. 

Під крупністю ядра розуміють вміст у відсотках до вихідної 
наважки фракції, отриманої сходом з сита з круглими отвора-
ми діаметром 3,8 мм. 

Хід аналізу 
1. З точністю до 0,01 г зважити на технічних вагах наважку 

круп масою 100 г. 
2. Помістити наважку на сито розсійника КРЛ-1 з діамет-

ром отворів 3,8 мм, під ним розмістити днище розсійника. 
Укомплектувати розсійник нижче днища будь-якими ситами, 
закрити кришкою і здійснити сортування протягом 3 хв. 

3. Зсипати східну фракцію в лоток і зважити, розрахувати 
відсоток з точністю до 0,1. 
КУЛІНАРНА  ОЦІНКА КРУПІВ  І  ЗЕРНА БОБОВИХ  ВИДІВ 

Кулінарні достоїнства крупів і зерна бобових видів оціню-
ють після варіння органолептично за смаком, кольором і стру-
ктурою. Крім того, враховують тривалість варіння у зернобо-
бових і коефіцієнт розварювання (збільшення початкового 
об’єму чи маси). 

Крупи і зерно варять у спеціальному приладі – електрово-
дяній бані (типу ПОР-1 чи ПКО-1). Спосіб варіння дозволяє 
отримувати розсипчасту, крутої консистенції кашу, що забез-
печує порівняльну оцінку сортів. Варіння на пару дає можли-
вість дослідити проби у порівняльних умовах, виключає при-
горання чи розрідження. 

Хід аналізу 
1. Наважки крупів чи зерна бобових масою по 50 г зважити 

на технічних вагах з точністю до 0,1 г. 
2. Наважки (крім гречаних, вівсяних крупів і зерна бобових 

видів) двічі промивають холодною водою. 
3. Влити у циліндри для варіння воду з температурою 100ºС 

(жорсткість 10-15 мг-екв. на 1 л) і засипати туди ж наважки 
крупів. 

4. Додати на кожну наважку по 1 г солі (зерно бобових видів 
варять без солі). 

5. Циліндри закрити кришками і встановити в отвори прила-
ду, в якому має закипіти вода. 

Деяку особливість має готування рису. Наважку рису 50 г 
поміщають у циліндр з 90 см3 киплячої води. За 10 хв. до за-
кінчення варіння доливають ще 10 см3 води, але холодної 
(10-16º). Це додає каші більшу розсипчастість. 

Залежно від виду крупів варіння триває 40-180 хв. (табл. 
21). Готовність встановлюють органолептично. 
ТАБЛИЦЯ 21. ДОЗУВАННЯ ВОДИ Й ОРІЄНТОВНА ТРИВАЛІСТЬ 
ВАРІННЯ РІЗНИХ ВИДІВ КРУПІВ 

Назви крупів  
(зерна бобових видів) 

Кількість води, см3 Тривалість варіння, 
 хв. 

Рис 100 40-50 
Пшоно 100 40-50 
Ядриця гречана 100 40-50 
Перлова 150 150-180 
Вівсянка 125 100-120 
Горох 200 110-180 
Квасоля 200 120-180 
Чина 200 130-180 
Нут 200 160-180 
Сочевиця  175 45-90 

ВИЗНАЧЕННЯ  КОЕФІЦІЄНТА РОЗВАРЮВАННЯ  КРУПІВ 
(ЗА ОБ ’ЄМОМ )  

Підготовлену до варіння пробу занурюють у вимірюваль-
ний циліндр, в який налито 100 см3 води кімнатної температу-
ри (18…20º). За різницею рівнів води до і після засипання кру-
пів визначають її об’єм до варіння. 

Гречані і вівсяні крупи висипають у сухий мірний циліндр, 
злегка постукуючи по ньому для вирівнювання поверхні крупів 
і вимірюють їхній об’єм. 

Об’єм визначають безпосередньо в циліндрі, в якому вона 
варилась. Для цього невеликою металевою лінійкою вимірю-
ють висоту від верхнього краю циліндра до поверхні каші. Рі-
зниця в об’ємах циліндра і верхньої, незаповненої його час-
тини, відповідає об’єму каші. Вимірюють щонайменше тричі. 

Коефіцієнт розварювання (Кр) обчислюють за формулою: 

кр

к
р V

VК = , 

де: Vк – об’єм каші, см3; 
 Vкр – об’єм крупи до варіння, см3. 

Для зручності визначення коефіцієнтів розварювання за-
пропоновано таблицю, в якій певні значення коефіцієнтів від-
повідають висоті незаповненої частини циліндра, в якому ва-
рилася каша (додаток 2). 

Коефіцієнти розварювання крупів перебувають у таких 
межах: 
Рисові  
пшоно 
гречані 

4,3-5,2 
4,0-5,2 
3,2-4,0 

перлові 
вівсяні 

5,5-6,6 
3,3-4,1 

Визначення коефіцієнта розварювання зерна бобових 
видів (за масою). Коефіцієнт розварювання бобових крупів 
дорівнює відношенню маси зерна після варіння до маси сухо-
го зерна. 

Коефіцієнт розварювання зерна перебуває в таких межах: 
Гороху 
квасолі 
чини 

2,3-2,6 
2,1-2,5 
2,2-2,7 

нуту 
сочевиці 

2,0-2,3 
2,2-2,8 

Кулінарна оцінка крупів. Після вимірювання об’єму каші 
круговим рухом столового ножа кашу відокремлюють від сті-
нок циліндра. Перевертають циліндр над тарілкою і, постуку-
ючи по дну, викладають на неї кашу. Добре і правильно зва-
рена каша не розвалюється і зберігає на тарілці форму цилі-
ндра. 

Охолоджені до кімнатної температури проби оцінюють за 
кольором за доброго денного освітлення. Для каші з пшона і 
перлових крупів застосовують ті ж градації кольору, що і за 
аналізу відповідного виду крупів. 

Спеціалісту, що аналізує крупи на кулінарні якості, нале-
жить добре уявляти собі кольори і відтінки, якими характери-
зується той чи інший вид каші. Для полегшення підрахунків 
середніх показників (табл. 22) колір каші слід записувати у 
робочі бланки у балах. 

Смак каші оцінюють за дев’ятибаловою шкалою: вищій 
бал (9) дають пробі, що має добре виражений смак і аромат, 
характерні для даного виду продукту, без сторонніх присмаків 
і запахів. Порівнюють із пробами каші сортів, смак і аромат 
яких відомі дегустаторам. Наявність кислого, гіркуватого чи 
інших присмаків, так само як і відсутність насиченого натура-
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льного смаку та аромату каші, дають підстави знизити оцінку 
на 1-3 бали. 

Найнижчим балом (1) оцінюють пробу, крупа якого зіпсо-
вана дією зовнішніх чинників, унаслідок цього каша зовсім не 
придатна для вживання. 

Консистенцію каші визначають на основі зовнішнього 
огляду і дегустації. Вівсяну кашу оцінюють як напівв’язку чи 
в’язку, у всіх інших видів вона може бути розсипчастою або 
напіврозсипчастою. 
ТАБЛИЦЯ 22. ОЦІНКА КОЛЬОРУ КАШІ, БАЛІВ 
Вид каші Колір  Бали 

Пшоняна яскраво-жовтий 
жовтий 
світло-жовтий 
кремовий, світло-кремовий із сірим відтінком (чи без нього) 
сірий, змінений у результаті пошкодження ядер 

9 
7 
5 
3 
1 

Рисова білий чи білий з кремовим відтінком 
світло-кремовий 
кремовий 
кремовий з сірим відтінком 
сірий, що характеризує продукт, як непридатний для їжі 

9 
7 
5 
3 
1 

Гречана світло-коричневий 
коричневий 
коричневий з ліловим відтінком 
ліловий 
колір, що відрізняється від нормального, характерного для гре-
чаної каші 

9 
7 
5 
3 
1 

Вівсяна світло-коричневий 
кремовий, кремовий з коричневим відтінком 
кремовий з коричневим відтінком 
коричневий, світло-коричневий, сірий 
колір, що відрізняється від нормального, характерного для вів-
сяної каші 

9 
7 
5 
3 
1 

Перлова  світло-кремовий (з жовтуватим відтінком чи без нього) 
кремовий, кремовий з коричневим відтінком 
кремовий з коричневим відтінком 
коричневий, сірий 
колір, що відрізняється від нормального, характерного для пе-
рлової каші 

9 
7 
5 
3 
1 

Кулінарна оцінка зерна бобових видів. Вперше огля-
дають проби через 90 хв. після початку варіння гороху, квасо-
лі, чини, нуту і через 30 хв. після початку варіння сочевиці, а 
потім повторюють через кожні 10-15 хв. до повної готовності, 
яку визначають органолептично, злегка натискаючи ложкою 
на окремі зерна. Основний показник готовності – м’якість бі-
льшості зерен. Зварене зерно кладуть на шовкове сито для 
видалення надлишків води, потім викладають на тарілку, 
охолоджують і зважують з точністю до 0,1 г. Після зважування 
органолептично оцінюють колір, смак, розварювання. 

Колір звареного зерна характеризується тими ж показни-
ками, що й сухого. Смак оцінюють за дев’яти баловою шка-
лою. Найвищу оцінку (9) дають пробам з приємним, злегка 
солодкуватим (горох) смаком, характерним для кожного виду, 
ніжного борошнистого чи маслянистою (квасоля) консистенці-
єю, без сторонніх присмаків і запахів. За наявності сторонніх 
присмаків і запахів слабкої інтенсивності (присмак сирого тур-
непсу, неприємний запах тощо) оцінка знижується на один 
бал, за сильніших присмаків і запахів, а також наявності твер-
дого, погано розвареного зерна вона може бути знижена на 2-
3 бали. 

Одночасно з оцінкою смаку за дегустації проби визнача-
ють її розварювання. Рівномірне розварювання має проба, в 
якій щонайменше 95% зерна має м’яку консистенцію, легко 
розжовується і зберігає цілісність до моменту готовності. В 
іншому випадку розварювання вважається нерівномірним. 
ВИЗНАЧЕННЯ  ЕКСТРАКТИВНОСТІ  ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ  

Оцінюють екстрактивність зерна дослідних сортів ячменю 
наступним чином. 

У перший день аналізу слід приготувати солодову витяж-
ку. Для цього: 

1. Розмолоти 600 г сухого солоду так, щоб розмелений про-
дукт повністю проходив крізь сито з металевою сіткою №1. 

2. Подрібнений солод залити дистильованою водою з розра-
хунку 1:4. Настоювати протягом 2 год. за періодичного помі-
шування. Після цього суміш фільтрують крізь паперовий 
складчастий фільтр. 

3. Визначити концентрацію солодової витяжки, яка має бути 
біля 4%. Попередньо виміряти щільність фільтрату ареомет-
ром, для цього залити витяжку в циліндр і обережно занурити 
ареометр у рідину, до дна циліндра. Після того, як ареометр 
установиться на будь-якій поділці, його слід легким по-
штовхом занурити глибше на одну-дві поділки і зачекати, доки 

він повернеться у початкове положення. Кінцевий відлік на-
лежить зробити через 2-3 хв., це потрібно для вирівнювання 
температури витяжки й ареометра. Відліковують по верхньо-
му краю меніска. Якщо він перебуває між двома поділками 
шкали, беруть верхнє з них. За відліку меніск рідини в цилінд-
рі має бути на рівні очей. Якщо щільність фільтрату виявиться 
вищою за 4,5%, треба розбавити його дистильованою водою 
до належної концентрації і визначити концентрацію солодової 
витяжки ареометром. 

4. Для аналізу відібрати 6 дослідних проб по 120 г і розмоло-
ти на лабораторному млині тонкого помелу з конічними робо-
чими органами (фірми Міаг Брауншвейг, ФРГ) з тим, щоб про-
хід крізь сито з металевою сіткою №056 складав не менше 
85%. 

5. Визначити вологість проб ячменю за допомогою напівав-
томатичної сушильної шафи (фірми Брабендер) за темпера-
тури 105ºС і тривалістю сушіння 3 год. 

6. Розмелений ячмінь ретельно перемішати і зважити на 
технічних вагах від кожної проби дві наважки по 50 г з точніс-
тю до 0,01 г у попередньо зважених сухих стаканах від затор-
ного приладу. 

7. Додати у кожний стакан по 0,1 г тимолу (для попереджен-
ня бродіння) і залити 200 мл солодової витяжки. Вміст стака-
на обережно, уникаючи розбризкування, перемішати, посту-
пово додаючи 50 мл дистильованої води. 

8. Суміш настоювати за температури 14...16ºС близько 15 
год. 

Наступного дня аналізу: 
1. Увімкнути автоматичний заторний прилад, установлений 

на режим визначення екстрактивності ячменю. 
2. Стакани із сумішшю помістити на водяну баню заторного 

приладу, нагріту до 60ºС. Довести температуру в стаканах до 
70ºС, увімкнути мішалки заторного приладу. Автомат підтри-
мує цю температуру протягом однієї години. 

3. Через годину вимкнути мішалки, після цього почнеться 
автоматичне охолодження вмісту стаканів до температури 
20ºС проточною водою. 

4. Вийняти стакани із заторного приладу і змити мішалки ди-
стильованою водою. 

5. Стакани насухо витерти зовні, поставити на ваги і долива-
ти дистильовану воду з таким розрахунком, щоб масу вмісту 
стакана довести до 500 г. 

6. Вміст стакана профільтрувати через складчастий фільтр. 
Першу порцію, яка містить близько 100 мл, повернути на 
фільтр. 

7. В отриманому фільтраті ареометром визначити масову 
частку екстракту і розрахувати екстрактивність ячменю (Е1) за 
формулою: 

( ) %,
100

3640064,899
1 l

kWlE
−

+−+
=  

де: l – відсоток екстракту в фільтраті за масою; 
 k – відсоток екстракту в солодовій витяжці за об’ємом; 
 W – вміст вологи в ячмені,%. 

 
Перераховують екстрактивність на абсолютно суху речо-

вину (Е2) за формулою: 

W
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−
×

=
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% 

Відхилення за двох паралельних визначеннях має бути не 
більше ± 0,75% від отриманих значень екстрактивності. 
ВИЗНАЧЕННЯ  ЕНЕРГІЇ  ПРОРОСТАННЯ  І  ЗДАТНОСТІ  
ДО ПРОРОСТАННЯ  ЗЕРНА ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ  
1. Відібрати дві проби по 500 зерен і покласти кожну з них в 

установлену в тримачі скляну лійку діаметром 10 см. На кі-
нець лійки надіти коротку гумову трубку із затискачем. Для 
виключення проскакування зерен покласти у спусковий отвір 
лійки шматочок скляної палочки або скляну кульку. Лійку з зе-
рном заповнити водогінною водою кімнатної температури 
(18...20ºС) так, щоб її рівень був на 2 см вище поверхні зерна. 
Після наповнення лійки водою зерна, що спливли, занурю-
ють, ретельно перемішуючи паличкою. 

2. Через 4 год. відкривають і спускають воду. Зерно зали-
шають у лійці на 16-18 год. за кімнатної температури, гумову 
трубку звільняють від затискача. При цьому лійка має бути 
закрита скляною кришкою (чашкою Петрі), на внутрішню по-



П О С І Б Н И К  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Х Л І Б О Р О Б А  2 0 1 2   

 

130 

верхню якої підкладають змочене водою кружальце фільтру-
вального паперу. 

3. На другий день зерно знову заливають водою і залиша-
ють на 4 год. Після цього воду спускають і залишають гумову 
трубку відкритою до кінця пророщування, а лійку знову закри-
вають кришкою з вологим фільтрувальним папером. 

4. Через три доби (72 год.) визначають енергію проростання, 
для цього підраховують зерна, в яких вийшов назовні корін-
чик, включаючи ті, що наклюнулися (з “очком”). Зручніше ра-
хувати непророслі зерна і, віднімаючи їхню кількість від 500, 
визначати кількість пророслих. 

5. Для визначення здатності до проростання у лійці ще дві 
доби (48 год.) залишають лише непророслі за три доби зерна. 

6. Відсоток пророслих зерен у кожній пробі (Х) обчислюють з 
точністю до 0,1 за формулою: 

500
100 АХ ×

= %, 

де: А – кількість пророслих зерен у пробі. 
Приклад. Через три доби у пробі було 32 непророслих 

зерна, а через п’ять діб проросли ще 10 
( ) 6,93

500
10032500

=
×−

=nЕ %,   %6,95
500

10468
=

+
=пЗ , 

де: Еп – енергія проростання; 
 Зп – здатність до проростання. 
Еп і Зп по сорту підраховують як середнє арифметичне з результатів двох 
визначень.  

Результати Еп і Зп заокруглюють до 1%, у нашому прикла-
ді:  Еп = 94%, Зп=96%. 

Відповідно до ГОСТ 10968-72 “Зерно. Методы определе-
ния энергии прорастания и способности прорастания”, розхо-
дження між двома паралельними визначеннями допускають-
ся у відсотках не більше: 

5 – за середньої арифметичної величини 90% і вище; 
7 – за середньої арифметичної величини нижче 90%. 

ДОДАТОК 1 

ТАБЛИЦЯ ЕКВІВАЛЕНТНИХ НОМЕРІВ КАПРОНОВИХ, ШОВКОВИХ 
 І МЕТАЛОТКАНИХ СИТ 

Капронові, 
ГОСТ 1746-71 

 
Шовкові  

 
Металоткані  

полегшені ГОСТ 
4403-77 

обважнені 
ГОСТ 4403-77 

ГОСТ 3924-74 і 
ГОСТ 6613-73 

но-
мер 
сита 

розмір  
отворів, 
мкм 

швей-
царсь-
ка си-
стема, 
№сита 

номер 
сита 

розмір 
отворів, 
мкм 

швей-
царська 
система,   
№сита 

но-
мер 
сита 

розмір 
отворів, 
мкм 

швей-
царська 
систе-
ма,   

№сита 

но-
мер 
сита 

розмір 
отворів, 
мкм 

- - - 7 1250 - - - - 1,25 1250 
- - - - - 18 71 1150 - 1,2 1200 
7 1093 - - - - - - - - - 
8 1013 - - - 22 80 1000 - 1 1000 
- - - 9 900 24 90 900 - 09 900 
9 874 - - - - - - - 085 850 
- - - - - 26 100 800 - 08 800 

10 763 - - - - - - 30 075 750 
- - - 11 710 30 110 710 - 07 700 

11 677 - - - - - - - 067 670 
- - - - - 32 120 630 36 063 630 

12 596 - - - - - - - 060 600 
13 619 - - - - - - - - - 
14 564 - - - 34 130 560 - 056 560 
- - - - - 36 140 530 40 053 530 

15 517 - 15 500 40 150 500 - 05 500 
16 475 - - - - - - - - - 
- - - - - 42 160 450 - 045 450 

17 438 - - - - - - - - - 
18 405 1 19 400 46 170 400 - 042 420 
19 420 - - - - - - 50 040 400 
20 394 - - - - - - - - - 
21 370 - - - - - - - - - 
- - 2 21 360 50 190 360 - 0355 355 

23 329 3 23 315 54 200 315 - 0315 315 
25 294 - - - - - - - - - 
- - 4 25 280 56 210, 

230 
280 - 028 280 

27 264 - - - - - - - - - 
29 258 5 27 250 66 250 250 - 025 250 
32 226 - - - - - - - 0224 224 
35 219 6 29 220 72 280 220 - - - 
38 200 7 32 200 - - - - 02 200 
- - - 35 180 - - - - 018 180 

43 165 8 - - - -     
- - 9 38 160 - - - - 016 160 

46 156 - - - - - - - - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

49 143 - - - - - - - - - 
- - 10 43 140 - - - - 014 140 

52 142 - - - - - - - - - 
55 132 - - - - - - - - - 
58 122 11 46 125 - - - - 0125 125 
61 114 14 55 110 - - - - 0112 112 

Капронові, 
ГОСТ 1746-71 

 
Шовкові  

 
Металоткані  

полегшені ГОСТ 
4403-77 

обважнені 
ГОСТ 4403-77 

ГОСТ 3924-74 і 
ГОСТ 6613-73 

но-
мер 
сита 

розмір  
отворів, 
мкм 

швей-
царсь-
ка си-
стема, 
№сита 

номер 
сита 

розмір 
отворів, 
мкм 

швей-
царська 
система,   
№сита 

но-
мер 
сита 

розмір 
отворів, 
мкм 

швей-
царська 
систе-
ма,   

№сита 

но-
мер 
сита 

розмір 
отворів, 
мкм 

64 106 - - - - - - - - - 
67 99 16 61 100 - - - - 01 100 
70 93 17 67 90 - - - - 009 90 
73 87 - - - - - - - - - 
76 82 20 73 80 - - - - 008 80 
- - 25 76 71 - - - - 0071 71 

ДОДАТОК 2 

1. ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА РОЗВАРЮВАННЯ 
ПЕРЛОВИХ КРУПІВ, ПШОНА І РИСУ 

Об’єм крупів, см3 Відстань від краю циліндра 
до поверхні каші, см Коефіцієнт розварювання 

35 2,3 6,0 
35 2,4 5,9 
35 2,5 5,8 
35 2,6 5,7 
35 2,7 5,6 
35 2,8 5,5 
35 2,9 5,4 
35 3,0 5,3 
35 3,1 5,2 
35 3,2 5,1 
35 3,3 5,0 
35 3,4 4,8 
35 3,5 4,7 
35 3,6 4,6 
35 3,7 4,5 
35 3,8 4,5 
37 3,0 5,1 
37 3,1 5,0 
37 3,2 4,9 
37 3,3 4,8 
37 3,4 4,7 
37 3,5 4,6 
37 3,6 4,4 

 2. ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА РОЗВАРЮВАННЯ 
ВІВСА 

Об’єм крупів, см3 Відстань від краю циліндра 
до поверхні каші, см Коефіцієнт розварювання 

45 3,0 4,2 
45 3,1 4,1 
45 3,2 4,0 
45 3,3 3,9 
45 3,4 3,8 
45 3,5 3,8 
45 3,6 3,7 
45 3,7 3,6 
45 3,8 3,5 
45 3,9 3,4 
45 4,0 3,3 

3. ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА РОЗВАРЮВАННЯ 
ВІВСА 

Відстань від краю циліндра до поверхні каші, см Об’єм 
крупів  3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 

60 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 
61 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 
62 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 
63 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 
64 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 
65 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 
66 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 
67 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 
68 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 
69 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 
70 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 
71 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 
72 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 
73 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 
74 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 
75 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 
76 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 
77 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 
78 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 
79 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 
80 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 

ЧАСТИНА  2 .  ХІМІЧНІ  АНАЛІЗИ  РОСЛИННОЇ  
ПРОДУКЦІЇ  

ЗЕРНОВІ  І  ЗЕРНОБОБОВІ  ВИДИ,  КУКУРУДЗА                     
НА ЗЕРНО 

У пробах сортів зернових і зернобобових видів хімічні ла-
бораторії Інституту визначають загальну кількість азоту, а по-
тім обчислюють вміст білка (сирого протеїну). 

У пшениці, жита, кукурудзи, гороху, квасолі, сочевиці та 
інших зернобобових аналізують зерно, у круп’яних культур: 
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рис, гречка, просо – крупи. За оцінки круп’яних якостей вівса і 
ячменю білок визначають у крупах, а за оцінки кормових вла-
стивостей цих видів і пивоварних якостей ячменю – у зерні. У 
зерні кукурудзи визначають також крохмаль і жир, а в зерні 
пивоварного ячменю – крохмаль.  

У деяких випадках для порівняльної оцінки різних видів 
або окремих сортів цих видів, крім білка, визначають вміст 
жиру, крохмалю, клітковини і золи. 

Відбирання і подрібнення середніх проб. Середні про-
би для хімічних аналізів відбирають у такій кількості: зерна 
пшениці, жита – 50 г; вівса, ячменю і зернобобових видів – 
100 г; кукурудзи – 150-200 г; крупи різних видів – 5 г. 

Якщо крім визначення білка у зерні пшениці і жита, а та-
кож у крупах, потрібно виконати й інші аналізи, середню пробу 
відповідно збільшують. 

Розмелюють зерно за двома заходами: спочатку всю віді-
брану пробу подрібнюють на відносно крупні частинки, пропу-
стивши один раз через млин, а потім усю пробу чи її частину 
розмелюють тонше. 

Якщо у пшениці і житі потрібно визначити тільки білок, се-
редні проби цих видів масою 50 г подрібнюють і розмелюють 
на млині “Пірует”. За наявності у лабораторії конусного млина 
середні проби спочатку подрібнюють на млині “Пірует”, а по-
тім знову відбирають із них середні проби масою близько 20 г 
кожна і подрібнюють на частинки розміром не більше 0,5 мм 
на конусному млині, пропускаючи проби один-два рази через 
млин. 

Середні проби зерна ячменю, вівса, зернобобових і куку-
рудзи слід спочатку роздробити на дисковому чи молотково-
му млині і з грубо подрібненої маси відібрати знову середню 
пробу; розмір її буде залежати від кількості аналізів, які нале-
жить зробити. Потім середню пробу і всю подрібнену пробу 
розмелюють до належного стану на лабораторному млині 
“Пірует”. За використання цього млина для розмелу слід бра-
ти 50 г подрібненого зерна з таким розрахунком, щоб воно по-
кривало ніж-пропелер. Якщо проба більша за 50 г, то її роз-
мелюють за два чи більше заходів. Крупи із рису, гречки, про-
са можна зразу розмолоти на конусному млині без попере-
днього дроблення, пропустивши проби через млин двічі, а 
крупи із ячменю і вівса, зерна квасолі – на млині “Пірует”. 

ВИЗНАЧЕННЯ  ЗАГАЛЬНОГО  АЗОТУ  
Визначення азоту ґрунтується на руйнуванні органічної 

речовини сірчаною кислотою в присутності каталізатора. 
При цьому вивільняється азот у формі аміаку, який сполу-

чається із сірчаною кислотою і утворює сірчанокислий амоній. 
За додавання до останнього лугу виділяється аміак, який від-
ганяють і вловлюють титрованим розчином сірчаної кислоти, 
а надлишок кислоти відтитровують лугом. За кількістю аміаку 
визначають вміст азоту. Перемноживши отриману кількість 
азоту на відповідний коефіцієнт, обчислюють вміст білка (си-
рого протеїну). 

 
Реактиви:  

1.Сірчана кислота концентрована (густина 1,84 г/см3), яка не 
містить аміаку.  

2. Янтарна кислота, хімічно чиста. 
3. Селен металічний.  
4. Мідь сірчанокисла.  
5. Калій сірчанокислий.  
6. Натронне вапно гранульоване. 
7. Метиловий червоний – 0,02 г індикатора розчиняють у 100 

мл 60% (краще 96%) етилового спирту. 
8. Комбінований індикатор. Змішують 100 мл розчину ме-

тилового червоного  (1 г метилового червоного розчиняють у 
750 мл 96% етилового спирту) і 50 мл розчину метилового 
синього (1 г метилового блакитного розчиняють у 800 мл 96% 
спирту). У кислому розчині індикатор дає червоно-фіолетове 
забарвлення, у лужному – зелене. У перехідній стадії, за рН 
5,5 індикатор безбарвний. Його зберігають у темній склянці. 
Комбінованим індикатором зручно користуватися у випадку 
титрування за електричного освітлення. 

9. 0,1 Н розчин сірчаної кислоти. 2,8 мл хімічно чистої кон-
центрованої кислоти (густиною 1,84 г/см3) беруть автоматич-
ною піпеткою чи мірним циліндром, вливають у колбу ємністю 
1 л з налитою до половини дистильованою водою і доводять 
до мітки водою. Для приготування кількох літрів розчину сір-

чаної кислоти об’єм води відповідно збільшують. Розчин ре-
тельно перемішують. Приготований розчин не буде точно 0,1 
Н, але його титр визначати не потрібно. 

10. 0,1 Н розчин їдкого натрію. За масових аналізів готують 
10-12 л розчину. Як правило, їдкий натрій вкривається шаром 
карбонату натрію, який утворюється від взаємодії з вуглекис-
лотою повітря. Тому, готуючи розчин, беруть дещо більшу на-
важку, або за розрахунком (наприклад, замість 4 г на 1 л бе-
руть 4,5 г) і перед розчиненням швидко споліскують водою. 
Спочатку готують насичений розчин лугу, для цього обмиту 
водою наважку розчиняють у рівній за масою кількості води. 
Після охолодження розчин залишають на 3-4 тижні у склянці 
чи циліндрі, закритих гумовими корками, домішки карбонату 
натрію при цьому випадають в осад. Розчин лугу обережно 
зливають, щоб його не збовтати, і розбавляють потрібною кі-
лькістю води для отримання 0,1 Н розчину. Розчин їдкого на-
трію змінює свій титр за поглинання вугільної кислоти із пові-
тря, тому його ізолюють, ставлячи в бутель, сполучений із зо-
внішнім повітрям лише через трубку з натронним гранульова-
ним вапном.  

За титрування розчином їдкого натрію не можна користува-
тися бюреткою зі скляним краном, тому що луг “заїдає” його. 

Розчинами лугу і кислоти можна користуватися тривалий 
час, але при цьому слід кожні два тижні перевіряти титр 0,1 Н 
їдкого натрію і встановлювати знову співвідношення між роз-
чинами кислоти і лугу. 
ВИЗНАЧЕННЯ  ТИТРУ  0,1 Н РОЗЧИНУ  ЇДКОГО НАТРІЮ  

Для встановлення титру краще користуватися янтарною ки-
слотою С2Н4(СООН)2, яка не містить кристалізаційної води. Її 
легко отримати у чистому вигляді методом перекристалізації і 
сушіння за кімнатної температури. За наявності хімічно чистої 
янтарної кислоти перекристалізацію можна не робити. Розчин 
янтарної кислоти титрують за кип’ятіння в присутності індика-
тора фенолфталеїну, тому що ця кислота слабка. 

Зважують на аналітичних вагах у скляні бюкси 3-4 наважки 
янтарної кислоти по 0,1-0,2 г. Сушать наважки до постійної 
маси за температури 100ºС, зважують бюкси з точністю до 
0,01 г, а потім кожну з них висипають із бюкса в колбу для ти-
трування і розчиняють у 20-25 мл дистильованої води, а бюк-
си зі слідами янтарної кислоти знову зважують. 

Різниця між результатами двох зважувань показує масу на-
важки. Приготовлені розчини кип’ятять, додають 3-4 краплі 
фенолфталеїну і титрують розчином їдкого натрію до появи, 
не зникаючого протягом 50-60 сек., рожевого забарвлення. 
Приклад розрахунку. На титрування 0,1179 г янтарної ки-

слоти витрачено 21,35 мл 0,1 Н розчину їдкого натрію. Із реа-
кції взаємодії кислоти і лугу С2Н4(СООН)2 + 2NaOH = 
С2Н4(СООН)2 + 2H2O випливає, що одна молекула янтарної 
кислоти еквівалентна двом молекулам їдкого натрію. Тоді 
118,09 : 80,01 = 0,1179 : 21,35, звідси титр 0,1 Н розчину їдко-
го натрію дорівнює: 

Х 003741,0
35,2109,118
01,801179,0

=
×
×

=  г 

 

Із 3-4 визначень беруть середнє. 
Обчислення 0,1 Н розчину їдкого натрію за азотом. 
1 мл точно 0,1 Н розчину сірчаної кислоти відповідає 0,0014 

азоту і еквівалентний 1 мл точно 0,1 Н розчину їдкого натрію. 
Звідси 1 мл 0,1 Н розчину їдкого натрію еквівалентний 0,0014 
г (1,4 мг) азоту. Знаходимо, якій кількості азоту відповідає 1 
мл нашого 0,1 Н розчину їдкого натрію – 0,004 : 0,0014 = 
0,003741 : Х, звідси 

Х = 003131,0
004,0

003741,00014,0
=

× г або 1,31 мг. 

Це і буде титром розчину 0,1 Н їдкого натрію, виражений за 
азотом. 

11. Розчин їдкого натрію густиною 1,26-1,28 г/см3. 1 кг їд-
кого натрію розчиняють у 3 л дистильованої води, фільтрують 
через кілька шарів марлі і через скляну вату, охолоджують до 
кімнатної температури і перевіряють питому масу аеромет-
ром. За розчинення лугу відбувається сильне нагрівання, то-
му його спочатку розчиняють у фарфоровій ступці, безперер-
вно обережно помішуючи товстою скляною паличкою. 

12. Реактив Несслера. 17 г хлорної ртуті розчиняють у 300 
мл дистильованої води у хімічному стакані місткістю близько 
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0,5 см3; 35 г йодистого калію розчиняють у  100 мл дистильо-
ваної води і переливають у склянку ємністю близько 1,5 л з 
міткою 1 л. Потім потроху вливають перший розчин до друго-
го, доки утворений при цьому червоний осад йодистої ртуті 
перестане розчинятися. Переливаючи 20%-й розчин їдкого 
натрію, об’єм отриманого реактиву доводять до одного літра, 
додають розчин хлорної ртуті у склянку, доки знову з’явиться 
незникаючий осад. 

Колір відстояної рідини у склянці має бути світло-жовтий. 
Якщо вона безбарвна, додають ще розчин хлорної ртуті. При-
готовлений реактив обережно зливають у склянку з темного 
скла і зберігають у темному місці. Чутливість реактиву до іону 
амонію після тривалого зберігання знижується. 

13. Каталізатор. Каталізатором є суміш із сірчанокислого 
калію, сірчанокислої міді і селену металічного, взяті у пропор-
ції 100:10:2; яка підвищує температуру кипіння сірчаної кисло-
ти і прискорює спалювання органічної речовини. 

Спочатку в ступці розтирають лише селен, потім туди ж до-
дають сірчанокислу мідь, потім сірчанокислий калій, перемі-
шують і просіюють через сито з отворами діаметром 0,5 мм. 
не просіяну частину знову розтирають. 

14. Вода для титрованого розчину лугу. Дистильована 
вода після її отримання містить велику кількість вуглецевої 
кислоти, яка дуже повільно вивільняється. Для її швидкого 
вивільнення, дистильовану воду кип’ятять у колбі протягом 
півгодини і охолоджують, закриваючи щільно пробкою, яка 
має трубку з натронним вапном. Цей спосіб вивільнення вуг-
лецевої кислоти загальноприйнятий, але за масових аналізів 
краще застосовувати інший, простіший спосіб, пропускаючи 
через дистильовану воду, протягом 10 годин потік повітря, 
очищеного кислотою і водою. У дистильованій воді, яка пере-
буває у рівновазі з повітрям, міститься така незначна кількість 
вуглецевої кислоти, що нею можна знехтувати. 

Прилад для пропускання струменя повітря збирають у та-
кий спосіб. Бутель з водою закривають гумовим корком, через 
який пропущені довга (до дна) і коротка (яка не доходить до 
рівня води в бутлі) скляні трубки. Коротку трубку через запо-
біжну склянку приєднують до водоструменевого насосу, за 
допомогою якого повітря пропускають через воду. Повітря 
очищують, пропускаючи його попередньо через три промивні 
склянки: у першу наливають концентровану сірчану кислоту, 
друга (пуста) є запобіжною, а у третій знаходиться дистильо-
вана вода. Останню склянку з’єднують із скляною трубкою, 
яка пропущена через корок бутеля до дна. 
Обладнання: бюкси металічні, ложечка металева вузька; 

колби конічні кругло- донні з корком Кьєльдаля на 100-550, 
колби прийомні (конічні чи плоскодонні) на 250-300 мл; крап-
левловлювач (насадки Кьєльдаля); холодильники кулькові; 
бюретки на 50 мл; мірні колби на 1 л; хімічні стакани на 500 -
1000 мл; мірні циліндри на 10, 25 і 50 мл; мензурки або мірні 
циліндри на 100 мл; бутелі для титрованих розчинів (на 5-20 
л); лійки звичайні конусоподібні; фарфорова ступка. 

Хід аналізу. За масових визначень загального азоту в ро-
слинах користуються торзійними вагами, які зважують дуже 
швидко. Для прискорення роботи наважки беруть не із повіт-
ряно-сухої, а з абсолютно сухої речовини. Зерно розмелюють 
на борошно, висипають в металевий бюкс (ваговий стакан-
чик), якщо проба має масу близько 20 г. Якщо ж маса проби 
понад 50 г, її висипають на глянцевий папір чи металевий ло-
ток, добре перемішують, розкладають тонким шаром, ділять 
шпателем на квадрати і за можливістю із більшої кількості 
місць відбирають у металевий бюкс близько 20 г речовини, 
щоб вона займала не більше половини бюкса, що полегшує 
сушіння і перемішування матеріалу за набирання наважки 
для аналізу. 

Пробу, яка міститься в бюксі, висушують у термостаті чи 
сушильній шафі за температури 100...105ºС протягом 4 год. і 
охолоджують в ексикаторі, нижнє відділення якого заповнене 
шматочками прожареного хлористого кальцію чи концентро-
ваної сірчаної кислоти на одну третину його глибини. Наважку 
близько 0,50-0,75 г беруть вузькою металевою ложечкою із 
бюкса (ретельно перемішуючи його вміст) на лоточок, виріза-
ний із пергаментного паперу, підігнаний за масою до 150-200 
мг. За допомогою довгого пінцета лоточок з наважкою вво-
дять у суху колбу Кьєльдаля і висипають наважку на дно. 

Якщо швидко відбирають і зважують речовину, то вона не 
встигає поглинути вологу із повітря і наважка буде достатньо 
точною. Із кожної проби беруть дві паралельні наважки. 

При роботі на аналітичних вагах наважку беруть у суху 
довгу пробірку, яка має вільно входити у горло колби Кьєль-
даля. Пробірку з досліджуваною пробою зважують і, помісти-
вши її якнайглибше в колбу Кьєльдаля, висипають розмелене 
зерно. Пробірку знову зважують і за різницею між першим і 
другим зважуванням встановлюють масу наважки. 

Одночасно беруть наважку для визначення вологості. 
У колбу з наважкою дозатором приливають 10 мл концен-

трованої сірчаної кислоти (приблизно 12 мл на 1 г речовини). 
Суміші дають деякий час постояти, коливаючи і повертаючи 
колбу, щоб наважка рівномірно змочилась кислотою і обвуг-
лилась, потім міркою додають близько 0,7 г каталізатора, 
прикриваючи колбу легкою (пустою всередині) скляною проб-
кою або невеликою скляною лійкою, її ставлять у витяжну 
шафу на електричну плитку (колбонагрівач, газовий пальник 
або інший нагрівальний прилад). Щоб запобігти втрат розчину 
від поштовхів під час кипіння, колба весь час має бути нахи-
леною. Слід мати на увазі, що за бурхливого кипіння і трива-
лого спалювання речовини з сірчаною кислотою в присутності 
селена, який входить до складу каталізатора, можливі втрати 
молекулярного азоту. 

Спалювання триває кілька годин, спочатку за слабкого на-
грівання. Після зникнення грудочок нагрівання підсилюють. 
Для змивання часток органічної речовини, які прилипають до 
стінок колби, її час від часу повертають, перемішуючи вміст. 
Спалювання закінчують за появи чистого зеленувато-
блакитного забарвлення рідини, яке зникає після охолоджен-
ня. Якщо на горловині колби і на пробці залишився наліт ор-
ганічної речовини, його змивають невеликою кількістю дисти-
льованої води у охолоджену колбу і знову спалюють до появи 
вказаного вище забарвлення. 

Прилад для спалювання органічної речовини. У лабо-
раторії Інституту для виконання масових аналізів змонтовано 
прилад, який складається із 40 електроплиток. Кожна плитка 
– це спеціально переобладнана лійка для гарячого фільтру-
вання: фабричний нагрівач знято, всередині лійка вкрита вог-
нетривким шамотним матеріалом. На сферичну поверхню по-
кладено спіральний нагрівач, за допомогою якого можна 
отримувати слабкий і сильний нагрів. 

Кожна плитка вмикається в електричну мережу окремо. За 
масових аналізів для спалювання зручна також розрізана на-
впіл уподовж осі азбоцементована труба, обладнана спіра-
лями.  

Відгін аміаку. Після закінчення спалювання органічної 
речовини і охолодження колби пробку споліскують дистильо-
ваною водою і в колбу обережно додають близько 60 мл во-
ди. 

За аналізів відганяють аміак в тій самій колбі Кьєльдаля, в 
якій спалюють органічну речовину. Використовують колби на 
250-500 мл. Якщо в лабораторії є колби Кьєльдаля меншого 
розміру (але не менше, ніж на 100 мл), спалюють у них, а від-
гонку роблять у великих. Для відгонки можна також користу-
ватися плоскодонними або круглодонними колбами із термо-
стійкого скла на 500-700 мл.  

Після переливання рідини із малої колби Кьєльдаля в ін-
шу (більшу), меншу колбу споліскують 5-6 разів невеликими 
порціями дистильованої води, зливаючи їх у відгінну колбу; 
загальний об’єм рідини (з урахуванням лугу, який прилива-
ється) має не перевищувати 200-300 мл. Для запобігання по-
штовхів від кипіння у колбу додають кілька шматочків проми-
тої і прожареної пемзи або кілька скляних капілярів чи намис-
тинок. 

Одночасно готують прийомні колби – конічні (Ерленмайе-
ра) або плоскодонні на 250 мл. У прийомні колби із бюретки 
додають 0,1 Н розчину сірчаної кислоти, кількість мл якої за-
лежить від досліджуваного виду: пшениця, жито, кукурудза, 
рис, ячмінь, гречка, просо, сорго, овес – 20; горох, квасоля, 
нут, чина, сочевиця – 30; соя – 40; люпин – 50. За аналізу ви-
сокобілкових пшениць (з вмістом білка 15% і більше) в при-
йомні колби вливають по 30 мл розчину сірчаної кислоти.  

У кожну прийомну колбу додають 3-4 краплі індикатора, 
комбінованого чи метилового червоного (метилроту) і підста-
вляють колбу під холодильник перегінного апарату Кьєльдаля 
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так, щоб кінчик трубки холодильника обов’язково був зануре-
ний у кислоту. 

Колбу Кьєльдаля ставлять на нагрівальний прилад пере-
гінного апарату і щільно закривають пробкою, яка забезпече-
на краплевловлювачем і спеціальною лійкою; через лійку в 
колбу обережно приливають 40 мл їдкого натрію (густиною 
1,26-1,28 г/см3). Якщо для спалювання органічної речовини 
було взято понад 10 мл концентрованої сірчаної кислоти, то 
кількість лугу відповідно збільшують. 

Луг, який додають у відгінну колбу, розкладає сірчанокис-
лий амоній, при цьому виділяється аміак, який через трубку 
холодильна потрапляє в прийомну колбу з сірчаною кислотою 
і знову утворює сульфат амонію. 

Слід мати на увазі, що концентрованого лугу до колби для 
відгонки приливають у 4 рази більше, ніж було взято концент-
рованої сірчаної кислоти за спалювання. Коли весь луг із лій-
ки потрапить у колбу, швидко затискують гвинтовим затиску-
вачем каучукову трубку або закривають притертий кран, що 
з’єднує лійку із скляною трубкою, яка міститься всередині ко-
лби. Вміст колби обов’язково збовтують. Нагрівання вмісту 
колби без збовтування може привести до вибуху. У холоди-
льник пускають воду. Вмикають нагрівальний прилад. За но-
рмального кипіння через 15-20 хв. відганяється приблизно 70 
– 90% всього аміаку. Тому після закінчення вказаних строків 
(за бурхливого кипіння) кінець холодильника виймають із роз-
чину сірчаної кислоти (але не з колби), після цього кип’ятіння 
триває. Нагрівальний прилад вмикають, коли у колбі для від-
гону залишається не більше 1/3 початкового об’єму рідини. 

Кінець відгонки аміаку перевіряють за реактивом Нессле-
ра (додають одну краплю до 0,5 – 1,0 мл рідини, яка витікає із 
холодильника) або червоним лакмусовим папером. 

Кипіння в колбі Кьєльдаля має не послаблюватися, інак-
ше, кислоту із приймача може засмоктати у відгінну колбу. 
Якщо ж засмоктування почалося, слід вийняти кінець трубки 
холодильника із розчину (але не із прийомної колби) і зразу ж 
опустити, тоді бульбашки повітря пройдуть через трубку у від-
гінну колбу: тиск відновлюється і засмоктування припиняєть-
ся. 

Закінчивши відгонку аміаку, кінець трубки холодильника 
змивають дистильованою водою в прийомну колбу. Потім 
вміст приймальника титрують 0,1 Н їдким натрієм до перехо-
ду малинового забарвлення в зелене при роботі з комбінова-
ним індикатором. За використання метилового червоного че-
рвоне забарвлення переходить у золотисто-жовте. 

Коли забарвлення розчину зміниться в приймальнику ще у 
процесі відгонки, то слід узяти нову наважку і повторити ана-
ліз, наливаючи у прийомну колбу більшу кількість 0,1 Н роз-
чину сірчаної кислоти. Після відгонки аміаку лійки перегінного 
апарату промивають гарячою водою. 

Перегінний апарат Кьєльдаля. Апарат складається із 
відгінної колби (Кьєльдаля чи плоскодонної), краплевловлю-
вача (насадка Кьєльдаля), кулькового холодильника і прийо-
мної колби. У лабораторії обладнано два пристрої по 16 апа-
ратів на загальному штативі, що дозволяє 
виконувати масове визначення азоту. Гу-
мовий корок, який щільно закриває відгін-
ну колбу, крім краплевловлювача, забез-
печено спеціальною лійкою з притертим 
краном, через яку у відгінну колбу швидко 
приливають розчин їдкого натрію, що 
прискорює процес аналізу. За нагріваль-
ний прилад служать колбонагрівачі, які 
вмикаються в електричну мережу кожний 
окремо. 

Обчислення результатів аналізу. Для спрощення підра-
хунків титр розчину лугу виражають у мг азоту, а також вста-
новлюють співвідношення об’ємів титрованих розчинів кисло-
ти і лугу за реакції нейтралізації. Для визначення цього спів-
відношення 20, 30, 40 і 50 мл (залежно від об’єму кислоти у 
прийомній колбі) приблизно 0,1 Н розчину сірчаної кислоти 
титрують розчином їдкого натрію (з відомим титром) з тим же 
індикатором, що і за визначення азоту. 

Розрахунок ведуть за формулою: 

% азоту = ( )
Н
баТ 100×−× ,  

де: Т – титр 0,1 Н розчину їдкого натрію, виражений у міліграмах азоту; 
 а – кількість мл 0,1 Н їдкого натрію, використаного на титрування, набра-
ного в прийомну колбу об’єму 0,1 Н сірчаної кислоти; 

 
б – кількість мл 0,1 Н їдкого натрію, витраченого на титрування 0,1 Н сірча-
ної кислоти, яка не вступила в реакцію з аміаком після його відгону; 
 Н – наважка абсолютно сухої речовини (мг), взятої на аналіз. 

Приклад розрахунку: наважка подрібненого зерна 740 
мг. На 20 мл розчину 0,1 Н сірчаної кислоти, налитої в прийо-
мну колбу, витрачено 20,6 мл 0,1 Н розчину їдкого натрію. На 
титрування сірчаної кислоти, яка не вступила в реакцію, ви-
трачено 5,2 мл 0,1 Н розчину їдкого натрію, виходить 20,6 –
5,2 = 15,4 мл розчину 0,1 Н їдкого натрію відповідають азоту 
відігнаного аміаку. 

Титр 0,1 Н розчину їдкого натрію за азотом дорівнює, на-
приклад, 1,32 мл, при цьому:  

% азоту = 
( ) 75,2

740
1002,56,2032,1

=
×−

. 

Контрольний дослід. За спалювання органічної речови-
ни і відгонки аміаку часто використовують недостатньо чисті 
реактиви, тому слід вносити поправку для кожної нової партії 
реактивів, які використовують, визначаючи у них вміст азоту, 
мг. Для цього проводять контрольне спалювання без наважки 
речовини, відгонку та інші операції з тією ж кількістю реакти-
вів, які застосовують за проведення аналізу. 

Отриману кількість азоту в реактивах обчислюють за кіль-
кістю азоту в наважці досліджуваної речовини. Записи ведуть 
у формі (додаток 3). 

Приклад розрахунку поправки на реактиви: на титрування 
20 мл розчину 0,1 Н сірчаної кислоти, налитої в прийомну ко-
лбу, використано 20,6 мл 0,1 Н розчину їдкого натрію. Для ти-
трування сірчаної кислоти, яка не вступила в реакцію, пішло 
20,35 мл  

0,1 Н розчину їдкого натрію (середнє з трьох визначень), 
тоді 20,6 – 20,35 = 0,25 мл розчину їдкого натрію відповідає 
азоту відігнаного аміаку. Титр 0,1 Н їдкого натрію по азоту до-
рівнює, наприклад, 1,32 мг, поправка на реактиви дорівнює 
1,32×0,25 = 0,33 мг азоту. Приведений раніше розрахунок з 
урахуванням поправки на реактиви, набирає такого вигляду: 
азоту (мг) у наважці = 1,32 × (20,6 –5,2) – 0,33 = 20; 

% азоту = 70,2
740

10020
=

×  

Розходження в кількості азоту між паралельними визна-
ченнями мають не перевищувати 2%, якщо знайдений відсо-
ток азоту прийняти за 100. Таким чином, за вмісту 3% азоту в 
речовині розходження між паралельними визначеннями має 
бути не більше 0,06%, а при 6%-0,12 і т.д. 

Для кожної проби беруть середнє із двох паралельних ви-
значень азоту і обчислюють відсоток білка (сирого протеїну), 
перемножуючи на відповідний коефіцієнт залежно від виду 
рослин: 5,7 для пшениці, жита, вівса, ячменю (крім пивоваре-
ного) і 6,25 – для всіх інших зернових, пивоварного ячменю і 
зернобобових.  

  ВИЗНАЧЕННЯ  БІЛКА (СИРОГО ПРОТЕЇНУ )                     
НА ПРИЛАДІ  СИСТЕМИ  

Кьєльтек-Авто-1030-Аналізатор (фірми Текатор, 
Швеція) (рис.15) 

Ця методика призначена для визначення вмісту масової 
частки сирого протеїну в зерні, макусі, шроті, гірчичному по-
рошку, які одержують за перероблення олійних видів, а також 
поширюється на широкий асортимент проб, до складу яких 
входить азот. 

Під “сирим протеїном” розуміють сумарну кількість азоту, 
який визначають методом Кьєльдаля з подальшим перераху-
нком на білок. Метод включає три основні етапи: дигеруван-
ня, дистиляцію та титрування. 

ДОДАТОК 3 

Форма запису даних у журнал 
 

Маса, мг 
Кількість їдкого натрію, 
витраченого на титру-
вання кислоти, мл 

% до абсолю-
тно сухої ре-
човини Назва 

сорту 
(код) 

Но-
мер 
колби лото-

чка 

лоточка 
з наваж-
кою 

на-
важ-
ки 

Кількість 
сірчаної 
кислоти 
у прийо-
мній ко-
лбі, мл 

за встановлен-
ня співвідно-

шення 

після 
відгонки 

Різни-
ця між 
титру-
ван-
нями, 
мл 

Титр 0,1 
Н роз-
чину їд-
кого на-
трію за 
азотом, 
мг 

Вміст 
азоту 
в на-
важ-
ці, мг 

По-
прав-
ка на 
реак-
тиви, 
мг 

азоту 

Вміст 
азоту в 
наважці 
за різни-
цею по-
правки, 
мг 

азоту білка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Суть методу. Визначення азоту ґрунтується на дигеру-
ванні органічної речовини сірчаною кислотою у присутності 
каталізатора. 

Весь, вивільнений при цьому азот, переходить у сульфат 
амонію (NH4)2SO4. Останній у лужному середовищі виділяє 
аміак, який у результаті парової дистиляції відганяється в 
прийомну колбу з борною кислотою та змішаними індикатор-
ними добавками.  

Заключною процедурою вимірювання є титрування з ви-
користанням стандартного розчину кислоти і завершенням 
процесу за зміною кольору індикатора. 

За кількістю аміаку визначають вміст азоту. Множенням 
знайденої кількості азоту на відповідний коефіцієнт розрахо-
вують вміст білка (сирого протеїну). 

Підготовка проби для проведення визначення. Проби 
зерна (20÷50 г) розмелюють на млинку “Циклотек” (ø сита 0,8-
1,0 мм), висушують у сушильній шафі протягом чотирьох го-
дин за температури 100...105ºС. Охолоджують в ексикаторі, 
нижній відділ якого заповнений шматочками прожареного 
хлористого кальцію. 

Наважки беруть на аналітичних або торзійних вагах у дво-
кратній повторності. У пробірки з наважками додають близько 
0,7 г каталізатора і 12 мл концентрованої сірчаної кислоти на 
1 г досліджуваної речовини.  

Суміші дають деякий час постояти, щоб наважка рівномір-
но просякла кислотою. 

Спалюють проби на приладі для спалювання за Кьєльда-
лем виробництва фірми Текатор – дигестері із вмонтованим 
терморегулятором і центровим дисплеєм. 

Пробірки вставляють у гнізда дигестера, накривають сек-
ційною кришкою з витяжним пристроєм у комплекті з водяним 
аспіратором, закривають тепловими заслінками. 

Спалюють за температури 420 ± 10ºС протягом 2-3 год. 
(залежно від вмісту протеїну в пробах) до появи чистого (без 
жовтого відтінку) зелено-блакитного забарвлення, яке зникає 
після охолодження (за використання пігулок Кьєльтабз блаки-
тний колір після охолодження не зникає). 

Слід звернути увагу на те, що на початковій стадії дигеру-
вання, коли проходить бурхливе виділення газоподібних про-
дуктів унаслідок високої швидкості реакції з кислотою, перші 
5-10 хв. витяжний блок має працювати в режимі максималь-
ної швидкості струменя води. Потім витрати води слід змен-
шити (1,5 л/хв.), щоб на наступних етапах дигерування пари 
кислоти залишалися в пробірках. Для мінімалізації випарову-
вання кислоти в довкілля важливо понизити ступінь аспірації 
до потрібного рівня.  

Крім того, за тривалого спалювання та бурхливому кипінні 
речовини з сірчаною кислотою в присутності селену, який вхо-
дить до складу каталізатора, можливі втрати молекулярного 
азоту. 

Спалені проби охолоджують до 50ºС, пробки споліскують 
дистильованою водою і в пробірки додають ще приблизно по 
60 мл дистильованої води, після цього проба готова для ви-
значення. 

Корки на секційній кришці миють спочатку звичайною во-
дою, споліскують дистильованою, злегка підсушують і накри-
вають наступну партію пробірок. 

Хімічні реактиви: кислота сірчана, х.ч., густина 1,84 г/см3; 
кислота соляна, х.ч. фіксанали 0,1 Н; вода дистильована; на-
трію гідроксид, х.ч.; мідь сірчанокисла, х.ч.; калій сірчанокис-
лий, х.ч.; селен металічний; кислота борна, х.ч.; бромкрезо-
ловий зелений; метиловий червоний, х.ч.; спирт етиловий ре-
ктифікований. 
ГОТУВАННЯ  ХІМІЧНИХ  РОЗЧИНІВ ,  ПОТРІБНИХ  ДЛЯ  

РОБОТИ СИСТЕМИ  
Кьельтек-Авто-1030-Аналізатор 

1. Готування 0,1 Н розчину соляної кислоти.  
0,1 Н розчин кислоти соляної готують із фіксаліну. 

2. Готування 40% розчину гідроксиду натрію. 
Зважують 400 ± 0,001 г лугу, переносять у фарфоровий 

стакан, поступово додають 600 см3 дистильованої води, су-
міш постійно перемішують скляною паличкою. Коли розчин 
охолоне (до 40...50ºС), його переливають у робочий бутель 
місткістю 10 л і готують наступну порцію розчину лугу. 

3. Готування каталізатора 

Зважують 2 ± 0,001 г металічного селену, наважку пере-
носять у ступку і розтирають її до стану порошку. Потім зва-
жують 10 ± 0,001 г сірчанокислої міді і 100 ± 0,001 г сірчаноки-
слого натрію. Ці наважки переносять у ступку з розтертим се-
леном. Суміш ретельно перемішують, розтирають, просіюють 
через сито (ø 0,5 мм). одержаний каталізатор зберігають у 
скляному посуді з притертою пробкою. 

Можна користуватися каталізатором фірми Текатор – таб-
летками Кьєльтабз. 

4. Готування 0,1% розчину бромкрезолового зеленого 
У скляний стаканчик (на 100 мл) переносять наважку 0,1 ± 

0,001 г індикатора бромкрезолового зеленого, додають 50 мл 
етилового спирту, перемішують скляною паличкою до повного 
розчинення індикатора. Розчин із стаканчика переносять у мі-
рну колбу місткістю 100 мл. Стаканчик споліскують спиртом і 
знову розбавлений розчин переносять у колбу; об’єм мірної 
колби доводять спиртом до мітки. 

5. Готування метилового червоного 
Розчин метилового червоного готують так само, як і роз-

чин бромкрезолового зеленого (див. п. 4), тільки замість бро-
мкрезолового зеленого береться наважка 0,1 ± 0,001 г метил-
ового червоного. 

6. Готування розчину борної кислоти з індикаторами. 
Зважують 100 ± 0,001 г борної кислоти. Наважку перено-

сять у бутель на 10 л. Перед цим 10 л дистильованої води 
кип’ятять протягом 15 хв. У бутель з борною кислотою дода-
ють 5-6 л гарячої (70ºС) дистильованої води і ретельно пере-
мішують до повного розчинення наважки. Потім додають 100 
мл 0,1% розчину бромкрезолового зеленого і 70 мл 0,1% роз-
чину метилового червоного. Розчин у бутлі доводять до мітки, 
перемішують. 

Коригування. Коригують 1% борну кислоту за такою ме-
тодикою. У прийомну колбу із бутля відбирають 25 мл розчи-
ну борної кислоти, додають 100 мл дистильованої води. Якщо 
розчин у колбі червоного кольору, його титрують 0,1 Н розчи-
ном гідроксиду натрію до нейтрального сірого забарвлення. 
Підраховують об’єм розчину гідроксиду натрію, потрібного 
для коригування розчину борної кислоти у бутлі на 10 л за 
формулою: кількість 0,1 Н лугу = кількості мл титранту × 40. 
Додають знайдену кількість лугу до розчину борної кислоти, 
ретельно перемішують. Готовий до використання розчин бор-
ної кислоти з індикатором має бути темно-зеленого кольору. 

 Для досягнення точних результатів аналізу на вміст у 
пробах азоту, протеїну слід бути абсолютно впевненим у пра-
вильній концентрації соляної кислоти (HCl), тому що це може 
призвести до грубих помилок.  

Як стандартну речовину за визначення концентрації тит-
ранту використовують карбонат натрію. Приблизно 10 г без-
водного карбонату натрію (Na2CO3) висушують протягом 2 го-
дин за 200ºС. Після охолодження у ексикаторі зважують 0,4 г 
стандартної речовини на аналітичних вагах. Наважку (W1) пе-
реносять у прийомну колбу, додають 40 мл дистильованої 
води та 10 крапель змішаного індикатора (0,1 г бромкрезоло-
вого зеленого і 0,1 г метилового червоного в 100 мл етанолу). 
Титрують до рожевого забарвлення. Кількість використаних 
см3 – А1. Прокип’ятити цей розчин протягом декількох хв., 
швидко охолодити водогінною водою до кімнатної температу-
ри. Продовжують титрування до наступної зміни кольору на 
рожевий (об’єм А2), процедуру повторюють ще раз (об’єм А3). 

321
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де: М – молярність. 
Концентрація має бути визначена з точністю до четверто-

го знаку після коми, наприклад 0,1000 М.  
Карбонат натрію зберігають в ексикаторі, у скляному по-

суді з притертою пробкою. 
Дистиляція. Для перевірки рівня відновлення дистиля-

ційного блоку використовують стандартну речовину – суль-
фат амонію (NH4)2SO4 з чистотою щонайменше 99,5%, моле-
кулярною масою – 132,14 г/моль. Висушений протягом 4 год. 
за температури 102ºС сульфат амонію зберігають в ексикато-
рі,% азоту у сульфаті амонію (99,5%) = 21,09. 

Дистилюють у пробірці 0,15 г сульфату амонію. 

азоту% = ( ) ,401,0
грамзразку

Nконтрольмл ××−  
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де: N – нормальність титр анту з точністю до четвертого знаку після коми. 

09,21
%% азотуреальнийявідновленн = . 

За використання солі амонію з іншим ступенем чистоти, 
наведені вище розрахунки слід скоригувати.  

Прилади та обладнання. Шафа витяжна; шафа сушиль-
на електрична з регулюванням температури та підтримкою 
(100...105ºС); ваги лабораторні, 2-го класу точності з найбіль-
шою межею зважування 200 г, або інші ваги того ж класу точ-
ності; електроплитка побутова; термометр контактний з рухо-
мими робочими контактами типу ТПК-4П-163 450...500ºС; 
млинок лабораторний ЛМЗ або іншого типу з числом обертів 
не менше 5000/ хв.; сита №1, 08, 05; сито з розміром отворів 
0,25 мм із набору лабораторних сит; бюкси металеві з покри-
шками заввишки 20 мм і діаметром 48 мм. 

Хімічний посуд: стакани скляні лабораторні місткістю 50, 
100, 500, 1000 мл; колби лабораторні місткістю 50, 100, 500, 
1000 мл; бутель скляний ємністю 10 л; банки скляні побутові з 
притертими кришками; колба мірна, ємністю 100 мл; стакан 
фарфоровий ємністю 1500 мл; піпетки на 1 мл; бюретка скля-
на ємністю 50 мл; ексикатори з фарфоровими вставками; лій-
ки скляні діаметром 4-5 см. 

Хід аналізу. Перед початком роботи на приладі перевіря-
ють готовність всієї системи до запуску.  

1. Спочатку треба впевнитися, що генератор пари порожній 
(для цього відкривають бічну панель ліворуч). Потім перекри-
вають дренажний кран на задній панелі (ставлять його у вер-
тикальне положення). 

2. Піднімають до упора захисну прозору шторку. Відпускають 
тримач, ставлять у гніздо пусту пробірку (якщо вона там ще 
не стоїть), опускають шторку. 

3. Перевіряють наявність реактивів у всіх ємностях приладу. 
4. Відкривають кран надходження холодної води з водогону. 
5. Вмикають у мережу, натискають клавішу “POWER”, на ди-

сплеї висвічується напис “HELP”. 
6. Впевнитися, що в ємності з титрантом відсутні бульбашки 

повітря. Якщо вони є, то їх обов’язково слід позбавитися. 
У ручному режимі поршнем бюретки з титрантом можна 

керувати за допомогою клавіші “TITRANT”. За відкритої захи-
сної шторки натискають клавішу “TITRANT” догори, доки по-
ршень бюретки не зупиниться у верхньому положенні, витис-
куючи кислоту в ємкість з титрантом. Натискають клавішу “TI-
TRANT” донизу, кислота заповнює бюретку. Процедуру по-
вторюють до того часу, поки бюретка не звільниться від буль-
башок повітря. Потім закривають захисну шторку і натискають 
клавішу “TITRANT” догори, кислота виливається знизу в тит-
рувальну ємкість. 

7. Натискають клавішу “AVTO” догори і відкривають захисну 
шторку. Бюретка заповниться автоматично, після цього заго-
риться лампочка “cycle over”. 

8. Відключити “AVTO”. Натиснути клавішу донизу. 
9. В ручному режимі перевіряють відсутність бульбашок по-

вітря в ємності з гідроксидом натрію. 
Пробірка має бути у гнізді, захисна шторка закрита, боко-

ва панель відкрита: 
а) натискають клавішу “ALKALI”, насос робить один оберт. 

Процедуру повторюють до того часу, поки луг почне надходи-
ти у пробірку, а трубка звільниться від бульбашок повітря; 

б) відмірюють 25 см3 дистильованої води, виливають у 
пробірку, роблять позначку рівня води у пробірці. 

Виливають воду, пробірку ставлять у гніздо, закривають 
захисну шторку, натискають клавішу “ALKALI”. За правильної 
роботи насосу в пробірку за один оберт має надійти 25 мл 
розчину лугу (стандартне надходження). Насос можна відре-
гулювати на максимальне надходження – 50 мл, за допомо-
гою гайки. 

В автоматичному режимі насос може робити 2-3 стандар-
тних надходження лугу. 

10. Перевіряють систему поглинаючого розчину (буферно-
го). 

Аналізатор розраховано на використання поглинаючого 
розчину із змішаними індикаторами (бромкрезоловим зеле-
ним і метиловим червоним у 1%-вому розчині борної кисло-
ти). У ручному режимі надходження поглинаючого розчину в 
ємкість для титрування здійснюється за допомогою клавіші 
“RECSOL”. Рекомендований об’єм – 25 мл. 

а) пробірка в гнізді, захисна шторка закрита, натискаємо 
клавішу “RECSOL”, розчин має надходити у ємкість для тит-
рування; 

б) забирають пробірку із гнізда, закривають захисну шторку, 
натискають клавішу “STEAM” догори, таким чином перекри-
вають дренажний клапан під ємкістю, де відбувається титру-
вання; 

в) відмірюють 25 мл дистильованої води, виливають в єм-
кість для титрування, роблять позначку рівня води (зразу під 
початком звуження ємкості); 

г) вимикають клавішу “STEAM”, відкривають захисну шторку, 
натискають клавішу “AVTO” догори. Після того, як засвітиться 
лампочка “cycle over”, шторку закривають, ємкість автоматич-
но заповниться поглинаючим розчином. Спостерігають відпо-
відність рівня розчину в ємкості для титрування (25 мл). Об’єм 
регулюється гайкою на насосі. За збільшення чи зменшення 
об’єму перевірку повторюють, починаючи з п. 10 (б). 

11. Перевірка дистиляційного об’єму. Дистиляція автомати-
чно зупиниться, коли поверхня рідини в ємкості для титруван-
ня опуститься нижче рівня стрижнів. Передній стрижень для 
програми Кьєльдаль, задній – для програми “ДД”. Середній, 
контрольний, має бути у найнижчому положенні. 

а) генератор пару пустий, клавіша “STEAM” вимкнена, про-
бірка у гнізді, захисна шторка відкрита; 

б) натискають клавішу “AVTO” догори, засвічується лампо-
чка “cycle over”; 

в) вибирають програму і закривають захисну шторку; 
г) відміряний контрольний об’єм дистильованої води через 

лійку виливають в ємкість для титрування;  
д) коли рівень рідини досягне контрольних стрижнів, дрена-

жний клапан під ємкістю відкривається через декілька секунд; 
е) якщо стрижні дуже високо чи низько, їх регулюють, підга-

няють під програму Кьєльдаль у “ДД”. 
Пропоновані об’єми: для Кьєльдаля – 75-100 мл; для “ДД” 

– 125-150 мл. 
12. Перевірка генерації пари:  

а) впевнитися в тому, що дренажний клапан надходження 
води у генератор закритий. Кран надходження холодної води 
з водогону відкритий, пробірка у гнізді, шторка закрита; 

б) в ручному режимі натискаємо клавішу “STEAM” догори. 
Розчин із ємкості з електролітом має надходити у верхню 
прозору ємкість над апаратом самопливом; 

в) відкриваємо клапан надходження і спостерігаємо за інди-
катором пари; 

г) коли стрілка індикатора почне рухатись, перекивають над-
ходження води на кілька секунд. Якщо індикатор зупиниться у 
нижній частині чорного поля, клапан відкривають знову, поки 
стрілка індикатора не зупиниться у верхній частині чорного 
поля, клапан закривають; 

д) зазвичай через хвилину вода закипає і пара та гаряча во-
да з’являються в пробірці; 

е) вода, яка конденсується, буде заповнювати ємкість для 
титрування до контакту із стрижнями. Потім дренажний кла-
пан відкривається, поки ємкість звільниться від води і знову 
закривається. Це буде повторюватись до того часу, поки 
включена клавіша “STEAM”; 

ж) система прогрівається 5-10 хв., після цього натискають 
клавішу “STEAM” донизу, процес зупиняється. 

Прилад готовий до виконання аналізу. 
У ручному режимі натискають шість разів на клавішу 

“RECSOL”, таким чином звільняють систему надходження по-
глинаючого розчину в титрувальну ємкість від бульбашок по-
вітря. Прилад працює за заданою програмою. 

Для одержання на дисплеї результатів аналізу безпосе-
редньо у% протеїну (білка) у програму приладу вводять по-
стійний коефіцієнт і поправку на показники холостих дослідів 
за дистильованою водою. 

Для цього на передній верхній панелі на табло “В” – 1000, 
на табло  “BLANK” – 00. 

У пробірку відміряють 20 мл дистильованої води. Підні-
мають захисну шторку і ставлять пробірку в гніздо. Клавішу 
“AVTO” натискають догори, засвічується лампочка “cycle 
over”, шторку опускають. Дистиляція і титрування вмісту про-
бірки проходить автоматично. Процедуру повторюють кілька 
разів до встановлення постійного значення холостих дослідів. 
Кожного разу, якщо В=1000, А=0000, BLANK=00 дисплей ви-



П О С І Б Н И К  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Х Л І Б О Р О Б А  2 0 1 2   

 

136 

свічує (мл) незалежно від маси проби. Встановлюють конста-
нту “BLANK” на це значення, наприклад, 00-99 мл. Результати 
будуть скориговані під значення “BLANK”. 

Крім цього, перед дослідженням кожної партії проб, повні-
стю хімічно аналізується контрольна проба, щоб компенсува-
ти будь-який внесок реактивів, які використовують. Контроль-
ні проби мають оброблятися аналогічно пробам, які дослі-
джуються. У нашому випадку має дигеруватися проба, до 
складу якої входить 0,7 г каталізатора, до складу якого вхо-
дять K2SO4 : CuSO4 : Se = 100 : 10 : 2 і 8 мл концентрованої 
сірчаної кислоти. 

Після цього кнопками на табло “В” вводять у програму по-
стійний коефіцієнт, який дорівнює: 

,100014,0
Н

КNВ ×××
=  

де: N – нормальність соляної кислоти з точністю до четвертого знаку; 
 0,014 – г-екв. азоту; 
 Н – наважка зразка, г; 
 К – коефіцієнт переведення азот-протеїн (6,25; 5,7 залежно від проби). 

На табло “BLANK” кнопками вводять показники холостого 
титрування, два знаки після коми. Якщо є поправка на повний 
хімічний контроль проби, то  

( )
H

KNBTВ ××××−= 100014,0
, 

де: Т – об’єм титрування для проби, мл; 
 В – об’єм титрування для контролю, мл. 

Після виконання всіх процедур, описаних вище, перехо-
дять до аналізу проб. 

Підіймають захисну шторку, пробірку з розчином проби 
з’єднують з дистиляційною головкою, надівають на корок, фі-
ксують тримачем з підпираючою чашечкою (гніздом). Опуска-
ють захисну шторку аналізатора, цим самим включають ро-
бочий цикл, за якого автоматично у пробірку надходить 25 
або 50 мл (залежно від режиму МІКРО-МАКРО) 40%-вого лугу 
та 25-30 мл поглинаючого розчину в ємкість для титрування. 

Паровий клапан відкривається і пара із генератора прохо-
дить через тефлонову трубку в пробірку з пробою (йде відгон-
ка парою). У результаті взаємодії сульфату амонію з лугом 
виділяється аміак. 

Звільнений газ (NH4) разом з парою проходить через кон-
денсатор, охолоджується, надходить у титрувальну колбу і 
поглинається розчином борної кислоти зі змішаним індикато-
ром. 

Одночасно з дистиляцією іде процес титрування, яким 
“керує” мікропроцесор (фотоелектричний сигналізатор). Інди-
катор у ємкості для титрування постійно міняє колір із зелено-
го на червоний, суміш інтенсивно перемішується мішалкою, 
яка міститься в титрувальній камері. Коли рівень рідини в єм-
кості для титрування досягне рівня контрольних електродів, 
мікропроцесор «схвалює» рішення щодо відповідності кольо-
ру розчину “кінцевому результату”. Якщо це так, відбувається 
компенсація доданого титранту (щоб досягти постійного 
об’єму дистиляції незалежно від кількості об’єму титранту). 
Сигнал з фотоприймача мікропроцесора подається на підси-
лювач, а потім на цифровий індикатор. Після цього відкрива-
ється дренажний клапан і закривається паровий. Прилад ав-
томатично відключає всі функції робочого циклу. Кінцевий ре-
зультат висвічується на дисплеї. 

Вимикання приладу 
1. Перекривають клапан надходження води в парогенера-

тор. 
2. Відкривають захисну шторку, знімають пробірку. 
3. Вимикають клавішу “AVTO”. 
4. Вимикають клавішу “POWER”. 
5. Відключають прилад від мережі. 
6. Відкривають дренажний клапан. 
7. Закривають кран надходження холодної води. 
8. Протирають усі пластикові частини. 
9. Заповнюють ємкість для титрування дистильованою во-

дою. 
Профілактика приладу 
1. Щотижня очищають ємкість з розчином електроліту для 

парогенератора. 
2. Парогенератор промивають і заповнюють дистильова-

ною водою. 

3. Усі ємкості очищують перед кожною новою заправкою 
реактивами. 

Щоквартально: 
Очищують: 

• електроди парогенератора від накипу, для цього його за-
повнюють розчином лимонної кислоти концентрацією 125 г/л; 

• дозатор надходження поглинаючого розчину; 
• ємкість для титрування (титрувальну камеру) та електроди 

дистиляційного рівня рідини; 
• звільняють усі ємкості від реактивів і промивають усю сис-

тему дистильованою водою. 
• Контролюють:  
• об’єм надходження лугу; 
• об’єм надходження поглинаючого (буферного) розчину; 
• дистиляційний об’єм; 
• стан гумового корка на дистиляційній головці. 
Техніка безпеки  
1. Прилад має бути заземленим. 
2. Дигестер не можна нагрівати вище 430...440ºС. 
3. При роботі з концентрованими сірчаною, соляною кис-

лотами та лугами слід працювати у захисних окулярах, гумо-
вих рукавичках і респіраторі. 

Опрацювання результатів. Результати, які висвічуються 
на дисплеї приладу, заносять до журналу, усереднюють і 
аналізують. 

Розбіжність у кількості азоту між паралельними визначен-
нями має не перевищувати 2%, якщо знайдений відсоток азо-
ту прийняти за 100. Таким чином, за вмісту 3% азоту в речо-
вині розбіжність між паралельними визначеннями має бути не 
більше 0,06%, а за 6% – 0,12 і т.д. 

Примітка: система контролю якості в ТЕКАТОР АВ сер-
тифікована згідно зі стандартом ISO 9001 EN 29001 & BS 
5750, ч. 1, 1987 р. Це означає, що як розроблення, так і виро-
бництво аналітичного обладнання проводиться згідно з чітко 
документованими процедурами. На обладнанні, вказані про-
цедури, які використовують як за його збирання, так і за тес-
тування. 

ВИЗНАЧЕННЯ  КРОХМАЛЮ  ПОЛЯРИМЕТРИЧНИМ              
МЕТОДОМ  (ЗА ЕВЕРСОМ ) 

Метод використовують для зернових і круп’яних видів. 
Метод ґрунтується на перетворенні крохмалю в цукор безпо-
середнім гідролізом соляною кислотою і на здатності продук-
тів гідролізу повертати площину поляризації в певному на-
прямку і на певну величину. Аналіз виконують за допомогою 
цукроміра. 

Реактиви: 
1. 25% розчин соляної кислоти. У мірну колбу місткістю 1 л 

додають певну кількість дистильованої води, а потім прили-
вають 635 мл концентрованої соляної кислоти (густина 1,19 
г/см3) і доводять водою до мітки. Перевіряють концентрацію 
приготованого розчину за густиною, яка має дорівнювати 1,12 
г/см3. 

2. 1,124% розчин соляної кислоти. Беруть 24,7 мл концент-
рованої соляної кислоти густиною 1,19 г/см3 або ж 40 мл 25% 
розчину густиною 1,125 г/см3 і доводять водою до 1 л. Готува-
ти 1,124% розчин соляної кислоти краще за два заходи: спо-
чатку готують 25%, а потім розводять його водою (із розраху-
нку 40 мл на 1 л). Правильність концентрації 1,124% соляної 
кислоти перевіряють титруванням 0,1 Н розчином їдкого на-
трію. 1 мл кислоти має відповідати 3,1 мл 0,1 Н розчину лугу. 
Відхилення від вказаної концентрації кислоти допускається не 
більше ±0,002%. 

3. Розчин фосфорно вольфрамової кислоти. 4 г кислоти 
розчиняють у 70-80 мл дистильованої води, переливають у 
мірну колбу на 100 мл і доводять до мітки водою. 

Обладнання. Цукромір СУ-2 або іншої системи; колби мі-
рні на 100 мл (краще Кольрауша); колби конічні на 100-200 
мл; лійки діаметром 90-100 мм; піпетки на 50 мл; фільтри. 

Хід аналізу. На технічних вагах, на глянцевому папері 
зважують 5 г розмеленого зерна. Наважку переносять у колбу 
Кольрауша на 100 мл – приливають піпеткою 50 мл розчину 
1,124% соляної кислоти. 

Колбу занурюють у киплячу водяну баню так, щоб вода 
покривала всю широку частину колби, і за безперервного ки-
піння тримають 15 хв. Перші три хвилини перемішують її 
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вміст плавними круговими рухами, не виймаючи з бані. Через 
15 хв. колбу з бані виймають, доливають холодною водою, 
приблизно до 90 мл, і швидко охолоджують до 20ºС. 

Для осадження білків і освітлення розчину додають 4-5 мл 
4% розчину фосфорно вольфрамової кислоти, перемішують 
вміст колби, доводять дистильованою водою до мітки, пере-
мішують і фільтрують у суху колбу. Перші порції фільтрату 
зливають назад у лійку. Прозорий фільтрат поляризують у 
трубці завдовжки 200 мм. 

Роблять п’ять відліків по цукроміра і знаходять середнє. 
Різниця між окремими показниками цукроміра допускається 
до 0,1 мм. 

Гідроліз крохмалю слід вести у двох наважках (досвідчені 
працівники можуть проводити в одній наважці за умови, що в 
одному зразку із серії, яка аналізується протягом дня, гідроліз 
крохмалю і всі послідовні операції ведуть у двох наважках). 
Різниця між паралельними визначеннями має бути не більше 
0,5%. 

Опрацювання результатів. Вміст крохмалю в досліджу-
ваному зерні на абсолютно суху речовину визначають з точ-
ністю до 0,01% за формулою: 

% крохмалю ,
100

100
в

Ка
−
××

=  

де: а – середній показник цукроміра; 
 К – коефіцієнт Еверса (залежить від виду крохмалю); 
 в – гігроскопічна вода,%. 

Коефіцієнт Еверса для різних видів крохмалю за наважки 
5 г, об’єму колби 100 мл за поляризації в цукромірі у трубці 
завдовжки 200 мм складає (табл. 23). 
     ТАБЛИЦЯ 23.  КОЕФІЦІЄНТ ЕВЕРСА ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ КРОХ-
МАЛЮ                                              

Вид крохмалю Коефіцієнт Еверса 
Кукурудзяний  1,879 
Пшеничний  1,898 
Житній  1,885 
Ячмінний  1,912 
Вівсяний 1,914 
Рисовий  1,866 
Сорговий  1,925 
Просяний  1,818 

Гідролізують крохмаль на киплячій водяній бані. Після то-
го, як колби поставлені на киплячу баню, кипіння зупиниться, 
але потрібно, щоб воно відновилось через 2-3 хв., тільки тоді 
гідроліз буде доведено до кінця. Тому баня має дві потужні 
спіралі для нагріву і подвійний корпус, шістнадцять отворів, 
які закриваються заслінками для встановлення колб. Витрата 
електроенергії на її нагрівання складає біля 5 кВт. Записи ве-
дуть за формою (додаток 4). 

ДОДАТОК 4 

ФОРМА  ЗАПИСУ  ДАНИХ  У  ЖУРНАЛ  
Визначення крохмалю,% 

показники цукроміра 
 

Назва 
сорту  
(код) 

номер  
колби 

нава-
жка, г І ІІ ІІІ ІV V середнє 

в повітряно 
сухій речо-
вині,% 

гігроско-
пічної 
води,% 

крохмалю в аб-
солютно сухій 
речовині,% 

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

ВИЗНАЧЕННЯ  СИРОЇ  КЛІТКОВИНИ 
Метод використовують для кормових і овочевих видів (пе-

рець, квасоля). 
До складу сирої клітковини входять: чиста клітковина, час-

тина геміцелюлози, лігніну, кутину, деякі білкові речовини і 
зольні елементи. Пробу обробляють сірчаною кислотою, лу-
гом, спиртом та ефіром, після цього рослинний залишок зва-
жують. 

Реактиви:  
• 1,25% розчин сірчаної кислоти. У літрову мірну колбу з 

дистильованою водою вливають 7,1 мл концентрованої сір-
чаної кислоти щільністю 1,84 г/см3 і доводять розчин водою 
до мітки. 

• 2,5% розчин їдкого натрію. Розчиняють луг з розрахунку 
30 г на 1 л дистильованої води. Концентрацію розчину їдкого 
натрію встановлюють таким чином: 2,5% розчин їдкого натрію 
– це 0,64 Н розчин. 

• Етиловий спирт, 96%. 
• Діетиловий ефір. 
Обладнання: стаканчики з притертими кришками, мірні 

циліндри на 100 і 250 мл, термостійкі хімічні стакани на 500 
мл, хімічні лійки діаметром 70 мм, колби конічні плоскодонні 

на 250-500 мл, скляні палички з гумовими наконечниками, 
лійка для відсмоктування. 

Підготовка проби для визначення. За підготовки серед-
ніх проб для цього аналізу достатньо розмолоти речовину до 
частинок приблизно 1 мм в діаметрі, через те що дуже тонкий 
помел може бути причиною втрати дрібних частин за фільт-
рування під розрідженням. 

Хід аналізу. На глянцевому папері беруть наважку 2,5-3,0 
г повітряно сухої речовини на аналітичних вагах, переносять 
до хімічного стакану на 500 мл, наливають 200 мл 1,25% сір-
чаної кислоти і відмічають рівень рідини у стакані восковим 
олівцем. Із кожної проби беруть по дві наважки. 

Рідину в стакані доводять до кипіння, яке триває протягом 
30 хв. Якщо речовина осідає на дно, то для запобігання при-
горання вміст періодично помішують скляною паличкою з гу-
мовим наконечником. Не слід допускати бурхливого кипіння. 
У міру випаровування рідини у стакан доливають гарячу воду 
до мітки, щоб не збільшувалась концентрація кислоти, яка 
реагує з клітковиною. Доливати воду слід з промивалки, щоб 
одночасно сильним струменем змивати прилиплі до стінок 
стакана частини. 

Під час кип’ятіння готують пристрій для фільтрування. Він 
складається з водоструменевого або іншого насосу, стакана і 
лійки для відсмоктування. 

Після закінчення кип’ятіння осаду дають осісти у стакані 
(2-5 хв.). Потім лійку з фільтром занурюють у ще гарячу ріди-
ну для відсмоктування її зі стакана. При цьому не слід опуска-
ти лійку глибоко у рідину, бо це ускладнює фільтрування: до 
стінок лійки і поверхні фільтру прилипає багато частинок оса-
ду, які важко змити знову в стакан. 

Коли майже всю рідину буде видалено, в стакан налива-
ють до мітки гарячу дистильовану воду, дають осісти осаду і 
знову відсмоктують рідину через лійку. Оброблення гарячою 
водою повторюють 2-3 рази доки фільтрат не буде нейтраль-
ним за проби на лакмус (для цього беруть останні порції ріди-
ни, яка витікає з лійки). 

Якщо фільтрат за відсмоктування буде забитий частинка-
ми осаду, то їх змивають сильним струменем гарячої води із 
промивалки знову в стакан. 

До залишку після промивання додають 100 мл 2,5% роз-
чину їдкого натрію і рівень рідини у стакані доводять до мітки 
холодною дистильованою водою (таким чином залишок об-
робляють 200 мл 1,25% розчину їдкого натрію). 

Вміст стакана нагрівають до кипіння. Кип’ятять рівно 30 
хв., підтримуючи постійний рівень рідини у стакані додаван-
ням киплячої води. Після нагрівання з лугом розчин охоло-
джують (для швидшого фільтрування), фільтрують його і зно-
ву осад промивають тричі гарячою водою. 

Після того, як осад промито, а лійка і фільтр очищені від 
частинок, в стакан додають трохи води, підкисленої двома-
трьома краплями розбавленої сірчаної кислоти (проба на ла-
кмусовому папері). Осад зі стакана за допомогою гарячої во-
ди переносять на паперовий фільтр у звичайній лійці. Папе-
ровий фільтр заздалегідь підсушують разом з бюксом у тер-
мостаті протягом однієї години за температури 130ºС і зважу-
ють на аналітичних вагах. 

Осад на фільтрі промивають гарячою дистильованою во-
дою тричі і двічі – спочатку етиловим спиртом, а потім сірча-
ним ефіром. Спирт і ефір приливають на фільтр так, щоб 
осад був покритий реактивами. На промивання однієї наваж-
ки витрачають близько 50 мл спирту і 50 мл ефіру. Фільтр з 
осадом на лійці залишають на ніч у витяжній шафі, а вранці 
його переносять у той самий бюкс, в якому сушився пустий 
фільтр, і висушують за температури 130ºС протягом двох го-
дин. 

Бюкси з клітковиною охолоджують в ексикаторі і зважують. 
Різниця між масою фільтра з клітковиною і масою порож-

нього фільтру дає кількість сирої клітковини у взятій наважці. 
Дані записують у форму (додаток 5). 

ДОДАТОК 5 

ФОРМА ЗАПИСУ ДАНИХ У ЖУРНАЛ 
Номер Маса, г Процентний вміст 

Назва 
сорту 
(код) 

стака-
на 

бюк-
са 

На-
важк
а, г 

бюкса 
з фі-
льт-
ром 

бюкса з фі-
льтром і 
кліткови-
ною 

кліт-
кови
ни 

клітковини в 
повітряно су-
хій речовині 

гігроско-
пічної во-
логи 

клітковини в 
абсолютно 

сухій речовині 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Вміст сирої клітковини в абсолютно сухій речовині розра-
ховують за формулою: 

)100(
100100
ва

б
−
××  

де: а – наважка повітряно сухої речовини, г; 
 б – здобута маса сирої клітковини, г; 
 в – вміст гігроскопічної води у речовині,%. 

Розходження між даними паралельних визначень має бу-
ти не більше 0,15%.  

ВИЗНАЧЕННЯ  ЗОЛЬНОСТІ  
Наважку подрібненого зерна озолюють, обережно прожа-

рюючи за вільного доступу повітря. Вуглець, водень, азот і 
частково кисень вилітають, залишаються лише мінеральні 
речовини у вигляді окисних сполук. 

Озолення можна вести без застосування прискорювача 
або використовувати, як прискорювач, хімічно чисту азотну 
кислоту. 

Реактиви: хлористий кальцій прожарений, кислота азотна 
хімічно чиста густиною 1,20 г/см3. 

Обладнання: фарфорові тиглі (краще №4), тигельні щипці, 
електрична муфельна піч. 

Хід аналізу. 
Озолення без прискорювача. Чисті сухі фарфорові тиглі 

попередньо прожарюють у муфельній печі протягом однієї 
години, охолоджують і зважують на аналітичних вагах. Потім 
беруть від кожної середньої проби по дві наважки 2,0-2,5 г по-
вітряно сухої речовини, причому наважку в тигель кладуть 
нещільно, щоб кисень повітря легко проходив у нижні її шари. 
Слід мати на увазі, що розмелювання середніх проб до час-
ток діаметром менше 1 мм обмежує озолення, ускладнюючи 
доступ кисню до часток озолюваної речовини. 

Тиглі з наважками ставлять у муфельну піч, дверцята при 
цьому прикривають не щільно. Піч не слід сильно нагрівати, 
інакше наважки можуть загорітися. Обвуглення органічної ре-
човини проходить за слабкого нагрівання, бо за сильного 
швидко починають виділятися продукти сухої перегонки, озо-
лювана речовина може спучитись і вийти через край тигля. 
Після того, як речовина у тиглях перестане диміти і обвуг-
литься, нагрівання муфеля зупиняють. Озолення вважають 
закінченим, якщо у золі відсутні частки недогорілого вугілля 
світло-сірого кольору або, залежно від присутності оксиду за-
ліза, буро-червоного, а інколи зеленуватого (за наявності 
сполук марганцю). 

Тиглі охолоджують в ексикаторі протягом 30-40 хв. і зва-
жують. Після цього повторно прожарюють у печі протягом 30 
хв. і знову зважують. Якщо маса тиглів із золою не змінилась, 
озолення вважають закінченим, за зменшенням маси більш 
ніж на 0,0005 г, прожарювання повторюють. У разі збільшення 
маси після повторного прожарювання для розрахунку беруть 
першу масу. 

Озолення з прискорювачем – азотною кислотою. Після 
повільного обвуглення наважок у муфельній печі, як було вка-
зано вище, продовжують спалювати речовину до перетво-
рення її у пухку масу сірого кольору. Тиглі охолоджують і 
вміст змочують 3-5 краплями хімічно чистої азотної кислоти 
густиною 1,2 г/см3 і знову ставлять тиглі у слабко нагрітий 
муфель або на відкидні дверцята муфелю і обережно, не до-
пускаючи кипіння, випаровують кислоту насухо. Після цього 
тиглі знову ставлять у муфель, закривають дверцята і нагрі-
вають його до червоного розжарювання. 

Застосовуючи прискорювач, можна досягти повного озо-
лення, витримуючи тиглі протягом 30 хв. за червоного розжа-
рювання печі. 

У подальшому поступають так само, як і за спалювання 
без прискорювача. 

Опрацювання результатів. Зольність визначають за фо-
рмулою: 

)100(
100100
ва

б
−
×× , 

де: а – наважка повітряно сухої речовини, г; 
 б – маса золи, г; 
 в – гігроскопічна волога,%. 

Розходження між двома паралельними визначеннями має 
не перевищувати 0,05%. Записи ведуть у формі (додаток 6). 

 

ДОДАТОК 6  

ФОРМА ЗАПИСУ ДАНИХ У ЖУРНАЛ 
Маса, г Маса після про-

жарюван-ня, г Відсоток 
Назва 
сорту 
(код) 

Но-
мер 
тигля тиг-

ля 

тигля 
з на-
важко
ю 

на-
важк
и 

1 2 3 

Маса 
золи, 
г 

золи у 
повітряно 
сухій ре-
човині 

гігро-
ско-
пічної 
води 

Золи в 
абсолю-
тно сухій 
речовині 

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

ВИЗНАЧЕННЯ  ГІГРОСКОПІЧНОЇ  ВОДИ (ПРИСКОРЕ-
НИЙ МЕТОД ) 

За визначення крохмалю, жиру, золи та інших речовин 
належить обчислити відсотковий вміст їх в абсолютно сухій 
речовині. Для цього визначають вміст гігроскопічної води у 
подрібненій середній пробі, яка залежить від виду зерна, умов 
вирощування та інших причин. 

Хід аналізу. Чисті скляні бюкси слід висушити у сушильній 
шафі, охолодити в ексикаторі і зважити. Із підготовленої про-
би, після ретельного перемішування, відбирають у бюкси дві 
наважки розмолотого зерна по 2,5-5,0 г. Потім бюкси разом зі 
знятими з них покришками ставлять у сушильну шафу або 
термостат, нагрітий до 140ºС, а після наповнення шафи тем-
пературу знижують до 130ºС (±2º) протягом 40 хв., після цього 
накривають їх покришками, охолоджують 20-30 хв. в ексика-
торі над сухим хлористим кальцієм і зважують. Користуватися 
потрібно аналітичними вагами. За наявності достатньо чуттє-
вих технічних ваг і наважці 5-10 г, зважують з точністю до 0,01 
г. 

Вміст води розраховують за формулою: 
( )

аа
аа

−
×−

1

21 100 , 

де: а – маса бюкса, г; 
 а1 – маса бюкса з наважкою до висушування, г; 
 а2 – маса бюкса з наважкою після висушування, г. 

Різниця між двома паралельними визначеннями має не 
перевищувати 0,25%. Вміст сухої речовини визначають, від-
німаючи від 100 отриманий відсоток гігроскопічної води. 

Якщо в лабораторії є чергові, можна рекомендувати при-
скорений і точніший метод визначення вмісту гігроскопічної 
води. Встановлюють термостат для нагріву на 85...95ºС. На-
прикінці робочого дня до шафи ставлять бюкси з наважками і 
витримують їх за цієї температури до 9-ї години ранку. Вранці 
температуру підвищують до 105ºС і досушують речовину про-
тягом однієї години (час завжди має бути однаковим). Після 
цього бюкс охолоджують в ексикаторі і зважують. Різниця між 
двома паралельними визначеннями за цим методом має бути 
щонайбільше 0,15%. Записи ведуть за формою (додаток 7). 

ДОДАТОК 7 

ФОРМА ЗАПИСУ ДАНИХ У ЖУРНАЛ 
Маса, г Маса, г Назва 

сорту 
(код) 

Номер 
бюкса бюкса бюкса з на-

важкою 
наважки бюкса з на-

важ-кою після 
сушіння 

води, яка ви-
парувалась 

Вміст води 
у повітряно 
сухій речо-
вині,% 

1 2 3 4 5 6 4 8 
        

ОЛІЙНІ  ВИДИ  

ВИЗНАЧЕННЯ  ЛУШПИННОСТІ  СІМ ’ЯНОК  СОНЯШНИКУ  
ГІДРОТЕРМІЧНИМ  МЕТОДОМ  

Гідротермічний метод визначення лушпинності сім’янок 
соняшника базується на дії різкої зміни температури на пло-
дову оболонку сім’янки, в наслідку відбувається розрив меха-
нічних тканин лушпиння і полегшується його відокремлення 
від ядра. Перевагою методу є те, що за його використання 
висушують лушпиння і ядра сім’янок, а це виключає вплив рі-
зниці вихідної вологості сім’янок на точність визначення вміс-
ту лушпиння. 

Хід аналізу. Для аналізу відбирають по 2 паралельні на-
важки 5,0-5,5 г. Сім’янки переносять у металеві бюкси з отво-
рами. Бюкси ставлять на киплячу водяну баню на 5-10 хв. 
(залежно від товщини лушпиння). Потім бюкси виймають і 
ставлять у холодну воду на 2-3 хв. У результаті різкої зміни 
температур відбувається розрив тканин лушпиння. Після те-
рмічного впливу воно легко відокремлюється від ядра за до-
помогою пінцета. 

Лушпиння і окремо ядра сім’янок висушують у термостаті 
за 100...105ºС протягом 3 год. Висушені проби охолоджують 
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за кімнатної температури у відкритих бюксах. Потім зважують 
окремо лушпиння і лушпиння разом з ядрами.  

Обчислюють лушпинність за формулою: 

100×=
В
Ах , 

де: А – маса лушпиння, г; 
 В – маса лушпиння і ядер сім’янок, г. 

 

Різниця між двома паралельними визначеннями має не 
перевищувати 1%. 

Обладнання. Пінцет, металеві бюкси з отворами (3-4 мм) 
і без отворів, лоток для відбирання середніх проб, аналітичні 
ваги, водяна баня. 

ВИЗНАЧЕННЯ  ЖИРУ  (ЗА РУШКОВСЬКИМ ) 
Вміст жиру – важливий показник якісної оцінки сортів 

олійних видів. Цей метод призначений для визначення жиру в 
соняшнику, ріпаку, сої, макусі, шротах. 

В основу методу покладено принцип визначення жиру за 
знежиреним залишком. Наважки висушеного і розтертого на-
сіння кладуть у пакетики з фільтрувального паперу і екстра-
гують діетиловим ефіром в апараті Соксклета до повного 
знежирення. Кількість видобутого жиру розраховують за різ-
ницею між початковою наважкою і масою знежиреного зали-
шку. 

Реактиви та обладнання. Хлористий кальцій гранульо-
ваний, прожарений або натрій сірчанокислий безводний, про-
жарений; ефір сірчаний (етиловий); апарати Соксклета; пін-
цет, ложечка з алюмінію для взяття наважок; металеві бюкси; 
скляні бюкси (діаметром 40 мм і заввишки 60-70 мм) з прите-
ртими покришками; пакетики із фільтрувального паперу ма-
сою близько 250 мг кожний; лабораторний млин ЛЗМ або сту-
пка діаметром 170-200 мм з товкачиком; щипці тигельні; лійки 
діаметром 100-150 мм; водяна баня; щипці плескаті. 

Приготування пакетиків. Для приготування пакетиків 
підбирають однаковий за щільністю і якістю фільтрувальний 
папір. Аркуш його розрізають на прямокутники, однакові за 
розміром (50 × 70 мм). Їх складають уздовж за довжиною так, 
щоб одна частина була ширшою за другу на 3 мм, її загина-
ють, потім край подвійної смужки загинають ще раз і отриму-
ють смужку із двох шарів паперу завширшки близько 2 см. Цю 
смужку загинають з одного краю в бік протилежний попере-
дньому загину, а край отриманого при цьому трикутника, 
вставляють під згин. Після взяття наважки таким чином за-
кривають другий край пакетика. 

ВИЗНАЧЕННЯ  ВОЛОГОСТІ  ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО           
ПАПЕРУ  

 Для розрахунків вмісту жиру в досліджуваній наважці слід 
знати вміст гігроскопічної води в пакетиках. За масових аналі-
зів визначати вологість кожного пакетика недоцільно, тому 
визначають вологість всієї партії фільтрувального паперу. 

Нарізають фільтрувальний папір згідно з вказаними вище 
розмірами і в кількості, яка потрібна для проведення аналізів, 
або відразу готують пакетики із цієї кількості паперу і кладуть 
їх в одному місці у картонну коробку або дерев’яний ящик з 
отворами. На аналітичних вагах визначають масу повітряно 
сухого і абсолютно сухого бюксів. Із заготовленої партії паке-
тиків беруть 10 шт. (близько 2,5 г), розміщують у раніше ви-
сушений протягом 1 год. за температури 100...105ºС і зваже-
ний бюкс, висушують за 100...105ºС до постійної маси. Це ма-
са абсолютно сухого паперу в сухому бюксі, вона буде по-
стійною для даної партії паперу. Потім покришку бюкса зні-
мають і відкритий бюкс ставлять туди, де містяться заготов-
лені пакетики, щоб вологість їх порівнялась з вологістю всієї 
маси пакетиків. Ящик, в якому зберігаються пакетики, щільно 
не закривають. Готувати пакети слід щонайменше за 2 тижні 
до початку аналізів. 

Коли починають аналізи, щодня визначають масу цього 
бюкса уже з повітряно сухими пакетиками, контролюючи та-
ким чином можливу зміну вологості паперу. Визначають гігро-
скопічну воду в двох паралельних наважках паперу, на почат-
ку і в кінці роботи. Для наступних обчислень беруть середній 
показник. Розраховують вміст гігроскопічної вологи (х) за фо-
рмулою: 

,100×
−

=
a

bах  

де: а – повітряно суха наважка пакетиків, г; 
 b – постійна абсолютно суха наважка пакетиків, г. 

Приклад. Маса абсолютно сухого бюкса – 28,0748 г, маса 
повітряно сухого бюкса – 28,0778 г, маса абсолютно сухого 
бюкса з наважкою після висушування – 30,4776 г, маса повіт-
ряно сухого бюкса з повітряно сухими пакетиками – 30,6519 г. 

( ) ( )
( ) 7100

0778,286519,30
0748,284776,300778,286519,30

=×
−

−−−
=х % 

Відбирання і підготовка середніх проб для аналізу. 
Проби соняшнику і дрібнонасінних видів масою близько 15 г 
відбирають безпосередньо із надісланих проб у металеві бю-
кси, а сої – вагою 100 г – у паперові стаканчики. 

Насіння сої подрібнюють на дисковому або іншому лабо-
раторному млині і потім знову відбирають у металевий бюкс 
середню пробу вагою біля 15 г. Ядра, отримані за визначення 
відсотка оболонок у двох паралельних наважках насіння ри-
цини і сафлору, змішують і переносять у металевий бюкс. 

Ядра арахісу від усіх чотирьох наважок після видалення 
оболонок змішують і з загальної кількості виділяють 100 шт. 
Кожне ядро розрізають уподовж на дві частини, одну із них 
відкидають, а іншу ще раз ділять навпіл. Із четвертинок ядер 
відбирають пробу масою 20 г у металевий бюкс. 
ВИЗНАЧЕННЯ  ВМІСТУ  ЖИРУ  НА АБСОЛЮТНО  СУХЕ  

НАСІННЯ  ОЛІЙНИХ  ВИДІВ  
Для цього підготовлені проби висушують протягом шести 

годин за т-ри 100...105ºС, умовно приймаючи, що за цей час 
досягнуто повне висушування і процеси окислення помітно не 
впливають на вміст жиру. Висушені проби накривають покри-
шками і ставлять в ексикатор для охолодження. 

Потім проби цілого насіння соняшнику, льону, гірчиці та 
інших дрібнонасінних видів, а також подрібненого насіння сої, 
ядер сафлору, рицини і арахісу розмелюють на млині “Пірует” 
протягом від 30 сек. до 1 хв. або розтирають у фарфоровій 
ступці діаметром 16-18 см до отримання однорідної маси. 
Розтирають дуже ретельно і швидко, інакше жир буде вилу-
чатися повільно і не повністю, крім того, у погано розтертій 
неоднорідній масі оболонки розміщуються нерівномірно, що 
спричиняє неточність аналізу. 

Після розтирання проби знову переносять у металеві бюк-
си і ставлять в ексикатор або відразу беруть наважки. 

Хід аналізу. У пронумеровані простим олівцем і зважені 
на торзійних вагах пакетики із повітряно сухого фільтруваль-
ного паперу беруть із розтертої середньої проби дві наважки 
по 0,6-0,7 г. Усі операції, пов’язані із зважуванням, роблять 
швидко, щоб матеріал не поглинав вологу з повітря. 

Пакетики з наважками кладуть у невеликі марлеві торбин-
ки, по 10-12 шт. у кожну. Паралельні наважки розподіляють у 
банки з притертими пробками і заливають зневодненим чис-
тим діетиловим ефіром, підготовленим, як вказано в розділі 
“Зернові і зернобобові види”. За зберігання наважок на повітрі 
олія швидко окислюється і розчинність її знижується, що при-
зводить до отримання занижених результатів аналізу і збіль-
шує розходження між паралельними визначеннями. Екстра-
гують жир в апаратах Соксклета, поставлених на водяній бані 
на металевих штативах. Зручніше користуватися екстракто-
рами місткістю 100 або 200 мл. 

Після відстоювання торбинки з пакетиками щипцями пе-
реносять до апаратів Соксклета. Бажано, щоб паралельні на-
важки екстрагувались на різних банях. Екстрагують 8-10 год., 
залежно від олійності насіння. Час екстрагування в апаратах 
Соксклета можна скоротити до чотирьох годин, але тоді треба 
збільшити до двох діб попереднє відстоювання, змінюючи 
двічі ефір. Для того, щоб визначити, чи повністю пройшло ек-
страгування, краплю ефіру із екстрактора наносять на годин-
никове скло або шліф колби. Якщо жир вилучено весь, на склі 
або шліфі колби не залишиться ніяких плям. Роботу апаратів 
Соксклета належить регулювати так, щоб протягом години 
відбулося 6-8 зливів ефіру. Температуру води у банях під-
тримують у межах 50...60ºС, залежно від температури повітря 
в приміщенні. 

У разі потреби припинити екстракцію досліджуваної ріди-
ни слід залишити її в екстракторі, заповненому ефіром. 

Після закінчення екстрагування для вилучення парів ефі-
ру торбинки із знежиреними наважками у пакетиках виймають 
з екстракторів і розкладають на папері у витяжній шафі або 
ставлять у прилад для відгонки летких рідин. Потім пакетики 
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переносять в скляні бюкси з притертими покришками. У кож-
ний бюкс кладуть по 8-10 пакетиків і висушують у термостаті 
за температури 100...105ºС протягом 4-х год., після цього 
охолоджують в ексикаторі і зважують на торзійних вагах. 

Вміст жиру (х) у взятій наважці обчислюють за формулою: 
( ) ( ) ,100×

−
−−−

=
ба

гвбах  

де: а – маса повітряно сухого пакетика з абсолютно сухою наважкою, мг; 
 б – маса повітряно сухого пакетика, мг; 
 в – маса абсолютно сухого пакетика з абсолютно сухою обезжиреною на-
важкою, мг; 
 г – маса абсолютно сухого пакетика, мг. 

Масу абсолютно сухого пакетика (Г) розраховують за та-
кою формулою: 

100
)100( дбГ −×= , 

де: д – вміст гігроскопічної води в фільтрувальному папері,%. 
Приклад. Маса повітряно сухого пакетика 267 мг, вміст гі-

гроскопічної води у повітряно сухому пакетику 6,65%. Маса 
абсолютно сухого пакетика складає: 

( )
249

100
65,6100267

=
−×  мг, 

маса повітряно сухого пакетика з абсолютно сухою наваж-
кою – 957 мг, маса абсолютно сухого пакетика з абсолютно 
сухою знежиреною наважкою – 531 мг; розраховуємо вміст 
жиру: 

( ) ( ) 1,59100
267957

249531267957
=×

−
−−− %. 

Усі аналізи виконують за двома паралельними наважками. 
Розбіжність між ними допускається щонайбільше 0,5%. 

Насіння соняшнику, подрібнене з лушпинням, аналізують 
за трикратної повторності. Максимальна розбіжність між най-
більшою і найменшою цифрами при цьому має не перевищу-
вати 1%. 

Для насіння рицини, сафлору і арахісу за даними вмісту 
оболонок у насінні і жиру в сухому ядрі обчислюють відсоток 
жиру (х) в усьому насінні за формулою:  

( )
,

100
100 ялх ×−

=  

де: л – вміст оболонок,%; 
 я – вміст жиру в абсолютно сухому ядрі,%. 

Записи ведуть у формі (додаток 8). 
ДОДАТОК 8 

ФОРМА ЗАПИСУ ДАНИХ У ЖУРНАЛ 
Маса, мг  

Назва 
сорту 
(код) 

Но-
мер 
паке-
тика 

повітря-
но сухо-
го паке-
тика 

повітряно 
сухого па-
кетика з су-
хою наваж-

кою 

повітряно су-
хого пакетика з 
обезжиреною 
сухою наваж-

кою 

сухо-
го 

паке-
тика 

сухого 
залиш-
ку 

на-
важк
и 

жи-
ру 

 
Вміст жи-
ру в абсо-
лютно су-
хій речо-
вині,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

ВИЗНАЧЕННЯ  ЖИРУ  НА ПРИЛАДІ  “SOXTEC SYSTEM” 
Прилад призначений для визначення жиру (олійності) на-

сіння олійних видів, а також продуктів їхнього перероблення – 
макухи та шроту. В основу методу покладено принцип визна-
чення олійності за масою жиру, екстрагованого діетиловим 
ефіром із подрібненої наважки насіння, яка міститься в папе-
ровому патрончику. 

Проби для аналізу соняшнику, ріпаку, рижію, гірчиці, маку 
та шротів відбирають безпосередньо із отриманих проб і 
розмелюють їх на млинку “Пірует” протягом від 30 сек. до 1 
хв. або розтирають у ступці до однорідної маси. 

Прилад “Soxtec system” складається з металевого корпу-
су, в якому міститься секція з екстракційним приладом, з об-
ладнанням обігріву (водяна баня) перегонки, водяними холо-
дильниками і надходженням повітря. У кожній секції закріпле-
но металевий стакан, куди опускається паперовий патрончик 
з наважкою досліджуваної проби. 

Хід аналізу 
1. Нумерують металеві стакани і висушують їх за темпера-

тури 100 ± 5ºС протягом 4 год. 
2. Охолоджені в ексикаторі стакани зважують на аналітичних 

вагах ІІ-го класу з точністю до 3-го знаку. 
3. Встановлюють патрончики у штатив і поміщають в них на-

важки подрібнених проб вагою 2 г, взятих на аналітичних ва-
гах ІІ-го класу з точністю до 3-го знаку. 

4. Перевіряють рівень води у водяній бані приладу. Долива-
ють до мітки. 

5. Вмикають кнопку “MAINS”, яка розташована поряд з бач-
ком (водяною банею). 

6. Вмикають надходження води для охолодження холодиль-
ників. 

7. Вмикають нагрівачі: “HEATING” – рукоятка догори (“ON”).  
  Прогрівають їх 15 хв. 
8. Вставляють патрон у рукоятку. 
9. Вставляють рукоятку в прилад і закріплюють патрони – 

“RINSING”. 
10. Встановлюють стакани у спеціальний тримач. 
11. Заливають у кожний стакан по 50 мл діетилового ефіру. 
12. Ставлять стакани у прилад на нагрівальний пристрій і 

закріплюють за допомогою рукоятки ліворуч. 
13. Опускають патрони з наважками у стакани з ефіром і пе-

реходять на режим “BOILING” у киплячому розчиннику. 
14. Екстрагують жир з діетиловим ефіром протягом 45 хв. 
15. Піднімають патрони із стаканів “RINSING” і витримують 

їх для відтоку розчинника, протягом 45 хв. Це етап безперер-
вної відточної екстракції. 

16. Закривають вентилі зверху, підіймають ручку 
“EVAPARATING” у положення “ON”, натискують кнопку “AIR” 
на бачку (водяній бані). 

17. Ефір зберігається в ємкості під холодильником протягом 
15 хв. 

18. Через 15 хв. вимикають нагрівальний пристрій, 
“HEATING” – рукоятка донизу “OFF”, “EVAPARATING” у поло-
ження “OFF”. Вимикають подачу повітря “AIR”. 

19. Забирають стаканчики з-під приладу. Ручку ліворуч під-
німають догори (не забувати про фіксатор). 

20. Забрати патрони, нахиливши тримач. 
21. Злити відпрацьований ефір у спеціальну ємкість, відкру-

тивши вентилі вгорі. 
22. Вимикають кнопку “MAINS” внизу. 
23. Перевіряють ще раз вентилі вгорі, вони мають бути від-

кручені. 
24. Стаканчики, зняті з приладу з екстрагованим жиром, ви-

сушують в термостаті за температури 100 ± 5ºС протягом 1,5 
год. 

25. Після висушування охолоджують їх в ексикаторі і зважу-
ють на аналітичних вагах. Вміст жиру (х) визначають за фор-
мулою: 

( )
n
аах 10012 ×−

= , 

де: а1 – маса порожнього, висушеного стаканчика; 
 а2 – маса стаканчика з жиром після висушування; 
 n – наважка подрібненого насіння, яка міститься в патроні. 

ВИЗНАЧЕННЯ  ОЛІЙНОСТІ  ТА ВОЛОГОСТІ                     
НА АНАЛІЗАТОРІ  АМВ-1006 (РИС .16) 

Лабораторний ЯМР (ядерно-магнітний резонатор) - аналі-
затор АМВ-1006 призначений для одночасного визначення 
олійності та вологості насіння олійних видів у лабораторних 
умовах. Об’єктами аналізу є насіння соняшнику, сої, ріпаку, 
рижію, льону олійного (низького). 

Умови експлуатації приладу:  
1. Температура навколишнього повітря 23 ± 2ºС. 
2. Найвище значення відносної вологості повітря 80% за те-

мператури 25ºС. 
3. Атмосферний тиск 86-106,7 кРа. 
4. Відсутні зовнішні електричні поля, які заважають режиму 

роботи аналізатора, вібрації та прискорення. 
5. Відсутні шкідливі випаровування речовин. 
Технічні дані: 

1. Межа допустимого значення середнього квадратичного 
відхилення (СКВ) не більше 0,3%. 

2. Межі допустимого значення систематичної складової по-
хибки вимірювання олійності та вологості насіння не більше ± 
0,5%. 

3. Межі допустимої додаткової похибки, зумовлені змінами 
температури на 1ºС від температури (23 ± 2ºС) в діапазоні 
(15…35ºС) –  не більше ± 0,1%. 

4. Час аналізу без врахування часу на підготовку – 2 хв. 
5. Робочий об’єм пробірки, призначеної для досліджуваної 

проби насіння,  
 25 ±1 см3. 
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6. Тривалість робочого режиму повністю ввімкненого ана-
лізатора не більше  4-х год., після переключення з режиму 
“ЧЕРГОВИЙ” (включений тільки електромагніт) на режим 
“РОБОТА” – не більше 1,5 год. 

В основу експрес-аналізу олійності та вологості насіння 
олійних видів покладено імпульсивний метод ЯМР. Досліджу-
вана проба, розміщена всередині котушки датчика ЯМР, по-
падає під одночасну дію постійного магнітного поля та радіо-
частотних імпульсів. 

За певного співвідношення частоти заповнення цих радіо-
імпульсів і величини постійного магнітного поля, а також амп-
літуди радіоімпульсів і їхньої тривалості, виникає ефект ЯМР. 
Внаслідок цього у витках котушки датчика виникає сигнал, 
прямо пропорційний кількості вологи та олії в пробі. 

Конструктивно аналізатор виконано у вигляді тумби. Блок 
управління і будова контролю напруги живлення з кнопками 
вмикання напруги розміщені в корпусах приладу над столеш-
ницею. Під нею розташовано живлення аналізатора. 

Праворуч столу є отвір, куди опускається пробірка з до-
сліджуваною пробою. 

Техніка безпеки 
1. Вимоги безпеки за експлуатації аналізатора мають відпо-

відати викладеним в інструкціях: “Правила технічної експлуа-
тації електропристроїв споживачів” і “Правила техніки безпеки 
за експлуатації електропристроїв споживачів” (затверджені 
Держенергонадзором 21.12. 84р.). 

2. До роботи з аналізатором і за виконання робіт по його на-
лагодженню і регулюванню допускаються особи з відповідною 
кваліфікацією і які склали іспит із загальних правил техніки 
безпеки при роботі з електроприладами і електрострумом. 

Хід аналізу 
1. Підключають аналізатор до мережі змінного струму. Вми-

кають його, натиснувши кнопки “МАГНІТ” і “АПАРАТУРА”. Для 
забезпечення прогріву системи магнітної апаратури належить 
витримати аналізатор у ввімкненому стані не менше 4 год. 

2. Якщо аналізатор перебував до цього в режимі “ЧЕРГО-
ВИЙ” (включений тільки електромагніт), то за вмикання апа-
ратури час нагрівання складає 1,5 год. 

3. Після закінчення прогріву аналізатора потрібно ввімкнути 
блок управління. Для цього натискають кнопку “МЕРЕЖА” і 
“ВКЛ”. Після вмикання живлення блоку управління починає 
працювати програма керування аналізатором. На екран ви-
водиться повідомлення: 

АНАЛІЗАТОР 
АМВ-106 
ВКЛЮЧЕН 

Для виконання основної програми натискують кнопку 
“ПУСК”. 

4. Аналізатор постачається споживачу з комплектом станда-
ртних зразків (СЗ) для корекції приладу та контролю за його 
роботою. Кожен зразок має певні показники олійності та воло-
гості. Атестат значень олійності і вологості стандартних зраз-
ків насіння олійних видів додається. 

5. На панелі блоку управління встановлюють температуру, 
яка відповідає температурі робочого приміщення, на індика-
торі “МАСА ПРОБИ” тумблерами встановлюють цифру 
“10,000 г”. 

6. Виконують режим “КОРЕКЦІЯ”. Для цього натискують кно-
пку “КОРРЕК” на пульті керування. У контур датчика опуска-
ють стандартний зразок №6, витриманий за температури 
23±0,5ºС, щонайменше 3 год. 

7. На екран виводиться повідомлення: “КОРРЕКЦИЯ”, “НА-
ЖМИТЕ ПУСК”. Натиснути кнопку “ПУСК”, у результаті цього 
корегується режим роботи приладу. Після закінчення режиму 
“КОРРЕКЦИЯ” на екран виводяться значення поправочних 
коефіцієнтів, отриманих за результатом корекції. Стандарт-
ний зразок №6 вилучають з контуру датчика. Режим “КОРРЕ-
КЦИЯ” виконують через кожну годину роботи аналізатора. 

8. Після корекції перевіряють готовність аналізатора для ви-
конання аналізу проб. Перед аналізом треба зробити вимірю-
вання не менше 3-х стандартних зразків певного виду. Пока-
зання аналізатора порівнюють із значеннями, вказаними в 
атестаті “Відхилення показників”, яке має бути не більше 
0,8%. Аналізатор готовий до роботи. 

ПОРЯДОК  ВИКОНАННЯ  АНАЛІЗУ  ОЛІЙНОСТІ                      
І  ВОЛОГОСТІ  НАСІННЯ  ОЛІЙНИХ  ВИДІВ 

1. Для аналізу беруть чисте, без сторонніх механічних домі-
шок насіння. Наважки проб насіння зважують на аналітичних 
вагах ІІ-го класу в 2-кратній повторності з точністю до 3 знака. 
Маса проби має займати об’єм робочої частини пробірки і 
складати для соняшнику – 10 г, для гірчиці, ріпаку, рижію і сої 
– 17 г. 

2. Після перевірки готовності аналізатора за стандартними 
зразками, аналізують пробу насіння. Для цього на панелі бло-
ку керування тумблерами встановлюють масу проби, помі-
щають в пробірку і опускають її в отвір для вимірювання. На 
екрані висвічується: досліджуваний вид, №аналізу, іде підра-
хунок секунд. Через 50-75 сек. висвічується результат аналі-
зу, після цього пробірку виймають із корпусу і звільняють від 
вмісту. 

3. У пробірку засипають другу наважку й аналізують. За ре-
зультат приймають середнє значення олійності і вологості із 
2-х паралельних визначень. Якщо у процесі аналізу через 80 
сек. на екрані з’явився напис: “ЯМР – не стабильный”, слід 
натиснути кнопку “СБРОС”, а потім “ПУСК”. Аналіз повторю-
ють. 

ПОРЯДОК  ВИМИКАННЯ  АНАЛІЗАТОРА 
1. Вимикають блок управління кнопками “ВЫКЛ” та “СЕТЬ”. 
2. Вимикають апаратуру, натисканням кнопки “АПАРАТУРА”. 
3. Вимикають магнітну систему натисканням кнопки “МАГ-

НИТ”. 
За нетривалих перерв у роботі вимикання аналізатора не 

рекомендується. У режимі “ДЕЖУРНЫЙ” (включена тільки ма-
гнітна система) допускається цілодобова робота аналізатора. 

ДОДАТОК 9  

ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗНАЧЕННЯ ОЛІЙНОСТІ І ВОЛОГОСТІ ГСО №3107-84 
+ 3112-84 (КОМПЛЕКТ №27) 
Олійні види рослин та про-
дукти перероблення насіння Номер ГСО Олійність,% Вологість,% 

1 2 3 4 
1 34,78 5,52 
2 37,43 14,15 
3 41,33 18,40 
4 44,55 9,99 
5 47,52 11,69 
6 50,63 16,01 
7 54,19 7,92 
8 56,52 5,70 

 
Соняшник  

9 60,72 19,76 
10 15,16 6,68 
11 19,06 16,12 
12 23,12 12,16 
13 26,20 8,55 

 
Бавовник  

14 30,86 20,08 
15 14,70 7,21 
16 17,45 8,65 
17 20,09 12,11 
18 23,17 16,05 

 
Соя  

19 27,71 19,54 
20 34,82 5,76 
21 38,38 16,05 
22 41,14 12,23 
23 45,42 8,23 
24 50,52 10,29 

 
Гірчиця, ріпак  

25 53,25 19,31 
20 35,03 6,64 
21 39,72 19,18 
22 42,35 14,69 
23 46,65 10,11 
24 52,55 13,24 

 
Льон  

25 57,90 25,37 
26 13,63 5,24 
27 18,04 6,77 

 
Макуха  

28 22,74 2-3,27 
29 0,45 - 
30 1,49 - 

 
Шрот  

31 2,90 - 

ОБЧИСЛЕННЯ  ЗБОРУ  ОЛІЇ  З  ГЕКТАРА ПОСІВУ  
Продуктивність сортів олійних видів визначають за двома 

показниками: кількістю абсолютно сухого насіння з гектара і 
відсотковому вмісту олії в ньому. Похідна цих двох величин 
становить збір олії з гектара і є основним показником за оцін-
ки якості сортів олійних видів. Оскільки, у звітах сортодослід-
них станцій урожай насіння приводиться до стандартної воло-
гості 9-14% (залежно від виду), для перерахунку даних уро-
жаю насіння на абсолютно суху речовину зручніше користу-
ватися відповідними коефіцієнтами. Такі коефіцієнти знахо-
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дять відніманням відсотку стандартної вологості від 100 і ді-
ленням різниці на 100. 

Так, для соняшнику, гірчиці, ріпаку озимого і ярого із стан-
дартною вологістю 12% коефіцієнт сухої речовини дорівнює 
0,88; для льону олійного, сафлору і рижію з вологістю 13%-
0,87; для арахісу з вологістю 11%-0,89; для рицини, маку, пе-
рили з вологістю 10%-0,90; для кунжуту з вологістю 9%-0,91; 
для сої з вологістю 14%-0,86. Таким чином, збір олії з гектара 
в кг (А) можна обрахувати за наступною формулою: 

ЖКУА ××= , 
де: У – урожай насіння (ц/га) за стандартної вологості; 
 К – коефіцієнт сухої речовини; 
 Ж – вміст жиру в насінні,%. 

Слід пам’ятати, що підрахунок збору олії за вказаною фо-
рмулою буде правильним, якщо насіння добре очищене. Як-
що воно засмічене, то слід ввести відповідну поправку у ви-
гляді коефіцієнта засмічення насіння, який обчислюють як рі-
зницю між числом 100 і відсотком засмічення, яка ділиться на 
100. 

Наприклад, засмічення дорівнює 3,2%, тоді коефіцієнт за-
смічення буде дорівнювати: 

968,0
100

2,3100
=

−
=С . 

При цьому формула буде мати наступний вигляд: 
СЖКУА ×××= , 

де: С – коефіцієнт засмічення, а інші елементи мають ті ж 
значення, що і в попередній формулі. 

ВИЗНАЧЕННЯ  ЙОДНОГО ЧИСЛА ОЛІЇ   
(рефрактометричний метод) 

Йодне число – кількість грамів йоду, здатного приєднатись 
до 100 г олії. Воно вказує на вміст ненасичених жирних кис-
лот, які зумовлюють здатність олії до перетворення (висихан-
ня та ін.), і є одним із найважливіших показників якості олії. 

В олії різних видів йодне число коливається в певних ме-
жах. Чим вище йодне число, тим більша здатність олії до ви-
сихання. 

Олії льону, перили і деяких інших видів належать до групи 
висихаючих олій і є цінною сировиною для лако-фарбної про-
мисловості, тому за експертизи сортів цих видів, поряд з ви-
значенням вмісту жиру визначають йодне число. Існує кілька 
методів його визначення, але вони, як правило, різняться за 
результатами.  

Найзручнішим для масових аналізів є рефрактометричний 
метод, який використовують в лабораторіях олійнодобувної і 
жиропереробної промисловості. Цей метод ґрунтується на 
залежності між йодним числом і коефіцієнтом рефракції олії: 
олія з найвищим йодним числом виявляє найбільший коефі-
цієнт заломлення. Цим методом користуються тільки для 
олій, отриманих холодним пресуванням. 

Хід аналізу. Відбирають середню пробу насіння масою 
близько 50 г, очищають від битого, хворого насіння і домішок, 
насипають в полотняну торбинку, яку кладуть у прес-стакан і 
вичавлюють олію на лабораторному пресі. Перші краплі олії 
відкидають, решту збирають в попередньо пронумерований 
бюкс або тигель. Отриману олію відстоюють в прохолодному 
місці, аналізують наступного дня. 

Коефіцієнт заломлення визначають універсальними ре-
фрактометрами РЛУ або ІРФ. Коли визначити показник зало-
млення треба того ж дня, олію фільтрують через паперовий 
фільтр. Аналізують при розсіяному денному світлі або при 
електричному, краще всього за температури 20ºС.  

Для підтримання у рефрактометрі належної постійної те-
мператури користуються ультратермостатом Хепплера типу 
ННБ, а також універсальним термостатом У-8. Роботу розпо-
чинають після того, як температура у рефрактометрі стане 
постійною протягом 15-20 хв. 

Встановивши потрібну температуру, рефрактометр пере-
віряють за дистильованою водою (коефіцієнт заломлення за 
температури 20ºС дорівнює 1,333) або за юстированою платі-
вкою, яка додається до приладу, на переробній поверхні якої 
є показник заломлення, і розпочинають визначення коефіціє-
нта заломлення олії. Під час роботи з універсальним рефрак-
тометром марки РЛУ спочатку відкривають засув, відсовують 
нижню призму рефрактометра і оплавленою скляною палич-
кою наносять на неї дві-три краплі олії, потім швидко посува-

ють нижню призму до верхньої, закріплюють засувом і спря-
мовують дзеркало й окуляр так, щоб у полі зору чітко було 
видно перетин ліній. Якщо кордон темної і світлої частини по-
ля зору недостатньо чіткий, то поворотом компенсаторного 
гвинта, розміщеного праворуч зорової труби, його роблять рі-
зкішим. Рухом алідади кордон темної частини поля зору під-
водять точно в точку перетину ліній і за допомогою лупи че-
рез дві хвилини (щоб олія набула температуру рефрактомет-
ра) тричі відраховують з точністю до 0,0002. Із отриманих да-
них виводять середнє. По закінченні визначення олію вида-
ляють з поверхні призми сухою ватою, потім її протирають 
ватою або м’якою фланеллю, змоченою ефіром, краще пет-
ролейним, і знову витирають сухою ватою. Для визначення 
йодного числа олії (U) за коефіцієнтами заломлення користу-
ються формулою:  

( ) 100
0118,0

4595,120

×−= nДU , 

де: nД20 – показник заломлення олії за температури 20ºС. 
Цей метод дозволяє отримати результат з точністю до 

трьох одиниць (за йодного числа понад 100). Для зручності 
підрахунків у кінці методики додається таблиця йодних чисел, 
відповідних коефіцієнту заломлення олії (додаток 20). 

Якщо показник заломлення визначали за температури по-
над 20ºС, отриманий результат перераховують до температу-
ри 20ºС за такою формулою: 

( ) 00035,020020 ×−+= tNN t
ДД , 

де: 
20
ДN  - показник, який шукають для заломлення за температури 20ºС; 

t
ДN  - показник заломлення за температури досліду; 

t0 – температура досліду; 
0,00035 – зміна показника заломлення за підвищення температур на 1ºС. 

Обладнання: рефрактометр лабораторний універсаль-
ний; прес для вичавлювання олії; ультратермостат або уні-
версальний термостат; бюкси або тиглі; скляна паличка з 
оплавленим кінцем; полотняні торбинки для вичавлювання 
олії із насіння за розміром прес-стакана. 
МЕТОД  ВИЗНАЧЕННЯ  МАСОВОЇ  ЧАСТКИ ІЗОТІОЦИА-
НАТІВ  І  ВІНІЛТІООКСИЗАЛІДОНІВ У  РІПАКОВОМУ  

НАСІННІ ,  МАКУСІ ,  ШРОТІ  
Метод застосовується для визначення масової частки 

продуктів ензиматичного розщеплення глюкозинолатів-
ізотіоцианатів і вінілтіооксизалідонів у ріпаковому насінні, ма-
кусі і шроті в умовах заводських лабораторій і за проведення 
наукових досліджень. 

Методом передбачені такі етапи: 
• проведення ферментативного розщеплення тіоглюкозидів 

до ізотіоцианатів (ІТЦ) і вінілтіооксизалідонів (ВТО); 
• відгонка летких ІТЦ з парою води у водний аміак відтитро-

вування утворених тіопохідних перманганатом калію в кисло-
му середовищі; 

• екстракція нелеткого ВТО діетиловим ефіром із рідкої фа-
зи після її підлужнення; 

• спектрофотометричне визначення вмісту ВТО в отриманих 
екстрактах. 

Засоби вимірювань, допоміжні засоби і прилади: 
• ваги лабораторні рівноплечі, норма навантаження 200 г, ІІ-

го кл. або подібні за метрологічними характеристиками; 
• ваги лабораторні квадратні, норма навантаження 500 чи 

1000 г, ІV-го кл. або подібні за метрологічними характеристи-
ками; 

• колбонагрівач із закритим нагріванням; 
• лабораторний млинок будь-якого типу; 
• спектрофотометр СФ-26, Спекорд фірми Ф.К. Цейса, УФ-

ВІЗ чи подібний з тією ж дозволяючою здатністю; 
• рН-метр: рН – 21, рН – 340 чи подібний; 
• стакани хімічні Н-ш-60 СХ; код 432451 9917.02; 
• колби конічні Нн-250-29/32 ТСХ, код 43-2462 9975 03; 
• колби круглодонні К-1-500-29/32 ТСХ, код 432462 991405; 
• колби мірні місткістю 50, 250, 500, 1000 мл; 
• лійка ділильна ВД-2-50-14/23 ХС, код 432524021106; 
• бюретка з краном місткістю 5,0 мл; 
• піпетка місткістю 2,0; 5,0; 50,0 мл; 
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• холодильник ХПТ-1-300-14/23 ХС, код 432522011207 чи 
ХПТ-1-400-14/23 ХС, код 432522011306;  

• лійки В-36-80 ХС, код 4325140111104 чи В-56-80 ХС, код 
432514011203, фільтр ФКП-40ПОР 100 ХС, код 
432514080602;  

• циліндри мірні, місткістю 25,0; 50,0 мл; 
• скляні кульки діаметром 5 мм; 
• вата скляна; 
• фільтри паперові з червоною смугою ТУ 6-09-1676-77;  
• папір фільтрувальний; 
Реактиви:  

• оксалат натрію, хч 5839-77; 
• кислота сірчана,хч або чда; 
• калію гідроксид, ч або хч; 
• натрію гідроксид, ч або чда, хч; 
• аміак водний, ч або чда, хч; 
• срібло азотнокисле, ч або чда, хч; 
• калій марганцевокислий, ч або хч; 
• натрій фтористий, ч або чда; 
• діетиловий ефір, ФС-42-1883-82; 
• етиловий спирт ректифікований, технічний; 
• аліловий спирт, ч або чда; 
• рН-папір універсальний індикаторний. 

Треба дотримуватись правил техніки безпеки, передбаче-
них при роботі в хімічній лабораторії, в якій виконується ана-
ліз. Лаборантів інструктують на основі чинних правил з ураху-
ванням того, що за методикою виконується аналіз з викорис-
танням водного розчину аміаку (15%), попадання якого на 
слизові оболонки і шкіру може викликати опіки. 

Виконують вимірювання за даною методикою за кімнатної 
температури і нормальному атмосферному тиску.  

У методиці передбачено використання устаткування, яке 
складається із: колбонагрівача (1), круглої реакційної колби 
(2), перехідної трубки (3), водяного холодильника (4), насадки 
(5) і приймальних колб (7). Колба (7) призначена для вловлю-
вання ІТЦ, які зв’язалися з аміаком у колбі (6). 

Приготування розчинів.  
15% водний розчин аміаку – готують розведенням 25-28% 

аміаку водою до густини 942 г/см3.  
70 і 90% водний розчин етилового спирту – готують роз-

веденням 96%-вого етилового спирту водою до густини: 70%-
вого – 867,6 г/см3, якщо 90%-вого – 817,9 г/см3. 

Діетиловий ефір, який не містить перекисних сполук – до 
1 л ефіру додають 20 г гідроксиду калію і 1 г перманганату 
калію, зваженого на вагах IV-го класу, відстоюють 24 год. і 
переганяють над гідроксидом калію. 

1% водний розчин AgNO3 – 1 г AgNO3 розчиняють у неве-
ликій кількості води і об’єм доводять водою до 100 мл. 

0,1% водний розчин KMnO4 – 3,16 г KMnO4 розчиняють у 1 
л дистильованої води, доводять розчин до кипіння і підтриму-
ють температуру близьку до кипіння протягом 1 год., закрив-
ши горло колби конічною лійкою. За випадання осаду MnO2, 
його видаляють фільтруванням через пористий фільтр або 
скляну вату і встановлюють титр розчину за оксалатом на-
трію, як описано нижче. 

Оксалат натрію перед використанням перекристалізову-
ють. Для цього 15 г оксалату натрію розчиняють у 500 мл дис-
тильованої води, підлужують його до рН 9-10 розчином гідро-
ксиду натрію (100 мл 40% водного розчину) і дають осісти не-
розчинним у воді речовинам. Потім розчин фільтрують і випа-
ровують до 1/10 початкового об’єму. При цьому випадають 
кристали оксалату натрію. Осад відокремлюють фільтрацією 
через паперовий фільтр, розтирають у ступці на порошок і 
промивають у ступці двічі дистильованою водою. Осад окса-
лату підсушують між аркушами фільтрувального паперу і ви-
сушують за температури 240...250ºС.  

Для визначення титру наважку оксалату натрію (0,2-0,25), 
взяту на вагах ІІ-го класу з записом результату до 4-ї після 
коми цифри, переносять в конічну колбу місткістю 250 мл, 
розчиняють у 100 мл дистильованої води, нагрітої до 
50...90ºС, додають 10 мл сірчаної кислоти, розведеної водою 
у співвідношенні 1:1, і титрують 0,1 Н розчином KMnO4 до 
слабко-рожевого забарвлення, яке не зникає протягом 1 хв. 
Поправку до титру розчину KMnO4 (К) розраховують за фор-
мулою: 

0067.0×
=

V
mK , 

де: m – маса оксалату натрію, г; 
 V – об’єм 0,1 Н розчину KMnO4, який витрачено на титрування оксалату на-
трію, мл; 
 0,0067 – маса оксалату натрію в г, еквівалентна 1 мл 0,1 Н розчину KMnO4. 
  40%-вий водний розчин NaOH. 40г NaOH розчиняють у невеликій кількості 
води і доводять об’єм розчину водою до 100 мл. 

Приготування ферменту. Насіння білої гірчиці подріб-
нюють на електромлинку. На вагах IV-го класу зважують бли-
зько 50 г подрібненого насіння з точністю до 0,01 г, суспензу-
ють протягом 1 год. у 300 мл охолодженої до 4ºС дистильова-
ної води. Насіння попередньо перевіряють на схожість. Про-
тягом 72 год. має прорости щонайменше 80% насінин.  

Потім осад відокремлюють центрифугуванням протягом 
20 хв. за частоти обертання 3000-4000 об./хв. і надосадову 
рідину змішують з 300 мл охолодженого до  4ºС 90%-вого 
етилового спирту. Суміш витримують у холодильнику за тем-
ператури 4ºС 15 хв. і центрифугують протягом 30 хв. за тієї 
самої частоти обертання. 

Білий осад, що випав, промивають 100 мл 70%-вого ети-
лового спирту (перемішують скляною паличкою) і знову 
центрифугують 20 хв. за тієї самої частоти обертання. 

Осад після центрифугування якомога ретельніше відо-
кремлюють декантацією, заливають 50 мл дистильованої во-
ди і відстоюють 12 год. за температури 18...20ºС. Через 12 
год. осад відокремлюють фільтрацією крізь паперовий фільтр 
або центрифугуванням протягом 20 хв., з наступною деканта-
цією водного розчину ферменту. 

Розчин ферменту зберігають за температури 4ºС не біль-
ше 2-х тижнів. 

Підготовка насіння, макухи і шроту до аналізу. Із сере-
дньої проби насіння, макухи або шроту відбирають 50-60 г, 
подрібнюють на лабораторному млині і просівають через сито 
з отворами 0,25 мм. 

Насіння перед аналізом прогрівають за температури 90ºС 
протягом 15 хв. для інактивації ферментів. Прогрівають у за-
коркованій реактивній колбі (для запобігання втрат летких ізо-
тіоцианатів, які можуть перебувати у вільному стані). 

В насінні, макусі і шроті визначають вміст вологи і летких 
речовин. 

Визначають масову частку ізотіоцианатів і вінілтіооксиза-
лідонів у одній наважці досліджуваної проби.  

Наважку прогрітого насіння близько 5 г, зважену на вагах 
ІІ-го класу із записом результату до 4-го знаку після коми, 
вносять в круглодонну колбу місткістю 500 мл, додають 300 
мл дистильованої води, 1 г фтористого натрію, 20 мл етило-
вого спирту і 5 мл розчину ферменту. Колбу закривають кор-
ком і залишають для проведення ферментативного розщеп-
лення глюкозинолатів на 3 год. за температури 18...22ºС. 

Наважку макухи чи шроту 5 г, зважену на вагах ІІ-го класу 
із записом результату до 4-го знаку після коми, вносять в кру-
глодонну колбу місткістю 500 мл, додають 300 мл дистильо-
ваної води, 1 г фтористого натрію, 20 мл етилового спирту і 5 
мл розчину ферменту. Колбу щільно закривають і проводять 
ферментаційне розщеплення тиоглюкозидів, які можуть збері-
гатися в незмінному вигляді. 

Визначення масової частки ІТЦ. Після закінчення фер-
ментування колби ставлять на колбонагрівач (1), обгортають 
їх азбестом і приєднують до холодильника (4) установки за 
допомогою перехідної трубки (3). 

За аналізу макухи, шроту в колбу для запобігання піноут-
ворення і перекидання додають кілька скляних кульок і 0,5 мл 
алілового спирту. 

До нижнього кінця холодильника через насадку (5) приєд-
нують послідовно дві колби місткістю 250 мл: прийомну (6) і 
конічну (7). У прийомну приливають 30 мл, а у контрольну – 
15 мл 15% водного розчину аміаку. 

На прийомній колбі роблять позначку, яка відповідає 
об’єму рідини 200 мл. Кінці, приєднаних за допомогою шліфів 
до колб (6) і (7) трубок насадки (5), мають бути занурені у 
розчин аміаку. Вмикають колбонагрівач і відганяють близько 
170 мл води разом з леткими ізотіоцианатами у прийомну ко-
лбу. Потім продовжують відгонку ще 2-3 хв. Леткі ізотіоциана-
ти у прийомній колбі сполучаються з аміаком з утворенням 
нелетких тіопохідних.  
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По закінченні відгонки від’єднують разом з насадкою при-
йомну і контрольну колби, а потім вимикають колбонагрівач. 
Це потрібно для запобігання зворотного засмоктування дис-
тиляту в холодильник і реакційну колбу. Холодильник споліс-
кують дистильованою водою (2-3 мл), збираючи промивну 
воду в прийомну колбу. 

Вміст прийомної і контрольної колб переносять у мірну 
колбу місткістю 500 мл, колби споліскують водою, яку вили-
вають у ту саму колбу. Доводять об’єм рідини у мірній колбі 
дистильованою водою до 500 мл, ретельно перемішують і ви-
користовують для визначення вмісту ізотіоцианатів. 

Із мірної колби відбирають 50 мл дистиляту, переносять у 
конічну колбу місткістю 250 мл і додають 2,5 мл концентрова-
ної сірчаної кислоти. Підготовлену пробу титрують 0,1 Н вод-
ним розчином KMnO4 до появи слабко-рожевого забарвлення, 
яке не зникає протягом декількох секунд. 

Визначення масової частки вінілтіооксизалідонів. За-
лишок із реактивної круглодонної колби переносять на склад-
частий фільтр і відокремлюють водну фазу фільтрацією в ко-
лбу місткістю 250 мл. Осад двічі промивають водою, викорис-
товуючи по 20 мл води. Промивні води збирають у ту саму 
колбу. Доводять рН водної фази до 10,5 1 Н розчином NаОН, 
фіксуючи рН за допомогою рН-метра або індикаторного папе-
ру. Потім водну фазу переносять у мірну колбу місткістю 250 
мл, об’єм у колбі доводять дистильованою водою до 250 мл і 
ретельно перемішують. 

Із підготовленої проби відбирають піпеткою 2 мл, перено-
сять у ділильну лійку місткістю 50 мл і екстрагують вінілтіоок-
сизалідони діетиловим ефіром, струшують у лійці, використо-
вуючи для екстракції 10 мл ефіру. Екстрагують ефіром тричі. 
Екстракти об’єднують у мірній колбі місткістю 50 мл. Об’єм у 
колбі доводять до 50 мл діетиловим ефіром і використовують 
для визначення вмісту вінілтіооксизалідону. 

Вимірюють оптичну щільність екстрактів на спектрометрі в 
кюветі з товщиною шару 1,0 см за довжиною хвиль 230, 248 і 
266 нм відносно діетилового ефіру і визначають поглинання в 
максимумі смуги поглинання за довжиною хвилі 248 нм з ура-
хуванням фону за формулою: 

2
266230

248
ДДД +

= , 

де: Д230 – оптична щільність досліджуваного розчину за 230 нм; 
 Д266 – оптична щільність досліджуваного розчину за 266 нм; 
 Д248 – оптична щільність досліджуваного розчину за 248 нм з урахуванням 
фонового поглинання. 

Оптична щільність (Д) проби має не перевищувати 0,8-1,0, 
у випадку більш високого значення Д належить зробити роз-
ведення і розрахунок вести з урахуванням розведення. 

Обчислення результатів. Масову частку ізотіоцианатів у 
насінні, макусі і шроті (в перерахунку на 3-бутил-ізотіциант) 
обчислюють на суху обезжирену речовину за формулою: 

( )[ ]лВMmV
FVV

ІЦТ
+−×
×××

=
100

29,28

2

01 %, 

де: 28,29=0,002829 × 104/0,002829 маса 3-бутеніл-ізотіоціанату в г еквівален-
тна 1 мл 0,1 Н розчину KMnO4; 
V1 – об’єм 0,1 Н розчину KMnO4, який витрачено на титрування проби, мл; 
V2 – об’єм дистиляту, взятого на титрування, мл; 
V0 – вихідний об’єм дистиляту. 

За низького вмісту ВТО у пробі брати на екстракцію слід 3-
5 мл.  
F – поправка до титру 0,1 Н розчину KMnO4; 
m – маса досліджуваної проби, г; 
М – олійність досліджуваної проби,%; 
Вл – вміст вологи і летких речовин у досліджуваній пробі,%. 

ВТО – масову частку 5-вініл-2-тіоксизалідону у насінні, ма-
кусі і шроті розраховують на абсолютно суху речовину за фо-
рмулою: 

( )[ ]лВMmVKd
VVДВТО

+−−××
×××

=
100

10

2248

21248 %, 

де: Д248 – оптична щільність досліджуваного розчину при 248 нм з ураху-
ванням фонового поглинання; 
V1 – об’єм ефірного екстракту, який містить 5-вініл-2-тіооксазалідону, взя-
тий для вимірювання, мл; 
V2 – об’єм водної фази, яка містить 5-вініл-2-тіооксазалідону в розчині діе-
тилового ефіру при 248 нм, обчислений з урахуванням фонового погли-
нання, г-л/см; 
М – олійність досліджуваної проби,%; 
Вл – вміст вологи і летких речовин у досліджуваній пробі,%; 
10 – коефіцієнт перерахунку, отриманий за виведення формули. 

 

Вміст тіоглюкозидів обчислюють за формулою: 

82,343,3 ×+×= ВТОІТЦТГ , 
де: ІТЦ – вміст ІТЦ, визначений після оброблення проби ферментним пре-
паратом,%; 
3,43 – коефіцієнт перерахунку, що дорівнює відношенню молекулярних мас 
глюконапіну і 3-бутаналізотіоцианаміду; 
ВТО – вміст 5-вініл-2-тіооксизалідону, який визначається після оброблення 
проби ферментом; 
3,82 – коефіцієнт перерахунку, що дорівнює відношенню молекулярних мас 
прогойтрину і 5-вініл-2-тіооксизалідону. 

Контроль точності вимірювання. Критерієм вимірюван-
ня масової частки ізотіоцианатів є повнота їхньої відгонки. 

Пробу на повноту відгонки ізотіоцианатів беруть, викорис-
товуючи 1%-вий водний розчин азотовокислого срібла. Для 
цього від’єднують насадку від колби і збирають 1-2 мл дисти-
ляту в пробірку. До зібраного дистиляту додають дві краплі  

1%-вого водного розчину азотовокислого срібла. 
Якщо розчин не мутніє, відгонку вважають закінченою. У 

противному випадку насадку знову приєднують до прийомної 
колби і відгонку продовжують. За вказаних умов досліду від-
гонка ізотіоцианатів складає 100% (встановлено за індивідуа-
льним аллілізотіоцианатом). 

Критерієм точності вимірювання масової частки вінілтіоок-
сизалідону є повнота екстракції. Якщо при цьо-

му:
2

266230248
248

ДДДД +−
= <0,02, то екстракцію зупи-

няють, а четвертий екстракт відкидають. Якщо Д248>0,02, то 
четвертий екстракт приєднують до отриманих раніше, а для 
контролю отримують п’ятий екстракт. 

ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ МЕТОД  ВИЗНАЧЕННЯ  
ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ  ОЛІЇ  У  НАСІННІ  РІПАКУ ,  

ГІРЧИЦІ ,  СУРІПКИ,  СОНЯШНИКУ  
В основі методу лежить одержання з олії метилових ефі-

рів вищих жирних кислот за допомогою 3% або 10%-вого роз-
чину гідроксиду калію в метанолі, у середовищі неполярного 
вуглеводного розчину з наступним їхнім розділенням газорі-
динною хроматографією. 

Реактиви. Гідроксид калію (3 або 10%-вий розчин), мета-
нол, сульфат натрію безводний, гідрокарбонат натрію, сірча-
на кислота (концентрована), гексан. 

Прилади і матеріали. Газовий хроматограф, генератор 
водню, компресор медичний, лабораторний прес, мікроколон-
ки, пробірки скляні, піпетки 0,1 та 1,0 мл, паперовий індика-
тор, мікрошприци МШ-10, лійки скляні, плитка електрична, ко-
лби мірні на 50, 100, 500 мл, колонка скляна завдовжки 250 
мм з внутрішнім діаметром 3 мм, секундомір, вата, марля, 
медичні груші на 50, 100, 500 мл. 

Хід аналізу. Олію із насіння вичавлюють на лаборатор-
ному пресі за тиску  150 атм.  

У пробірку, в якій міститься 1-2 краплі олії проби, піпеткою 
додають 1 мл 10% розчину гідроксиду калію в абсолютизова-
ному метанолі, нагрівають 1 хв. до повного розчинення. По 
краплях додають концентровану сірчану кислоту – 6 крапель. 
Випадає білий осад. Струшують 5 хв. 

Паперовим індикатором перевіряють рН, яке має бути 
нейтральним. Але, як правило, довести рН до 7 не вдається, 
середовище залишається кислим. 

Нейтралізують залишки кислоти гідрокарбонатом натрію в 
суміші з сульфатом натрію. Для цього використовують мікро-
колонку. В неї вкладають шматочок вати, насипають суміш 
NaHCO2 : N2SO2 = 2:1. 

У пробірку з білим осадом додають 1 мл гексану і енергій-
но струшують протягом 10 хв. Верхній прозорий шар перено-
сять у мікроколонку. 

Метилові ефіри збирають у маленьку пробірку. Перед 
введенням у випаровувач додають 1-2 краплі гексану до роз-
чинення ефірів. 

Розділяють метилові ефіри вищих жирних кислот на газо-
вому хроматографі “Хром-4”.  

Швидкість пропускання через колонку 30-50 мл/хв. Темпе-
ратура термостата 176ºС. Температура детектора 220ºС (для 
ріпаку, гірчиці, свиріпи), 196...240ºС (для соняшнику). Швид-
кість стрілки самописця 0,15 або 0,30 см/хв. 

Мікрошприцем МШ-10 пробу вводять у випарювач у кіль-
кості 0,8-1,4 мкл. 

Розшифровка хроматограм, розрахунки.  
( ) 100ikehtCk = ,  
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де: Ск – кількість компонента,%; 
 h – висота піка, мм; 
 t(e) – час виходу піка (віддаль від вершини до лінії виходу гексану); 
 і – чутливість приладу; 
 k – відповідний поправочний коефіцієнт до кожної кислоти. 

ОВОЧЕВІ ,  БАШТАННІ  ВИДИ  І  КАРТОПЛЯ  

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ  І  ПІДГО-
ТОВКА  СЕРЕДНІХ  ПРОБ  ДО  АНАЛІЗУ  

В усіх пробах сортів овочевих, баштанних видів і картоплі 
визначають вміст сухої речовини. Більшість видів аналізують 
також на вміст загального цукру і вітаміну С (табл. 24). 
ТАБЛИЦЯ 24. ВИДИ РОСЛИН І КІЛЬКІСНИХ АНАЛІЗІВ ПРОБ 

Види аналізів 
 

Види рослин ніт-
рати 

суха 
речо-
вина 

цукор 
загаль-
ний 

суха 
речо-
вина 
соку 

саха-
роза 

віта-
мін С 

каро-
тини 

азот 
зага-
льни
й 

кліт-
кови
на 

кис-
лот. 
заг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Капуста білоголова + + + - + + - + - - 
Капуста цвітна + + + - - + - + + - 
Огірок посівний + + + - - - - - - - 
Цибуля городня + + + - - + - + - - 
Часник + + - - - + - + - - 
Помідор їстівний + + + + - + + - - + 
Перець однорічний + + + - - + - - + - 
Баклажан синій + + - - - - - - - - 
Квасоля звичайна + + - - - + - + + - 
Горох цукровий + + + - - + - + + - 
Морква посівна + + + - - - + - - - 
Буряк столовий + + + - - - - - - - 
Редиска, редька + + - - - + - - - - 
Кукурудза цукрова + + + - - - - + + - 
Селера (листя) + + - - - + - + - - 
Петрушка городня 
(листя) 

+ + - - - + - + - - 

Салат посівний + + - - - + - + - + 
Шпинат городній + + - - - + - + - + 
Щавель кислий + + - - - + - - - + 
Ревінь (черешки) + + + - - + - - + + 
Кавун звичайний + + + - - + - - - - 
Диня посівна  + + + - - + - - - - 
Гарбузи + + + - - + + - - - 
Кабачки + + + - - - - - - - 
Картопля + + - - - + - - - - 
Кріп пахучий + + - - - + - - - - 

У пробах цибулі і часнику, крім того, визначають ефірну 
олію. Сахарозу в білоголовій капусті слід визначати тільки у 
тих сортів, які використовують для квашення, клітковину в ка-
пусті білоголовій і буряку столовому – за завданням Держсор-
тслужби. 
ВІДБИРАННЯ  І  ПОДРІБНЕННЯ  СЕРЕДНІХ  ПРОБ  ДЛЯ  
ВИЗНАЧЕННЯ  АСКОРБІНОВОЇ  КИСЛОТИ (ВІТАМІН С)  

Для визначення аскорбінової кислоти (вітамін С) готують 
спеціальну пробу одночасно з підготовкою середньої проби 
для інших аналізів. 

Зважаючи на надзвичайну нестійкість вітаміну С, а також 
його неоднаковий вміст не тільки у різних частинах рослини, 
але навіть в одному і тому ж органі, дуже важливо правильно 
взяти середню пробу. Всі операції, пов’язані з підготовкою 
проби до аналізу (подрібнення, розтирання тощо) виконують 
швидко. Сушіння і консервування свіжого матеріалу не допус-
кається, тому що при цьому вітамін руйнується. 

Спеціальну пробу готують таким чином. Від кожної одини-
ці, яка входить до проби й очищена, як описано за підготовки 
середньої проби для визначення сухої речовини та інших 
аналізів, відрізують ножем із нержавіючої сталі його частину, 
але так, щоб до неї пропорційно входили усі тканини. 

Плоди помідорів і перцю, головки капусти розрізають уз-
довж на 4, 8, 16 частин залежно від розмірів, від кожної проби 
беруть не менше 200 г. Пробу швидко подрібнюють на склі 
ножем. Бульби картоплі, цибулини, коренеплоди редьки, ре-
диски розрізують на чотири частини. Для аналізу на вітамін С 
беруть 1/4 частину від кожної одиниці, але ці частини не по-
дрібнюють на склі, а відрізають від них тонкі пластинки. Не 
можна подрібнювати пробу, в якій визначають вітамін С, у по-
дрібнювачі тканин або у будь-якому млині. 

Щоб відібрати пробу гороху чи квасолі, треба загальну 
пробу розкласти тонким шаром, а потім відібрати із кількох 
місць потрібну кількість бобів, лопаток або зерен і подрібнити, 
як було вказано вище. 

У селери кожний листок загальної проби розрізають на-
впіл уздовж осі ножем із неіржавіючої сталі. Половину проби 
грубо подрібнюють, добре перемішують, відбирають середню 

масою приблизно 200 г і подрібнюють ножем. У салату голо-
вчастого від кожної головки вирізують сегмент і подрібнюють. 
У салату листкового, петрушки, щавлю відбирають з загаль-
ної проби в середню кожний третій листок, а два інших такого 
ж розміру кладуть у середню пробу для визначення сухої ре-
човини і білка. 

У баштанних видів беруть два сегменти з протилежних 
боків кожного плоду. Якщо плід гарбуза або дині дуже вели-
кий, то від кожного сегменту (уздовж нього) відрізують плас-
тинку завтовшки 3 – 5 мм, і з них створюють пробу. 
ВІДБИРАННЯ  І  ПОДРІБНЕННЯ  СЕРЕДНІХ  ПРОБ  ДЛЯ  
ВИЗНАЧЕННЯ  СУХОЇ  РЕЧОВИНИ ТА ІНШИХ  АНАЛІЗІВ  

Наважки для визначення сухої речовини, загального цук-
ру, загальної кислотності, сухої речовини соку, азоту, крохма-
лю, клітковини і каротину беруть з однієї подрібненої серед-
ньої проби. 

Капуста білоголова і цвітна. Головки очищають від вер-
хніх покривних листків, розрізають їх на 2, 4 або 8 частин (уз-
довж осі), залежно від їхнього розміру так, щоб у кожну час-
тину входили у відповідній пропорції всі тканини. Для серед-
ньої проби беруть одну частину від кожної головки, залишки 
вирізують і відкидають. 

Відібрані проби старанно подрібнюють за допомогою 
фрезерного електромлина, шинковки з електроприводом або 
вручну ножем-сікачем. 

Головки цвітної капусти очищають від листків і зрізають 
ніжки близько самого суцвіття. Великі головки розрізають на 2 
або 4 частини уздовж (по осі) суцвіття і беруть одну частину 
для подрібнення. Подрібнювати цвітну капусту зручніше на 
гомогенізаторі. 

Помідор, перець, баклажан, огірок. Помідор, баклажан, 
огірок аналізують з насінням, перець – без насіння. Всі плоди 
перед аналізом потрібно добре витерти. Плодоніжки видаля-
ють. Великі плоди розрізають на 2-4 частини уздовж осі, для 
аналізу беруть 1/2 або 1/4 частину і подрібнюють на гомогені-
заторі. Плоди помідора подрібнюють у роздрібнювачі тканин. 

Цибуля городня і часник. Цибулини очищають від по-
кривних лусок, зрізують денце і суху шийку, подрібнюють на 
гомогенізаторі. Великі цибулини розрізають на 2-3 частини і 
для аналізу беруть одну з них. 

Овочеві бобові види і цукрова кукурудза. Відібрані для 
аналізу проби гороху і квасолі подрібнюють на гомогенізаторі. 
Боби, лопатки або зерно, вилущене з бобів, подрібнюють та-
кож на гомогенізаторі. Проби сортів цукрової кукурудзи доста-
влють у лабораторію в качанах. Для аналізу треба акуратно 
зрізати ланцетом або гострим ножем зерна зі стрижня і подрі-
бнити на гомогенізаторі. 

Столові коренеплоди (буряк, морква, редиска, редь-
ка). Коли на аналіз надходять проби великих коренеплодів, 
слід від кожного брати по 1/2, розрізаючи корені хрестоподіб-
но вздовж, і подрібнити на гомогенізаторі. 

Селера, петрушка, шпинат, салат, щавель, ревінь. 
Проби, які залишились від визначення вітаміну С, листя се-
лери, петрушки, салату, шпинату і щавлю, а також черешки 
ревеню подрібнюють ножем. 

Баштанні види (кавун, диня, гарбуз і кабачок). З плодів 
знімають верхній неїстівний шар (кору), видаляють насіння і 
досліджують тільки їстівну частину. Плоди розрізають на дві 
частини повздовж від місця прикріплення плоду до сліду від 
квітки таким чином, щоб у кожну половину попали затінена і 
освітлена сонцем частини. 

Якщо плоди великі, їх поділяють на сегменти по 6-8 см за-
втовшки по колу плоду і беруть 2-4 сегменти з протилежних 
боків кожного плоду. Дині, гарбузи, кавуни добре подрібнюва-
ти за допомогою гомогенізатора.  

Картопля. Бульби миють, насухо витирають, подрібнюють 
на тертушці або гомогенізаторі. Якщо вони великі, то беруть 
половину від кожної.  

ВИЗНАЧЕННЯ  ВМІСТУ  СУХОЇ  РЕЧОВИНИ 
Із середньої подрібненої проби овочів після ретельного 

перемішування беруть щонайменше дві наважки по 25-50 г з 
точністю до 0,01 г у попередньо зважені фарфорові чашки 
або чашки Петрі. Після зважування чашки з наважками пере-
носять до сушильної шафи, нагрітої до 120ºС (температура у 
шафі зразу ж знижується) і витримують 20-30 хв. за темпера-
тури 100...102ºС для гальмування життєвих процесів у матері-
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алі. Потім висушують за 60...70ºС у сушильній шафі до повіт-
ряно сухого стану. Легка ламкість матеріалу показує, що ос-
новну масу води видалено. Після цього його сушать протягом 
4 год. за температури 100ºС. 

Для висушування наважок дині, картоплі, які містять бага-
то цукрів або крохмалю, 4 год. недостатньо, тому тривалість 
висушування потрібно збільшити до 6 год. Вологість таких 
видів краще визначати іншим методом. 

Охолоджені в ексикаторі чашки з сухою речовиною зва-
жують і знову сушать протягом години за температури 100ºС. 
Далі знову охолоджують і зважують. Якщо різниця між двома 
зважуваннями перевищує 0,01-0,02 г, сушать ще півгодини, 
знову охолоджують і зважують. 

Визначення вмісту сухої речовини у помідорах. Із се-
редньої подрібненої проби помідорів після ретельного пере-
мішування беруть не менше двох наважок по  

10 г, з точністю до 0,01 г, у попередньо зважені фарфорові 
чашки або чашки Петрі. Чашки ставлять у сушильну шафу і 
сушать за температури 80...85ºС протягом 10 год. Потім охо-
лоджують їх в ексикаторі і зважують. Знову висушують протя-
гом години за температури 80...85ºС. Якщо різниця між двома 
зважуваннями понад 0,01-0,02 г, сушать ще півгодини, охоло-
джують і зважують. Дані записують у журнал (дод. 10) 

ДОДАТОК 10 

ФОРМА ЗАПИСУ  ДАНИХ  У  ЖУРНАЛ  
Маса, г 

Назва сорту 
(код) 

Номер 
чашки чашки 

чашки з 
наваж-
кою 

наважки чашки з наважкою 
після висушування 

вода, яка 
випарува-
лась 

% 
во-
ди 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Реактиви: хлористий кальцій прожарений. 
Обладнання: фарфорові чашки діаметром 100-110 мм 

або чашки Петрі. 
ВИЗНАЧЕННЯ  АСКОРБІНОВОЇ  КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ  С ) 

Метод базується на редукуючих властивостях аскорбіно-
вої кислоти. Синя фарба (індикатор), 2,6-дихлорфеноліндо-
фенол відновлюється в безбарвну сполуку екстрактами рос-
лин, які містять аскорбінову кислоту. 

Кислотні витяжки із рослин титрують розчином барвника 
(відомого титру) до рожевого забарвлення, зумовленого над-
лишком барвника у кислому середовищі. 

Хід аналізу. У фарфорові ступки вливають по 25 мл су-
міші соляної і метафосфорної кислот і зважують їх на техніч-
них вагах з точністю до 0,01 г. Потім із спеціально приготов-
леної, грубо подрібненої проби овочів кладуть у ці ступки дві 
наважки по 5-10 г, залежно від вмісту аскорбінової кислоти у 
рослинах. У картоплі, цибулі, редьки і редиски наважки скла-
дають із тонких пластинок, які вирізають із можливо більшої 
кількості бульб, цибулин, коренеплодів. Зручно зважувати на-
важки на угорських сантиграмових вагах на 50 г. У чашку вагів 
додають 25 мл суміші кислот, зважують її, шматочки дослі-
джуваної проби занурюють у кислоту. Взяту наважку з кисло-
тою переносять у ступку. 

Потім наважки розтирають до утворення однорідної маси. 
Грубі тканини рослин розтирають з невеликою, завжди одна-
ковою (приблизно 0,25 г) кількістю скляного порошку. Розтер-
ту масу переносять до мірної колби місткістю 100 мл. Зручно 
користуватися колбами Кольрауша. Ступку і товкачик споліс-
кують кілька разів сумішшю кислот, яку виливають у ту ж мір-
ну колбу. Цією сумішшю вміст колби доводять до мітки, зако-
рковують, добре перемішують і залишають на п’ять хв. Потім 
частину екстракту (близько 50 мл) фільтрують крізь сухий по-
двійний фільтр у суху склянку. 

Соляна кислота вилучає із рослинної тканини вільну і 
зв’язану аскорбінову кислоту в екстракт. Метафосфорна кис-
лота осаджує білки і підвищує стійкість аскорбінової кислоти в 
екстракті.  

Із отриманого фільтрату беруть піпеткою 10 мл розчину, 
наливають у стакан чи колбу і титрують із мікробюретки 0,001 
Н розчином барвника до рожевого забарвлення, яке не зни-
кає протягом 0,5 – 1,0 хв. Аналіз від взяття наважки до титру-
вання слід провести дуже швидко, без перерви. 

Розрахунки результатів. Вміст аскорбінової кислоти (С) 
у рослинах виражають у мг на 100 г досліджуваної речовини 
(мг%) і обчислюють за такою формулою: 

ав
ВТАС

×
×××

=
100

,  

де: А – кількість барвника, яку витрачено на титрування екстракту, мл; 
 Т – титр барвника, обчислений за аскорбіновою кислотою, мг; 
 В – об’єм витяжки, отриманої із наважки, мл; 
 в – кількість фільтрату, витрачена на титрування (звичайно 10 мл); 
 а – наважка досліджуваного матеріалу, г. 

Допустима різниця між паралельними визначеннями для 
картоплі, редиски, цибулі і редьки – 10%, якщо знайдений від-
соток вітаміну С, прийняти за 100, а для інших видів – 5%. 

Приклад розрахунку. Наважка помідорів – 10 г, витяжка 
доведена до 100 мл, аскорбінова кислота, визначена у 10 мл, 
на титрування витрачено 1,23 мл барвника з міліграм-титром 
0,1081. 

Підставляючи ці дані у наведену для розрахунку формулу, 
отримаємо, мг%: 

30,13
1010

1001081,023,1100
=

×
×××

=С  

Записи ведуть у журналі за формою (дод. 11). 
ДОДАТОК 11 

ФОРМА ЗАПИСУ  ДАНИХ  У  ЖУРНАЛ  

Назва 
сорту 
(код) 

Но-
мер 
ступ-
ки 

Маса 
ступки з 
кисло-
тою, г 

Маса 
ступки з 
кисло-
тою і 
наваж-
кою, г 

На-
важк
а, г 

Об’є
м ви-
тяж-
ки, 
г 

Кількість 
фільтра-
ту для 
титру-
вання, 
мл 

Витраче-
но барв-
ника на 
титру-
вання, 
мл 

Титр ба-
рвника, 
мл 

Вміст ас-
корбіно-
вої кис-
лоти, 
мг% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Визначення вітаміну С у забарвлених витяжках. За 
аналізу проб, витяжки з яких забарвлені, належить користува-
тися наступним доповненням до викладеного методу. 

Беруть наважки, вилучення і фільтрування здійснюють, як 
наведено вище. Потім із отриманого фільтрату беруть піпет-
кою по 5 мл і наливають у дві ретельно вимиті і витерті сухі 
пробірки. Додають у кожну по 3 мл розчинника – чотирихло-
ристого вуглецю (можна циліндром), обережно збовтують, 
дають відстоятися протягом 0,5 хв.і титрують з мікробюретки 
0,001 Н розчином барвника до жовто-рожевого забарвлення. 

Техніка титрування. Обидві пробірки беруть в одну руку і 
повільно по краплях додають розчин барвника із мікробюрет-
ки в одну із пробірок, друга є контрольною. При цьому обидві 
пробірки струшують одночасно після кожної краплини. Уваж-
но слідкують за зміною забарвлення розчинника (нижній без-
барвний шар) у цій пробірці, порівнюючи з контрольною про-
біркою на білому фоні. Коли з’являється жовто-рожеве забар-
влення, титрування припиняють. Точно так титрують проби із 
фільтрату паралельної наважки тієї ж проби і розраховують 
за формулою, вказаною в основній методиці. 

Реактиви:  
1. Суміш 2% соляної і 2% метафосфорної кислот. 44,3 мл 

концентрованої соляної кислоти густиною 1,19 г/см3 налива-
ють у мірну колбу на 1 л, в яку вже налито воду, потім дода-
ють 20 г метафосфорної кислоти і доводять водою до 1 л. 

2. 2% сірчана кислота. 11,6 мл концентрованої кислоти гус-
тиною 1,84 г/см3 розводять водою до 1 л. 

3. Аскорбінова кислота, кристалічна. 
4. Йодистий калій, кристалічний. 
5. Розчин крохмалю (індикатор). 1 г розтертого розчинного 

крохмалю збовтують з 20 мл холодної дистильованої води і 
виливають цю суміш у 80 мл гарячої води. Потім кип’ятять 3 
хв. на електроплитці. Розчин фільтрують гарячим; для корис-
тування придатний протягом 3 діб (за зберігання в холодиль-
нику). 

6. 0,001 Н розчин йодату калію (KJO3). На аналітичних вагах 
зважують 0,3568 г йодату калію, висушеного протягом 2-х год. 
за температури 102ºС, розчиняють у воді і доводять до 1 л. 
Отриманий 0,01 Н розчин розбавляють у 10 разів і зберігають 
у добре закритій посудині у теплому місці. 

7. 0,001 Н розчин 2,6-дихлорфеноліндофенолу (барвника). 
На чистому годинниковому склі зважують 60 мг сухої фарби, 
переносять у мірну колбу на 200 мл, додають 100-150 мл те-
плої дистильованої води і 4-5 крапель 0,01 Н лугу. Колбу ре-
тельно збовтують 10 хв., потім доливають до мітки водою, ще 
раз збовтують і фільтрують крізь щільний фільтр у суху колбу. 
Розчин барвника готують перед використанням, ним можна 
користуватися протягом 3-х діб, за умови обов’язкового вста-
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новлення титру в день застосування. За зберігання в холоди-
льнику розчин можна використовувати протягом 7-ми діб. 

Титр розчину 2,6 дихлорфеноліндифенолу встановлюють 
за йодатом калію. Цей метод засновано на паралельному ти-
труванні розчину аскорбінової кислоти барвником 0,001 Н 
розчином йодату калію. 

Титр барвника легко розрахувати, тому що 1 мл 0,001Н 
розчину йодату калію еквівалентний 0,088 мг аскорбінової ки-
слоти. 

Для встановлення титру барвника розчиняють кілька кри-
сталів (KJO3) близько 1,0-1,5 мг аскорбінової кислоти (зважу-
вання не потрібне), у 50 мл 2% сірчаної кислоти. Піпеткою бе-
руть 5 мл цього розчину в невелику склянку і титрують фар-
бою із мікробюретки до рожевого забарвлення, яке не зникає 
протягом 0,5 хв. Зразу ж після цього титрують такий же об’єм 
розчину аскорбінової кислоти із мікробюретки 0,001 Н розчи-
ном йодату калію з додаванням у колбочку перед титруван-
ням кількох кристалів (близько 5-10 мг) йодистого калію і 2-3 
краплі розчину крохмалю, до появи блакитного забарвлення. 
Якщо з’явиться бурий або фіолетовий колір, слід приготувати 
свіжий розчин крохмалю. Застосування більшої кількості йо-
дистого калію недопустиме, тому що за високої концентрації 
цієї солі окислення аскорбінової кислоти йодом гальмується. 

Розраховують титр барвника (Т) за формулою: 

б
аТ ×

=
088,0

, 

де: а – кількість точно 0,001 Н розчину йодату калію, мл; 
 б – кількість розчину барвника, мл. 

Обладнання: 2 мікробюретки з градуюванням на 0,01 мл, 
місткістю 2-5 мл; піпетки на 5, 10 і 100; мірні колби на 100, 
200, 1000 мл; конічні колби на 100-200 мл; мірні циліндри на 
10 і 50 мл; хімічні стакани на 50-100 мл; лійки діаметром 100-
110 мм; фарфорові ступки діаметром 100-120 мм; ножі із не-
ржавіючої сталі; скляний порошок (чисте прозоре лаборатор-
не скло, подрібнюють у ступці і просівають через сито з отво-
рами діаметром 1,0-1,5 мм). 

ВИЗНАЧЕННЯ  ЦУКРІВ (ЗА БЕРТРАНОМ ) 
Суть методу. Метод кількісного визначення цукрів базу-

ється на здатності редукуючих цукрів, які мають вільну альде-
гідну або кетонну групу, відновлювати у лужному середовищі 
сірчанокислу мідь у закисну. Осад закису міді розчиняють у 
сірчанокислому залізі у присутності сірчаної кислоти. При 
цьому закис міді окислюється залізом, відновлюючи його в за-
кисне, а останнє окислюється розчином перманганату калію. 
Дицукри визначають за цим методом, але лише після гідролі-
зу їх розведеними мінеральними кислотами. 

Слід мати на увазі, що кількість цукрів, які містяться у роз-
чині, не пропорційна масі осаду закису заліза міді, тому що 
проходить деякий розклад фелінгової рідини за нагрівання (з 
утворенням також закису міді) і розкладання частини моноцу-
крів унаслідок лужності феліногової рідини. Тому таблиці Бе-
ртрана – відношення між масою осаду, який випав, закису міді 
і присутності в розчині глюкози – складені чисто емпірично. 
Будь-яке відхилення від умов рекомендованого методу (тем-
ператури, тривалості нагрівання, концентрації розчину, ступе-
ня його лужності тощо) спричиняє відхилення в результатах. 

Реактиви:  
1. 30% розчин оцтовокислого свинцю (середнього) 300 г. 

(CH3COO)2Pb×3H2O розчиняють у 700 мл води, розчин фільт-
рують і зберігають у щільно закритому скляному посуді, тому 
що на повітрі він стає лужним. 

2. Насичений розчин – двозаміщеного фосфорнокислого на-
трію або сірчанокислого натрію 200 г Na2HPO4×12H2O розчи-
няють у 1 л дистильованої води за температури 30...35ºС. 

3. Соляна кислота х.ч., концентрована (густина – 1,19 г/см3). 
4. 20% розчин соляної кислоти. 497 мл соляної кислоти гус-

тиною 1,19 г/см3 наливають у літрову мірну колбу з дистильо-
ваною водою, охолоджують розчин до 20ºС і доводять його 
водою до мітки. 

5. Розчин вуглекислого натрію (соди) для нейтралізації кис-
лотності витяжок і розчинів 180 г Na2СО3×10H2O розчиняють у 
1 л дистильованої води (розчинення відбувається швидше за 
30...35ºС). Вуглекислий натрій можна замінити їдким натрієм. 
100 г їдкого натрію розчинити у 900 мл дистильованої води. 

6. Розчин сірчанокислої міді. 40 г солі CuSO4×5H2O розчи-
няють дистильованою водою у літровій колбі і доводять роз-
чин до мітки. Реактиви фільтрують крізь паперовий фільтр у 
стакан. Зберігається довго у герметичному посуді. 

7. Лужний розчин сегнетової солі. 200 г виннокислого калі-
натрію C4H4O6KNa×4H2O розчиняють у дистильованій воді, а 
потім туди ж додають 150 г їдкого калію або їдкого натрію і пі-
сля охолодження доводять об’єм дистильованою водою в мі-
рній колбі до 1 л. Реактив фільтрують крізь азбестовий 
фільтр. 

8. Розчин сірчанокислого окисного заліза. 50 г Fe(SO4)×9H2O 
розчиняють у дистильованій воді у літровій колбі і додають 
200 г (108,7 мл) сірчаної кислоти густиною 1,84 г/см3, потім пі-
сля охолодження доводять об’єм розчину до 1 л дистильова-
ною водою і фільтрують.  

Сірчанокислий окис заліза можна замінити на 86г залізо-
амонійних галунів Fe(NH4)(SO4)2×12H2O. Розчин, що викорис-
товують для визначення цукрів, сірчанокислого окисного залі-
за або залізоамонійних галунів не повинні містити сірчанокис-
лого закису заліза. Це перевіряється таким чином: до 20 мл 
розчину додають одну-дві краплини 0,1 Н перманганату, при 
цьому має з’явитися рожеве забарвлення, яке не зникає; як-
що ж перманганат втрачає колір, то це вказує на наявність 
закисних солей і тоді реактив не можна використовувати. 

9. Сірчана кислота, хімічно чиста, концентрована (густиною 
1,84 г/см3). 

10. Розчин індикатора-метилового червоного (метилроту) – 
готують так, як описано за визначення загального азоту. 

11. 0,1 Н розчин марганцевокислого калію (перманганату 
калію). На технічних вагах зважують 3,161 г перманганату ка-
лію з розрахунку на 1 л, переносять до колби і доливають до 
1 л дистильованою водою, нагрівають до кипіння і кип’ятять 
30-40 хв. Потім колбу закривають корком з трубкою, яка напо-
внена сухим натронним вапном і дають охолонути. Залишок 
кількості води, потрібний для приготування розчину, також 
кип’ятять, охолоджують і виливають у стакан. 

Після цього розчин фільтрують крізь подвійний паперовий 
фільтр у посудину з темного скла з кип’яченою водою, щільно 
закорковують і залишають на декілька діб. Звичайну склянку 
можна загорнути у чорний папір або пофарбувати у чорний 
колір. 

Через 4-5 діб визначають титр розчину перманганату. Як-
що потрібно використати цей розчин раніше, наприклад, у 
день приготування або на наступний день, то обов’язково ви-
значають його титр для обчислення результатів аналізу. Для 
наступної роботи з цим розчином визначення титру потрібно 
повторити, тому що він буде іншим. Через 4-5 діб після приго-
тування розчину титр стабілізується і майже не змінюється 
протягом двох-трьох місяців за правильного зберігання. Че-
рез 2-3 місяці титр перевіряють. Якщо розчин зберігають до-
вше, титр перевіряють знову. Краще визначити титр за пере-
кристалізованим щавлевокислим натрієм. Перед тим, як взя-
ти наважки, сіль висушують у термостаті у скляному бюксі 
протягом двох годин за температури 120ºС, охолоджують в 
ексикаторі і беруть кілька наважок на аналітичних вагах при-
близно від 0,18 до 0,25 г у колби для титрування. В них дода-
ють по 50 мл дистильованої води і 2,5 мл концентрованої сір-
чаної кислоти, нагрівають до 70ºС і гарячу рідину титрують 
розчином перманганату до рожевого незникаючого забарв-
лення. 

За відсутності щавлевокислого натрію титр перманганату 
можна встановити за щавлевою кислотою, також попередньо 
перекристалізованою. 

Окислення перманганатом базується на тому, що 2 грам-
молекули марганцевокислого калію віддають у кислому роз-
чині 5 грам-атомів кисню: 2КмnO4=K2O+2MnO+O5. Щоб окси-
ди, які утворюються, перетворились у сірчанокислі солі, має 
бути завжди надлишок кислоти (сірчаної). 

Титр перманганату виражають у міліграмах міді, виходячи 
з рівняння: 
5Na2C2O4+2KMnO4+8H2SO4=10CO2+2MnSO4+K2SO4+5Na2SO4
+8H2O 
10FeSO4+2KMnO4+8H2SO4=5Fe2(SO4)3+2MnSO4+K2SO4+8H2O 

З рівняння видно, що 5 молекул щавлевокислого натрію 
відповідають 10 молекулам сірчанокислого закисного заліза 
або 10 атомам заліза. 
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З рівняння: Cu2O+Fe2(SO4)3+H2SO4=2CuSO4+2FeSO4+H2O 
видно, що двом атомам заліза відповідають два атоми міді. 
Відповідно, одній молекулі щавлевокислого натрію відповіда-
ють два атоми міді 2Cu-Na2C2O4. На основі цього рівняння 
складаємо співвідношення: 

                   9483,0
01,134
54,632

=
×

=Х        Х = 1. 

У випадку встановлення титру за щавлевою кислотою 
співвідношення буде таким: 2CuC2H2O4×2H2O 

                   0080,1
07,126
54,632

=
×

=Х   Х = 1. 

Перемножуючи наважку (г) щавлевокислого натрію або 
щавлевої кислоти на коефіцієнт, знаходимо кількість міді, від-
повідно до об’єму перманганату, який витрачено на титруван-
ня наважки. 

Поділивши цю кількість міді на кількість витраченого роз-
чину перманганату, мл, отримуємо титр його за міддю у г, пе-
ремножуючи останній на 1000, виражаємо титр у мг міді. 
Отримане число має бути близьким до 6. 

Обчислення перманганату (Х) зручно виконувати за такою 
формулою: 

b
akX ×= , 

де: k – коефіцієнт 0,9483 при встановленні титру перманганату за щавлево-
кислим натрієм і 1,0080 – за щавлевою кислотою; 
а – наважка щавлевокислого натрію або щавлевої кислоти, г; 
b – кількість перманганату, мл, яку витрачено на титрування наважки щав-
левокислого натрію і щавлевої кислоти. Різниця між титрами, отриманими 
для різних наважок щавлевокислого натрію, допускається тільки у сотих 
частках мг. 

Із отриманих значень титру (не менше трьох близьких між 
собою) виводять середнє. 

Перекристалізація щавлевокислого натрію. Розчиня-
ють сіль – 6,33 г у 100 мл води за т-ри 100ºС. Розчин підлуж-
нюють і залишають до повного освітлення. За цей час усі до-
мішки (особливо щавлевокислий кальцій) осядуть на дно. По-
тім фільтрують і випаровують фільтрат до 1/10 його об’єму, 
при цьому щавлевокислий натрій випадає у вигляді кристалів, 
домішки залишаються у розчині. Рідину відсмоктують, а осад 
подрібнюють у порошок і кілька разів промивають невеликими 
порціями води. Перекристалізовану сіль висушують на повіт-
рі, зберігають у герметичному посуді. 

Приготування азбестового фільтру. Для приготування 
фільтру використовують циліндричну, звужену на одному кінці 
скляну трубку (трубка Аллина). Вузька частина її має бути за-
ввишки 50-70 мм, з внутрішнім діаметром 5-7 мм, довжина 
широкої частини – 100-120 мм. 

Можна користуватися очищеним азбестом “для тиглів Гу-
ча”, які не потребують додаткового оброблення. Неочищений 
азбест належить попередньо прожарити, потім нагріти у кон-
центрованій азотній кислоті, вчетверо розведеній дистильо-
ваною водою, а потім відмити водою і облити гарячою дисти-
льованою водою до нейтральної реакції. 

Фільтр готують таким чином: трубку Аллина з гумовим ко-
рком вставляють у колбу Бунзена, з’єднану з водострумене-
вим або масляним насосом. У вузьку частину трубки закла-
дають зверху скляну кульку з відростками, а на поверхню 
кладуть шар скляної вати і довговолокнистого азбесту. Потім 
вмикають насос і у трубку наливають скаламучений у дисти-
льованій воді дрібно волокнистий азбест. За відсмоктування 
він лягає рівним шаром на довговолокнистий. Загальна висо-
та азбестового шару в трубці має складати 7-8 мм. Азбест 
легко ущільнюють скляною паличкою біля країв. Фільтр слу-
жить тривалий час. Замість трубки Аллина краще використо-
вувати фільтруючі лійки з пористою скляною пластиною №1 
або 2, на яких за розрідженого повітря накладається скала-
мучений у воді азбест шаром 5-7 мм. 

Правильно приготовлений фільтр має не пропускати осад, 
інакше результати паралельних визначень не будуть відпові-
дати допустимим нормам. Якщо фільтр пропускає осад, то 
азбестовий шар замінюють новим. Можна використовувати 
також азбест, який вже був у використанні на фільтрах (попе-
редньо його потрібно скаламутити у воді і знову розмістити 
шарами на фільтрі). 

Обладнання: водяна баня, колби конічні на 100, 250, 300 
мл, мірні колби Кольрауша на 200, 300 мл, колби мірні на 100 
і 200 мл, бюретки на 25 і 50 мл, чашки фарфорові діаметром 
70-100 мм, лійки діаметром 50-70, 100-120 мм, трубки Аллина 
з азбестовими фільтрами або лійки фільтрувальні з пористою 
скляною пластинкою №1 або 2, колби Бунзена на 500 мл, ста-
кани на 1-5 л, пісочні годинники на 3, 5, 8, 10 хвилин. 

Хід аналізу. Із подрібненої, добре перемішаної середньої 
проби беруть по дві наважки у відтарованих чашках на техні-
чних вагах з точністю до 0,01 г. Можна брати по одній наважці 
кожної проби, але із однієї проби на серію, досліджувану про-
тягом дня, беруть дві наважки. Якщо паралельні визначення 
при цьому не співпадають, аналізи всієї серії слід повторити. 

Наважка залежно від кількості цукру складає 24-50 г. Тре-
ба врахувати, що у кінцевих 20 мл розчину, взятих для аналі-
зу, має міститися не менше 10 і не більше  100 мг цукру (кра-
ще 40-50) з тим, щоб можна було користуватися таблицями 
Бертрана. Таку кількість цукру можна отримати, беручи певну 
наважку (більшу або меншу, залежно від вмісту цукру в до-
сліджуваних рослинах) за певного розведення (потрібно мати 
мірні колби різного об’єму). 

Наважку кладуть у ступку і ретельно розтирають з невели-
кою кількістю (1-2 г) чистого кварцевого піску або скляного 
порошку, потім переносять її до колби Кольрауша на 200-300 
мл, споліскуючи ступку кілька разів дистильованою водою, 
доливають воду до 2/3 об’єму колби. За аналізу проб, які не 
мають грубих тканин, розтирання не потрібне. 

За потреби визначення не тільки загального цукру, а і са-
харози в пробах, які багаті органічними кислотами (напри-
клад, помідори), то у кислому середовищі витяжки у колбу по-
ступово додають (до нагрівання її в бані) розчин вуглекислого 
натрію або вуглекислого кальцію для нейтралізації, перевіря-
ючи при цьому реакцію витяжки за лакмусом. 

Колбу ставлять на 15 хв. на водяну баню для вилучення 
цукрів за температури 80ºС, занурюючи її до рівня рідини у 
ній, і часто збовтують. Температуру відзначають за термоме-
тром, який опускають у контрольну колбу з дистильованою 
водою або в одну із колб з досліджуваною наважкою. Як во-
дяну баню, можна використовувати ультратермостат або ж 
підтримувати належну температуру у відкритій посудині за 
допомогою універсального термостата. 

За визначення цукрів у пробах зі значним вмістом крохма-
лю нагрівання ведуть за температури 40ºС протягом 30 хв. 

По закінченні нагрівання витяжки освітлюють 30% розчи-
ном оцтовокислого свинцю. Розчин свинцю додають по крап-
лях у теплу, не доведену до повного об’єму, витяжку до закін-
чення утворення осаду. Спочатку осад випадає у вигляді ве-
ликих пластівців, а потім спостерігається лише помутніння. 
Звичайно додають 5-10 мл розчину, після цього вміст колби 
перемішують і відстоюють п’ять хв. Коли з’являється прозо-
рий шар рідини над осадом, це свідчить про те, що відбулося 
повне осадження. 

За аналізу сортів одного виду на одній з двох проб слід 
попередньо встановити кількість розчину оцтовокислого сви-
нцю, потрібну для освітлення витяжки і за аналізу всіх інших 
проб додавати однакову кількість розчину. Надлишку солі 
свиню слід уникати. 

Потім колбу охолоджують до кімнатної температури 
(8...20ºС) і приливають мірним циліндром 18-20 мл насиченого 
розчину двозаміщеного фосфорнокислого або сірчанокислого 
натрію для осадження надлишку оцтовокислого свинцю. Вміст 
колби добре перемішують і дають осаду відстоятися. Якщо 
надлишок оцтовокислого свинцю осаджують двозаміщеним 
фосфорнокислим натрієм, то для відстоювання достатньо 10 
хв.; за використання сірчанокислого натрію потрібно 24 год. 

Коли розчин відстоїться, перевіряють повноту осадження 
надлишку свинцю. Для цього по стінці шийки колби прилива-
ють кілька крапель розчину фосфорнокислого або сірчаноки-
слого натрію. Якщо у місці з’єднання рідин не з’явиться пому-
тніння, то до вмісту колби доливають дистильовану воду до 
мітки, ретельно перемішують і через 1-2 хв. фільтрують крізь 
сухий складчастий фільтр у суху колбу. За виникнення помут-
ніння, додають ще 8-10 мл реактиву, збовтують, дають від-
стоятися і знову повторюють аналіз на повне осадження над-
лишку оцтовокислого свинцю. Витяжки з помідорів не потре-
бують освітлення, фільтрат і без додавання освітлювачів ви-
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ходить прозорим. Тому під час аналізу немає потреби дода-
вати розчин оцтовокислого свинцю і реактиви для видалення 
надлишку солі свинцю. 

Для аналізу моноцукрів беруть дві порції фільтрату і ви-
значають цукор за Бертраном, як вказано у наступному розді-
лі “Визначення моноцукрів”. 

Щоб перевести сахарозу в моноцукри, належить провести 
інверсію. 

Інверсія. Дві паралельні проби фільтрату по 50 мл пере-
носять у мірні колби об’ємом 100 мл і ставлять на нагріту во-
дяну баню. Одночасно туди ж поміщають контрольну колбу з 
50 мл води і термометром. 

По досягненні у контрольній колбі температури 60ºС колби 
виймають і за допомогою мірного циліндра або піпетки дода-
ють до них по 3 мл соляної кислоти густиною 1,19 г/см3 або 
5,5 мл 20%-вої. 

Потім колби знову занурюють у гарячу водяну баню і ви-
тримують 8 хв. за температури 68...70ºС, відлік часу ведуть з 
моменту досягнення такої температури у контрольній колбі. 

Колби виймають, швидко охолоджують, рідину в них нейт-
ралізують насиченим розчином вуглекислого натрію або роз-
чином їдкого натрію за метиловим червоним (метиловим ора-
нжевим) до переходу червоного забарвлення розчину до зо-
лотистого або жовтуватого (реакція розчину має бути нейтра-
льною або слабко кислою). 

Багаторазовим збовтуванням вивільняють розчин від вуг-
лекислого газу, який виділяється за нейтралізації содою, до-
водять до мітки водою і добре перемішують (в разі отримання 
каламутних розчинів вміст колби фільтрують). Отриманий пі-
сля інверсії розчин містить тільки моноцукри і служить для 
визначення інвертованого цукру. 

Визначення моноцукрів. Дві паралельні проби фільтрату 
по 5-20 мл (залежно від вмісту цукру) переносять піпеткою до 
конічних колб місткістю 100-200 мл. Коли фільтрату взято ме-
нше 20 мл, то для збереження однакових об’ємів реагуючих 
речовин доливають дистильовану воду. До кожної колби пе-
ред кип’ятінням додають по 20 мл розчину сірчанокислої міді і 
лужного розчину сегнетової солі. Суміш цих розчинів назива-
ють фелінговою рідиною. Вміст колб обережно перемішують і 
ставлять на електроплитку. Суміш має кипіти точно 3 хв. (від-
лік часу ведуть окремо для кожної проби). Після цього закис 
міді протягом 1-2 хв. має відстоятися, а потім рідину фільтру-
ють. 

Коли розчин містить значно більше або менше цукру, ніж 
передбачали, то після 3-х хв. кип’ятіння осад закису міді може 
не утворитися (мало цукру в розчині) або вся мідь відновлю-
ється в закисну (багато цукру), що визначають за зникненням 
синього забарвлення або великим осадом. В обох випадках 
аналіз слід повторити. 

Якщо для аналізу було взято 20 мл розчину і осад не 
утворився або його було дуже мало (на титрування пішло 
лише 1-2 мл перманганату), дослід потрібно повторити. Слід 
узяти більшу наважку, розвести витяжку до того ж об’єму, або 
ж зменшити розведення, взявши меншу колбу за тією ж на-
важкою. Концентрація цукру в розчині при цьому підвищиться. 
У процесі нагрівання суміші зникає синє забарвлення, тобто 
вся сірчанокисла мідь витрачена на визначення цукру, кіль-
кість розчину зменшують, наприклад, замість 15-20 мл беруть 
тільки 5-10 мл і доводять об’єм розчину до 20 мл водою. Коли 
і це не допоможе, можна 10 мл розчину довести водою в мір-
ній колбі до 100 мл, перемішати і взяти звідти для аналізу 10-
20 мл. 

Фільтрування і розчинення осаду закису міді. Рідину 
фільтрують крізь азбестовий фільтр у колбу Бунзена, корис-
туючись водоструменевим або масляним насосом Косовсько-
го. Потім осад у колбі промивають тричі гарячою дистильова-
ною водою шляхом декантації (не переносячи на фільтр бі-
льшої частини осаду), приливаючи кожного разу до колби по 
5-10 мл води доти, поки промивна вода буде мати тільки бла-
китнуватий відтінок. Під час роботи треба ретельно слідкува-
ти за тим, щоб осад на фільтрі і в колбі весь час був вкритий 
водою, щоб він на повітрі не руйнувався. Після промивання 
виливають фільтрат і всі промивні води із колби Бунзена, кі-
лька разів ретельно споліскують її спочатку водогінною водою 
і на останок дистильованою. Фільтр встановлюють знову в 
колбу Бунзена. Осад закису міді приливають, додають 15-20 

мл розчину залізо-амонійних галунів або окисного сірчанокис-
лого заліза. Закис міді окислюється в сірчанокислу мідь, а 
відповідна кількість заліза переходить із окисної форми у за-
кисну: Cu2O+Fe2(SO4)3+H2SO4=2CuSO4+2FeSO4+H2O, утво-
рюючи прозору світло-зелену рідину, яку фільтрують крізь той 
же фільтр для розчинення закису міді, який залишився на фі-
льтрі. Рідину на фільтрі відсмоктують не відразу, щоб частин-
ки повністю розчинились. Для прискорення розчинення осаду 
обережно перемішують паличкою верхній шар. Колбу, в якій 
був розчин, кілька разів споліскують гарячою дистильованою 
водою, змиваючи її також на фільтр. 

Титрування рідини, яка містить закисну сіль заліза. Гаря-
чий фільтрат у колбі Бунзена відразу ж титрують розчином 
0,1 Н перманганату калію із бюретки зі скляним краном аж по-
ки не з’явиться рожеве забарвлення (від останньої краплі пе-
рманганату), яке не зникає протягом 0,5 хв. 

Перманганат калію в кислому середовищі окислює утво-
рене закисне залізо в окисне за рівнянням: 
2KMnO4+10FeSO4+8H2SO4=5Fe2(SO4)3+2MnSO4+K2SO4+8H2O.  

За титрування двох паралельних проб різниця має бути 
не більше 0,05 мл за витрати на пробу 6-8 мл розчину перма-
нганату калію, а якщо витрачається 10-12 мл, то допускається 
розходження на 0,1 мл. Визначення цукру, починаючи з мо-
менту додавання реактивів і до кінця титрування, має тривати 
не більше 15-20 хв. 

Опрацювання даних. Коли відома кількість 0,1 Н розчину 
перманганату калію, яку витрачено на титрування, і титр пер-
манганату за міддю, в додатку 21 за таблицею глюкози зна-
ходять вміст у досліджуваному розчині моноцукрів (а), а за 
таблицею інвертованого цукру – вміст інвертованого цукру 
(б). 

Для визначення вмісту цукрів у відсотках до досліджуваної 
речовини (за природної вологості), слід визначити, яка наваж-
ка відповідає кількості розчину, взятого для аналізу. Припус-
тимо, що наважка речовини дорівнює 24 г. Об’єм витяжки був 
доведений до 300 мл. Для визначення моноцукрів брали 10 
мл розчину з додаванням такої ж кількості води. Тоді 10 мл 
відповідають 800 мг овочів. Звідси відсоток моноцукрів (інвер-
ту): 

800
100×

=
ах  

За інвертування цукру досліджуваний розчин було розба-
влено вдвічі (50 до 100 мл). Тоді 20 мл такого розчину відпо-
відають 800 мг овочів і відсотку інвертованого цукру: 

800
100×

=
бу  

У такому прикладі обидві формули мають однаковий зна-
менник через те, що за визначення моноцукрів витяжка була 
розведена у 30 разів і для аналізу взято 10 мл, за визначення 
ж інвертованого цукру витяжку розвели у 60 разів, але для 
аналізу взяли 20 мл розчину. 

Через величини х і у, можна знайти відсоток сахарози: 

( )хуZ −×= 95,0  
Коефіцієнт 0,95 вводиться через те, що 1 г інвертованого 

цукру отримують із 0,95 г сахарози. 
Приклад розрахунку кількості різноманітних форм цу-

крів. Наважки білоголової капусти – 24 г, витяжка доведена 
до 300 мл, моноцукри визначені в 10 мл; на титрування ви-
трачено 11,45 мл розчину перманганату з титром 6,29 мг за 
міддю. Звідси 11,45 × 6,29 = 72 мг міді, що відповідає 37 мг 
глюкози (за таблицею глюкози). Ця кількість цукру міститься в 
100 мг розчину, які відповідають 800 мг речовини.  

      Тоді: моноцукрів = 63,4
800

10037 =×
%. 

Визначення інвертованого цукру. 50 мл із тієї самої ви-
тяжки, в якій визначали моноцукри, після інверсії доведені до 
100 мл. Із них для визначення цукру взято 20 мл. На титру-
вання витрачено 13,20 мл розчину перманганату або 13,2 × 
6,29 = 83 мг міді, що відповідає 43 мг цукру (за таблицею ін-
вертованого цукру). Така кількість цукру міститься в 20 мл 
розчину, яка відповідає 800 мг речовини. Звідси випливає, що 

800
10043×  = 5,38% інвертованого цукру. 
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Тепер можна розрахувати кількість сахарози в досліджу-
ваній пробі капусти:  0,95 (5,38 - 4,63) = 0,71% . 

Для обчислення загального вмісту цукрів у випадках, коли 
визначають сахарозу, належить скласти результати визна-
чення моноцукрів і цукрів (додаток 12). 

ДОДАТОК 12 

ФОРМА ЗАПИСУ  ДАНИХ  У  ЖУРНАЛ  
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Бажано визначити цукор за один день. Якщо такої можли-
вості немає, аналіз краще перервати після проведення інвер-
сії соляною кислотою. Колби терміново охолодити і залишити 
на ніч. Можна також залишити на 24 год. витяжку після вилу-
чення цукрів і додавання оцтовокислого свинцю. У такому разі 
надлишок солі свинцю потрібно осадити сірчанокислим натрі-
єм. 
ВИЗНАЧЕННЯ  ЗАГАЛЬНОЇ  КИСЛОТНОСТІ  У  ПЛОДАХ  

ПОМІДОРА 
Органічні кислоти вилучають із подрібненої наважки, на-

гріваючи її з дистильованою водою на водяній бані. Потім у 
певній порції фільтрату методом титрування 0,1 Н розчином 
лугу встановлюють загальну кількість кислот. Знайдену вели-
чину перераховують на яблучну кислоту множенням на кое-
фіцієнт 0,0067. 

Реактиви: 0,1 Н розчин натрію з точно встановленим тит-
ром (спосіб приготування викладено за опису методу визна-
чення загального азоту); розчин фенолфталеїну: 1 г індикато-
ра розчиняють у 100 мл 96% етилового спирту. 

Обладнання: водяна баня, колби мірні на 200-300 л 
(краще Кольрауша), колби конічні на 250-300 мл, піпетки на 
20, 25, 50 мл, лійки діаметром 100-110 мм. 

Хід аналізу. Із подрібненої середньої проби після ретель-
ного перемішування зважують на технічних вагах у відтаро-
ваній фарфоровій чашці 20-30 г речовини. Для одного визна-
чення із серії проб, так само, як і за визначення цукрів, беруть 
дві паралельні наважки. Наважку ретельно змивають дисти-
льованою водою в мірну колбу місткістю 200-300 мл. Об’єм 
рідини у колбі доводять водою приблизно до 2/3. Ставлять 
колбу на водяну баню і витримують 15 хв. за температури 
80ºС, за термометром, який опущено в одну з колб з аналізо-
ваною пробою. Для повного вилучення кислот вміст колби час 
від часу збовтують.  

Після охолодження (до 20ºС) рідину в колбі доводять дис-
тильованою водою до мітки, збовтують і фільтрують крізь су-
хий фільтр у суху колбу. Дві паралельні проби фільтрату по 
50 мл піпеткою переносять до конічних колб місткістю 250 мл і 
титрують 0,1 Н розчином лугу до рожевого забарвлення, по-
передньо додаючи до титрованого фільтрату кілька крапель 
індикатора (фенолфталеїну). 

Вилучають органічні кислоти так само, як і цукри, тому за 
визначення загальної кислотності можна цю операцію не по-
вторювати, а брати фільтрат, отриманий за вилучення цукрів 
без додавання освітлювача. 

Перемножуючи кількість мл, яку використано на титруван-
ня 0,1 Н лугу на поправку до її титру і на відповідний коефіці-
єнт, знаходять вміст розчинних кислот (у перерахунку на яб-
лучну кислоту в наважці відповідно до взятої кількості фільт-
рату). Для вираження кислотності у відсотках слід отриманий 
результат перемножити на число, яке дозволяє розрахувати 
вміст кислот у 100 г досліджуваної речовини. 

Різниця між двома паралельними визначеннями має бути 
не більше 0,02%. Записи ведуть за формою, наведеною у до-
датку 13. 

ДОДАТОК 13 

ФОРМА ЗАПИСУ ДАНИХ У ЖУРНАЛ 
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ВИЗНАЧЕННЯ  СУХОЇ  РЕЧОВИНИ СОКУ  В ПЛОДАХ  
ПОМІДОРА (РЕФРАКТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ) 

Метод базується на різному заломленні променя світла, 
яке проходить крізь розчини різної концентрації. Чим вища 
концентрація розчину, тим більший показник заломлення. 

Обладнання: рефрактометр РПЛ-2 (або іншої марки); уні-
версальний термостат або ультратермостат, скляні оплавлені 
палички. 

Хід аналізу. Для аналізу беруть середню пробу плодів 
помідора, подрібнених на гомогенізаторі, або іншим спосо-
бом. Визначають показники заломлення рефрактометра за т-
ри 20ºС, яку зручно підтримувати за допомогою ультратермо-
стата або універсального термостата. 

Перед початком роботи, коли відрегульовано постачання 
води, яка підтримує постійну температуру в рефрактометрі, 
потрібно перевірити нульову точку приладу обов’язково за т-
ри 20ºС. Коли прилад перевірено, оплавленою скляною пали-
чкою наносять на нижню призму рефрактометра 1-2 краплі 
пульпи (соку) помідорів і щільно прикривають другою при-
змою. Встановивши повертанням вентиля чітку межу розподі-
лу поля на дві частини (темну і світлу), роблять відлік. За ви-
никнення кольорів райдуги на межі розподілу, їх усувають. За 
кожного паралельного визначення роблять 3-5 відліків. Пока-
зники записують щоразу після порушення і встановлення чіт-
кої межі розподілу. Із отриманих 3-5 відліків знаходять серед-
нє. За кожною пробою виконують два паралельні визначення, 
різниця між якими має не перевищувати 0,2%. 

Після кожного визначення паличку споліскують дистильо-
ваною водою, висушують фільтрувальним папером, а призми 
рефрактометра протирають ватою, змоченою водою і потім 
насухо – м’якою серветкою. Найточніші результати отриму-
ють, коли аналізи ведуть за т-ри 20ºС. 

Влітку, коли температура води підвищується, що не дає 
можливості визначати при 20ºС, слід приєднати до універса-
льного термостата охолоджуюче контактне реле. 

У разі неможливості проводити визначення за т-ри 20ºС, 
слід за кожного відліку відзначати і записувати показники 
термометра, який міститься на рефрактометрі, користуючись 
таблицею поправок на температуру. 

Відсоток сухої речовини знаходять за спеціальними таб-
лицями, які є в інструкції до приладу або безпосередньо на 
шкалі рефрактометра, залежно від системи приладу. Записи 
ведуть за формою (додаток 14). 

ДОДАТОК 14 

ФОРМА ЗАПИСУ  ДАНИХ  У  ЖУРНАЛ  
Відліки за ре-
фрактометром 

 
Назва сорту 

(код) 

Но-
мер 
про-
би 

І, ІІ, ІІІ, 
IV, V 

середнє 

Вміст сухої 
речовини 
соку,% 

Температура  
за спостере-
ження,ºС 

Поправка 
на темпе-
ра-туру 

Вміст сухої 
речовини со-
ку за т-ри 

20ºС,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

ВИЗНАЧЕННЯ  КАРОТИНУ  В ПЛОДАХ  ПОМІДОРА  
(за Сапожніковим) 

Помідори містять у великій кількості біологічно неактивний 
ликопин, присутність якого заважає визначенню каротину. 
Метод, який пропонується, ґрунтується на здатності каротину 
відокремлюватися від інших пігментів за нанесення ацетоно-
вого екстракту каротиноїдів на хроматографічний папір пет-
ролейним ефіром і визначення його у цій витяжці на фото-
електричному колориметрі. Каротин у гарбузах визначають 
цим же методом. 

Побудування градуйованої шкали. На аналітичних ва-
гах зважують 14,5 мг азобензола і розчиняють у 100 мл спир-
ту; 1 мл такого розчину відповідає за забарвленням 0,00235 
мг або 2,35 мікрограмів (мкг) каротину. 

Далі у таблиці наведено рекомендовані розведення зраз-
кового розчину для отримання шкал розчинів і показання 
приладу за їхнього колориметрування. Слід враховувати, що 
величини оптичної щільності зразкових розчинів і відповідні 
показники вмісту каротину подані тут для орієнтування, а при 
роботі на приладах різних марок, як і при роботі на різних 
приладах однієї марки, будуть отримані величини і криві, що 
відрізняються від нижченаведених (див. табл. 25). 

Оптичну щільність розведених розчинів вимірюють на фо-
токолориметрі іншим способом, описаним в інструкції до при-
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ладу. При цьому застосовують синій світлофільтр і кювети на 
10 мм, закриваючи їх покришками. Ґрунтуючись на отриманих 
даних будують градуйовану криву на міліметровому папері. 
На осі ординат відкладають знайдені значення оптичної щіль-
ності, на осі абсцис – відповідну їм кількість каротину в 
мкг/мл. Градуйована крива, яка з’єднує точки перетину від-
кладених величин, має являти собою пряму лінію з нахилом 
близько 45º. 
ТАБЛИЦЯ 25.ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ВМІСТУ КАРОТИНУ Й ОП-
ТИЧНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ЗРАЗКОВИХ РОЗЧИНІВ 
Номери 
колб 

Взято зразкового 
розчину, мл 

Додано спир-
ту, мл 

Вміст каро-
тину, мкг/мл 

Оптична щіль-
ність, од. 

1 1 4 0,47 0,079 
2 2 3 0,94 0,120 
3 3 2 1,41 1,160 
4 4 1 1,88 0,198 
5 5 0 2,35 0,238 
Градуйовану криву слід будувати на початку сезону аналі-

зу овочів і повторювати у разі зміни режиму роботи фотоко-
лориметра (його ремонту тощо). 

Це стосується й інших колориметричних методів, які опи-
сано у цій методиці. 

Обладнання: фотоелектричний колориметр, хроматог-
рафічна камера, циліндри мірні на 100 мл, ступки фарфорові 
з товкачиками, піпетки на 1, 2, 5, 10 мл; пробірки мірні на 5 
мл, папір хроматографічний марки “С”, колби Бунзена, склян-
ки Тищенка, чашки Петрі. 

Реактиви: ацетон, петролейний ефір, сірчаний ефір, ви-
сушені над сірчанокислим натрієм кальцій вуглекислий (Са-
СО3) або натрій вуглекислий (NaСО3), азобензол (краще пе-
рекристалізований зі спирту), натрій сірчанокислий безвод-
ний. 

Хід аналізу. Дві наважки по 3-5 г беруть із середньої про-
би свіжих помідорів (краще використати матеріал, який зали-
шився після відбирання наважок на вітамін С), розтирають у 
ступках з 20 мл ацетону і невеликою кількістю кварцевого піс-
ку та вуглекислого натрію (на кінчику ножа одного і другого). 
Подрібнюють до отримання однорідної маси, особливо рете-
льно слід розтирати шкірку помідорів. У ступку додають 10-15 
г сірчанокислого натрію і добре перемішують. 

Відмивають каротиноїди від осаду ацетоном за допомо-
гою водоструменевого або масляного насосів у колбу Бунзе-
на через фільтруючі лійки з пористою скляною пластинкою 
№1 або №2. При цьому приливають до осаду невеликі порції 
ацетону, ретельно розтираючи у ступці всю масу, намагаю-
чись не переносити її на фільтр. 

Відмивання припиняють, коли нова порція ацетону вже не 
забарвлюється. 

Після повної екстракції каротиноїдів екстракт з колби Бун-
зена переносять до мірного циліндра на 100 мл, споліскуючи 
колбу двічі невеликою кількістю ацетону, вимірюють об’єм з 
точністю до 1 мл і перемішують. 

Хроматографія. На аркуш хроматографічного паперу 
(20×30 см), залежно від вмісту каротину в помідорах, на ниж-
ній край вужчого боку аркуша, відступивши від краю на 4-5 см, 
наносять від 5 до 10 мл екстракту. Його наносять кілька разів, 
даючи попередній порції злегка підсохнути у струмені теплого 
повітря, потім звертають у трубку, з’єднуючи верхні кінці кан-
целярською скріпкою і кладуть на дно камери для хроматог-
рафії, де розміщено чашку Петрі з петролейним ефіром. 

Хроматографічна камера – це скляний циліндр діаметром 
20-25 см і заввишки 50-55 см, обгорнутий чорним папером. 
Після завантаження камеру закривають скляною пластинкою 
(краще, якщо покришка притерта до циліндра). 

Замість камери можна використати звичайну 3-літрову 
банку, в яку наливають петролейний ефір на дно і накривають 
покришкою. Бажано камеру заповнити петролейним ефіром 
за 1-2 доби до її використання. Через 30-45 хв., коли пройде 
чітке відокремлення каротину від супутніх пігментів (каротин 
іде догори по хроматограмі першим), хроматограму виймають 
з камери, відрізають смужку паперу з плямою каротину, розрі-
зають вирізану смужку на дрібні частинки і кладуть у пробірку, 
куди додають 2-3 краплі сірчаного ефіру (для послаблення 
абсорбційних зв’язків каротину з папером) і 3 мл петролейно-
го ефіру. Пробірку закорковують, вміст добре струшують і 
ставлять на 30 хв. у темне місце для переходу каротину із па-
перу в розчин. Після цього розчин зливають у мірну колбу з 
міткою на 5 мл, споліскують частинки паперу малими порція-

ми петролейного ефіру до його знебарвлення, зливаючи їх 
кожного разу у ту саму мірну пробірку. Доводять об’єм петро-
лейним ефіром до 5 мл, закорковують, добре перемішують і 
колориметрують на фотоелектроколориметрі проти петро-
лейного ефіру з синім світлофільтром у кюветах на 10 мм, які 
закривають покришками. Якщо вміст каротину перевищує по-
казники градуйованої кривої, досліджуваний розчин розво-
дять удвічі, добре перемішують і колориметрують, а резуль-
тат подвоюють. 

Після вимірювання оптичної щільності досліджуваного 
розчину знаходять на градуйованій шкалі вміст каротину. Для 
цього з точки на осі ординат, яка відповідає знайденій оптич-
ній щільності, ставлять перпендикуляр до перетину з граду-
йованою кривою і з точки перетину опускають перпендикуляр 
на вісь абсцис. Точка перетину перпендикуляру з віссю абс-
цис відповідає вмісту каротину (С), мкг/мл. Обчислюють ре-
зультати аналізу за формулою: 
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де: В1 – об’єм, отриманий після екстракції ацетоном із наважки, мл; 
 В2 – об’єм, узятий для нанесення на хроматографічний папір, мл; 
 В3 – об’єм петролейного ефіру, витрачений на екстракцію каротину, мл; 
 а – наважка досліджуваної речовини, г; 
 100/10000 – для переводу в мг%. 

Приклад розрахунку. Наважка помідорів 5 г (а), ацетоно-
вий екстракт із наважки 70 мл (В1), для нанесення на хрома-
тографічний папір взято 5 мл (В2), для вимивання каротину із 
паперу взято 5 мл петролейного ефіру (В3), показання фото-
колориметра – 0,124, а вміст каротину за градуйованою шка-
лою 1,02 (С). 

Підставляючи усі ці значення у формулу, отримаємо: 

    мг% каротину 43,1
1055

57002,1
=

××
××

= . 

Записи ведуть за формою (додаток 15). 
ДОДАТОК 15 

ФОРМА ЗАПИСУ ДАНИХ У ЖУРНАЛ 
Об’єм, мл Вміст каротину Назва 

сорту 
(код) 

Номер 
ступ-
ки 

Нава-
жка, г В1 В2 В3 

Оптична 
щіль-
ність 

за градуйо-
ваною кри-
вою, мл 

мг
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

ВИЗНАЧЕННЯ  КАРОТИНУ  В МОРКВІ  
Каротин вилучають бензином із наважки моркви, попере-

дньо зневодненої спиртом. Супутні каротину, інші каротиноїд-
ні пігменти (ксантофіли, лікопин тощо) і хлорофіл із бензино-
вого розчину не видаляють, тому що кількість їх у моркві дуже 
мала, і вони не впливають на результати аналізу. Кількість 
каротиноїдів визначають за інтенсивністю жовтого забарв-
лення розчину методом порівняння його на колориметрі з 
розчином двохромовокислого калію або азобензолу, які стан-
дартизовані за чистим каротином. 

Обладнання: фотоелектроколориметр ФЕК-М або іншої 
марки; колориметр Дюбоска або іншої системи; баня водяна; 
холодильник Лібіха; ступки фарфорові діаметром 70-90 мм; 
колби для фільтрування під вакуумом (Бунзена) на 250-500 
мл; лійки ділильні 300-500 мм; лійки фільтруючі з пористою 
скляною пластинкою №1 і №2; лійки скляні діаметром 50-70 
мм; циліндри мірні на 100-200 мл; колби конічні на 100-200 
мл. 

Реактиви:  
1. Зразковий розчин двохромовокислого калію для коло-

риметрування на  ФЕК-М. 720 мг тричі перекристалізованої 
солі розчиняють у 1 л води, 1 мл розчину відповідає за забар-
вленням 0,00416 мг або 4,16 мкг каротину. 

Зразкові розчини двохромовокислого калію або азобензо-
лу для роботи на колориметрі. Розчин двохромовокислого 
калію – 360 мг розчиняють у 1 л дистильованої води. Один мл 
такого розчину відповідає за забарвленням 0,00208 мг каро-
тину в 1 мл бензину. Розчин азобензолу – 14,5 мг кристаліч-
ного хч азобензолу розчиняють у 100 мл 96% етилового спир-
ту, 1 мл такого розчину за забарвленням відповідає 0,00235 
мг каротину в 1 мл бензину. Зразкові розчини зберігають у 
добре закритих склянках із темного скла у темному місці. 

2. Спирт етиловий, 96%. 
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3. Бензин (фракції, що киплять у межах 60...100ºС) може 
бути отриманий методом фракційної перегонки авіаційного 
бензину. 

Хід аналізу. Наважку моркви (3 г), зважену на технічних 
вагах, ретельно розтирають у невеликій фарфоровій ступці з 
кварцовим або скляним піском, з 3-ма мл етилового спирту. З 
кожної проби беруть дві паралельні наважки. Вміст ступки пі-
сля розтирання переносять на лійку з пористою скляною пла-
стиною №1 або №2, вставлену в колбу Бунзена, ретельно 
змиваючи стінки ступки етиловим спиртом  

(25 мл). Рідину за допомогою насоса відсмоктують у колбу 
Бунзена (при цьому морква зневоднюється). Саме тут, на фі-
льтрі, проводять багаторазову екстракцію каротиноїдів чис-
тим безбарвним бензином, весь час перемішуючи скляною 
паличкою. Нові порції бензину приливають доти, поки він ста-
не цілком безбарвним. 

Для впевненості повного вилучення каротиноїдів наважку 
переносять з фільтру скляною паличкою знову до ступки, 
приливають ще трохи бензину і розтирають товкачиком. Якщо 
бензин не забарвлюється, вилучення каротиноїдів пройшло 
достатньо повно. Коли ж бензин забарвлюється, то його зли-
вають у ту ж колбу Бунзена через той самий фільтр, а наваж-
ку знову обробляють бензином у ступці до отримання безба-
рвних витяжок. Вміст колби Бунзена після вилучення кароти-
ноїдів переносять у ділильну лійку для відокремлення водно-
спиртового шару від бензинового. Водно-спиртовий шар зли-
вають у другу лійку і промивають 2-3 рази бензином порціями 
по  10 мл. Усі бензинові витяжки зливають разом і вимірюють 
отриманий об’єм циліндром з точністю до 1 мл. 

Частину бензинової витяжки фільтрують крізь паперовий 
фільтр у чисту суху колбу, а потім колориметрують і резуль-
тат обчислюють до 0,1 мг%. 

ВИЗНАЧЕННЯ  НА ФОТОЕЛЕКТРИЧНОМУ                             
КОЛОРИМЕТРІ  (ФЕК). 

 Спочатку треба побудувати градуйовану криву. Для цього 
готують низку розчинів з відомими концентраціями каротину в 
досліджуваному розчині. Наприклад, рекомендується побуду-
вати таку криву, користуючись розчином двохромовокислого 
калію, приготування якого викладено у кінці опису цього ме-
тоду; 1 мл зразкового розчину відповідає за забарвленням 
розчину, який містить 4,16 мкг каротину. Можна приготувати 
розчини таких концентрацій (табл. 26). 
ТАБЛИЦЯ 26.КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗРАЗКОВИХ РОЗЧИНІВ 

Номери колб Об’єм зразкового 
розчину, мл Додано води, мл Вміст каротину, 

мкг/мл 
1 20 80 0,832 
2 40 60 1,664 
3 60 40 2,496 
4 80 20 3,328 
5 100 0 4,160 

Колориметрують у кюветі з відстанню між робочими гра-
нями 10 мм при синьому світлофільтрі. 

Після вимірювання оптичних щільностей, вказаних у таб-
лиці розчинів, будують градуйовану криву, як описано вище 
за визначення вмісту каротину в помідорах. 

Маючи градуйовану криву, можна визначити невідому 
концентрацію каротину в розчині. Для цього визначають опти-
чну щільність розчину з невідомою концентрацією каротину в 
тій самій кюветі і на тому самому барабані, для яких отримано 
градуйовану криву. Потім за кривою знаходять концентрацію, 
яка відповідає отриманому значенню оптичної щільності, об-
числюють вміст каротину за формулою: 

мг% каротину ,
1000

100
×

××=
а

ВС  

де: С – вміст каротину, встановлений за градуйованою кривою, мкг/мл; 
 В – об’єм бензинової витяжки із наважки, мл; 
 а – наважка досліджуваної речовини, г; 

 
1000
100  - для переведення в мг%. 

Запис ведуть за формою (додаток 16). 
ДОДАТОК 16 

ФОРМА ЗАПИСУ ДАНИХ У ЖУРНАЛ 
Вміст каротину 

Назва сор-
ту (код) 

Но-
мер 
сту-
пки 

Наваж-
ка, г 

Загальний об’єм 
бензинової ви-
тяжки, мл 

Опти-
чна 
щіль-
ність 

за градуйо-
ваною кри-
вою, мкг/мл 

мг
% 

1 2 3 4 5 6 7 
       

ВИЗНАЧЕННЯ  НА КОЛОРИМЕТРІ  ДЮБОСКА                     
АБО ІНШОЇ  СИСТЕМИ  

За колориметрування встановлюють скляний стаканчик із 
зразковим розчином на будь-яку постійну поділку шкали ко-
лориметра (10 мм), а висоту стовпа досліджуваного розчину 
визначають кілька разів (не менше 5). Для розрахунків беруть 
середній результат. Вміст каротину в моркві обчислюють за 
наступною формулою: 

мг% каротину ,10000208,0

1 аХ
ВХ

×
×××

=  

де: 0,00208 – кількість каротину в 1 мл бензинового розчину, який відпові-
дає за забарвленням зразковому розчину двохромовокислого калію, мл; 
 В – загальний об’єм бензинової витяжки, мл; 
 а – наважка моркви, г; 
 Х – значення шкали зразкового розчину, мм; 
 Х1 – значення шкали досліджуваного розчину, мм. 

Запис ведуть за формою (додаток 17). 
ДОДАТОК 17 

ФОРМА ЗАПИСУ ДАНИХ У ЖУРНАЛ 
Показники шкали колориметра, мм 

досліджуваний розчин 
Назва 
сорту 
(код) 

Номер 
ступки 

На-
важк
а, г 

Загальний 
об’єм бензино-
вої витяжки, мл 

зразковий 
розчин відлік 1, 2, 3, 4, 5, 6 середнє 

Вміст 
кароти-
ну, мг% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

ВИЗНАЧЕННЯ  ЗАГАЛЬНОГО  АЗОТУ  
У крохмалистих і цукристих видах рослин з високим вміс-

том води (картопля, капуста, цибуля, часник, кукурудза цук-
рова, горох цукровий, горох лущильний) азот рекомендовано 
визначати у сирій речовині. 

Середні проби овочевих, взяті із подрібненої маси, розме-
люють на гомогенізаторі або розтирають у ступці до такого 
стану, щоб увесь матеріал проходив крізь сито з отворами ді-
аметром 0,5 мм. Аналіз виконують, як і по зернових видах. 
Для перерахунку отриманих даних на сиру речовину викорис-
товують ту саму формулу, якою користувались за визначення 
клітковини у висушених пробах овочів. 

ВІДБИРАННЯ  НАВАЖКИ СИРОЇ  РЕЧОВИНИ ДЛЯ               
АНАЛІЗУ  І  СПАЛЮВАННЯ  БІЛКОВИХ  РЕЧОВИН 

Для визначення сирої речовини овочів і плодів зважують 
на технічних вагах у фарфорову чашку або бюкс із добре по-
дрібненої проби по дві наважки від 3 до 10 г (залежно від вмі-
сту азоту в речовині). Для капусти і картоплі можна брати 7 г. 
Наважку без втрат переносять у колбу для спалювання, зми-
ваючи залишки частинок невеликою кількістю води. Для при-
скорення процесу спалювання, зменшення спінювання рідини 
воду із колби попередньо випаровують, слідкуючи за тим, 
щоб речовина не обвуглилась. Чим найбільше буде видалено 
води, тим менше буде пінитися рідина за спалювання. Потім 
до колби приливають концентровану сірчану кислоту з розра-
хунку 12 мл на 1 г сухої речовини. Для попередження спіню-
вання до колби додають 1 мл етилового спирту. Коли виді-
лення білих парів припиняється, додають 2 г каталізатора і 
підсилюють нагрівання колби. Далі процес такий самий, як і 
за визначення азоту в зернових. 

Коефіцієнт перерахунку азоту на сирий білок для овоче-
вих – 6,25. 

ПОЛЯРИМЕТРИЧНИЙ МЕТОД  ВИЗНАЧЕННЯ                    
КРОХМАЛЮ  В КАРТОПЛІ  (ЗА ЕВЕРСОМ ) 

Метод базується на перетворенні крохмалю в цукор без-
посередньо гідролізом соляною кислотою і на здатності про-
дуктів гідролізу повертати площину поляризації в певному на-
прямку на певну величину. Аналіз виконують за допомогою 
цукроміра. 

Обладнання: цукромір СУ-2 (або іншої системи), колби 
мірні на 100 мл (краще Кольрауша), колби конічні на 100-200 
мл, лійки скляні діаметром 90-110 мм, піпетки на 50 мл. 

Реактиви: 25%-вий розчин соляної кислоти, 4%-вий роз-
чин фосфорно-вольфрамової кислоти, 30%-вий розчин сірча-
нокислого цинку, 15%-вий розчин залізистосинеродистого ка-
лію (приготування перерахованих розчинів описано в розділі 
“Зернові, зернобобові види”). 

Хід аналізу. За визначення крохмалю в картоплі велике 
значення має ретельність відбирання проби. Маса подрібне-
ної на тертушці картоплі розшаровується. Крохмаль сідає на 
дно, а зверху – рідина, при цьому розшарування іде дуже 
швидко, взяти правильно 5-ти грамову наважку не легко, тому 
картоплю розмелюють у гомогенізаторі, який дає пінисту доб-
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ре збиту масу. Попередньо бульби подрібнюють вручну, а по-
тім завантажують у гомогенізатор і мелють протягом 5-8 хв. 

На технічних вагах у маленьку фарфорову чашку беруть 
наважку (5 г) досліджуваних бульб і змивають її 50 мл дисти-
льованої води у мірну колбу місткістю 100 мл. Приливають до 
неї 3 мл 25%-вої соляної кислоти, ставлять колбу на бурхли-
во киплячу водяну баню і тримають, часто помішуючи (особ-
ливо спочатку), 15 хв. Після цього колбу виймають, додають 
води до загального об’єму 80-90 мл і охолоджують до 20ºС. 
Для осадження білків і освітлення розчину додають 2 мл роз-
чину фосфорно-вольфрамової кислоти, потім доливають до 
мітки водою, збовтують і фільтрують крізь подвійний складча-
стий фільтр у суху колбу. Фільтрат негайно поляризують у 
трубці завдовжки 200 мм, за відсутності фосфорно-
вольфрамової кислоти для освітлення можна застосовувати 
розчини сульфату цинку і залізистосинеродистого калію. Спо-
чатку додають 1 мл розчину сульфату цинку, після енергійно-
го перемішування додають 1 мл розчину залізистосинеродис-
того калію і знову перемішують вміст колби. Якщо після дода-
вання осаджувачів утворюється піна, її можна позбавитися 
додаванням 1-2 крапель сірчаного ефіру або спирту. 

З кожної проби беруть дві наважки. 
Обчислення вмісту крохмалю в бульбах. За поляриза-

ції середнє із п’яти вимірювань градусів множать на 1,78 (ко-
ефіцієнт Еверса) для картопляного крохмалю і отримують 
вміст крохмалю у відсотках у досліджуваних бульбах певного 
сорту. Розходження між паралельними визначеннями має не 
перевищувати 0,5%. 

Запис ведуть за формою (додаток 18). 
ДОДАТОК 18 

ФОРМА ЗАПИСУ ДАНИХ У ЖУРНАЛ 
Показники шкали цукроміра Назва сорту 

(код) 
Номер 
колби Наважка, г 

І ІІ ІІІ ІV V 
Середнє Вміст кро-

хмалю,% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

ПЛОДОВІ ,  СУБТРОПІЧНІ ,  ЦИТРУСОВІ ,  
ГОРІХОПЛІДНІ  ТА  ЯГІДНІ  ВИДИ  

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ  
Для характеристики сортів перелічених видів виконують 

аналізи на вміст речовин, вказаних (+) у таблиці 26. 
ТАБЛИЦЯ 26. ПЕРЕЛІК БОТАНІЧНИХ ВИДІВ І ВИДІВ АНАЛІЗІВ СИ-
РОВИНИ 

Види аналізів 
 

Ботанічні 
види 

суха 
речо-
вина 

цукор 
зага-
льний 

вітамін 
С 

каро-
тин 

загальна 
кислот-
ність 

рН 

пекти-
нові 
речо-
вини 

дуби-
льні 
речо-
вини 

катехі-
ни жир 

Плодові  
Яблуня  + + + - + + + - + + 
Груша  + + - - + - - - + - 
Айва  + + - - + - + - + - 
Горобина  + + + - - - - - + - 
Слива + + - - + + + - + - 
Алича + + - - + + + - + - 
Вишня + + + - + - - - + - 
Черешня + + - - + - - - - - 
Абрикос + + - + + + + - - - 
Персик + + - + + - - - + - 

Субтропічні  
Гранатник - + + - + + - + - - 
Інжир + + - - + - + - - - 
Хурма + + + - - - - + - - 
Фейхоа + + - - + - - - - - 
Маслина + - - - - - - - - + 

Цитрусові  
Лимон + + + - + - - - - - 
Апельсин + + + - + + - - - - 
Мандарин + + + - + + - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Грейпфрут + + + - + - - - - - 

Горіхоплідні 
Горіх гре-
цький  

- + - - - - - - + + 

Мигдаль - + - - - - - - - + 
Фундук - + - - - - - - - + 

Ягідні 
Суниця  + + + - + + + - + - 
Малина + + + - + - + - + - 
Смородина + + + - + + + - + - 
Аґрус + + + - + - + - + - 
Шипшина + + + + + - - - + - 
Виноград  - + + - + + - + - - 
 

ВІДБИРАННЯ  ТА ПОДРІБНЕННЯ  СЕРЕДНІХ  ПРОБ                  
РІЗНИХ  ВИДІВ ПЛОДІВ,  ЯГІД  ТА ГОРІХІВ 

Плоди перед подрібненням слід очистити від бруду, пилу 
та ін., для цього кожний із них витирають рушником і сушать 
на повітрі. 

Плоди зерняткових. Плоди яблуні, груші, айви розріза-
ють на чотири частини, з яких складають середні проби для 
аналізів. Одну використовують для визначення катехінів, дру-
гу, за потреби, для визначення аскорбінової кислоти. Части-
ни, які залишаються, подрібнюють на гомогенізаторі після ви-
далення насінних комірок для виконання інших аналізів. 

Плоди кісточкових. Для визначення аскорбінової кислоти 
і катехінів у плодах вишні слід відібрати окрему пробу масою 
близько 200 г. Для цього загальну пробу розкладають на столі 
в один шар і з різних місць беруть плоди. Видаляють кісточки 
і швидко подрібнюють на склі ножем із неіржавіючої сталі чи у 
фарфоровій ступці. За визначення катехінів у сливах і перси-
ках окремі проби масою близько 200 г складають із половинок 
або четвертинок плодів залежно від їхніх розмірів. Плоди ви-
шні звільняють від кісточок і подрібнюють на гомогенізаторі. 

Плоди субтропічних. Проби плодів інжиру подрібнюють 
на гомогенізаторі, добре перемішують і беруть наважки для 
аналізів. 

Плоди гранатнику очищають від шкірки та перетинок і ви-
бирають зерна. Сік вичавлюють на соковижималці, зливають 
у колби або стакани, дають протягом години відстоятися або 
ж фільтрують. Аналізують відстояний сік або фільтрат. Ре-
зультати аналізів виражають у відсотках соку. 

Плоди після видалення насіння подрібнюють разом зі шкі-
ркою на гомогенізаторі. Для визначення вітаміну С готують 
середню пробу так само, як і за аналізу яблук. 

Із плодів маслини видаляють кісточки, а м’якоть подріб-
нюють на гомогенізаторі. 

Плоди цитрусових. У лимона, апельсина, мандарина і 
грейпфруту видаляють флаведо (поверхневу шкірку) і альбе-
до (внутрішній білий шар, який щільно прилягає до м’якоті), а 
також насіння. Складають окрему пробу для визначення віта-
міну С таким чином: від кожного плоду відокремлюють 1/4 або 
1/8 частину у вигляді сегменту, отриману пробу подрібнюють 
ножем із металу, що не окислюється, або у фарфоровій ступ-
ці. Проби, які залишились від відбирання на вітамін С, подрі-
бнюють на гомогенізаторі. 

Горіхоплідні. Проби мигдалю, горіха грецького і фундука 
очищають від шкаралупи. Кожне ядро розрізають уздовж на 
дві частини і одну з них видаляють. Із половинок ядра відби-
рають середню пробу масою щонайменше 100 г. Підготовлені 
таким чином проби розмелюють на лабораторному млинку 
“Пірует”. 

Ягідні. Для визначення вітаміну С і катехінів у пробах су-
ниці, смородини, аґрусу і малини, які надійшли до лабораторії 
масою 2 кг кожний, відбирають проби цілих ягід масою близь-
ко 200 г. Для цього загальну пробу розкладають на столі в 
один шар і з різних місць беруть по кілька ягід. Відібрані про-
би швидко подрібнюють у фарфорових ступках або на склі. 

Ягоди, що залишились, подрібнюють або розмелюють для 
всіх інших аналізів. 

Шипшина. Для визначення вітаміну С і катехінів готують 
окрему пробу. Від кожного плоду беруть половинку, ланцетом 
вичищають із неї насіння, половинку подрібнюють на склі но-
жем із неіржавіючої сталі. 

Половинки, що залишились, очищають від насіння, роз-
мелюють на гомогенізаторі для приготування загальної сере-
дньої проби. 

Виноград. Аналізують сік. Ягоди кладуть у торбинку із бя-
зі і вичавлюють сік за допомогою лабораторного преса або 
вручну. Сік перемішують і дають йому відстоятися. Час від-
стою може бути різним для різних сортів. Визначення всіх по-
казників ведуть негайно після відстоювання, поки в соку не 
почався процес бродіння. 

ВИЗНАЧЕННЯ  СУХОЇ  РЕЧОВИНИ,  АСКОРБІНОВОЇ               
КИСЛОТИ ,  ЦУКРІВ,  КАРОТИНУ  

Визначають ці показники за методами, які описані у розді-
лі “Овочеві, баштанні види і картопля”. За визначення аскор-
бінової кислоти в яблуках і хурмі вирізають із можливо біль-
шої кількості четвертинок плодів тоненькі частинки у формі 
півмісяця, які доходять у яблук до насінних камер. Слід мати 
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на увазі, що для визначення цукрів у плодах деяких видів 
(слива, яблуня, абрикос, персик тощо) отримують водні витя-
жки, які погано освітлюються оцтовокислим свинцем. У таких 
випадках для осадження білкових і фарбуючих речовин мож-
на застосовувати такі реактиви: розчин лугу – 32 г їдкого на-
трію в 1 л води і розчин азотнокислого свинцю – 340 г в 1 л 
води. 

Після вилучення цукрів до колби Кольрауша додають спо-
чатку розчин лугу з розрахунку 3-4 мл на 100 мл освітлюваної 
витяжки і збовтують вміст, потім приливають такий самий або 
дещо більший об’єм розчину азотнокислого свинцю, через те, 
що надлишок їдкого натрію руйнує глюкозу. Коли розчин не 
висвітлиться протягом 5-7 хв., додають ще по 1-2 мл обох 
розчинів. 

Для видалення надлишку свинцю до освітленого розчину, 
нагрітого до 60ºС, приливають 3-4 мл (із розрахунку на 100 мл 
освітленої витяжки) насиченого розчину сірчанокислого на-
трію і залишають за цієї температури протягом 10 хв. на во-
дяній бані. У таких умовах утворюються великі кристали сір-
чанокислого свинцю, які легко утримуються фільтром. 

Вміст каротину в пробах абрикоса і персика визначають 
за методом Сапожнікова так само, як і у помідора. 

ВИЗНАЧЕННЯ  АКТИВНОЇ  КИСЛОТНОСТІ  (РН) 
Активну кислотність соку визначають електрометрично у 

невеликій кількості мезги ламповим потенціометром ЛП-58, 
ЛПУ або іншого типу. 

Для визначення рН на ЛП-58 користуються скляним або 
каломельним електродами менших розмірів. Для налаго-
дження приладу (коригування шкали) слід мати 1-2 буферних 
розчинів із зазначенням рН від 2 до 5, тобто у межах значень 
соку плодів. Можна приготувати ацетатний буфер з рН-4,62. 
Дозволяється користуватися й іншими рецептами приготу-
вання буферних сумішей або готувати їх із спеціальних пігу-
лок, що є у продажу. 

Можна застосувати також іншу пару електродів – каломе-
льний і платиновий. У такому разі до стакана з досліджуваним 
соком вносять 40-50 мг (на кінчику ножа) хінгідрону і розмі-
шують його електродами. Налаштовують прилад за буфер-
ним розчином або за інструкцією для користування ним. 

Готування буферного розчину.  
Ацетатний буфер рН-4,62. У мірній колбі на 1 л змішують 

200 мл 0,5 Н розчин їдкого натрію і 400 мл 0,5 Н розчин оцто-
вої кислоти (або еквівалентні їм кількості розчинів кислоти і 
лугу, близькі до 0,5 Н концентрації), доводять об’єм до мітки 
водою, яка вільна від вуглекислоти, і ретельно перемішують. 

0,5 Н розчин їдкого натрію. Беруть для приготування од-
ного літра 0,5 Н розчину близько 23 г хімічно чистого лугу. 
Титр отриманого розчину встановлюють за янтарною кисло-
тою. 

0,5 Н розчин оцтової кислоти. 30 мл хімічно чистої льо-
дяної оцтової кислоти доводять у літровій мірній колбі водою 
до мітки, а потім методом титрування розчином 0,5 Н лугу пе-
ревіряють титр приготовленої кислоти. 

Для готування буферного розчину слід користуватися двічі 
перегнаною дистильованою водою (бідистилят). 

За визначення рН на ЛПУ-0,1 треба дотримуватися всіх 
інструкцій до приладу, наприклад, за використання автомати-
чної температурної компенсації показники відліковують не ра-
ніше, ніж через 1-2 хв. після занурення електродів і компенса-
тора у розчин. 

Налаштовують цей прилад за буферними розчинами, фік-
санали яких постачаються разом з приладом. 
ВИЗНАЧЕННЯ  ЗАГАЛЬНОЇ  КИСЛОТНОСТІ  ЕЛЕКТРО-

МЕТРИЧНИМ  ТИТРУВАННЯМ  
У невеликі скляні посудини піпеткою наливають по 20-50 

мл витяжки (залежно від вмісту кислот), приготовленої за ме-
тодикою, викладеною для визначення загальної кислотності у 
плодах помідора. У розчин занурюють два електроди, ті самі 
пари, що й за визначення рН. Реохорд на ЛП-58 ставлять на 
значення рН-7,0 (точка нейтралізації) і вмикають прилад на-
тиском і поворотом кнопки за годинниковою стрілкою. Потім із 
бюретки у стакан приливають по краплях 0,1 Н розчин їдкого 
натрію доки стрілка гальванометра не підійде до нуля. При 
цьому рідину у стакані обережно перемішують паличкою або 
ж для перемішування використовують магнітну мішалку. 

Для кожної проби беруть по дві порції фільтрату. Розбіж-
ність між двома паралельними визначеннями має не переви-
щувати 0,02%. 

Обчислення загальної кислотності і форма запису даних у 
журналі ті ж самі, що і за визначення загальної кислотності 
помідорів (додаток 13). 

За аналізу плодів цитрусових: гранатника і смородини 
користуються коефіцієнтом лимонної кислоти – 0,0064, за 
аналізу всіх інших плодових і ягідних – коефіцієнтом яблучної 
кислоти – 0,0067, за аналізу винограду – коефіцієнтом винної 
кислоти – 0,0075. 

КОРМОВІ  ВИДИ 
Суху речовину в зеленій масі трав визначають за відби-

рання проб для аналізів. За дослідження сортів усіх кормових 
видів хімічні лабораторії Інституту визначають загальний азот 
і вміст білка (сирого протеїну). Важливим показником для ха-
рактеристики сортів трав, а також сорго, соняшнику та інших 
видів на силос є вміст сирої клітковини. 

Крім загального азоту і клітковини, у пробах люпину у ве-
гетативній масі і в зерні визначають алкалоїди; у буряках цук-
рових і кормових, у моркві й інших коренеплодах – суху речо-
вину, загальний цукор, а в моркві кормовій, крім вказаних по-
казників, і каротин. 

 У цьому розділі приведено також опис методів визначен-
ня сирого жиру і золи та способи обчислення безазотистих 
екстрактивних речовин (БЕР). Ці аналізи виконують з визна-
ченням білка (сирого протеїну) і сирої клітковини у разі, коли 
потрібно дати оцінку різним кормовим видам або одному з 
них у різні фази розвитку за вмістом кормових одиниць у 100 
кг корму. 
ПОДРІБНЕННЯ  ПРОБ  І  ВІДБИРАННЯ  СЕРЕДНІХ  ПРОБ  

Проби сортів багаторічних і однорічних трав, за винятком 
кормових коренеплодів та баштанних видів, лабораторія має 
отримувати в повітряно сухому стані. 

Перед розмелюванням проби підсушують за температури 
40...50ºС, після цього їх пропускають один раз через електри-
чний дисковий млин (типу Ексцельсіор), молотковий млин або 
млин з робочими органами у вигляді ножів (типу Уайлі). 

Подрібнену масу просіюють крізь сито з розміром отворів 
1 мм. Залишок на ситі розмелюють на тому ж млині і знову 
просіюють, якщо залишок на ситі незначний, то його змішують 
з пробою. За розмелювання потрібно слідкувати, щоб речо-
вина не розпилялася, тому просіюють через сито з піддоном і 
покришкою. Якщо на дисковому чи молотковому млині важко 
розмолоти пробу до належного стану, залишок на ситі можна 
пропустити через електромлин пропелерного типу (Терцеп, 
ЛМЗ), а потім приєднати його до розмеленої проби. 

Вегетативну масу і зерно люпину для визначення алкало-
їдів, а також проби інших видів, які аналізують на вміст крох-
малю, жиру, білка слід розмелювати до такого стану, щоб ча-
стинки речовини проходили крізь сито з розміром отворів 0,5 
мм. 

Коли проба велика, після грубого розмелу із неї відбира-
ють середню пробу масою 50-100 г. За визначення тільки си-
рого протеїну беруть пробу масою близько 30 г і розмелюють 
до належного стану. Середні проби масою 20 г для визначен-
ня білка зручно розмелювати на пропелерному млині без 
просіювання. Відбирання проб для визначення сирого протеї-
ну і порядок зберігання їх описано у розділі “Зернові, зерно-
бобові види”. Зважаючи на те, що сухі подрібнені стебла і ли-
стя рослин легші за подрібнене (розмелене) зерно, то для ви-
сушування і відбирання наважок за аналізу на азот (сирий 
протеїн) до металевого бюксу кладуть не 20 г речовини, а не 
більше половини бюкса. 

Проби кормових коренеплодів готують до аналізу так са-
мо, як і столових.. Суху речовину визначають так само, як і в 
столових коренеплодах. 

ВИЗНАЧЕННЯ  ЗАГАЛЬНОГО  АЗОТУ ,  СИРОЇ                     
КЛІТКОВИНИ,  СИРОГО ЖИРУ ,  СИРОЇ  ЗОЛИ,                      

ГІГРОСКОПІЧНОЇ  ВОЛОГИ 
Методи проведення цих аналізів подано у розділі “Зерно-

ві, зернобобові види”. Коефіцієнт перерахунку загальної кіль-
кості азоту на білок (сирий протеїн) – 6,25. За визначення зо-
ли у пробах багаторічних і однорічних трав не слід додавати 
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будь-який реактив-прискорювач, тому що озолення відбува-
ється легко. Коли озолення, не дивлячись на запобіжні захо-
ди, відбувається з утворенням оплавлення золи і повільно, 
процес прискорюють наступним чином. Речовину, яка містить 
ще недогорілі частинки вугілля, охолоджують, обробляють 
декількома краплями дистильованої води. Воду випаровують і 
прожарювання продовжують. Коли загальний азот і сиру кліт-
ковину визначають у сирій речовині кормових коренеплодів, 
то керуються положеннями, викладеними у розділі “Овочеві, 
баштанні види і картопля”. Визначають золу і клітковину в по-
вітряно сухому матеріалі, законсервованому і розмеленому 
для аналізу, як описано у тому ж розділі. Якщо визначають 
золу в сирій речовині, то в прожарений і зважений тигель по-
міщають близько 10 г добре перемішаного матеріалу, став-
лять у сушильну шафу, випаровують воду і повністю висушу-
ють за температури 100ºС. Озолення і подальший хід аналізу 
ведуть звичайним методом. Для визначення гігроскопічної 
вологи беруть наважку від 2 до 2,5 г, зважують на аналітичних 
вагах. 

Різниця між окремими парними визначеннями клітковини у 
одній і тій самій пробі сорго, однорічних і багаторічних трав – 
0,5%. Розходження за сирою золою має не перевищувати 
0,05%, для стебел і листя однорічних і багаторічних трав – 
0,15%. За проведення аналізів у зерні кормових видів, а також 
за визначення гігроскопічної води, слід керуватися вказівками, 
прийнятими для зернових і зернобобових видів. 

Розходження між паралельними пробами за визначення 
азоту так само, як і за аналізу зернових і зернобобових видів, 
має не перевищувати 2%, якщо прийняти обчислений відсо-
ток азоту за 10 (тобто 0,06% за вмісту азоту в досліджуваній 
пробі близько 3 і 0,03% за вмісту азоту 1,5%). 

Розрахунки безазотистих екстрактивних речовин. БЕР 
визначають арифметично, віднімаючи від 100 суму отриманих 
даних за сирим протеїном, сирою клітковиною, сирою золою і 
сирим жиром у відсотках до абсолютно сухої речовини. Коли 
у пробах кормових видів жир не визначають, то БЕР і жир об-
числюють сумарно. 
ВИЗНАЧЕННЯ  АЛКАЛОЇДІВ У  КОРМОВОМУ  ЛЮПИНІ  

НЕФЕЛОМЕТРИЧНИМ  МЕТОДОМ                                            
(У  МОДИФІКАЦІЇ  БОЙКО) 

Алкалоїди осаджують розчином кремнієвольфрамової ки-
слоти, при цьому отримують різні комплексні сполуки, які 
утворюють у розчині стійкий мул. Інтенсивність помутніння 
розчину пропорційна сумарному вмісту алкалоїдів. Отрима-
ний каламутний розчин проглядають за фотоелектричного 
колориметрування або у колориметр-нефелометрі, порівню-
ючи інтенсивність помутніння з інтенсивністю помутніння зра-
зкового розчину, концентрація алкалоїдів у якому відома. 

Чутливість методу – 1 мкг алкалоїдів у 500 мл розчину. 
Готування титрованого зразкового розчину алкалої-

дів. Для кожного виду люпину готують окремий зразковий 
розчин із насіння будь-якого сорту даного виду, який у певних 
умовах вирощування містить підвищену кількість алкалоїдів 
(близько 0,2%). Зважують на технічних вагах наважку 10 г по-
дрібненої повітряно сухої речовини, поміщають у конічну кол-
бу на 250-300 мл з притертою пробкою, приливають 50 мл 
хлороформу, 100 мл сірчаного ефіру і 10 мл 15%-вого розчи-
ну їдкого натрію. Колбу закорковують. Суміш добре струшу-
ють і залишають на ніч для вилучення алкалоїдів. Потім вміст 
колби фільтрують через ділильну циліндричну лійку з паперо-
вим простим або беззольним фільтром (біла стрічка). Осад на 
фільтрі промивають 3-4 рази невеликою кількістю сірчаного 
ефіру. Щоб ефір не випаровувався, лійку під час фільтрації 
закривають годинниковим склом. 

Для вилучення алкалоїдів із ефірохлороформової витяжки 
до фільтрату у ділильну лійку приливають 100 мл 1%-вої со-
ляної кислоти, ретельно збовтують протягом 3-х хв. і дають 
відстоятися. Рідина у ділильній лійці ділиться на два шари: 
верхній – жовтого кольору і нижній – водний розчин соляної 
кислоти, який містить алкалоїди. Останній має бути прозорим 
і безбарвним. Нижній шар зливають у мірну колбу місткістю 
500 мл. Операцію вилучення повторюють ще двічі, приливаю-
чи кожного разу в ділильну лійку по 100 мл 1%-вої соляної ки-
слоти і зливаючи витяжки у ту ж колбу, після цього рівень рі-

дини у колбі доводять до мітки 1%-вою соляною кислотою і 
добре збовтують. 

Із отриманого зразкового розчину беруть піпеткою тричі по 
50 мл рідини у хімічні стакани місткістю 200 мл, ставлять їх на 
гарячу водяну баню і витримують на ній до повного видален-
ня запаху ефіру і хлороформу. Вміст стаканів охолоджують і 
до нього по краплях додають по 1 мл 10%-вого розчину крем-
нієвольфрамової кислоти. Повноту осадження перевіряють, 
приливаючи обережно по стінці стакана 2-3 краплі розчину 
кремнієвольфрамової кислоти. 

Легкими круговими рухами перемішують осад на дні ста-
кана і залишають на 18-20 год. Потім надосадову рідину фі-
льтрують крізь попередньо прожарений і зважений тигель Гу-
ча з азбестовим фільтром, переносять осад на фільтр за до-
помогою дуже малої кількості 1%-вої соляної кислоти і вису-
шують за температури 100ºС протягом двох год. Тигель із су-
хим осадом ставлять у муфельну піч і спалюють за темно-
червоного розжарювання. Алкалоїд згоряє, а у тиглі залиша-
ється незгоріла частина кремнієвольфрамової кислоти, яка 
зв’язала алкалоїд. Масу тигля з кремнієвольфрамовою кисло-
тою, яка залишилась після згоряння, доводять до постійної 
маси; завжди маса після другого перевірочного прожарюван-
ня співпадає з масою після основного прожарювання. Вміст 
алкалоїдів у 1 мл зразкового розчину (Х) обчислюють за фо-
рмулою: 

в
КаХ ×

= , 

де: а – маса прожареного залишку кремневольфрамової кислоти, г;  
 в – об’єм розчину, взятого для аналізу, мл; 
 К – коефіцієнт для обчислення кількості алкалоїдів, яка міститься у пев-
ному виді люпину: жовтому – 0,1645, синьому (вузьколистому) – 0,1744, бі-
лому – 0,1777. 

Приклад розрахунку. За визначення вмісту алкалоїдів у 
зразковому розчині, який отримали із жовтого люпину, взято 
50 мл витяжки. Маса прожареного залишку кремнієвольфра-
мової кислоти складає 0,0123 г. Коефіцієнт для даного виду 
люпину дорівнює 0,1645. Підставивши ці значення у вищена-
ведену формулу, отримаємо:  

гХ 00004,0
50

1645,00123,0
=

×
= , 

40 мкг алкалоїдів у 1 мл зразкового розчину. 
Побудова градуйованої кривої. У пронумеровані мірні 

колби місткістю 50 мл наливають із точно градуйованої бюре-
тки чи піпетки по 1, 2, 3,....., 10 мл зразкового розчину, що 
складає 40, 80, 120, 160,....., 400 мкг алкалоїдів і таку ж кіль-
кість 1%-вої соляної кислоти, щоб загальний об’єм суміші 
становив 10 мл. В одну з колб наливають тільки 10 мл 1%-вої 
соляної кислоти, без зразкового розчину алкалоїдів (контро-
льний розчин). 

У всі колби додають по 1 мл 10% розчину кремнієвольф-
рамової кислоти, перемішують, відстоюють 20-25 хв., дово-
дять об’єм водою до мітки, знову перемішують і через 15 хв. 
продивляються у фотоелектричному колориметрі чи колори-
метрі-нефелометрі з синім світлофільтром у кюветах з від-
станню між робочими гранями 50 мм. Величину оптичної 
щільності відліковують за барабаном праворуч. Нульове по-
ложення стрілки гальванометра фотоелектроколориметра 
попередньо встановлюють за контрольним розчином через 
15-20 хв. після вмикання фотоколориметра в електромережу. 

По закінченні вимірювання оптичної щільності зразкових 
розчинів будують на міліметровому папері градуйовану криву. 
На осі абсцис відкладають значення концентрації алкалоїдів у 
зразкових розчинах, виражені у мкг на 50 мл розчину, на осі 
ординат – відповідні їм величини оптичної щільності. Зразкові 
розчини можуть зберігатися в закритих посудинах тривалий 
час без змін. Перед аналізом чергової партії проб слід переві-
рити криву, використовуючи ті ж самі розчини. Якщо крива 
змінилась, потрібно знову визначити вміст алкалоїдів у вихід-
ному зразковому розчині ваговим методом і побудувати нову 
градуйовану криву. 

Реактиви: ефір сірчаний, хлороформ, 15% розчин їдкого 
натрію (15 г NaOH розчиняють у 85 мл щойно кип’яченої і 
охолодженої дистильованої води), 1% соляна кислота, 10% 
кремнієвольфрамова кислота: 10 г реактиву розчиняють у 90 
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мл дистильованої води і фільтрують крізь подвійний беззоль-
ний фільтр; титрований зразковий розчин алкалоїдів. 

Обладнання: фотоелектричний колориметр або колори-
метр-нефелометр, баня електрична водяна, лійки ділильні 
циліндричні на 100, 200, 500 мл, лійки діаметром 50-70 мм, 
колба Бунзена на 500 мл, колби конічні з притертими пробка-
ми на 100, 250, 300 мл, бюретки на 25-50 мл, піпетка градуйо-
вана на 10 мл, піпетки звичайні на 1, 10, 25 і 50 мл, колби мі-
рні на 50 і 500 мл, стакани хімічні на 200 мл, циліндри мірні на 
10 і 100 мл, скло годинникове. 

 Приготування азбестових фільтрів. Беруть азбест для 
тиглів Гуча, кладуть у стакан, заливають водою і скаламучу-
ють. Воду разом з дрібними частинками азбесту змивають у 
другий стакан. Частинки великі і середні за довжиною волокон 
азбесту, які осіли на дно першого стакана, переносять скля-
ною паличкою на дно тигля Гуча. Потім тигель вставляють у 
корок колби Бунзена, сполучену з водоструменевим насосом і 
за слабкого розрідження приливають суспензію дрібного аз-
бесту. Загальна товщина азбестового фільтра близько 1 см. 

Хід аналізу. 1 г повітряносухої речовини насіння або зе-
леної маси люпину кладуть до конічної колби ємкістю 100 мл 
з притертою пробкою, приливають 5 мл хлороформу, 10 мл 
сірчаного ефіру і 1 мл 15% розчину їдкого натрію. Суміш пері-
одично і обережно збовтують протягом години і залишають на 
ніч (не менше 16 год.) для вилучення алкалоїдів. Потім збов-
тують і фільтрують крізь беззольний фільтр (біла стрічка) у 
ділильну циліндричну лійку ємкістю 100-200 мл. Колбу і зали-
шок на фільтрі промивають 4 рази невеликими порціями сір-
чаного ефіру. Під час фільтрації лійку накривають годиннико-
вим склом, для запобігання втрат ефіру. До отриманого філь-
трату до ділильної лійки приливають 25 мл 1%-вої соляної ки-
слоти, ретельно збовтують протягом 3 хв., дають відстоятися. 
Алкалоїди переходять у розчин кислоти, утворюючи соляно-
кислу сіль, прозору безбарвну рідину, яку зливають у колбу чи 
стакан. Одночасно можна працювати з 10-12 лійками, тобто з 
5-6 пробами. 

Піпеткою беруть 10 мл алкалоїдного розчину в мірну кол-
бу на 50 мл і приливають туди 1 мл 10%-вої кремнієвольфра-
мової кислоти, перемішують, залишають на 20-25 хв., а потім 
доводять водою до мітки. Колбу закорковують, добре перемі-
шують вміст, плавно перекидаючи її (до 20 разів) для рівномі-
рного розподілення осаду. Через 15 хв. приступають до не-
фелометрування. Паралельно виконують контрольне визна-
чення, тільки замість алкалоїдного розчину беруть 10 мл 1%-
вої соляної кислоти. Цей розчин служить для встановлення 
нуля приладу. 

Користуючись показниками фотоелектроколориметра, 
знаходять за градуйованою кривою концентрацію алкалоїдів у 
досліджуваному розчині, після цього обчислюють вміст їх у 
100 г рослинної сухої речовини за формулою: 

( ) ( ) ,
1001001000000100

100100%
×−××

×
=

×−××
×××

=
уbа

ВС
уbа

ВСалкалоїдів  

 де: С – вміст алкалоїдів у витяжці, взятій для аналізу (знаходять за граду-
йованою кривою та оптичною щільністю), мкг; 
В – загальний об’єм алкалоїдної витяжки, мл; 
а – наважка, г; 
b – об’єм алкалоїдної витяжки, взятої для аналізу, мл; 
у – вміст гігроскопічної води в аналізованій речовині,%; 
1000000 – переведення у грами. 

Розходження між паралельними визначеннями має не пе-
ревищувати 5%. 

Приклад розрахунку. Для дослідження взято 1 г не по-
дрібненого повітряно сухого зерна люпину жовтого. Загаль-
ний об’єм алкалоїдної витяжки 25 мл. Для аналізу взято 10 мл 
алкалоїдної витяжки. Оптична щільність досліджуваного роз-
чину виміряна на фотоколориметрі з синім світлофільтром і 
товщиною шару рідини у кюветі 50 мм складає 0,15, що від-
повідає 120 мкг алкалоїдів (за градуйованою кривою). Вміст 
гігроскопічної води у досліджуваній речовині 10%. Підставля-
ючи отримані дані у наведену вище формулу, отримаємо:  

( ) .0333,0
10010100101

25120% =
×−××

×
=алкалоїдів  

Записи ведуть у формі (додаток 19). 
ДОДАТОК 19 

ФОРМА ЗАПИСУ ДАНИХ У ЖУРНАЛ 
Вміст,% 

 
Назва 
сорту 
(код) 

Но-
мер 
кол-
би 

На-
важк
а, г 

Зага-
льний 
об’єм 
витяж-
ки, 
мл 

Об’єм 
витяж-
ки для 
аналі-
зу, мл 

Опти-
чна 
щіль-
ність 

 
Вміст алка-
лоїдів за 
градуйова-
ною кривою, 

мкг 

алкалоїдів 
у повітряно 
сухій речо-

вині 

гігро-
ско-
піч- 
ної 
води 

алкалоїдів 
в абсолют-
но сухій 
речовині 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

МЕТОД  ВИЗНАЧЕННЯ  ПЕРЕТРАВНОСТІ  КОРМОВИХ  
ВИДІВ 

Проби зеленої маси кормових видів відбирають і готують 
так само, як і для інших видів аналізів, відповідно до “Методи-
ки державного сортовипробування сільськогосподарських 
культур”, випуск перший, загальна частина, Київ, 2003 р. 

Обладнання: лабораторний млин, який забезпечує роз-
мелювання проб до частинок розміром до 1 мм; ваги аналіти-
чні, термостат з температурою нагріву 40...50ºС; шафа су-
шильна лабораторна; прилад “штучний рубець”. 

Реактиви: пепсин медичний, пектофостидин (ПКС 90-100 
од.), лимонна кислота (С6Н8О7×Н2О), двозаміщений фосфор-
нокислий натрій безводний, соляна кислота. 

Готування реактивів: а) пепсиновий розчин – 2 г пепсину 
розчиняють у 1 л 0,1 Н НСl, об’єм розчину – 3,5л; б) цитрат-
но-буферний розчин 3,5 л: лимонної кислоти – 39,154 г, на-
трію двозаміщеного безводного – 23,1245 г, пектофостидину 
– 5 г. 

Після розмелювання проби додатково висушують 4 год. 
до абсолютно сухого стану за температури 100...105ºС. 

Хід аналізу. Наважку 500 мг беруть з точністю до 0,001 г у 
попередньо зважені торбинки із поліамідної тканини. Всього 
до приладу кладуть 23 проби у трикратній повторності. 

Торбинки з пробами навішують на штативи. У ванну при-
ладу заливають пепсиновий розчин, підігрітий до 45ºС. Вста-
новлюють штативи з торбинками і закривають покришку. 

“Штучний рубець” встановлюють на 4 год. у термостат з 
температурою 45ºС. Попередньо потрібно обов’язково пере-
вірити, чи працює двигун на покришці приладу і чи всі штанги 
гойдаються. Після 24 год. “перетравлення” прилад виймають 
із термостату, знімають покришку, штанги з торбинками вий-
мають із ванни і виливають пепсиновий розчин. Ванну проми-
вають водою, заливають цитратно-буферним розчином (3,5 
л) за температури 45ºС і встановлюють штанги з торбинками. 
Торбинки після першої стадії перетравлення не промивають 
водою. Таким чином, рН буферного розчину буде дорівнюва-
ти 3,5. Ванну знову закривають покришкою, герметизують 
пластичною замазкою і ставлять у термостат на 48 год. 

Після цього прилад виймають із термостата, знімають по-
кришку, торбинки промивають під струменем дистильованої 
води. Штанги з пробами залишають для стікання води. Потім 
торбинки з пробами висушують у сушильній шафі протягом 8 
годин за температури 105ºС, охолоджують і зважують. 

Перетравність кормів (%) розраховують за формулою: 
маса наважки брутто × маса залишку брутто × 100 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

наважка (нетто) 

Оскільки активність пектофостидину дещо нижча від акти-
вності натурального шлункового соку, то для низки видів до-
слідним шляхом підібрані коефіцієнти перерахунку (К): 

• для капусти кормової, конюшини білої, еспарцету, сої, ка-
нарнику – 1,1; 

• конюшини рожевої і червоної, ріпаку, тонконогу – 1,2; 
• люцерни, горошку озимого та ярого, гороху, суданської 

трави – 1,3; 
• грястиці збірної – 1,6; 
• тимофіївки (фаза виходу в трубку – 1,7, пізніші фази – 2,2); 
• стоколосу безостого – 1,8. 

Кінцева формула розрахунку перетравності корму,% на 
суху речовину: 

маса наважки брутто × маса залишку брутто × 100 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

наважка (нетто) × К
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4.1 НАСІННИЦТВО ПШЕНИЦІ 

М.А.Литвиненко, д.с.-г.н., академік НААНУ, завідувач відділом селекції і насінництва пшениці  
СЕЛЕКЦІЙНО- ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ– НЦНС НААНУ  

СОРТОВА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР                   
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА                     

ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
Попри всі негаразди, які мають місце в сільському госпо-

дарстві України одним з основних стабілізуючих факторів ви-
робництва зерна виступають сучасні вітчизняні сорти озимої 
м’якої пшениці. Роль селекції в удосконаленні цієї культури 
можна продемонструвати на досягненнях провідної наукової 
установи з селекції озимої пшениці - Селекційно-генетичного 
інституту – Національного центру насіннєзнавства і сортовив-
чення (табл. 1). Сортами цього інституту за майже 90 річний 
період здійснено вісім сортозміні.  
ТАБЛИЦЯ 1. УРОЖАЙНІСТЬ І ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА СОРТІВ 
ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ РІЗНИХ СОРТОЗМІН НА ПІВДНІ УКРАЇ-
НИ 

Прибавка ± Показники якості зерна 
Со-
рто 
змі
на 

Сорт 

Період ви-
рощування 
у вироб-
ництві 

Урожай-
ність у 
серед-
ньому за 
5 років 
(2005- 

2009), ц/га 

над 
першою 
сорто-
зміною 

над 
попе-
ред-
ньою 

вміст 
білку, 

% 

сила бо-
рошна, 
о.а. 

об’єм 
хліба, 
см3 

загальна 
оцінка 
хліба, 
бал 

І Од.3, Од. 16 1947-1959 32,8   13,2 286 1307 3,6 
ІІ Безоста 1, Ав-

рора, Кавказ 1960-1967 46,3 +13,5 +13,5 12,0 296 1340 3,9 

ІІІ Одеська 51, 
Прибой, Степ-
няк, Еритр. 127 

1968-1975 49,5 +16,7 +3,2 12,0 297 1357 4,2 

ІV Одеська 
н/карл., Обрій, 
Юннат 

1976-1990 58,6 +,25,8 +9,1 11,6 312 1360 4,3 

V Альбатрос,  
Українка од., 
Федорівка 

1991-1996 
 65,4 +32,6 +6,8 11,8 334 1420 4,6 

VІ Фантазія од., 
Красуня од., 
Вікторія од. 

1997-2004 68,9 +36,1 +3,5 12,1 329 1446 4,8 

VII Одеська 267, 
Селянка, 
Куяльник, 
Знахідка од., 
Сирена од. 

2005 – до 
цього часу 72,3 +39,5 3,4 12,4 358 1513 5,0 

VIIІ Писанка, Вда-
ла, Антонівка, 
Турунчук 

2009 до 
цього часу 76,6 +48,6 +4,3 12,6 362 1522 5,2 

Як видно із даних таблиці 1, при вивченні найбільш зна-
чимих сортів в однакових агротехнічних умовах впродовж 
2005-2009рр., збільшення урожайності озимої пшениці за ра-
хунок селекції і генетичного потенціалу сортів відбулось з 
32,8 ц/га ( у стародавніх сортів першої сортозміни – Одеська 
3, Одеська 16) до 76,6 ц/га (у сортів восьмої сортозміни – Пи-
санка, Вдала, Антонівка та інш.), тобто на 43,8 ц/га або в 2,3 
разів. 

Паралельно з ростом продуктивності створюваних сортів 

спостерігаються зміни характеристик якості зерна. Перш за 
все підтверджується загальна біологічна закономірність 
від’ємного зв’язку урожайності і вмісту білка в зерні. Але якщо 
врахувати збір білка з одного гектара посівної площі, то цей 
показник суттєво зростає з 4,3 до 8,9 ц/га. 

Однак з залученням в генофонд степових пшениць нових 
генів якості від Безостої 1 та ярих американських та мекси-
канських пшениць відбулось значне покращення якості клей-
ковини і загалом хлібопекарських властивостей. Клейковина у 
нових сортів стала більш “компактнішою”, менш гідратованою, 
з чим пов’язане зменшення її виходу. Найбільш значимий по-
казник технологічних якостей – сила борошна (W) збільши-
лась з 268-286 до 315-358 о.а. Значно підвищився об’ємний 
вихід хліба від 1308-1340 до 1440- 1513 см3 із 100 г борошна 
та загальна оцінка хліба. Особливо значний прогрес у покра-
щенні показників якості зерна отримано у СГІ-НЦНС із ство-
ренням так званих, екстрасильних (надсильних) сортів – Пан-
на, Селянка, Куяльник, Вдала, Скарбниця, Епоха) у яких па-
раметри сили борошна досягають максимально можливих 
величин 520-560 о.а. тобто за хлібопекарськими якостями во-
ни знаходяться на рівні кращих світових за цими показниками 
канадських ярих екстрасильних пшениць. 

На жаль, у виробництві реалізація генетичного потенціалу 
сортів пшениці завжди була неповною через негативний 
вплив погодних умов та недостатнього дотримання техноло-
гій вирощування культури (рис. 1). Так в процесі перших чо-
тирьох сортозмін (1947-1990 рр.) в Одеській області ріст гене-
тичного потенціалу урожайності сортів (з 32,8 до 58,6 ц/га) су-
проводжувався підвищенням середньої величини урожайнос-
ті у виробництві (з 18,2 до 31,6 ц/га), а також рівня реалізації 
потенціалу продуктивності сортів (з 55,4 до 58,6%).  

У період четвертої сортозміни (1976-1990 рр.) з впрова-
дженням інтенсивних технологій область вносила під озиму 
пшеницю 95 кг д.р. мінерального азоту на кожен гектар пше-
ниці. Починаючи з п’ятої сортозміни (1991-1996 рр.) генетич-
ний потенціал урожайності сортів продовжував зростати (з 
65,4 до 74,5 ц/га), а середній урожай пшениці у виробництві з 
вище наведених причин має чітку тенденцію до зниження (з 
31,6 до 23,5 ц/га) і відповідно реалізація потенціалу продукти-
вності сортів зменшилась з 53,9 до 31,5%. 

За показниками якості зерна перші чотири сортозміни у 
виробництві супроводжувались збільшенням питомої ваги зе-
рна сильної і цінної пшениці ( з 22,4 до 54,3% ) від загального 

валового збору з вмістом білка 13-14% і клейковини 
28-32%. Високий генетичний потенціал якості зерна 
сортів озимої м’якої пшениці наступних сортозмін реа-
лізувався з незупинною тенденцією до зниження. 
Останні роки середній рівень білковості зерна товар-
них партій пшениці становив 9,5-12,5%, а вміст клей-
ковини 18-24%, що відповідає тільки 50-60% генетич-
них можливостей сучасних сортів. Частка продоволь-
чого зерна пшениці першого-третього класу знизилась 
до 12-33%. 

Таким чином підвищення рівня реалізації генетич-
ного потенціалу сучасних сортів за врожайністю і якіс-
тю зерна є важливим фактором подальшого підви-
щення ефективності виробництва зерна озимої м’якої 
пшениці. 

В Україні селекція озимої м’якої пшениці ведеться 
в 11 наукових установах системи НААН, Інституті фізі-
ології рослин і генетики (НАН), ряді учбових аграрних 
університетів, у шести вітчизняних приватних селек-
ційних фірм. Державна служба з охорони прав на сор-
ти рослин України приймає заявки і проводить випро-
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Рис. 1. Реалізація потенційної урожайності сортів озимої м'якої пшениці у виро-
бництві Одеської області в процесі сортозмін (1947-2010 рр.) 
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бування сортів пшениці від будь-якої закордонної установи, 
фірми чи фізичної особи. Тому у державному Реєстрі сортів 
озимої м’якої пшениці представлено, як вітчизняні сорти так і 
зарубіжної селекції. Їх кількість з кожним роком зростає і в Ре-
єстрі 2011р. представлено 225 сортів. Найбільша питома вага 
сортів Селекційно-генетичного інституту – 37 сортів (19,3%), 
Миронівського інституту – 22 сорти (11,4%), Інститут фізіології 
рослин і генетики (НАН) – 21 сорт (10,9%). Сорти цих установ 
і займають основні площі посіву в Україні. 

У процесі селекції озимої м’якої пшениці у різних устано-
вах вирішуються подібні задачі, але створені сорти мають 
суттєві відмінності. На їх характеристики впливають багато 
факторів, але основними із них є – генетичні особливості ви-
користаного в селекції вихідного матеріалу, методи селекції, 
особливості екологічних умов ведення добору, досвід і про-
фесійний рівень селекціонера та інше. Тому сорти, як прави-
ло, мають чітку екологічну локалізацію, що покладено в осно-
ву державного сортовипробування і реєстрації сортів для кон-
кретних агрокліматичних зон. 

За екологічним принципом сорти можна розділити на три 
екотипи: степовий, лісостеповий і західно-європейський. Сор-
ти цих екотипів створюються в установах, які розташовані у 
відповідних агрокліматичних зонах (табл. 2). 
ТАБЛИЦЯ 2. ЕКОТИПИ СОРТІВ ТА ОСНОВНІ УСТАНОВИ, ЯКІ ПРА-
ЦЮЮТЬ НАД ЇХ СТВОРЕННЯМ 
Екотип сорту Наукові установи 

1. Селекційно-генетичний інститут - Національний центр на-
сіннєзнавства і сортовивчення (СГІ – НЦНС) 

2. Інститут землеробства південного регіону (ІЗПР) 
Степовий 

3. Донецький інститут агропромислового виробництва (ДІАВ) 

1. Миронівський інститут пшениці (МІП) 

2. Інститут фізіології рослин і генетики НАН 

3. Інститут рослинництва (ІР) 

4. Інститут землеробства (ІЗ) 

5. Подільська дослідна станція Тернопільського Інституту аг-
ропромислового виробництва (ПДС ТІАВ) 

Лісостеповий 

6. Білоцерковська дослідна селекційна станція Інституту цук-
рових буряків (БЦ ДСС ІЦБ) 

Західно-
європейський 

Закордонні установи і фірми розташовані в Європі та Красно-
дарський НДІ сільського господарства ім. П.П. Лук’яненко 

Відмінності сортів різних екотипів визначаються перш за 
все ознаками і властивостями адаптації до конкретних еколо-
гічних умов, а також деякими господарськими характеристи-
ками і морфотипом рослин. 

Степовий екотип – висока посухо-жаростійкість; під-
вищена морозостійкість; стійкість до бурої іржі і борошнистої 
роси; високі показники якості зерна сильних і надсильних 
пшениць; ксероморфна структура рослин. 

Лісостеповий екотип – висока зимостійкість; середній 
або нижче середнього рівень посухо-жаростійкості; стійкість 
до іржі, борошнистої роси, кореневих гнилей; гідрофільна 
структура рослин. 

Західно-європейський екотип – низький рівень мо-
розо-зимостійкості; середній або низькі хлібопекарські влас-
тивості; сильно виражена гідрофільна структура рослин.  
ТАБЛИЦЯ 3. ФАКТИЧНО ІСНУЮЧА СТРУКТУРА СОРТОВИХ ПОСІ-
ВІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ПІД УРОЖАЙ 2011Р. І НАУКОВО-
ОБГРУНТОВАНА АВТОРОМ У РІЗНИХ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ЗОНАХ 
УКРАЇНИ 

Існуюче співвідношення сортів різ-
них екотипів під урожай 2011р., % 

Науково-обгрунтоване співвідно-
шення сортів різних екотипів, % Екотип сорту 

Степова 
зона 

Лісостепова 
зона Полісся Степова 

зона 
Лісостепова 

зона Полісся 

Степовий 56,6 15,0 5,3 90 30 20 

Лісостеповий 32,5 66,5 65,1 10 70 60 

Західно-
європейський 10,9 18,5 29,6 0 0 20 

Ці характеристики можуть слугувати одним із критеріїв 
формування сортової політики. Виходячи з цього в таблиці 3 
представлені дані співвідношення сортів різних екотипів в аг-
рокліматичних зонах України за науковим обгрунтуванням ав-
тора статті і фактично існуючі за даними сортової структури 
посіву під урожай 2011р.  

Збільшення питомої ваги сортів степового екотипу у всіх 
зонах обґрунтовується наступними факторами. У зв’язку із 
змінами клімату спостерігається (за даними метеорологічних 
служб) підвищення температурного фону і посилення посухи 

в період вегетації озимої м’якої пшениці. Навіть в Лісостеповій 
зоні та на Поліссі значно збільшилась частота посушливих 
років. В такі роки сорти степової екології суттєво перевищу-
ють за врожайністю сорти лісостепового екотипу і значно пе-
реважають сорти західно-європейські. 

Для прикладу, в екологічному сортовипробуванні Черкась-
кого інституту АПВ в посушливому 2009р. із 16 нових сортів 
озимої м’якої пшениці лісостепового екотипу селекції Інститу-
ту фізіології рослин і генетики НААН перевищили сорт степо-
вого екотипу Альбатрос одеський (районований в 1990р.), 
тільки чотири сорти – Фаворитка (на 5,3 ц/га), Золотоколоса 
(на 0,3 ц/га), Колумбія (на 0,3 ц/га) та Пивна (на 6,3 ц/га), всі 
інші 12 сортів уступили стандарту від 0,6 до 13,1 ц/га. У цьому 
ж випробуванні всі шість нових сортів лісостепового екотипу 
Миронівського інституту пшениці (Миронівська ранньостигла, 
Економка, Колос миронівщини, Хуртовина, Ремеслівна, Кали-
нова) сформували урожайність нижчою Альбатроса одесько-
го від 1,8 до 23,9 ц/га. 

За грунтово-кліматичними умовами найбільш сприятливі 
умови для вирощування високоякісного зерна сильної пшени-
ці є Степова зона. Але в спеціальному досліді в системі дер-
жавного сортовипробування показано, що надсильні сорти 
пшениці селекції СГІ – НЦНС здатні формувати якісне продо-
вольче зерно навіть в західному регіоні країни (Закарпатська 
область). Таким чином, збільшення питомої ваги сортів сте-
пової екології з високим генетичним потенціалом якості у всіх 
агрокліматичних зонах буде сприяти збільшенню виробницт-
ва високоякісного продовольчого зерна в Україні. 

Представляється зовсім недоцільним і навіть шкідливим 
розповсюдження західно-європейських сортів в степовій і лі-
состеповій зонах, оскільки вони не мають необхідного рівня 
генетичної адаптації до умов цих регіонів, а також уступають 
вітчизняним сортам за показниками якості зерна. 

При великій кількості сортів озимої пшениці, які пропону-
ються виробництву останні роки, спеціалістам господарств 
важко здійснити правильний вибір сортів. Тут треба керува-
тись наступною інформацією. По-перше, Інститут експертизи 
сортів Держслужби України дає рекомендації для яких агро-
кліматичних зон рекомендується сорт. По-друге, інститути 
оригінатори сортів здійснюючи сортову політику надають ре-
комендації в спеціальних каталогах з детальними характери-
стиками сортів. По-третє, інститути агропромислового вироб-
ництва системи НААН України проводять додаткові дослі-
дження сортів на фоні різних агротехнічних прийомів вирощу-
вання і розробляють рекомендації з вибору сортів найпристо-
сованіших до окремих агроекологічних зон та особливості 
сортової агрополітики. 

На сортах озимої м’якої пшениці СГІ – НЦНС продемонст-
руємо принципи формування сортової політики за реакцією 
сортів на агрофон (табл. 4). 
ТАБЛИЦЯ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ 
ПШЕНИЦІ СЕЛЕКЦІЇ СГІ НЦ НС ЗА РЕАКЦІЄЮ НА АГРОФОН 
Групи сортів за ознаками і властивостями 

класифікації Назва сортів 

1. Високорослі напівінтенсивного типу Одеська 267, Пилипівка, Польовик, 
Ластівка од. 

2. Середньорослі, універсального типу з 
високою позитивною реакцією на агрофон 
(К* = 9,8-12,4) 

Українка од., Красуня од., Землячка, 
Антонівка, Благодарка, Жайвір, Зміна, 
Подяка, Турунчук, Ужинок, заграва 
одеська 

3. Середньорослі, універсального типу з 
підвищеною стійкістю до низьких агрофо-
нів, витривалі до ранніх і пізніх строків сів-
би 

Альбатрос од., Вікторія од., Сирена 
од., Писанка, Господиня, Косовиця, 
Місія од., Повага, Ніконія 

4. Скоростиглі Знахідка од., Зміна, Подяка 

5. Безості (різновид лютесценс) з групо-
вою стійкістю до фітозахворювань (для 
екологічно чистих технологій) 

Застава од., Дальницька, Литанівка, 
Єдність, Служниця, Годувальниця 

6. З підвищеними показниками якості зер-
на екстрасильної пшениці 

Вдала, Скарбниця, Безмежна, Куяль-
ник, Селянка, Епоха одеська 

7. Напівкарликові, високоінтенсивного ти-
пу для високих агрофонів 

Дюк, Небокрай, Дорочин, Хист, Кірія, 
Пошана, Княгиня Ольга, Вихованка, 
Красень 

* Примітка: К – коефіцієнт використання мінерального азоту (прибавка 
урожаю в кг зерна на 1 кг внесеного мінерального азоту в діючій речовині) 

Сорти напівінтенсивного типу, які доцільно використову-
вати при посіві по гірших попередниках, на полях з високим 
рівнем родючості грунту та у випадках, коли з об’єктивних 
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причин доводиться відхилятися від оптимальних строків сів-
би. Класичним сортом напівінтенсивного типу є Одеська 267. 

Сорти універсального типу мають високий генетичний по-
тенціал урожайності 100 ц/га і вище, який реалізується при 
вирощуванні пшениці за інтенсивною технологією і в роки із 
сприятливими погодними умовами. Особливістю цих сортів є 
те, що вони мають відносно високий нижній поріг врожайності 
при несприятливих погодних умовах чи відхиленнях в техно-
логіях вирощування. Перший сорт такого типу Альбатрос 
одеський більше 15 років вирощували на великих площах за-
безпечуючи високі врожаї якісного продовольчого зерна. 

На сьогодні сорти універсального типу представлені най-
більш чисельною групою. Крім загальної характеристики ко-
жен сорт має свої особливості. Так серед сортів універсаль-
ного типу особливо високою витривалістю до низьких агро-
фонів та відхилень в технологіях вирощування вирізняються 
сорти Альбатрос од., Вікторія од., Сирена од., Писанка, Гос-
подиня, Косовиця, Місія од., Повага, Ніконія. 

Сорти - Українка од., Красуня од., Землячка, Антонівка, 
Благодарка, Жайвір, Зміна, Подяка, Турунчук, Ужинок, Загра-
ва одеська мають підвищену позитивну реакцію на агрофон, 
зокрема на внесення азотних добрив. 

Унікальним сортом за поєднанням скоростиглості, високої 
продуктивності, підвищеної морозостійкості і відмінних показ-
ників якості зерна є Знахідка одеська. 

Окрему групу складають безості сорти (різновид лютес-
ценс), які створені на генетичній базі західноєвропейських со-

ртів. Сорти Застава одеська, Єдність, Дальницька, Служниця 
одеська, Годувальниця одеська при потенціалі врожайності 
110-120 ц/га мають відмінні показники якості зерна сильних 
пшениць, вирізняються груповою стійкістю до хвороб, практи-
чно не осипаються і не проростають на пні в умовах підвище-
ної зволоженості. 

Всі сорти універсального типу мають високі показники 
якості зерна. Водночас виділяється група сортів з винятково 
високою якістю зерна надсильних (екстрасильних) пшениць – 
Куяльник, Селянка, Зміна, Скарбниця, Безмежна, Епоха оде-
ська. 

В окрему групу виділяються сорти напівкарликового типу 
для високих агрофонів – Дюк, Небокрай, Доброчин, Хист, Кі-
рія, Пошана, Княгиня Ольга, Вихованка, Красень. 

Останнім часом СГІ-НЦНС створив сорти з комплексним 
імунітетом до 7-8 основних хвороб – Княгиня Ольга, Ластівка 
одеська, Вихованка одеська, перших два із них уже занесені 
до Державного Реєстру в 2011. 

Завершена робота по створенню сортів спеціального при-
значення: Білява – для виготовлення високоякісних кондитер-
ських виробів; Сакура – тип ваксі з зміненим фракційним 
складом крохмалю; Чорноброва – сорт з покращеними фер-
ментним і мінеральним складом.  

Таким чином, науково обґрунтована сортова політика, до-
бір для кожного господарства трьох-чотирьох сортів різних 
типів дозволить на 15-20% підвищити продуктивність пшени-
чного лану. 

 

О.І.Рибалка, д.с.-г.н.; зав.лабораторією 
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ- НЦНС НААНУ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СЕЛЕКЦІЇ СОРТІВ ЗЕРНОВИХ                  
КУЛЬТУР – НАГАЛЬНА ПОТРЕБА ЧАСУ 

На цей час всі сорти пшениці, ячменю та тритикале, що 
внесені у  Державний реєстр сортів рослин України, не є спе-
ціалізованими за напрямами технологічного використання, як 
це прийнято в цивілізованих країнах. Наприклад, всі сорти 
озимої пшениці в Україні представлені лише одним типом – 
хлібопекарською червонозерною твердозерної пшеницею 
(HRWW). Один і той же сорт пшениці може використовувати-
ся у нас як для виготовлення різних сортів хліба, кондитерсь-
ких виробів, круп, пластівців, так і на корм скоту чи птиці. Та-
кий стан речей не є нормальним і не відповідає вимогам до 
зернової сировини численних і доволі різних промислових 
технологій виготовлення харчових продуктів із зерна і борош-
на пшениці. 

Те ж саме стосується культури ячменю коли один і той же 
сорт якого використовується як для виготовлення харчових 
продуктів (круп, пластівців) так і на фураж. Сорти ячменю в 
Україні умовно поділені на пивоварні та цінні лише за вмістом 
білка в зерні. А в пивоварній промисловості сорти ячменю 
української селекції практично не використовуються оскільки 
не відповідають вимогам сучасних технологій солодування та 
пивоваріння. Більше того, в Україні взагалі не ведеться селе-
кція пивоварних сортів ячменю у такий спосіб, як це прийнято 
у цивілізованих країнах. Культура тритикале практично немає 
в Україні чітко визначеного статусу технологічного викорис-
тання такого зерна. 

Чому виникає потреба в технологічній спеціалізації сортів, 
наприклад, пшениці? Добре відомо, що з борошна пшениці 
виготовляють широкий асортимент продуктів з використанням 
технологій як традиційного, так і швидкого замісу тіста. У від-
повідності з технологією замісу формулюються вимоги до 
«сили» борошна та тривалості утворення тіста при замісі. Різ-
ні сорти хліба виготовляють як з використанням форм (фор-
мовий хліб) так і без них (подовий та плоскі сорти). Хліб виго-
товляють як з використанням дріжджів, так і молочнокислих 
заквасок. І навіть хліб виготовляють без борошна і без дріж-
джів (сорти зернового хліба). Одні сорти хліба чи вироби з 
борошна потребують високу «силу» борошна, інші – середню, 
або й низьку. Для одних продуктів (хліб, бублики, рогалики, 
булочки) борошно повинно мати високу водо поглинальну 
спроможність (ВПС%), для інших (печиво, пряники, крекери) 
навпаки – низьку. І цю широку гаму технологічних вимог має 
задовольнити сорт пшениці. У відповідності з технологічними 

вимогами сорти Франції, наприклад, поділяються на три ве-
ликі категорії:  

1) сорти з середніми показниками хлібопекарської якості, 
які мають забезпечувати 12-12,5% білка в зерні, «сила» бо-
рошна >200, P/L <0,7, консистенція ендосперму hard;  

2) сорти з високими показниками хлібопекарської якості з 
показниками вмісту білка >14%, «сила» борошна >350, P/L 
<0,7, консистенція ендосперму hard; 

3) сорти бісквітної якості з показниками вмісту білка <11%, 
«сила» борошна <150, P/L між 0,3-0,5, і м’якозерною консис-
тенцією ендосперму soft [1]. 

Аналогічно сорти Німеччини мають відповідати п’ятьом 
класам технологічної якості: Е – елітні за якістю сорти; А – со-
рти високої якості; В – сорти посередньої якості; С – сорти 
кормової пшениці; К – сорти бісквітної пшениці [2].   

Сучасні генетичні дослідження у сукупності з технологіч-
ними тестами свідчать про те, що технологічну спеціалізацію 
сортів, або придатність їх зерна (борошна) для виготовлення 
певних типів продуктів, можна прогнозувати виходячи з але-
льного складу локусів, що кодують біосинтез білків та крох-
малю зерна пшениці (табл. 1). 
ТАБЛИЦЯ 1. ПРОГНОЗОВАНА ТЕХНОЛОГІЧНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
СОРТІВ ПШЕНИЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АЛЕЛЬНОГО СКЛАДУ GLI, 
GLU, PIN ТА WX ЛОКУСІВ (CORNISH G., 2007) 

 
Локуси 

Формовий 
хліб 

Подовий 
хліб 

Жовта лужна 
локшина 

Біла солена 
локшина 

Кондитерські  
вироби 

Glu-A1 
Glu-B1 
Glu-D1 
Glu-A3 
Glu-B3 
Glu-D3 
Pina-D1 
Pinb-D1 
Wx-B1 

a,b 
c,f,i,u,al 

d 
b,d 
b,g 
a,b 
a 
b 
b 

a,b 
c,f,I,u 

a 
b,c 

b,d,h 
a,b,c 

b 
a 

a,b 

a,b 
c,f,i,u,al 

a,d 
b,d 
b,g 
a,b 
a 
b 
a 

a,b 
c,f,i,u 

a 
b,c 

b,d,h 
a,b,c 

a 
a 
b 

c 
d,e 
a,c 
b 

b,d 
a,b,c 

a 
a 

a,b 

З таблиці 1 можна бачити, що сорти пшениці більш прида-
тні для випікання формового хліба містять інші алелі Glu – 
локусів за їх впливом на якість клейковини, ніж це потрібно 
для випічки подового, або плоского, хліба. Схожа картина 
спеціалізації сортів для виготовлення жовтої або білої локши-
ни. І зовсім інший склад алелей має бути у сортів, придатних 
для виготовлення кондитерських виробів.  

З таблиці 1 також очевидно, що кондитерські сорти мають 
бути обов’язково м’якозерними за консистенцією ендосперму 
зерна (локуси Pina-D1 та Pinb-D1, алель а), в той же час хлі-
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бопекарські сорти - твердозерними. Ознака «твердість зерна» 
має надзвичайно важливе значення у світовій класифікації 
сортів пшениці за напрямами технологічного використання. І 
якщо українські селекціонери не придають цій ознаці особли-
вого значення і не помічають в процесі селекції еволюцію 
цього важливого показника технологічної якості зерна. То 
французькі селекціонери доводять, що твердість зерна їх су-
часних сортів зросла у порівнянні з сортами 20-х років мину-
лого століття удвічі [3]. Твердість зерна, як відомо, має безпо-
середнє відношення до виходу сортового борошна при помелі 
зерна, водо поглинальної спроможності (ВПС%) борошна та 
інших показників хлібопекарської якості. В цій статті ми роз-
глянемо деякі напрями спеціалізації сучасної селекції у світі. 
СОРТИ  БІЛОЗЕРНОЇ  ПШЕНИЦІ  – ЕКОНОМІЧНА  

ДОЦІЛЬНІСТЬ  ТА  ХАРЧОВА  ЦІННІСТЬ   
У цивілізованому світі за останні кілька років стрімко на-

бирають популярності сорти білозерної пшениці. Для підтве-
рдження сказаного досить навести кілька красномовних 
цифр, що свідчать про об’єми виробництва білозерної пше-
ниці. У Сполучених Штатах, які є одним з світових лідерів у 
виробництві та використанні білозерної пшениці, виробництво 
білозерної (White Wheat) пшениці є вельми стабільним на рів-
ні: 9,2 млн.тонн у 1980-1990р.р., 9,3 млн.тонн у 2008-2009р.р., 
з піковим виробництвом 12,9 млн.тонн у 1996-1997 р.р. [4]. 

Називають дві причини зростаючої популярності сортів бі-
лозерної пшениці: економічна доцільність та харчова цінність. 
Економічні переваги білозерної пшениці над традиційною 
червонозерною були підсумовані у дослідженнях американсь-
ких вчених [5]. Вони зробили порівняння борошномельних ха-
рактеристик червонозерних та білозерних сортів пшениці і 
дійшли наступних висновків. Борошно червонозерних пше-
ниць при виході 70% і рівні зольності 0,5% має таку ж білизну, 
як борошно білозерної пшениці при виході 75%. В залежності 
від сорту вихід борошна білозерних пшениць можна збільши-
ти до 85-90% зберігаючи його задовільну білизну. Деякі з сор-
тів білозерної пшениці американської селекції при виході бо-
рошна 85-90% мали таку ж його білизну як сорти червонозер-
ної пшениці при виході борошна 40%. 

Звичайно ж при високих виходах борошно білозерної 
пшениці містить значно вищу частку висівок ніж борошно чер-
вонозерної пшениці. Завдяки цьому вироби з борошна біло-
зерної пшениці мають вищу харчову цінність у порівнянні з 
продуктами з борошна червонозерної. 

Білозерна пшениця має цілий ряд спеціалізованих напря-
мів технологічного використання. ЇЇ борошно переважно вико-
ристовується для виготовлення продуктів з оббивного борош-
на високих виходів. Вона починає витісняти червонозерну 
пшеницю при виготовлення сортів подового (плоского) хліба, і 
особливо таких виробів як мексиканська тортила, локшина, та 
інші. У США тортила з борошна білозерної пшениці вдвічі 
більш популярна ніж традиційна тортила з борошна кукуру-
дзи. Помічено, що подовий (плоский) хліб, виготовлений з бо-
рошна білозерної пшениці не лише біліший ніж хліб з борош-
на червонозерної, а також на відміну від останнього не має 
характерного гіркуватого присмаку. Це пояснюється тим, що 
висівки білозерної пшениці містять значно менше компонен-
тів, що асоціюються з гострим присмаком. 

Колір зерна пшениці контролюється трьома домінантними 
генами з кумулятивним ефектом R1, R2 та R3 [6]. Білозерний 
генотип має всі три гени у рецесиві: r1, r2, r3. Присутність хо-
ча б одного домінантного гена R, надає зернівці червоного 
кольору, який тим інтенсивніший, чим більше домінантних ге-
нів присутні у генотипі. Максимальний прояв інтенсивності 
червоного кольору зернівки у генотипів пшениці з трьома до-
мінантними генами. Звідси випливає, що найскладнішим ва-
ріантом міжсортових схрещувань при селекції сортів білозер-
ної пшениці є варіант схрещування R1R1R2R2R3R3 x 
r1r1r2r2r3r3 за якого при розщепленні в популяції F2 частота 
вищеплення білозерного генотипу становить лише 1/64. 

Білозерні генотипи вищепляються також від схрещувань 
сортів пшениці з неалельними генами R, наприклад: 
R1R1r2r2R3R3 x r1r1 R2R2r3r3, або r1r1r2r2R3R3 x 
R1R1R2R2r3r3. Однак, і в цих випадках виникають складнощі 
з добором селекційно цінних білозерних генотипів.  

Тому, для підвищення ефективності доборів у селекційних 
популяціях американські інженери сконструювали для селек-

ціонерів спеціальний автоматичний прилад NIR-аналізатор, 
який дозволяє ідентифікувати окремі зернівки та сортувати їх 
за інтенсивністю кольорового забарвлення від білого до інте-
нсивно червоного [7]. Така система доборів дозволяє селек-
ціонерам з максимальною ефективністю вести селекцію сор-
тів білозерної пшениці.  

У білозерної пшениці у порівнянні з червонозерною є один 
недолік: вона має тенденцію до проростання на пні в роки з 
інтенсивними опадами в період жнив. Однак, генетична варі-
абельність за цією генетично кількісною ознакою як серед бі-
лозерних так і червонозерних пшениць доволі широка, і може 
успішно використовуватися селекцією для підвищення толе-
рантності білозерних пшениць до рівня червонозерних, що 
фактично і підтверджується практичними результатами селе-
кціонерів [8]. 

Щоб визначити схильність пшениці до проростання на пні 
використовують такі показники як активність α-амілази, або 
«число падіння». Більш об’єктивною характеристикою схиль-
них до проростання на пні генотипів пшениці є пророщування 
фізіологічно дозрілого насіння у присутності інгібітора пророс-
тання – абсцизової кислоти. Абсцизова кислота не подавляє 
проростання у схильних до проростання на пні генотипів 
пшениці. 

Важливою технологічною характеристикою білозерних 
пшениць є здатність тіста чи виробу з борошна зберігати бі-
лизну протягом тривалого часу до моменту випікання чи вар-
ки. Ця властивість контролюється ферментом поліфенолок-
сидазою (ПФО): що вища активність ферменту, то швидше 
відбувається потемніння тіста. Тому при селекції сортів біло-
зерної пшениці важливе місце належить визначенню активно-
сті цього ферменту.  

Поліфенолоксидази це радше ціла група ферментів, що 
містяться в оболонці зерна. Вони каталізують реакцію гідро-
ксилування моно фенолів, що присутні в борошні, або вивіль-
няються при замішуванні тіста. В результаті утворюються о-
дігідроксифеноли, які далі окислюються до о-бензокінонів. 
Останні в свою чергу не ферментативно полімеризуються у 
форму меланінів коричнево-чорного забарвлення, які локалі-
зуються навкруги часток висівок, придаючи продукту непри-
вабливий вигляд. 

За ознакою активності ПФО сорти пшениці характеризу-
ються також широкою генетичною варіабельністю. Практично 
відсутня активність ПФО у сортів твердої пшениці (T. durum 
L.). Кількісне визначення активності ПФО легко здійснюється 
за допомогою використання L-dopa в якості субстрату [9].  

Нещодавно знайдені ефективні ДНК-маркери, тісно щеп-
лені з низькою ПФО активністю. Тому в сучасному селекцій-
ному процесі для ефективного контролю активності ПФО ви-
користовуються як методи прямого визначення активності 
ферменту з субстратом тирозином або L-dopa у комбінації з 
ДНК-маркерами [10]. 

Генетичний контроль активності ПФО здійснюється у 
м’якої пшениці (T. aestivum L.) кількома незалежними локуса-
ми, розміщеними в хромосомах 2A, 2B, 3B, 3D і 6В [11]. Гене-
тична база контролю активності ПФО також свідчить про мо-
жливості широкого маніпулювання цією ознакою в процесі се-
лекції. 

На жаль у нас в Україні не зареєстровано жодного сорту 
білозерної пшениці ні хлібопекарського, ані яких інших напря-
мів технологічного використання. І що особливо прикро, що 
селекція таких сортів навіть не ведеться в жодному з провід-
них селекційних центрів України. 

СОРТИ  БІСКВІТНОЇ  ПШЕНИЦІ   І  ЯКІСТЬ  
КОНДИТЕРСЬКИХ  ВИРОБІВ  

 Визнані світовою технологією вимоги до зерна і борошна 
хлібопекарської (hard) та бісквітної (soft) пшениці є діаметра-
льно протилежними. Для хлібопекарської пшениці що вище 
вміст білка в зерні, то краща її якість. Для бісквітної – навпаки. 
«Сила» борошна (W) для хлібопекарської пшениці що вище, 
то краще. Для бісквітної – навпаки. Те ж саме стосується по-
казників твердості зерна та водо поглинальної спроможності 
(ВПС%). Все навпаки. 

Найкращим прикладом спеціалізованої селекції та техно-
логічного  використання бісквітної пшениці є США. В цій країні 
технологи чітко відрізняють хлібопекарську пшеницю від біск-
вітної вже протягом кількох десятків років [12]. За останні 10 
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років виробництво товарного зерна бісквітної пшениці в США 
становить в середньому щорічно 12,2 млн. тонн. Американсь-
кий фермер має вибір кондитерської пшениці серед щонай-
менше 50-75 її сортів. А селекцію цієї пшениці в США здійс-
нюють 10 приватних селекційних компаній та 18 державних 
університетів. 

Бісквітна м’якозерна пшениця (soft) суттєво відрізняється 
генетично, а також за біохімічними і технологічними показни-
ками зерна та борошна від хлібопекарської твердозерної 
пшениці (hard). Основні відмінності між сортами пшениці hard 
і soft полягають у структурі ендосперму зернівки. Стінки клітин 
ендосперму пшениці утворені не целюлозою, а різновидами 
геміцелюлози, такими як пентозани, арабіноксилани та β-
глюкани. У сортів пшениці hard стінки клітин ендосперму зна-
чно товщі, ніж у сортів пшениці soft. І відповідно частка клі-
тинних стінок ендосперму у борошні пшениці hard вища, ніж у 
пшениці soft.  

Відомо, що геміцелюлози здатні активно поглинати значно 
більшу кількість води, ніж, наприклад, крохмаль. Тому загаль-
на водо поглинальна спроможність (ВПС%) борошна сортів 
твердозерної хлібопекарської пшениці (hard) суттєво вища, 
ніж у сортів пшениці soft, що як сказано вище, має важливе 
технологічне значення. Висока ВПС% для хлібопекарського 
борошна додає «припік» хліба - вищий ваговий вихід товарно-
го хліба, що приносить пекареві економічну вигоду. Низька 
ВПС% борошна для кондитерської пшениці – це безпосеред-
ній позитивний вплив на якість кінцевого продукту. Адже в 
кондитерському замісі має місце конкуренція між борошном і 
цукром за обмежену кількість води. Чим більше води борошно 
забирає від цукру, тим гірший показник термо пластичності 
кондитерського тіста, особливо в перші хвилини випічки печи-
ва. Тим гірше розпушується кондитерський виріб, і тим гірша 
його якість. 

Якщо поглянути на розлом при дробленні зерна 
м’якозерної і твердозерної пшениці також можна помітити 
суттєві відмінності. У твердозерної пшениці межа розлому 
проходить по стінках клітин ендосперму. Це свідчить про те, 
що вміст клітин ендосперму пшениці hard є доволі твердою 
субстанцією, а слабким місцем є міжклітинні простори. Зерно 
ж м’якозерної пшениці розколюється безпосередньо по кліти-
нах ендосперму. Білковий матрикс і крохмаль зерна твердо-
зерної пшениці щільно прилягають одне до одного утворюючи 
тверду, зв’язну структуру, і на зломі зерна можна бачити 
зруйновані крохмальні гранули. Технологам добре відомо, що 
зруйновані крохмальні гранули суттєво додають до загальної 
активної площі поверхні поглинання води крохмалем. І тому 
завдяки додатковому поглинанню води зруйнованими крох-
мальними гранулами ВПС% борошна твердозерної пшениці у 
порівнянні з м’якозерною підвищується. 

Крім зазначених вище відмінностей сортів пшениці hard і 
soft слід наголосити на тому, що зерно сортів пшениці hard 
має загалом вищий вміст білка і добре виражену ознаку скло-
видності. Навпаки, зерно сортів пшениці soft скловидним 
практично не буває, або має дуже низьку скловидність, і як 
правило, низький вміст білка. Хоча високий вміст білка в зерні 
і його скловидність не є прямо пов’язаними, якщо порівнюва-
ти пшениці типів soft і hard. Навпаки, у клітинах ендосперму 
м’якозерної пшениці білковий матрикс і крохмаль щільно не 
зв’язані. Тому при помелі зерна м’якозерної пшениці кількість 
зруйнованих крохмальних гранул, і відповідно ВПС%, значно 
менші, ніж у твердозерної. 

Для розпушення тіста в технології випічки використовують 
чотири види газів: вуглекислий газ, пари води або етанолу, 
аміак і повітря. Дріжджі, які виробляють вуглекислий газ і ета-
нол рідко використовуються для виготовлення продуктів з 
м’якозерної пшениці. Справа у тому, що дріжджі спричиняють 
суттєвий вплив на реологічні властивості тіста, вкрай небажа-
ні при виготовленні кондитерських продуктів з борошна пше-
ниці soft. 

В технології випічки кондитерських виробів з борошна 
м’якозерної пшениці використовують як розпушувач вуглеки-
слий газ, який отримують в результаті хімічної реакції бікар-
бонату або карбонату з кислотами. Найчастіше джерелом ву-
глекислого газу служить гідрокарбонат натрію чи амонію у 
відповідності з реакцією: NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O. 

Перевагою гідрокарбонату є те, що в результаті реакції не 
утворюється солей, які можуть негативно впливати на смакові 
характеристики продукту. Однак гідрокарбонат амонію допус-
тимо використовувати лише для продуктів з кінцевою вологіс-
тю не вище 5%. При вищій вологості продукту аміак, що виді-
ляється в процесі реакції, робить продукт неїстівним. З цієї 
причини гідрокарбонат амонію використовують, головним чи-
ном, для виготовлення сортів сухого печива, крекерів. 

Найбільш вживаним хімічним розпушувачем у кондитер-
ській промисловості є гідрокарбонат натрію, або харчова со-
да, яка є доволі дешевою, не токсичною, простою у викорис-
танні, не додає продукту стороннього присмаку, не містить 
сторонніх хімічних домішок. 

Утворений в результаті вищезгаданої реакції СО2 в зале-
жності від рН середовища може існувати як у вигляді вільного 
СО2, так і негативно заряджених іонів НСО3¯ та СО3²¯. Для 
забезпечення максимального вивільнення СО2 у продукт слід 
додавати кислоту, регулюючи рН середовища на рівні 7,0.  

Крім гідрокарбонатів натрію та амонію у кондитерській 
промисловості використовують також ряд інших солей: вин-
ний камінь, моногідрат монокальційфосфат, монокальційфо-
сфат безводний, кислий пірофосфат натрію, натрійалюміній-
фосфат, натрій алюміній сульфат, дигідрат дикальційфосфа-
ту, глюконо-δ-лактон [13]. 

Отже, з викладеного очевидно, що для виготовлення якіс-
них кондитерських виробів у цивілізованих країнах технологи 
використовують борошно м’якозерних сортів пшениці (soft). 
Тільки таке борошно здатне забезпечити високі показники 
якості таких продуктів як печиво, крекери, вафлі, пряники, то-
рти, тістечка, деякі сорти локшини. Для кондитерських виро-
бів, що потребують високої білизни борошна (наприклад, ва-
флі), використовують борошно м’якозерних білозерних сортів 
пшениці. 

СОРТИ  ПШЕНИЦІ  ЗІ  ЗМІНЕНИМ  СКЛАДОМ  
КРОХМАЛЮ  

 Крохмалю зерна пшениці, який займає майже дві третини 
сухої речовини зерна, довгий час відводилася мінорна участь 
у визначенні хлібопекарських властивостей борошна пшениці. 
І лише останнім часом такі важливі хімічні та фізичні власти-
вості крохмалю як вміст амілози, гранулярна структура, тем-
пература желатинізації, в’язкість крохмального гелю та здат-
ність до набухання визнаються технологами як такі, що мають 
пряме відношення до якості кінцевого продукту із зерна та 
борошна пшениці [14]. 

Отже, крохмаль на одну четверту складається з амілози, 
та решти три четверті – амілопектину. Амілоза є лінійним по-
лімером молекул глюкози, об’єднаних α-1,4-зв’язками між від-
новлюваною групою вуглецю-1 одної та гідроксильною групою 
С-4 іншої молекули глюкози. Кілька тисяч молекул глюкози 
об’єднанні в лінійну структуру амілози з молекулярною масою 
у кілька тисяч Дальтон. 

Полімерна молекула амілопектину утворена таким же чи-
ном, як і молекула амілози: α-1,4-зв’язками. Однак, структура 
молекули амілопектину має свої відмінності від структури 
амілози: вона містить нерегулярні бокові відгалуження, утво-
рені між гідроксилом атома вуглецю С-6 одної та С-1 іншої 
молекули глюкози чи ланцюга. Таким чином формується ви-
соко полімерна розгалужена молекула амілопектину з моле-
кулярною масою більше мільйона Дальтон. Бокові відгалу-
ження амілопектину містять, як правило, не більше 30 залиш-
ків глюкози. 

Подібно до амілози, амілопектин містить лише одну від-
новлювану групу в кожній молекулі. Полімерний ланцюг, що 
містить відновлювану групу, називається С-ланцюг. Від нього 
відгалужені В- та А-ланцюги. Ланцюг А не має більше відга-
лужень, тоді як ланцюг В має ще одне, або кілька бокових від-
галужень упродовж його довжини. 

У натуральному вигляді крохмаль міститься в зернівці 
пшениці у гранулярній формі від 1 до 40 мікрон [15].  Крохма-
льні гранули містять не лише амілозу і амілопектин, а також 
невелику кількість білків, ліпідів та не крохмалистих полісаха-
ридів. Білковий вміст крохмальної гранули може бути 
зв’язаний з гранулою (granule-bound protein), або розміщува-
тися на її поверхні. Зв’язані з гранулою білки це зазвичай ен-
зими, що беруть участь у синтезі крохмалю. Вони вбудовані в 
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крохмальний матрикс під час формування крохмальної грану-
ли. 

Один з різновидів білків, асоційованих з поверхнею крох-
мальної гранули є білок, пов’язаний з ознакою м’якозерності 
пшениці. Білок має назву фріабілін (friabilin), і являє собою 
суміш близьких за структурою білків пуроіндолінів (puroindoli-
nes) [16]. 

Один з білків, зв’язаних з крохмальною гранулою є фер-
мент GBSS (granule-bound starch synthase), бере безпосеред-
ню участь у синтезі амілози. Як говорилося раніше (табл. 1), 
три ізоформи ферменту GBSS контролюється трьома доміна-
нтними алелями локусів Wx, розміщених у хромосомах 7А, 7D 
та 4А пшениці [17]. Локус на хромосомі 4А, відомий як Wx-В1, 
був спонтанно транслокований у геном гексаплоїдної пшениці 
з хромосоми 7В від примітивного дикорослого виду пшениці в 
процесі еволюції. Нуль-алель (відсутність активності) цього 
локусу тісно пов'язаний з високою якістю локшини, особливо 
її японського різновиду удон (udon) [18]. 

Пшениця з одним або двома нуль-алелями Wx-локусів 
має знижений вміст амілози у крохмалі і називається частко-
во-ваксі. У пшениці з трьома нуль-алелями Wx-локусів біоси-
нтез амілози практично блокований, а її вміст у крохмалі бли-
зький до нуля. Така пшениця зветься ваксі. Інші зв’язані з 
крохмальною гранулою білки є також ферменти, що каталізу-
ють гілкування ланцюгів амілопектину. 

Розподіл крохмальних гранул за лінійними розмірами та-
кож є показником, що має відношення до технологічної спеці-
алізації сортів пшениці. Як наголошувалося раніше, цей роз-
поділ є бімодальним: гранули розміром менше 10 мікрон (В- і 
С-гранули) і більше 10 мікрон (А-гранули). За масою великі за 
розміром гранули становлять 70-80% маси крохмалю, але їх 
кількість не перевищує 20% від загальної кількості крохмаль-
них гранул.  

Пропорція великих за розміром гранул є визначальною 
при виборі сортів пшениці, що використовуються переважно 
для виробництва крохмалю і клейковини: відмивання фракції 
крохмалю з крупними гранулами потребує менших енергети-
чних затрат у технологічному процесі [14]. 

Не слід плутати комерційні марки крохмалів «А-крохмаль» 
і «В-крохмаль» з відповідними найменуваннями А і В крохма-
льних гранул. Марка «А-крохмаль» являє собою високо очи-
щену форму крохмалю, що містить, головним чином, великі 
за розміром гранули з мінімальним вмістом білка (<0,3%). То-
ді як марка «В-крохмаль» має вищий вміст білка і містить в 
основному гранули малого розміру з невисокою домішкою 
крупних гранул.  

В процесі біосинтезу на ранніх етапах формування зерна 
крупні крохмальні гранули А-типу формуються в окремих кро-
хмаль-синтезуючих клітинах – амілопластах. Тоді як гранули 
В- і С-типів утворюються в результаті поділу амілопластів на 
більш пізніх етапах еволюції зернівки. Мілкі крохмальні грану-
ли мають вище, ніж крупні гранули, співвідношення площі по-
верхні гранули до її маси. Звідси загальна площа поглинання 
води (і відповідно кількість поглинутої води) у мілких гранул 
вища, ніж у крупних [19]. Отже, розмір гранул та їх співвідно-
шення за розміром безпосередньо впливає на водо поглина-
льну спроможність борошна і має пряме відношення до його 
хлібопекарської якості. Крім того, розмір крохмальних гранул 
має відношення також до реологічних властивостей тіста [20]. 

Желатинізація - одна з найважливіших фізичних власти-
востей крохмалю, яка служить індикатором кулінарної готов-
ності продукту та впливає на особливості технології його при-
готування. Желатинізація пов’язана з утратою кристалічної 
структури нативного крохмалю при його нагріванні у присут-
ності поглинутої крохмалем води. На відміну від чистих орга-
нічних речовин стан кристалічної структури крохмалів різного 
походження не є одноманітним, що в свою чергу визначає 
відмінності температури їх желатинізації. Желатинізація кро-
хмалю впливає на його взаємодію з білками клейковини і має 
безпосереднє відношення до хлібопекарської якості борошна, 
властивостей випеченого свіжого хліба та його черствіння при 
зберіганні. 

У технології хлібопродуктів особливості желатинізації кро-
хмалю контролюються за допомогою спеціальних приладів, 
таких як віскоамілограф (Brabender) та швидкий аналізатор 
в’язкості RVA - rapid visco-analyser (Newport Scientific). Ці при-

лади визначають пік в’язкості крохмалю при нагріванні від по-
чаткової температури 50°С до 95°С, та охолодженні знов до 
початкової температури 50°С. Аналогічний принцип темпера-
турного регулювання покладено в основу приладу Міксолаб 
(Chopin). 

Суттєвий вплив на поглинання води крохмалем та темпе-
ратуру його желатинізації відіграє вміст амілози в крохмалі. 
Крохмаль ваксі поглинає воду і желатинізується при нижчій 
температурі, ніж крохмаль з типовим (20-25%) вмістом аміло-
зи [21]. 

Здатність крохмалю до набухання та збільшення об’єму 
при поглинанні води є також важливою технологічною скла-
довою. Вміст амілози у крохмалі є критичним фактором, який 
суттєво впливає на спроможність та ступінь набухання крох-
малю [22].  Ступінь набухання крохмалю дуже важлива при 
виготовленні продуктів, коли гранули желатинізуються, але 
ще залишаються інтактними. Це особливо стосується японсь-
кого різновиду локшини удон (udon), для якої ніжність струк-
тури є найважливішою характеристикою якості. 

У пшениці стан набухання крохмальних гранул залежить 
від активності Wx – генів, які контролюють фермент GBSS. 
Один алель wx підвищує стан набухання крохмальних гранул 
у порівнянні з диким типом Wx. Два алеля wx ще більше по-
силюють набухання крохмалю, а три алеля wx роблять його 
максимальним. 

Технологічний напрям використання та борошномельні 
властивості пшениці визначається також вмістом не крохма-
листих полісахаридів: ксиланів, арабіноксиланів, пентозанів 
(гетероксиланів) та β-глюканів. Від вмісту не крохмалистих 
полісахаридів (особливо пентозанів) суттєво залежить водо 
поглинальна спроможність (ВПС%) борошна. Пентозани та-
кож вельми помітно впливають на в’язкість тіста. Вплив пен-
тозанів на показник в’язкості тіста майже у 15 разів вищий ніж 
вплив на в’язкість глобулярних білків з близькою молекуляр-
ною масою [23]. 

Добре відомо про позитивний вплив не крохмалистих по-
лісахаридів на здоров’я людини. Однак, помічена негативна 
роль не крохмалистих полісахаридів як антипоживного ком-
понента при годівлі не жуйних тварин. Більше того, при годів-
лі зерном птиці не крохмалисті полісахариди (особливо, кси-
лани, арабіноксилани та β-глюкани) створюють специфічну 
проблему: вони значно знижують метаболізовану (засвоюва-
ну) організмом птиці енергію зерна пшениці у порівнянні з по-
тенційно визначеною, а також створюють проблеми при де-
фекації птиці. Тому, зерно сортів пшениці, призначених для 
годівлі птиці обов’язково контролюється за показником спе-
цифічної в’язкості, який позитивно корелює з вмістом не кро-
хмалистих полісахаридів. Що вища в’язкість – то менш прида-
тне зерно для годівлі птиці [24]. 

Однією з найбільш привабливих і перспективних для су-
часної селекції є пшениця ваксі зі зміненим складом крохма-
лю яка містить у зерні практично один лише амілопектин. 
Сьогодні створення сортів пшениці ваксі вилилося у цілий 
окремий напрям селекції пшениці у світі. Селекція пшениці 
ваксі така ж складна, як і селекція білозерної пшениці, оскіль-
ки ознака ваксі контролюється трьома триплікатними локуса-
ми, незалежно розміщеними в трьох групах щеплення. А в 
популяції F2 від схрещування пшениці ваксі (wxwxwx) з пше-
ницею дикого типу (WxWxWx) вищеплюються гентипи ваксі з 
частотою всього 1/64. На допомогу селекціонеру нещодавно 
була розроблена автоматична технологія ідентифікації в се-
лекційних популяціях генотипів ваксі шляхом сортування ін-
дивідуальних зерен з використанням близько інфрачервоної 
спектрометрії (NIRS) [25]. Ідентифікація генотипів пшениці ва-
ксі може також ефективно здійснюватися шляхом визначення 
за допомогою NIR спектрометрії вмісту амілози в зерні [26]. 
Лише кілька років тому у Європі та США були створені перші 
сорти ярої та озимої пшениці ваксі [27].     

Зерно пшениці ваксі у порівнянні зі звичайною пшеницею 
містить приблизно на 20% більше ліпідів, на 35% більше ара-
біноксиланів (пентозанів), і на 30% більше β-глюканів [30]. 
 Пшениця ваксі м’якозерна (soft) містить на 3-7% менше, або 
еквівалентну кількість крохмалю в зерні у порівнянні зі зви-
чайною пшеницею [31]. Зерно пшениці ваксі сухого помелу 
дає інколи на 3-10% вихід борошна нижче ніж пшениця зви-
чайна [32]. Це пояснюється дещо гіршим просіюванням бо-
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рошна пшениці ваксі, але воно компенсується підвищеним 
вмістом ліпідів та β-глюканів. Крім того, борошно пшениці ва-
ксі у порівнянні зі звичайною пшеницею має суттєво підвище-
ний вміст зруйнованих крохмальних гранул, і відповідно вищу 
ВПС% [33].  

Пшениця ваксі твердозерна (hard) дає при сухому помелі 
такий же вихід борошна, як і звичайна пшениця. Слід лише 
враховувати що при помелі не зволоженого зерна подача зе-
рна пшениці ваксі на вальці має бути дещо нижчою, ніж зви-
чайної пшениці. 

Пшениця ваксі при традиційному помелі зволоженого зер-
на менш ніж звичайна пшениця підходить як сировина для 
виробництва сухої клейковини та очищеного крохмалю. При 
відмиванні клейковини з пшениці ваксі її чистота знаходиться 
на рівні 82-88%, що відповідає рівню звичайної пшениці. Од-
нак, очистка крохмалю пшениці ваксі процес значно складні-
ший та потребує додаткового технологічного доопрацювання. 
І навіть за умов додаткової тривалості відмивання найвищий 
ґатунок крохмалю (В-крохмаль) з пшениці ваксі містить домі-
шку 0,4-0,5% білка у порівнянні з 0,3% за тих же умов зі зви-
чайної пшениці. Можливою причиною такої різниці може бути 
підвищений вміст пентозанів у пшениці ваксі, які здатні погір-
шувати як процес виділення так і чистоту відмитого крохма-
лю. Іншою причиною може бути також високий процент зруй-
нованих крохмальних гранул при помелі зерна пшениці ваксі, 
що ускладнює процес очистки крохмалю. 

Крохмаль пшениці ваксі має вищу ступінь кристалічності 
(37-44%) ніж крохмаль звичайної пшениці (29-36%). Поясню-
ється це високим вмістом амілопектину, який несе основне 
функціональне навантаження у формуванні кристалічної 
структури крохмалю [34]. Температура желатинізації крохма-
лю ваксі пшениці на 9°С нижче ніж температура желатинізації 
крохмалю ваксі кукурудзи. Ендосперм пшениці ваксі містить 
вищий відсоток жирів (1%) ніж ендосперм звичайної пшениці 
(0,8%). Однак крохмальні гранули пшениці ваксі містять знач-
но менше ліпідів (0,2%) ніж крохмальні гранули звичайної 
пшениці (1%). Низький вміст ліпідів у крохмальних гранулах 
пшениці ваксі дозволяє виробляти з крохмалю пшениці ваксі 
ціле сімейство високо- та низькомолекулярних мальтодекст-
ринів, які не гіркнуть в процесі висушування та зберігання [35]. 

Після желатинізації будь-який крохмаль в процесі збері-
гання схильний до ретроградації – процес, що лежить в осно-
ві черствіння хліба. Було установлено, що крохмаль пшениці 
ваксі після желатинізації в процесі зберігання при 4°С від од-
ного до трьох тижнів був суттєво менш схильний до ретро-
градації, ніж звичайний крохмаль пшениці та крохмаль ваксі 
кукурудзи [36]. 

Порівняльні дослідження молекулярної структури крохма-
лю ваксі та звичайного крохмалю пшениці за допомогою ви-
сокоефективної аніон-обмінної хроматографії (HPAEC) пока-
зали, що за ознакою розподілу ланцюгів амілопектину за роз-
мірами суттєвої різниці між крохмалем ваксі і не ваксі не 
знайдено. 

Пшениця ваксі, як говорилося раніше, має аномально ни-
зький показник «число падіння», величина якого не залежить 
від ендогенної активності α-амілази. Пояснюється це значно 
вищою чутливістю крохмальних гранул пшениці ваксі до ме-
ханічної дії та більшою податливістю крохмальних гранул ва-
ксі до ферментативної атаки α-амілази [32]. Загалом крох-
маль пшениці ваксі має нижчу температуру «плавлення», але 
вищий пік в’язкості, ніж крохмаль звичайної пшениці та крох-
маль ваксі кукурудзи [37]. Спеціальні дослідження за допомо-
гою мікроскопу з камерою нагрівання показали, що крохмаль-
ні гранули пшениці ваксі починають «плавитися» при нижчій 
температурі ніж гранули крохмалю не ваксі, мають вищу 
спроможність до набухання, але фрагментуються на частки 
меншого розміру. Гранули звичайного крохмалю зберігали 
округлу форму навіть при нагріванні до 90°С. Це пояснюється 
тим, що у звичайного крохмалю, на відміну від ваксі, амілоза-
ліпідний комплекс протидіє набуханню крохмальної гранули 
при підвищенні температури. Відеозапис мікроеволюції крох-
мальних гранул пшениці ваксі при підвищенні температури 
зафіксував максимальне набухання гранул при температурі 
60-70°С, а дезінтеграцію гранул на мілкі частки при темпера-
турі 70-80°С. А крохмальні гранули звичайної пшениці почи-
нали набухати при температурі 57°С і продовжували набуха-

ти, зберігаючи округлу форму, до температури 90°С. Здат-
ність крохмальних гранул ваксі легко фрагментувати на мілкі 
частки при нагріванні пояснює їх вищу α-амілолітичну ферме-
нтабільність та аномально низький показник «число падіння»  
[38]. 

У сучасній харчовій промисловості широко використову-
ються хімічно модифіковані (cross-linked) крохмалі на основі 
ваксі крохмалю кукурудзи. Технологічні порівняння модифіко-
ваного крохмалю ваксі пшениці з модифікованим крохмалем 
ваксі кукурудзи показали, що за комплексом показників мо-
дифікований крохмаль пшениці ваксі є кращим, ніж модифіко-
ваний крохмаль ваксі кукурудзи [39]. Модифікований ваксі 
крохмаль пшениці мав кращу здатність набухати ніж модифі-
кований ваксі крохмаль кукурудзи. Більше того, модифікова-
ний крохмаль пшениці ваксі показував кращу стабільність при 
заморожуванні-відтаюванні, ніж того ж самого типу модифіко-
ваний крохмаль кукурудзи. Відзначається також те, що крох-
маль пшениці ваксі показував кращу реактивність з модифі-
куючим зшиваючим реагентом (фосфороксихлорид) ніж зви-
чайний крохмаль пшениці і кукурудзи. Значно вищий рівень 
фосфороксхлориду потрібний для того, щоб досягти необхід-
них фізичних властивостей модифікованого крохмалю куку-
рудзи, ніж це потрібно для модифікації крохмалю пшениці. А 
при нижчому рівні модифікації цим реагентом крохмалю ваксі 
пшениці досягнуті такі ж властивості як крохмалю ваксі куку-
рудзи при вищому рівні модифікації. Зшитий і гідроксипропі-
лований або ацетильваний крохмаль пшениці ваксі мав таку 
ж саму консистенцію, як і ваксі крохмаль кукурудзи. Однак, 
температура желатинізації пшеничного модифікованого крох-
малю ваксі була нижчою, ніж у модифікованого крохмалю ку-
курудзи. Крім того пшеничний крохмаль показував вищу ста-
більність при заморожуванні-відтаюванні [40]. 

У серії ґрунтовних досліджень пшениця частково-ваксі, 
або суміші борошна пшениці ваксі з борошном звичайної 
пшениці показали найвищі результати з оцінки якості сортів 
азіатської локшини, плоского хліба типу тортила, та деяких 
інших пекарських виробів з борошна пшениці [41-44]. 

Наступним вельми перспективним напрямом створення 
сортів спеціального технологічного використання у світі є 
пшениця з високим вмістом амілози, або HAW (high amylose 
wheat).  

У кукурудзи відомий мутантний ген ае (amylase extender), 
що контролює високий вміст амілози. Подібний ген було іден-
тифіковано також у пшениці. У такої мутантної пшениці відсу-
тній специфічний протеїн крохмальної гранули SGP-1. В ре-
зультаті мутант має 35% амілози замість норми – 25%. Пізні-
ше було знайдено, що SGP-1 є розчинна форма ферменту-
синтази крохмалю, гомологічна до синтази кукурудзи SSIIa – 
одного з ключових ферментів, що приймає участь у синтезі 
амілопектину. Пізніше було запропоновано більш радикаль-
ний спосіб підвищення вмісту амілози в крохмалі пшениці до 
70% шляхом використання RNAi (РНК-інтерференції) методу 
генетичного блокування ферментів гілкування амілопектину 
SBEIIa та SBEIIb. Супресія активності лише одного ферменту 
SBEIIb не приводило до підвищення вмісту амілози. Блоку-
вання ж обох цих ферментів дало ефективне підвищення вмі-
сту амілози в крохмалі до 70% [28]. 

Комерційних сортів HAW пшениці ще не створено, однак 
над нею активно працюють селекціонери, технологи, біохімі-
ки, дієтологи, та інші фахівці. Оскільки сорти цієї пшениці, як 
очікується, можуть започаткувати новий етап у поліпшенні 
харчової цінності зерна пшениці [45]. 

Крохмальні гранули високо амілозної пшениці мають уні-
кальні характеристики, відмінні як від ваксі, так і звичайної 
пшениці. Однак, хліб, випечений з борошна цієї пшениці мав 
суттєво нижчий об’єм, якість м’якуша та зовнішній вигляд ніж 
зі звичайної пшениці та пшениці ваксі [46,47]. Низькі хлібопе-
карські властивості високо амілозної пшениці пояснюються 
перш за все низькою ферментабіольністю крохмалю, стійкого 
проти дії ферменту α-амілази, і як наслідок, низькою газо ге-
неруючою спроможністю тіста. Однак, продукти із зерна висо-
ко амілозної пшениці, як джерела стійкого проти амілолітич-
ного гідролізу крохмалю (читай – дієтичної клітковини), оці-
нюються фахівцями в галузі дієтології такими, що здатні в пе-
рспективі суттєво позитивно вплинути на стан фізичного здо-
ров’я організму людини [48]. 



П О С І Б Н И К  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Х Л І Б О Р О Б А  2 0 1 2   

 

 

164 

Іншим різновидом пшениці зі зміненим складом крохмалю 
є так звана «солодка пшениця», або sweet wheat. Солодка 
пшениця була отримана шляхом комбінування в одному по-
двійному мутантному генотипі трьох рецесивних генів ваксі 
(відсутність активності GBSS) з мутантним геном sgp-1 (відсу-
тність розчинної форми синтази крохмалю SSIIa). В результа-
ті комбінування цих генів зерно пшениці має підвищений вміст 
мальтози і цукрози та солодкий присмак, подібний до цукро-
вої кукурудзи. Разом з тим накопичення крохмалю в зерні цієї 
пшениці блоковано, а ендосперм має зморшкувату форму і 
відповідно сильно знижений урожай зерна. Продукти з зерна 
цієї пшениці мають солодкий присмак, однак її поширення 
обмежено через низький урожай [29]. 
СОРТИ  ПШЕНИЦІ  З  ПОЛІПШЕНИМ  СКЛАДОМ  

ФІТОХІМІЧНИХ  СПОЛУК  ЗЕРНА   
Останнім часом світова селекція приділяє значну увагу 

поліпшенню сортів пшениці за складом корисних для організ-
му людини біологічно цінних сполук. Одне з чільних місць у 
ряду цінних для здоров’я  інгредієнтів зерна займають фіто 
хімічні сполуки (англійською – phytochemicals). Переважна ча-
стина фітохімічних сполук як за найменуваннями так і за кіль-
кістю знаходиться в оболонці зерна та зародку. Про те, що ін-
гредієнти цілого пшеничного зерна мають важливе значення у 
харчуванні свідчать рекомендації такої поважної інституції як 
Національна Рада з наукових досліджень США (Food Guide 
Pyramid and US Dietary Guidelines – National Research 
Council).  

Згідно з найостаннішими офіційними рекомендаціями діє-
тологів США продукти з цілого зерна покладені в основу діє-
тичної піраміди і визначені такими, що становлять основу дієт 
для здорового харчування (USDA 2000, 2005). Ціле зерно 
злаків, і в тому числі пшениці, містить унікальні фітохімічні 
сполуки, які гармонійно доповнюють комплекс корисних для 
здоров’я речовин, що містяться в овочах і фруктах. Достатньо 
назвати клас різноманітних фенольних компонентів зерна та-
ких як фенольні кислоти, антоціанідини, кінони, флавоноли, 
халькони, флавони, флаванони та амінофенольні сполуки 
[49]. Деякі з цих фітохімічних сполук, такі як ферулова кислота 
і диферулати знайдені переважно у зерні злаків, вони також 
присутні у деяких овочах та фруктах, але в мінорній кількості 
[50]. Крім цих сполук зерно містить також токофероли, токот-
риеноли та оризаноли. Ці сполуки відіграють як структурну, 
так і захисну роль у рослинах. Більшість найважливіших фіто-
хімічних сполук цілого зерна можуть бути класифіковані у на-
ступні групи: феноли, каротиноїди, попередники вітаміну Е, 
лігнани, β-глюкани, інулін та бетаїн. 

Звичайно ж сорти зернових культур, і в тому числі пшени-
ці, суттєво різняться за вмістом окремих фітохімічних сполук, 
а їх вміст важливо контролювати в процесі селекції [51]. Фе-
нольні сполуки за структурною формулою містять одно або 
кілька ароматичних кілець, та одну чи більше гідроксильних 
груп, і поділяються за категоріями як фенольні кислоти, фла-
воноїди, стілбени, кумарини і таніни. Феноли є продуктами 
вторинного метаболізму рослин, і виконують важливі функції 
пов’язані з розмноженням та ростом рослин, захисними ме-
ханізмами проти збудників хвороб і паразитів, мають відно-
шення до забарвлення окремих органів рослин. Доведено, що 
фенольні сполуки, як компоненти їжі, здатні попереджувати 
ризик деяких важких хронічних захворювань організму люди-
ни. 

Вміст фенольних сполук у цілому зерні пшениці залежить 
від типу зерна, сорту та місця локалізації у зерні [52]. Феноль-
ні сполуки присутні в рослинах у формі глікозидів, зв’язаних з 
різними типами цукрів, або інших комплексів з органічними 
кислотами, амінами, ліпідами, вуглеводами чи іншими фено-
лами. Найбільш поширеними фенольними сполуками, прису-
тніми у цілому зерні пшениці є фенольні кислоти і флавоноїди 
[53]. 

Фенольні кислоти в свою чергу поділяються на дві великі 
групи: похідні від гідроксибензойної та гідроксицинамонової 
(hydroxycinnamic) кислот. Останні включають р-
гідроксибензойну, протокатехінову, ванільну, сирингову (sy-
ringic) та галлову кислоти. Зазвичай вони присутні у зв’язаній 
формі і типово є компонентами комплексних структур типу лі-
гнінів та танінів. Вони можуть також бути у формі похідних від 
цукрів та органічних кислот. Похідні від гідроксицинамонової 

кислоти включають такі сполуки як р-кумаринову, кофеїнову, 
ферулову та синапову (synapic) кислоти. Вони присутні, голо-
вним чином, у зв’язаній формі зі структурними компонентами 
клітинних стінок, такими як целюлоза, лігнін та білки через 
ефірні зв’язки. Ферулова кислота міститься первинно у насінні 
та листі рослин, головним чином, ковалентно зв’язаною з мо-
но- і дисахаридами, полісахаридами стінок клітин, глікопроте-
їнами, поліамінами, лігніном та нерозчинними вуглеводними 
біополімерами.  

Висівки пшениці багаті на ферулову кислоту, зв’язану 
ефірними зв’язками з молекулами геміцелюлоз клітинних сті-
нок. Процесинг харчових продуктів, такий як термічний проце-
синг, пастеризація, ферментація, заморожування сприяють 
вивільненню зв’язаних фенольних кислот у доступну для за-
своєння людським організмом форму [54].  

Ферулова, кофеїнова, р-кумаринова, протокатехінова і 
ванільна кислоти присутні майже в усіх видах рослин. Прису-
тні в рослинах хлорогенові кислоти і куркумін є також основ-
ними похідними гідроксицинамонової кислоти. Хлорогенові 
кислоти є ефірною формою кофеїнових кислот і являють со-
бою субстрат для ферментативного окислення, яке приво-
дить до побуріння органів рослин. Куркумін (curcumin) побу-
дований з двох молекул ферулової кислоти, зв’язаних між со-
бою через метилен у структуру дікетону.  

Взагалі, фенолові кислоти, знайдені у цілому зерні пше-
ниці, включають ферулову кислоту, ванільну кислоту, кофеї-
нову кислоту, сирингову кислоту і р-куматинову кислоту. Фе-
рулова кислота (транс-4-гідрокси-3-метоксицинамонова кис-
лота) є одною з найбільш поширених кислот, знайдених у зе-
рні пшениці. Вона міститься, головним чином, у алейроново-
му шарі, перикарпі, стінках клітин зародку. І лише сліди цієї 
сполуки знайдені в ендоспермі зернівки. Ферулова та інші 
фенолові кислоти захищають зернівку, утворюючи  фізичні та 
хімічні бар’єри через зв’язування з вуглеводами, антиоксида-
нтну активність та нейтралізацію вільних радикалів. Високі 
концентрації ферулової кислоти в зерні сприяють її димеріза-
ції, що в свою чергу впливає на фізичні та хімічні властивості 
зерна. Дослідження, виконані на модельних тваринних 
об’єктах показали, що кофеїнова кислота та інші орто-
фенольні кислоти подавляють розвиток ракових пухлин ки-
шечника [55,56]. Ферулова кислота може знаходиться в зерні 
у вільній, розчинно-зв’язаній та зв’язаній формах. Відповідно 
різняться методи її кількісного визначення та оцінки рослин-
ного матеріалу в процесі селекції. 

З викладеного вище матеріалу очевидно, що найвищий 
вміст (>93% від загального) ферулової кислоти в зерні знахо-
диться у зв’язаній формі у таких культур як кукурудза, пшени-
ця, овес та рис. Співвідношення вільної форми ферулової ки-
слоти до розчинно-зв’язаної та зв’язаної форм у пшениці та 
кукурудзи виглядає як 0,1 : 1 : 100. З вмістом ферулової кис-
лоти в зерні досліджені сорти зернових культур розміщені у 
такому порядку: кукурудза > пшениця > овес > рис [57]. 

Генетична мінливість між сортами зернових культур за 
вмістом ферулової кислоти вельми суттєва. Наприклад, до-
сліджені сорти пшениці за загальним вмістом ферулової кис-
лоти в зерні відрізнялися більш ніж удвічі. Причому більше 
97% від її загального вмісту становила зв’язана форма [51]. 
Подібні дослідження були виконані іншими авторами, які 
знайшли відмінність за вмістом ферулової кислоти серед сор-
тів твердої пшениці втричі, а серед сортів м’якої пшениці 
удвічі [58]. В інших дослідженнях значні відмінності між сор-
тами пшениці за вмістом ферулової кислоти були пов’язані з 
активністю ферментів, що беруть участь у реакціях метаболі-
зму фенолових кислот [59].  

Цікаво, що за вмістом ферулової кислоти на окремих ран-
ніх та наступних фазах розвитку зерна сорти пшениці між со-
бою суттєво не відрізняються, а значні відмінності спостері-
гаються лише на кінцевій фазі дозрівання зерна. Вміст феру-
лової кислоти в зерні також суттєво залежав від умов виро-
щування сортів пшениці. Вплив умов середовища на вміст 
ферулової кислоти в зерні окремих сортів пшениці сягав до 
13% від середніх значень загальної варіації [60].  

Важливу роль провітамінів та антиоксидантів у харчуванні 
людини відіграють рослинні каротиноїди. Каротиноїди це при-
родні пігменти жовтого, помаранчевого та червоного кольорів, 
які класифікуються як вуглеводні (каротини), та їх окислені 
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похідні (ксантофіли). У природному середовищі на сьогодні 
ідентифіковано більш ніж 600 каротиноїдів. І розповсюджені 
вони як серед рослин, так і серед тварин та мікроорганізмів. 
Скелет молекули каротиноїдів побудований з 40 (С) одиниць 
ізопропану. Структура молекули каротиноїдів може бути цик-
лічною з одного, або обох кінців, мати різні рівні гідрогенізації, 
або містити кисневі функціональні групи. Наприклад, лікопин і 
β-каротин є типовими представниками ациклічних та цикліч-
них каротиноїдів відповідно. Молекули каротиноїдів зустріча-
ються у природі, як правило, у трансформі. Характерною осо-
бливістю структури молекул каротиноїдів є довгі серії подвій-
них зв’язків між атомами вуглецю, які формують центральну 
частину молекули. Саме така структура молекули забезпечує 
особливу просторову конформацію молекули каротиноїдів, їх 
хімічну реактивність та особливості абсорбції світла. 

Каротиноїди відіграють важливу роль у рослин. Вони за-
безпечують необхідну для фотосинтезу пігментацію, репроду-
ктивну функцію та захист. Каротиноїди зумовлюють жовтий 
колір зерна і борошна. Вони забезпечують антиоксидантну 
функцію у середовищі ліпідів багатьох біологічних систем, 
здатні реагувати з вільними радикалами, переводячи їх у фо-
рму менш реактивних продуктів. Радикали каротиноїдів ста-
білізовані делокалізацією неспарених електронів через полі-
єнові зв’язки у ланцюзі їх молекули, що дозволяє включати 
функціональні групи молекул каротиноїдів у реакції з багать-
ма сайтами  вільних радикалів [61]. Каротиноїди особливо 
ефективні проти атомарного кисню, що генерується в переки-
сних реакціях ліпідів, або при опроміненні радіацією. β-
Каротин, α-каротин та β-криптоксантин несуть важливу функ-
цію провітаміну А. Зеаксантин і лютеїн беруть участь у пігме-
нтації сітчатки ока (жовті плями) людини.  

У зерні пшениці найбільш поширеними каротиноїдами є 
лютеїн, зеаксантин, β-криптоксантин, β-каротин і α-каротин. 
Загалом, вміст лютеїну в зерні пшениці є найвищим. За ним 
іде зеаксантин, і потім - β-криптоксантин.  

Дослідження генетичного розмаїття за вмістом у зерні лю-
теїну, зеаксантину та β-криптоксантину серед сортів пшениці 
різного походження виявило значну міжсортову варіацію. Так, 
міжсортова варіація за вмістом лютеїну в зерні становила від 
26,5 до 150 мкг на 100 г‾¹ зерна, що відповідає майже 5,4-
кратній різниці. Вміст зеаксантину варіював від 8,7 до 27,5 мкг 
на 100 г‾¹ г зерна, що складає 3-кратну різницю. Вміст β-
криптоксантину в зерні змінювався від 1,2 до 13,5 мкг на 100 
г‾¹ зерна, що становить 12-кратну різницю. Враховуючи висо-
ку харчову цінність каротиноїдів для організму людини та 
значну генетичну варіабельність між сортами і генотипами 
пшениці за їх вмістом у зерні, очевидні перспективи селекції 
сортів пшениці з поліпшеною харчовою (біологічною) цінністю 
зерна [53]. 

Про стратегічне значення вітаміну Е для здоров’я людини 
добре відомо. Пшениця поступається ячменю за вмістом у 
зерні та співвідношенні ізомерів токоферолів та токотриено-
лів, але займає також провідне місце за цими характеристи-
ками серед зернових культур. Нагадаємо, що вітамін Е це ро-
дова назва, що використовується для характеристики сімейс-
тва восьми жиророзчинних ізомерів з двома типами молеку-
лярної структури: токоферолів (α-, β-, γ-, δ-токофероли) та то-
котриенолів (α-, β-, γ-, δ-токотриеноли). Базова молекулярна 
структура цих сполук включає 6-гідроксихром групу та фіти-
ловий боковий ланцюг, утворений ізопреноїдними елемента-
ми. У свою чергу 6-гідроксихром група може бути метильова-
ною у різних позиціях, утворюючи відмінні за структурою спо-
луки з вітамінною активністю. Обидві структури токофероли і 
токотриеноли подібні між собою, за виключенням токоферо-
лів, що містять насичений фітолові бокові ланцюги. Тоді як 
токотриеноли містять три вуглець-вуглець подвійні зв’язки у 
боковому фітоловому ланцюзі. 

Вітамін Е міститься, головним чином, у зародку пшеничної 
зернівки. Головною функцією вітаміну Е в організмі людини є 
антиоксидантна активність та забезпечення цілісної структури 
клітинних мембран. Саме три гідроксильні групи ароматично-
го кільця цих важливих для організму людини сполук несуть 
функціональне навантаження антиоксидантного захисту. 
Атом водню гідроксильних груп може вступати в хімічну взає-
модію з трьома вільними радикалами, утворюючи резонанс-
но-стабілізований радикал вітаміну Е. Крім антиоксидантної 

функції вітамін Е також приймає участь у імунному захисті, 
репарації ДНК та інших метаболічних процесах. 

Генетична варіабельність за вмістом та складом ізомерів 
вітаміну Е серед сортів пшениці не достатньо досліджена. 
Вважають, що одним з радикальних шляхів поліпшення пше-
ниці за вмістом та складом вітаміну Е може бути посилення 
генної функції синтезу токоферолів і токотриенолів (екстра-
експресії) шляхом генної трансформації [62]. 

Наступною групою біологічно цінних речовин зерна пше-
ниці слід назвати лігнани. Лігнани – це група дієтичних фітое-
строгенних сполук, утворених двома спареними С6С3 одини-
цями.  

Дієтично цінними для організму людини вважають такі ро-
слинні лігнани як секоізоларицирезинол (secoisolariciresinol), 
матаірезинол (matairesinol), ларицирезинол (lariciresinol), пі-
норезинол (pinoresinol), сирингарезинол (syringaresinol).  Рос-
линні лігнани знайдені в зерні доволі значної кількості зерно-
вих, зернобобових та олійних культур, в овочах і фруктах. 
Міжсортова генетична варіабельність за вмістом, наприклад 
секоізоларицирезинолу, становить від майже нуля до 83 мкг 
на г‾¹ [63]. При вживанні з їжею рослинні лігнани такі, як на-
приклад, секоізоларицирезинол та матаірезинол ефективно 
трансформуються мікрофлорою кишечника у лігнани мате-
ринського молока такі як ентеродіол та ентеролактон. Транс-
формовані материнські лігнани, ентеродіол і ентеролактон, 
мають дуже високу антиоксидантну активність і слабку естро-
генну активність, завдяки чому спричиняють помітний позити-
вний ефект на здоров’я людини, блокуючи розвиток патоген-
них, в тому числі хронічних, процесів [64].  

Ентеродіол і ентеролактон забезпечують захист проти 
хвороб серця та гормоно-залежного раку грудей у жінок та 
простати у чоловіків [65]. Доведено також, що ці сполуки по-
давляють розвиток ракових пухлин кишечника, блокуючи 
процес поділу ракових клітин in vitro [63]. Показано також до-
стовірне зниження частоти ракових захворювань у піддослід-
них популяціях добровольців, що харчувалися їжею з високим 
вмістом рослинних лігнанів [66]. 

У дослідах датських вчених досліджували 857 жінок на 
стадії пост менопаузи, які харчувалися продуктами із цілого 
зерна з високим вмістом лігнанів, фіксували суттєве підви-
щення в крові ентеролактону [65]. Показано також, що вміст 
ентеролактону в крові має чітку зворотну залежність з рівнем 
смертності не лише від серцево-судинних захворювань а від 
усіх типів смертей у чоловіків Фінляндії, що також доводить 
протекторну роль рослинних лігнінів [67]. 

Про стратегічну роль у харчуванні людини таких фітохімі-
чних сполук як β-глюкани ячменю написано десятки статей і 
кілька монографій. Таке ж важливе значення для здоров’я 
людини мають і β-глюкани пшениці, хоча пшениця у кілька ра-
зів поступається ячменю за вмістом у зерні цих сполук. Нага-
даємо, що за структурою молекули β-глюкани це макрополі-
мери глюкози, залишки якої зв’язані між собою через β-1,4 та 
β-1,3 зв’язки у співвідношенні 7:3. Для порівняння, наприклад, 
молекулa целюлози побудована на основі лише β-1,4 зв’язків. 
У молекулі β-глюканів зв’язки β-1,3 чергуються зі зв’язками β-
1,4, що робить молекулу β-глюканів більш «гнучкою», завдяки 
чому β-глюкани розчиняються у воді, утворюючи розчини з 
високою в’язкістю. Як β-глюкани ячменю, так і пшениці, широ-
ко досліджувалися, і в численних клінічних дослідах безпере-
чно доведено такі основні позитивні їх впливи на організм 
людини як зниження вмісту холестерину в сироватці крові, 
зниження вмісту цукру в крові осіб, хворих на діабет, та поси-
лення функцій імунних систем організму. 

Підсумовуючи всі наявні дослідження у світі, Адміністрація 
США з питань харчів та лікарських препаратів (FDA) регламе-
нтує обов’язкове маркування харчових продуктів на ринку 
США за вмістом β-глюканів, і рекомендує як превентивний за-
хід проти коронарної хвороби серця вживати β-глюкани що-
денно у кількості не менш як 3 г на день [68]. 

Характеризуючи корисні для здоров’я людини речовини 
фітохімічної групи в зерні пшениці та інших зернових і зерно-
бобових культур, не можна не згадати про фітостероли. Фіто-
стероли це колективна назва рослинних стеролів та станолів, 
які близькі за структурою молекули до холестерину крові, але 
відрізняються від нього іншими боковими радикалами. Рос-
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линні стероли мають подвійні зв’язки у стерольному кільці 
молекули, тоді як станоли таких зв’язків не мають. 

Найбільш поширеними рослинними стеролами є ситосте-
рол, кампестерол і сигмастерол, а найпоширенішими стано-
лами є ситостанол, кампестанол та сигмастанол. Рослинні 
стероли та станоли у чистому вигляді є білий порошок з об-
меженою розчинністю в жирах. Етерифікація стеролів та ста-
нолів робить їх розчинними в жирах і надає їм властивості, 
близькі до звичайних харчових жирів та масел. Етерифіковані 
рослинні стероли та станоли легко змішуються зі спредами, 
маргарином та підливою для салатів, і в такому вигляді вико-
ристовуються для харчування. Етерифіковані форми стеролів 
та станолів розщепляються в тонкому кишечнику ферментом 
ліпазою і легко засвоюються організмом. Етерифіковані сте-
роли та станоли це основна форма рослинних стеролів, що 
випробовувалися в клінічних дослідженнях. Західні офіційні 
директиви зі здорового харчування рекомендують вживати 
щоденно 150-400 мг рослинних фітостеролів [69].  

До фітохімічної групи складових зерна пшениці належить 
також дієтична клітковина. У главі 2 була дана характеристи-
ка харчової цінності клітковини. Тут ми наведемо деякі додат-
кові дані про біологічну цінність дієтичної клітковини пшениці 
саме у контексті її впливу на здоров’я людини, оскільки ціле 
пшеничне зерно є незамінним джерелом цієї стратегічно важ-
ливої для здоров’я людини субстанції. 

До клітковини належать вуглеводисті компоненти, що вхо-
дять до складу стінок рослинних клітин, стійкі проти дії фер-
ментів шлунково-кишечного тракту. У зерні пшениці це – це-
люлоза, геміцелюлоза, лігнін, інулін, стійкий до перетравлю-
вання крохмаль, та деякі інші конституенти, розміщені в обо-
лонці зерна (висівках) та ендоспермі. Численними клінічними 
дослідами безперечно доведено позитивну дію рослинної клі-
тковини у профілактиці цілого ряду хронічних смертоносних 
хвороб людства. 

Для прикладу наведемо результати одного з багатьох до-
вготермінових клінічних досліджень, у ході яких показано 
зниження на 34% імовірності ризику захворювання на корона-
рну хворобу серця у жінок, що харчувалися їжею з високим 
вмістом рослинної клітковини, у порівнянні з пацієнтками, що 
вживали їжу з низьким вмістом клітковини Вельми цікавим 
фактом у цих дослідженнях було те, що клітковина овочів та 
фруктів такого результату, як клітковина пшениці, не показала 
[70]. 

Результати інших досліджень також демонструють проте-
кторну роль дієтичної клітковини з цілого зерна пшениці проти 
інфаркту міокарду [71], коронарної хвороби серця [72], деяких 
видів раку[73], надлишкової маси тіла та діабету [74,75,76], 
метаболічного синдрому [77]. Позитивний вплив дієтичної клі-
тковини цілого зерна на здоров’я організму людини поясню-
ється її участю у множинних фізіологічних механізмах, які 
включають зв’язування та елімінацію холестерину, 
зв’язування жовчних кислот, модуляція гормональної актив-
ності, стимулювання імунної системи, полегшення транзиту 
токсинів через шлунково-кишечний тракт, індукція синтезу ко-
ротколанцюгових жирних кислот в кишечнику, розбавлення 
кишкової субстанції, зниження калорійності та гліцемічного ін-
дексу харчових продуктів, покращення виробітку інсуліну, за-
безпечення об’ємної маси харчів, знешкодження вільних ра-
дикалів, тощо. 

Інулін та стійкий до травлення крохмаль є найбільш до-
слідженими видами дієтичної клітковини цілого зерна. Інулін 
являє собою суміш полімерних ланцюгів фруктози (2-60 мо-
номерів фруктози), що варіюють 
за довжиною та типово мають 
термінальну молекулу глюкози. 
Інулін це натуральний запасний 
вуглевод, знайдений у багатьох 
їстівних рослин, таких як цико-
рій, артишок, цибуля, часник, 
спаржа, пшениця, ячмінь, жито, 
банан. Мономери фруктози 
зв’язані у молекулі інуліну через 
β-(2-1) глікозидні зв’язки. Інулін 
інколи додають до харчових про-
дуктів зважаючи на його солод-
кий смак та текстуру. Американ-

ські дієти типово рекомендують вживати щоденно 2,6 г інуліну 
з пшеницею (69%) та цибулею (23%), які є первинними дже-
релами інуліну [78]. 

Інулін, коли перетравлюється у шлунково-кишковому тра-
кті людини, діє як пребіотичний фактор, стимулюючи ріст ко-
рисної для здоров’я бактеріальної мікрофлори кишечника 
(пробіоти), та створює умови для санації кишечника. Інулін є 
прекрасним субстратом для живлення, росту і розмноження 
пробіотичних бактерій, лактобацил та біфідобактерій, поліп-
шує таким чином баланс корисної для кишечника мікрофлори 
[79,80]. Біфідобактерії, як добре відомо, подавляють розвиток 
патогенної мікрофлори кишечника, стимулюють фактори іму-
нного захисту кишечника, сприяють абсорбції мінералів та 
синтезу вітаміну В. При щоденному вживанні лише 15 г інулі-
ну чисельність популяції біфідобактерій у кишечнику зростала 
протягом 10 днів на 10%. В той час як популяція патогенних 
бактерій, таких як Clostridium perfringens та діареогенних рас 
Escherichia coli майже на стільки ж знижувалася [81].   

Біфідобактерії перетравлюють в кишечнику людини інулін, 
продукуючи коротко ланцюгові жирні кислоти, такі як оцтова, 
пропіонова та бутилова. В свою чергу оцтова і пропіонова ки-
слоти слугують джерелом енергії для печінки, а бутилова ки-
слота має чітко виражену опухолепротекторну функцію в ки-
шечнику людини [82]. Бутилова кислота індукує диференціа-
цію нормальних клітин кишечника та блокує ріст і розмножен-
ня ракових клітин [83,84]. Утворення при бактеріальному пе-
ретравлюванні інуліну коротко ланцюгових жирних кислот 
знижує рН у кишечнику, стимулюючи цим абсорбцію кальцію, 
магнію та заліза. Кальцій і магній є важливими регуляторами 
клітинної активності та протидіють злоякісним перетворенням 
клітин. Крім того, високі концентрації кальцію сприяють утво-
ренню нерозчинних жовчних солей та кислот, знижуючи тим 
самим шкідливий ефект жовчі та жирних кислот на клітини 
кишечника [85].  

Не менш важливим, ніж інулін, для здорового харчування 
людини є стійкий до перетравлювання крохмаль. Стійкий до 
травлення крохмаль не перетравлюється у верхніх відділах 
кишкового тракту і здатен перетравлюватися лише мікрофло-
рою нижнього відділу кишкового тракту. Відомі три типи стій-
кого крохмалю: фізично блокований крохмаль, стійкі крохма-
льні гранули і ретроградований крохмаль. Фізично блокова-
ний крохмаль це крохмаль, що знаходиться у харчовій масі, 
яка блокує, або затримує його взаємодію з ферментами тра-
влення у тонкому кишечнику. Такий крохмаль знаходиться у 
продуктах з цілого, або частково подрібненого зерна, а його 
кількість залежить від технології виготовлення зернового про-
дукту. Стійкі крохмальні гранули відрізняються від звичайних 
наявністю такої кристалічної структури, яка значно менш по-
датлива до дії кислот чи ферментативного гідролізу за участю 
α-амілази. І ретроградований крохмаль утворюється з жела-
тинізованого крохмалю у процесі наступної його ретрограда-
ції. Крохмаль з високим вмістом амілози (пшениця HAW) рет-
роградує швидше, ніж амілопектиновий крохмаль (пшениця 
ваксі). Крохмаль з високим вмістом амілози ретроградує у та-
кий спосіб, що він не здатен диспергуватися у воді і з цієї при-
чини є стійким проти дії α-амілази. 

Фізіологічна функція стійкого до травлення крохмалю у ор-
ганізмі людини зводиться до поліпшення гліцемічного індексу 
продукту, санації кишечника, зниження калорійності їжі, та 
модуляції жирового метаболізму. Як і інулін, стійкий крохмаль 
протидіє розвитку діабету, хвороб серця і судин, та інших 
хронічних хвороб, про які йшла мова раніше. Подібно до ін-

ших видів дієтичної клітковини, 
при ферментації стійкого крохма-
лю мікрофлорою кишечника, 
утворюються ті ж самі важливі ко-
ротко ланцюгові жирні кислоти, 
про позитивну роль яких у кишеч-
нику людини вже було сказано 
вище. Крім того, стійкий крохмаль 
прискорює окислення жирів та по-
зитивно впливає на жировий об-
мін. Наприклад, додавання лише 
5,4% стійкого крохмалю до їжі на 
23% підвищувало швидкість окис-
лення жирів і знижувало їх довго-

Рис. 1. Втрати основних мікроелементів (у %%) при помелі зерна 
пшениці у борошно 59% виходу (Lyons Graham et all., 2004). 
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термінове накопичення у порівнянні з дієтою без стійкого кро-
хмалю [86]. 

Наступним у ряду фітохімічних сполук цілого зерна пше-
ниці є бетаїн. Бетаїн за хімічною формулою триметилгліцин,  
більше відомий як гліцинбетаїн, і знайдений вперше у соку 
цукрових буряків ще у ХІХ столітті. Відтоді бетаїн було знай-
дено у зерні пшениці, шпинаті та цукрових буряках, які факти-
чно є багатими джерелами цієї  цінної дієтичної сполуки. За 
фізіологічною функцією бетаїн відомий як осмоліт, що вико-
нує протекторну функцію по відношенню до клітин, білків та 
ферментів в умовах стресового середовища. Бетаїн служить 
також донором метилової групи у метаболічному циклі метіо-
ніну, і здійснює конверсію амінокислоти гомоцистеїну в метіо-
нін у печінці та нирках людини. Бетаїн підвищує рівень глута-
тіону у печінці та поліпшує її антиоксидантний статус. 

У клінічних дослідах установлено, що низький вміст бетаї-
ну в їжі пов'язаний з генезисом деяких хвороб людини, таких 
як коронарні та церебральні патології, гепатит та хвороби су-
дин [87]. 

Багато уваги у дослідженні фізіологічної ролі бетаїну у ха-
рчуванні людини приділялося вченими Нової Зеландії, які за-
значали, що первинним джерелом бетаїну (гліцин бетаїну) у 
харчуванні місцевої популяції служило зерно злаків, і особли-
во пшениці, у якої бетаїн концентрований, головним чином, у 
тканинах зернової оболонки та зародку (висівках). Однак, 
вміст у зерні бетаїну суттєво залежав від сорту пшениці та 
умов її вирощування [88,89]. 

У технологічних дослідах з помелу зерна пшениці та ви-
значення вмісту бетаїну та холіну в різних фракціях помелу 
зерна було установлено, що пшеничні висівки є найбагатші за 
вмістом цих інгредієнтів. За вмістом бетаїну можна було іден-
тифікувати фракцію помелу зерна та частку в ній зернової 
оболонки та зародку [90]. 

Результати цих досліджень в черговий раз підтверджують 
експериментально обґрунтовані раніше висновки про високий 
статус харчової (біологічної) цінності цілого зерна пшениці, та 
несумнівну перевагу за ознаками харчової цінності продуктів з 
цілого зерна пшениці, у порівнянні з продуктами з рафінова-
ного білого борошна. А широке використання продуктів з ціло-
го зерна у повсякденному харчуванні є надійним захистом 
людського організму проти тяжких патологій, що є причиною 
левової частки смертей серед населення Землі, причиною 
зниження працездатності та скорочення тривалості життя.  

У Франції, наприклад, теза про більш високу харчову цін-
ність сірого хліба над білим є складовою Національної про-
грами здорового харчування міністерства здоров'я, де запи-
сано "споживання продуктів із цілозмолотого зерна злаків ко-
рисно для укріплення здоров'я, особливо при запобіганні діа-
бету та серцево-судинних захворювань у порівнянні зі спожи-
ванням білого хліба та продуктів з рафінованого борошна" 
[91]. 

Прості розрахунки показують, що більше 80% такого цін-
ного для здоров'я людини нутрієнту, як залізо, що міститься в 
зерні пшениці, втрачається з висівками при помелі зерна в бі-
ле борошно вищих сортів, з яких виготовляють білий хліб 
(рис. 1). Залізо ж, як відомо, знижує ризик анемії, покращує 
репродуктивну функцію організму, сприяє розумовим здібнос-
тям людини. Значні втрати при помелі зерна спостерігаються 
й за іншими мікроелементами [92]. 

Крім того, разом з висівками відходить і левова частина 
цинку та фолієвої кислоти (вітамін В9). Цинк, як відомо, неза-
мінний компонент імунної системи людини, без якого організм 
безсилий проти хвороб та інфекцій (особливо кір, діарея у 
немовлят). Фолієва кислота є стратегічно важливим для здо-
ров'я компонентом, що бере участь у формуванні нервової 
системи людського ембріону. Сумна статистика свідчить: 300 
000 новонароджених у світі щорічно мають уроджений дефект 
нервової системи саме через дефіцит у їжі матері фолієвої 
кислоти. Ризик цієї хвороби може бути на 70% знижений лише 
за рахунок усунення дефіциту фолієвої кислоти в організмі 
матері на ранніх стадіях вагітності. Зерно злаків містить, крім 
зазначених вище, ще ряд цінних для здоров'я інгредієнтів, та-
ких як фосфор, вітамін РР і багато інших, які практично зни-
кають, або містяться у невеликій концентрації при помелі зе-
рна у біле борошно.  

Наведені вище дані свідчать також про те, яким неоцінен-
ним багатством мудра природа наділила маленьке зерно ві-
домої всьому світу культури пшениці та інших її зернових 
співродичів. Отже, в селекції комерційних сортів пшениці ва-
жливо знати та контролювати не лише хлібопекарські власти-
вості борошна, а й цілу гаму складових зерна для здоров’я та 
активного і продуктивного довголіття організму людини.  
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УДК 633. 112. 1. 631. 527. 2                                            А.І.Паламарчук, СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ 
ПШЕНИЦІ ДЛЯ УМОВ СТЕПУ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
Узагальнено результати селекційно-генетичних досліджень за 

останні 65 років в СГІ-НЦНС зі  створення твердої озимої пшениці для 
степової та лісостепової зон України. Показано прогрес в нарощуван-
ні її потенціалу продуктивності.  

 ГОСПОДАРСЬКЕ  ПРИЗНАЧЕННЯ   
 Продукти переробки з твердої озимої пшениці є основою 

для виробництва якісних макаронних виробів, широко викори-
стовуються в хлібопекарській та кондитерській промисловості. 
Тверда пшениця має високу ціну на світовому та внутрішньо-
му ринку та все більше викликає зацікавленість у вітчизняних 
аграріїв. 

 Зерно твердої пшениці та продукти його переробки є 
джерелом білку, життєво важливих амінокислот, вуглеводів, 
мінеральних елементів і вітамінів надзвичайно корисних для 
людини При розмелюванні зерно твердої пшениці розмелю-
ється не на звичайне борошно, схоже на пил, а на дрібні кру-
пинки, що пов’язано з відмінністю у вуглеводних структурах 
твердої та м’якої пшениці. У зерні твердої пшениці крохмаль 
перебуває в кристалічній формі, тоді як у м’якої - в аморфній. 
Під час розмелювання кристалічний крохмаль не руйнується 
а розколюється на кристали різної величини. 

У вітчизняній практиці таке борошно називають крупкою 
(крупчасте борошно), а в світовій практиці - семоліна 
(semolina). В кристалах семоліни крохмальні зерна поєдну-
ються між собою білковими частками разом з каротиноїдними 
пігментами (каротин, що є біологічно активним провітаміном 
А, ксантофіл та його ефіри) за високого вмісту білка.  

Важливо також, що семоліна з твердої пшениці, як і інших 
видів пшениць тетраплоїдної групи, має значну антиоксидан-
тну систему ферментів. Окрім макаронних і різних круп’яних 
виробів вищого ґатунку з семоліни в районах Центральної та 
Західної Азії, Північної Африки, Середземноморських країнах 
Європи набуло поширення виробництво на промисловій ос-
нові "Кус-Кус", що є продуктом харчування народів Ближнього 
Сходу і представляє собою гранули з семоліни твердої пше-
ниці однієї величини. Крім того, з борошна виготовленого з 
твердої пшениці (flour) випікається багато сортів місцевого 
хліба, лаваш, чурек, пурі тощо.  

У більшості країн при виробництві хліба використовують 
суміш борошна з м’якої та твердої пшениці, що значно по-
кращує його смакові властивості. сприяє появі в хлібі високої 
пористості та об’єму, приємного аромату та красивої золотис-
тої кірки. Широко використовують борошно з твердої пшениці 

для виготовлення високоякісних круасанів, печива, тортів та 
інших видів здоби.  

 Тверда пшениця у порівнянні з м’якою майже не осипа-
ється, менше уражується хворобами та шкідниками, стійкіша 
до вилягання. На родючих ґрунтах з дотриманням агротехно-
логії дає вищі й стабільніші врожаї. Проте на землях із серед-
ньою родючістю поступається врожайністю. Це є однією з ос-
новних причин непопулярності дуруму в Україні та призводить 
до виробництва макаронної продукції переважно з борошна 
м’якої пшениці. 

 СВІТОВЕ  ВИРОБНИЦТВО  ТА  СПОЖИВАННЯ  
 Пшениця є основною зерновою культурою у світі. За ін-

формацією Міністерства сільського господарства США 
(USDA) виробництво пшениці у 2010/11 маркетинговому році 
(МР) зосереджено на площі 223 млн. га, що враховуючи уро-
жайність 2,9 т/га становитиме 647 млн. тонн. Основне вироб-
ництво пшениці зосереджено в країнах Європейського Союзу 
– 21%, Азії – 35%, Північній Америці – 14%, країнах колиш-
нього радянського простору – 12%. На інші регіони доводить-
ся 18% світового виробництва (1). Проте тверда пшениця має 
значно вужче географічне розповсюдження та менші обсяги 
виробництва. 

 Тверда пшениця більш вимоглива до агрокліматичних 
умов вирощування, тому її посівна площа в останні 15 років 
розширилась від 15,5 до 18,3 млн. гектарів, що становить біля 
5-7 відсотків від загальної площі посіву пшениці в світі. Виро-
бництво зерна твердої пшениці за ці роки знаходиться на рів-
ні 30-35 млн. тон. Наприклад в 2001-2002 рр. посівна площа 
під твердою пшеницею на земній кулі становила 15,9 млн. ге-
ктарів, а валовий збір зерна досяг 34,5 млн.тонн.  

Таким чином, середня врожайність в світі під цією с.-г. 
культурою досягла 2,2 т/га, що на 0,5 т/га більше середнього 
рівня врожайності твердої пшениці за 1986 рік (2). Пов’язано 
це зі значним підвищенням рівня селекційної роботи в бага-
тьох країнах з цією культурою. Так, проведені дослідження 
показали, що прогрес рівня врожайності твердої пшениці за 
27 років (1967-1994) щорічно становив 1,7 відсотків (3). Це 
практично складає в два рази більше порівняно з прогресом 
селекції у м’якої пшениці – 0,9 відсотка за останні 30 років (4). 

 За даними канадської ради по пшениці (СWB) в 2010/11 
виробництво твердої пшениці очікується на рівні 35 млн. т, що 
становить понад 5% загального виробництва пшениці. Сере-
дньоземноморський регіон щорічно вирощує понад 46% твер-
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дої пшениці, Північно-американський - 22% і в інших частинах 
світу - 32% (5). Провідними виробниками твердої пшениці є 
Євросоюз з середньорічним виробництвом у 8,5 млн. т, (Іта-
лія – 4,0 млн. т, Іспанія – 1,8, Франція – 1,5, Греція – 1,5); Ка-
нада – 4,4 млн. т; Туреччина – 3,0 млн. т; Сирія – 2,6 млн. т; 
США – 2,4 млн. т; Мексика – 1,4 млн. т; країни північної Афри-
ки (Єгипет, Лівія, Марокко, Туніс – 4,4 млн. т; Австралія – 0,5 
млн. т. (6). 

 Ціни на тверду пшеницю є вищими порівняно з іншими 
видами пшениці та мають тенденцію до зростання. Якщо на 
початку вересня 2010 року у Сполучених Штатах поточна 
пропозиція твердої пшениці (HAD) з базисом поставки FOB 
порти Мексиканської затоки становила $265-295 за тонну, то 
на початку січня 2011 року підвищилася до $380-400. У другій 
половині квітня така пшениця подорожчала ще на 13-18% до 
$430-470 за тонну. При цьому ціни на м’яку пшеницю (HRW) 
знаходилися в межах $360-380 за тонну. Відтак для отриман-
ня якісного зерна, що користується попитом на ринку, необ-
хідно дотримуватися рекомендованих агротехнологічних за-
ходів щодо її вирощування. 

 ПОСТАНОВКА  ПРОБЛЕМИ  
 Басейн Середземного моря (Південна Європа, Близько - 

Східна Азія та Північна Африка) є важливою зоною виробниц-
тва твердої пшениці охоплює понад 75% посівних площ під 
цією сільськогосподарською культурою (7). Північний кордон 
вирощування твердої пшениці в обох напівкулях практично 
співпадає з північним кордоном степової зони. Це дозволяє 
стверджувати, що тверда пшениця за своєю природою є 
культура степової зоні з континентальним кліматом, малою 
кількістю атмосферних опадів і досить високою відносною во-
логістю повітря (8).  

Однією з причин, що визначають північний кордон поши-
рення твердої пшениці, є довжина вегетаційного періоду та її 
підвищені вимоги до сонячної інсоляції (9).Необхідно зазна-
чити, що на Американському континенті та в Австралії виро-
щують тверду яру пшеницю, а в інших районах Світу розпо-
всюджена тверда пшениця різних типів розвитку (яра, факу-
льтативна та озима).  

Головні площі факультативних і озимих сортів твердої 
пшениці сконцентровані головним чином навколо Середзем-
ного, Чорного і Каспійського морів. Це в першу чергу, країни 
Близько - Східної Азії (Туреччина, Сирія, Йорданія Ізраїль, 
Ірак, Іран, Ліван); Середньої Азії (Афганістан, Казахстан, Кир-
гизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан); Закавказзя 
(Азербайджан, Вірменія, Грузія); Східної Європи (Північно - 
Кавказький регіон Російської Федерації, Україна, Румунія, Мо-
лдова, Угорщина, Словаччина), країни Балканського півост-
рова (Болгарія, Греція, Македонія, Албанія, Сербія, Словенія, 
Чорногорія, Хорватія). 

 Більшість дослідників дійшла висновку, що головним 
центром походження T. durum Desf. є регіони центральної та 
північної Африки. Саме тут спостерігається найбільша конце-
нтрація всіх різновидів твердої пшениці та знайдені її ендемі-
чні й оригінальні форми цієї культури.  

На фоні досить теплих зим, серед великого різноманіття 
твердої пшениці, появилися її факультативні форми, а з по-
ширенням їх у райони з більш низькими зимою температура-
ми повітря та грунту призвело до появи твердих озимих пше-
ниць які при сівбі в весняний період не виколошуються. Це 
засвідчує наявність серед місцевих популяцій в Анатолії (Ту-
реччина), Закавказзі, Середньої Азії, Македонії, Румунії на 
півдні України (Бессарабія, Крим) форм твердої озимої пше-
ниці (10,11,12).  

Варто зазначити, що з поширенням твердої озимої пше-
ниці в більш північні широти, а також в високогірні райони 
зростає рівень її морозо- та зимостійкості. Саме в цих райо-
нах значного поширення в виробництві набули місцеві сорти-
популяції: Кара-Кільчик, Карабаш, Акбугдай, Сарі Бурса (Ту-
реччина); Кара-Бугдай (Азербайджан); Сарі Бугдай, Чорноко-
лоса Кубанка (Дагестан); Тавтухи, Шавпха (Грузія) та цілий 
ряд інших ( 13 ). 

 Згідно археологічних даних тверда пшениця на территорії 
нинішньої України вирощувалася ще в 4 тисячоріччі до нашої 
ери (Хмельницька обл.), була добре відома давньоруським 
племенам і займала одне із головних місць серед культиво-
ваних злаків в часи Трипілля та в період формування і стано-

влення держави Київська Русь. Особливо значного поширен-
ня набула вона в Україні з розвитком землеробства в Причо-
рноморському степу.  

В посушливих умовах Азово-Чорноморського регіону тве-
рда яра пшениця була найбільш розповсюдженою зерновою 
культурою до середини XIX сторіччя. Поступове впроваджен-
ня в цьому регіоні місцевих сортів м'якої озимої пшениці з пів-
нічних районів України, Росії, Польщі, Балканського півостро-
ва, Туреччини показало, що завдяки ефективному викорис-
танню запасів вологи осінньо-зимового періоду озима пшени-
ця забезпечувала значно кращі врожаї зерна порівняно з 
ярою. Виходячи з цього, наприкінці Х!Х сторіччя в Україні ви-
вчалися інтродуковані з Середньої Азії та Закавказзя місцеві 
сорти твердої пшениці осінньої сівби (Кара-Кільчик, Сарі Буг-
да, Чорноколоса Кубанка). За результатами цих досліджень 
встановлено, що рівень їх морозо- і зимостійкості не достат-
ній для впровадження в виробництво.  

 Важливого значення проблемі створення нових сортів 
твердої озимої пшениці надавав М.І.Вавилов (14). Перші між-
видові схрещування сортів м'якої озимої та твердої ярої пше-
ниць були проведені в 1921 р. на Безенчуцькій та Кримській 
дослідних станціях (15,16 ).  

В 30-х роках були розгорнуті роботи з селекції твердої 
озимої пшениці на Краснодарській селекційній станції (17). 
Перші результати з міжвидової гібридизації свідчили про 
принципову можливість одержання форм твердої озимої 
пшениці але їх зимостійкість і продуктивність була значно ни-
жча ніж культивованих в той час сортів м'якої озимої пшениці. 

 Отже, ні перша спроба акліматизації факультативних та 
озимих сортів і форм твердої пшениці в Україні, ні друга – 
створення шляхом міжвидової гібридизації достатньо продук-
тивних і зимостійких сортів твердої озимої пшениці не дала 
практичного результату. Наступний етап створення сортів 
твердої озимої пшениці бере початок восени 1945 року в Се-
лекційно-генетичному інституті (м. Одеса).на основі інтрогре-
сивної гібридизації під науковим керівництвом та безпосеред-
ньою участю академіка Ф.Г.Кириченко (18). 

 МЕТА  
 Дослідити ефективність різних типів схрещувань на осно-

ві внутрішньовидової та міжвидової гібридизації і залучення 
різноманітного вихідного матеріалу в селекції твердої озимої 
пшениці на підвищення адаптивності до стресових умов до-
вкілля та їх продуктивності. 

 ПИТАННЯ  ДО  РОЗГЛЯДУ   
 Розглядаються підходи та методи залучення вихідного 

матеріалу для збагачення генотипової мінливості при різних 
типах схрещування гексаплоїдних і тетраплоїдних видів пше-
ниці в процесі створення нових високо адаптованих до місце-
вих агрокліматичних умов вирощування сортів твердої озимої 
пшениці. 

 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ЧАСТИНА  
 Вихідним матеріалом послужили високозимостійкі сорти 

м'якої озимої пшениці Одеська 3, Одеська 12, Одеська 16 та 
середньозимостійкі Ворошиловська й Ковейл. Ці сорти схре-
щували з поширеними на той час сортами твердої ярої пше-
ниці Мелянопус 37 і Мелянопус 69, а також продуктивними 
формами Гордейформе 180, Гордейформе 26194 і Гордей-
форме 26200. Гібридизація виконувалась по 53 комбінаціях 
при вільному запиленні на ізольованих ділянках. В результаті 
отримано 6 тисяч насінин на основі яких розпочата селекцій-
на робота з твердою озимою пшеницею. На перших етапах не 
тільки було вирішено проблема створення господарсько-
цінних форм нової культури, а й уточнили цілий ряд методич-
них і теоретичних питань: 

•  для формування озимості та зимостійкості при інтрогреси-
вній гібридізації важливе значення має добір материнського 
сорту: гібриди мають більшу зимостійкість у тому разі, коли до 
гібридизації включають більш морозо- і зимостійкі сорти м'якої 
озимої пшениці; 

•  гібридне насіння від простих схрещувань дає більшу кіль-
кість сходів порівняно з реципрокними комбінаціями, а росли-
ни більш життєздатні, коли за материнську форму береться 
м'яка озима пшениця; 

•  з метою підвищення врожайності та зимостійкості форм 
твердої озимої пшениці необхідно проводити її беккрос з зи-
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мостійкими сортами м'якої озимої пшениці: морозо- та зимо-
стійкість одержаних гібридів в результаті насичуючих схрещу-
вань будуть тим вищі, чим вищі ці показники як твердої так і 
м'якої озимої пшениці, що залучені до схрещування. 

 Згідно наукових праць академіка Кириченка, селекційна 
робота з твердої озимої пшениці за використаними методами 
і змістом, складалась з трьох етапів: 

• перший (1945-1950 рр.): створення форм твердої озимої 
пшениці та вирішення ряду методичних питань; 

• другий (1950-1959 рр.): форми твердої озимої пшениці від 
простих інтрогресивних схрещувань повторно насичували 
кращими морозо- і зимостійкими сортами м'якої озимої пше-
ниці, добре пристосованими до агрокліматичних умов степо-
вої зони України; 

• третій (1957-1970 рр.): селекційна робота велась переваж-
но на основі гібридизації різноманітних у біологічному та гос-
подарському відношенні сортів і форм твердої озимої пшени-
ці, створених раніше в Селекційно–генетичному інституті. 

На перших етапах селекційної роботи головним завдан-
ням було створення достатньо зимостійких форм твердої 
озимої пшениці. Міжвидова гібридизація високозимостійких 
сортів м'якої озимої пшениці Одеська 3 і Одеська 12 з сорта-
ми і формами твердої ярої пшениці дозволила отримати пе-
рші форми твердої озимої пшениці.  

Наступне схрещування сорту Одеська 3 та одержаних 
форм твердої ярої пшениці дозволило виділити в сувору зиму 
1955/56 років досить зимостійкі лінії цієї культури, що послу-
жили основою для перших районованих (Кримська, Миколаїв-
ська, Одеська та Херсонська області) сортів Мічурінка і Ново-
мічуринка. Методом переривчастого беккросу (F5 Одеська 3 х 
Гордейформе 26194) х Одеська 3 створено також сорт Оде-
ська янтарна. 

Велика кількість перспективних форм твердої озимої пше-
ниці розрізнялася господарсько-біологічними ознаками (круп-
ність зерна та його якість, зимостійкість та посухостійкість 
продуктивність та стійкість до поширених хвороб та інше) до-
зволила розпочати селекцію цієї культури на основі внутріш-
ньовидової гібридизації. В результаті таких схрещувань виве-
дено сорт Одеська ювілейна, що був районований в Микола-
ївській і Одеській областях та Румунії. 

Таким чином, на основі інтрогресивної гібридизації були 
покращені адаптивні властивості твердої озимої пшениці за 
рахунок генного матеріалу м’якої озимої пшениці, що підтвер-
джується результатами електрофорезу запасних білків (19). 
Шляхом переривчастих беккросів та складних схрещувань 
були виведені перші сорти нової с.-г. культури – твердої ози-
мої пшениці. В умовах степової зони України, при складних 
агрокліматичних умовах вирощування, вони успішно конкуру-
вали з поширеними на той час сортами м'якої озимої пшениці 
Одеська 3, Одеська 16, Білоцерківська 198 та іншими. 

З моменту створення першого сорту твердої озимої пше-
ниці й до нашого часу Селекційно-генетичним інститутом до 
державного сортовипробування було передано 39 сортів тве-
рдої озимої пшениці. За результатами випробування 25 були 
занесені до Реєстру сортів рослин різних країн. З них в Ре-
єстр України занесено 22, Російської Федерації та Болгарії по 
3, Молдови, Румунії та Угорщини по 2, Казахстан, Киргизстан, 
США, Таджикистан та Узбекистан – 1 сорт. 

 В Реєстрі сортів рослин України на сьогодні налічується 
19 сортів озимої твердої пшениці. З них 15 (Айсберг одеський, 
Алий парус, Дельфін, Аргонавт, Перлина одеська, Золоте ру-
но, Лагуна, Гардемарин, Бурштин, Континент, Таврида, Крей-
сер, Лінкор, Босфор і Гавань) селекції Селекційно-гене-
тичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та 
сортовивчення (м. Одеса), Дніпряна і Касіопея селекції інсти-
туту землеробства південних регіонів (м. Херсон), Харківська 
32 – інститут рослинництва (м. Харків), Леукурум 21 – інститу-
ту с.-г. ім. Лук'яненка (м. Краснодар). Таким чином сорти тве-
рдої озимої пшениці СГІ-НЦНС серед районованих в Україні 
складають близько 80,0, а серед поширених в виробництві 
понад 99,0% .  

Протягом цього періоду в Україні відбулося 6 сортозмін 
(табл. 1). У порівнювальних умовах випробування сортів тве-
рдої озимої пшениці різних років районування встановлено, 
що врожайність її зросла на 43,6 ц/га, або на 148,8 %. Це зро-

зуміло, оскільки для успішного впровадження у виробництво 
нової с.-г. культури в першу чергу необхідно було підняти її 
продуктивність на рівень розповсюджених сортів м'якої озимої 
пшениці. У зв'язку з цим селекційна робота на підвищення 
врожаю зерна створюваних сортів твердої озимої пшениці 
велась у різних напрямах. Найбільш ефективними виявились 
пошуки, спрямовані на зниження висоти рослин і відповідно 
на збільшення зернової частини в загальному біологічному 
врожаї нових сортів. 
ТАБЛИЦЯ 1. УРОЖАЙ ЗЕРНА ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ РІЗНИХ 
СОРТОЗМІН В ПОРІВНЯЛЬНОМУ СОРТОВИПРОБУВАННІ СГІ 
НЦНС В 2007-2010 РР. (ПОПЕРЕДНИК – ЧОРНИЙ ПАР) 

Перевищення над                  
сортозміною, ц/га Сорто-

зміна Сорт Роки вирощування 
у виробництві 

Середній 
урожай зер-
на, ц/га першою попередньою

І 
Мічурінка 
Новомічурінка 

1960-1968 
1963-1970 

29,3 
- 
 

- 
2,8 

ІІ 
Рубіж 
Одеська ювілейна 

1969-1975 
1972-1980 

34,3 5,0 5,0 

ІІІ 
Парус 
Корал одеський 

1983 
1985 

52,3 23,0 18,0 

IV 
Айсберг одеський 
Алий парус 

1990 
1993 

59,9 30,6 7,6 

V 

Дельфін 
Аргонавт 
Перлина одеська 
Золоте руно 
Лагуна 

1999 
2001 
2001 
2004 
2005 

67,0 37,7 7,1 

VI 

Гардемарин 
Бурштин 
Континент 
Таврида 
Крейсер 
Лінкор 
Босфор 
Гавань 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2010 
2011 
2011 

72,9 43,6 5,9 

Таким чином, в результаті селекції твердої озимої пшениці 
з залученням в рекомбінаційний процес генів карликовості 
дозволив практично підвищити її потенціал продуктивності в 
2-2,5 рази. Нами використовувалися різні донори карликовос-
ті Том Пус, Овіачик 65 (сорт твердої ярої пшениці селекції 
CIMMYT, що несе в собі рецесивні гени карликовості від 
японського сорту м'якої озимої пшениці Норін 10) та Карлик 1 
(мутант сорту Безоста 1). В гібридизації з донорами карлико-
вості залучали кращі за морозо- і зимостійкостю сорти твер-
дої озимої пшениці екстенсивного типу: Новомічурінка, Рубіж, 
Одеська ювілейна, Харківська 1, Новинка та інші. 

 Виходячи з того, що донори карликовості мали недостат-
ню (Карлик 1) або зовсім низьку зимостійкість (Оviachik 65), 
частина рослин F1 i F2 (короткостеблові рослини) знову 
схрещували з кращими за зимостійкостю, високорослими сор-
тами твердої озимої пшениці. На основі цих схрещувань у на-
ступні роки було дібрано велику кількість короткостеблових 
ліній твердої озимої пшениці з високою продуктивністю та 
комплексом господарсько- цінних ознак і властивостей. 

Кращі з них було передано в різні роки до державного 
сортовипробування: Парус (1979) і Корал одеський (1981). Які 
відповідно в 1983 та 1985 роках занесено до Реєстру сортів 
рослин Радянського Союзу. В результаті створення цих сортів 
продуктивність твердої озимої пшениці підвищилась порівня-
но з першими районованими сортами Мічурінка і Новомічурін-
ка на 23 ц/га, а відповідно до сортів, що знаходилися на той 
час в виробництві – на 18 ц/га ( Табл. 1). 

Досягнуто такий результат завдяки зниженню висоти 
пшеничної рослини до 85-90 см, а також збільшенню маси зе-
рна з колосу на 0,35, маси зерна з рослини - 0,7, крупності зе-
рна – 14,9 г. Крім того продуктивна кущистість цих сортів під-
вищилась на 0,15 шт. Це стало можливим в наслідок пере-
розподілу пластичних речовин у процесі онтогенезу на ко-
ристь зернової частини від загального біологічного врожаю, 
що підтверджується збиральним індексом (Табл.2).  

Так співвідношення перед збиранням врожаю між загаль-
ною біологічною масою рослин та її зерновою частиною з 1 м2 
у високорослих сортів становило 0,19-0,27, а у сортів Парус і 
Корал одеський – відповідно 0,60 та 0,59. Тобто зернова час-
тина в загальному біологічному врожаї зросла в 2,2-3,1 рази.  
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ТАБЛИЦЯ 2. ПОКАЗНИКИ СТРУКТУРИ УРОЖАЮ СОРТІВ ТВЕРДОЇ 
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ СГІ-НЦНС ЗАНЕСЕНИХ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ 
РОСЛИН УКРАЇНИ ЗА ОСТАННІ 50 РОКІВ, СЕРЕДНЄ ЗА 2008-2012 
РР. 

Врожайність, кг / 1 м2 
Сорт Висота рос-

лин, см 
Стійкість 
до виля-
гання, бал соломи зерна біомаси 

Збираль-
ний індекс 

Новомічуринка 132,7  1,65 0,31 1,96 0,19 
Рубіж 128,5  1,78 0,45 2,23 0,25 
Одеська ювілейна 143,9  1,86 0,49 2,35 0,27 
Парус 86,7  1,35 0,82 2,17 0,60 
Корал одеський 88,6  1,37 0,82 2,19 0,59 
Айсберг одеський 93,6  1,80 0,87 2,67 0,48 
Алий парус 94,6  1,79 0,94 2,73 0,52 
Дельфін  99,1  1,95 0,82 2,77 0,42 
Аргонавт 97,7  1,98 0,93 2,91 0,47 
Перлина одеська 96,4  2,02 0,94 2,96 0,46 
Золоте руно 102,8  1,92 0,79 2,71 0,41 
Лагуна 93,0  2,02 0,87 2,89 0,43 
Гардемарин 98,2  2,15 0,93 3,08 0,43 
Бурштин 101,6  1,96 1,03 2,99 0,52 
Континент 94,4  1,86 0,90 2,76 0,48 
Таврида 95,1  1,90 0,93 2,83 0,49 
Крейсер 101,1  2,05 0,94 2,99 0,46 
Лінкор 93,3  1,95 0,87 2,82 0,45 
Босфор 104,4  2,02 0,91 2,93 0,45 
Гавань 106,8  2,02 0,93 2,95 0,46 

Створення перших напівкарликових сортів Парус та Корал 
одеський дозволило значно підняти потенціал продуктивності 
твердої озимої пшениці, але все-таки вони мали недостатній 
рівень стійкості до несприятливих умов довкілля, що в біль-
шості років досить характерно для агрокліматичних умов Пів-
нічного Причорноморья. Тому потрібно було шляхом селекції 
покращити адаптивні властивості у нових сортів твердої ози-
мої пшениці. Для цього використали ступінчасту гібридизацію 
уже створених напівкарликових форм з іншими високоросли-
ми сортами твердої озимої пшениці.  

В результаті були створені перші високо адаптовані до 
несприятливих умов сорти твердої озимої пшениці Айсберг 
одеський (1985) та Алий парус (1990). Ці сорти уже понад 20 
років використовуються у виробництві Степу і Лісостепу Укра-
їни та інших держав. Крім цих сортів до Реєстру рослин Укра-
їни було занесено також сорти Дельфін, Аргонавт, Перлина 
одеська, Золоте руно, Лагуна які характеризуються підвище-
ним урожаєм та якістю зерна, добре реагують на високий аг-
рофон і мають комплексну стійкість до поширених хвороб. 
ТАБЛИЦЯ 3. ВРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ТА ТВЕРДОЇ 
ПШЕНИЦІ В ПОРІВНЯЛЬНИХ УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ 
(2010 Р.) 

Установа, досліджувана 
культура Попередник 

Кількість 
досліджу-
ваних сор-
тів, шт. 

Середній 
урожай 
зерна,ц/га 

Лімітні ко-
ливання, 
ц/га 

Кримський інститут АПВ 
- озима м’яка пшениця 
- озима тверда пшениця 

 
чорний пар 

-“- 

 
75 
6 

 
29,4 
34,8 

 
17,8 – 40,0 
32,7 – 36,5 

Одеський інститут АПВ 
- озима м’яка пшениця 
- озима тверда пшениця 

 
зайнятий пар 

-“- 

 
32 
5 

 
59,6 
63,1 

 
45,3 – 68,1 
56,2 – 68,5 

Інститут рису Херсонська обл. 
- озима м’яка пшениця 
- озима тверда пшениця 

 
зрошення 

-“- 

 
50 
8 

 
60,8 
62,7 

 
49,3 – 75,3 
50,5 – 72,6 

Покращення в урожаї зерна цих сортів в першу чергу по-
в'язано з підвищеним урожаєм біомаси (+0,62 кг/1м2). Незва-
жаючи на зниження збирального індексу (-13,9) у нових сортів 
підвищилася кількість зерен з головного колосу (+6,2 шт.) та 
інших продуктивних колосків рослини (+0,09 г). Крім того, по-
кращився темп наливу зерна (сорти виколошувалися та до-
зрівали пізніше), дещо підвищилася і натура зерна за рахунок 
більшої його вирівненості. Завдяки цим показникам урожай 
зерна вказаних вище сортів збільшився на 0,06 кг/1м2 порів-
няно з сортами Парус та Корал одеський. 

Характерно, що у сортів твердої озимої пшениці занесе-
них до Реєстру в останні роки (2006-2011) Гардемарин, Бурш-
тин, Континент, Таврида, Крейсер, Лінкор, Босфор і Гавань 
зростання врожаю зерна також йшло за рахунок наростання 
біомаси (+0,12 кг/1 м2), збільшення зерен к колосі та всіх ко-
лосах з 1 м2 (+0,05 кг/1 м2) та деяке покращення ´(-2,8 г.). Крім 
того, сучасні генотипи твердої озимої пшениці мають на 2-3 
дні більший період вегетації.  

Вивчення в наукових установах НААНУ в екологічному 
випробуванні сучасних сортів м’якої озимої пшениці з різних 
селекційних центрів країни та сортів твердої озимої пшениці 
селекції СГІ-НЦНС показало, що нові сорти твердої озимої 
пшениці знаходиться на рівні м’якої за урожаєм зерна. І хоч 
окремі сорти м'якої озимої пшениці формували врожай зерна 
на 2,7-3,5 ц/га більше за кращі сорти твердої озимої пшениці 
все-таки середня продуктивність цих культур в дослідах прак-
тично не різнилася між собою (Табл. 3). 

Таким чином, для степової та лісостепової зон України 
створені та занесені до Державного Реєстру сортів рослин 
низка високопродуктивних сортів твердої озимої пшениці, які 
за відповідних агрокліматичних умов спроможні забезпечу-
вати в виробництві збори зерна на рівні 75-90 ц/га. Сорти 
твердої озимої пшениці селекції СГІ-НЦНС за реакцією на 
агрофон і за своїми біологічними характеристиками можливо 
умовно розділити на 3 групи: 

1. Універсального використання – Айсберг одеський, Алий 
парус, Бурштин, Крейсер та Босфор вирізняються високою 
екологічною пластичністю і сталістю урожаїв зерна при виро-
щуванні на різних агрофонах. 

2. Короткостеблового типу (95-110 см) для вирощування за 
інтенсивною технологією по кращих попередниках – Аргонавт, 
Дельфін, Золоте руно, Таврида, Лінкор та Гавань. Ці сорти 
добре реагують на покращення агрофону та формують висо-
коякісне зерно. 

Напівкарликові сорти Перлина одеська, Лагуна, Континент 
та Гардемарин більше всього пристосовані для вирощування 
за інтенсивною технологією і в умовах зрошення. Характери-
зуються високою стійкістю до вилягання та забезпечують ви-
соку віддачу за умов покращення агрофону. 

 ВИСНОВКИ  
 В результаті інтрогресивної гібридизації між сортами м'я-

кої озимої пшениці та генотипами ярих і факультативних 
форм твердої пшениці було створено нову с.-г. культуру тве-
рду озиму пшеницю. Систематичне покращення перших ство-
рених сортів твердої озимої пшениці, розпочате під керівниц-
твом академіка Ф.Г.Кириченко, за допомогою інтрогресії генів 
карликовості, покращенні квіткової фертильності, залученню 
зародкової плазми з високим генетичним потенціалом уро-
жаю зерна та широкої адаптивності дозволило створити якіс-
но нову архітектоніку пшеничної рослини.  

Успішне виконання селекційної програми з твердої озимої 
пшениці в СГІ-НЦНС призвело до створення нових високо-
продуктивних, стійких до абіотичних та біотичних факторів 
довкілля сортів твердої озимої пшениці з високими показни-
ками якості зерна для макаронного і круп'яного виробництв. 
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СЕЛЕКЦІЙНО- ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ– НЦНС НААНУ 

НОВІ СОРТИ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ВИСОКОІНТЕНСИВНОГО 
ТА НАПІВІНТЕНСИВНОГО ТИПІВ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ                     
У СТЕПОВІЙ ТА ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНАХ УКРАЇНИ 

У степовій та лісостеповій зонах України залежно від технологій 
вирощування та загального рівня агротехніки в додаток до раніш 
впроваджених сортів рекомендуються нові високоінтенсивні, інтен-
сивні та напівінтенсивні сорти, які успішно пройшли держсортовип-
робування і мають суттєві переваги перед сортами-стандартами за 
показниками: урожайність, технологічні якості зерна, морозо-
зимостійкість, стійкість до хвороб та інше. 

Для запровадження у насінницькій системі і в майбутньому това-
рному виробництві рекомендуються нові сорти: Дюк Отаман, Турун-
чук, Бунчук, Ужинок, Жайвір, Ватажок, Небокрай, Зорепад, Пилипівка. 

Озима м’яка пшениця вже понад 80 років (за винятком ро-
ків війни) за площами посіву постійно займає перше місце в 
Україні серед зернових культур. Їй також належать і перші мі-
сця за урожайністю та валовими зборами зерна. Але варто 
відзначити, що за цей же період були 4 роки, коли через заги-
бель посівів при несприятливих умовах зимівлі збиральна 
площа пшениці, як і інших зимуючих зернових культур, різко 
скорочувалась. У зв’язку з цим поставало питання про підви-
щення вимог до морозо-зимостійкості сортів при їх району-
ванні. 

Несприятливі посушливі умови літа та осені 2011 року і 
особливо великі морози та безсніжжя в 2012 році у південних 
районах України призвели до масової загибелі посівів озимої 
пшениці, що ще раз підтвердило важливість генетичної озна-
ки морозостійкості сортів. Стосовно стійкості до повітряної і 
ґрунтової посух та до інших екстремальних чинників зокрема 
до різних видів хвороб, то в Україні, особливо у Степу та Лі-
состепу ці ознаки сортів мають не менш важливе значення, 
ніж морозо-зимостійкість.  

Зважаючи на існування негативної кореляції між морозо-
стійкістю та урожайністю, селекціонери та фахівці з сортови-
пробування часто йшли по шляху використання високовро-
жайних, але недостатньо морозостійких сортів. Особливо ча-
сто це було при районуванні або при неофіційному завезенні 
сортів іноземної селекції південно-європейских та західно-
європейких екотипів.  

У державному реєстрі сортів рослин України – документі, 
де офіційно засвідчується придатність сортів для практичного 
використання, наявно понад 250 сортів озимої пшениці. Крім 
зон районування – Степ, Лісостеп, Полісся в цьому документі 
окремо виділяються сорти звичайні та напівкарлики. Цих да-
них недостатньо для вдалого добору сортів для конкретних 
господарств, особливо з урахуванням прийнятих технологій 
вирощування, родючості полів, тощо.  

Саме з цією метою бажано мати більш детальну характе-
ристику існуючих сортів за комплексом їх господарсько-
корисних ознак та цінних біологічних особливостей.  

Залежно від ступеня розвитку елементів продуктивності, 
морфологічної структури рослин, потенціальної продуктивно-
сті і, що особливо важливо, від здатності реалізувати рівень 
родючості ґрунту сорти умовно поділяються на високоінтен-
сивні, інтенсивні, напівінтенсивні та універсальні типи. З точки 
зору оцінки цих типів їх не можна розглядати з одного боку як 
примітивні, а з другого боку, як більш досконалі в селекційно-
му відношенні сучасні сорти. Усі вони потрібні для господар-
ського використання при умові раціонального розміщення їх 
відповідно до ґрунтово-кліматичної зони, природної родючості 
ґрунтів, рівня агротехніки, наявності добрив, інтенсивності 
технології вирощування, тощо. 

В усьому світі тенденція розвитку іде у напрямі переходу 
від екстенсивних до високоінтенсивних технологій землероб-
ства, хоча й бувають в процесах удосконалення деякі спро-
щення агротехнічних прийомів, але при цьому всі чинники ро-
сту, розвитку і захисту рослин від шкідників, хвороб та впливу 
екстремальних абіотичних чинників постійно покращуються. 
За підрахунками ФАО у розвинених країнах світу у комплексі, 
що сприяє збільшенню виробництва продуктів харчування, 
провідне місце належить генетичному чиннику, тобто впрова-

дженню у виробництво нових сортів і гібридів, які відповіда-
ють високим рівням технологій вирощування. 

Для конкретних технологій вирощування повинні підбира-
тися сорти, які найбільше пристосовані саме для таких умов. 
Спадковий рівень інтенсивності сорту і адекватність техноло-
гій вирощування – основна умова ефективного використання 
генетичного потенціалу. Особливо це стосується їх урожай-
ності. Варто відзначити, що останнє десятиріччя селекційне 
покращення озимої пшениці характеризувалося значними ус-
піхами, що можна підтвердити на прикладі сортів, створених у 
лабораторії селекції інтенсивних сортів пшениці Селекційно-
генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавст-
ва та сортовивчення (Табл. 1, 2).  
ТАБЛИЦЯ 1. УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ІНТЕНСИВНОГО ТА НАПІВІН-
ТЕНСИВНОГО ТИПУ (2004-2011 РР., ПОПЕРЕДНИК ЧОРНИЙ ПАР) 

Урожайність 
Сорт, стандарт Тип сорту та стан-

дарту ц/га + до показника стан-
дарту, ц/га 

Одеська 51* (стандарт) напівінтенсивний 56,6 ─ 
Одеська 267* -//- 66,7 +11,0 
Селянка інтенсивний 69,0 +13,4 
Куяльник -//- 75,4 +10,2 
Повага -//- 70,4 +14,8 
Пошана -//- 65,8 +10,2 
Ніконія -//- 66,3 +10,7 

НСР05  0,45  
* - сорт виведений академіком Д.О. Долгушином 

Наведені в таблиці 1 сорти у теперішній час широко вико-
ристовуються у степових, лісостепових районах України, в 
Молдові, Росії, Узбекистані та інших країнах. Серед них Оде-
ська 267 поки що лишається єдиним сортом напівінтенсивно-
го типу, який обґрунтовано висівається по гірших попередни-
ках та при вимушених відхиленнях від оптимальних календа-
рних строках сівби, що часто буває через посуху та пізнє зві-
льнення поля від попередника. Одеська 267 заслуговує на 
увагу ще й завдяки її високій зимостійкості.  

Такою ж високою зимостійкістю виділяється серед інтен-
сивних сортів степового екотипу Ніконія та Повага. Сорти ви-
сокоінтенсивного типу дещо поступаються перед сортами уні-
версального та напівінтенсивного типів, але й вони за цим по-
казником у більшості випадків належать до вищесередньої 
групи, тобто перевершують сорти західно-євпропейського по-
ходження.  

Наведені в таблиці 1 дані свідчать про те, що сорти, впро-
ваджені у виробництво у минулі роки, ще заслуговують на їх 
широке використання. Проте нагальною потребою повстає 
питання про використання нових селекційних досягнень. 
ТАБЛИЦЯ 2 .УРОЖАЙНІСТЬ НОВИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ 
ПШЕНИЦІ, ЗАНЕСЕНИХ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОС-
ЛИН УКРАЇНИ. (2011 Р., ПОСІВ ПО ЧОРНОМУ ПАРУ) 

Сорт, стандарт Тип сорту Урожайність, 
ц/га 

Рік реєстрації 
сорту 

Дюк високоінтенсивний 70,3 2008 
Отаман напівінтенсивний 70,1 2008 
Турунчук інтенсивний 72,3 2008 
Красень інтенсивний 77,4 2008 
Польовик напівінтенсивний 72,4 2009 
Бунчук високоінтенсивний 74,2 2009 
Жайвір високоінтенсивний 79,3 2010 
Ужинок інтенсивний 72,1 2010 

Ватажок високоінтенсивний  
напівкарлик 72,5 2011 

Зорепад високоінтенсивний 73,8 2011 
Пилипівка напівінтенсивний 72,4 2011 
Вікторія од. (стандарт) універсальний 70,2 1998 
Одеська 267 (стандарт) напівінтенсивний 65,5 1997 

Нові сорти високоінтенсивного, інтенсивного та напівінте-
нсивного типів у порівнянні їх за врожайністю з новими стан-
дартами, хоча й не мають таких великих переваг, як це було у 
сортів селекції минулого десятиріччя, але вони стабільно пе-
ревершують за показниками сорти-стандарти напівінтенсив-
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ного і універсального типів Одеська 267 та Вікторія одеська 
(Табл. 2). 

Найбільш суттєвими перевагами сортів напівінтенсивного 
типу нового покоління (Польовик, Отаман, Пилипівка) є те, що 
за показниками урожайності вони досягли рівня інтенсивного і 
універсального типів, зберігши притаманний їм високий рі-
вень морозо-зимостійкості та посухостійкості. 

Наприклад, сорт Пилипівка дуже схожий за усіма основ-
ними параметрами на Одеську 267 і водночас переважає її за 
урожайністю та морозостійкістю. Нові сорти показали високу 
урожайність не тільки у Степу, а й у Лісостепу. Так за даними 
держсортовипробування у цій зоні сорт Ватажок дав середній 
урожай 81,4 ц/га (+11,9 ц/га до стандарту), а Зорепад, Небо-
край і Пилипівка відповідно: 77,1 ц/га (+7,6 ц/га); 77,0 ц/га 
(+7,8 ц/га); 76,0 ц/га (+6,5 ц/га).  

Нові сорти як високоінтенсивного, інтенсивного, так і на-
півінтенсивного типів у більшості випадків за морозостійкістю 
мають суттєві переваги перед розповсюдженими сортами ін-
тенсивного типу і не поступаються перед кращими за цими 
показниками сортам Вікторія, Одеська 267, Ніконія та інші. Це 
підтверджується дослідами з проморожуванням в камерах 
штучного клімату рослин, вирощених у полі за оптимального 
строку сівби в умовах 2011-2012р. (Табл. 3). 
ТАБЛИЦЯ 3. МОРОЗОСТІЙКІСТЬ НОВИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ 
ПШЕНИЦІ 

Сорт, стандарт Тип сорту % живих рослин після  
проморожування при t -17°С 

Одеська 267 (стандарт) напівінтенсивний 34,9 
Ніконія (стандарт) інтенсивного 41,2 
Вікторія (стандарт) універсальний  60,6 
Дюк  високоінтенсивний 64,3 
Отаман напівінтенсивний 60,5 
Турунчук інтенсивний 48,7 
Красень інтенсивний 39,5 
Польовик напівінтенсивний 52,6 
Бунчук високоінтенсивний 39,9 
Жайвір високоінтенсивний 55,5 
Ужинок інтенсивний 56,6 

Ватажок високоінтенсивний 
напівкарлик 72,2 

Зорепад високоінтенсивний 64,3 
Небокрай інтенсивний 60,6 
Пилипівка напівінтенсивний 45,8 

Всі нові сорти незалежно від типу їх інтенсивності за пока-
зниками якості зерна належать до сильних, а Жайвір, Ужинок, 
Небокрай, Зорепад – до надсильних. Так, за даними держсо-
ртовипробування у 2011 році сорти Жайвір і Ужинок досягли 
рекордних показників сили для сортів озимої пшениці (W о.а. 
= 450-500). 

Добазове, базове та елітне насінництво зосереджено пе-
реважно у південних степових областях України. На жаль, 
саме у цій зоні зима 2011-2012 року видалася вкрай несприя-
тливою для зимівлі озимих культур. Голомороз тут досягав -
27-29°С, а критичні температури у вузлі кущення опускалися 
нижче -17-19°С. Такі температури та недостатній розвиток 
рослин на початку зими через посуху викликали масову заги-
бель посівів в тому числі і насінницьких категорій. У зв’язку з 
цим господарствам, науковим і керівним органам потрібно за-
безпечити збереження максимально можливої кількості задо-
вільно перезимувалих посівів та раціонально використати під 
посів 2012 року державні резерви та страхові фонди насіння 
озимої пшениці і у першу чергу нових сортів. 

Нові сорти озимої м’якої пшениці високоінтенсивного і на-
півінтенсивного типів суттєво переважають за врожайністю, 
морозостійкістю та технологічними якостями зерна сорти по-
передніх сортозмін. Вони заслуговують на швидке впрова-
дження у виробництво. Сорти напівінтенсивного типу рекоме-
ндуються для звичайних технологій вирощування, а сорти ви-
сокоінтеінтенсивного типу – відповідно для інтенсивних тех-
нологій вирощування переважно по кращих попередниках. 

 СОРТИ  ОЗИМОЇ  М ’ЯКОЇ  ПШЕНИЦІ  
ДЮК   

Сорт високоінтенсивного типу рекомендується для розпо-
всюдження у степовій зоні. Різновид еритроспермум.  

Урожайність сорту склала 82,3-97,8 ц/га (на 5,1-10,9 ц/га 
вище показників сортів-стандартів). За строками дозрівання 
середньоранній. Рівень морозостійкості вищесередньої. По-
сухо- та спекостійкість добра. Сорт типово короткостебловий 
(85-100см). Стійкість до вилягання та осипання високі. Дюк 

має польову стійкість та толерантність до бурої, жовтої та 
стеблової іржі. Борошнистою росою уражується середньо.  

За якістю зерна сорт належать до групи сортів сильної 
пшениці: (вміст білка до 13,2-14,3%, клейковини 27,4-28,5%, 
вихід борошна 74%, сила борошна W = 370-400 о.а., об’єм 
хліба із 100 г борошна 1380-1420 см3, загальна оцінка хліба 
4,6 - 5,0 балів.  

Агротехнічні вимоги: добре реагує на поліпшення умов 
вирощування. Бажано застосовувати інтенсивну технологію, 
але сорт суттєво не знижує урожай при застосуванні звичай-
ної технології. При кореневому підживленні та додаванні азо-
ту в розчин при обробці рослин проти клопа-черепашки збі-
льшує урожай та поліпшує властивості борошна. Добре оку-
повує застосування мікроелементів та стимуляторів росту. 

Особливості сорту: степового екотипу, здатний менше ре-
агувати на мінливі погодні умови, кущистість середня, а тому 
норму висіву при пізніх строках сівби можна збільшити на 5-
10%.  

БУНЧУК  
Сорт належить до високоінтенсивних сортів степової еко-

логії. Придатний для вирощування на різних агрофонах. Уро-
жайність сорту 72,3-89,4 ц/га. Найважливішим елементом 
структури його врожаю при вирощуванні за інтенсивною тех-
нологією є висока продуктивна кущистість (від 620 до 820 
стебел на 1 м2). За тривалістю вегетаційного періоду сорт се-
редньоранній. Завдяки короткому стеблу Бунчук стійкий до 
вилягання, незважаючи на високу кущистість. Морозостійкість 
вище середньої, посухостійкість та спекостійкість високі. 

Технологічні якості зерна відмінні – сорт належить до гру-
пи сильної пшениці: (вміст білка 12,4-13,7 %, клейковини 27,6-
32,1 %, сила борошна W=340-420 о.а., об’єм хліба із 100 г бо-
рошна 1440-1720 см3, загальна оцінка хліба 4,8-5,2 бала. 

Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування за 
інтенсивною і звичайною технологією у степовій зоні. Сорт 
добре реагує на підвищений агрофон, в тому числі на попе-
редники і мінеральні підживлення. 

Особливості сорту: сорту Бунчук притаманне ериктоїдне 
розташування листя, що забезпечує їм краще освітлення і 
аерацію повітрям. У зв’язку з чим норму висіву можна збіль-
шувати на 5-10%. 

Насінництво сорту загальноприйняте для короткостебло-
вих сортів озимої пшениці. При сортовому засміченні посівів 
високорослі домішки швидко накопичуються в репродукціях, 
тому у добазових і елітних ланках насінництва сортові пропо-
лки повинні бути дуже ретельні.  

ТУРУНЧУК   
Сорт створено шляхом складних схрещувань з наступним 

індивідуальним добором. Він належить до інтенсивного типу. 
Різновидність еритроспермум. За роки випробування урожай-
ність його становила 63,2-94,8 ц/га що на 9,3-14,5 % вище со-
рту-стандарту Вікторія одеська.  

Турунчук середньоранній або скоростиглий. Висота рос-
лини 105-110см. Морозозимостійкість вища за показники сор-
тів-стандартів. Посухо- та спекостійкість високі, тому сорт до-
бре адаптований до умов південної зони. Має високу стійкість 
до вилягання та висипання. Стійкість до бурої, жовтої та 
стеблової іржі добра – 6-7 балів, слабо уражується борошни-
стою росою, сажками, кореневими гнилями та фузаріозом ко-
лосу.  

За показниками технологічних якостей зерна Турунчук на-
лежать до групи сортів сильної пшениці. Вміст білка 12,8-
14,0%, клейковини 25,5-28,1 %. Фізичні властивості тіста дуже 
високі (W = 360-380 о.а.), загальна оцінка хліба 4,8-5,0 балів.  

Агротехнічні вимоги: рекомендується для загально прийн-
ятих технологій вирощування. Небажано використовувати 
для дуже ранніх строків сівби.  

ОТАМАН   
Отаман створено методом гібридизації з наступним бага-

торазовим індивідуальним добором. Сорт належить до напів-
інтенсивного типу. Різновидність – еритроспермум. Середня 
врожайність нового сорту в дослідах з сортовипробування за 
шість років становила 65,4-94,6 ц/га, що на 8,8-10,5% вище 
показників сорту-стандарту Вікторія одеська.  

Отаман середньоранній за скоростиглістю. Висота росли-
ни 100-105 см. Морозо-зимостійкість вище за середні показ-
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ники сортів-стандартів. Посухо та спекостійкість високі. Стій-
кість до вилягання, висипання та проростання зерна на пні 
високі. Стійкість до листостеблових хвороб: до бурої та жов-
тої іржі – 7-8 балів, добра до твердої сажки; слабо уражується 
борошнистою росою, стебловою іржею, кореневими гнилями 
та фузаріозом колосу.  

За технологічними якостями зерна сорт Отаман належать 
до групи сортів сильної пшениці. Фізичні властивості тіста ви-
сокі (W = 320-390 о.а.). Вміст білка до 13,5%, клейковини до 
26,2%., загальна оцінка хліба 4,7 - 4,9 балів.  

Агротехнічні вимоги: Отаман рекомендується для загаль-
но прийнятих технологій вирощування. Строки сівби та норми 
висіву звичайні для зони вирощування. 

УЖИНОК   
Сорт належить до інтенсивного типу степової екології. 

Рiзновид еритроспермум.  
За даними державного сортовипробування урожайність 

сорту склала у Степу 74,3 ц/га (+15,5 ц/га); у Лісостепу – 69,0 
ц/га (+4,9 ц/га); у Поліссі – 61,1 ц/га (+8,0 ц/га).  

За тривалістю вегетаційного періоду середньораннiй. Ро-
слина середньоросла (85-95 см). Морозостiйкiсть вищесеред-
ньої. Стійкість до грибних захворювань підвищена. Зимо-
стiйкiсть та жаростiйкiсть високi. Стiйкий до вилягання, оси-
пання та проростання на пні. 

За показниками якості зерна Ужинок належить до групи 
надсильних сортів. Сила борошна у зразків з різних регіонів 
країни коливалась від 405 до 516 о.а., вмiст клейковини 26,5-
28,7%. Загальна оцiнка хлiба 5,0 балів.  

Агротехнічні вимоги: сорт інтенсивного типу, рекоменду-
ється для вирощування за інтенсивною та звичайною техно-
логіями. Добре реагує на азотні добрива підвищенням уро-
жайності та покращенням технологічних якостей зерна. Сере-
дньо чутливий до змін строків сівби. 

ЖАЙВІР  
Сорт степової екології належить до висоінтенсивного ти-

пу. Рiзновид еритроспермум. Врожайність за роки конкурсного 
сортовипробування була 71,4-89,3 ц/га, що на 5,4-11,7% пе-
ревищує показники стандарту. Потенціальна врожайність до-
сягає 115 ц/га. 

Середньораннiй, тривалiсть вегетацiйного перiоду 282-
290 днів. Висота рослини 85-100 см. Морозостiйкiсть вищесе-
редньої. Стійкість до грибних захворювань висока (8-9 балів). 
Зимостiйкiсть, посухо- та жаростiйкiсть високі. Стійкий до ви-
лягання, осипання та проростання на пні. 

За показниками якості зерна Ужинок належить до групи 
надсильних сортів. Сила борошна 396-482 о.а., вміст клейко-
вини 27,5-29,5%, білка 13,0-14,0%, вихід борошна 73%. Зага-
льна оцінка хліба 5,0 балів.  

Агротехнiчнi вимоги: Жайвір рекомендується для звичай-
них i кращих умов вирощування (інтенсивні технології, кращі 
попередники). Добре реагує на азотні добрива підвищенням 
урожайності та покращенням технологічних якостей зерна.   

Особливість сорту: Жайвір негативно реагує на дуже ран-
ні строки сівби. Рекомендується для вирощування у степовій 
зоні України. 

ВАТАЖОК  
Сорт Ватажок степової екології належить до високоінтен-

сивного типу.  
За роки конкурсного сортовипробування урожайність його 

складала 79,7 – 88,7 ц/га (на 6,8-10,1 ц/га вище показників со-
ртів-стандартів). Сорту властива висока озерненість колосу. 
Потенціальна врожайність досягає 100 ц/га. 

За тривалістю вегетаційного періоду Ватажок середньо-
раннiй (278-285діб). Різновид еритроспермум, відноситься до 
короткостеблового типу (85-90 см). Морозозимостiйкiсть ви-
щесередньої. Стійкість до грибних захворювань підвищена. 
Добре адаптований до впливу екстремальних абіотичних та 
біотичних чинників. Високостiйкий до вилягання, осипання та 
проростання на пні. 

За технологічними якостями зерна належить до групи си-
льних сортів. Сила борошна 380-410 о.а., вмiст клейковини 
28,3-28,9%. Загальна оцiнка хлiба 5,0 балів.  

Агротехнiчнi вимоги: Ватажок рекомендується для виро-
щування за інтенсивною та звичайною технологіями, а також 

в умовах зрошення. Добре реагує на азотні добрива підви-
щенням урожайності та покращенням технологічних якостей 
зерна.  Середньо чутливий до змін строків сівби. 

НЕБОКРАЙ  
Сорт інтенсивного типу з підвищеною продуктивною ку-

щистістю. Високоврожайний, урожайність Небокраю в конкур-
сних випробуваннях складає 86,3-94,8 ц/га, що на 5,7-7,4% 
перевищує показники сортів-стандартів. 

Середньоранній, тривалість вегетаційного періоду 288-
290 діб, з середньою потребою в яровизації і з низькою чут-
ливістю до фотоперіоду. Різновид еротриспермум, висота ро-
слини 95-105 см. Морозостійкість вища середньої, посухо- та 
жаростійкість високі. З високою стійкістю до борошнистої роси 
(7 балів), бурої іржі (8 балів), жовтої іржі (8-9 балів) летючої 
сажки (8-9 балів) та вищою за середню до: септоріозу (6-7 
балів), фузаріозу (5 балів) та твердої сажки (4-5 бали). Стій-
кий до вилягання, осипання та проростання на пні. 

За показниками технологічних якостей зерна Небокрай 
належить до надсильних сортів. Сила борошна 410-490 о.а., 
оцінка хліба 5,0 балів. 

Агротехнічні вимоги: придатний для інтенсивних техноло-
гій вирощування. Добре реагує на внесення мінеральних та 
органічних добрив. Підживлення азотом в дозі 60-90 кг/га дію-
чої речовини. підвищує врожай на 4-6 ц/га, вміст білка на 1,4-
1,6 % і силу борошна на 100 о.а.  

На дуже ранній строк сівби реагує негативно. 
ЗОРЕПАД  

Сорт високоінтенсивного типу з потенціалом продуктивно-
сті (до 95-110 ц/га) та доброю стійкістю до екстремальної дії 
біотичних та абіотичних чинників.  

Середньоранній, колоситься на день раніше сорту-
стандарту. Чутливість до фотоперіоду низька, потреба в яро-
визації середня. Різновид еритроспермум, висота рослини 
середня (85-105 см). Жаростійкість та посухостійкість сорту 
Зорепад високі. Морозостійкість вища середньої. Стійкість до 
хвороб: висока до бурої іржі (5-6 балів); жовтої іржі (7-8 балів); 
борошнистої роси (5-6 балів); підвищена до септоріозу та фу-
заріозу (4-5 балів). Стійкість до осипання, вилягання та про-
ростання зерна на пні високі. 

За технологічними якостями зерна Зорепад належить до 
групи надсильних сортів пшениці, за цим показником – один із 
кращих сортів в Україні. Сила борошна до 480-510 о.а., вміст 
білка до 13,2-14,2 %, клейковини 27,3-30,8 %. Загальна оцінка 
хліба – 5,0-5,2 балів. 

Агротехнічні вимоги: добре пристосований для вирощу-
вання як за інтенсивною, так і за звичайною технологіями ви-
рощування. Сорт негативно реагує як на дуже ранні так і на 
пізні строки сівби. Кращі попередники – чисті та зайняті пари, 
зернобобові та просапні культури, багаторічні трави, які рано 
звільнюють поле. Зорепад, один з найпридатніших сортів для 
отримання високоякісного продовольчого зерна. Дуже добре 
реагує на підживлення азотними добривами. При внесенні 
100 кг/га аміачної селітри прибавка врожаю складає до 7-8 
ц/га. 

ПИЛИПІВКА  
Сорт напівінтенсивного типу. Різновид еритроспермум. За 

роки випробувань його урожайність склала 72,4-88,3 ц/га, що 
на 5,6-8,9 ц/га більше показників кращого сорту такого ж типу.  

Пилипівка середньостиглий, середньорослий сорт з висо-
тою рослини 110-112 см. Середьостійкий до вилягання. З ви-
сокою посухо- та жаростійкістю. Морозостійкість сорту висока. 
Стійкість до хвороб: висока до борошнистої роси; до бурої ір-
жі середня. Сажковими хворобами, кореневими гнилями та 
фузаріозом вражається слабо. Стійкість до осипання, та про-
ростання зерна на пні високі. 

За технологічними якостями зерна належить до групи си-
льних сортів пшениці. При вмісті білка 12,8-14,0%, клейковині 
27,3-30,2%  сила борошна досягає 380-450 о.а., загальна оці-
нка хліба 4.8 – 5,0 балів. 

Агротехнічні вимоги: сорт рекомендується для звичайних 
технологій вирощування, може розміщатися по гірших попе-
редниках. Менше, ніж сорти інтенсивного типу, знижує уро-
жайність при відхиленні строків сівби як у бік пізніх, так і ран-
ніх. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ 
НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

Дана редакція уточнює "Методику апробації сортових посівів 
зернових культур" (2009), розроблену на виконання Наказу Міна-
грополітики України від 22 жовтня 2008 р. №685.  
Зміни внесено у зв'язку з приєднанням України до насіннєвих 

програм ОЕСР та з урахуванням передового досвіду насінницт-
ва, а також нормативних вимог, зазначених у: 

1) Насінницьких схемах ОЕСР: 
• OEСD scheme for the varіetal certification of cereal seed

moving in international trade); 
• OEСD schemes for the varietal certification of seed moving in

international trade. Guidelines for control plot test and field 
inspection of seed crops; 

2) Директиві Євросоюзу L0402−EN (Council directive on the
marketing of cereal seed); 

3) проекті нової редакції Закону України "Про насіння і садив-
ний матеріал"; 

4) проектах ДСТУ: 
• "Насіння зернових, зернобобових та круп'яних культур.
Сортові та посівні якості"; 
• "Насінницькі посіви зернових, зернобобових та круп'яних
культур. Вимоги до інспектування"; 
• "Насіння зернових колосових культур. Метод ґрунтового
контролю сортової чистоти". 
Викладені нормативні положення є обов'язковими для вико-

ристання усіма суб'єктами насінництва в Україні в період до уве-
дення в дію нормативних документів, що регламентують прове-
дення польового інспектування насінницьких посівів. 

1. СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Ця методика поширюється на насінницькі посіви м'якої і 

твердої пшениці, ячменю, жита, тритикале, вівса, рису, проса, 
гречки та установлює вимоги до проведення їхнього польово-
го інспектування за показниками сортової чистоти (типовості), 
вмісту видової та сортової домішки, засміченості бур’янами, 
ураженості хворобами, ушкодженості (заселеності) шкідника-
ми з метою встановлення придатності для використання уро-
жаю на насіння. 

1.2 Нормативні положення методики застосовують органи 
виконавчої влади, усі суб’єкти насінництва стосовно сортів, 
гібридів та їх батьківських форм, занесених до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
[1].  

2. ТЕРМІНИ  ТА  ВИЗНАЧЕННЯ  ПОНЯТЬ
Інспектування насінницьких посівів – комплекс 

заходів з офіційної перевірки придатності сортових посівів 
для використання урожаю з них на насіння за попереднього 
та остаточного інспектування. 

Попереднє інспектування (обстеження) – 
встановлення сортової ідентичності, оцінювання стану насін-
ницького посіву та перевірка додержання вимог насінницької 
технології щодо забезпечення якості вирощуваного насіння. 

Остаточне інспектування (апробація) – польо-
ва перевірка насінницького посіву щодо рівня сортової чисто-
ти (типовості), засмічення іншими видами рослин, ураження 
хворобами та ушкодження шкідниками.  

Насінницький посів – поле (ділянка), засіяне насін-
ням визнаного сорту (самозапиленої лінії або гібриду) з ме-
тою отримання насіння, призначеного для подальшого його 
репродукування або для сівби з метою отримання товарної 
продукції. 

Сорт – класифікаційна одиниця ботанічного таксону куль-
турної рослини, створена шляхом селекції, що має визначені 
спадкові морфологічні, біологічні та господарсько-цінні ознаки 
й властивості. 

Гібрид – рослинний організм, що виникає в результаті 
схрещування генетично відмінних батьківських форм і поєд-
нує в собі їхні ознаки та властивості. 

Сортові вирізняльні ознаки – характерні морфо-
логічні ознаки рослин, зазначені в офіційному описі сорту, за 
якими встановлюють ідентичність та чистоту сорту (гібриду). 

Оригінатор (автор) сорту – юридична або фізична 
особа, яка створила сорт (гібрид) і відповідає за збереження 
його генетичної ідентичності в процесі репродукування. 

Підтримувач сорту – юридична або фізична особа, 
яка відповідає за збереженість сорту (гібриду) в процесі його 
господарського обігу та підтримання ознак, зафіксованих за 
державної реєстрації. 

Пробна ділянка – частина посіву, на якій оцінюють 
рослини на сортову ідентичність та чистоту (типовість), засмі-
чення іншими рослинами, ураження хворобами та ушкоджен-
ня (заселення) шкідниками. 

Журнал інспектування – документ визначеної фор-
ми, куди заносять первинні дані результатів польової оцінки 
сортового посіву. 

Державний інспектор – офіційна особа, призначена 
органом сертифікації для проведення інспектування насінни-
цьких посівів. 

Позаштатний інспектор – особа, призначена орга-
ном сертифікації насіння на допомогу державному інспектору 
для інспектування насінницьких посівів. 

3. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
3.1 Здійснення комплексу заходів, пов’язаних з інспекту-

ванням насінницьких посівів у суб’єктів насінництва, відбува-
ється згідно з Порядком, затвердженим Наказом Мінагрополі-
тики України №463 від 3 липня 2009 р. [2] та чинними норма-
тивними документами. 

3.2 У насінництві зернових культур прийнято такі категорії 
насіння: 

• добазове насіння (ДН) – насіння первинних ланок
насінництва (розсадники випробування потомств, розсадники 
розмноження), призначене для отримання базового насіння; 

• базове насіння (БН) – насіння супереліти та еліти
сортів (ліній, популяцій), призначене для отримання сертифі-
кованого насіння; 

• сертифіковане насіння (СН) – насіння першої
(СН1), другої (СН2) та наступних (СНН) генерацій сортів, а та-
кож насіння першого покоління гібридів (F1), отримане з діля-
нок гібридизації. 

3.3 Офіційне інспектування насінницьких посівів (незале-
жно від категорії), насіння з яких призначено для реалізації і 
сертифікується, здійснюють державні інспектори із залучен-
ням (за необхідності) авторів сортів чи представників установ-
оригінаторів (підтримувачів), а також спеціалістів із захисту 
рослин та карантинної інспекції. 

3.4 Посіви вищих генерацій добазового насіння, не при-
значеного для реалізації за межі установ-оригінаторів (під-
тримувачів) сортів та мережі їх дослідних господарств, а та-
кож розсадники розмноження сортів, що проходять державне 
сортовипробування, інспектуються внутрішньовідомчо відпо-
відальними співробітниками цих установ із залученням (за 
потребою) державного інспектора.  

3.5 Посіви, засіяні розсадником розмноження нового не-
зареєстрованого сорту (РНС), після офіційного внесення 
цього сорту до Держреєстру [3] інспектують як базове насіння 
заявленої генерації (супереліта або еліта). 

3.6 Посіви для отримання сертифікованого насіння, при-
значеного для подальшого репродукування або для сівби на 
товарне зерно, можуть бути офіційно проінспектовані поза-
штатними інспекторами, нагляд за роботою яких здійснюють 
державні інспектори. 
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3.7 З метою більш швидкого поширення сорту у виробни-
цтво та виходячи з господарсько-економічної доцільності 
спрощення схеми розмноження насіння, допускається інспек-
тувати посів на заявлену генерацію, навіть якщо він засіяний 
більш високою генерацією, що передує заявленій. 

Наприклад, якщо в господарстві існує достатньо великий 
запас насіння розсадника розмноження другого року, а по-
треба в супереліті цього сорту в поточному році незначна 
(знижений попит або очікуване перевиробництво згідно з пла-
ном), то виробник має право заявити до інспектування поряд 
з посівом супереліти даного сорту також посів еліти. При 
цьому для сівби обох генерацій буде використано насіння 
розсадника розмноження другого року. 

3.10 Інспектування посівів проводять у два етапи: попере-
днє та остаточне. 

4. ПОПЕРЕДНЄ   ІНСПЕКТУВАННЯ
4.1 У ході попередньої інспекторської перевірки уточню-

ють відомості, представлені виробником насіння при поданні 
заяви на проведення польового інспектування насінницьких 
посівів.  

4.2 За перевірки документів на висіяне насіння (атестати, 
свідоцтва та ін.) представлені дані звіряють з даними, зазна-
ченими на етикетках від пакувань (мішків, контейнерів) відпо-
відних партій. При цьому звертають увагу на походження на-
сіння та законність його отримання.  

Інспектор може вимагати від виробника представити ори-
гінали ліцензійних угод з власником сортів на право виробни-
цтва насіння, а також матеріали, що підтверджують здійснен-
ня необхідних заходів, передбачених насінницькою технологі-
єю.  

4.3 Кожен заявлений посів обстежують у натурі для під-
твердження ідентичності сорту, перевіряють дотримання ви-
мог технології виробництва насіння (попередники, межі посі-
ву, просторова ізоляція, розмежування і т.д.), а також ступінь 
засміченості посіву бур'янами (карантинними, важковідокрем-
люваними, злісними), важковідокремлюваними (за очищення 
насіння) культурами, ураженості хворобами і пошкодженості 
шкідниками. 

4.4 Ідентифікуючи сорт безпосередньо у полі за комплек-
сом сортовирізняльних ознак, що проявляються у період ко-
лосіння (викидання волоті) – цвітіння, досліджують не менше 
100 рослин, відібраних без вибору з різних місць посіву, порі-
внюючи їх з офіційним описом сорту. Перелік сортових ознак, 
за якими встановлюють ідентичність сорту під час попере-
днього інспектування, наведено у додатку А. При цьому до 
уваги беруть тільки ті ознаки, які в цей період мають явно ви-
ражений прояв. 

Якщо з якихось причин офіційний опис того чи іншого сор-
ту відсутній у відповідному бюлетені [3], допускається викори-
стовувати опис, наданий безпосередньо автором сорту чи 
установою-оригінатором, де вказано основні особливості та 
ідентифікаційні ознаки цього сорту. 

4.5 Результати попередньої перевірки та виявлені у ході її 
можливі недоліки відображають у акті попереднього інспекту-
вання (додаток Б), в якому роблять (за необхідності) припис із 
зазначенням терміну усунення наявних недоліків. Якщо за-
уваження інспектора враховано та вчасно здійснено всі необ-
хідні заходи, посів вважається придатним для остаточного ін-
спектування.  

Роботи з проведення специфічних насінницьких заходів 
повинні бути документально підтверджені й оформленні від-
повідними актами. 

5. ПІДГОТОВКА  ДО  ПРОВЕДЕННЯ
ОСТАТОЧНОГО  ІНСПЕКТУВАННЯ  

5.1 Якщо за результатами попередньої перевірки насінни-
цький посів підлягає остаточному інспектуванню, визначають 
розміри та кількість пробних ділянок і порядок їх розміщення у 
посіві.  

5.2 Ділянки розміщують без вибору (випадково), але таким 
чином, щоб вони як можна повніше охоплювали усю площу 
посіву. Відступ від країв посіву в глибину повинен бути не 
меншим, ніж ширина захвату збирального агрегату. 

При виборі місць розміщення пробних ділянок рекоменду-
ється попередньо помічати їх довгими вішками (1,5-2,0 м), які 

для відмітності можна спорядити кольоровими стрічками або 
прапорцями. 

5.3 Розмір та параметри пробної ділянки мають бути не 
меншими, ніж 20 м2 і такими, що забезпечують як найзручні-
ше оцінювання рослин.  

Для зручності оцінювання рослин рекомендуються такі 
розміри: довжина 10 м, ширина 2 м. При таких параметрах 
забезпечується доступ до кожного її місця. 

5.4 Кількість пробних ділянок на інспектованому посіві має 
бути не менше 10-ти, якщо його гранична площа не переви-
щує 50 гектарів. На кожні наступні повні чи неповні 10 гекта-
рів, що перевищують цю площу, додатково виділяють одну 
пробну ділянку.  

Наприклад, якщо площа посіву складає 48 га, достатнім є 
10 ділянок. Якщо ж посів за площею перевищує 50 га, то при 
51-60 га – оцінювання проводять вже на 11-ти ділянках, при 
61-70 – на 12-ти, при 71-80 – на 13-ти і т.д. 

5.5 За інспектування посівів з виробництва сертифікова-
ного насіння допускається зменшення кількості пробних діля-
нок удвічі. 

5.6 Якщо посів розміщено по різних попередниках чи на 
ґрунтах з різним явно вираженим ступенем родючості, його 
відповідно розбивають на окремі частини, кожну з яких апро-
бують окремо. Це також стосується посівів рису, розміщених 
на ділянках, що в попередні роки були засіяні різними сорта-
ми.  

Для посівів, насіння з яких призначено для реалізації на 
міжнародному ринку в системі ОЕСР [4], їхня гранична площа 
не повинна перевищувати 10 гектарів. Якщо посів перевищує 
цю площу, його ділять на частини (до 10 га), кожну з яких ін-
спектують окремо. 
6. ТЕХНІКА  ПРОВЕДЕННЯ  ОСТАТОЧНОГО

ІНСПЕКТУВАННЯ  
6.1 Остаточне інспектування посівів проводять у фази 

розвитку рослин, коли проявляється найбільше сортовирізня-
льних ознак (перелік наведено у додатку В). Для пшениці, жи-
та, тритикале, ячменю, вівса, рису – це кінець воскової – по-
чаток повної стиглості зерна, для проса – поява забарвлення 
квіткових плівок; для гречки – побуріння нижніх плодів. 

Типовість насінницьких посівів сортів-популяцій гречки за 
сортовирізняльними ознаками не встановлюють, підтверджу-
ючи її документами на висіяне насіння та етикетками від па-
кувань. 

6.2 За оцінювання рослин на ділянках використовують 
офіційний опис сорту, а також результати ґрунтового контро-
лю насіння, яким засіяно даний посів (якщо такі дані існують).  

6.3 Проводячи оцінювання рослин, кожну пробну ділянку 
обходять по периметру, ретельно оглядають і підраховують 
окремо продуктивні стебла: 

а) інших сортів та різновидів основної культури; 
б) інших видів культурних рослин, насіння яких важко відо-

кремлюється за очищення; 
в) бур'янів, насіння яких важко відокремлюється від насіння 

основної культури за очищення; 
г) основної культури, уражених хворобами; 
д) основної культури, ушкоджених (заселених) шкідниками. 

6.4 Для встановлення загальної кількості продуктивних 
стебел на пробній ділянці їх підраховують на одному погон-
ному метрі рядка (типового для ділянки), враховуючи, крім 
основної культури, важковідокремлювану домішку. 

6.5 До культурних рослин, насіння яких важко відокрем-
люється від насіння основної культури (за очищення), відно-
сять:  

• у пшениці – ячмінь, жито, тритикале, овес;
• у ячмені – пшеницю, жито, тритикале, овес;
• у вівсі – ячмінь, пшеницю, тритикале, жито;
• у житі – пшеницю, тритикале, ячмінь, овес;
• у тритикале – пшеницю, жито, ячмінь, овес;
• у просі – сорго (цукрове та віничне), суданку;
• у гречці – пшеницю, тритикале, ячмінь.

6.5 До бур’янів, насіння яких важко відокремлюється, від-
носять:  

• у пшениці – софору китниковидну і товстоплідну, головачку
сірійську, гречку татарську, вівсюг;  

• у вівсі – вівсюг і триходезму сиву;
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• в ячмені – вівсюг, софору товстоплідну, триходезму сиву;
• у просі – мишій сизий, стоголовник, гумай, просо рисове і

крупноплідне, просо куряче, комеліну, гірчак рожевий, геліо-
троп волосяноплідний, березку польову, вязіль різнокольоро-
вий;  

• у тритикале – софору китниковидну, головачку сірійську,
гречку татарську. 

6.6 До карантинних бур’янів згідно з останнім Переліком… 
(додаток Г) відносять: 

• відсутні на території України – амброзія багаторічна та
трироздільна, бузинник пазушний, паслін карoлінський, ліній-
нолистий, та триквітковий, соняшник каліфорнійський та вій-
частий, стриги (всі види); 

• обмежено розповсюджені на території України – амброзія
полинолиста, гірчак рожевий, паслін колючий, повитиці (всі 
види), сорго алепське (гумай), ценхрус якірцевий. 

6.7 Отруйними бур’янами в посівах зернових є геліотроп 
пухнастоплідний та триходесма сива (додаток Г). 

6.8 До найбільш шкідливих та злісних бур’янів (додаток Г) 
відноситься частина важковідокремлюваних, а також: будяк 
польовий та щетинистий, в'язель строкатий, гірчак березко-
видний та пенсільванський, іпомея ямчаста та плющеподібна, 
мишій зелений та сизий, молочай лозяний, монохорія, куряче 
просо, підмаренник чіпкий, пирій повзучий, райманія розсіче-
на, сить бульбоносна, череда волосиста та двічіпірчаста, 
хрінниця крупковидна. 

6.9 Серед хвороб зернових культур облік ведуть тільки по 
тих, що передаються насінням. До таких відносяться:  

• у жита й тритикале – сажка летюча, стеблова і тверда, ріж-
ки злаків, альтернаріоз, склеротиноз, септоріоз, фузаріоз, чо-
рний зародок; 

• у пшениці – сажка карликова, летюча, стеблова і тверда,
ріжки злаків, альтернаріоз, бактеріоз базальний та чорний, 
пшенична нематода, септоріоз, фузаріоз, чорний зародок; 

• в ячменю – сажка летюча, кам’яна і несправжня, ріжки зла-
ків, септоріоз, фузаріоз, гельминтоспоріоз; 

• у рисі – сажка листова та чорна, альтернаріоз, гельмінтос-
поріоз, диплодіоз, перикуляріоз, фузаріоз; 

• у вівсі – сажка летюча і тверда, септоріоз, фузаріоз;
• у гречці – переноспороз;
• у просі – сажка звичайна.

6.10 Найбільш поширеними шкідниками, що завдають
шкоди посівам зернових культур, є клоп − шкідлива черепаш-
ка, трипси, хлібні жуки, хрущаки, точильники, попелиці, злако-
ві мухи. 

При визначанні видового складу бур’янів, хвороб та шкід-
ників користуються довідковими матеріалами (визначники, 
атласи та ін.).  

6.11 Результати оцінювання та підрахунків на кожній про-
бній ділянці заносять у Журнал польового інспектування на-
сінницького посіву (додаток Д). 

7. НОРМАТИВНІ  ВИМОГИ
7.1 Інтервал часу та попередники повинні гарантувати від-

сутність засмічення посівів основної культури самосійними 
рослинами (падалицею) попередньої, що є джерелом погір-
шення сортових якостей насіння та поширення інфекційних 
хвороб і шкідників. 

7.2 Норми просторової ізоляції посівів повинні відповідати 
вимогам, зазначеним у таблиці 1. 
ТАБЛИЦЯ 1. ГРАНИЧНІ НОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ЗА РОЗ-
МІЩЕННЯ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

Мінімальна відстань  Культура Категорія насіння, що  
виробляється м від посівів 

ДН, БН 50  Тритикале 
СН 20 

тритикале 

ДН, БН 300  сорти 
СН 250 

ДН, БН *1000/600 
Жито  

гібриди 
СН 500 

жита і тритикале 

ДН, БН 300  Гречка 
СН 200 

гречки 

*З використанням ЦЧС / без використання ЦЧС
7.3 Розмежування посівів культур, для яких просторова 

ізоляція непередбачена, мусить гарантувати недопустимість 
випадкового їх засмічення під час проведення технологічних 
операцій по догляду та збиранню врожаю. Так, розмежування 
посівів (в т.ч. в межах однієї культури) повинно становити не 

менше, ніж 1 м між сортами та 0,5 м – між генераціями одного 
сорту.  

Перед збиранням посівів краї полів, де за сівби здійсню-
валися розвороти посівних агрегатів, повинні бути обкошені. 
Зібраний урожай при цьому на насіння є непридатним.  

7.5 Сортова чистота (типовість) посівів повинна відповіда-
ти нормам, зазначеним у таблиці 2. 
ТАБЛИЦЯ 2. НОРМАТИВИ СОРТОВОЇ ЧИСТОТИ НАСІННИЦЬКИХ 
ПОСІВІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, % 

Категорія (генерація) вирощуваного насіння 
СН  Культура 

ДН  БН  СН1 СН2 СНН 
Пшениця, ячмінь, овес, просо 98,0 
Рис 

99,9 99,7 99,0 
– 

Тритикале 99,8 99,7 99,0 98,0 97,0 

7.6 У посівах сортів жита кількість продуктивних стебел, 
що є явно нетиповими для даного сорту, не повинна переви-
щувати:  

• одне на 30 м2 посіву, призначеного для отримання добазо-
вого та базового насіння;  

• одне на 10 м2 посіву, призначеного для отримання серти-
фікованого насіння.  

7.7 У посівах жита і тритикале (для простого гібрида або 
синтетичного сорту) кількість чітко виявленої сортової доміш-
ки має бути не більшою, аніж: 

• одна на 30 м2 для базового насіння (батьківські форми);
• одна на 10 м2 для сертифікованого насіння (гібрид, синте-

тичний сорт). 
7.8 Сортові якості гібридних посівів повинні бути підтве-

рджені результатами ґрунтового контролю, які мають бути 
не нижчими, ніж 90%. Але, якщо такі дані відсутні, високі 
сортові показники можуть бути гарантовані за: 

• дотримання вимог щодо просторової ізоляції та попере-
дника; 

• досягнення сприятливих умов запилення;
• високого рівня чоловічої стерильності материнських рос-

лин та сортових якостей батьківських компонентів загалом.  
7.9 За інспектування посівів, призначених для отримання 

насіння батьківських компонентів гібридів, перед перевіркою 
їхньої типовості повинна бути впевненість, що не було випад-
кового змішування рядків чоловічої та жіночої (материнської) 
форм. 

7.10 При використанні цитоплазматичної чоловічої сте-
рильності (ЦЧС) не допускається наявність чоловічих рос-
лин у рядках жіночої форми. Це не стосується посівів гібри-
дного жита, де чоловічі та жіночі компоненти згідно зі схе-
мою висіяні разом в одному рядку. 

7.11 Ступінь ураження рослин хворобами має бути якнай-
меншим. Ураженість посівів різними видами сажкових хвороб 
у добазовому насінні не допускається, а в базовому та сер-
тифікованому – не повинна перевищувати норм, зазначених у 
таблиці 3.  
ТАБЛИЦЯ 3. ДОПУСТИМІ НОРМИ УРАЖЕНОСТІ НАСІННИЦЬКИХ 
ПОСІВІВ САЖКОВИМИ ХВОРОБАМИ, %, НЕ БІЛЬШЕ

Категорія вирощуваного насіння  Культура Вид сажки 
БН  СН  

Жито стеблова і тверда (у сумі) не допускається 
Овес летюча і тверда (у сумі) 
Просо звичайна  

летюча  
0,1 

0,3 

Пшениця  
тверда  не допускається 0,1 

Тритикале летюча і тверда (у сумі) 
летюча  

0,1 
Ячмінь 

кам'яна  не допускається 
0,3 

Посіви дефіцитних сортів, на яких зареєстроване наднор-
мативне ураження рослин твердою сажкою, допускається не 
вибраковувати, а зібраний з них урожай складувати окремо з 
наступним обов'язковим протруюванням високоефективними 
препаратами. Якщо в результаті фітопатологічної експертизи 
рівень зараженості протруєного насіння відповідатиме вста-
новленим нормам, держнасінінспекцією може бути прийнято 
рішення щодо придатності таких партій на насіння зі збере-
женням вихідних категорій. 

7.13 Засміченість посівів важковідокремлюваними 
бур’янами та культурними рослинами (у сумі) не повинна пе-
ревищувати 0,1% в добазовому й базовому насінні та 1,0% – 
у сертифікованому. 
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Посіви рису, засмічені важковідокремлюваними бур'яна-
ми, не вибраковують, а урожай з них очищують і складують 
окремо, про що в акті польового інспектування роблять відпо-
відну відмітку. 

7.14 Вміст червонозерних форм в насінницьких посівах 
добазового насіння рису не допускається, а в посівах базо-
вого насіння він не повинен перевищувати 0,05%, у першій 
генерації сертифікованого насіння – 0,1%, у другій генерації – 
1,0%. 

8. ОПРАЦЮВАННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ
8.1 Результати оцінювання, отримані за проведення оста-

точного інспектування посіву, заносять до журналу. Розрахун-
ки ведуть за середніми значеннями показників ( х ), які вира-
ховують за формулою: 

∑ х = n
де  ∑ – сумарні дані кожного з показників на всіх контрольних ділянках, шт.; 
n – загальна кількість контрольних ділянок, шт. 

8.2 Кількість продуктивних стебел на пробній ділянці (Р) в 
шт. визначають за формулою: 

S × MP = Ш ×100 
де  S – площа пробної ділянки, м2; 
М – середня кількість продуктивних стебел на одному погонному метрі ря-
дка, шт.; 
Ш – ширина міжряддя, см. 

8.3 Кількість продуктивних стебел основного сорту (С) в 
шт. встановлюють за формулою: 

C = P – а – б 
 де  а – кількість продуктивних стебел основної культури, що є нетипови-
ми для даного сорту, шт.; 
б – кількість стебел  важковідокремлюваних культурних рослин, шт. 

8.4 Сортову чистоту (типовість) посіву (А) в % визначають 
за формулою: 

C A = P – б ×100

8.5 Засміченість посіву важковідокремлюваними культур-
ними рослинами (Б) у % визначають за формулою: 

б Б = P  ×100

8.6 Засміченість посіву важковідокремлюваними бур'яна-
ми (В) у % визначають за формулою: 

в В = P + в  ×100
де  в – кількість важковідокремлюваних бур’янів, шт. 

8.7 Ураженість посіву хворобами (Г) у % визначають за 
формулою: 

г Г = P – б  ×100
де  г – кількість уражених рослин основної культури, шт. 

8.8 Ушкодженість (заселеність) посіву шкідниками (Д) у % 
визначають за формулою: 

д Д = P – б  ×100
де  д – кількість пошкоджених (заселених) шкідниками рослин основної 
культури, шт. 

9. ОФОРМЛЕННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ
ІНСПЕКТУВАННЯ  ПОСІВІВ

9.1 Залежно від результатів польового інспектування посі-
ву (після обрахунку показників) складають такі документи:  

• акт польового інспектування (додаток Е) – якщо посів за
всіма показниками визнано придатним на насіння;  

• акт бракування посіву (додаток Є) – якщо такий посів ви-
знано непридатним (за будь якої причини) для використання 
урожаю з нього на насіння і підлягає вибракуванню. 

• 9.2 Допускається складання єдиного акта, якщо за прове-
дення польового інспектування в одному господарстві вста-
новлено однорідність сортових якостей та інших показників у 
межах одного й того ж сорту і генерації: 

• посівів сертифікованого насіння призначеного для сівби на
товарні цілі;  

• у випадку поділу посіву на окремі частини (п.5.6).
При цьому в акті відображають середньозважені показни-

ки (Х), які обчислюють за формулою: 
X1×S1 + X2×S2 +… + 

Xn×Sn X = 
S1 + S2 … + Sn 

×100 

де Х1, Х2, Хп – значення показників окремих посівів; 
 S1, S2, Sn – площі окремих посівів. 

10. ЗАХОДИ
10.1 Посів вибраковують з числа насінницьких, якщо за 

проведення інспектування встановлено: 
• грубі порушення ведення насінницької документації та фа-

кти фальсифікації; 
• недотримання вимог щодо розміщення (попередник, прос-

торова ізоляція, розмежування); 
• неможливість ідентифікації сорту;
• наявність карантинних об’єктів;
• невідповідність сортової чистоти (типовості) та інших пока-

зників, що визначаються у процесі польового інспектування, 
зазначеним вимогам;  

• наднормативну ураженість рослин інфекційними хвороба-
ми; 

• сильну пошкодженість (заселеність) шкідниками;
• високу засміченість важковідокремлюваними бур’янами та

культурними рослинами. 
Вибракувані посіви реєструють як сортові. Урожай з них 

використовують на товарні або інші цілі. Форму акту реєстра-
ції посіву наведено у додатку Ж. 

ДОДАТОК А 
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СОРТОВИХ ВИРІЗНЯЛЬНИХ ОЗНАК, 

ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЗА ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОРТІВ ЗЕРНО-
ВИХ КУЛЬТУР ПРИ ПОПЕРЕДНЬОМУ ІНСПЕКТУВАННІ 

Місце виявлення  
сортової ознаки Ознака Варіації 

А.1 Пшениця м'яка 

антоціанове забарвлення 
вушок  

відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Прапорцевий листок 

восковий наліт на піхві  відсутній або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Колос  восковий наліт  відсутній або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

восковий наліт на верх-
ньому міжвузлі  

відсутній або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Соломина  

виповнення  від слабковиповненої до виповне-
ної 

Рослина  висота стебла з колосом  від дуже низької до дуже високої 

А.2 Пшениця тверда 

на піхві  відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Прапорцевий листок 
(восковий наліт) 

на листовій пластинці  відсутній або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Остюки (антоціано-
ве забарвлення) 

наявність відсутне або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Колос  восковий наліт  відсутній або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

опушення верхнього вуз-
ла  

відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Соломина  

восковий наліт на верх-
ньому міжвузлі 

відсутній або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

А.3 Жито 

довжина піхви  від дуже короткої до дуже довгої 

довжина пластинки  від дуже короткої до дуже довгої 

Прапорцевий листок 

восковий наліт на піхві відсутній або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Колос  восковий наліт  відсутній або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Соломина  опушення під колосом  відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

А.4 Тритикале 

антоціанове забарвлення 
вушок  

відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

восковий наліт на піхві  відсутній або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

довжина листкової плас-
тинки 

від дуже короткої до дуже довгої 

Прапорцевий листок 

ширина листкової плас-
тинки 

від дуже вузької до дуже широкої 

Стебло інтенсивність опушення 
верхнього (підколосково-
го) міжвузля 

відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Остюки антоціанове забарвлення  відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 
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А.5 Овес 
Листкова пластинка опушеність країв листка  відсутня або від дуже слабкої до 

дуже сильної 
Рослина частота з закрученими 

прапорцевими листками 
відсутність або від дуже рідкої до 
дуже частої 

Стебло опушеність найвищого ву-
зла 

відсутня або від дуже слабкої до 
дуже сильної 

А.6 Ячмінь 
антоціанове забарвлення 
вушок  

відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Прапорцевий листок 

восковий наліт на піхві відсутній або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Остюки антоціанове забарвлення 
кінчиків 

відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

А.7 Просо 
Листок  опушення  відсутнє або від дуже слабкого до 

дуже сильного 
Стебло опушення середньої час-

тини 
відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

А.8 Рис 

колір  від світло-зеленого до темно-
зеленого 

Передостанній лис-
ток  

антоціанове забарвлення відсутнє або на кінцях, краях, пля-
мами, суцільне 

антоціанове забарвлення 
вушок 

відсутнє або наявне Прапорцевий листок 

ступінь зігнутості листової 
пластинки 

відсутність або від дуже слабкої 
до дуже сильної 

антоціанове забарвлення 
кіля 

відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

антоціанове забарвлення 
зони під верхівкою 

відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Нижня квіткова лус-
ка  

антоціанове забарвлення 
верхівки 

відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

Стебло антоціанове забарвлення 
вузлів 

відсутнє або від дуже слабкого до 
дуже сильного 

А.9 Гречка 

форма округла, серцевидна, серцевидно-
трикутна, стріловидна, трикутна 

забарвлення світло-зелене, помірно зелене, 
жовто-зелене, темно-зелене, бор-
дово-зелене, бордове 

антоціанова пляма біля 
основи 

відсутня або від слабко вираженої 
до яскраво вираженої 

опушення на нижніх жил-
ках (з низу) 

відсутнє або від дуже слабкого до 
сильного 

довжина коротка, середня, довга 

Листкова пластинка 

ширина вузька, середня, широка 

Листок довжина черешка від короткого до дуже довгого 

форма гомостильна або гетеростильна 

діаметр від дуже малого до дуже великого 

форма листочків оцвітини вузько ланцетна, видовжена, ова-
льна 

форма нектарників еліптична, овальна, грибоподібна 

колір оцвітини білий, ледь рожевий, блідо-
рожевий, рожевий, червоний, зе-
ленуватий 

Квітка 

колір пиляків жовтий, блідо-червоний, червоний, 
малиновий 

форма  округла, вузько-циліндрична, ши-
роко-циліндрична 

Суцвіття (китиця) пі-
хвове 

щільність від дуже нещільного до щільного 

ДОДАТОК Б 
ФОРМА АКТУ ПОПЕРЕДНЬОГО ІНСПЕКТУВАННЯ  

(ОБСТЕЖЕННЯ) НАСІННИЦЬКОГО ПОСІВУ 
Акт №_____ 

попереднього обстеження насінницького посіву 
"____"____________201__р. 

в господарстві _______________________________________________________ 
назва 

____________________________________________________________________ 
адреса 

внаслідок попереднього обстеження посіву _______________________________ 
культура 

сорт, лінія, гібрид категорія генерація 
встановлено: 
1. Заявлена до польового інспектування площа насінницького посіву становить 
_______ га 

2. Господарство _________ у Державний реєстр виробників насіння на 201__ р.
  внесено / не внесено 

3. Ліцензійний договір на право використання сорту: №___ від ____ дійсний до __ 
4. Насінницька документація стосовно даного посіву ______________ встановленим 
вимогам  ____________________________________________________________  

відповідає / не відповідає 
якщо ні, вказати причини (достовірність, оформлення, відсутність документу 
тощо) 
5. За ідентифікаційними ознаками посів __________________ заявленому сорту 

відповідає / не відповідає 
6. Дотримання основних вимог технології виробництва насіння (необхідне зазна-
чити): 
а) попередник 
б) просторова ізоляція та розмежування посівів    
в) наявність у посіві карантинних об'єктів 
г) схема розміщення батьківських компонентів  
д) відсутність змішування насіння батьківських форм  
е) інші вимоги 
Зауваження та пропозиції інспектора 
Інспектор _________________ _____________ ____________________________  

насіннєва інспекція      підпис      прізвище, ініціали 
Представник господарства ознайомлений _____________________________ 
____________________________________________________________________ 

підпис             прізвище, ініціали 

ДОДАТОК В 
ПЕРЕЛІК СОРТОВИХ ВИРІЗНЯЛЬНИХ ОЗНАК, ЩО    

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ СОРТОВОЇ 
ЧИСТОТИ (ТИПОВОСТІ) ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ПРИ 

ОСТАТОЧНОМУ ІНСПЕКТУВАННІ ПОСІВІВ 
Місце виявлен-
ня сортової 
ознаки 

Ознака Варіації 

В.1 Пшениця м'яка 
форма (вигляд з боку)  пірамідальна, циліндрична, напівбулавоподіб-

на, булавоподібна, веретеноподібна 
щільність від дуже нещільного до дуже щільного 

Колос  

колір білий, солом'яно-жовтий, червоний, сіро-
димчастий, чорний 

наявність у нижніх квіт-
кових лусок 

обоє відсутні, наявні зубці, наявні остюки Остюки або зу-
бці 

довжина на верхній час-
тині колосу 

від дуже коротких до дуже довгих 

Соломина  опушення опуклої пове-
рхні верхнього вузла  

відсутнє або від дуже слабкого до дуже силь-
ного 

форма яйцеподібна, овальна, овально-ланцетна, ла-
нцетна 

опушення внутрішньої 
поверхні  

від слабкого до сильного 

опушення зовнішньої по-
верхні  

від слабкого до сильного 

форма плеча  скошене, округле, пряме, піднесене, піднесене 
з наявністю другої вершини 

ширина плеча  відсутнє або від дуже вузького до дуже широ-
кого 

форма зубця  пряма, від ледь зігнутої до дуже зігнутої з дуже 
значним перегином 

Нижня колосо-
ва луска (коло-
сок з середини 
колоса) 

довжина зубця  від дуже короткого до дуже довгого 
форма зубця першої кві-
тки  

пряма, від ледь зігнутої до дуже зігнутої з дуже 
значним перегином 

Нижня квіткова 
луска 

кіль наявний або відсутній 
Зернівка колір білий або червоний 

В.2 Пшениця тверда 
наявність і розміщення 
остюків 

відсутні, тільки на верхівці колосу, у верхній 
половині колосу, по всій довжині колосу 

форма пірамідальна, циліндрична, напівбулавоподіб-
на, булавоподібна, веретеноподібна 

щільність нещільний, середній, щільний 

Колос  

колір білий, солом'яно-жовтий, червоний, сіро-
димчастий, чорний 

довжина відносно колосу коротші, однакової довжини, довші Остюки або зу-
бці колір білий, світло-коричневий, коричневий, чорний 
Соломина  виповнення (між осно-

вою колосу і верхнім ву-
злом)  

від слабковиповненої до виповненої 

форма яйцеподібна, видовжена, дуже видовжена 
форма плеча  скошене, округле, пряме, піднесене, піднесене 

з наявністю 2-ї вершини 
ширина плеча вузьке, середнє, широке 
довжина зубця від дуже короткого до дуже довгого 
форма зубця від прямого до дуже зігнутого 

Нижня колосо-
ва луска (коло-
сок з середини 
колоса) 

опушення зовнішньої по-
верхні  

відсутнє або наявне 

В.3 Жито 
щільність від дуже нещільного до дуже щільного Колос  
положення у просторі прямий, напівпрямий, горизонтальний, напів-

похилий, похилий 
Соломина відстань між верхнім ву-

злом та колосом 
від дуже короткої до дуже довгої 

Зернівка довжина від дуже короткої до дуже довгої 
В.4 Тритикале 

восковий наліт відсутній або від дуже слабкого до дуже силь-
ного 

щільність від нещільного до щільного 
колір білий, червоний, сіро-димчастий, чорний 
форма пірамідальна, циліндрична, напівбулавоподіб-

на, булавоподібна, веретеноподібна 
ширина (вигляд з боку) від вузької до широкої 

Колос  

положення у просторі прямий, напівпрямий, горизонтальний, напів-
пониклий, пониклий 

Остюки наявність  відсутні або наявні 
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Місце виявлен-
ня сортової 
ознаки 

Ознака Варіації 

розміщення на колосі на верхівці, у верхній частині, по всій дожині 
Соломина  виповнення (між осно-

вою колосу та верхнім 
вузлом)  

від порожнистої до виповненої 

довжина кільового зубця від дуже короткого до дуже довгого Нижня колосо-
ва луска (коло-
сок з середини 
колоса) 

опушення зовнішньої по-
верхні  

від слабкого до сильного 

форма  округла, яйцеподібна, видовжена, дуже видов-
жена, горбата 

колір  жовто-біла, світло-коричнева, коричнева, тем-
но-коричнева, зелена 

крупність від дуже дрібної до дуже крупної 

Зернівка 

характер поверхні сильно деформована, деформована, зморш-
кувата, слабо зморшкувата, гладенька 

В.5 Ячмінь 
восковий наліт відсутній або від дуже слабкого до дуже силь-

ного 
щільність від нещільного до щільного 
форма пірамідальна, циліндрична, веретеноподібна 
положення у просторі прямий, напівпрямий, горизонтальний, напів-

пониклий, пониклий 

Колос  

кількість рядів два або більше двох 
довжина короткий, середній довгий Стрижень коло-

су (перший се-
гмент) 

вигин відсутній або від дуже слабкого до дуже вели-
кого 

Середній коло-
сок 

довжина колоскової лус-
ки і остюка відносно зер-
нівки  

коротша, рівна, довша 

Соломина  виповнення (між осно-
вою колосу та верхнім 
вузлом)  

слабковиповнена, проміжна, виповнена 

довжина волосків основ-
ної щетинки  

короткі, довгі 

наявність плівки  відсутня, наявна 
інтенсивність антоціано-
вого забарвлення жилок 
зовнішньої квіткової лус-
ки  

відсутнє або, від дуже слабкого до дуже силь-
ного 

зазублення внутрішніх 
бічних жилок нижньої 
квіткової луски  

відсутнє або від дуже слабкого до дуже силь-
ного 

опушення вентральної 
боріздки  

відсутнє, наявне 

розташування лодикул фронтальне,охоплююче 
форма  округла, еліптична, видовжено-еліптична, ром-

бічна, видовжено-ромбічна 

Зернівка 

перехід від зовнішньої 
квіткової луски до остюка 

різкий, поступовий, широкий 

В.6 Овес 
орієнтація гілочок одногрива , стисла, розкидиста 
положення гілочок від прямого до сильно звисаючого 
положення вторинних 
колосків 

пряме або висяче 

довжина від короткої до дуже довгої 

Волоть  

кількість рядів два або більше двох 
сіруватість відсутня або від дуже слабкої до дуже сильної Колоскова лус-

ка довжина коротка, середня довга 
сіруватість відсутня або від дуже слабкої до дуже сильної 
довжина від дуже короткої до дуже довгої 

Нижня квіткова 
луска первин-
ного зерна опушення спинки відсутнє або наявне 

тенденція до остистості відсутня або від дуже слабкої до дуже сильної 
опушення основи відсутнє або від дуже слабкого до дуже силь-

ного 
довжина базальних во-
лосків 

короткі, середні, довгі 

Первинне зерно

довжина стрижня друго-
го зерна 

короткий, середній, довгий 

плівка відсутня або наявна Зерно 
колір нижньої квіткової 
луски 

білий, жовтий, коричневий, сірий, чорний 

Рослина довжина від дуже короткої до дуже довгої 
В.7 Просо 

довжина від дуже короткої до дуже довгої 
форма галузиста, розлога, поникла, овальна, стисла 
щільність від дуже нещільної до дуже щільної 
положення осі пряма, злегка зігнута, зігнута 
положення бокових галу-
зок першого ряду 

розлоге, середнє, стисле 

Волоть  

наявність потовщень 
(подушечок) бокових га-
лузок 

відсутні або наявні тільки на нижніх, наявні на 
всіх 

антоціанове забарвлен-
ня 

відсутня або наявне Колоскова лус-
ка 

забарвлення біле, ясно-жовте, жовте, червоне, бронзове 
положення в лусках закрите або відкрите 
форма овальна або округла 
забарвлення біле, ясно-жовте, жовте, червоне, зелене, бро-

нзове, темно-бронзове 

Зернівка 

наявність глянцюватості відсутня або наявна 
В.8 Рис 

довжина коротка, середня, довга 
розміщення остюків тільки з верху, у верхній чверті, у верхній по-

ловині, у верхніх двох третинах, за всією дов-
жиною 

Волоть  

вигин головної осі  відсутній або від дуже слабкого до дуже силь-
ного 

опушення  відсутнє або від дуже слабкого до дуже силь-
ного 

довжина  від дуже короткого до дуже довгого 

Колосок (на ни-
жній квітковій 
лусці) 

забарвлення верхівки  біле, жовтувате, коричневе,червоне, пурпуро-

Місце виявлен-
ня сортової 
ознаки 

Ознака Варіації 

ве, чорне 
форма (вигляд з боку)  кругла, напівкругла, напівверетеноподібна, ве-

ретеноподібна, голчаста 
колір  біла, світло-коричнева, строкато-коричнева, 

темно-коричнева, червона, порпурова 

Зернівка (об-
рушена) 

тип ендосперму неглютинозний або глютинозний 
В.9 Гречка 

габітус еректоїдний, компактний, слабко розлогий, 
розлогий 

тип росту індетермінантний, детермінантний 

Рослина 

ступінь ребристості го-
ловного стебла 

відсутній або від дуже слабкого до сильного 

форма куляста, краплеподібна, ромбічна, видовжена, 
веретеноподібна 

крупність від малої до великої 
плівчастість від низької до високої 
рисунок на оплодні відсутній або наявний 
восковий наліт на опло-
дні 

відсутній або наявний 

форма граней опукла, плеската, увігнута 
прояв ребер відсутні або слабко виражені, гострі тупі 

Плід 

прояв крил безкрилі, каймисті, малі крила, середні крила, 
великі крила 

ДОДАТОК  Г 
ПЕРЕЛІК БУР’ЯНІВ, ЯКІ ЗАСМІЧУЮТЬ ПОСІВИ  

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
Г.1 Карантинні  

Назва об’єкту мовами 
українською латинською 

Відсутні на території України  
Амброзія багаторічна Ambrosіa psilostachya D.C. 
Амброзія трироздільна Ambrosіa trіfіda L. 
Бузинник пазушний (іва багаторічна) Iva axillaris Pursh. 
Паслін карoлінський Solanum carolіnense L. 
Паслін лінійнолистий Solanum elaeagnіfotіum L. 
Паслін триквітковий Solanum trіflorum Nutt. 
Соняшник каліфорнійський  Helіanthus californicus D.C. 
Соняшник війчастий Helіanthus ciliaris D.C. 
Стриги (всі види) Strіga spp. 
Обмежено розповсюджені на території України 
Амброзія полинолиста Ambrosіa artemіsііfolіa L. 
Гірчак рожевий (повзучий) Acroptіlon repens (L.) D.C. 
Паслін колючий Solanum rostratum Dunal. 
Повитиці (всі види) Cuscuta spp. 
Сорго алепське (гумай) Sorghum halepense (L.) Pers. 
Ценхрус якірцевий (малоквітковий) Cenchrus pauciflorus Benth. (tribuloides L.) 

Г.2 Отруйні 
Геліотроп пухнастоплідний Helіotropіum Lasіocarpum F. et. M. 
Триходесма сива Тrіchodesma іncanum (B.G.E.) D.C.  

Г.3 Злісні, найбільш шкідливі та важковідокремлювані 
Назва об’єкту мовами 

українською латинською 
Березка польова Convonvulus arvensіs D. 
Будяк (осот) польовий Cіrsіum arvense (L.) Scop. 
Будяк (осот) щетинистий Cіrsіum setosum M.B. 
Вівсюги (всі види) Аvena spp. 
В'язель строкатий Coronіlla varіa L. 
Гірчак пенсільванський Polygonum pensilvanicum L. 
Гірчак березковидний (гречка витка бере-
зковидна)  

Polygonum convolvulus L. 

Іпомея ямчаста Ipomea lacunosa L. 
Іпомея плющеподібна Ipomea hederacea (L.) Jacg. 
Мишій зелений Setarіa vіrіdіs P.B. 
Мишій сизий Setarіa glauca P.B. 
Молочай лозяний Euphorbіa vіrgata W.K. 
Монохорія Monohorіa Korsakowіі 
Пелюшка Pіsum arvense L. 
Півняче (куряче) просо (плоскуха) Echіnochloa crus gallі (L.) R. et. Sch. 
Підмаренник чіпкий Galіum aparіne L. 
Пирій повзучий Еlytrіgіa repens (L.) Nevskі 
Райманія розсічена Raimania laciniata Rose 
Сить бульбоносна Cyperus rotundus L. 
Софоpа лисохвістна Sophora alopecuroіdes L. 
Софоpа товстоплідна Sophora nachycarpa C.A.M. 
Череда волосиста Bidens pilosa L. 
Череда двічіпірчаста Bidens bipinnata L. 
Хрінниця крупковидна Lepіdіum draba L. 

ДОДАТОК  Д 
ФОРМА ЖУРНАЛУ ПОЛЬОВОГО ІНСПЕКТУВАННЯ    

НАСІННИЦЬКОГО ПОСІВУ 
ЖУРНАЛ 

польового інспектування насінницького посіву 
"______"________________ 20___ р. 

Господарство (установа) _______________________________________________ 
назва 

____________________________________________________________________ 
адреса 

Державний (позаштатний) інспектор: _____________________________________ 
місце роботи, прізвище, ініціали 

Культура ___________________ Сорт _________________ Різновид __________ 
Категорія насіння ______________________  Генерація ____________________ 
Поле №____  Відділок № _____  Площа ____ га  Попередник _______________ 
Просторова ізоляція (розмежування) від інших посівів ______________________ 

дотримано / не дотримано 
Фаза розвитку рослин _________________________________________________  
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Результати інспектування 

Кількість продуктивних 
 стебел 

Рослини, що важко ві-
докремлюються за 
очищення насіння 

інших сортів 
та різновидів 
основної 

культури, шт. 

культурні бур'яни 

Ураження ос-
новної культу-
ри хворобами 

Ушкодження 
(заселення) 
основної 

культури шкі-
дниками 

№ 
про
бної 
ді-
лян-
ки 

на по-
гонно-
му метрі 
рядка, 
шт. 

на ді-
лянці, 
шт. 

назва шт. назва шт. назва шт. назва шт. назва шт. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
2 
… 
n 
∑ 
х
Висновки та пропозиції: _____________________________________________ 
Державний (позаштатний) інспектор:  __________  __________________________ 

  підпис      прізвище, ініціали 
Представник виробника насіння:  _____________  __________________________ 

  підпис    прізвище, ініціали 

ДОДАТОК Е 
ФОРМА АКТУ ПОЛЬОВОГО ІНСПЕКТУВАННЯ 

АКТ №  
польового інспектування насінницького посіву  

"   "  201  р. 

Державним (позаштатним) інспектором 
прізвище, ініціали, посада 

у присутності представника господарства  
прізвище, ініціали, посада 

проведено інспектування насінницького посіву 
культура сорт 

для отримання насіння 
назва генерації 

що належить 
повна назва суб’єкту насінництва, адреса 

І. Основні відомості про сорт (гібрид) 
1. Назва , ботанічний різновид 
2. Вихідне насіння було отримано в році від  

назва установи / господарства 

за документом № 
назва (атестат / свідоцтво) дата 

сортова чистота  % у кількості  
генерація кг / ц / т 

ІІ. Інспектуванням встановлено 
1. Посів розміщений

адреса 
№  поле №  відділення №  ділянка №  площа  га 

сівозміна 
2. Посів, що апробується, засіяно насінням 

власним / придбаним 
3. Сортові якості висіяного насіння: 

   назва категорії       назва генерації 
сортова чистота (типовість)  % 

наявність та склад сортової домішки, % 
за документом №  

назва (атестат / свідоцтво) дата 
наявність ліцензійної угоди (для господарств, які атестовані та мають паспорт на 
використання насіння) 

назва, номер, дата, термін дії 
4. Попередник посіву
5. Просторова ізоляція від інших культур і сортів (для перехреснозапильних куль-
тур і твердої пшениці) 

і становить м 
дотримана / не дотримана 

6. На даному посіві проведено такі агротехнічні та специфічні насінницькі заходи:
- удобрення 

вид, назви добрив, дози 
- передпосівна обробка насіння 

вид, назви препаратів, дози, строки 
- захист посівів 

вид, назви препаратів, дози, строки 

7. Фаза розвитку рослин під час інспектування
 

8. Аналіз рослин
 

Кількість оглянутих стебел Сортова домішка Домішка важковідокремлюваних 
культур 

Усьо-
го 

в серед-
ньому на 
пробній 
ділянці 

 з них ос-
новного 
сорту 

кількість кількість 

шт. шт. шт. % 

назва (сорт, різно-
вид) 

шт. % 

назва  

шт. % 

Засміченість бур’янами 
Важковідокремлювани-

ми 
карантинними і зліс-

ними 

Пошкодженість шкі-
дниками  

Ураженість хворо-
бами 

кількість кількість кількість кількість Назва  шт. % назва шт. % назва шт. % назва шт. % 

  

а) качанів кукурудзи основного типу  шт.  %, інших типів шт.  %, 
ксенійних зерен на 100 качанів основного типу  шт. 
б) типовість (для перехреснозапильних культур) % 
в) панцерність соняшнику   % 
г) алкалоїдність люпину (гірких насінин) % 

д) інші показники  
назви і вміст, % 

ІІІ. Висновки інспектора  
1. За результатами інспектування насінницького посіву

  назва сорту 
його визнано таким, що відповідає категорії  

повна назва категорії 
генерації 

повна назва генерації 
2. Зауваження та пропозиції інспектора
Позаштатний інспектор  

підпис прізвище, ініціали 
Державний інспектор  

підпис 
М.П. 

прізвище, ініціали 

Представник господарства 
підпис  прізвище, ініціали 

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
З висновками, зауваженнями та пропозиціями державного інспектора з насінництва 
ознайомлений. Збереження сортових якостей насіння від збирання врожаю до сівби 
(реалізації) гарантую. Зобов'язуюсь забезпечити збирання насіннєвого посіву, очи-
щення, сушіння й сортування насіння, його закладання на зберігання, своєчасну під-
готовку до сівби й реалізації окремо від урожаю товарних посівів. 
Керівник 

назва суб’єкту насінництва підпис прізвище, ініціали 
М.П. 

"  201  р. 

ДОДАТОК Є 
АКТ №___ 

бракування насінницького посіву 
"_____"_________________201__р. 

Державним (позаштатним) інспектором з  
прізвище, ініціали, посада 

у присутності представника господарства 
прізвище, ініціали, посада 

визнано непридатним на насіння і вибракувано посів  
культура 

сорт, гібрид, лінія  , 
назва 

що належить 
назва господарства, іншого суб'єкту насінництва (адреса) 
і розміщений 

        місце розміщення (адреса) 
площа по-

сіву  
га поле №  ділянка №  бригада 

№ 
відділення 

№ 
а) інших сортів (гібридів) даної культури _______ м; Просторова ізо-

ляція від посівів: б) цього ж сорту (гібриду), але нижчих сортових якостей_____ м 
1. Результати аналізу рослин

Основна культура Сортова домішка* Домішка важковідокрем-
люваних культур 

у тому числі да-
ного сорту усього усього усього 

шт. % 
назва і кількість 

шт. % 
назва і кількість 

шт. % 

*- для олійних культур, що виходять за межі даного сорту (гібриду) 
Засміченість бур’янами 

важковідільними карантинними і злісни-
ми 

усього усього 

Ураженість хворобами і шкідниками 

назва і  
кількість шт. % 

назва і кіль-
кість шт. % назва шт. % назва шт. % 

 

а) типовість перехреснозапильних культур ________ %; 
б) ксенійних зерен на 100 качанів кукурудзи основного типу ______ шт.; 
в) панцерність соняшнику ______ %; 
г) біохімічні показники ________________________________________________ 

алкалоїдність люпину, еруковість, глюкозинолатність ріпаку і суріпиці та ін. (вміст) 
д) інші показники  _____________________________________________________ 

2. Результати обстежень на якість видалення волотей, кошиків і повноту 
стерильності 

Виявлено жіночих  
(материнських) рослин Підпис 

з квітуючими  
качанами 

з фертильни-
ми кошиками 
або волотями 

інспек
тора 

представ-
ника госпо-
дарства 

№ об-
сте-
ження 

Форма 
Дата 
обсте-
ження 

Кількість 
переві-
рених 
рослин 

шт. % шт. % 
Стерильна 
Фертильна І 
У середньому 
Стерильна 
Фертильна ІІ 
У середньому 
Стерильна 
Фертильна ІІІ 
У середньому 

3.Висновки
Посів вибракувано по причині  

4. Рекомендації

Позаштатний інспектор: 
підпис  прізвище, ініціали 

Державний інспектор: 
підпис 
 М.П. 

прізвище, ініціали 

Представник господарства 
підпис  прізвище, ініціали 

Керівник  
назва установи, господарства підпис прізвище, ініціали 

М.П.  
"_____" __________________ 201__ р. 
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ДОДАТОК Ж 
ФОРМА АКТУ РЕЄСТРАЦІЇ СОРТОВОГО ПОСІВУ 

АКТ №___ 
реєстрації сортового (гібридного) посіву  

"_____"_________________20___р. 
Агрономом  

прізвище, ініціали, місце роботи (назва насінницького господарства, іншого 
суб'єкту насінництва, адреса) 

проведено реєстрацію сортового посіву  
 культура 

сорт, гібрид, лінія   , 
назва 

що належить   
назва господарства, іншого суб'єкту насінництва 

 
адреса 

площа 
посіву  

 га поле №  ділянка 
№ 

 бригада 
№ 

 відділення 
№ 

 
  

Посів засіяний насінням, отриманим від  
власного посіву або іншого суб'єкту насінництва (назва) 

 
сортова чистота (типовість)  % згідно з   

                                                    назва, № і дата документу (атестат, свідоцтво) 
Висновок 

У результаті обстеження та перевірки сортових документів установлено, що на 
даному посіві використано насіння________________________________________ 
    
 культура  назва сорту (гібрид)  

За оцінкою рослин посів відповідає назві сорту (гібриду), вказаному в документі на 
висіяне насіння  
Керівник господарства     

   підпис прізвище, ініціали 
 М.П. 

"_____" _________________ 20___ р. 
Агроном      

  підпис прізвище, ініціали 

БІБЛІОГРАФІЯ  
1. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні. (Видання що-
річне) 
2. Порядок здійснення організації та контролю за проведенням апробації сортових посі-
вів. Затверджений Наказом Мінагрополітики України від 03 липня 2009 р. №463. 
3. Охорона прав на сорти рослин. Офіційний бюлетень. Офіційні описи сортів рослин. 
(Видання щорічне) 
4. OEСD scheme for the varіetal certification of cereal seed moving in international trade – 
OEСD schemes, 2010 (Схема OEСD з проведення сертифікації насіння зернових культур, 
що має обіг у міжнародній торгівлі) 
5. Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу. (Видання щорічне) 
6. Закон України "Про насіння і садивний матеріал" від 26.12.02, № 411-IV. 
7. Інструкція з апробації сортових посівів зернових, зернобобових, кукурудзи, олійних, 
прядивних культур, багаторічних і однорічних кормових трав. – К., 2003. – с.50. 
8. Методика проведення апробації сортових посівів зернових культур // Насінництво, 
2009. №10. – С. 12-28. 
9. Council directive on the marketing of cereal seed of 14 June 1966 / L0402−EN, 2003 (Дире-
ктива Євросоюзу з маркетингу насіння зернових культур від 14 липня 1966). 
10. OEСD scheme for the varietal certification of seed moving in international trade. Guide-
lines for control plot test and field inspection of seed crops / Paris, 2001. (Схема OEСD з сор-
тової сертифікації насіння культур, що має обіг у міжнародній торгівлі. Керівництво з ви-
пробування контрольних ділянок та проведення польового інспектування). 
11. Насінництво й насіннєзнавство польових культур / За ред. М.М. Гаврилюка. – К.: Аг-
рарна наука, 2007. – 216 с.

А.В.Черенков, д.с.-г.н., директор; В.С.Рибка, к.е.н.; М.С.Шевченко, д.с.-г.н.;  
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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТЕПОВОЇ ЗОНИ НААН УКРАЇНИ 

 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ТА               
ПРІОРИТЕТИ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОЇ 
ГАЛУЗІ В ГОСПОДАРСТВАХ ЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ 

Проаналізовано сучасний стан розвитку зернової галузі в госпо-
дарствах зони Степу, намічено шляхи підвищення її ефективності в 
умовах переходу на інноваційну модель розвитку АПК 

Ключові слова: зернові культури, інтенсифікація, інновація, сорти 
і гібриди, собівартість, прибуток, ціна, ефективність. 

Зернове виробництво було і залишається провідною галу-
ззю сільського господарства України. Зернові культури щоріч-
но займають більше половини загальної посівної площі і, як 
наслідок, технологія їх вирощування значною мірою впливає 
на рівень агротехніки інших культур землеробства, економіч-
ну ефективність всього агропромислового комплексу. 

Зона Степу завдяки сприятливим природно-економічним 
умовам вважається одним із провідних регіонів виробництва 
зерна, на який приходиться близько половини загальнодер-
жавних площ посіву зернових культур. Займаючи 40% тери-
торіального простору і маючи 32% чисельності працездатного 
населення держави у сільській місцевості, господарства сте-
пової зони у середньому за 2006-2010 рр. виробили 43,0% 
зерна від загального його валового збору. Основна дохідна 
частина в групі зернових формується за рахунок вирощуван-
ня пшениці (59,0%), ячменю (23,3%) та кукурудзи (12,4%), що 
загалом складає 94,7% (табл. 1). 

З усієї різноманітності заходів, без яких не можливо вирі-
шити проблему зерновиробництва, особливої уваги заслуго-
вують розробки цілої низки питань не тільки агротехнологіч-
ного, але й організаційно-економічного характеру. Саме тому 
для досягнення загальної концепції, яка визначається адміні-

стративними органами, наукою і виробничниками, під егідою 
Міністерства аграрної політики і продовольства та відділення 
рослинництва Національної академії аграрних наук України 1-
2 грудня 2011р. в Інституті сільського господарства степової 
зони (м.Дніпропетровськ) була проведена координаційно-
методична рада з проблем зернового господарства та земле-
робства зони Степу за участю вчених провідних науково-
дослідних інститутів та спеціалістів різних служб головних 
управлінь агропромислового розвитку ряду областей. 

Президент Національної академії аграрних наук України 
М.Д.Безуглий виклав конструкцію сучасної аграрної доктрини 
розвитку агропромислового виробництва. Пріоритетним з них 
є те, що Україна має можливість щорічно вирощувати 60-80 
млн. т зерна. 

Фактично доведено, що в Україні є достатньо біологічних 
ресурсів (сорти, насіння), які в поєднанні з технологічними 
розробками здатні забезпечити очищення посівів від бур'янів, 
знизити пороги шкодочинності різних видів хвороб і шкідників 
та забезпечити високу якість продукції. 

Одним із пріоритетних чинників, без якого не можна вирі-
шити проблему підвищення продуктивності і ефективності в 
зерновиробництві, є його інтенсифікація. Як форма розшире-
ного відтворення вона базується не тільки на кількісному на-
рощуванні ресурсів, а й на більш раціональному їх викорис-
танні, а саме: оптимізації режиму живлення і застосуванні ін-
тегрованої системи захисту рослин від хвороб, шкідників і бу-

р'янів, сучасних високопродуктивних 
машин та знарядь, своєчасного і якісного 
виконання всіх технологічних операцій. 

Величина урожайності – це головний 
критерій, який характеризує рівень вико-
ристання землі як основного засобу ви-
робництва в сільському господарстві. В 
ній відображається показник культури 
землеробства, рівень господарської дія-
льності тощо. Водночас, зростання уро-
жайності – необхідна умова підвищення 
продуктивності праці та зниження собі-
вартості продукції. Про це досить нагля-
дно свідчать дані групування сільського-
сподарських підприємств за згаданим 
показником на прикладі вирощування ку-
курудзи на зерно (табл. 2). 

ТАБЛИЦЯ 1. МІСЦЕ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В СТРУКТУРІ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ГАЛУЗІ 
РОСЛИННИЦТВА В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ (СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА) 

2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. В середньому за 
2006-2010 рр. 

Види  
продукції 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 
Продукція 
рослинницт-
ва – всього 

7011,1 100 9320,3 100 14284,0 100 17765,0 100 24092,3 100 14494,5 100 

 в т.ч.  
 зернові та 
зернобобові 
– всього 

3629,5 51,8 3670,7 39,4 7778,6 54,5 8590,7 48,4 9766,1 40,5 6687,1 46,1 

 з них: 
 пшениця  1974,8 28,2 2387,1 25,6 4746,7 33,2 5136,2 28,9 5476,2 22,7 3944,2 27,2 
 кукурудза  
 на зерно 387,2 5,5 405,9 4,4 652,4 4,6 1136,9 6,4 1559,8 6,5 828,4 5,7 

 ячмінь 1020,7 14,6 666,9 7,2 2047,6 14,3 1850,6 10,4 2203,0 9,1 1557,8 10,7 
 горох 83,1 1,2 50,8 0,5 106,7 0,7 148,6 0,8 186,8 0,8 115,2 0,8 
 овес 15,3 0,2 15,6 0,2 26,0 0,2 26,8 0,2 25,1 0,1 21,8 0,2 
 інші зернові 148,4 2,1 144,3 1,5 199,3 1,4 291,6 1,6 16,3 0,1 160,0 1,1 
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ТАБЛИЦЯ 2. ГРУПУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИ-
ЄМСТВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКОМ РІВНЯ УРО-
ЖАЙНОСТІ І ЙОГО ВПЛИВ НА СОБІВАРТІСТЬ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ  

Господарств  
у групі 

Собівартість 1 ц зерна, 
грн Групи  

господарств  
за урожайніс-

тю, ц/га 
кіль-
кість 

в % до 
під-
сумку 

Середня 
площа  
на 1 гос-
подарст-
во, га 

Урожай-
ність,  
ц/га 

Затрати 
на 1 га 
посіву, 
грн виробнича 

реалізо-  
ваної  

продукції 
До 20 439 31,5 129 14,0 1250 89,5 101,0 

20,1-30,0 321 23,0 254 24,5 1840 75,0 93,9 
30,1-40 204 14,6 252 35,3 1893 53,6 63,9 
40,1-50 181 13,0 254 45,0 2155 47,8 61,5 
50,1-60 90 6,4 517 53,6 2795 52,2 66,7 
60,1-80 91 6,5 374 69,0 3005 43,6 58,1 

Понад 80 69 5,0 509 97,2 3962 40,7 51,5 
В середньому  

по Степу 1395 100,0 252 42,5 2246 52,8 65,2 

Аналіз даних групувань по 1395 сільськогосподарським 
підприємствам, наведених в таблиці 2, підтверджує, який сут-
тєвий вплив має показник урожайності на собівартість виро-
щеного врожаю. Так, в господарствах першої групи при най-
нижчій врожайності (14,0 ц/га) вона була найвищою – 895 
грн./т. В більш вигідному становищі були підприємства сьомої 
групи, де завдяки значно вищій врожайності середня вироб-
нича собівартість кожної тонни зерна кукурудзи становила 
407 грн., тобто була нижчою на 488 грн. порівняно з госпо-
дарствами першої групи.  

Вивчення аспектів формування доходності зернової галузі 
показало, що для здійснення ефективного ведення зернового 
господарства мінімальна рентабельність виробництва зерна 
повинна становити 20-25%, а раціональна (для умов степової 
зони України) – щонайменше на рівні 40-45%. Тільки такий рі-
вень рентабельності створює необхідні умови для оновлення 
основних фондів, їх освоєння і застосування, а саме у пода-
льшому не зменшувати, а підвищувати врожайність та якість 
зерна. 

Отже, ситуація вимагає з боку держави і кожної області 
степового регіону здійснення відповідних заходів стосовно 
конкретних природних умов та наявних ресурсів для розвитку 
зернового господарства. 

У степовій зоні землеробство спеціалізується переважно 
на виробництві зерна озимої пшениці, ячменю, кукурудзи та 
насіння соняшнику. При цьому одним з наслідків економічної 
кризи стало значне звуження спеціалізації сільськогосподар-
ського виробництва. Орієнтація виключно на кон’юнктуру рин-
ку зумовила скорочення площі чистих та зайнятих парів, бага-
торічних трав та збільшення питомої ваги посівів соняшнику і 
зернових культур. Порушення системи сівозмін призвело до 
виснаження ґрунтів та зменшення продуктивності гектару сі-
возмінної площі і негативно позначилося на економічних по-
казниках виробничої діяльності більшості аграрних підпри-
ємств. 

Найбільш гострим є питання сівозмінного упорядкування 
земельних ресурсів для невеликих господарств, в яких наявні 
площі не дозволяють застосовувати сівозміни в традиційному 
розумінні, а комерційні інтереси спонукають до насичення 
структури посівних площ культурами з економічними перева-
гами. Прикладом такого явища слугують посіви соняшника, 
які займають 3-4 млн.га при науково обґрунтованій межі не 
більше 1,7 млн.га. Тому в найближчій перспективі перевага 
повинна надаватися розширенню спеціалізованих сівозмін 
короткої ротації за рахунок зростання частки зернових куль-
тур до 60-70%. Такі сівозміни необхідно впроваджувати перш 
за все з урахуванням збільшення в зерновому балансі фура-
жних культур (кукурудзи, ячменю, зернобобових). 

Більш продуктивно природно-господарські ресурси зони 
Степу використовуються за умови впровадження зерно-
просапної сівозміни з чорним та зайнятим паром (5-15%) і на-
сиченням її зерновими культурами до 55-60%, кормовими – 
до 20-25%, соняшником – до 10-12%. 

Оптимальною площею посіву озимої пшениці слід вважа-
ти таку, що забезпечує розташування цієї культури по най-
більш сприятливих попередниках. Вірогідність пересіву ози-
мини зростає з 10% при розміщенні її по чорному пару до 
35% – після кукурудзи на силос. 

Відомо, що в зоні Степу в структурі зернового клину озима 
пшениця повинна займати не менше 50-55% і 55-58% валово-
го виробництва від загального обсягу зерна. Для одержання 
високих урожаїв зерна цієї культури необхідно 65-70% її посі-
вів розміщувати після кращих попередників (чисті та зайняті 

пари, зернобобові, однорічні та багаторічні трави), не менше 
половини з них – по чорних і зайнятих парах.  

При побудові сівозмін обов’язково потрібно враховувати 
сумісність і несумісність культур при вирощуванні на одному і 
тому ж полі. Так, урожай озимої пшениці і жита не знижується 
при поверненні через 2-4, ячменю – через 2-3, вівса – через 
4-6 років. Горох не знижує урожаю зерна при повторному по-
сіві на тому ж полі через 3-4 роки, а люцерна – через 5-8 ро-
ків. 

Вимогам сучасного землеробства найбільш повно відпо-
відає система диференційованого за способами різноглибин-
ного обробітку ґрунту в сівозмінах, що базується на засадах 
енерго- та вологозбереження, захисту орних земель від руй-
нування та виснаження, охорони довкілля. 

З метою упередження ерозійних процесів, економії палив-
но-мастильних матеріалів та коштів, а також підвищення про-
дуктивності ріллі необхідно, насамперед, скоротити обсяги 
застосування глибокої оранки в Степу і Лісостепу України. 
Вона має беззаперечний пріоритет при вирощуванні цукрових 
буряків і зернової кукурудзи, на окремих полях з великою кі-
лькістю багаторічних бур'янів і післяжнивних решток. 

Для зменшення експлуатаційних витрат обсяги застосу-
вання мілкого та поверхневого обробітку мають зрости (в 
структурі різних способів основного обробітку) до рівня 40-
45%. Він домінуватиме при вирощуванні озимих після зайня-
тих парів і непарових попередників, а також в системі різно-
глибинного лущення стерньових фонів на рівнині та схилах. 

Своєчасна сортозаміна – це один з малозатратних агро-
технологічних заходів. Практика сільськогосподарських під-
приємств, дані науково-дослідних установ і держсортоділь-
ниць свідчать, що при порівняно однаковій агротехніці, затра-
тах праці і коштів в одних і тих же ґрунтово-кліматичних умо-
вах сівба новими районованими сортами озимої пшениці в 
порівнянні із старими забезпечує приріст урожаю до 20-25%. 
Оскільки вартість їх насіння не набагато вища, а питома вага 
в матеріальних витратах незначна (близько 8-9%), це не ви-
кликає підвищення собівартості зерна.  

Велике значення має правильний підбір сортового складу 
при вирощуванні кукурудзи. Ця культура на відміну від зерно-
вих колосових є більш енерго- і ресурсоємною. В період зби-
рання, який припадає на осінні місяці, в більшості випадків 
зерно кукурудзи має підвищену вологість, а це потребує до-
даткових затрат для його досушування та гарантованого збе-
рігання. Крім того, біологічні особливості цієї культури потре-
бують врахування більш широкого кола характеристик її гіб-
ридів. Залежно від групи стиглості вони істотно відрізняються 
строками дозрівання, продуктивністю, вологістю зерна і, як 
наслідок, відмінними за енергомісткістю технологіями його 
доробки і зберігання.  

Проте на сьогодні впровадження науково обґрунтованого 
співвідношення гібридів кукурудзи по групам стиглості в плані 
економного витрачання енергоресурсів при вирощуванні да-
ної культури поки що залишається поза увагою ряду товаро-
виробників.  

Значимість даної проблеми особливо помітно зросла в 
результаті широкого необґрунтованого використання пізньо-
стиглих гібридів іноземної селекції, насіння яких в великих об-
сягах закупляється державними та комерційними структура-
ми. Останнє вимагає створення сприятливих умов для повно-
цінного використання вітчизняного потенціалу більш ранньо-
стиглих і високопродуктивних сортів і гібридів, які за своїми 
біологічними та господарськими характеристиками краще 
пристосовані до зональних умов вирощування і більш вигідно 
відрізняються за економічними показниками. 

Наприклад, за даними Державної служби з охорони прав 
на сорти рослин і даними сортовипробування, кращі гібриди 
ранньостиглих форм здатні забезпечити 85-95 ц/га зерна, а 
середньостиглі і середньопізні прості гібриди інтенсивного ти-
пу – 100-120 ц/га. Водночас гібриди різних груп стиглості від-
різняються не тільки потенційним рівнем урожайності, а й вмі-
стом вологи у зерні під час збирання: у ранньостиглих вона 
низька – 14-15%, середньо- та пізньостиглих – вища в 1,5-2 
рази, що вимагає додаткових затрат на сушіння збіжжя. 

Про значні непродуктивні витрати паливно-мастильних 
матеріалів та інших енергоносіїв при вирощуванні гібридів рі-
зних груп стиглості свідчать експериментальні дослідження 
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відділу селекції кукурудзи Інституту сільського господарства 
степової зони, отримані при екологічному сортовипробуванні 
57 гібридів кукурудзи в різних ґрунтово-кліматичних умовах 
степової зони України на базі Синельниківської селекційно-
дослідної станції та дослідного господарства „Дніпро” (Дніп-
ропетровська обл.), Жеребківської дослідної станції (Одеська 
обл.) та Луганського інституту АПВ (табл. 3). 
ТАБЛИЦЯ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА РІЗНИХ БІОТИПІВ 
ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (ЗА 
ДАНИМИ ЕКОЛОГІЧНОГО СОРТОВИПРОБУВАННЯ ІНСТИТУТУ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТЕПОВОЇ ЗОНИ) 

Виробничі витрати 
 на 1 га, грн Гібрид 

Уро-
жай-
ність, 
ц/га 

Воло-
гість 
зерна, 

% всього з них на  
сушіння 

Собівар-
тість 1 ц 
зерна,  
грн 

Рівень 
рентабе-
льності, 

% 
РАННЬОСТИГЛІ (ФАО 150–200) 

Товтрянський 188 СВ 53,7 21,6 4609 930 85,91 74,6 
Дніпровський 196 СВ 52,0 20,1 4366 716 83,95 78,7 
Віраж 178 МВ 49,8 18,9 4169 558 83,70 79,2 
Дніпровський 223 СВ 53,0 20,3 4426 758 83,55 79,5 
Руно 198 СВ 56,2 20,5 4550 825 80,94 85,3 
Дніпровський 181 СВ 54,0 18,7 4259 574 78,91 90,1 
Заліщицький 191 СВ 56,1 21,4 4664 941 83,15 80,4 
Почаївський 190 СВ 54,3 20,3 4464 773 82,21 82,5 
Кадр 195 СВ 50,3 20,2 4324 704 85,92 74,6 
Кремінь 200 СВ 51,7 20,5 4407 763 85,30 75,8 
Дніпровський 221 МВ 48,3 19,9 4229 645 87,54 71,3 
В середньому  52,7 20,2 4406 743 83,60 79,4 

СЕРЕДНЬОРАННІ (ФАО 200–300)  
Кадр 217 МВ 50,7 22,3 4585 957 90,36 66,0 
Білозірський 295 СВ 50,0 20,7 4374 760 87,49 71,4 
Союз СВ 55,0 23,3 4873 1169 88,58 69,3 
Криничанський 257 МВ 57,2 22,5 4847 1105 84,77 76,9 
Сільвер 58,8 23,3 5010 1240 85,27 75,9 
Бестселер 287 СВ 68,5 24,3 5547 1604 81,04 85,1 
Авіас 277 СВ 62,3 22,7 5073 1238 81,37 84,3 
Липовець 225 МВ 59,9 22,0 4883 1091 81,45 84,2 
Дерезуватський 291 
СВ 58,5 21,2 4721 955 80,70 85,9 

Яровець 243 МВ 59,6 21,7 4825 1039 80,97 85,3 
Прім 247 МВ 53,1 20,1 4406 736 82,97 80,8 
Міф 227 МВ 52,5 21,0 4493 834 85,52 75,4 
Кадр 267 МВ 48,7 21,5 4426 835 90,88 65,1 
Любава 279 МВ 60,6 23,2 5066 1264 83,67 79,3 
Борозенський 287 МВ 50,3 22,6 4602 982 91,47 64,0 
Подільський 274 СВ 65,2 24,8 5487 1602 84,20 78,2 
Чемеровецький 260 
СВ 59,8 23,1 5023 1234 83,98 78,6 

Санжарський 289 МВ 55,0 22,2 4727 1023 85,88 74,7 
Солонянський 298 СВ 66,4 22,4 5177 1270 77,95 92,4 
Хмельницький 62,4 23,4 5169 1334 82,86 81,0 
Вись 287 СВ 57,6 23,3 4969 1220 86,33 73,8 
Боржава 290 СВ 51,2 23,0 4684 1048 91,44 64,0 
Дніпровський 293 МВ 56,0 21,0 4612 890 82,31 82,2 
В середньому 57,4 22,4 4848 1102 84,46 77,6 

СЕРЕДНЬОСТИГЛІ (ФАО 300–400) 
Сов 329 СВ 59,5 22,7 4957 1173 83,25 80,2 
Юніон 61,9 24,6 5313 1486 85,80 74,8 
Орільський 357 МВ 60,3 23,7 5123 1325 85,01 76,5 
Коло 350 МВ 52,4 24,5 4912 1255 93,68 60,1 
Скріпт 59,0 24,7 5219 1443 88,38 69,7 
Розівський 311 СВ 55,5 25,3 5137 1424 92,49 62,2 
Дар 347 МВ 53,0 24,2 4892 1225 92,38 62,4 
Січеславський 335 МВ 58,7 22,0 4838 1068 82,38 82,1 
Сід 357 МВ 60,7 23,6 5125 1321 84,47 77,6 
Запорізький 333 МВ 57,9 22,1 4820 1064 83,21 80,3 
ВЦ 380 МВ 61,4 22,9 5057 1240 82,37 82,1 
DK411-12*KR244 67,6 25,0 5621 1693 83,15 80,4 
Збруч 61,8 23,0 5095 1270 82,39 82,1 
Моніка  65,4 24,9 5506 1618 84,24 78,1 
Шполянський 347 59,9 24,7 5254 1462 87,65 71,1 
В середньому 59,7 23,8 5124 1337 85,86 74,7 

СЕРЕДНЬОПІЗНІ (ФАО ПОНАД 400) 
Соколов 407 МВ 61,9 28,5 5863 2037 94,75 58,3 
Бистриця 400 МВ 64,7 25,2 5525 1648 85,40 75,7 
МТІ 61,0 26,6 5554 1744 91,07 64,7 
Кодацький 442 СВ 57,8 26,1 5348 1595 92,51 62,1 
Дніпровський 453 СВ 60,9 23,7 5155 1347 84,64 77,2 
Кадр 443 СВ 61,1 24,9 5331 1518 87,20 72,0 
Елада 420 СВ 57,2 25,9 5284 1542 92,44 62,3 
Нікопольський 410 СВ 58,7 26,5 5442 1673 92,71 61,8 
В середньому 60,4 25,9 5438 1638 90,02 66,6 

Результати досліджень доводять, що економічна ефекти-
вність зерна кукурудзи проходить через комбіновану взаємо-
дію рівня урожайності і вологості зерна, величини яких впли-
вають як на абсолютні затратні елементи, так і на відносні 
оціночні показники ефективності. Так, в середньому по групі 
ранньостиглих гібридів (ФАО 150–200) одержали найнижчу 
урожайність (52,7 ц/га), а найвищу (60,4 ц/га) при вирощуванні 
середньопізніх гібридів (ФАО понад 400). Водночас при зби-

ранні ранньостиглих гібридів показник вологості зерна був 
найнижчим і коливався від 18,7 до 21,6%, середньоранніх 
(ФАО 200–300) – від 20,1 до 24,8%, середньостиглих (ФАО 
300–400) – від 22,0 до 25,0%, середньопізніх (ФАО понад 400) 
– від 23,7 до 28,5%. 

Найменш вологе зерно формувалось у гібридів ранньо-
стиглої та середньоранньої груп. На досушування цих гібридів 
в середньому по групах відповідно витрачалось палива 82 та 
121 л/га на суму 743 і 1102 грн. Найбільш високі витрати па-
лива, необхідні для сушіння, виявилися при вирощуванні гіб-
ридів середньопізньої групи стиглості (148–224 л/га) на суму 
від 1347 до 2037 грн. І, як наслідок, цей фактор обумовив різ-
ний рівень ефективності вирощування кукурудзи.  

Як свідчать розрахунки, найбільш економічно вигідним ви-
явилось вирощування ранньостиглих і середньоранніх гібри-
дів. Ці гібриди при вологості зерна відповідно 20,2 та 22,4% і 
урожайності 52,7 та 57,4 ц/га забезпечили максимальний рі-
вень рентабельності виробництва – відповідно 77,6 та 79,4%. 
При вирощуванні гібридів середньопізньої групи навіть на 
фоні підвищення врожайності спостерігалась тенденція зрос-
тання собівартості зерна, що було викликане, головним чи-
ном, підвищенням рівня його вологості. 

Рейтинговий аналіз наведених розрахунків щодо ефекти-
вності виробництва зерна кукурудзи в розрізі окремих гібридів 
показав, що вирощування гібридів Солонянський 298 СВ, 
Дніпровський 181 СВ, Дерезуватський 291 СВ, Руно 198 СВ та 
Почаївський СВ є найбільш рентабельним. Ці гібриди за су-
мою індексів по урожайності, вологості зерна та його собівар-
тості за даними експериментальних досліджень посіли відпо-
відно перші 5 місць. 

При цьому відмітимо, що в сучасних умовах виробництва 
гібриди кукурудзи виступають як самостійний фактор регулю-
вання виробничих витрат, в зв’язку з чим доцільно дотриму-
ватись оптимального співвідношення гібридів різних груп сти-
глості, яке забезпечує стабільність виробництва продукції, 
послідовність збирального конвеєра й оптимізацію затрат на 
післязбиральну доробку вологого зерна. Тим більше, що цей 
агрозахід носить організаційно-господарський характер, його 
можна здійснити без залучення додаткових капіталовкладень 
і вже в поточному році одержати відповідну віддачу. 

Таким чином, в структурі гібридного складу доцільно ви-
рощувати до 55% ранньостиглих і 45% середньо- та пізньо-
стиглих форм. Безумовно, таке співвідношення є орієнтовним 
і може змінюватися залежно від спеціалізації господарств, їх 
маркетингової спрямованості та економічної ситуації. 

Зазначимо, що при раціональному використанні нафто-
продуктів у сільськогосподарських підприємствах досягається 
значний економічний ефект. Зокрема, зменшення витрат па-
ливно-мастильних матеріалів лише на 2% при вирощуванні 
кукурудзи в зоні Степу України дає змогу зекономити понад 
800 тис. грн. Крім того, на сьогодні особливе занепокоєння ви-
кликають втрати врожаю через подовження строків виконання 
робіт при вирощуванні зернових культур.  

Економічна оцінка строків проведення основних технологічних 
процесів у господарствах степової зони показала, що підготовка 
ґрунту після стерньового попередника безпосередньо перед сів-
бою у порівнянні з проведенням її за 30-40 днів призводить до 
недобору врожаю до 40%, підвищення собівартості зерна на 52-
58% і до зменшення розміру прибутку на кожному гектарі в 1,5-2 
рази. Аналогічне становище складається і під час збирання вро-
жаю. 

Численними дослідженнями Інституту сільського господарст-
ва степової зони встановлено, що тільки в перші 5-6 днів після 
дозрівання врожайність посівів озимої пшениці не знижується. В 
наступні дні спостерігається зниження врожаю: збирання через 15 
днів після настання повної стиглості призводить до втрат 6-10% 
зерна на кожному гектарі, а через 20-25 днів – від 18 до 26%. За-
лежно від тривалості збиральних робіт собівартість зерна цієї 
культури підвищується в першому випадку на 3,5-6%, в другому – 
на 8-12%. Тому кожен день затримки зі збиранням призводить не 
тільки до додаткових втрат цінного продовольчого зерна озимої 
пшениці, а й до зниження ефективності її виробництва. 

Істотні втрати урожаю чітко виражені і при порушенні строків 
збирання кукурудзи. Наприклад, дослідження відділу технології 
вирощування кукурудзи на Ерастівській дослідній станції Інституту 
сільського господарства степової зони підтверджують, що запіз-



П О С І Б Н И К  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Х Л І Б О Р О Б А  2 0 1 2   

 

 

185 

нення зі збиранням (після 25 і 30 днів) призводить до втрат 
зерна при вирощуванні ранньостиглих гібридів відповідно на 
9,8 та 12,1%, що в свою чергу обумовило зниження рентабе-
льності цієї культури на 15,5 та 19,5 процентних пунктів (табл. 
4). 

В умовах сьогодення через зменшення кількісного складу 
збиральної техніки, погіршення її технічного стану ця проблема 
ще більш ускладнена. Так, якщо в 1990 р. навантаження ріллі на 
один кукурудзозбиральний комбайн в зоні Степу було 113 га, то в 
останні роки (2010-2011 р.р.) воно збільшилося до 380 га або 
більш як у 3,3 рази.  
ТАБЛИЦЯ 4. СТРОКИ ЗБИРАННЯ І ЇХ ВПЛИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА 
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА РІЗНИХ ПО СКОРО-
СТИГЛОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ (2007-2010 РР.) 

Втрати  
врожаю  

Виробничі витрати на 1 га, 
грн  

з них Строки  
збирання 

Уро-
жай-
ність, 
ц/га ц/га % 

Воло- 
гість 
зерна, 

% всього 
збирання і 
транспор-
тування 
зерна 

сушіння 
зерна 

Собі-
вар- 
тість  
1 ц  

зерна,  
грн 

Рівень 
рента-
бель-
ності,  

% 

УШИЦЬКИЙ 167 СВ 
15 вересня 43,9 - - 14,4 3005 869 24 68,45 60,7 
25 вересня 43,3 -0,6 1,4 13,9 2970 858 0 68,58 60,4 
5 жовтня 41,4 -2,5 5,7 14,5 2964 823 29 71,58 53,7 
15 жовтня 40,3 -3,6 8,2 15,0 2971 803 56 73,71 49,2 
25 жовтня 39,6 -4,3 9,8 15,8 3001 790 99 75,77 45,2 
5 листопада 38,6 -5,3 12,1 16,3 3007 772 123 77,89 41,2 

ПОДІЛЬСЬКИЙ 274 СВ 
15 вересня 51,7 - - 22,3 3717 1011 594 71,89 53,0 
25 вересня 50,8 -0,9 1,7 23,2 3753 995 647 73,88 48,9 
5 жовтня 50,4 -1,3 2,5 18,8 3434 987 335 68,14 61,4 
15 жовтня 49,1 -2,6 5,0 18,9 3408 964 333 69,42 58,5 
25 жовтня 49,4 -2,3 4,4 19,5 3457 969 376 69,98 57,2 
5 листопада 48,4 -3,3 6,4 20,2 3478 951 415 71,86 53,1 

МОНІКА 350 МВ 
15 вересня 57,3 - - 22,8 3923 1113 698 68,47 60,7 
25 вересня 56,4 -0,9 1,6 17,7 3498 1097 289 62,02 77,4 
5 жовтня 56,3 -1,0 1,7 16,1 3371 1095 164 59,87 83,7 
15 жовтня 54,1 -3,2 5,6 17,5 3429 1055 262 63,38 73,6 
25 жовтня 53,9 -3,4 5,9 17,7 3439 1051 276 63,81 72,4 
5 листопада 53,5 -3,8 6,6 20,6 3645 1044 489 68,12 61,5 

СОКОЛОВ 407 СВ 
15 вересня 59,9 - - 23,3 4044 1161 771 67,51 62,9 
25 вересня 59,7 -0,2 0,3 22,6 3980 1157 710 66,66 65,0 
5 жовтня 57,9 -2,0 3,3 19,3 3661 1124 425 63,23 74,0 
15 жовтня 57,5 -2,4 4,0 20,2 3722 1117 493 64,74 69,9 
25 жовтня 56,4 -3,5 5,8 20,3 3701 1097 492 65,61 67,6 
5 листопада 55,0 -4,9 8,2 20,8 3701 1071 517 67,29 63,5 

Серед заходів, які сприяють підвищенню урожайності і 
ефективності виробництва, поліпшенню якості зерна, важли-
ве місце належить захисту рослин від шкідників, хвороб та 
бур’янів. Проблема боротьби з бур'янами сьогодні набуває 
першочергового значення, оскільки висока забур’яненість по-
сівів призводить до непродуктивних втрат 2–3-місячних запа-
сів вологи та до 80-140 кг/га д.р. поживних речовин. Втрати 
урожаю при сучасному стані забур'яненості посівів станов-
лять 8-15% для зернових колосових культур і до 25-40% – для 
кукурудзи. Такі масштаби втрат зерна можливі у випадку, ко-
ли комплекс агротехнічних та хімічних заходів боротьби з бу-
р'янами на посівах озимої пшениці, ярого ячменю, кукурудзи 
буде зведений до мінімуму. 

За існуючих фінансових можливостей в господарствах 
лише 30-40% посівних площ зернових культур охоплено пов-

номасштабними заходами боротьби з бур'янами. Щоб вийти 
на рівень валових зборів зернових культур 28-30 млн.т, необ-
хідно обробляти гербіцидами 60-70% посівів колосових куль-
тур і 90% – кукурудзи.  

Результати економіко-енергетичної оцінки застосування 
різних видів гербіцидів і їх комбінацій на прикладі вирощуван-
ня кукурудзи свідчать, що вартісна величина приросту уро-
жаю і оплата одиниці виробничих витрат додатковим прибут-
ком, як правило, знаходяться в тісній залежності і в основно-
му забезпечують їх окупність. Дія цього фактора в технологіч-
ному регламенті вирощування зернових культур на фоні за-
непаду зерновиробництва дуже важлива і забезпечує позити-
вний результат уже сьогодні (рис. 1). 

З метою найбільшої економічної і господарської окупності 
від мінеральних добрив використовувати їх в першу чергу під 
пріоритетні культури, а саме під озиму пшеницю, ярий ячмінь, 
кукурудзу. При цьому дози добрив оптимізувати залежно від 
агрохімічного стану ґрунтів та біологічних особливостей куль-
тур. При виконанні вище перелічених умов ці культури забез-
печують найвищу окупність 1 кг мінеральних добрив, яка ста-
новить 5-9 кг зернових одиниць.  

За складної фітосанітарної ситуації в умовах перебудови 
структури посівних площ розповсюдження хвороб і шкідників 
перевищує поріг шкодочинності, коли втрати врожаю зерно-
вих культур становлять не менше 30%. Кожна гривня, вкла-
дена в захист при вирощуванні сильної і твердої пшениці, за-
безпечує в середньому 2,6–3,0 грн. чистого прибутку. За від-
сутності проведення цих захисних агрозаходів одержують від-
повідно таку ж суму збитків.  

Важливим резервом збільшення виробництва зерна є ви-
рощування зернових на зрошуваних землях. В цьому плані 
багаторічні дослідження ефективності зрошення в південному 
Степу України вказують на безперечну перевагу його над су-
ходолом. Так, 25-річні дослідження Інституту зрошуваного 
землеробства НААН свідчать, що озима пшениця, за рахунок 
зрошення, підвищує врожайність зерна в середньому з 30,7 
до 60,6 ц/га (приріст 29,9 ц/га), кукурудза на зерно – з 27,3 до 
99,4 ц/га (приріст 68,1 ц/га), ячмінь ярий – з 27,5 до 43,3 ц/га 
(приріст 15,8 ц/га), ячмінь озимий з 35,6 до 61,3 ц/га (приріст 
25,7 ц/га), соя – з 10,7 до 29,4 ц/га (приріст 18,7 ц/га). 

Основою режиму зрошення озимих зернових культур є 
передпосівний полив, застосування якого забезпечує 40-63% 
приросту урожаю завдяки отриманню своєчасних сходів, но-
рмальному розвитку і загартуванню рослин в осінній період. 
Протягом весняно-літньої вегетації озимих зернових культур 
найбільший приріст урожаю забезпечують поливи, які прово-
дять в період від виходу рослин в трубку до початку молочної 
стиглості зерна. Ці поливи дають можливість у посушливі ро-
ки на кожні 100 м3 поливної води отримувати 1,4-1,6 ц/га зер-
на.  

Одним із резервів вирішення проблеми гарантованого ви-
робництва зерна кукурудзи в Степу є розширення її посівів в 
умовах зрошення. Результати дослідів Інституту зернового 
господарства (нині Інститут сільського господарства степової 
зони) та Інституту землеробства південного регіону доводять 
безперечну перевагу ефективності виробництва зерна цієї 

культури практично при всіх режимах поливу (табл. 
5). Найбільш ефективним в умовах зони Степу є ва-
ріант при поливі в критичний період розвитку цієї 
культури з поливною нормою 1000 м3/га. Цей режим 
забезпечив найвищі економічні та енергетичні пока-
зники (рівень рентабельності – 87%, коефіцієнт оку-
пності енерговитрат – 2,1).  

Отже, при відновленні і розширенні площ виро-
щування зернових культур на зрошенні на період до 
2015 р. до 1 млн. га збір зерна на цих землях може 
становити 5,5-6,0 млн. тонн. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна констату-
вати, що зернове господарство степової зони Украї-
ни сьогодні і на найближчу перспективу має бути 
зорієнтоване на інтенсивний тип розвитку. За таких 
умов вважається можливим отримувати з гектара 
посівної площі в середньому 4-4,5 т зерна, що в 
розрахунку на 7,5 млн.га посіву складе 30-35 млн. 
тонн (43-45% від перспективних в 2015 році загаль-
нодержавних обсягів). 
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Рис. 1. Продуктивність і рентабельність виробництва кукурудзи на фоні застосу-
вання різних гербіцидів. Варіанти досліду: 1. Харнес; 2. Харнес + мерлін; 3. Харнес 
+ майсТер; 4. Харнес + естерон; 5. Фронтьєр; 6. Фронтьєр + банвел 4С; 7. Тітус; 8. 
Базис; 9. 2,4-Д амінна сіль; 10. Контроль (без застосування гербіцидів). 
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ТАБЛИЦЯ 5. УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ І ЕКОНОМІКО-ЕНЕРГЕ-
ТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИ-
МІВ ЗРОШЕННЯ  

Урожайність 
Виробничі 
витрати на 1 
га, грн. 

Одержано ва-
лової енергії 
на 1 га, ГДж Умови зволо-

ження в пері-
од розвитку 
рослин ц/га* 

до 
конт-
ролю 

(+-) 

всьо
го 

в т.ч. на 
прове-
дення 
зро-
шення 

Собі-
вар-
тість 
1 ц 

зерна, 
грн. 

Рі-
вень 
рен-
табе-
льно-
сті, 
% 

Затра-
ти су-
купної 
енергії 
на 1 
га, 
ГДж 

Ене-
рго-
єм-
ність 

1 ц 
зер-
на, 
МДж 

всього 

в т.ч. 
додат-
ково 
від 
зро-
шення 

Кое-
фіці-
єнт 
енер-
гетич-
ної 
ефек-
тив-
ності 

Без зрошен-
ня (контро-
ль) 

35,8 - 4826 - 134,80 11,3 26,5 740 30,8 - 1,16 

Загально-
прийнятий 
режим при 
70% НВ за 
норми поли-
ву 1620 м3/га 

88,8 53,0 7549 3010 85,01 76,5 71,7 808 70,4 39,6 1,98 

Економні 
водозберіга-
ючі режими: 
 – при змен-
шенні поли-
вної норми 
до 1200 м3/га 
з урахуван-
ням опадів 

87,2 51,4 7062 2551 80,99 85,2 68,8 789 70,7 39,9 2,03 

 – при поливі 
в критичний 
період роз-
витку куку-
рудзи (1000 
м3/га) 

87,0 51,2 6979 2471 80,21 87,0 66,2 761 73,0 42,2 2,10 

Примітка. * Урожайні дані по результатам агротехнологічних досліджень Ін-
ституту зрошуваного землеробства південного регіону  

Узагальнення нормативних розрахунків, наведених в таб-
лиці 6, показують, що в сучасних умовах господарювання со-
бівартість тонни зерна, одержаного з посівів озимої пшениці 
після різних попередників, може становити: по чорному пару 
при урожайності 45 і 60 ц/га відповідно 1056 і 935 грн./т, по 
зайнятому пару при урожайності 30 і 45 ц/га – 1327 і 1029 
грн./т і після непарових попередників (кукурудзи на силос) при 
урожайності 20 і 35 ц/га – 1769 і 1271 грн./т. 

Собівартість тонни зерна, одержаного з посівів ярої пше-
ниці після кукурудзи на зерно, при урожайності від 25 до 40 
ц/га варіює відповідно від 1203 до 1134 грн./т. Собівартість 
виробництва зерна ярого ячменю при врожайності від 25 до 
40 ц/га варіює відповідно від 1173 до 957 грн./т, а вівса – від 
1407 (при 25 ц/га) до 1077 грн./т (при 40 ц/га).  

Досить затратним є виробництво тонни гороху: при вро-
жайності 25 ц/га – 1589 грн./т, 35 ц/га – 1237 грн./т. 

Собівартість виробництва кукурудзи на зерно складає за-
лежно від рівня врожайності: 35 ц/га – 1104 грн./т, 45 ц/га – 
974 грн./т, 55 ц/га – 891 грн./т. Аналіз рівня рентабельності 
(збитковості) виробництва зерна практично по всім зерновим 
культурам свідчить, що реалізація за ціною нижче 1000-1100 
грн. за тонну для сільськогосподарського товаровиробника є 
не допустима. Це ставить зернову галузь перед загрозою за-
непаду, яка завжди традиційно була, як правило, високопри-
бутковою. Зокрема, щоб забезпечити пересічному виробнико-
ві можливості для здійснення простого відтворення, ціна реа-
лізації озимої пшениці повинна складати не менше 1600-1700 
грн. за тонну.  

Для господарств, що займаються вирощуванням кукуру-
дзи, ячменю, вівса, можливості для здійснення відтворення 
виробництва будуть створюватися лише за реалізаційних цін 
на рівні не нижче 1500-1600 грн. за тонну зерна, гороху – не 
нижче 1800 грн./т. 

ТАБЛИЦЯ 6. ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕР-
НОВИХ КУЛЬТУР ВІД РІВНЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ, УРОЖАЙНО-
СТІ ТА ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Собівартість 1 т 
зерна, грн 

Рівень рентабельності (збитковості)  
залежно від ціни реалізації (грн/т), % Урожай-

ність, 
ц/га 

Виробничі 
витрати 

на 1 га, грн вироб-
нича 

комер-
ційна 900 1000 1100 1200 1400 1600 1700 

Пшениця озима: - по чорному пару 
45 4752 1056 1162 -14,8 -5,3 4,2 13,6 32,6 51,5 61,0 
50 5083 1017 1118 -11,5 -1,6 8,2 18,0 37,7 57,4 67,2 
55 5295 963 1059 -6,5 3,9 14,3 24,6 45,4 66,2 76,6 
60 5611 935 1029 -3,8 6,9 17,6 28,3 49,7 71,1 81,8 

- по зайнятому пару та зернобобових культурах 
30 3980 1327 1459 -32,2 -24,6 -17,1 -9,5 5,5 20,6 28,1 
35 4286 1225 1347 -26,5 -18,3 -10,2 -2,0 14,3 30,7 38,8 
40 4492 1123 1235 -19,9 -11,0 -2,0 6,9 24,7 42,5 51,4 
45 4631 1029 1132 -12,5 -2,8 6,9 16,6 36,0 55,5 65,2 

- після непарових попередників 
20 3537 1769 1946 -49,1 -43,5 -37,8 -32,1 -20,8 -9,5 -3,9 
25 3712 1485 1633 -39,4 -32,7 -25,9 -19,2 -5,7 7,8 14,5 
30 4096 1365 1502 -34,1 -26,8 -19,4 -12,1 2,5 17,2 24,5 
35 4448 1271 1398 -29,2 -21,3 -13,4 -5,6 10,2 25,9 33,8 

Пшениця яра 
25 3007 1203 1323 -25,2 -16,9 -8,6 -0,2 16,4 33,0 41,3 
30 3465 1155 1271 -22,1 -13,4 -4,8 3,9 21,2 38,5 47,2 
35 3986 1139 1253 -21,0 -12,2 -3,4 5,4 22,9 40,5 49,3 
40 4536 1134 1247 -20,6 -11,8 -3,0 5,8 23,5 41,1 49,9 

Ячмінь ярий 
25 2932 1173 1290 -23,2 -14,7 -6,2 2,3 19,4 36,4 45,0 
30 3115 1038 1142 -13,3 -3,7 5,9 15,6 34,8 54,1 63,7 
35 3514 1004 1104 -10,4 -0,4 9,6 19,5 39,5 59,4 69,3 
40 3826 957 1052 -5,9 4,5 15,0 25,4 46,4 67,3 77,7 

Овес 
25 3519 1407 1548 -36,1 -28,9 -21,8 -14,7 -0,5 13,7 20,8 
30 3750 1250 1375 -28,0 -20,0 -12,0 -4,0 12,0 28,0 36,0 
35 4083 1167 1283 -22,9 -14,3 -5,7 2,9 20,0 37,1 45,7 
40 4306 1077 1184 -16,4 -7,1 2,2 11,5 30,0 48,6 57,9 

Горох 
25 3973 1589 1748 -43,4 -37,1 -30,8 -24,5 -11,9 0,7 7,0 
30 4089 1363 1499 -34,0 -26,6 -19,3 -12,0 2,7 17,4 24,7 
35 4328 1237 1360 -27,2 -19,1 -11,1 -3,0 13,2 29,4 37,5 

Кукурудза на зерно 
30 3578 1193 1312 -24,5 -16,2 -7,8 0,6 17,4 34,2 42,5 
35 3863 1104 1214 -18,5 -9,4 -0,3 8,7 26,8 45,0 54,0 
40 4067 1017 1118 -11,5 -1,6 8,2 18,0 37,7 57,4 67,2 
45 4383 974 1071 -7,6 2,7 12,9 23,2 43,7 64,3 74,5 
50 4576 915 1007 -1,7 9,3 20,2 31,1 53,0 74,8 85,8 
55 4902 891 980 1,0 12,2 23,4 34,6 57,1 79,5 90,7 

За цінової ситуації, яка склалася в останні два роки (2010-
2011), реалізація зернових здатна забезпечити рівень рента-
бельності 40-70%. Проведені розробки є орієнтиром для об-
ґрунтування умов сталого і конкурентоспроможного розвитку 
зернової галузі в господарствах степової зони України. Отже, 
в контексті необхідності нарощування зерновиробництва як 
для забезпечення внутрішніх (продовольчих, фуражних та 
промислових) потреб, так і для експортної торгівлі на світо-
вому ринку, де останніми роками відчутним стає дефіцит про-
довольства, велику перспективу мають саме технології з ви-
соким науково обґрунтованим ресурсним насиченням.  

Як свідчить експериментальний та прогресивний вироб-
ничий досвід, саме ці технології здатні забезпечити максима-
льну віддачу 1 га землі та найповнішу реалізацію генетичного 
потенціалу зернових культур зокрема. В цьому відношенні 
експортна інфраструктура зони Степу України технологічно 
здатна довести обсяги експорту зерна до рівня 12,5-13,5 млн. 
тонн і, як наслідок, це має стати стійким джерелом зростання 
доходів агропромислового сектору економіки регіону. 

В.С.Рибка, к.е.н, завідувач лабораторією; Є.М.Лебідь, д.с.-г.н.; А.О.Кулик 
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТЕПОВОЇ ЗОНИ НААНУ 

ВІДНОВЛЮВАНІ ПОСІВИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ  
Визначено проблемні питання щодо доцільності пересіву загиб-

лих посівів озимої пшениці ярими зерновими культурами з економіко-
господарських позицій. 

Ключові слова: озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудза, урожай-
ність, виробничі затрати, беззбитковий рівень. 

Однією з першочергових проблем, що стосується вироб-
ництва зернових в Україні, є стабілізація щорічних валових 
зборів та оптимізація балансу між продовольчим і кормовим 

зерном. Особливого значення набуває підвищення агротех-
нологічної та економічної стійкості зернового господарства і 
його здатності протидіяти негативному впливу несприятливим 
природним та економічним факторам. 

Розглядаючи економічну сутність різних коливань окремих 
показників і, зокрема, суттєву розбіжність посівних і зібраних 
площ, звернемося до проблеми екстремальних умов, які 
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пов’язані з передпосівним або зимовим періодами, в яких 
найбільше страдає озима пшениця. Катастрофічним в цьому 
відношенні виявився осінній та передзимовий період 
2011/2012 року, що призвело до загибелі 70% посівних площ. 
ВИТРАТИ НА ПЕРЕСІВ ЗАГИБЛИХ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
ЯРИМИ ЗЕРНОВИМИ КУЛЬТУРАМИ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ДОЦІ-
ЛЬНІСТЬ В УМОВАХ 2012 РОКУ 

Зернові культури для пересіву 
Показники Озима 

пшениця ярий                 
ячмінь кукурудза яра       

пшениця 

1. Виробничі витрати на основний обробіток 
під озиму пшеницю до весняного періоду, 
грн./га 

256 256 256 256 

2. Вартість добрив Р30К20 під основний обро-
біток (ціна 2011 р.), грн/га 355 355 355 355 

3. Виконання технологічних операцій на про-
ведення передпосівного обробітку, грн./га     

в тому числі:     
передпосівна підготовка грунту: 89,56 89,56 89,56 89,56 
в тому числі: боронування 28 28 28 28 
передпосівна культивація 61,56 61,56 61,56 61,56 
протруювання насіння 1,52 1,52  1,38 
навантаження насіння і добрив в транспорт 0,91 0,91 0,08 0,83 
транспортування насіння 5,00 5,00 2,00 5,00 
сівба 121 121 81 121 
прикочування посівів 22,33 22,33 22,33 22,33 
вартість насіння 300 289 260 310 
вартість добрив  500 560 620 
вартість засобів захисту рослин:     
протруйників 55 55  50 
гербіцидів   230  
Всього по періоду 1206,3 1695,3 1856,0 1831,1 
Всього затрат на основний, передпосів-
ний обробіток грунту і сівбу, грн./га  1817,32 2306,3 2467,0 2442,1 

Затрати на догляд за посівами і збирання, 
грн./га  790,0 1230,0 812,0 

Прямі виробничі витрати, грн./га х 3096,3 3697,0 3254,1 
Накладні витрати, грн./га х 619,3 739,4 650,8 
Всього витрат, грн/га х 3715,6 4436,4 3904,9 
Собівартість 1 ц, грн  113,2 125,8 129,9 
Ціна реалізації, грн/ц х 150,0 160,0 170,0 
Беззбитковий рівень урожайності, ц/га х 24,8 27,7 23,0 
Приріст урожайності, необхідний для 
компенсації збитків по пересіву, ц/га х 8,0 7,5 7,1 

Мінімальний рівень урожайності*, ц/га х 32,8 35,2 30,1 
* Рівень врожайності, що забезпечує беззбитковий рівень виробництва та 
покриття збитків від загибелі посівів озимої пшениці в розрахунку на 1 га 

За попередніми прогнозами Міністерства аграрної політи-
ки та продовольства України можливе пересівання 1,5 млн. га 

озимих. Зокрема, посів ярих зернових культур прогнозується 
на площі 8,8 млн. га, з них передбачено довести посіви куку-
рудзи на зерно до 4,3 млн. га, ячменю – 2852 тис. га, вівса – 
314 тис. га, гороху – 307 тис. га, проса – 199 тис. га, інших зе-
рнових культур – 131 тис. га. Відбудеться скорочення посів-
них площ соняшнику, які не відповідають науково обґрунто-
ваним рекомендаціям. 

Виходячи з цього, як свідчать результати наукових дослі-
джень, переорієнтація з вирощування озимої пшениці на 
будь-яку іншу культуру, зокрема, ярий ячмінь, кукурудзу або 
яру пшеницю, повинна забезпечити не тільки оптимальний 
баланс продовольчого і фуражного зерна, але й сприятливі 
ринкові стосунки для товаровиробників. 

Економічні підрахунки показали, що в умовах 2012 року 
при застосуванні традиційної технології вирощування збитки 
від загибелі озимини складають 1206,3 грн. в розрахунку на 1 
га. Ця сума складається з витрат на проведення комплексу 
робіт, пов’язаних з передпосівним обробітком ґрунту, внесен-
ням добрив та сівбою (див. табл.). 

Для покриття понесених збитків при пересіві озимини 
ярим ячменем необхідно додатково отримати 8,0 ц/га зерна, 
кукурудзою – 7,5 ц/га, ярою пшеницею – 7,1 ц/га. При ціні на 
ячмінь 1500 грн./т (без врахування ПДВ), кукурудзу – 1600 
грн./т, яру пшеницю – 1700 грн./т, щоб покрити збитки від за-
гибелі посівів озимої пшениці та витрати поточного року під 
яру культуру, необхідно виробити та реалізувати щонаймен-
ше 32,8 ц ячменю, 35,2 ц – кукурудзи та 30,1 ц – ярої пшениці 
в розрахунку на 1 га.  

Крім того, в цьому відношенні для пересіву озимини з еко-
номічних позицій задовільні результати можна отримати, як-
що висівати круп'яні культури (просо, гречку), так як вироблені 
з них продукти завжди були ліквідними, оскільки вони також 
формують основу продовольчої бази і безпеки держави. Із 
технічних культур не є виключенням також і сівба соняшнику, 
особливо коли його вирощування не порушує існуючу сівозмі-
ну. 

Таким чином, з'ясовуючи причини загибелі великої площі 
озимої пшениці від урожай 2012 року, можна зробити висно-
вок, що питання стабілізації і оптимізації виробництва зерна 
може бути вирішене за рахунок структуризації посівів най-
більш ефективних ярих зернових культур, раціонального роз-
міщення їх по попередникам і, в кінцевому результаті, все ви-
рішує високий науково обґрунтований рівень агротехніки. 

Ю.О.Лавриненко, Р.А.Вожегова, С.В. Коковіхін, П.В.Грабовський  
ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААНУ 

ОЦІНКА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ                     
ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ПРИ ВИРОЩУВАННІ В УМОВАХ              

ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ЗВОЛОЖЕННЯ                
ТА ФОНУ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ   

Вирощування твердої пшениці дає можливість отримати 
високоякісне борошно, яке широко використовується в харчо-
вій промисловості для виробництва макаронів, вермішелі, 
манної крупи тощо. Проте при порушенні технології вирощу-
вання цієї культури спостерігається зниження якісних показ-
ників. Дефіцит доступної вологи внаслідок посухи негативно 
впливає на комплекс фізіологічного балансу рослин, погіршує 
продукційні процеси й знижує врожайність пшениці. Знижує 
показники якості зерна також нестача поживних речовин в 
ґрунті, й, у першу чергу, азоту. Крім того, якість зерна обумо-
влена генетичними властивостями рослин пшениці твердої 
озимої, що обумовлює необхідність підбору сортів культури з 
найкращими якісними показниками. 

Від стану посіву великою мірою залежить не тільки вро-
жай і якість зерна, але й ефективність використання вологи, 
елементів живлення, ґрунтово-кліматичних ресурсів тощо. У 
свою чергу формування високопродуктивних агробіоценозів 
залежить від факторів життєзабезпечення. Тому посів і фак-

тори життєзабезпечення рослин взаємопов’язані і в техноло-
гічному процесі нероздільні. Лише правильно сформовані по-
сіви в поєднанні з оптимальним ресурсним забезпеченням 
можуть створити умови для максимальної реалізації потенці-
алу продуктивності пшениці. 

Однією з основних умов одержання високих урожаїв і ви-
сокоякісного зерна пшениці озимої є забезпечення рослин 
доступною вологою та елементами мінерального живлення 
впродовж всієї вегетації. Ґрунти степової зони дуже виснажені 
і без добрив не здатні  забезпечити високого врожаю. Засто-
сування добрив підвищує її врожайність на 10-17 ц/га та зна-
чно покращує якість зерна. Кожен кілограм діючої речовини 
NPK у степовій зоні забезпечує приріст зерна пшениці 4-7 кг. 
Проте добрива коштують дорого і затрати на них вимагають 
чіткого обґрунтування їх застосування як з агрономічної, так і 
з економічної точки зору. 
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Останніми роками значний вплив на якість зерна пшениці 
справляють зміни клімату, які впливають на водозабезпечен-
ня рослин, поживний режим ґрунту, розвиток хвороб, шкідни-
ків та інше. Тому зараз навіть дотримання всіх вимог існуючої 
технології часто не забезпечує одержання високоякісного зе-
рна. Для одержання якісного зерна пшениці потрібно адапту-
вати технологію її вирощування до умов зміни клімату.  

Дослідження проведені за загальноприйнятими методи-
ками протягом 2008-2010 років у зрошуваній сівозміні лабора-
торії зрошення Інституту зрошуваного землеробства НААН 
України. 

Схема досліду: фактор А (сорт): Кассіопея, Дніпряна; фак-
тор В (зрошення): вологозарядковий полив (фон), фон + по-
ливи до настання повної фази колосіння (70% НВ; р.ш. = 
0,5м), фон + поливи до настання повної фази наливу зерна 
(70% НВ; р.ш. = 0,5 м), фон + поливи до настання повної фа-
зи молочної стиглості (70% НВ; р.ш. = 0,5 м); фактор С (доб-
рива): без добрив (контроль), розрахункова норма добрив під 
запланований рівень врожайності 7 т/га,  розрахункова норма 
+ N30 (підживлення). Площа облікової ділянки – 75 м2, повтор-

ність досліду чотириразова. 
ТАБЛИЦЯ 1 – УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ 
ЗАЛЕЖНО ВІД ДОСЛІДЖУВАНИХ ФАКТОРІВ, Т/ГА  
(СЕРЕДНЄ ЗА 2008-2010 РР.) 

Фактор С 
(добрива) Фак-

тор А 
(сорт) 

Фактор В 
(режим зрошення) без до-

брив 

на вро-
жай 70 
ц/га 

на врожай 
70 ц/га + N30 

Середнє 
по фак-
тору А 

Серед-
нє по 
факто-
ру В 

Вологозарядковий полив 
(фон) 3,95 4,88 5,14 4,48 
Фон + поливи до колосіння 4,35 5,54 5,84 5,01 
Фон + поливи до наливу зе-
рна 4,75 6,03 6,36 5,53 

Кас-
сіо-
пея 

Фон + поливи до молочної  
стиглості зерна 5,27 6,53 6,80 

5,45 

6,02 
Вологозарядковий полив 
(фон) 3,69 4,51 4,70 
Фон + поливи до колосіння 4,09 5,05 5,22 
Фон + поливи до наливу зе-
рна 4,41 5,66 5,98 

Дніп-
ряна 

Фон + поливи до молочної  
стиглості зерна 4,76 6,23 6,49 

5,07 

Середнє по фактору (С) 4,41 5,55 5,82  

 

НІР05, т/га – по фактору А – 0,02 
НІР05, т/га – по фактору В – 0,09 
НІР05, т/га – по фактору С – 0,05 
Агротехніка загальноприйнята для озимих колосо-

вих культур півдня України. Згідно даних хімічного 
аналізу щодо вмісту елементів живлення в ґрунті, вно-
сили тільки азотні добрива на ділянках з запланова-
ним рівнем врожайності 7,00 т/га. Вміст фосфору та 
калію в ґрунті був достатнім, тому не було необхіднос-
ті в їх додатковому внесенні. Згідно схеми досліду бу-
ло проведено вологозарядковий полив (нормою 700 
м3/га) та вегетаційні поливи згідно схеми досліду. По-
ливи здійснювали дощувальним агрегатом ДДА–100 
МА. 

За результатами наших досліджень встановлено, 
що в середньому, сорт Кассіопея мав перевагу над 
сортом Дніпряна за врожайними показниками на 0,38 
т/га або на 6,9% (табл. 1). 

За роки проведення досліджень вегетаційні поливи 
до настання повної фази колосіння, наливу зерна та 
молочної стиглості зерна підвищували врожайність, у 
середньому по фактору В, на 0,53, 1,05, 1,54 т/га. 

Основне внесення аміачної селітри згідно схеми 
досліду підвищило врожайність, у середньому по фак-
тору С, на 1,14 т/га, позакореневе підживлення рослин 
в період вегетації сечовиною сприяло збільшенню 
цього показника на 0,27 т/га. 

Найвищий врожай за три роки, було отримано у 
варіанті з вегетаційними поливами до настання повної 
фази молочної стиглості, основним внесенням розра-
хункової дози добрив та підживленням сечовиною 
(N30), який становив 6,80 т/га. 

Дисперсійний аналіз даних дав можливість встано-
вити відмінність дії та взаємодії досліджуваних факто-
рів на врожайність зерна. Частка впливу досліджува-
них факторів у середньому за 2008-2010 рр.,  була та-
кою: фактор А – 5%, фактор В – 44, фактор С – 49%, 
взаємодія факторів була відсутньою або несуттєвою – 
від 0 до 1%.  Звідси можна зробити висновок, що в 
умовах Південного Степу України найвищій вплив на 
урожайність зерна пшениці твердої озимої мають мі-
неральні добрива та зрошення. 

Згідно проведеного біохімічного аналізу зерна 
пшениці озимої встановлено, що вміст клейковини іс-
тотно коливався залежно від досліджуваних факторів 
(рис. 1). 

Порівняльна характеристика вмісту клейковини по 
досліджуваних сортах дало можливість встановити рі-
зницю впливу умов вологозабезпечення на цей показ-
ник. Так, у варіанті з фоновим вологозарядковим по-
ливом без добрив сорт Кассіопея переважав за вміс-
том клейковини Дніпряну на 1,9%. При застосуванні 
розрахункової дози азотних добрив  та внесенням су-
місно з підживленням, навпаки, сорт Дніпряна показав 

Рис. 1. Показники вмісту клейковини в зерні досліджуваних сортів пшениці тве-
рдої озимої за варіантами: R1 – вологозарядковий полив (фон); R2 – фон + по-
ливи до колосіння; R3 – фон + поливи до наливу зерна; R4 – фон + поливи до 
молочної  стиглості зерна; У-1 – без добрив; У-2 – на врожай 70 ц/га; У-3 – на 
врожай 70 ц/га + N30 

Рис. 2. Скловидність зерна досліджуваних сортів пшениці твердої озимої за ва-
ріантами: R1 – вологозарядковий полив (фон); R2 – фон + поливи до колосіння; 
R3 – фон + поливи до наливу зерна; R4 – фон + поливи до молочної  стиглості 
зерна; У-1 – без добрив; У-2 – на врожай 70 ц/га; У-3 – на врожай 70 ц/га + N30 

Рис. 3. Маса 1000 зерен у досліджуваних сортів пшениці твердої озимої за варі-
антами: R1 – вологозарядковий полив (фон); R2 – фон + поливи до колосіння; R3 
– фон + поливи до наливу зерна; R4 – фон + поливи до молочної  стиглості зер-
на; У-1 – без добрив; У-2 – на врожай 70 ц/га; У-3 – на врожай 70 ц/га + N30 
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кращі результати і перевищив Кассіопею на 1,7 і 6,4%, відпо-
відно.  

В усіх досліджуваних варіантах з вегетаційними поливами 
за вмістом клейковини сорт Кассіопея переважав Дніпряну, 
особливо чітка закономірність проявилась у варіанті з волого-
зарядкою сумісно з поливами до наливу зерна (різниця ста-
новила 5,4-9,6%). Найвищій вміст клейковини у сорту Кассіо-
пея на рівні 49,6% був у варіанті з вегетаційними поливами до 
фази молочної стиглості зерна (R4) та сумісному внесенні 
розрахункової дози добрив і підживлення.  

Сорт Дніпряна кращі результати щодо вмісту цього показ-
ника (44,0%) показав у варіанті R2 (фон + поливи до колосін-
ня) з основним внесення азотних добрив і підживленням. 
Найменший вміст клейковини був у варіанті з фоновою воло-
гозарядкою та внесенням лише розрахункової дози азотних 
добрив, що пояснюється наростанням вегетативної маси ро-
слин у початкові фази росту й розвитку і дефіцитом азоту та 
доступної вологи наприкінці вегетаційного періоду.  

Клейковина – своєрідний каркас, утворюваний в тесті біл-
ковими речовинами пшениці. Розтяжність, пружність, еласти-
чність тесту, всі ці важливі властивості залежать від вмісту та 
якості клейковини. Це основний показник якості борошна, від 
якої залежить, як підіймається тісто, як тримає форму, кри-
шиться хлібний виріб чи ні. Про пружність клейковини свід-
чить індекс деформації клейковини (ВДК), який при значеннях 
70 і вище одиниць дає можливість отримувати максимальні 
об'єми якісних продуктів з борошна [246]. В наших дослідах 
індекс деформації клейковини перевищував 120 одиниць в 
усіх сполученнях варіантів, що свідчить про високі потенційні 
можливості досліджуваних сортів пшениці твердої озимої – 
Кассіопеї та Дніпряни. 

Стосовно показників скловидності зерна, то також як і по-
передні два показники, вони виявились дуже високими (рис. 
2). Найменші значення скловидності (89,7%) була на сорті 
Дніпряна, поливах до наливу зерна та без внесення мінера-

льних добрив і підживлення. Слід зауважити, що найвищим  
(99,5%) цей показник також виявився на цьому ж сорті та ва-
ріанті режимів зрошення (R3), проте за умов застосування 
розрахункової дози азотних добрив і підживлення рослин.  

У сорту Кассіопея максимальна скловидність на рівні 
99,0% відмічена на ділянках з фоном вологозарядковим по-
ливом, основним внесенням добрив та підживленням. Дуже 
близькі до цього значення також одержані за ідентичних умов 
удобрення й у варіантах з поливами до наливу та до молоч-
ної  стиглості зерна – скловидність в межах 98,8-98,9%. 

Відносно варіантів удобрення та підживлення рослин, то 
простежуються чіткі залежності зростання скловидності в на-
пряму варіантів "без добрив – основне удобрення – піджив-
лення". Особливо чітко ці тенденції виявлені на сорті Дніпря-
на – скловидність на неудобрених ділянках коливалась від 
89,7 до 94,5%, а на удобрених варіантах підвищувалась, у 
середньому по факторах, на 2,2-9,8%.   

За масою 1000 зерен виявлена суттєва перевага сорту 
Дніпряна над сортом Кассіопея в усіх варіантах умов зволо-
ження та удобрення (рис. 3). Найвищім (50,1 г) цей показник 
виявився також на сорті Дніпряна при фоновій вологозарядці 
сумісно з вегетаційними поливами до молочної  стиглості зе-
рна та без використання добрив.  

Застосування азотних добрив як окремо, так і з піджив-
ленням призводило до зниження маси 1000 зерен по сорту 
Кассіопея на 5,2-9,3%, а по сорту Дніпряна – на 3,0-7,4%. Це 
пояснюється тим, що підвищення вмісту азоту в ґрунті, а та-
кож підживлення цим найважливішим макроелементом при-
зводило до зростання ростових процесів, підвищення площі 
листкової поверхні й кількості колосків на одиницю площі. За 
таких умов відмічене зростання рівню врожайності зерна обох 
досліджуваних сортів при внесенні основного та додаткового 
(з підживленням) використання азотних добрив при загальній 
тенденції до зниження маси 1000 зерен.  

Навпаки, покращення умов зволоження позитивно впли-
нуло на крупність зерна рослин пшениці твердої 
озимої. Так, найвищі показники маси 1000 зерен 
на рівні 46,1 і 50,1 г, були одержані у варіанті з 
вологозарядкою та поливами до молочної стигло-
сті зерна. На інших зрошуваних ділянках відміче-
не зменшення цього показника на сорті Кассіопея 
на 6,2-11,9%, а на сорті Дніпряна на 4,2-8,8%, від-
повідно.            

Показник натури зерна досліджуваних сортів 
пшениці твердої виявив істотні відмінності динамі-
ки цього показника практично в усіх сполученнях 
варіантів (рис. 4). Найвищі показники натури зер-
на на рівні 746-748 г/л були на неудобрених діля-
нках сорту Дніпряна в усіх варіантах режимів 
зрошення. В середньому по факторах В і С, сорт 
Дніпряна перевищував за цим показником сорт 
Кассіопея на 2,8%.  

Найменші значення натури зерна (699-701 г/л) 
встановлені на ділянках з основним внесенням 
розрахункових доз азотних добрив, фоновому во-
логозарядковму поливі та поливах до фази нали-
ву й молочної стиглості зерна.    

Результати лабораторного аналізу щодо пока-
зників вмісту білка в зерні дозволили виявити пе-
ревагу сорту Кассіопея над сортом Дніпряна прак-
тично у всіх сполученнях досліджуваних факторів, 
крім варіанту з фоновим вологозарядковим поли-
вом і основним внесенням азотних добрив (рис. 
5). 

Максимальний вміст білка (16,1%) був у варіа-
нті з сортом Кассіопея на ділянках з основним 
внесенням добрив сумісно з підживленням на 
фоні однієї вологозарядки, а також вологозаряд-
кового й вегетаційних поливів до фази наливу зе-
рна. 

На сорті Дніпряна показники вмісту білка були 
більш стабільними і коливались в межах від 12,5 
до 15,2%. Проте й на цьому сорті відмічена стала 
тенденція щодо підвищення вмісту білка в зерні у 

Рис. 4. Показники натури зерна досліджуваних сортів пшениці твердої озимої за варі-
антами: R1 – вологозарядковий полив (фон); R2 – фон + поливи до колосіння; R3 – 
фон + поливи до наливу зерна; R4 – фон + поливи до молочної  стиглості зерна; У-1 – 
без добрив; У-2 – на врожай 70 ц/га; У-3 – на врожай 70 ц/га + N30 

Рис. 5. Показники вмісту білка в зерні досліджуваних сортів пшениці твердої озимої 
за варіантами: R1 – вологозарядковий полив (фон); R2 – фон + поливи до колосіння; 
R3 – фон + поливи до наливу зерна; R4 – фон + поливи до молочної  стиглості зерна; 
У-1 – без добрив; У-2 – на врожай 70 ц/га; У-3 – на врожай 70 ц/га + N30 
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варіанті з сумісним внесенням розрахункових доз добрив та 
підживленням.  

Важливим узагальненням якісних показників досліджува-
них сортів пшениці озимої є оцінка класності одержаного зер-
на згідно ДСТУ 3768:2009 за варіантами режимів зрошення та 
фону мінерального живлення (табл. 2). 
ТАБЛИЦЯ 2 – КЛАСНІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ЗА-
ЛЕЖНО ВІД ДОСЛІДЖУВАНИХ ФАКТОРІВ  

Фактор С (добрива) 
Фактор А 

(сорт) 
Фактор В 

(режим зрошення) без добрив на врожай  
70 ц/га 

на врожай 
70 ц/га + N30 

Вологозарядковий полив (фон) 4 5 3 
Фон + поливи до колосіння 3 4 4 
Фон + поливи до наливу зерна 4 5 4 Кассіопея 

Фон + поливи до молочної  стиг-
лості зерна 3 5 5 

Вологозарядковий полив (фон) 3 3 3 
Фон + поливи до колосіння 3 4 3 
Фон + поливи до наливу зерна 3 4 3 Дніпряна 

Фон + поливи до молочної  стиг-
лості зерна 3 4 4 

Слід зауважити, що за вмістом білка пшеницю сорту Кас-
сіопея у варіанті з основним внесенням добрив та підживлен-
ням можна віднести до першого класу, а сорту Дніпряна – до 
другого. Схожа ситуація також простежується й за іншими по-
казниками якості. Проте, відносно показників натури встанов-
лено, що найгірша класність відмічена на сорті Кассіопея у 
варіантах з вегетаційними поливами та внесенням лише роз-
рахункової дози добрив.  

За такого сполучення факторів отримано зерно переваж-
но п’ятого класу. На сорті Дніпряна зерно п’ятого класу взага-
лі не було, але найгірші показники (зерно 4 класу) також оде-
ржані у варіанті з основним внесенням азотних добрив.  

ВИСНОВКИ  

З метою забезпечення врожайності на рівні 7,0 т/га пше-
ниці твердої озимої необхідно провести вологозарядковий 
полив сумісно з вегетаційними поливами до фази молочної 
стиглості зерна, вносити розрахункову норму мінеральних 
добрив з підживленням сечовиною.  

У варіанті з фоновим вологозарядковим поливом і без до-
брив сорт Кассіопея переважав за вмістом клейковини Дніп-
ряну на 1,9%. При застосуванні розрахункової дози азотних 
добрив  та внесенням сумісно з підживленням, навпаки, сорт 
Дніпряна показав кращі результати і перевищив Кассіопею на 
1,7 і 6,4%, відповідно. Найвищій вміст клейковини у сорту Ка-
ссіопея на рівні 49,6% був у варіанті з вегетаційними полива-
ми до фази молочної стиглості зерна та сумісному внесенні 
розрахункової дози добрив і підживлення.  

Найвищим  показник скловидності (99,5%) виявився на 
сорті Дніпряна у варіанті з фоновою вологозарядкою та поли-
вами до фази наливу зерна, застосуванні розрахункової дози 
азотних добрив і підживлення рослин сечовиною. У сорту Ка-

ссіопея максимальна скловидність на рівні 99,0% відмічена на 
ділянках з фоном вологозарядковим поливом, основним вне-
сенням добрив та підживленням.  

За масою 1000 зерен встановлена перевага сорту Дніпря-
на над сортом Кассіопея в усіх варіантах умов зволоження та 
удобрення. Найвищім цей показник був на сорті Дніпряна при 
вегетаційних поливах до молочної стиглості зерна та без ви-
користання добрив.  

Показник натури зерна досліджуваних сортів пшениці тве-
рдої виявив істотні відмінності динаміки цього показника прак-
тично в усіх сполученнях варіантів. Найвищі показники натури 
зерна на рівні 746-748 г/л були на неудобрених ділянках сор-
ту Дніпряна в усіх варіантах режимів зрошення.  

Результати лабораторного аналізу щодо показників вмісту 
білка в зерні дозволили виявити перевагу сорту Кассіопея над 
сортом Дніпряна практично у всіх сполученнях досліджуваних 
факторів, крім варіанту з фоновим вологозарядковим поли-
вом і основним внесенням азотних добрив. Максимальний 
вміст білка (16,1%) був у варіанті з сортом Кассіопея на ділян-
ках з основним внесенням добрив сумісно з підживленням на 
фоні однієї вологозарядки, а також вологозарядкового й веге-
таційних поливів до фази наливу зерна. 

За вмістом білка пшеницю сорту Кассіопея у варіанті з ос-
новним внесенням добрив та підживленням можна віднести 
до першого класу, а сорту Дніпряна – до другого. Проте, за 
показниками натури зерна у варіанті з сортом Кассіопея оде-
ржано зерно 3-5 класів. На сорті Дніпряна зерно п’ятого класу 
взагалі не було, але найгірші показники (зерно 4 класу) були, 
як і у першого сорту, у варіанті з основним внесенням азотних 
добрив.  
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АДАПТИВНІ І ПРОДУКТИВНІ МОДЕЛІ СОРТІВ ОЗИМОЇ 
ПШЕНИЦІ СТЕПОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

На основі проаналізованих даних по агроекологічним умовам 
степової частини України, обґрунтовані морфо-фізіологічні вимоги  
створення адаптивної моделі сорту для векторної селекції озимої 
пшениці. 

Ключові слова: озима пшениця, адаптивна модель сорту, вектор-
на селекція, агроекологічні умови регіону. 

Одним з найважливіших завдань агропромислового ком-
плексу України в сучасних соціально економічних умовах є 
суттєве збільшення і стабілізація виробництва зерна. Інтен-
сивність розвитку агропромислового комплексу в значній мірі 
залежать від багатьох факторів навколишнього середовища, 
серед яких найбільш суттєвими є агрокліматичні чинники.  

Численними дослідженнями вчених багатьох країн світу 
встановлено, що на Землі спостерігається глобальне потеп-

ління, визначено параметри підвищення температури атмос-
фери та зроблено прогнози щодо подальших його змін і 
впливу на екологічні й економічні умови різних країн світу [1]. 
Як показали дослідження українських вчених, клімат України 
має значну чутливість до глобальних змін. Зміни річної тем-
ператури в Поліссі та Лісостепу за 100-річний період в порів-
няні зі змінами глобальної температури складають – 0,7-0,90 
С, в Степу – 0,2-0,30 С в сторону потепління [2, 3, 4]. 

Якщо брати до уваги висновки міжнародних експертів що-
до зміни клімату, то в Україні потепління триватиме ще як мі-
німум сто років [5]. З метою зменшення впливу кліматичних 
чинників на сільськогосподарське виробництво у 1997 році 
було розроблено та затверджено постановою Кабінету мініс-
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трів України „Кліматичну програму України” від 28 червня 
1997р. №650. 

На фоні зміни клімату в Україні відбувається реформа аг-
ропромислового комплексу. Тому надзвичайно актуальним є 
визначення ключових екологічних чинників, які обумовлюють 
поточний фітосанітарний стан і в подальшому можуть бути 
використані для прогнозів та проведення моніторингу посівів 
озимої пшениці в степових регіонах України. 

Озима пшениця піддається значному впливу несприятли-
вих біотичних і абіотичних факторів. У цій ситуації характери-
стика сорту та якість насіння виступають як найбільш доступні 
і ефективні засоби стабілізації виробництва зерна пшениці. 
Розвиток селекції озимої м’якої пшениці довгий час йшов у 
напряму створення сортів інтенсивного типу. Але з ростом 
урожайності в силу біологічних закономірностей відбувається 
зниження адаптивного потенціалу сортів. 

Тому важливим аспектом селекційної роботи в еволюцій-
ному плані та за умов сучасного трансформованого середо-
вища є адаптивна спрямованість у реалізації в генотипах 
комплексу специфічних ознак. При створенні адаптованих со-
ртів пшениці для певного регіону повинен забезпечуватись 
морфотип рослини (агроценозу) з оптимальною інформацій-
ною програмою, яка б визначала максимальну концентрацію 
корисних ознак. Моделювання сортів за такими інформацій-
ними програмами передбачає  формування в генотипі верх-
ньої межі  обмеження екологічними факторами компонентів 
продуктивності.  

Створення  моделі  сорту є перспективним  в умовах су-
часної селекції. Модель  сорту –  необхідна  умова  для  су-
часної селекційної програми, що  враховує не  лише  бажані 
ознаки майбутнього генотипу, але й фактори  навколишнього  
середовища,  лімітуючі  врожайність  і якість продукції. Різно-
манітність ґрунтово-кліматичних умов України визначає конк-
ретну агроекологічну специфіку та особливості сільськогоспо-
дарського виробництва у  кожній  з агрокліматичних  зон, тому  
формування адаптованої до нього моделі повинно базува-
тись на комплексі ознак, які визначають екологічний характер 
регіону [6]. У зв’язку з цим сучасна селекційна практика вима-
гає корекції існуючих селекційних програм з урахуванням 
комплексних підходів до створення адаптованих для кожного 
екологічного регіону сортів пшениці.  

Для України характерна наявність великої розмаїтності 
ґрунтово-екологічних зон, підзон, провінцій [7, 8]. Так, напри-
клад, зона степу України ділиться на три агроекологічні регіо-
ни:  

• Північно-центральний степ – Дністровсько-Придніпровсь-
кий агроекологічний регіон,  

• Південний степ – Приморський агроекологічний регіон, 
•  Східний степ – Донецький агроекологічний регіон.  

Найбільш масштабними виробниками озимої пшениці є 
степові агроекологічні регіони [9], тому мета даної роботи по-
лягала в аналізі особливостей формування моделі сорту  для 
кожного з трьох регіонів.  

ДНІСТРОВСЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ РЕГІОН 

 Цей регіон проміжний між Приморським посухостійким і 
лісостепом. Він займає Північно-центральний степ і характер-
ний більш м’яким кліматом. Річна кількість опадів складає 
300-400 мм. Ізотерми липня і січня підтверджують плавний 
перехід від посушливого степу до помірного лісостепу. Однак, 
більш стабільний сніговий покрив і менша частота температу-
рних коливань в зимовий період створює більш стабільні умо-
ви вирощування озимої пшениці [5, 10]. 

Грунти цього регіону представлені звичайними чорнозе-
мами з середнім вмістом гумусу 5-7%. Чорноземний грунт си-
льно знижує негативний вплив посухи в період вегетації ози-
мої пшениці. В даному регіоні посуха  повторюється через рік 
з різною інтенсивністю і різною тривалістю [5, 9, 11]. Період 
строків посіву в цьому регіоні теж часто буває критичним із-за 
відсутності вологи, або її провокаційного стану в ґрунті. Пері-
од дозрівання супроводжується періодичними запалами зер-
на та шквальними вітрами під час опадів [11, 12]. 

Кліматичні й екологічні умови Дністровсько-Придніпровсь-
кого регіону забезпечують достатню сталість  високих врожаїв 
озимої пшениці при високій якості зерна. В цьому регіоні до-
мінує лісостеповий екотип пшениці над степовим. 

Формуючи найбільш продуктивні моделі для даного агро-
екологічного регіону, потрібно враховувати фактор перехідно-
го характеру сортів. Моделі несуть степову форму і лісосте-
пову суть. Тільки такі моделі сортів здатні максимально реа-
лізувати потенціал цього екологічного регіону (Табл. 1). 
ТАБЛИЦЯ 1. КЛАСИЧНА ТА НАЙБІЛЬШ ПРОДУКТИВНІ МОДЕЛІ 
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ СТЕПОВОГО ЕКОТИПУ ДЛЯ ДНІСТРОВСЬКО-
ПРИДНІПРОВСЬКОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО РЕГІОНУ 

Найбільш продуктивні моделі  
№ 
з/п 

 
Ознаки  
моделі 

 
Класична 
модель 

богарна мо-
дель № 1 

h (80-100 см) 

богарна мо-
дель № 2 

h (80-100 см) 

богарна мо-
дель № 3 

h (80-100 см) 

модель для 
зрошення 

h (70-85 см) 

1 Габітус стоячий стоячий стоячий стоячий стоячий 
2 Зимостій-

кість  висока висока висока висока висока 

3 Посухостій-
кість висока висока висока висока висока 

4 Продуктивна 
куститстість 

дуже ви-
сока дуже висока дуже висока дуже висока дуже висока 

5 Стебло середне, 
міцне 

середне, 
міцне 

середне, 
міцне 

середне, 
міцне 

середне, 
міцне 

6 Листок вузький, 
середній середній середній середній середній 

7 Прапорце-
вий листок 

прямо-
стоячий 

прямостоя-
чий 

прямостоя-
чий 

прямостоя-
чий 

прямостоя-
чий 

8 Восковий 
покрив сильний сильний сильний сильний сильний 

9 
Остюки 

великі, 
середньої 
грубості 

середні середні середні середні 

10 Вегетацій-
ний період ранній ультра ско-

рий ранній середній середній 

11 Колос щільний, 
короткий 

щільний, 
довгий 

щільний, 
середній 

щільний, 
середній 

щільний, 
довгий 

12 Зернівка середня, 
сильна 

крупна, си-
льна 

крупна, си-
льна 

крупна, си-
льна 

крупна, си-
льна 

Як правило ці сорти  добре адаптовані до степових умов, 
але продуктивність їх повністю відповідає лісостеповому еко-
типу. Максимально продуктивні моделі сортів для цього регі-
ону мають великий колос, дуже крупну зернівку, більшу лис-
тову поверхню. Окрім того, модель  повинна обов’язково збе-
регти щільний, остистий колос, стоячий і напівстоячий габітус, 
восковий покрив. Дані морфологічні ознаки повинні мати стій-
ку генетичну конструкцію, яка забезпечує чітке функціонуван-
ня фізіологічних процесів у відповідності з умовами цього ре-
гіону. Модельний вектор Дністровсько-Придніпровського аг-
роекологічного регіону має північно-західний напрямок. 

Сорти даного регіону характеризуються дуже високою 
продуктивністю, високою якістю зерна, ранньостиглістю з до-
статньою посухостійкістю і зимостійкістю. Цей регіон може в 
значній мірі використовувати в виробництві сорти -“фантоми” 
як вітчизняного походження, так і зарубіжні. Взагалі малостійкі 
сорти до умов вирощування можна використовувати тільки на 
Правобережній Україні. Помірно континентальний клімат Лі-
вобережної України виключає таку можливість. 

Використання сортів виключно степового екотипу в Дніст-
ровсько-Придніпровському агроекологічному регіоні дає сталі 
продуктивні показники, але слід пам’ятати, що вони поступа-
ються за врожайністю лісостеповим сортам [11, 13, 14]. 

ПРИМОРСЬКИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ РЕГІОН  
Він займає територію від Дунаю до Маріуполя. Регіон ха-

рактерний недостатнім зволоженням, річна кількість опадів 
коливається від 150 до 350 мм. Температурний режим веге-
таційного періоду разом з недобором опадів і суховіями на 
80% гарантують повітряну і ґрунтову посуху. Зима характерна 
нестабільним сніговим покривом, а іноді він відсутній на про-
тязі всього зимового періоду. Зимовий температурний режим 
постійно перетинає нульову позначку, руйнуючи сніговий по-
крив, а іноді відновлює вегетацію рослин, а замерзаючи, 
утворюються льодяні кірки як рихлі, так і притерті [5, 9]. 

Однак, найбільш ризикований період в цьому регіоні зу-
мовлений  несприятливими умови  під час  посіву озимої 
пшениці. Недостатня кількість вологи в ґрунті при посіві, або її 
повна відсутність при високих температурах призводить до 
загибелі сходів. Найбільш поширені ґрунти цього регіону – 
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південні чорноземи, що містять 4-5% гумусу, каштанові  в 
комплексі із солонцями і солодями, а також піщані ґрунти, які 
підходять до морського узбережжя [5, 12]. 

Винятковість кліматичних і екологічних умов Приморського 
екологічного регіону полягає у великій кількості постійно дію-
чих несприятливих факторів на агроценози і їх динамічний 
характер. Цей регіон є ідеальним місцем для ведення селек-
ції озимої пшениці, однак, у виробничому відношенні є дуже 
складним, оскільки потребує зрошення та висіву пшениць ви-
ключно степового екотипу. 

Характерні фізіолого-біохімічні ознаки приналежності ози-
мої пшениці до того чи іншого екологічного типу генетично 
детерміновані, але визначаються за  морфологічними пара-
метрами. Тому моделювання найбільш продуктивних сортів 
озимої пшениці для кожного екологічного регіону, так як і кла-
сичні моделі еволюційного формування, проводяться за 
морфологічними ознаками. Класична, тобто еволюційна мо-
дель багатовікового формування озимої пшениці в Приморсь-
кому агроекологічному регіоні, а також деякі сучасні, найбільш 
продуктивні, якісні і раціональні моделі представлені в табли-
ці (Табл. 2).  
ТАБЛИЦЯ 2. КЛАСИЧНА ТА НАЙБІЛЬШ ПРОДУКТИВНІ МОДЕЛІ 
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ СТЕПОВОГО ЕКОТИПУ ДЛЯ ПРИМОРСЬКОГО 
АГРОЕКОЛОГІЧНОГО РЕГІОНУ 

Найбільш продуктивні моделі  
№ 
п/п 

 
Ознаки мо-

делі 

 
Класична 
модель 

богарна мо-
дель № 1 

h (75-100 см) 

богарна мо-
дель № 2 

h (75-100 см) 

богарна мо-
дель № 3 

h (75-100 см) 

модель для 
зрошення 

h (65-85 см) 

1 Габітус щільний, 
стоячий 

щільний, 
стоячий 

щільний, 
стоячий 

щільний, 
стоячий стоячий 

2 Зимостій-
кість  висока висока висока висока висока 

3 Посухостій-
кість 

дуже ви-
сока дуже висока дуже висока дуже висока дуже висока 

4 
Продуктив-
на куститс-
тість 

висока дуже висока дуже висока дуже висока дуже висока 

5 Стебло 
тонке, 
міцне 

середне, 
міцне 

середне, 
міцне 

середне, 
міцне 

середне, 
міцне 

6 Листок вузький, 
короткий 

вузький, ко-
роткий середній середній середній 

7 Прапорце-
вий листок 

прямосто-
ячий 

прямостоя-
чий 

прямостоя-
чий 

прямостоя-
чий 

прямостоя-
чий 

8 Восковий 
покрив сильний дуже силь-

ний 
дуже силь-

ний 
дуже силь-

ний сильний 

9 Остюки великі, 
грубі середні середні середні середні 

10 Вегетацій-
ний період ранній ультра ско-

рий 
ультра ско-

рий ранній середній 

11 Колос щільний, 
короткий 

дуже щіль-
ний, серед-

ній 

щільний, се-
редній 

щільний, се-
редній 

щільний, 
довгий 

12 Зернівка дрібна, 
сильна 

середня, 
сильна 

крупна, си-
льна 

крупна, си-
льна 

крупна, си-
льна 

Модельний вектор Приморського екологічного регіону має 
південно-західний напрямок. Плануючи продуктивні моделі 
для Приморського регіону не слід виходити із жорстко степо-
вого екотипу злаку пшениці, це дозволить новим сортам бути 
максимально адаптованими до умов вирощування [10, 11, 
14].  

Аналіз цих моделей свідчить, що найбільш ефективний 
засіб підвищення продуктивності зерна при його високій якос-
ті, є збільшення маси зернівки за рахунок продовження пері-
оду її формування та  зсуву (зміщення) фази цвітіння на 
більш ранній період. Засіб збільшення кількості зернівок як 
самої рослини, так і колосу, дуже різноплановий. На сучасно-
му етапі розвитку інтенсивних технологій він забезпечується 
максимальним ущільненням продуктивних рослин. Всі ці при-
йоми будуть ефективними тільки в разі формування адапто-
ваного степового екотипу рослин безпосередньо за  грунтово-
кліматичних  умов відповідного регіону, у данному випадку – 
Приморського жорстко степового агроекологічного регіону [10, 
11]. 

Підвищення швидкості протікання фізіологічних процесів 
розвитку озимої пшениці, теж, як правило, поліпшує продук-
тивність і якість рослин, але такий “фантомний” шлях може 
суттєво знижувати показники стійкості, тому такі сорти, хоч і 
більш продуктивні в сприятливих умовах, мало прогнозовані у 
виробництві, що обмежує їх використання. 

Сорти озимої пшениці Приморського агроекологічного ре-
гіону характеризуються високою якістю зерна, помірною, але 
стабільною продуктивністю, скоростиглістю, високою зимо-
стійкістю, і, особливо, дуже посухостійкі [9, 12]. Вони повністю 
адаптовані до жорстких умов вирощування в Приморському 
регіоні і найбільш ефективно використовують наявні ресурси 
вологи, живлення і сонячної радіації для формування високо-
го і якісного врожаю пшениці. Ці пшениці домінують за масою 
врожаю на 80%, а по якості зерна на 100% над пшеницями лі-
состепового екотипу, які більш продуктивні, ніж степові, але 
дуже сильно знижують продуктивність в умовах посухи При-
морського  агроекологічного регіону. Якщо в цьому регіоні 
складаються умови достатнього зволоження в період вегета-
ції, що відбувається 12-20 років за століття, то лісостепові 
пшениці більш врожайні, ніж степові [5, 11]. 

ДОНЕЦЬКИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ РЕГІОН 

 Цей регіон характерний помірно-континентальним кліма-
том і займає увесь Східний степ України. Річна кількість опа-
дів в східному степу сягає 400-500 мм. Ізотерми січня і липня 
підтверджують плавний перехід степу до помірно-
континентального клімату. Незважаючи на збільшення кілько-
сті опадів, континентальність клімату погіршує умови вирощу-
вання озимої пшениці. 

Ґрунти Донецького агроекологічного регіону представлені, 
в основному, звичайними чорноземами з середнім вмістом 
гумусу 5-7%. Якщо чорноземи сильно знижують негативний 
вплив посух в період вегетації, то континентальність клімату 
різко знижує ефективне використання опадів, особливо зимо-
во-весняного періоду. 

В порівнянні з іншими степовими регіонами, Донецький 
значно поступається щодо умов вирощування озимої пшениці 
Дністровсько-Придніпровському регіону і є таким же склад-
ним, як і Приморський регіон, на цьому їх спільність закінчу-
ється. Для Донецького регіону характерне понижене доміну-
вання сортів лісостепового екотипу над степовими, а доміну-
вання пізніх зимостійких сортів над ранніми слабозимостійки-
ми – підвищене [5, 9, 10]. 

Моделювання найбільш продуктивних сортів Донецького 
агроекологічного регіону відбувається під впливом континен-
тальності клімату. На перший план виходять показники стій-
кості, по перше, висока зимостійкість і посухостійкість. Вели-
кого значення набуває стійкість сортів до повернення морозів 
при відновленні весняної вегетації. Континентальність суттє-
во знижує висоту стеблистої озимої пшениці, тому викорис-
тання напівкарликових пшениць в цьому регіоні не має вели-
кого значення. 
ТАБЛИЦЯ 3. КЛАСИЧНА ТА НАЙБІЛЬШ ПРОДУКТИВНІ МОДЕЛІ 
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ СТЕПОВОГО ЕКОТИПУ ДЛЯ ДОНЕЦЬКОГО АГ-
РОЕКОЛОГІЧНОГО РЕГІОНУ 

Найбільш продуктивні моделі  
№ 
з/п   

 
Ознаки  
моделі 

 
Класична 
модель 

богарна мо-
дель № 1 

h (70-100 см) 

богарна мо-
дель № 2 

h (70-100 см) 

богарна мо-
дель № 3 

h (70-100 см) 

модель для 
зрошення 

h (65-80 см) 

1 Габітус стоячий стоячий стоячий стоячий стоячий 

2 Зимостій-
кість 

дуже ви-
сока дуже висока дуже висока дуже висока дуже висока 

3 Посухостій-
кість висока висока висока висока висока 

4 Продуктивна 
куститстість 

дуже ви-
сока дуже висока дуже висока дуже висока дуже висока 

5 Стебло середне, 
міцне 

середне, 
міцне 

середне, 
міцне 

середне, 
міцне 

середне, 
міцне 

6 Листок вузький, 
середній середній середній середній середній 

7 Прапорце-
вий листок 

прямо-
стоячий 

прямостоя-
чий 

прямостоя-
чий 

прямостоя-
чий 

прямостоя-
чий 

8 Восковий 
покрив сильний сильний сильний сильний сильний 

9 Остюки великі, 
грубі середні середні середні середні 

10 Вегетацій-
ний період середній ранній середній пізній пізній 

11 Колос щільний, 
короткий 

щільний, 
довгий 

щільний, се-
редній 

щільний, се-
редній 

щільний, 
довгий 

12 Зернівка середня, 
сильна 

крупна, си-
льна 

крупна, си-
льна 

крупна, си-
льна 

крупна, си-
льна 
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Моделі озимої пшениці Донецького агроекологічного регі-
ону повністю пронизані ознаками степового екотипу разом з 
високою продуктивністю лісостепового екотипу (Табл. 3). Мо-
дельний вектор Донецького регіону має східний напрямок. 

Сортам озимої пшениці Донецького регіону характерна 
дуже висока зимостійкість і посухостійкість, висока продукти-
вність і якість зерна, а також більший вегетаційний період, 
підвищення стеблостою, що відповідає повній адаптації до 
умов східного степу [9, 11]. 

ВИСНОВКИ  
• Враховуючи грунтово-кліматичну різнорідність агроекологі-

чних регіонів Українського степу і різновекторне спрямування 
вимог до рослинних ресурсів, ефективне їх використання мо-
жливе тільки при розробці технології вирощування і сортови-
вчення відповідно до специфічних умов кожного регіону. 
• Адаптивне моделювання сортів озимої пшениці забезпечує 

селекціонерів та селекційні центри інформаційною базою да-
них векторного розміщення селекційного матеріалу з ураху-
ванням природних умов агроекологічного регіону. 
• На прикладі принципово різних грунтово-кліматичних умов 

Українського степу екологічно запрограмована необхідність 
полівекторної селекції озимої пшениці в Україні. 

ПЕРЕЛІК  ПОСИЛАНЬ  
1. Кокорін А.О. Кіотський протокол: сьогодення та майбутнє / А.О. Кокорін // 
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/climate/kyoto/. 
2. Мартазинов В. Ф. Вопросы анализа и прогноза погоды / В. Ф. Мартазинов, М. Б. Бара-
баш // Труды Украинского регионального научно-исследовательского гидрометеороло-
гического института. – М.: Гидрометеоиздат, – 1991. –Т. 239 – 108 с. 
3. Schellnhuber H.J. Avoiding Dangerous Climate Change / H.J.  Schellnhuber, W. Cramer, N. 
Nakicenovic, T. Wigley, G. Yohe (eds.) // Cambridge University Press, Cambridge. – 2006. – 392 
pp. 
4. Stern N. The Economics of Climate Change / N. Stern // Cambridge University Press. – 
2006. – 610 pp. www.sternreview.org.uk 
5. Ліпінський В. М. Клімат України / За ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабічен-
ко // – К. Вид-во Раєвського. – 2003. – 343 с. 
6. Дмитренко В.П. Адаптації меліоративного землеробства до погоди і клімату / В.П. 
Дмитренко // Вісник аграрної науки. – 2003. №2. – С. 52-56. 
7. Полупан М.І. Методичні підходи до створення генетично-субстантової класифікації 
грунтів України на параметричній основі / М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.А. Величко // Віс-
ник аграрної науки. –2001. – №11. – С. 14-21. 
8. Полупан М.І. Приоритетність грунтово-екологічного районування земельних ресурсів 
/ М.І. Полупан, В.Б. Соловей // Вісник аграрної науки. – 1997. – №4. – С. 24-31. 
9. Животков Л.А. Пшеница / Л.А. Животков // – К. Урожай. – 1989. – С. 58-70. 
10. Бороевич  С.  Принципы  и  методы  селекции растений / С. Бороевич. // – М.: Колос, – 
1984. – 344 с. 
11. Орлюк А.П. Адаптивний і продуктивний потенціал пшениці / А.П. Орлюк, К.В. Гонча-
рова // – Херсон, – 2002. – 274 с. 
12. Долгушин Д.А. Опыт селекции озимой пшеницы для засушливых богарных условий 
степной зоны УССР / Д.А. Долгушин, Л.Д. Таран, Р.Е. Шестопалова // – Одесса. – 1989. – С. 
8-16. 
13. Бондаренко В.И. Приемы повышения зимостойкости и продуктивности интенсивных 
сортов озимой пшеницы / В.И. Бондаренко // – Днепропетровск. – 1980. – С. 5-14. 
14. Цибулько В.С. Закономірності розвитку рослин та застосування їх в адаптованій се-
лекції / В.С. Цибулько // – Харків. 2002. – 168 с. 

УДК 633.11.631.527.531.02                                                                            А.М.Шевченко, д.с.-г.н., професор, академік НААНУ 
 ЛУГАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ 

ВИСОКОАДАПТИВНІ СОРТИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ               
ЛУГАНЩИНИ ТА ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЇХ НАСІННИЦТВА 

В більшості регіонів України озима пшениця забезпечує до 
50% валового збору зерна, а в окремі роки навіть більше. В 
сучасних умовах глобального потепління виникає гостра не-
обхідність адекватного вдосконалення технології вирощуван-
ня цієї культури, а ще в більшій мірі - створення сортів з адап-
тивністю до зміни агроекологічних умов. Особливо актуально 
це для екстремальних умов сходу України.  

Нові сорти обов’язково повинні забезпечувати високу зи-
мостійкість, стійкість до впливу на рослини зворотних травне-
вих заморозків, стабільно високий рівень врожайності та від-
мінні показники його якості. Цим вимогам суттєво відповіда-
ють сорти Луганчанка, Дар Луганщини, Апогей луганський 
(сортовласники Луганський інститут АПВ та ТОВ „Насіння Лу-
ганщини”), а також Лугастар і Станіслава (сортовласник ТОВ 
„Насіння Луганщини”). 

Сорт Луганчанка виведений індивідуальним добором в 
F3 із гібридної популяції від схрещування сортів Дніпровська 
41 х Донецька 5. Різновид лютесценс. Рослина середньорос-
ла (85-95 см). Форма куща прямостояча. Листя в період коло-
сіння широкі, не опушені, темно-зеленого кольору. Колос ци-
ліндричний, середній за довжиною (8,5-9,5 см), середньощі-
льний (20-25 колосків на 10 см стрижня). Після дозрівання ко-
лос та стебло білого кольору. Колоскова луска більше серед-
нього розміру, овальної форми з сильно виявленою нерваці-
єю. Зубець колоскової луски майже на одному рівні з плечем, 
середньозігнутий. Плече пряме, широке. Зерно чітко овальної 
форми, борозенка середня, вище середньої крупності (маса 
1000 зерен 41-43 г). Продуктивна кущистість висока, сорт має 
добру синхронність стеблоутворення. 

Сорт Луганчанка має підвищені адаптивні якості для умов 
Степу. Виділяється високими морозо- та зимостійкістю, під-
вищеною жаро- та посухостійкістю, польовою стійкістю до 
ураження комплексом бактеріальних та грибкових хвороб. 
Рослини цього сорту виділяються високою енергією росту з 
осені та в ранньовесняний період. Тому висівати його краще в 
другій половині оптимальних термінів сівби для кожної зони. 
Сорт універсального використання – придатний для вирощу-
вання як на високих агрофонах за інтенсивною технологією, 
так і по непарових попередниках. Норми висіву - загально-
прийняті в конкретній зоні. 

Потенціал урожайності 90 ц/га. Стійкість до вилягання ви-
сока – 8,1-8,9 балів. Стійкий до обсипання. За підсумками де-
ржсортовипробування середня урожайність сорту 60,7 ц/га. 
Борошномельні і хлібопекарські показники сорту добрі і від-
мінні. Зерно містить 14,5% білка, 31,7% клейковини, ІДК – 55-

60 о.п., об'єм хліба зі 100 г борошна – 1100 мл, загальна хлі-
бопекарська оцінка – 8,5 бала. Сильна пшениця. Сорт реко-
мендований Реєстром з 2005 року для Степу України. 

Сорт Дар Луганщини – створений методом індивідуа-
льного добору з гібридної популяції від схрещування трьох 
сортів: (Тарасовская 29 х Дрина) х Альбатрос одеський. Різ-
новид еритроспермум. Довжина стебла варіює за роками від 
70 до 110 см, колосу – 7-9 см. Стебло на 4-5 см довше, ніж у 
Альбатроса одеського. Колос циліндричний, проміжної щіль-
ності (19-20 колосків на 10 см стрижня). Колоскова луска се-
реднього розміру, яйцевидна, нервація слабо виражена або 
відсутня, зубець колоскової луски гострий і короткий. Плече 
вузьке, скошене, середньої величини. Остюки довжиною 5-6 
см (верхні 3-4 см), розміщені під гострим кутом до колосу, за-
зубрені, білого кольору. Зерно червоне, більше середньої 
крупності (маса 1000 зерен 42-45 г), овальної форми, борозе-
нка неглибока. Продуктивна кущистість висока, сорт має доб-
ру синхронність стеблоутворення. 

Дар Луганщини – високопластичний сорт сильної пшениці. 
Характеризується високою польовою стійкістю до іржі, септо-
ріозу колоса, вірусів, слабо вражається борошнистою росою, 
кореневими гнилями. Виділяється доброю морозозимостійкіс-
тю і, що особливо важливо, підвищеною жаро- та посухостій-
кістю.  

Призначений для вирощування по всіх попередниках. 
Нейтральний до термінів сівби, меншою мірою, порівняно з 
іншими сортами, знижує урожай за надранніх та пізніх строків 
сівби. Має потенціал урожайності 95 ц/га. Стійкість до виля-
гання 8,0-8,6 балів. Сорт стійкий до обсипання. За підсумками 
держсортовипробування середня урожайність становила 60,4 
ц/га. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту від-
мінні. Зерно містить 14,7% білка, 32,7% клейковини, ІДК – 60 
о.п., об'єм хліба зі 100 г борошна – 1200 мл, загальна хлібо-
пекарська оцінка з максимальним показником – 9 балів. Сорт 
включений в Реєстр з 2005 року для Степу України. 

Сорт Апогей луганський виведений методом індиві-
дуального добору з гібридної популяції від складного схрещу-
вання: {KSS1104-1764 x [(Caba x Северодонская) х Урожай-
ная]} х Альбатрос одеський. Різновид еритроспермум. Висота 
стеблостою 100-110 см. Довжина колоса 7,5-8,0 см, щільність 
– 25 колосків на 10 см. Колоскова луска в середній частині 
колоса овальна, нервація відсутня. Зубець колоскової луски 
до 1 мм, гострий, плече скошене, середнє. Остюки до 8 см 
(верхні 3-4 см), розташовані під гострим кутом до осі колоса. 
Зерно овальної форми, червоне, фенолом забарвлюється до 

http://www.wwf.ru/about/what_we_do/climate/kyoto/
http://www.sternreview.org.uk
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темного кольору. Маса 1000 зерен 36-45 г. Більш високорос-
лий у порівнянні з сортом Альбатрос одеський. 

Сорт Апогей луганський високозимостійкий. Рослини рід-
кісно стійкі до дії зворотних травневих заморозків (до –11°С). 
Посухостійкість висока, у тому числі на заключних етапах на-
ливу зерна. Виділяється доброю польовою стійкістю до іржі, 
борошнистої роси, снігової плісені, сажки, вірусів, кореневих 
гнилей. Належить до сортів інтенсивного типу. Призначений 
для вирощування на полях низького і середнього рівня родю-
чості. Але рідкісно позитивно реагує на внесення мінеральних 
добрив і здатний формувати урожай до 100 ц/га і більше з 
відмінною його якістю. Стійкість до вилягання 8,2-8,7 балів. 
Стійкий до обсипання. За даними держсортовипробування 
середня врожайність склала 66,0-67,6 ц/га. Гарантована при-
бавка 9,6 ц/га, що на 17% вище урожайності національних со-
ртів-стандартів. Борошномельні та хлібопекарські показники 
сорту відмінні. Вміст білка в зерні 14,0-15,1%, клейковини 
29,5-34,0%, І-ї групи якості. ІДК – 60-70 о.п., об'єм хліба зі 100 
г борошна 1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 8,8 бала 
за 9-бальною шкалою. Сильна пшениця. 

Сорт Апогей луганський в порівнянні з іншими сортами, 
стабільний при вирощуванні за технологією, близькою до 
«нульової». Це обумовлено інтенсивним відтоком сухих речо-
вин в зерно зі стебла, а також більш інтенсивним поглинан-
ням азоту з ґрунту після колосіння. Відносно нейтральний до 
термінів сівби. Сорт рекомендований Реєстром для вирощу-
вання в зонах Степу і Лісостепу з 2006 року. 

Новий сорт Лугастар виведений багаторазовим індиві-
дуальним добором з гібридної популяції, створеної ступене-
вими схрещуваннями трьох сортів: (Альбатрос одеський х 
Харківська 82) х Українка одеська. Різновидність еритроспер-
мум. Висота стеблостою 60-110 см (середня 87 см). Колос 
циліндричний. Довжина колоса 7,5 см, щільність – 21-22 коло-
сків на 10 см. Колоскова луска в середній частині колоса ова-
льна, середнього розміру, нервація сильно виражена. Зубець 
колоскової луски короткий, легко зігнутий, плече середнє, за-
круглене. Остюки середні за довжиною, розміщені по всій до-
вжині колоса, зазубрені, білі. Зерно яйцевидної форми, чер-
воне, основа опушена, фенолом забарвлюється слабо. Маса 
1000 зерен 42-45 г. Більш низькорослий в порівнянні з сорта-
ми Апогей луганський та Дар Луганщини. 

Сорт Лугастар характеризується високою жаро- та посу-
хостійкістю, має вище середню та підвищену зимостійкість 
(8,6 бала), виділяється витривалістю до тривалого залягання 
притертої льодової кірки, стійкістю до травневих заморозків в 
період стеблування. Має комплексну стійкість до основних 
хвороб (борошниста роса, бура іржа, фузаріоз – 9 балів). На-
лежить до сортів інтенсивного типу. Стійкий до вилягання, об-
сипання зерна (9 балів). Потенціал продуктивності – 100 ц/га. 
Середня врожайність на держсортовипробуванні 61,3 ц/га (на 
4,1 ц/га більше до національного стандарту). За якістю зерна - 
сильна пшениця (вміст білка 14,0%, клейковини – 30,4%, ІДК - 

70-80 о.п.), об'єм хліба зі 100 г борошна 1200 мл. Призначе-
ний для сівби за всіма попередниками з інтенсивними фона-
ми. Формує максимальний урожай при термінах сівби 1-10 
вересня, відносно нейтральний до термінів сівби. В застосу-
ванні ретардантів необхідності немає. Сорт рекомендований 
для вирощування в зоні Степу з 2008 року. 

Сорт Станіслава виведений багаторазовим індивідуа-
льним добором з гібридної популяції, створеної ступеневими 
схрещуваннями чотирьох сортів: [(Тарасовская 29 х Дрина) х 
Краснодарская 57] х Альбатрос одеський. Різновид еритрос-
пермум. Сорт середньорослий (97-98 см). Довжина колоса 7- 
8,5 см. Колос циліндричний, щільність його 20-22 колоски на 
10 см стрижня. Колоскова луска в середній частині колоса се-
редня, яйцевидна. Нервація слабо виражена або відсутня. 
Зубець колоскової луски короткий, легко зігнутий. Плече се-
реднє, закруглене. Остюки довжиною 6-7 см (верхні 3-4 см), 
розміщені по всій довжині, зазубрені, білі. Зерно яйцевидної 
форми, червоне, голе, забарвлення фенолом відсутнє. Маса 
1000 зерен 35-42 г. 

Сорт Станіслава характеризується високою жаро- та по-
сухостійкістю, має вищесередню зимостійкість (8,7 бала). 
Особливо виділяється стійкістю до травневих заморозків в 
період стеблування. Має комплексну стійкість до основних 
хвороб (борошниста роса, бура іржа, фузаріоз – 9 балів). 

Новий сорт середньоранній за тривалістю вегетаційного 
періоду, інтенсивного типу, високопластичний, з підвищеною 
стійкістю до вилягання (8,1-8,9 бала), обсипання зерна (8,2-
8,7 бала). Потенціал продуктивності 90-100 ц/га. У 2006 році 
на Кіровоградській ДСС сорт Станіслава дав 87,3 ц/га, а в 
Центрі сортовивчення Київської області – по 91,5 ц/га. Серед-
ня урожайність на держсортовипробуванні 61,9-64,1 ц/га (на 
2,8-4,7 ц/га більше від національного стандарту). Сильна 
пшениця. Зерно містить 14,2-14,3% білка, 30,5-31,0% клейко-
вини, ІДК – 65-70 о.п., об’єм хліба 1210-1300 мл зі 100 г бо-
рошна. Призначений для вирощування на полях середнього 
та нижче середнього рівня родючості ґрунтів. В той же час 
виділяється рідкою чутливістю на внесення добрив. Здатний 
формувати стабільні урожаї за всіма попередниками. Віднос-
но нейтральний до термінів сівби, але формує максимальний 
урожай при сівбі в першій половині оптимальних дат сівби 
(25.08-05.09). Сорт рекомендований Реєстром для вирощу-
вання в зонах Степу та Лісостепу України з 2008 року. 

Ці сорти луганської селекції доповнюють один одного за 
вимогами до термінів сівби, придатністю для використання на 
полях різного рівня родючості, за рівнем потенціалу урожай-
ності та іншими господарсько-цінними ознаками. Впрова-
дження їх у виробництво, без сумніву, сприяє збільшенню 
зборів зерна з високими показниками його якості. Це най-
більш ефективний спосіб збільшення збору рослинницької 
продукції. Швидке впровадження досягнень селекції можливе 
тільки при добре організованому насінництві. 

Г.В.Гуляєвим [1] був запропонований метод роботи 
в первинному насінництві зернових культур, який ба-
зується на індивідуально-родинному доборі з двохріч-
ною оцінкою сімей за якістю потомства, з вирощуван-
ням насіння на високому агрофоні. Цей метод дає мо-
жливість надійно зберегти тип сорту, підтримати на 
належному рівні його господарсько-біологічні ознаки і 
якості. Метод індивідуально-родинного добору є осно-
вним в сучасній організації насінництва зернових куль-
тур в Україні [2]. Згідно з Законом України „Про насіння 
і садивний матеріал ” [3] оновлення елітного насіння 
та його розмноження організовано за такою схемою: 

Первинне насінництво (виробництво оригінального 
насіння), як правило, ведеться безпосередньо оригі-
натором або власником сорту. Первинне насінництво 
складається з добору вихідного матеріалу кращих ти-
пових рослин, оцінки за потомством та попереднього 
розмноження. До ланки первинного насінництва вхо-
дять розсадники випробування потомств першого і 
другого року та насіння розсадника розмноження пер-
шого року. 

Елітне насінництво (розсадник розмноження друго-
го і третього років, супереліта, еліта), як правило, ве-

Рис. 1. Розсадник оцінки родин, висіяний необмолоченими колосками. Фаза ку-
щіння. Озима пшениця сорту Апогей луганський 
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деться оригінатором сорту та деякими іншими 
суб’єктами господарювання, яким за атестацією нада-
но право на виробництво і реалізацію такого насіння. 

Репродукційне насінництво (перша, друга, третя та 
відповідні наступні репродукції) ведуть у спеціалізова-
них та товарних господарствах з метою отримання на-
сіння для забезпечення товарних посівів, а також у тих 
господарствах, що пройшли відповідну атестацію і 
отримали право на виробництво і реалізацію репроду-
кційного насіння. 

Допустимим в насінництві зернових і зернобобових 
культур вважається також метод масового добору. За 
використанням цього методу схема вирощування на-
сіння еліти включає, як правило, такі ланки: розсадник 
розмноження 1-го та 2-го років, супереліту, еліту.  

Родоначальні рослини (колосся) відбирають на ви-
соковрожайних чистосортних посівах розсадників роз-
множення. Відібрані елітні рослини ретельно аналізу-
ють за типовістю по морфологічним ознакам, окремо 
обмолочують, візуально оцінюють за якістю насіння та 
продуктивністю, потім насіння кращих рослин (колосся) 
об’єднують та закладають як розсадник розмноження. 
Розміщують його по кращих попередниках, на полях з опти-
мальним агрофоном.  

Допускається сівба рядковим способом зі зменшеною но-
рмою висіву або широкорядним з доріжками для прополок. 
Протягом вегетації проводять всі агротехнічні заходи по до-
гляду та боротьбі зі шкідниками, хворобами і бур’янами, ви-
дові та сортові прополки, польове інспектування (апробацію) 
посівів. 

За такими схемами постійно вирощувалося насіння висо-
ких репродукцій оригінаторами сортів луганської селекції. На 
жаль, традиційні схеми насінництва дуже дорогі і тривалі за 
терміном здійснення. Необхідний перегляд елітних технологій 
в напрямку заощадження і скорочення циклу виробництва елі-
ти. 

Для вирішення цієї проблеми ТОВ „Насіння Луганщини”, 
як оригінатор вищеописаних сортів озимих культур, запрова-
дило розроблену під керівництвом доктора с.-г. наук, академі-
ка НААН України, члена-кореспондента РАСГН А.І.Грабовця 
оригінальну методику первинного насінництва [4]. Її основні 
засади полягають в наступному. В розсадниках розмноження 
нових зареєстрованих сортів проводимо добори колосків з 
типових, здорових рослин в кількості 8-10 тисяч штук і додат-
ково 5 тисяч для страхового фонду. Колосся перед висівом 
замочуємо у воді і висіваємо на паровому полі у борозни з 
шириною міжрядь 45 см по 3 колоски на 1 погонний метр. По-
томство одного колоска являє собою родину. На рис. 1 пред-
ставлений загальний вигляд перед завершенням осінньої ве-
гетації розсадників оцінки рослин, висіяних необмолоченими 
колосками сорту Апогей луганський. Рослини знаходяться у 
фазі кущіння. 

Агротехнічні заходи догляду за розсадниками оцінки ро-
дин - загально прийняті для насінницьких посівів. При їх до-
триманні, включаючи проведення підживлення внесенням мі-
неральних добрив, підтримання чистоти від бур’янів, рослини 
добре кущаться і в фазі повного колосіння ми маємо практич-
но зімкнений стеблостій, який забезпечує формування нале-
жного рівня урожаю з відмінними показниками якості насіння 
(рис. 2). 

У період вегетації проводимо вибраковку нетипових ро-
дин, які відрізняються за морфологічними та апробаційними 
ознаками від оригінального сорту. Ця робота проводиться не 
менше двох разів: у фазу колосіння і фазу повної стиглості. 
Залишені після браковки родини обмолочуємо селекційним 
комбайном.  

В роки зі сприятливими умовами вегетації, коли не спо-
стерігається відкрите цвітіння, відразу можливе формування 
розсадника розмноження 1-го року з об’єднаних родин, отри-
маних від посіву необмолоченими колосками. При цьому від-
падає необхідність закладати насінницьку ланку  П-2. А у по-
рівнянні з масовим добором скорочується робочий процес за 
рахунок того, що при новому методі нема потреби здійснюва-
ти індивідуальний обмолот відібраних колосків і проводити 

лабораторну оцінку цього матеріалу. Сорти озимої пшениці 
нашої селекції добре відпрацьовані і практично виключається 
вірогідність розщеплення за ознаками зерна в процесі насін-
ницької роботи. 

В роки, коли в період формування колосків у травні спо-
стерігається зниження температури до -5...-12°С, спостеріга-
ється відкрите їх цвітіння і спонтанне перезапилення. Особ-
ливо велика така вірогідність в розсаднику розмноження но-
вого незареєстрованого сорту. В таких випадках повторний 
індивідуальний добір типових колосків проводиться в наступ-
ному році, використовуючи насіння страхового фонду. 

При відсутності страхового фонду здійснюється добір 200-
300 колосків із розсадника родин 1-го року. З промаркованих 
колосків необхідно виділити по 2-3 зерна для проведення 
електрофорезу гліадіна. На основі електрофореграми вибра-
ковуються родини з нетиповою електрофоретичною форму-
лою, тобто такі, в яких здійснене перезапилення. Висіваються 
колосся з типовими для даного сорту електрофореграмами. 
Тому первинне насінництво нового сорту має починатися з 
вивчення генетичної одноманітності 300-400 промаркованих 
колосків шляхом електрофорезу гліадіна окремих зерен з них. 

Оригінатори вищеописаних нових сортів озимої пшениці 
Луганський інститут АПВ та ТОВ „Насіння Луганщини” ефек-
тивно відпрацювали всі ланки первинного та елітного насін-
ництва, плідно та взаємовигідно організували співробітництво 
з виробниками насіння з метою ефективного впровадження у 
виробництво сортів, які здатні суттєво стабілізувати на висо-
кому рівні вирощування високоякісної продукції в галузі рос-
линництва. 

ВИСНОВКИ  
1. Виведені Луганським інститутом АПВ та ТОВ «Насіння 

Луганщини» нові сорти озимої пшениці ефективно доповню-
ють один одного за господарсько-біологічними якостями в си-
стемі сумісного використання, виділяються високими адапти-
вними якостями до лімітуючих абіотичних факторів, форму-
ють стабільно високий урожай з відмінними показниками його 
якості. 

2. Відпрацьоване ефективне ведення первинного насінниц-
тва з використанням добору та послідуючим посівом необмо-
лочених колосків в якості родин розсадника випробування по-
томств першого року. 

3. Використання нових сортів озимої пшениці у виробництві 
буде сприяти стабілізації на високому рівні вирощування ви-
сокоякісної продукції в галузі рослинництва. 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ  
1. Гуляев В.Г., Гужов Ю.Л. Селекция и семеноводство полевых культур. – Изд 2-е, перераб. и 
доп. - М.: Колос, 1978. – 440 с. 
2. Насінництво і насіннєзнавство польових культур /За ред. М.М. Гаврилюка. – К.: Аграрна нау-
ка, 2007. – 216 с. 
3. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» від 26 грудня 2002 року. – К., 2002. - № 
411-ІУ. – 22 с. 
4. Гриценко В.В. Новые подходы к ведению первичного семеноводства колосовых культур // 
Селекция, семеноводство и возделывание полевых культур. – Ростов-на-Дону, 2004. – С. 364-
367. 

 

Рис. 2. Розсадник оцінки родин, висіяний необмолоченими колосками. Фаза по-
вного виколошування. Озима пшениця сорту Апогей луганський 
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  УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державної служби  
з охорони прав на сорти  
рослин  
„08” травня 2009 р., 
№1647 

МЕТОДИКА  
ПРОВЕДЕННЯ ҐРУНТОВОГО І ЛАБОРАТОРНОГО 
СОРТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  
Ця методика стосується сортів ботанічних таксонів групи 

зернових, а саме: овес посівний (Avena sativa L.), гречка 
звичайна (Fagopyrum esculentum Moench.), ячмінь (Hordeum 
vulgare L. sensu lato ), рис (Oryza sativa L.), жито (Secale 
cereale L. ), пшениця м’яка (Triticum aestivum L.), пшениця 
тверда (Triticum durum Desf.), тритикале (x Triticosecale 
Wittmack). 

  Дослідження з ґрунтового і лабораторного сортового 
контролю здійснюються з метою встановлення достовірності 
і чистоти сорту на різних етапах розмноження насіння 
відповідно до стандартних вимог його якості. 

  Оцінка в польових умовах на контрольних ділянках 
здійснюється для встановлення відповідності прояву 
морфологічних ознак сорту представленому зразком, який 
відібраний з партії насіння (далі - контрольний зразок) з 
стандартним зразком та (або) офіційним описом сорту за 
видами (табл. 1). 

Об’єктом спостереження під час проведення ґрун-
тового та лабораторного сортового контролю є вегетативні і 
генеративні органи рослин сорту контрольного зразка у по-
рівнянні зі стандартним зразком 

 Ґрунтовий контроль проводять на контрольних ділянках, 
агротехнічні вимоги і прийоми вирощування визначені 
Методикою проведення експертизи зернових культур на 
відмінність, однорідність і стабільність.  

 Візуально порівнюють рослини контрольної ділянки, 
засіяної насінням контрольного зразка з рослинами ділянки, 
засіяної стандартним зразком.  

 ТЕРМІНИ  ТА  ВИЗНАЧЕННЯ  
Ґрунтовий сортовий контроль – визначення сор-

тової чистоти та встановлення відповідності контрольної 
проби стандартному зразку, що проводиться методом сівби 
насіння в ґрунт з наступною ідентифікаційною оцінкою рос-
лин. 

Лабораторний сортовий контроль – встановлен-
ня належності насіння до відповідного сорту і визначення 
сортової чистоти насіння методами лабораторного аналізу. 

Проба – потрібна кількість рослин відповідного сорту, 
їхніх частин (волоті, качани, насіння тощо), відібраних від за-
гальної кількості для аналізу. 

Робоча проба (контрольний зразок) – проба, 
яку виділяють з середньої методом половинок, виїмок, ча-
шечок. 

Стандартна проба (стандартний зразок) – про-
ба, яку Уповноважений орган використовує як офіційний 
стандарт на ділянках попереднього і пост-контролю, на фоні 
якого всі інші проби насіння сорту оцінюють на його відпові-
дність. Забезпечує офіційний опис сорту протягом періоду 
відтворення, є стандартом, на основі якого проводять сер-
тифікацію проб насіння. 

Страхова проба (страховий зразок) – проба на-
сіння, яку виділяють з середньої проби з метою нетривалого 
зберігання (2 роки) у сховищі закладу експертизи, де здійс-
нюється ґрунтовий контроль. 

Чистота сорту – відношення кількості рослин (стебел) 
основного сорту до загальної кількості розвинених рослин 
(стебел) цієї культури. 

 Польові дослідження з ґрунтового контролю тривають 
один вегетаційний період. Усі обстеження щодо визначення 
відмінності й однорідності проводяться на всіх рослинах на 
ділянці. 

ТАБЛИЦЯ 1. ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ РОЗМІРІВ ЗРАЗКА 
І СТАНДАРТІВ СОРТОВОЇ ЧИСТОТИ (Α < 0,05) 

Стандарт сортової чистоти 
99,9 % 99,7 % 99,0 % 

Розмір зразка 
(рослин/колосків) 

Граничні значення 

200 - - 6 

300 - - 7 

400 - 4 8 

1000 4 7 16 

1400 5 9 21 

2000 6 11 29 

4000 9 19 52 

Символ „-„ означає, що розмір вибірки замалий для проведення до-
стовірної оцінки зразка. 

 Для встановлення ідентичності використовують ознаки 
та стани їхнього прояву, наведені у Таблицях ознак для 
зазначених ботанічних таксонів у Методиках проведення 
експертизи на відмінність, однорідність і стабільність (ВОС - 
тест).  
ЧАСТИНА  1.  ПРОВЕДЕННЯ  ҐРУНТОВОГО  

СОРТОВОГО  КОНТРОЛЮ   

1.1 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОБ НАСІННЯ 
Перевірку відповідності контрольного зразка сортів, 

гібридів та їхніх батьківських компонентів під час ґрунтового 
контролю здійснюють методом порівняння прояву 
морфологічних ознак рослин на контрольних ділянках із 
рослинами на ділянках „стандартного зразка”. 

Із середньої проби насіння, отриманої для проведення 
ґрунтового контролю, формуються:  
• робоча проба (контрольний зразок) – безпосередньо 

для висіву на контрольних ділянках та здійснення лаборатор-
ного контролю;  

• страхова проба (страховий зразок), яка зберігається 
протягом двох років безпосередньо у сховищі закладу експе-
ртизи та в подальшому може бути використана як стандарт-
ний зразок для наступних досліджень з ґрунтового контролю.  

1.2. ПЛАНУВАННЯ І РОЗМІТКА ДІЛЯНОК 
Схеми сівби на контрольних ділянках, кількість рослин 

на ділянці для обліків показано в табл.2. 
ТАБЛИЦЯ 2. ПАРАМЕТРИ КОНТРОЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ҐРУНТО-
ВОГО КОНТРОЛЮ 

Схема сівби 
ширина міжрядь, см ширина міжрядь, см 

Рослин на 
ділянці, шт. 

Орієнтовна пло-
ща ділянки, м 2 

Овес 
15 - 20 5 - 10 до 4000 30 - 80 

Гречка звичайна 

45 10 до 1000 45 

Ячмінь 

15-20 5 - 10 до 4000 30 - 80 

Рис 

15-20 5 - 10 до 4000 30 - 80 
Жито 

15-20 15 - 20 до 2000 45 - 80 

Пшениця м’яка 

15 - 20 5 - 10 до 4000 30 - 80 
Пшениця тверда 

15 - 20 5 - 10 до 4000 30 - 80 

Тритикале 

15 - 20 15 - 20 до 2000 45 - 80 

Схематичний вигляд блоку розміщення ділянок ґрунто-
вого контролю: 
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 st  1  2  3  4  5  st 

     St – стандартний зразок; 1 - 5 – контрольні зразки. 

1.3 ОБЛІКИ І СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
Обліки на контрольних ділянках за проведення ґрунтово-

го контролю розпочинається, коли рослини досягають фаз 
росту й розвитку, на яких слід проводити спостереження за 
сортовими ознаками.  

Фази росту й розвитку рослин ботанічних таксонів: овес 
посівний (Avena sativa L.), гречка звичайна (Fagopyrum 
esculentum Moench.), ячмінь (Hordeum vulgare L. sensu lato ), 
рис (Oryza sativa L.), жито (Secale cereale L. ), пшениця м’яка 
(Triticum aestivum L.), пшениця тверда (Triticum durum Desf.), 
тритикале (x Triticosecale Wittmack) наведені у Методиках 
проведення експертизи на ВОС. 

Насамперед, оцінюють рослини кожної контрольної ді-
лянки з метою визначення наявності домішок. Якщо кількість 
нетипових рослин на ділянці наближається або перевищує 
граничне значення, популяцію рослин слід оцінювати рете-
льніше.  

 Експерт повинен включати у кінцевий підрахунок тільки 
чітко нетипові рослини і на основі цього визначати прийнят-
ність або неприйнятність проби.  

 Морфологічний опис ідентифікаційних ознак сорту здій-
снюється методом візуальної оцінки та за допомогою вимі-
рювань чи підрахунків залежно від типу прояву ознак (якісні - 
QL, кількісні - QN, псевдоякісні – PQ). Тип прояву ознаки 
проставлено в першій колонці Таблиці ознак. 

Таблиці морфологічних ознак ботанічних таксонів групи 
зернових наведено у відповідних Методиках проведення 
експертизи на відмінність, однорідність і стабільність, керу-
ючись таблицею 3. 
ТАБЛИЦЯ 3. МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ЯКІ 
ОБСТЕЖУЮТЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ҐРУНТОВОГО КОНТРОЛЮ 
Ботанічний                   
таксон 

Номера 
ознак  

Методики Видання 

Овес посівний 1 - 10 

Методика проведення експертизи 
сортів вівса посівного Avena 
sativa L на відмінність, однорід-
ність та стабільність 

Оф. бюлетень №2, 
ч. 3, 2003 р. С. 58 - 
65. 

Гречка 
звичайна  8 - 58 

Методика проведення експертизи 
сортів гречки звичайної 
Fagopyrum esculentum Moench на 
відмінність, однорідність та стабі-
льність 

Оф. бюлетень №1, 
ч. 2, 2006 р. С.5 - 
38. 

Ячмінь 1 - 12, 37, 
38 

Методика проведення експертизи 
сортів ячменю Hordeum vulgare L. 
sensu lato на відмінність, однорід-
ність та стабільність 

Оф. бюлетень №2, 
ч. 3, 2003 р. С. 66 - 
76. 

Рис 

2 – 22,            
24 - 27,           
30 - 32,          
34 - 39, 
43- 48, 50 

Методика проведення експертизи 
сортів рису Oryza sativa L. на від-
мінність, однорідність та стабіль-
ність 

Оф. бюлетень №2, 
ч. 3, 2003 р. С. 97 - 
108. 

Жито 5 - 18, 22 

Методика проведення експертизи 
сортів жита Secale cereale L. на 
відмінність, однорідність та стабі-
льність 

Оф. бюлетень №2, 
ч. 3, 2003 р. С.32 - 
39 . 

Пшениця 
м’яка 

2 - 9, 11, 
16,17, 26, 

31, 33 

Методика проведення експертизи 
сортів пшениці м’якої Triticum 
aestivum L. на відмінність, однорі-
дність та стабільність 

Оф. бюлетень №2, 
ч. 3, 2003 р. С.6 - 
19. 

Пшениця 
тверда 

2, 13, 22, 
24 - 26, 
31 - 35 

Методика проведення експер-
тизи сортів пшениці твердої 
Triticum durum Desf на відмін-
ність, однорідність та стабіль-
ність 

Оф. бюлетень 
№2, ч. 3, 2003 р. 
С.20 - 31. 

Тритикале 

3 - 15, 

21 - 24,  

26 - 29,  

36 

Методика проведення експер-
тизи сортів тритикале x 
Triticosecale Wittmack на відмін-
ність, однорідність та стабіль-
ність 

Оф. бюлетень 
№2, ч. 3, 2003 р. 
С.40 - 48. 

1.4 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ І ПЕРВИННА ДОКУ-
МЕНТАЦІЯ  

 Результати опису морфологічних ознак та коди їхнього 
прояву заносять до Картки ґрунтового та лабораторного 
сортового контролю, яка є невід’ємною складовою звіту ре-
зультатів досліджень з ґрунтового та лабораторного сорто-
вого контролю. 

КАРТКА 
ҐРУНТОВОГО ТА ЛАБОРАТОРНОГО СОРТОВОГО КОНТРОЛЮ 

Заклад експертизи  
Ботанічний таксон  
      (українською)   (латиницею) 

Сорт  Заява №_  
Дата сівби  Код проби  
Ділянка №  

 

Офіційний опис Опис контрольного зразка 
не відповідність №№ 

ознак Ознаки ступені 
прояву 

коди 
прояву 

дата ви-
значення 

відповід-
ність коди 

прояву 
кількість 
нетипових 
росли  

        
Коментар:_______________________________________ 
Відповідальний виконавець _______________ П. І. Б.   

підпис 
Керівник закладу експертизи _______________ П. І. Б. 

МП                                                       підпис 

ЧАСТИНА  2.  ПРОВЕДЕННЯ  
ЛАБОРАТОРНОГО  СОРТОВОГО  КОНТРОЛЮ  

Лабораторні дослідження проводять з метою офіційної 
перевірки якісних і кількісних ознак рослин або їхніх частин.  

Ідентифікація сортів зернових культур за лабораторного 
сортового контролю проводиться методом морфологічного 
опису морфологічних ознак та ступеня їхнього прояву на 
відповідних фазах росту й розвитку рослин відповідно до 
Методик проведення експертизи на ВОС, керуючись табли-
цею 4. 
ТАБЛИЦЯ 4. МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ЯКІ 
ВИЗНАЧАЮТЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО СОРТОВОГО 
КОНТРОЛЮ 
Ботанічний таксон Ознаки  Методики 

Овес посівний 11 - 24 

Методика проведення екс-
пертизи сортів вівса посів-
ного Avena sativa L на від-
мінність, однорідність та 
стабільність 

Оф. бюле-
тень №2, ч. 
3, 2003 р. С. 
58 - 65. 

Гречка звичайна 
 1 - 7,  
59 - 74 

Методика проведення екс-
пертизи сортів гречки зви-
чайної Fagopyrum 
esculentum Moench на від-
мінність, однорідність та 
стабільність 

Оф. бюле-
тень №1, ч. 
2, 2006 р. 
С.5 - 38. 

Ячмінь 13 - 36, 39 

Методика проведення екс-
пертизи сортів ячменю 
Hordeum vulgare L. sensu 
lato на відмінність, однорід-
ність та стабільність 

Оф. бюле-
тень №2, ч. 
3, 2003 р. С. 
66 - 76. 

Рис 

1, 23, 28, 29, 
33,  
40 - 42, 
49,51 - 65  

Методика проведення екс-
пертизи сортів рису Oryza 
sativa L. на відмінність, од-
норідність та стабільність 

Оф. бюле-
тень №2, ч. 
3, 2003 р. С. 
97 - 108. 

Жито 
1 - 4,  
19 - 21 

Методика проведення екс-
пертизи сортів жита Secale 
cereale L. на відмінність, 
однорідність та стабіль-
ність 

Оф. бюле-
тень №2, ч. 
3, 2003 р. 
С.32 - 39 . 

Пшениця м’яка 

1, 10, 
12 -15,  
8 - 25, 
27-30, 32 -34 

Методика проведення екс-
пертизи сортів пшениці 
м’якої Triticum aestivum L. 
на відмінність, однорідність 
та стабільність 

Оф. бюле-
тень №2, ч. 
3, 2003 р. 
С.6 -19. 

Пшениця тверда 
1,14,21,23, 
27 - 30 

Методика проведення екс-
пертизи сортів пшениці 
твердої Triticum durum Desf 
на відмінність, однорідність 
та стабільність 

Оф. бюле-
тень №2, ч. 
3, 2003 р. 
С.20 -31. 

Тритикале 1 - 2, 16 - 20, 
25, 30 - 35 

Методика проведення екс-
пертизи сортів тритикале x 
Triticosecale Wittmack на 
відмінність, однорідність та 
стабільність 

Оф. бюле-
тень №2, ч. 
3, 2003 р. 
С.40 - 48. 
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4.2 НАСІННИЦТВО ЯЧМЕНЮ 
 А.А.Лінчевський, д.с.-г.н., академік НААНУ, заслужений діяч 

 науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР 
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ  

СОРТИ ЯЧМЕНЮ, ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА І ШЛЯХИ     
ЇХ ВИРІШЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

Ячмінь в Українi, як i в iнших державах СНД та Захiдної 
Європи, завжди був провiдною зернофуражною культурою. 
Це зумовлено тим, що зерно ячменю найбiльш збалансоване 
за амiнокислотним складом i наближається за кормовими 
якостями до стандартних концкормiв. До того ж, вчені Захід-
ної Європі, США, Канади, Австралії дійшли висновку, що зер-
но ячменю містить надзвичайно цінні для здоров’я людини 
компоненти, які майже відсутні або містяться у незначній кіль-
кості в зерні й борошні пшениці та інших культур. Вони вва-
жають, що ячмінь є унікальним продуктом харчування, який 
забезпечує захист людини проти найнебезпечніших хвороб 
століття – серцево-судинних і раку внутрішніх органів.  

Зерно ячменю містить такі агенти лікувально-профілакти-
чної дії як β – глюкани (знижують вміст холестерину крові, 
антиракова профілактика кишечника) і токоли (вітамін Е) – 
потужний антиоксидант протиракової дії. Вміст β – глюканів: 
зерно ячменю – 6%, зерно пшениці – 0,2%, вміст токолів, від-
повідно, 26,1 і 13,3 мг/кг. Профіль ізомерів токолів ячменю є 
унікальним серед злаків, забезпечує максимальний антиокси-
дантний захист організму. Тому хліб з пшеничного борошна 
може бути поліпшеним за показником дієтичної цінності за 
рахунок добавки 20% борошна ячменю. І такий хліб вже випі-
кається в вище зазначених країнах. 

 В останні роки в Українi сіється щорiчно ярого ячменю в 
межах 3 млн.га та озимого – 1,2 -1,5 млн.га. У роки масового 
пересiву загиблої озимини площi пiд ярим ячменем значно 
зростають, а в пiвденних регiонах - навiть у багато разiв, бо 
основна маса озимини сiється саме на пiвднi.  

 Основні площі озимого ячменю припадають на пiвденнi 
регiони: Одеську, Миколаївську, Херсонську областi та Крим. 
Це зумовлено його недостатньою морозостійкістю. На сього-
днішній день сорти озимого ячменю досягли за морозостійкіс-
тю свого біологічного бар’єру і подальше його поліпшення 
йде, переважно, за іншими господарсько-цінними ознаками, 
хоча ведуться інтенсивні пошуки шляхів подолання недоліків 
озимого ячменю з проблем зимо-, морозостійкості. Тому по-
ширення озимого ячменю в інших регіонах України поки що 
стримується. Але, у зв`язку з глобальними змінами клімату і 
потеплінням, озимий ячмінь починає сіятись і в більш північ-
ніших регіонах.  

Ярий ячмінь, навпаки, добре росте всюди, де тільки мож-
на його сіяти. І не тільки росте, а навіть здатний давати великі 
сталі врожаї, якщо йому приділяти увагу як пшениці і сіяти за 
рекомендованими наукою технологіями. Ми ж поки що виро-
щуємо його за остаточним принципом, тобто повністю ігнору-
ємо технології вирощування, сіємо по найгіршим попередни-
кам (соняшник, ріпак), земля погано обробляється, добрива 
не вносяться і таке інше. Звісно, за такого ставлення врожаї 
не можуть бути високими.  

В середньому по країні рівень урожайності знаходиться в 
межах 20 ц/га. Це дає змогу урядовцям МінАгроПолітики го-
ворити про ярий ячмінь як низьковрожайну культуру, і що 
треба скорочувати площі його сівби. Звісно, цього не буде з 
кількох причин.  

По-перше, це найдешевша зернова культура за витрата-
ми на вирощування, а вивозиться за кордон за найвищими ці-
нами.  

По-друге, ячмінь загалом став головною зерновою культу-
рою тіньового ринку. Зерном ячменю розраховуються з при-
ватними фірмами за пальне, добрива, засоби захисту рослин. 
Причому, цей ячмінь не проходить через органи держаного 
контролю і не враховується ЦСУ. Тобто, і врожайність, і вало-
ві збори зерна ячменю значно вищі від офіційно відомих.  

Найбільші успіхи в селекції ячменю завжди мав Селекцій-
но-генетичний інститут. Тому ще за часів Радянського Союзу 
він був Координаційним центром з розробки теоретичних ос-

нов і селекції ячменю не тільки в СРСР, але і в країнах-
членах РЕВ. 

Розвиток селекції ячменю в інституті тісно пов’язаний з 
іменами видатних дослідників академіка АН УРСР А.О.Сапє-
гіна та його учня академіка ВАСГНІЛ П.Х.Гаркавого Тут ще у 
1916р. на колишньому Одеському дослідному полі А.О.Са-
пєгін і Д.І.Баранський почали селекцію ярого ячменю шляхом 
добору з місцевих сортів-популяцій селянських господарств. 
Молодий на той час селекціонер П.Х.Гаркавий продовжив до-
бори з сортів-популяцій, але скоро впевнився, що тільки на 
доборах селекція базуватися не може. Необхідне було поєд-
нання в одному генотипі корисних ознак, по суті, необхідні бу-
ли сорти для нової технології суспільного виробництва з під-
вищеною продуктивністю, стійкістю до вилягання і хоча б із 
стійкістю до твердої сажки, яка спричиняла в той час велику 
щкоду виробництву.  

Головна заслуга П.Х.Гаркавого як вченого якраз і полягає 
в тому, що він першим у Союзі РСР зрозумів переваги гібри-
дизації при створенні нових генотипів, першим почав працю-
вати цим методом, а за ним і всі інші селекційні установи. 

Ґрунтуючись на вищенаведеному, з кінця 30-х років осно-
вним методом селекції ярого ячменю на півдні України стає 
гібридизація. Починається планомірний процес поліпшення 
геному ячменю. На той час селекціонери Західної Європи бу-
ли вже далеко попереду в удосконалені морфотипу ячменю. 
Тому їх сортам віддається перевага при включенні до гібри-
дизації.  

Однак швидкої та якісної зміни сортового складу ячменю в 
Україні, як це передбачалось спочатку, не сталося. Успішною 
виявилася селекція поступового удосконалення сортів місце-
вого походження як найбільш пристосованих до місцевих 
умов вирощування. 

Селекція озимого ячменю була розпочата значно пізніше.  
За всю історію селекції ячменю в інституті створено 63 

ярих і 29 озимих сортів. Особливо успішною селекція ячменю 
стала у роки Незалежності України. Якщо з 1916 по 1992 рр. 
(77 років) до Державних реєстрів занесено 30 ярих і 12 ози-
мих сортів, то з 1993 по 2011 рр. (18 років) – 33 ярих і 17 ози-
мих сортів. Причиною такого успіху в роботі стала розробка 
теорії селекції ячменю на підвищену адаптивність до неспри-
ятливих умов вирощування в Україні з метою зростання й 
стабілізації врожаїв у виробництві, яка була закінчена у 1990 
році. 

Необхiднicть цієї роботи виникла тому, що протягом три-
валого часу в нашiй державi головною метою селекцiї було 
нарощування врожайного потенцiалу сортiв. Зараз бiльшiсть 
їх за сприятливих умов здатнi давати зерна до 80-100 ц/га і 
більше. I такi врожаї часто одержують в наукових установах і 
передових господарствах. Але, коли справа доходить до ши-
рокого виробництва, особливо в поганих умовах вирощуван-
ня, сорти інтенсивного типу сильніше знижують врожаї, ніж 
старі сорти екстенсивного типу. Тут впливає технологічна не-
забезпеченість виробництва, яка не дозволяє вирощувати 
ячмінь вiдповiдно до рекомендованих технологій. 

Ячмені, які культивуються у виробництві, представлені 
трьома біотипами: ярими, озимими та дворучками, що підтве-
рджено і генотипово.  

30-рiчнi теоретичні дослідження (1960-1990) дозволили 
сформулювати основнi принципи пiдвищення адаптивностi 
створюваних сортiв шляхом селекцiї. 

Була показана важливiсть мiсцевого генофонду при 
створеннi високо-адаптованих сортiв. За весь час роботи з 
ячменем у інституті 90% сортів створено на основі місцевих 
сортiв-популяцiй колишнiх селянських господарств. I тiльки цi 
сорти районованi в посушливiй зонi.  

За цей час було проведено більше 50 тисяч схрещувань, 
до гібридизації залучались тисячі сортів різного еколого-
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географічного походження, а районувались переважно сорти, 
які мали в родоводі місцевий вихідний матеріал, виділений у 
20-ті роки з сортів-популяцій селянських господарств, на яких 
базувалось тоді все виробництво зерна ячменю України.  

У родоводі всіх наших сортів-мільйонерів (Южний, Одесь-
кий 36, Нутанс 244, Одеський 100 і інші) присутня спадковість 
місцевих сортів-популяцій. 

Була доведена також необхiднiсть використання фактору 
фотоперiодичної чутливостi в селекцiї як ярого, так i озимого 
ячменю.  

Малочутливі до фотоперіоду сорти заходять у середньому 
на 5О далі на південь і можуть давати високі врожаї в умовах 
скороченого дня. Але вони не поступаються чутливим сортам 
у просуванні і в північні регіони, бо ячмінь у цілому - культура 
довгого дня. 

 Підвищена адаптивність малочутливих до фотоперіоду 
сортів проявлялась і в кращій продуктивній кущистості, яка 
менше змінювалась зі зміною тривалості дня, і в меншій кіль-
кості стерильних квіток на скороченому дні. 

Встановлено також, що фактор ФПЧ може грати позитив-
ну роль при значних змінах календарних строків сівби ярого 
ячменю. В умовах Одеси, наприклад, строки сівби в різні роки 
можуть змінюватись від початку березня і до кінця травня за-
лежно від часу приходу весни. Початок розвитку рослин, при-
родньо, проходить при тривалості дня від 12.7 до 15.4 годин. 
Сорти з низькою ФПЧ дають щорічно більш стабільні врожаї, 
а при запізненні з сівбою менше їх знижують. 

Таким чином, малочутливi сорти ярого ячменю дають 
бiльш стабiльнi врожаї в умовах рiзної тривалостi дня як у 
широтному дiапазонi, так i при рiзних строках настання весни. 
У більшості випадків були вони за площами вирощування 
мiльйонерами. 

Розроблено умови добору сортiв з рiзним рiвнем ФПЧ у 
селекцiйному процесi. 

Адаптивнiсть сортiв озимого ячменю, навпаки, залежить 
вiд пiдвищеної фотоперiодичної чутливостi. Високу зимо-, мо-
розостійкість проявляють тільки чутливі до фотоперіоду сор-
ти. 

Генетичні особливості морозостійкості можуть корегува-
тись у значній мірі умовами загартування рослин. Наявність 
великої кількості сонячних днів у другій половині осені з час-
тим коливанням низьких позитивних та негативних темпера-
тур веде до накопичення цукрів у клітинах рослин, що і визна-
чає, зрештою, виживання в конкретних умовах. Причому, сла-
бозимостійкі сорти загартовуються повільно й швидко втра-
чають загартування. Морозостійкі, навпаки, загартовуються 
швидко і зберігають його протягом зими. 

У зв’язку з тим, що втрати врожаю озимого ячменю від 
вимерзання більш суттєві, ніж від захворювань, шкідників та 
бур’янів разом узятих, підвищення морозостійкості шляхом 
селекції та агротехнічними засобами є важливим народно-
господарським завданням. 

Якщо говорити конкретно про виробничі умови півдня 
України, де вирощується основна маса озимого ячменю, най-
більш адаптованими до цих умов є дворучки. 

Біологічною особливістю дворучок є те, що восени вони 
пізніше закінчують вегетацію, порівняно з типово озимими со-
ртами, а весною раніше її відновлюють. Це дає їм змогу кра-
ще розвинутися при пізніх сходах, що в посушливому степу 
трапляється дуже часто, а також розкущитися при зимово-
весняних сходах, що також трапляється досить часто. При 
зимово-весняних сходах типово озимі сорти починають рости 
і розвиватись пізно, до цього часу верхній шар грунту переси-
хає і кущіння йде погано. Сорти-дворучки встигають викорис-
тати невеликі весняні запаси вологи для кущіння й у такі роки 
врожай дають вищий.  

Але сіяти дворучки треба тільки за тривалості дня менше 
12 годин. Справа в тому, що якщо дворучки починають рости 
з осені при тривалості дня більше 12 годин, вони швидко про-
ходять стадію яровизації, починають колоситись ще до на-
стання морозів, втрачають морозостійкість і гинуть за перших 
же морозів.  

В останній час значення дворучок зросло у зв’язку з епіфі-
тотіями вірусу жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ). Головний 
переносник захворювання - види попелиці. Сортів, стійких до 
ВЖКЯ, поки нема, тому засоби боротьби зводяться до мож-

ливо найбільш пізньої сівби, коли з настанням холодних но-
чей попелиця перестає шкодити. При запізненні з сівбою зно-
ву ж таки краще ведуть себе дворучки. 

Потенційно високу стійкість до низьких температур двору-
чки здатні формувати тільки на короткому дні. Із збільшенням 
фотоперіоду (тривалості дня) з 11 до 14 годин їх морозостій-
кість різко знижується, а на 16-годинному дні дорівнює, прак-
тично, нулю. 

Вивчення морозостійкості дворучок у різних кліматичних 
умовах показало, що найморозостійкішими в умовах різко ко-
нтинентального клімату є генотипи, які оптимально поєднують 
високу фотоперіодичну чутливість із слабкою потребою в 
яровизації. 

Найбільш цікаві такі дворучки, які після яровизації (опти-
мальним режимом яровизації озимого ячменю є температура 
+5оС і короткий 11-годинний день) не прискорюють свого роз-
витку. Такими є дворучки Селекційно-генетичного інституту. 
При оптимальних строках сівби вони навіть у зими з тривали-
ми відлигами проявляють високу стійкість до морозів і дають 
добрі врожаї.  

Встановлено, що морозостійкість сортів дворучок і типово 
озимих визначається різними факторами. Якщо у дворучок 
вона пов’язана більше з реакцією на довжину дня (r = 0.70 - 
0.83), то у типово озимих визначається більше тривалістю 
стадії яровизації. Чим сильніша реакція на тривалість дня або 
триваліша стадія яровизації, тим, як правило, вища морозо-
стійкість, хоча така закономірність не є абсолютною.  

Дуже корисною особливістю дворучок є те, що вони ніколи 
не переростають в виробничих умовах в процесі зимівлі. Так, 
за теплої зими, вегетація озимого ячменю практично не при-
пиняється. Пізні посіви добре кущаться, але не переростають. 
Це особливість біології дворучок. У них сильна реакція на 
тривалість дня і поки день короткий (менше 12 годин), вони 
накопичують біомасу, але не переростають навіть за високих 
температур. 

При розробці програми підвищення адаптивності створю-
ваних сортів знайденi пiдходи й розроблено метод селекцiї 
сортiв ячменю з комплексною посухо-, соле-, кислотостiйкiстю 
при чiткому генетичному контролi показника (наявнiсть 
iзоферменту кореневої супероксиддисмутази СОД-s2, яка за-
хищає мембрани клiтин в агресивному середовищi і пiдтримує 
тургор у клiтинах в посуху). 

Надання сортам ячменю здатності рости й одержувати 
високі сталі врожаї на засолених і кислих грунтах давно ціка-
вило селекціонерів. Пошуки підходів до рішення цієї пробле-
ми привели нас до сорту ярого ячменю Вінер, який тривалий 
час вирощувався на низькородючих грунтах з підвищеною ки-
слотністю. Привернув до себе увагу той факт, що сорт Вінер 
знаходиться в районуванні з 1929 року і сіється в кількох об-
ластях РФ ще і по сьогоднішній день. Особливо великим був 
первісний ареал сорту - 44 області, краї й республіки СРСР, у 
т.ч. 38 регіонів РФ і 6 областей Білорусі. На заході ареал Ві-
нера обмежував кордон з Польщею, на сході - острів Сахалін. 
Жодний сорт до Вінера й після нього такого ареалу не мав.  

Нами було встановлено, що ці особливості пов’язані з су-
пероксиддисмутазною ферментною системою. Система має 
два алельних стани ізоферменту кореневої супероксиддис-
мутази (СОД) - тип s1 і тип s2.  

Тип s1 зустрічається часто. Основна маса сортів, що ви-
рощуються в західній Європі й нашій країні, має s1 тип ізофе-
рменту.  

Тип s2 зустрічається надзвичайно рідко й представлений, 
в основному, формами ближнєсхідного походження. Цей тип 
ізоферменту має і сорт Вінер. 

Ізофермент СОД-s2 нейтралізує активні форми оксид-
радикалів, які порушують мембрани клітин і призводять до 
втрати соле- і кислотостійкості й загалом стійкості до неспри-
ятливих факторів середовища, включаючи й посуху. Цілком 
можливо, що пов’язаний цей показник і з зимостійкістю, бо 
абсолютна більшість сортів Селекційно-генетичного інституту, 
як типово озимих так і дворучок, мають СОД-s2. Певно, наші 
сорти осінньої сівби, які вирощуються в умовах ризикованого 
землеробства, з настанням весни мають більший тургор клі-
тин і краще відростають. 

Контроль наявності в коренях рослин СОД-s2 здійснюєть-
ся на електрофореграмах за специфічним спектром смуг. Це 
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дозволяє з високим ступенем точності вести селекцію за цим 
показником. 

 Сьогодні в Державному реєстрі сортів рослин України є 
три ярі сорти - носії СОД-s2 : це сорт ярого ячменю для умов 
крайньої посухи Сталкер (1997) і неперевершені за врожаєм 
сорти Вакула (2003) і Геліос (2006). Ці сорти до того ж мало-
чутливі до фотоперіоду.  

Ефективним доповненням до СОД-s2 при створенні сортів 
з підвищеною адаптивністю до мінливих умов вирощування 
стало введення в селекцiйний процес контролю iнтенсивностi 
продуцiйного процесу в рослинах ячменю в умовах посухи, 
що дозволяє добирати найпродуктивніші генотипи для посу-
шливих умов. 

Було встановлено, що головним показником при доборi 
високоврожайних генотипiв для посушливих регiонiв має бути 
не фiзiологiчна посухостiйкiсть, а iнтенсивнiсть продуцiйного 
процесу. За цим показником кращими були ярі сорти Адапт і 
Сталкер. 

Роботи по використанню в селекцiї ярого ячменю показ-
никiв ФПЧ i СОД-s2 були визнанi у нас та в рядi європейських 
країн не тiльки новими, а й пріоритетними. 

Особливо результативною виявилась робота по створен-
ню з наданням адаптивних властивостей практично нового 
морфотипу ярого шестирядного ячменю – сортів універсаль-
ного призначення для умов високоінтенсивного землеробст-
ва.  

Ярі шестирядні сорти і раніше були в виробництві, але все 
це були сорти екстенсивного типу з урожайністю до 30 ц/га. 

Ще у 20-30-ті роки минулого сторіччя на території причор-
номорських і придніпровських степів шестирядні сорти-
популяції займали 53.3% посівної площі від загальної площі 
культури і вважалися потенційно більш продуктивними. Пер-
шими районованими селекційними сортами в цій зоні також 
були шестирядні сорти Палідум 32 (перший сорт Селекційно-
генетичного інституту, 1931), Грушевський (1931) і Требі 
(1934, США). 

Поступово Палідум 32, Грушевський і Требі були витиснуті 
з виробництва більш досконалими двохрядними сортами, бо 
сильно вражалися твердою сажкою, борошнистою росою, 
втрачали зерно від сильної ламкості колосся, стебел і виля-
гання. Головною перевагою дворядних сортів була значно бі-
льша продуктивна кущистість. 

Ярі шестирядні сорти залишалися тільки в зонах низько 
інтенсивного землеробства, де врожай при відсутності кущін-
ня визначався більшою кількістю зерен у колосі.  

Селекційна робота з шестирядними сортами в основних 
зонах вирощування ярого ячменю надовго припинилась. 

У 1969 році ми повернулись до проблеми ярого шестиря-
дного ячменю, але вже на базі нового вихідного матеріалу з 
високою стійкістю до вилягання, сажкових хвороб, з великим 
для шестирядних ячменів зерном. За основу селекції було 
взято близькосхідний колекційний зразок Б558. Негативними 
властивостями Б558 були неможливість відокремлення остю-
ків при обмолоті і нижча продуктивна кущистість порівняно з 
дворядними генотипами.  

Перші 15-20 років селекційної роботи з шестирядним 
морфотипом не дали жодного комерційного сорту, але пока-
зали перспективність нових розробок.  

Потрібні були теоретичні розробки по з’ясуванню оптима-
льних параметрів сортів нового морфотипу, по наданню їм 
показників адаптивності до різкомінливих умов вирощування. 
На це ще пішло біля 10 років.  

Результатом виконання даної програми і з’явилося ство-
рення сортів Вакула і Геліос. На створення сорту Вакула ми 
витратили 33 роки інтенсивної роботи, але такого сорту світо-
ва колекція ще не мала. Вакула став неперевершеним за всі-
ма господарсько-цінними ознаками. 

 Сьогодні сорт Вакула є основним у виробництві України. 
Занесений до Реєстру сортів рослин України у 2003 році, він 
уже у 2006 році займав площу сівби більше 1 млн. гектарів. 
Кожен третій гектар засівався сортом Вакула. 

Такого темпу поширення сортів у виробництві не мав жо-
ден сорт будь якої культури навіть у масштабі Союзу. Пере-
дові господарства Україні як раз і зобов`язані високими пока-
зниками тому, що поряд з прогресивними технологіями вико-
ристовують у своїх посівах кращі сорти зернових культур се-

лекції Селекційно-генетичного інституту, а сівбу ведуть тільки 
високоякісним насінням. Так, агрофірма «Промінь» в Одеській 
області з площі 160 га зібрала врожай сорту Вакула по 92 
ц/га, урожаї по 90 ц/га одержані в агропідприємствах «Лука» 
Одеської області і «Прогресс» Донецької області. 

Що важливо, всі ці високі врожаї одержано при дуже низь-
ких нормах висіву насіння. І «Промінь», і «Лука» сіяли тільки 
по 75 кг насіння на гектар, «Прогресс» – 90 кг/га (2 млн. зе-
рен). Є навіть приклад, коли одне господарство мало тільки 
200 кг насіння і з метою прискореного розмноження посіяло 5 
га, тобто, по 40 кг/га. Зібрали урожай по 60 ц/га. У масштабах 
держави це велика економія насіння, коли можна сіяти поло-
винною нормою. Все це стало можливим за високої спромож-
ності рослин до кущіння при збереженні високої крупності зе-
рна.  

Однак сказане не визначає, що сіяти можна зниженою но-
рмою висіву насіння, ігноруючи всі інші вимоги технології сів-
би. 

На базі сорту Вакула виведено сорт Геліос, якій має ана-
логічні властивості, але відрізняється за тривалістю вегета-
ційного періоду, тому в умовах достатньої вологозабезпече-
ності здатний давати ще вищі врожаї з прибавками до 10 ц/га. 

До нас часто дзвонять з виробництва і запевняють, що 
пропонована нами норма висіву насіння для шестирядних со-
ртів ярого ячменю в 2,5-3 млн. зерен на гектар занадто мала 
для одержання високих врожаїв. Справа в тому, що коли Ва-
кула тільки почав поширюватись у виробництві, його сіяли за 
високими технологіями з застосуванням добрив, орали землю 
з осені, вівся добір оптимальних попередників, прибирали з 
полів післяжнивні залишки і таке інше.  

Тепер же, коли сорт поширився у виробництві, його сіють 
вже всі і роблять це так, як ми попереджали не сіяти, тобто 
помнуть навесні дисками стебла соняшника і в це сміття 
«укладають» не протруєне насіння без застосування добрив. 
Для таких «горезвісних» технологій немає ніякого значення 
яким сортом сіяти і яке використовувати насіння. Урожай буде 
все-одно на рівні 10-15 ц/га. 

Загущені посіви в умовах посухи ніколи не сформують ви-
сокоякісне крупне насіння. 

На заключному етапі запропонованої концепції підвищен-
ня адаптивності створюваних сортів до мінливих умов виро-
щування було розроблено шляхи поєднання вищенаведених 
властивостей в одному генотипi. Всі показники адаптивностi 
без будь-яких ускладнень добре поєднуються з усіма госпо-
дарсько-цінними ознаками. 

Застосування показників адаптивностi в комплексi з се-
лекцiєю на стiйкiсть до захворювань дозволило за короткий 
час створити цiнний селекцiйний матерiал i занести до Реєст-
рів сортів рослин багато нових добре пристосованих до умов 
виробництва сортiв. У бiльшостi нові сорти оригiнальнi, мають 
властивостi, що їх грунтовно вiдрiзняють вiд ранiше районо-
ваних сортiв. Сьогодні більшість сортів ярого ячменю інститу-
ту мають групову стійкість до найбільш поширених хвороб, 
причому стійкість їм надається генетично обумовлена.  

У селекції озимого ячменю, де не було своїх донорів висо-
кої стійкості до більшості хвороб, стійкість передається від 
ярих сортів. Нами була розроблена програма надання сортам 
озимого ячменю стійкості до сажкових захворювань. Це була 
дуже важлива проблема, яку ми не були спроможні здійснити 
впродовж багатьох років. Сьогодні останні сорти озимого яч-
меню Зимовий, Трудівник, Достойний, Селена стар, Абориген, 
Академічний, Буревій, Снігова королева і Дев`ятий вал не 
уражуються сажковими хворобами. Це перші сорти світового 
сортименту, яким вдалося передати стійкість до сажкових за-
хворювань на генетичному рівні.  

Останніми роками особливого значення набули ярі сорти 
Сталкер (1997), Адапт (1998), Галактик (1999), Південний 
(2001), Гетьман (2001), Вакула (2003), Водограй (2005), Геліос 
(2006), Командор (2007), Еней (2008), Всесвіт (2010), Свято-
гор (2010), Воєвода (2012) і озимі сорти Метелиця (2003), Зи-
мовий (2005), Трудівник (2006), Достойний (2006), Селена 
Стар (2006), Абориген (2007), Академічний (2012). Із старих 
сортів озимого ячменю значні площі у виробництві займають 
сорти Росава (1988) і Основа (1994). Сорти озимого ячменю у 
насінницьких посівах інституту дають майже щорічно врожаї 
93-101 ц/га. Сорт Зимовий толерантний до ВЖКЯ. Сорти, на 
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яких сьогодні базується виробництво ячменю в Україні, пред-
ставлені в таблицях 1 і 2. 

Сорт озимого ячменю Селена Стар з потенціалом уро-
жайності до 111 ц/га має дуже велике для озимих сортів зер-
но – до 60 г маса 1000 зерен.  

На ДСВ передано новий сорт дворучку Снігова королева. 
Це перша спроба створити надурожайний сорт озимого ячме-
ню на базі унікального ярого сорту Вакула.  

За 3 роки вивчення в строках сівби в інституті при врожаї 
93,0 ц/га перевершив кращий сорт Достойний на 17,9 ц/га. 
Короткостебловий, на рівні 100 см, стійкий до вилягання (8-9 
балів), підвищена як для озимого ячменю стійкість до най-
більш поширених хвороб (борошниста роса, гельмінтоспоріоз 
смугастий – 7-8 балів, сажкові хвороби – 9 балів), маса 1000 
зерен 44 г.  

Багато хто вважає, ось візьмемо новий високоврожайний 
сорт і враз вирішемо всі проблеми зерновиробництва. Такого 
не буває. Чим більше позитивних властивостей має сорт, тим 
бідьше він потребує витрат і знань для реалізації своїх потен-
ційних можливостей. Ми ж сьогодні повністю знехтували тех-
нології вирощування майже всіх польових культур, а ячменю 
– в першу чергу, бо він не вважається головною зерновою 
культурою держави, хоча в окремі роки саме ярий ячмінь ви-
рішує проблеми зерна, коли гине озимина. 

В цілому, сорти ячменю інституту займають в Україні що-
річно 60-70% площі під культурою. 
ТАБЛИЦЯ 1.СОРТИ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО 
ІНСТИТУТУ 

Сорт Реєстр Пропозиція зони 
вирощування 

 Сталкер  1997, 2005 Степ 

 Південний  2001, 2005 Степ, Лісостеп 

 Гетьман  2001, 2005 Лісостеп 

 Вакула   2003, 2007 Степ, Лісостеп 

 Водограй  2005 Степ, Лісостеп 

 Геліос   2006, 2010 Степ, Лісостеп 

 Командор  2007 Лісостеп, Полісся 

 Еней   2008, 2012 Степ, Лісостеп 

 Всесвіт 2010 Лісостеп, Полісся 

 Святогор 2010 Лісостеп, Полісся 

 Воєвода 2012 Степ, Лісостеп 

ТАБЛИЦЯ 2. СОРТИ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧ-
НОГО ІНСТИТУТУ 

Сорт Реєстр Тип розвитку 

Зимовий  2005 типово озимий 

Трудівник  2006 типово озимий 

Достойний  2006 дворучка 

Селена Стар  2006 типово озимий 

Абориген 2007 дворучка 

Академічний 2012 типово озимий 

Буревій дсв типово озимий 

Снігова королева  дсв дворучка 

Дев`ятий вал дсв дворучка 

Багато сортів ячменю занесено до Реєстрів сортів рослин 
сусідніх держав. До Реєстру сортів рослин Росії з 2005 року 
занесено ярі сорти Сталкер, Гетьман і Південний, з 2007 – 
Вакула, з 2010 – Геліос, з 2011 – дворучку Достойний, з 2012 
– ярий сорт Еней. Вірменія, наприклад, сіє щорічно більше 
800 тис. га сорту Вакула, а з цього року почала сіяти ще ярі 
сорти Командор, Водограй, Еней. В Росії Вакула вже займає 
площу більше 1 млн.га і поширений на всій європейській час-
тині. 

Щоб показати значення технологій, ми провели спеціаль-
не виробниче дослідження – посіяли озимий ячмінь по двох 
попередниках на полях насінницької агрофірми «Промінь» на 
Одещині. Сорт Достойний з площі 100 га по попереднику го-
рох без зрошення дав урожай по 104,0 ц/га, 60 гектарів по рі-
паку – 40,0 ц/га.  

Це те, проти чого ми постійно виступаємо – ріпак губить 
родючість ґрунтів. Після ріпаку водяний баланс у ґрунті в на-
ших посушливих умовах поновлюється тільки через кілька ро-

ків. Безконтрольне вирощування ріпаку і соняшника призвело 
до втрати гумусу в наших чорноземах. 

Тобто, ми продаємо сьогодні за кордон не насіння соняш-
ника і ріпака, ми продаємо родючість наших чорноземів. 

Є в Україні і проблема пивоварної сировини для забезпе-
чення пивоварної промисловості. 

За останнє десятиріччя ми стали свідками стрімкого пере-
ходу ряду найпотужніших підприємств пивоварної промисло-
вості України під контроль іноземних компаній. Такі відомі пи-
взаводи як Миколаївський “Янтар”, Запорізький “Славутич”, 
Чернігівська “Десна”, Сімферопольський “Крим”, “Львівські 
пивоварні”, Одеський “Чорномор”, нарешті другий після “Обо-
лоні” гігант - Харківська “Рогань” поділені між Sun Interbrew 
(Бельгія), Baltic Beverages (Скандинавія) та Efes Beverages 
Group (Турція).  

Загалом, результати такої приватизації позитивні. Іноземні 
компанії провели технічну реконструкцію підприємств, впро-
вадили сучасні технології, стабілізували виробництво. Ми 
стали свідками швидкого насичення ринку, зросла конкурен-
ція як передумова росту якості продукції. 

Відповідно це потягнуло за собою й зростання вимог до 
якості сировини, в першу чергу – до якості пивоварного ячме-
ню. А оскільки ця якість об’єктивно погіршилася в наслідок за-
гального занепаду зернового господарства країни, почали ви-
словлюватися думки про те, що українські ячмені взагалі ма-
лопридатні для пивоваріння. Під цим приводом, лоббіючи ін-
тереси своїх співвітчизників, іноземні компанії сприяють заве-
зенню в Україну своїх сортів, які часто підводять виробництво 
в посушливі роки. Ось чому назріла гостра потреба навести 
належний державний лад у цих питаннях. 

Причина відсутності якісної пивоварної сировини вітчиз-
няних сортів у тому, що ячмінь вирощується за остаточним 
принципом, тобто технологій не дотримуються, добрива під 
ячмінь практично не вносяться, за винятком окремих потуж-
них фірм, тому і середні врожаї дуже низькі – в межах 18-24 
центнерів зерна з гектара. А за низьких врожаїв не може бути 
й високих пивоварних властивостей, бо таке зерно має висо-
кий відсоток плівчастості, низький рівень крохмалю, високий 
рівень білку, низьку екстрактивність і в цілому – низький ін-
декс пивоварної цінності. Зерно пивоварних сортів буде від-
повідати нормальним пивоварним властивостям тільки при 
рівні врожайності не нижче 40 ц/га, а краще 50 - 60 ц/га і ви-
ще. Тільки за цих умов білок буде низьким, а екстрактивність 
високою.  

У центральних і західних областях України практично що-
річно можна вирощувати якісну пивоварну сировину, хоча в 
окремі роки і ця зона буває посушливою. Ще у роки Союзу 
РСР і перші роки незалежності, Україна вивозила в Європу 
пивоварний ячмінь і забезпечувала свою промисловість пи-
воварною сировиною. На це витрачалось до 1 млн. тонн пи-
воварного ячменю. 

Наші пивоварні сорти не гірші за європейські. Створюють-
ся на одній генетичній основі з того ж висхідного матеріалу. 
Але вони значно кращі за показниками адаптивності до міс-
цевих умов вирощування, особливо за посухостійкістю. Про-
блема в іншому. В Україні в жодній науковій установі нема 
приладів контролю якості пивоварних властивостей зерна і 
солоду ячменю.  

Але можна відмітити й перші позитивні зміни в цьому пи-
танні. На базі Науково-виробничої асоціації «Нива Оболоні» в 
Хмельницькій області – зоні вирощування найкращої пивова-
рної сировини – проведено вивчення пивоварних сортів Се-
лекційно-генетичного інституту, ІР, МІП і кращих сортів інозе-
мної селекції.  

Мета вивчення – перехід гіганта пивоварної промисловос-
ті «Оболонь» на використання вітчизняних сортів. За даними 
«Ниви Оболоні», з 40 сортів, що вивчалися, виділено 3, які 
вважаються кращими по пивоварним властивостям за 40 по-
казниками. Це сорти СГІ Святогор, Всесвіт і Водограй.  

У Хмельницькому ІАПВ заступником директора з наукової 
роботи Степанчуком В.В. проводиться робота по розробці 
технологій вирощування цих сортів для пивоварної промис-
ловості і умови вирощування високоякісного насіння. У 2011 
році вітчизняний сорт Святогор вже займав 34% площ пиво-
варного клину в області. 
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4.3. НАСІННИЦТВО КУКУРУДЗИ 
В.М.Соколов, член-кор. НААНУ; А.О.Бєлоусов, д.біол.н., 
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

КУКУРУДЗА – КУЛЬТУРА З ПОТУЖНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПРОДУКТИВНОСТІ 

У минулому році знову нагадала про свій потужний потен-
ціал кукурудза. За даними Мінагрополітики у 2011 році в Укра-
їні зібрано рекордний врожай зерна кукурудзи за всі роки іс-
нування – 22,8 млн.тонн. Обсяги виробництва зерна цієї куль-
тури вперше перевищили навіть валовий збір пшениці – голо-
вної зернової культури. За повідомленням аналітичних 
агентств (Agriculture) у 2011 році рекордною виявилась і уро-
жайність цієї культури: на площі 3,5 млн. га зібрано в серед-
ньому по 6,43 т/га зерна кукурудзи. Ці видатні досягнення сві-
дчать про те, що українські хлібороби навчилися вирощувати 
високі врожаї кукурудзи на значних площах, а сама культура 
може зайняти провідне місце у формуванні зернового балан-
су України. 

Зважаючи на світові тенденції – дефіцит продуктів харчу-
вання, широке виробництво біопалива із зернової сировини, 
можна вважати, що в перспективі значення кукурудзи в зер-
новому виробництві буде тільки зростати. На початку сучас-
ної історії України товаровиробники не мали необхідних ре-
сурсів для цієї високотехнологічної культури. Тому у 90-ті ро-
ки минулого століття значно знизився рівень технології виро-
бництва кукурудзи, яка передбачає широке застосування мі-
неральних добрив, засобів захисту рослин, техніки, тощо. У 
результаті її врожайність, площі посіву і валовий збір в окремі 
роки скорочувались до історичного мінімуму. 

Розширення виробництва кукурудзи не тільки співпадає зі 
світовими тенденціями розвитку аграрного ринку, але й відпо-
відає національній стратегії України як аграрної держави – 
стати одним з потужних лідерів з виробництва зерна в світі. І 
якщо посівні площі і виробництво зернових колосових за 
останні роки дещо стабілізувались в силу наявних природно-
кліматичних і економічних умов, то резерви росту валового 
виробництва зерна кукурудзи майже необмежені.  

У сьогоднішніх умовах, коли виробник значно обмежений 
у фінансово-матеріальних ресурсах, найбільш доцільне рі-
шення проблеми – шлях інтенсивного нарощування виробни-
цтва зерна кукурудзи, тобто концентрація наявних ресурсів з 
метою значного підвищення її врожайності. Яскравий приклад 
– досвід 2011 року: підвищення середньої врожайності до 6 
т/га дозволило більше ніж утричі підвищити валовий збір зер-
на цієї культури. Другим резервом значного нарощування ва-
лового збору зерна кукурудзи в перспективі може стати опти-
мізація структури посівних площ зернової групи.  

Світова практика вже давно оцінила економічне значення 
кукурудзи. За останні 10 років у світовому зерновому балансі 
частка кукурудзи склала 35-38%, у США понад 67%, Болгарії -  
51%. В українському зерновому виробництві частка кукурудзи 
здебільшого не перевищувала 10%. Тенденції розвитку су-
часного зернового виробництва свідчать про те, що задля до-
сягнення нашою країною лідируючих позицій на світовому ри-
нку зерна необхідно на рівні державної політики надавати пе-
реваги виробництву зернових культур високоінтенсивного ти-
пу, і, в першу чергу, кукурудзі. 

Один з головних чинників, який завжди радикально впли-
ває на динаміку посівних площ кукурудзи – закупівельна ціна. 
І саме він буде визначати чи буде рентабельною кукурудза 
для фермерів у 2012 році. А це особливо важливо в умовах 
весни цього року, оскільки в результаті надзвичайно складних 
осіннє-зимових умов за прогнозом Мінагрополітики весняному 
пересіву може підлягати до 30-40% озимини. Тому актуаль-
ним стає питання – якими ярими культурами пересівати заги-
блі озимі посіви. Багато фермерів і спеціалістів агробізнесу 
заявляють про доцільність пересіву кукурудзою, оскільки са-
ме ця культура має найбільш високий генетичний потенціал 
зернової продуктивності і за останні роки показала високу ре-
нтабельність. Але вирішальне слово буде за ціновим трендом 
на цю культуру і ресурсозабезпеченістю господарств на пері-
од посівної кампанії. 

Отже, особливістю майбутньої весняної сівби буде висока 
насиченість сівозмін ярими культурами, особливо кукурудзою. 
Це накладає певну специфіку на стратегію весняної кампанії 
щодо цієї культури. Якщо напередодні посівної кампанії фі-
нансово-економічні чинники в країні будуть сприяти розши-
ренню посівів кукурудзи за рахунок пересіву загиблих озимих, 
то вирішальними для товаровиробників будуть три складові – 
ринкова ціна на кукурудзу, забезпеченість господарства ма-
теріально-технічними ресурсами, наявність якісного насіння 
високопродуктивних гібридів.  

Оскільки кукурудза високозатратна культура і для отри-
мання високих урожаїв необхідні мінеральні добрива, засоби 
захисту рослин, високоякісне насіння, то весняна стратегія 
фермера у 2012 році, який робить ставку на кукурудзу, буде 
визначатися тільки ресурсними факторами. Економічно поту-
жні і середні господарства можуть планувати отримання ви-
сокого врожаю зерна (6-8 т/га) і вирощувати качанисту за ін-
тенсивною технологією. Тобто, широко застосовувати добри-
ва, гербіциди, засоби захисту рослин, вибирати найкращі для 
зони вирощування гібриди, застосовувати сучасну техніку. В 
той же час економічно слабкі фермерські господарства вкрай 
обмежені ресурсами і не можуть дозволити собі значні капі-
таловкладення під кукурудзу. Але якщо є умови і сподівання 
на кукурудзу, то для її вирощування необхідно застосовувати 
низькозатратну технологію. Суть її в тому, що навіть без за-
стосування добрив і гербіцидів навіть у південному Степу мо-
жна отримувати по 3,5-4,0 т/га зерна кукурудзи. Для цього не-
обхідно: 

•  зрушити агротехнічні строки сівби кукурудзи з ранніх на 
кінець оптимальних; 

•  за цей період зробити достатню кількість культивацій, 
щоб надійно очистити від бур’янів посівну площу; 

• підібрати для посіву навіть у степовій зоні тільки серед-
ньоранні, а в Лісостепу і Поліссі ранньостиглі гібриди, оскільки 
середньостиглі при більш пізніх строках сівби не скрізь визрі-
ють; 

• після сівби застосувати 2-3-разове боронування поля по-
перек рядків, на пониженій швидкості руху агрегата пружин-
ними або середніми боронами. Досходове боронування про-
вести через 4-5 днів після сівби при наявності сходів бур’янів 
у фазі «білої ниточки». Перше боронування по сходам прово-
дять у фазі «шилець», друге – у фазі 4-5 листків; 

• у розрахунку на післясходові боронування, окрім загальної 
страхової надбавки у 15-20%, необхідно підвищити норму ви-
сіву насіння ще на 5-6% на кожне боронування; 

• впродовж вегетації залежно від стану посіву проводять 2-
3 культивації з застосуванням засобів обробітку захисних зон 
навколо посівних рядків (прополювальні борінки). 

У Степу, враховуючи можливість посухи, необхідно до-
тримуватись нижньої границі густоти рослин на гектарі, реко-
мендованої для певного гібриду і зони вирощування. При гар-
них попередниках і сприятливих умовах доцільно застосову-
вати верхні границі рекомендованих норм висіву для певної 
зони вирощування. Найважливіша вимога – застосування при 
низькозатратній технології середньоранніх гібридів, а в півні-
чних областях навіть скоростиглих. Середньостиглі, тим бі-
льше пізні гібриди навіть на Півдні сіяти за цією технологією 
недоцільно. Низькозатратна технологія особливо ефективною 
може бути у зоні Лісостепу і Полісся. У степовій зоні вона дає 
добрі результати в сприятливі за умовами зволоження роки.  

Досвід минулих років показує, що в складних умовах вес-
няної кампанії 2012 року простих відповідей на питання стра-
тегії сівби кукурудзи не буде. Але є принципово важливі вимо-
ги без урахування яких фермер не може сподіватися на успіх 
у цій справі за будь-якої технології. Одна із заповідей кукуру-
дзовода – не сіяти кукурудзу по весняній оранці, а також після 
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таких попередників як соняшник і соргові культури або на по-
лях із грубо розробленою поверхнею ґрунту. 

Невід’ємною філософією високого врожаю кукурудзи є 
обов’язкове внесення мінеральних добрив. Оптимальне спів-
відношення азоту, фосфору і калію (NPK) у степовій зоні N 
45-60, P 45, K 30, в лісостеповій при достатньому зволоженні 
-   N 90, P 60, K 60. Більшу частину (до 60%) цієї норми краще 
внести восени під оранку, особливо це важливо у роки з не-
достатнім зволоженням. Якщо це не зроблено, обов’язково до 
40% добрив від норми треба вносити під передпосівну куль-
тивацію рослинопідживачами на глибину 10-12 см.  

Цінний агроприйом – внесення добрив одночасно з посі-
вом – краще по 1 ц нітроамофоски або 1 ц гранульованого 
суперфосфату. Треба не забувати, що значно підвищує вро-
жай кукурудзи прикореневе підживлення азотними добривами 
(N 20): перше у фазі 6-7 листків після завершення формуван-
ня густоти рослин, друге перед змиканням рядків і краще рід-
кими добривами. У степовій зоні, особливо в роки з недостат-
нім зволоженням, підживлення сухими туками часто буває 
неефективним. В такому разі його краще замінити на піджив-
лення рідкими комплексними макро- та мікродобривами «Ре-
аком Плюс» (4,0 л/га) або «Нутрівант Плюс кукурудза» (4,0 
кг/га). 

Передпосівний обробіток ґрунту повинен бути спрямова-
ний на збереження вологи, особливо у південному Степу, та 
на створення пухкого посівного шару ґрунту з розміром грудок 
землі не більше 3-4 см. Після ранньовесняного закриття во-
логи провадиться вирівнювання поверхні поля вирівнювачами 
або шлейф-боронами під кутом 45-50° до напряму основного 
обробітку. На забур’янених площах і після загиблих озимих 
необхідно проводити 2 передпосівні культивації (першу на 
глибину 8-10 см). На якісно оброблених та вирівняних полях 
доцільно обмежитись тільки передпосівною культивацією і 
найкраще – в день сівби. 

Для ефективного контролю фітосанітарного стану посівів 
необхідно застосовувати перш за все базові (ґрунтові) гербі-
циди: Харнес (2,5-3,0 л/га), Трофі (2,0-2,5 л/га), Прімекстра 
Голд (1,0-1,3 л/га), Дуал Голд (1,0-1,3 л/га), Гвардіан (2,5-3,5 
л/га). Ефективним ґрунтовим гербіцидом вважається Мерлін 
(0,1-0,15 кг/га), який не потребує перемішування з ґрунтом 
при умові достатньої його зволоженості. Необхідно пам’ятати 
про деякі особливості: якщо на полі залишилась значна кіль-
кість рослинних залишків попередньої культури, то ефектив-
ність дії гербіцидів може зменшуватись на 30% і більше. 

Ефективну боротьбу з бур’янами при догляді за посівами 
забезпечують післясходовими (страховими) гербіцидами: 2,0 
Д-амінну сіль та її аналоги (0,8-1,2 л/га), Діален-Супер (1,2-1,5 
л/га), Базагран (2,0-4,0 л/га) та ін. у фазі 3-5 листків. Такі гер-
біциди як Тітус (40-45 г/га), Базіс (20-25 г/га), Гармоні (10 г/га) 
можна застосовувати до фази 7 листків, а Мілагро – до 10 ли-
стків.  

Обов’язковою вимогою є сівба тільки протруєним насін-
ням, яке інкрустоване комплексом препаратів фунгіцидно-
інсектицидної дії та мікродобривами. Вони значно покращу-
ють енергію проростання насіння та підвищують польову схо-
жість на 6-7%. 

При визначенні строків сівби найбільш вірний орієнтир - 
середньодобова температура ґрунту на глибині загортання 
насіння. Коли вона стабільно перевищить 10-12°С – треба сі-
яти кукурудзу. Водночас багаторічний досвід показує, що для 
кожної агро-кліматичної зони і навіть регіону є свої середні 
багаторічні строки сівби кукурудзи.  

У південних районах Степу у зв’язку з глобальним потеп-
лінням і з метою раціонального використання весняної вологи 
останніми роками фермери успішно застосовують надранні 
строки сівби – 10-15 квітня. Але в таких випадках необхідно 
обов’язково застосовувати ефективні ґрунтові гербіциди і по-
чинати сівбу з більш холодостійких середньопізніх або серед-
ньостиглих гібридів.  

В умовах 2012 року, коли можливе значне зростання об-
сягів сівби кукурудзи за рахунок пересіву озимих, доцільно 
буде використовувати більш ранні строки і починати сівбу на 
2-3 дні раніше середньо багаторічних. 

При збільшенні площ посіву кукурудзи особливо важли-
вим чинником підвищення врожайності, раціонального вико-
ристання техніки при збиранні і оптимізації витрат на після-

збиральну обробку вологого зерна є правильне визначення 
співвідношення гібридів різних груп стиглості (Таб. 1). 
ТАБЛИЦЯ 1. 

Групи стиглості,% Грунтово-
кліматичні зони ранні середньоранні середньостиглі середньопізні 

Степ південний 10 15-20 55-60 10-15 
Степ північний 10-15 30-35 50-55 5-10 
Лісостеп 30-35 50-55 15-20 - 

Таке співвідношення гібридів різних строків визрівання за-
безпечує стабільність виробництва товарного зерна в різних 
грунтово-кліматичних зонах. Але воно може змінюватись за-
лежно від умов року і ринкової кон’юнктури. 

Сіяти кукурудзу треба на глибину 6-7 см у степовій зоні і 5-
6 у Лісостепу. У посушливих умовах, особливо при пізніх аг-
ротехнічних строках сівби, глибину посіву збільшують, щоб 
насіння лягало у вологий шар ґрунту. Норму висіву розрахо-
вують залежно від скоростиглості гібриду (група ФАО), посів-
них якостей насіння та грунтово-кліматичної зони (Таб. 2). 
  ТАБЛИЦЯ 2. ОПТИМАЛЬНА ГУСТОТА РОСЛИН (ТИС./ГА) У ПЕ-
РЕДЗБИРАЛЬНИЙ ПЕРІОД 

Гібриди Зона 
ранньостиглі середньоранні середньостиглі середньопізні 

Степ південний 45-50 40-45 35-40 30-35 
Степ північний 55-60 45-50 40-45 35-40 
Лісостеп 70-90 60-80 50-60 - 

Страхова надбавка до оптимальної передзбиральної гус-
тоти становить до 15% у Степу і 20-25% у Лісостепу. Необхід-
но також не забувати про додаткові надбавки при механізо-
ваному догляді - боронуваннях і міжрядних культиваціях. 

Найважливішою складовою отримання високого врожаю 
кукурудзи є не тільки ресурсоємні технології, але й високоякі-
сне насіння і, особливо, високий генетичний потенціал проду-
ктивності гібридів, які будуть використані для посіву. У Селек-
ційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннє-
знавства та сортовивчення створені і пропонуються виробни-
цтву широкий вибір гібридів різних груп стиглості (Таб. 3).  
ТАБЛИЦЯ 3. СЕРЕДНЯ УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА (Ц/ГА) ЗАРЕЄСТРО-
ВАНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ СЕЛЕКЦІЇ СГІ – НЦНС В ЗОНАХ СТЕ-
ПУ І ЛІСОСТЕПУ ЗА 2009-2011 РОКИ 

Середнє за 2009-2011 рр. Середнє по зонам, 2009-2011 рр. 
Степ 

Гібрид ФАО 
півден-
ний 

північ- 
ний 

Лісостеп 2009 2010 2011 за 3 
роки 

збира-
льна во-
логість 
зерна,% 

Ранг 
за 
уро-
жай-
ністю 

Показ
ник 
ІСЦ* 

Елегія МВ 270 45,4 59,2 89,9 63,4 59,4 71,6 64,8 19,1 8 0,69 
Етюд 280 45,1 65,6 92,0 63,9 62,8 73,6 66,8 21,2 7 0,60 

Веселка 
МВ 

340 49,4 65,2 91,6 64,7 62,0 77,9 68,2 23,9 5 0,61 

Кобза МВ 350 48,0 65,8 88,7 67,2 60,8 74,5 67,5 22,2 6 0,67 
Одеський 

385 МВ 
370 48,1 69,0 95,0 67,6 64,6 80,0 70,7 21,8 4 0,78 

Флагман 370 49,9 66,6 95,7 70,7 61,1 80,4 70,7 21,5 6 0,79 
Новація 
МВ 

390 50,4 67,1 107,6 70,5 63,6 91,0 75,0 24,1 2 0,76 

Евріка 
МВ 

390 52,7 74,4 95,8 73,0 72,1 87,7 77,6 24,1 1 0,83 

ІСЦ – індекс селекційної цінності гібрида, який оцінює показники зернової 
продуктивності, адаптивності та збиральної   вологості зерна. 

Такі сучасні середньостиглі гібриди, як Евріка МВ, Новація 
МВ, Флагман, Одеський 385 МВ, Кобза МВ, Веселка МВ поєд-
нують високий потенціал адаптивності до різних умов виро-
щування, посухостійкості і зернової продуктивності. Їх потен-
ційна врожайність сягає 12,0-16,9 т/га зерна і 80-85 т/га сило-
сної маси. Вони дають стабільно високі врожаї зерна в усіх 
зонах Степу і Лісостепу. 

Середньоранні гібриди Елегія МВ і Етюд можна успішно 
залучати до технологічного набору гібридів різних груп стиг-
лості у всіх агро-кліматичних зонах, включаючи і Полісся. Но-
вий гібрид Етюд більш продуктивний, але Елегія МВ дає зна-
чно сухіше зерно і в південному Степу її посіви можна збира-
ти за енергозберігаючою технологією майже без досушування 
зерна. Тому і показник селекційно-господарської цінності 
(ІСЦ), який оцінює рівень екологічної адаптивності, стабільно-
сті, продуктивності і вологи зерна, у неї дещо вищий. 

Середньостиглі гібриди групи ФАО 340-350 - Веселка МВ і 
Кобза МВ дають високі врожаї зерна в Степу (80-90 ц/га) і Лі-
состепу (130-153 ц/га). Веселка МВ, крім того має кременисте 
інтенсивно-жовте зерно з підвищеним вмістом каротиноїдів, 
яке можна використовувати для виробництва крупи. 

Гібриди Одеський 385 МВ і Флагман (ФАО 370) показують 
дуже високий показник ІСЦ (0,78-0,79) і характеризуються ви-
сокою стабільністю врожаїв як у Степу (90-95 ц/га), так і в Лі-
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состепу (130-140 ц/га). Причому, саме ці два гібриди вирізня-
ються унікальним поєднанням високого потенціалу продукти-
вності і найвищої, порівняно з іншими гібридами, жаро- посу-
хостійкісті, що особливо важливо для жорстких умов Степу. 

Замикають групу середньостиглих гібридів Новація МВ і 
Евріка МВ (ФАО 390). Це гібриди з найвищим потенціалом 
продуктивності, а Евріка має і найвищий рівень показника ІСЦ 
– 0,83, тобто найвищий рівень екологічної пластичності при 
дуже високому рівні зернової продуктивності, особливо в сте-
повій зоні. А Новація МВ забезпечує високу врожайність зер-
на в Степу (100-110 ц/га) і рекордно високу врожайність у Лі-
состепу – до 169 ц/га. 

Таким чином, гібриди кукурудзи селекції СГІ – НЦНС мо-
жуть забезпечити необхідні вимоги товаровиробників при фо-
рмуванні сортименту гібридів кукурудзи різних груп стиглості 
(ФАО 270-390). 

Догляд за посівами має декілька ключових елементів. Пі-
сля посіву залежно від вологості ґрунту поле необхідно при-
катати. У степовій зоні це обов’язковий прийом. Він дозволяє 
підвищити польову схожість і швидше отримати дружні сходи. 
Про важливість досходового і післясходового боронувань вже 
було сказано вище. Нагадаємо тільки, що вони дозволяють 
знизити забур’яненість посівів кукурудзи однолітніми злако-
вими і дводольними бур’янами на 85-90%. 

Першу міжрядну культивацію проводять у фазі 6-7 листків 
на глибину 5-7 см, другу (якщо необхідно) перед змиканням 
міжрядь. Якщо достатньо вологи, другий обробіток дуже ко-
рисно поєднувати з окучуванням рослин в рядках. Швидкість 
руху агрегату при першій культивації не повинна перевищува-
ти 5-6 км/год, другої – 7-7,5 км/год. Треба звертати увагу на 
ширину захисних зон (24-25 см) та якісну заточку робочих ор-
ганів культиватора.  

Г.К.Дремлюк, д.с.-г.н., г.н.с.; В.Л.Гамандій, к.с.-г.н., п.н.с.;  
відділ селекції та насінництва кукурудзи, СГІ-НЦНС НААНУ  

О.П.Верещинський, к.т.н., голова правління, КОМПАНІЯ «ОЛІС»  

З ЧОГО ТРЕБА ЇСТИ КАШУ 
Як стало відомо, один з найвідоміших бізнесменів сучас-

ності Білл Гейтс (США) взявся за проект з створення нових 
видів рослин з вмістом всіх необхідних для людини вітамінів, 
мінералів та інших важливих речовин, щоб нагодувати людс-
тво. За основу ним взято зернове сорго, а нові сорти вже 
отримали назву «супер їжа». До цього там була прийнята 
спеціальна урядова програма, розрахована на 50 років, якою 
передбачається виявлення і включення в селекційний процес 
і сільськогосподарське виробництво дикоростучих високопо-
сухостійких культур, придатних для харчування. 

В Україні, де часто проявляється сильна посуха, такої 
програми немає, проте є культура, створена в Селекційно-
генетичному Інституті за проектами ДКНТ і завданням УААН 
(нині – НААН) в зв’язку з обставинами в зоні рисосіяння, яка 
призначалась для виробництва крупи. Це – «сориз» (сорго 
рисозерне), культура гібридного походження, яка об’єднала в 
собі життєздатну силу свого роду – високу посухостійкість, 
жаростійкість та невибагливість до ґрунтів з високою склови-
дністю та значною твердістю ядра, добрими смаковими та 
технологічними властивостями крупи. В оптимальних умовах 
її сорти, створені спеціальними прийомами (А.С.№843874, 
СРСР), володіють високим рівнем самовідновлюючого гете-
розису, за продуктивністю не поступається гібридам першого 
покоління і дають по 50-60 ц/га зерна світло-жовтого кольору 
при потенціалі 90-95 ц/га (за даними Одеського та Кримського 
Інститутів АПВ), а в гостро посушливі роки – не менше 30 
ц/га.  

Крупа соризу привабливого жовтого кольору різних відтін-
ків (маркерна ознака одеських сортів), багата на білково-
вітамінний комплекс, цінні мінерали та мікроелементи з спе-
цифічними біохімічними та високими технологічними власти-
востями (за даними Одеської державної академії харчових 
технологій, Київського державного університету харчових 
технологій та Київського науково-дослідного інституту харчо-
вої хімії). Її вихід становить 85-87%, за вмістом білка (10-12%) 
вона перевершує рисову, містить більше лізину (1,6-1,8%) і за 
харчовою цінністю та дієтичними властивостями не поступа-
ється гречаній. Після замочування вона добре розварюється 
(КР=5,1-5,2) і придатна для приготування різних гарнірів, пе-
рших, других і солодких страв, каша довго зберігає розсипча-
ту структуру. 

Як показали технологічні дослідження, крупа соризу хара-
ктеризується широким спектром можливого використання. 
Завдяки високій екструзивній здатності, з неї можна виробля-
ти грильяж, солодкі пластівці, а з номерної крупи (типу манки) 
– солодкі палички та інші екструдовані вироби, так звані «сухі 
сніданки». В цілому це високоякісна сировина для харчових 
концентратів, виробництва борошна, яке за вмістом магнію 
перевершує пшеничне в 3 рази, фосфору – в 2 рази, натрію – 
в 1,5 рази, містить більше заліза, цинку, марганцю. За даними 
О.І.Рибалка (СГІ) борошно соризу придатне для виготовлення 
пісочного печива, а при додаванні в пшеничне підвищує шпа-
руватість хліба та його стійкість до черствіння. За технологією 
О.П.Верещинського (бувше ЗАТ «Украгропрод»), з нього мо-

жна виготовляти ексклюзивні сорти макаронів. Все це ставить 
сориз в ряд цінних продовольчих культур, а наші сорти явля-
ються прототипом тих, над якими працюють американські 
вчені за проектом Біла Гейтса, що підтверджує правильність 
вибору даного напряму селекції. 

Високі технологічні властивості зерна та кулінарні досто-
їнства крупи зразу привернули до себе увагу виробників і фа-
хівців харчової промисловості, що побудило інтерес до цієї 
культури. Не маючи уяви, де і на чому можна виробляти кру-
пу, всі хотіли заробить на його популярності, а він нікому не 
підкорявся. Справа в тому, що високоякісну крупу можна 
отримувати тільки з зерна високо-скловидних сортів, таких як 
одеської селекції (а зараз в розряд соризу заносяться й інші 
форми) і на рисових машинах промислового виробництва 
(типу БШМ – 2,5, або БШМ – 5,0). Всі інші крупокомплекси, 
призначені для виробництва гречаної, перлової та інших круп, 
та різні «крупорушки» не придатні для виробництва якісної 
продукції, їм сориз «не по зубам». Організація ж промислово-
го виробництва нової крупи на відповідних лініях наштовхну-
лись на свої проблеми: їм потрібні достатні об’єми при одно-
разових поставках. Все це гальмувало впровадження соризу 
в круп’яне виробництво, в той час як селекція успішно продо-
вжувалась, створювались все нові і нові сорти різних напря-
мів використання продукції. 

Висока споживча та кормова цінність зерна соризу відкри-
ває широкі можливості використання його як основної сиро-
вини при виробництві комбікормів для всіх видів сільськогос-
подарських тварин, птиці та риби. Проте сориз – це перш за 
все круп’яна культура, технологічні характеристики якої до-
зволяють використовувати її крупу як унікальну сировину при 
виробництві продуктів для різних видів харчування та харчо-
вих концентратів. Але через відсутність ефективного апарат-
ного забезпечення продовжуються спроби виробляти крупу 
на різних «крупорушках», які дають суміш не обрушених, час-
тково обрушених, стертих і розбитих зернівок. Така «крупа» 
немає ні товарного виду, ні належної якості, чим тільки комп-
рометується культура. Зерно соризу має властиві тільки йому 
технологічні характеристики, які не можна обійти або не вра-
ховувати.  

Постільки серед вітчизняних малогабаритних машин під-
ходящих не знайшлося, а імпортний «Полішер» австрійського 
виробництва був не зареєстрований в Україні, інженери із 
ЗАО «Украгропрод» після проведення відповідних досліджень 
на лабораторній установці японського зразка, визначення 
умов і режимів ефективного ведення процесів переробки, від-
працювали технологію та схему її реалізації в лабораторно – 
виробничих умовах і апробували її на Сорокському КХП Він-
ницької області та Трикратському КХП Миколаївської області. 
Було визначено, що переробка зерна соризу в крупу потребує 
створення нових, або модернізації існуючих лущильно – шлі-
фувальних комплексів. 

Враховуючи дані про розміщення посівів соризу в Україні, 
їх розміри в господарствах, середню врожайність і кон’єктуру 
ринку, визнана доцільність створення установок з виробни-
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чою потужністю 1000-1500 тонн на рік і можливістю переробки 
на них й інших зернових культур. 

Будучи впевненим, що впровадження соризу в виробниц-
тво і харчову промисловість на сьогодні тісно пов’язані з мож-
ливостями ефективної його переробки, ЗАТ «Украгропрод» 
створило лущильно-шліфувальну машину ЗШМ–200, яка 
спроможна виробити 200-250 кг крупи за 1 годину і здатна 
об’єднати процеси лущення і шліфування, забезпечує рівно-
мірне зняття оболонок за один прохід. Витрати енергії при 
цьому складають біля 25 кВт на тону проти 65–85 кВт у випа-
дку проведення даних операцій на машинах типу А1–ЗШН. До 
того ж, створена нова машина не потребує установки на фун-
дамент, віброопори і кріплення до полу, не вимагає постійної 
присутності персоналу після виходу на номінальні режими, 
зручна в доступі, проста в регулюванні, монтажі та демонтажі. 

Таким чином, завдяки наполегливим зусиллям одеських 
конструкторів, ми володіємо можливістю переробки зерна со-
ризу в високоякісну крупу шліфовану (ядро) і подроблену 
(номерну) на харчові концентрати на машинах потужністю 5 і 
9 тон на добу по місцю вирощування. Дана машина є універ-
сальною і з однаковою інтенсивністю на ній можна перероб-
ляти пшеницю, ячмінь, овес. 

Автори сортів безмежно вдячні цим висококваліфікованим 
спеціалістам і сподіваються що їх плідна праця прискорить 
впровадження соризу - унікальної круп’яної культури і зробить 
більш ефективною працю виробника. Тому всі, хто має намір 
переробляти своє зерно в крупу різних видів (а заробляє той, 
хто переробляє), повинні враховувати специфіку переробки 
соризу, наявність не менш унікальної машини, яка не має 
аналогів в Європі,і визначитись, чи продавати зерно за кор-
дон, чи надати можливість  власними виробами поправляти 
здоров’я своїм співвітчизникам. 

А щодо круп’яного виробництва, яке у всьому світі набу-
ває дедалі більшого значення, то варто відзначити, що в 
своєму секторі агропромислового комплексу сориз є вигідною 
і надійною культурою. Недарма Білл Гейтс так щедро фінан-
сує свій проект. Наша «культура третього тисячоліття» в фо-
рмі нових сортів чимось подібна на ті, над якими працюють 
американські колеги. Трохи прикро, що результати вітчизня-
них селекціонерів, отримані без мільярдного фінансування, 
не використовуються повною мірою в своїй країні. Тож поба-
жаємо всім вдачі – не тільки творцям сортів, а й майбутнім 
виробникам нових видів крупи, а її споживачам – смачного 
апетиту. 

УДК  631.15: 658.562: 631.52                                                                                         МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА НАСІННЄВА ІНСПЕКЦІЯ 

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

ІНСТИТУТ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА НААНУ 
ПОГОДЖЕНО: 
Міністерство аграрної політики України 
Українська академія аграрних наук 
Українська державна насіннєва інспекція 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ  ІНСПЕКТУВАННЯ  
СОРТОВИХ  ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ТА СОРГО 

Дану методику розроблено на виконання Наказу Мінагрополітики 
України від 22 жовтня 2008р. №85 у рамках заходів, спрямованих на 
приєднання України до насіннєвих програм ОЕСР.  

Методика уточнює порядок проведення польового інспектування 
сортових насінницьких посівів, викладений в "Інструкції з апробації 
сортових посівів зернових, зернобобових, круп'яних, олійних, пряди-
вних культур, багаторічних і однорічних кормових трав" (2003), у ча-
стині кукурудзи та сорго. Зміни внесено з урахуванням передового ві-
тчизняного й зарубіжного досвіду насінництва, а також нормативних 
вимог, зазначених у: 

1) Насінницьких схемах ОЕСР:  
• OEСD schemes for the varіetal certification of maize and sorghum 

seed moving in international trade; 
• OEСD schemes for the varietal certification of seed moving in 

international trade. Guidelines for control plot test and field inspection of 
seed crops; 

2) Директиві Євросоюзу L0402−EN (Council directive on the market-
ing of cereal seed); 

3) проекті нової редакції Закону України "Про насіння і садивний 
матеріал"; 

4) проектах ДСТУ: 
• "Насінництво кукурудзи і сорго. Інспектування насінницьких посі-

вів і насіння"; 
• "Насінницькі посіви зернових, зернобобових та круп'яних культур. 

Вимоги до інспектування"; 
Ця методика вводиться у дію на перехідний період, до запрова-

дження нових національних стандартів, що регламентують проведен-
ня польового інспектування насінницьких посівів кукурудзи та сорго. 
Викладені нормативні положення є обов'язковими для використання 
усіма суб'єктами насінництва в Україні за проведення апробації. 

1.   СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ  
1.1 Ця методика установлює вимоги до польового інспекту-

вання (польових обстежень та апробації) сортових посівів ку-
курудзи та сорго за показниками сортових якостей, ступеня 
стерильності стерильних аналогів самозапильних ліній, гібри-
дів-батьківських форм та сортів, засміченості бур’янами, ура-
женості хворобами та ушкодженості (заселеності) шкідника-
ми.  

1.2 Нормативні положення методики застосовують органи 
виконавчої влади, науково-дослідні установи, всі суб’єкти на-
сінництва відносно сортів і гібридів кукурудзи та сорго, а та-
кож їх батьківських форм, занесених до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних для поширення в Україні [1].  

2.   ТЕРМІНИ  ТА  ВИЗНАЧЕННЯ  ПОНЯТЬ  
Інспектування сортових посівів – комплекс заходів з 

офіційної перевірки сортових посівів кукурудзи та сорго щодо 
їх сортової ідентичності, рівня сортової чистоти (типовості) за 
морфологічними ознаками рослин і генеративних органів, 
ступеня стерильності волотей у стерильних аналогів, запи-
лення іншими формами, засмічення іншими видами культур-
них рослин, ураження хворобами і ушкодження шкідниками.  

Сортовий посів – посів, засіяний насінням сорту, само-
запильної лінії або гібриду з метою використання урожаю з 
нього на насінєві цілі. 

Державний інспектор – представник державної насін-
нєвої інспекції або інша особа, призначена в установленому 
порядку, яка несе відповідальність за проведення інспекту-
вання сортових посівів. 

Оригінатор (автор) сорту – юридична або фізична 
особа, яка створила сорт або гібрид і відповідає за збережен-
ня його генетичної основи в процесі репродукування. 

Підтримувач сорту – юридична або фізична особа, яка 
відповідає за збереженість сорту або гібриду в процесі його 
господарського обігу шляхом підтримання ознак, властивих 
певному генотипу або комбінації генотипів, відповідно до про-
яву їх показників, що був зафіксований при державній реєст-
рації. 

Журнал апробації сортового посіву – документ ви-
значеної форми, куди заносять первинні дані результатів 
польових обстежень та апробації сортового посіву. 

Сортові вирізняльні ознаки – характерні морфологіч-
ні ознаки рослин, їх генеративних і вегетативних органів, за 
якими можна встановити належність рослини до даного сорту 
(гібриду, лінії).  

Пробна ділянка – частина сортового посіву, на якій оці-
нюють рослини під час проведення польового інспектування. 

Гібрид простий міжлінійний – перше покоління (F1) 
від схрещування двох самозапильних ліній (А×В).  

Гібрид простий модифікований – перше покоління 
(F1) від схрещування материнського сестринського гібриду 
(А×А1) з батьківською лінією (В) або з батьківським сестринсь-
ким гібридом (В×В1).  

Гібрид трилінійний – перше покоління (F1) від схрещу-
вання простого гібриду із самозапильною лінією. 

Гібрид трилінійний модифікований – перше поко-
ління (F1) від схрещування материнського простого модифіко-
ваного гібриду (А×А1×В) з батьківською самозапильною лінією 
(С), або материнського простого гібриду (А×В) з батьківським 
сестринським гібридом (С×С1). 

Гібрид подвійний міжлінійний – перше покоління (F1) 
від схрещування двох простих гібридів. 

Гібрид складний багатолінійний – перше покоління 
(F1) від схрещування трилінійного гібриду з простим або з 
трилінійним гібридом. 
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Гібридна популяція – сукупність спадково відмінних 
рослин, отримана в результаті природної або штучної гібри-
дизації. 

Батьківські (вихідні) форми – складові компоненти 
гібридів: самозапильні лінії, гібриди − батьківські форми. 

Материнська форма – гібрид або самозапильна лінія, 
на якій в результаті запилення чоловічим компонентом утво-
рюється гібридне насіння або відбувається розмноження на-
сіння стерильного аналогу самозапильної лінії. 

Чоловіча форма (запилювач) – батьківська форма, 
пилком якої запліднюється материнська форма. 

Схема посіву – чергування рядків батьківських форм на 
ділянці гібридизації або ділянці розмноження стерильного 
аналога самозапильної лінії. 

Схема отримання гібридного насіння на ферти-
льній основі – насінницька схема отримання насіння F1 гіб-
ридів кукурудзи шляхом запилення рослин материнської фо-
рми чоловічою після попереднього видалення волотей на пе-
ршій. 

Схема отримання гібридного насіння на стериль-
ній основі з відновленням фертильності – насінницька 
схема отримання насіння F1 гібридів кукурудзи шляхом запи-
лення рослин зі стерильною волоттю материнської форми 
чоловічою, яка є відновлювачем фертильності. 

Схема «змішування» для отримання гібридного 
насіння – насінницька схема отримання насіння F1 гібридів 
кукурудзи шляхом запилення рослин на рядках стерильної і 
фертильної материнської форми чоловічою, яка не відновлює 
фертильність пилку. 

Цитоплазматична чоловіча стерильність (ЦЧС) – 
спадкове по материнській лінії явище нежиттєздатності пилку 
або неможливості його висипання з пиляку.  

Стерильні аналоги самозапильних ліній та гібри-
дів – насінницькі форми, яким надана якість ЦЧС і є неспро-
можними виділяти життєздатний пилок. 

Аналоги-закріплювачі стерильності рослин – на-
сінницькі форми, при запиленні якими стерильних аналогів 
ЦЧС передається наступній генерації (поколінню). 

Аналоги-відновлювачі фертильності – насінницькі 
форми, при запиленні якими рослин стерильних форм у на-
ступному поколінні відновлюється фертильність (життєздат-
ність) пилку.  

3.   ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ   
3.1 Основною метою інспектування сортових посівів куку-

рудзи і сорго є визначання придатності використання урожаю 
з них на насінницькі цілі.  

3.2 Інспектуванню підлягають насінницькі посіви усіх кате-
горій насіння сортів і гібридів, занесених до Державного ре-
єстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні [1].  

3.3 У насінництві кукурудзи та сорго встановлено такі кате-
горії насіння:  
добазове насіння – насіння з посівів насіннєвих розсад-

ників самозапильних ліній і сортів, їх стерильних аналогів, 
аналогів-закріплювачів стерильності та аналогів-відновлюва-
чів фертильності; 
базове насіння – насіння з посівів:  
а) супереліти, еліти, першої та другої генерації сортів та 

самозапильних ліній, їх стерильних аналогів, аналогів-
закріплювачів стерильності, аналогів-відновлювачів фертиль-
ності; 

б) першого покоління стерильних аналогів гібридів, які є ма-
теринськими формами інших типів гібридів; 

в) першого покоління фертильних гібридів, які є материнсь-
кими формами інших типів гібридів; 

г) першого та другого покоління фертильних гібридів та їх 
аналогів-відновлювачів, які є чоловічими формами інших ти-
пів гібридів. 
сертифіковане насіння – насіння з посівів першої-другої 

генерацій сортів і самозапильних ліній, а також з материнсь-
ких рядків на ділянках гібридизації, де отримують насіння 
першого покоління гібридів кукурудзи товарного призначення. 

3.4 До інспектування сортових посівів залучають фахівців з 
агрономічною освітою, які пройшли необхідну підготовку (не-
залежно від посади), про що мають спеціальне посвідчення. 

3.5 Польові обстеження та апробацію сортових посівів: 

• добазового насіння здійснюють внутрішньовідомчо спеці-
алісти установ-оригінаторів (підтримувачів) сортів, самозапи-
льних ліній і гібридів, які ведуть добори, відповідну докумен-
тацію з метою реалізації урожаю для виробництва базового 
насіння; 

• базового та сертифікованого насіння у насінницьких гос-
подарствах, яким надано право виробництва і реалізації на-
сіння відповідних категорій – державні інспектори, визначені 
спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з пи-
тань аграрної політики.  

3.6 Польові інспектування посівів сертифікованого насіння, 
в т.ч. насіння першого покоління (F1) гібридів товарного при-
значення можуть бути здійснені неофіційними інспекторами 
під наглядом держнасінінспекції та державного інспектора. 
Примітка. За необхідності до інспектування посівів можуть залучатися фа-
хівці з захисту рослин та карантину рослин, а також представник організа-
ції-замовника насіннєвої продукції. 

3.7 Контроль за організацією та своєчасністю проведення 
інспектування посівів, виконання робіт на належному методи-
чному рівні та оформлення відповідних документів поклада-
ється на державного інспектора. 

3.8 Технічне забезпечення та фінансові витрати, пов’язані з 
виконанням робіт по інспектуванню посівів, покладаються на 
власника насінницького посіву. 
4.   ПРОВЕДЕННЯ  ІНСПЕКТУВАННЯ  ПОСІВІВ   
4.1 Інспектування посівів проводять у період вегетації рос-

лин під час формування сортових якостей насіння у три ета-
пи:  

• польові обстеження (попереднє обстеження та обсте-
ження за контролем запилення);  

• апробація (за сортовими ознаками). 
5.  ОБСТЕЖЕННЯ  ПОСІВІВ  

5. 1  ПОПЕРЕДНЄ  ОБСТЕЖЕННЯ  
5.1.1 Попереднє обстеження сортових посівів проводять з 

метою перевірки насінницької документації та дотримання го-
сподарством комплексу насінницьких заходів і робіт з підтри-
мання його сортових якостей. При цьому інспектор перевіряє: 

a) документи на висіяне насіння;  
б) внесення господарства до Реєстру виробників насіння і 

садивного матеріалу [2] відповідної категорії та наявність лі-
цензійного угоди з оригінатором (автором) сорту (гібриду) – 
для атестованих господарств;  

в) відповідність сортових посівів заявленій площі; 
г) наявність опису рослин заявленого сорту (гібриду, гібри-

дної популяції, батьківських форм); 
д) додержання вимог технології виробництва насіння щодо: 
• попередника; 
• просторової ізоляції; 
• схеми посіву; 
• наявності поперечного (крайового) обсіву, а також маячної 

культури (у випадку подібності за зовнішніми ознаками рос-
лин материнської і батьківської форм); 

• відсутності змішування насіння батьківських форм; 
• повноти видалення сортових домішок у рядках материн-

ської і чоловічої форм. 
е) ступінь засміченості посіву бур'янами (в т.ч. карантин-

ними), важковідокремлюваними рослинами, ураженості рос-
лин хворобами і пошкодженості шкідниками. 

5.1.2 Попереднє обстеження посівів проводять у строк, 
починаючи за два тижні до початку цвітіння рослин і завер-
шуючи перед викиданням волотей. 

5.1.3 За результатами проведення попереднього обсте-
ження інспектор складає акт, у якому при виявленні недоліків 
відображає їх перелік та шляхи усунення з метою збереження 
посіву як насінницького. 

5.1.4 У випадку неможливості усунення таких недоліків як 
змішування насіння батьківських форм, наявність «падалиці» 
у результаті порушення вимог щодо попередника, порушення 
норм просторової ізоляції тощо − складають відповідний акт 
згідно з додатком А, вилучаючи посів з числа насінницьких. 
Подальші дії, пов’язані з інспектуванням цього посіву припи-
няють.  
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5.1.5 Норми просторової ізоляції за розміщення сортових 
посівів кукурудзи та сорго повинні відповідати вимогам, за-
значеним у таблиці 1. 
ТАБЛИЦЯ 1. НОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ПРИ РОЗМІЩЕННІ 
НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ТА СОРГО 

Гранична норма ізоляції 
(м), не менше  Категорія посіву 

кукурудза сорго 
без достатнього захисту від небажа-
ного запилення чужорідним пилком 500 400 розсадники 

розмно-
ження пер-
шого і дру-
гого року 

з наявністю штучних або природних 
перешкод, які є гарантованими зава-
дами проти чужорідного запилення  

200 200 

елітне насіння  (супереліта і еліта)    500 400 

Са-
моза
пи-
льні 
лінії 

репродукційне насіння  (перша і друга генерації) 300 200 
батьківські форми інших типів гібридів 
(F1 та F2) 

300 − Гібриди 
товарного призначення (F1) 200 200 
елітне насіння (супереліта і еліта) 300 400 Сорти та гібридні 

популяції репродукційне насіння  200 200 

5. 2 ОБСТЕЖЕННЯ  ПОСІВІВ  ПО КОНТРОЛЮ  ЗА-
ПИЛЕННЯ  

5.2.1 До обстеження насінницького посіву приступають ли-
ше після усунення недоліків (якщо такі мали місце), відобра-
жених в акті попереднього обстеження. 

5.2.2 На посівах базового насіння самозапилених ліній про-
водять мінімум два обстеження: перше − на початку цвітіння, 
друге – в кінці цвітіння. 

5.2.3 На посівах базового насіння гібридів – батьківських 
форм кукурудзи, а також на посівах сертифікованого насіння 
(в т.ч. гібридів F1) проводять мінімум три обстеження.  

5.2.4 Обстеження в період квітування рослин є 
обов’язковими на посівах, призначених для отримання: 

• базового насіння стерильних аналогів самозапильних лі-
ній кукурудзи та сорго всіх категорій; 

• базового насіння першого покоління гібридів (F1) кукуру-
дзи, що є батьківськими формами для створення гібридів ін-
шого типу; 

• сертифікованого насіння (в т.ч. гібридів F1) товарного при-
значення, яке вирощують на фертильній та стерильній основі 
або за схемою «змішування» (для кукурудзи).  

5.2.5 Терміни проведення обстежень в період квітування 
зазначені в таблиці 2 та визначаються фазами розвитку рос-
лин на ділянках гібридизації або ділянках розмноження сте-
рильного аналога самозапильної лінії.   
ТАБЛИЦЯ 2. НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ЩОДО ТЕРМІНІВ ПРОВЕДЕН-
НЯ ПОЛЬОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ СОРТОВИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ТА 
СОРГО ПО КОНТРОЛЮ ЗАПИЛЕННЯ  
Культура Черговість обстеження в  

період квітування рослин 
Фаза (відсоток) квітування рослин 

 материнської форми 
перше до 5% (визначається точно) 
друге 40-60%  (визначається окомірно) Кукурудза 
третє більше 90% (визначається окомірно) 
перше до 10%  Сорго 
друге 70-80%  

5.2.6 Обстеження проводять на пробних ділянках шляхом 
ретельного оцінювання материнських рослин з метою вияв-
лення в рядках: 

• фертильних рослин (в т.ч. напівфертильних) – в стериль-
ній формі кукурудзи та сорго; 

• рослин з необірваними квітуючими волотями – в ферти-
льній формі кукурудзи. 

5.2.7 До фертильних відносять рослини: 
• з цілком фертильними волотями; 
• з напівфертильними волотями; 
• у яких квітує більше 5 см центральної вісі волоті або боко-

вої гілочки; 
• які мають пасинки (бокові пагони) з фертильною волоттю. 
5.2.8 Пробні ділянки в кількості 20 шт. розміщують рівномі-

рно на рядках материнської форми за найбільшою діагонал-
лю обстежуваного посіву. Під час першого обстеження по ко-
нтролю запилення одна площадка включає два суміжних ряд-
ки материнської форми, під час другого і третього − один ря-
док. 

5.2.9 Кількість облікових рослин на кожній з пробних діля-
нок зазначено в таблицях 3 і 4 та варіює в залежності від 
культури схеми насінництва та черговості обстеження на кон-
троль запилення. 

ТАБЛИЦЯ 3. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ ПО 
КОНТРОЛЮ ЗАПИЛЕННЯ НА ДІЛЯНКАХ ГІБРИДИЗАЦІЇ ТА ДІЛЯН-
КАХ РОЗМНОЖЕННЯ СТЕРИЛЬНИХ АНАЛОГІВ КУКУРУДЗИ 

Мета та схема  
вирощування насіння 

Черго-
вість 
обсте-
ження 

Мінімальна кількість 
облікових рослин з 
приймочками на ба-
зову площу посіву 

(до 50 га),  шт. 

Додаткова кількість  об-
лікових рослин з при-

ймочками на кожний гек-
тар, що перевищує базо-
ву площу (не менше), шт. 

 
перше 

 

 
200 

 
4 

 
друге 

 

- Розмноження стерильних 
аналогів самозапилених ліній;   
- Отримання стерильних ана-
логів гібридів; 
- Отримання першого поколін-
ня за схемами  
а) на стерильній основі з від-
новленням фертильності”; 
б) на фертильній основі; 
в) за  схемою „змішування”  

 
третє 

1000 20 

ТАБЛИЦЯ 4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ПО КОНТ-
РОЛЮ ЗАПИЛЕННЯ НА ДІЛЯНКАХ ГІБРИДИЗАЦІЇ ТА ДІЛЯНКАХ 
РОЗМНОЖЕННЯ СТЕРИЛЬНИХ АНАЛОГІВ СОРГО 

Мета вирощування насіння 

Черго-
вість 
обсте-
ження 

Мінімальна кількість 
облікових рослин на 
базову площу посіву 

(до 50 га), шт. 

Додаткова кількість  облі-
кових рослин на кожний ге-
ктар, що перевищує базову 
площу (не менше), шт. 

перше 500/500* 10 Розмноження стерильних 
аналогів ліній  друге 1000/1000* 20 

перше Отримання насіння на ді-
лянках гібридизації друге 

1000 20 

5.2.10 Обліковують тільки ті рослини материнської форми, 
які мають викинуті приймочки  і/або  фертильну волоть. 
*Аналіз форми за двома діагоналями 

 5.2.11 До групи рослин материнської форми зі стерильною 
волоттю зараховують ті, що викинули приймочки за неквітую-
чої волоті. 

5.2.12 До групи фертильної домішки рослин в материнській 
формі відносять ті, що мають квітуючу волоть незалежно від 
викидання приймочок качанами (для кукурудзи).  

5.2.13 Не допускається розпочинати облік рослин на проб-
ній ділянці з фертильної форми. Рослини переглядаються по-
спіль, незалежно від їхньої фази розвитку. 

5.2.14 При першому обстеженні за всіх схем отримання на-
сіння проводять точний облік рослин материнської форми з 
викинутими приймочками у кукурудзи або стерильних волотей 
у сорго та визначають їх відсоток. 

5.2.15 При вирощуванні гібридного насіння кукурудзи за 
схемою «змішування» обстеження проводять незалежно 
(окремо) на стерильній і фертильній материнських формах, а 
відсоток фертильних домішок визначають як середньоариф-
метичну величину між ними. 

5.2.16 Результати оцінювання рослин на кожній пробній ді-
лянці заносять до Журналу польового обстеження материн-
ських форм у сортовому посіві кукурудзи (по контролю запи-
лення) згідно з додатком Б. На основі цих даних інспектор ви-
значає показники контролю за якістю запилення. Належно 
оформлений журнал є основним первинним документом і по-
винен зберігатися протягом двох років. 

5.2.17 На ділянках з вирощування базового насіння на сте-
рильній основі (лінії, гібриди F1) під час кожного чергового об-
стеження на контроль запилення допускається наявність фе-
ртильних домішок у материнській формі: 

• кукурудзи − не більше 0,5%, а в сумі за три обстеження не 
більше 1%;  

• сорго – не більше 0,1% під час цвітіння та 0,1% - під час 
повної стиглості. 

5.2.18 У разі виявлення на материнській формі кукурудзи 
при першому обстеженні на ділянці гібридизації з вирощуван-
ня гібридів (F1) товарного призначення більше 1% квітучих 
рослин у фазі до 5% викинутих приймочок, інспектор робить 
припис господарству, в якому зобов’язує протягом однієї доби 
організувати суцільне обривання волотей на рослинах мате-
ринської форми. Врожай насіння з такого посіву вважається 
вирощеним за схемою «на фертильній основі».  

5.2.19 Під час кожного чергового обстеження по контролю 
запилення на ділянках з виробництва сертифікованого насін-
ня  (гібриди F1, сорти, популяції) допускається наявність фер-
тильних домішок у материнській формі: 

• кукурудзи – не більше 1%, а в сумі за три обстеження ма-
ксимум 2%.  

• сорго – не більше 0,3% під час цвітіння та 0,1% – під час 
повної стиглості. 
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5.2.20 За наслідками кожного (чергового) обстеження посіву 
по контролю запилення результати перевірки щоразу зано-
сять до Акту польових обстежень на ділянках гібридизації та 
розмноження батьківських форм згідно з додатком В.  

5.2.21 У разі, якщо вимоги, викладені в пп. 4.2.17-4.2.19 по-
рушені, інспектор вибраковує посів з числа насінницьких та 
складає акт згідно з додатком А із зазначенням причини виб-
ракування. Подальші обліки на посіві припиняються.  

5.2.22 При перевірці державним інспектором роботи неофі-
ційних інспекторів допускаються наступні граничні розбіжності 
результатів визначання ступеню стерильності на посівах: 

• добазового насіння самозапильних ліній, сортів і гібрид-
них популяцій кукурудзи та сорго – 0,1%; 

• базового насіння самозапильних ліній та гібридів кукуру-
дзи, що є батьківськими формами – 0,2%; 

• сертифікованого насіння сортів і гібридних популяцій, а 
також гібридів (F1) товарного призначення кукурудзи та сорго 
– 0,3%. 

6.   АПРОБАЦІЯ  ПОСІВІВ   

6. 1 ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  
6.1.1 Апробацію сортових насінницьких посівів здійснюють 

за сортовими ознаками рослин.  Апробації підлягають посіви, 
які за результатами попередніх обстежень визнані придатни-
ми для використання урожаю з них на насінницькі цілі. Силь-
но забур'янені посіви, з наявністю карантинних бур'янів згідно 
з додатком Г, а також уражені хворобами та пошкоджені шкі-
дниками понад встановлених нормативів з числа насінниць-
ких вибраковуються. 

6.1.2 Апробацію проводять шляхом ретельного оцінювання 
рослин та їх генеративних органів на пробних ділянках за ха-
рактерними ознаками для даного сортотипу з метою вияв-
лення частки нетипових: 

• рослин і качанів у посіві кукурудзи  
• рослин і волотей у посіві сорго. 
6.1.3 Апробацію проводять за наявності чітко окреслених 

сортових вирізняльних (апробаційних) ознак (в т.ч. качанів ку-
курудзи) згідно з описом у період воскової − початку повної 
стиглості зерна, крім випадку, передбаченого у п.6.2.3. 

6.1.4 Пробні ділянки розміщують рівномірно на рядках на-
сіннєвої форми, що підлягає апробації, за найбільшою діаго-
наллю поля. 

6.1.5 Апробацію проводять на 25-ти пробних ділянках. Кіль-
кість облікових рослин залежно від категорій посіву зазначено 
в таблицях 5 і 6. 
ТАБЛИЦЯ 5. УМОВИ АПРОБАЦІЇ ТА НОРМАТИВИ ЯКОСТІ СОРТО-
ВИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ  

Категорія посіву 

Мінімальна кіль-
кість облікових 
рослин на базову 
площу посіву (до 

50 га),  шт. 

Додаткова кількість 
облікових рослин  

на кожний гектар, що 
перевищує базову 

площу,  шт. 

Типо-
вість,% 
(не ме-
нше) 

Максимальна кі-
лькість зернівок, 
уражених хворо-
бами, шт. на 100 

качанів  
ЕН 500/500* 10/10* 99,9 300 Самозапильні 

лінії РН 
батьківські форми 
гібридів (F1, F2) 

500 10 99,8 Гі-
бр
ид
и 

товарного призна-
чення (F1) 

250 5 99,0 

500 

ЕН 500/500* 10/10* 99,5 300 Сорти та гіб-
ридні популя-
ції РН 500 10 99,0 500 

 ТАБЛИЦЯ 6. УМОВИ АПРОБАЦІЇ ТА НОРМАТИВИ ЯКОСТІ СОР-
ТОВИХ ПОСІВІВ СОРГО  

Категорія посіву 

Мінімальна кі-
лькість обіко-
вих рослин на 
базову площу 
посіву (до 50 
га),  шт. 

Додаткова кіль-
кість облікових 

рослин  на кожний 
гектар, що пере-
вищує базову 
площу,  шт. 

Типо-
вість,% 
(не ме-
нше) 

Максимальна кі-
лькість володей, 
уражених хворо-
бами, шт. на 100 

рослин  

ЕН 1000/1000** 20/20* 99,9 0 Самозапи-
льні лінії РН 1000 20 99,8 1 
Батьківські форми гіб-
ридів та гібриди това-
рного призначення (F1) 

1000 20 2 

ЕН 1000/1000* 20/20* 

99,5 

1 Сорти та 
популяції РН 1000 20 99,0 2 

6.1.6 На посівах базового насіння самозапильних ліній і со-
ртів (супереліта та еліта) рослини і качани у кукурудзи та во-
лоті у сорго аналізують за двома діагоналями. При цьому ти-

                                                
* Аналіз форми за двома діагоналями 
 

повість (сортову чистоту) визначають як середньоарифмети-
чне значення результатів, отриманих з двох діагоналей. 

6.1.7 Обчислення відсотка сортової чистоти (типовості) та 
інших показників, що визначають якість посіву, ведуть з точні-
стю до десятих, використовуючи загальноприйняті правила 
заокруглення чисел. 

6. 2 ОСОБЛИВОСТІ  АПРОБАЦ І Ї  ПОСІВІВ  КУКУ -
РУДЗИ  

6.2.1 На ділянках розмноження стерильних аналогів само-
запильних ліній окремо проводять апробацію на рядках ана-
лога-закріплювача.  

6.2.2 На ділянках з вирощування насіння стерильних анало-
гів гібридів, що є батьківськими формами та гібридів першого 
покоління − відновлювачів фертильності, а також на ділянках 
гібридизації з отримання насіння першого покоління гібридів 
товарного призначення апробацію проводять як на материн-
ській, так і на батьківській формах. 

6.2.3 У разі, якщо на ділянці розмноження самозапильної 
лінії або ділянці гібридизації рослини чоловічої форми вида-
ляються до появи сортових ознак зерна, у період цвітіння 
проводиться апробація на предмет ідентифікації запилювача 
за ознаками рослин. Техніка апробації така сама, як на мате-
ринській формі.  

6.2.4 Визначання відповідності опису рослин чоловічої фо-
рми за ознаками рослини і волоті проводиться під час прове-
дення апробації по контролю запилення. 

6.2.5 До групи типових рослин відносять ті, у яких основні 
зовнішні ознаки рослини і качана збігаються з наведеними у 
описі. Цю групу складають здорові качани, уражені хворобами 
та ушкоджені шкідниками. Качани, по яких неможливо вста-
новити сортові ознаки через сильне ураження сажкою, до 
групи типових не зараховують. 

6.2.6 Групу нетипових рослин становлять ті, які за зовніш-
німи ознаками не відповідають опису.  

6.2.7 За проведення апробації необхідно приймати до уваги 
модифікаційний вплив погодних умов та екологічних чинників 
на прояв окремих ознак:  

• у посушливих умовах збільшується прояв кременистості 
ендосперму та зменшуються його зубоподібні якості; у таких 
випадках до качанів з зубоподібним зерном відносять такі, 
зерно яких має крохмалистий ендосперм верхівки та невели-
ке вдавлення на ній; 

• рожевий відтінок зерна може бути через ураження гриб-
ними хворобами; 

• розмитий фіолетовий відтінок зерна може бути наявним 
через вимивання водорозчинного антоціану з обгорток кача-
нів до зерна в умовах сильних опадів у другій половині веге-
тації. 

6.2.8 До качанів з червоним стрижнем відносять такі, що 
мають забарвлення від світло-рожевого до темно-червоного. 

6.2.9 У посівах сертифікованого насіння сортів допускаєть-
ся одночасна наявність качанів з білим і червоним стрижнем. 

6.2.10 Консистенцію зерна визначають у середній частині 
качана. 

6.2.11 Кількість качанів, уражених хворобами, визначають 
як загалом, так і окремо по хворобам (пухирчаста сажка, ле-
тюча сажка, фузаріоз, червона гниль, сіра гниль, біль, дипло-
діоз, нігроспоріоз та ін.). Загальна ураженість хворобами та 
ураженість окремими хворобами визначається як кількість 
уражених зернівок  у переліку на 100 качанів (загалом та по 
кожній хворобі).  

6.2.12 У разі виявлення ураженості качанів Helminthospo-
rium maydis, урожай з посіву не допускають до використання 
на насіннєві цілі. 

6.2.13 Типовість чоловічої форми повинна відповідати ви-
могам щодо категорії материнської форми. Категорія посіву 
на ділянках розмноження стерильних аналогів самозапильних 
ліній встановлюється по батьківському компоненту, який має 
найнижчий показник. 

6.2.14 Результати оцінювання рослин батьківських форм за 
сортовими ознаками заносять до Журналу польової апробації 
батьківських форм сортового посіву кукурудзи (додаток 
Б).Для випадку, коли на ділянці передбачається видалення 
рослин запилювача до формування сортових ознак качанів і 
зерна, дані заносяться до Журналу польової апробації чоло-
вічої форми сортового посіву кукурудзи (додаток Б). 
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6. 3 ОСОБЛИВОСТІ  АПРОБАЦ І Ї  НАСІННИЦЬКИХ  
ПОСІВІВ  СОРГО  

6.3.1 Сортову чистоту (типовість) рослин визначають при 
огляді рослин «на пні». В число облікових рослин входять усі 
домішки інших видів і сортів сорго, які виявлені в посіві під час 
інспектування за сортовими ознаками. 

6.3.2 Нетипові рослини виділяють окомірно за зовнішнім ви-
глядом та морфологічними ознаками волоті, колоскових плі-
вок і зерна, а також забарвленню пиляків та середньої жилки 
листків. 

6.3.3 При аналізуванні рослин на пробних ділянках окремо 
виділяють: 

• основний сорт (для сорго зернового); 
• інші сорти і групи сорго (віничне, цукрове) та гібридні рос-

лини сорго; 
• суданську траву, сорго-суданкові гібриди, гумай; 
• рослини, уражені хворобами (в т.ч. сажкою); 
• рослини, пошкоджені (заселені) шкідниками. 
6.3.4 Апробацію ділянок гібридизації проводять окремо на 

рядках стерильної та фертильної форм. Якщо кількість нети-
пових рослин хоча б на одній з батьківських форм (фертиль-
ної чи стерильної) виявилась вищою за допустимі нормативи, 
всю ділянку вибраковують. 

6.3.5 Для перехреснозапильних сортів та сортів синтетич-
ного походження (гібридів) максимально допустима кількість 
рослин, що за морфологічними ознаками явно відрізняються 
від основного сорту, неповинна перевищувати в посівах: 

• добазового та базового насіння – 1 шт. на 30 м2; 
• сертифікованого насіння – 1 шт. на 10 м2. 
6.3.6 З числа насінницьких вибраковують посіви сорго, як-

що їх ураженість летючою сажкою за даними польового ін-
спектування перевищує: 

• в базовому насінні – 0,1%; 
• в сертифікованому насінні – та 0,5%. 
6.3.7 При перевірці державним інспектором роботи неофі-

ційних інспекторів допускаються граничні розбіжності у ре-
зультатах визначання типовості: 

• для категорії базового насіння самозапильних ліній, сортів 
і гібридних популяцій – 0,1%; 

• для категорії базового)насіння самозапильних ліній та гіб-
ридів-батьківських форм – 0,2%; 

• для категорії сертифікованого насіння сортів і гібридних 
популяцій, а також гібридів першого покоління (F1) товарного 
призначення – 0,4%. 

7.  ОФОРМЛЕННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ  АПРОБАЦІЇ  
СОРТОВИХ  ПОСІВІВ  ТА  ДОКУМЕНТУВАННЯ   

7. 1 ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  
7.1.1 У процесі проведення апробації посівів обов’язковим є 

ведення обліку виконаної роботи. При цьому відмічають ре-
зультати аналізу на пробних площадках і дати видачі апроба-
ційних документів на всі інспектовані площі. Категорію, гене-
рацію або покоління, до яких має бути віднесений посів, пи-
шуть повністю, без скорочень. 

7.1.2 За результатами апробації та встановленні відповід-
ності посіву заявленій категорії складають акти у трьох примі-
рниках згідно з додатком Д, один з яких призначений для гос-
подарства-виробника насіння: 
 Примітка. За участі в апробації представника заявника насіннєвої продук-
ції, на його вимогу може бути складений додатковий екземпляр акту інспе-
ктування. 

7.1.3 На всі посіви самозапильних ліній, сортові і гібридні 
посіви, які визнані непридатними на насінницькі цілі, склада-
ють акт вибракування згідно з додатком А, один екземпляр 
якого направляють до районного агропромислового форму-
вання. У насінницьких господарствах і науково-дослідних 
установах один екземпляр акту вибракування направляють 
до вищої за підпорядкуванням організації. 

7. 2 ОСОБЛИВОСТІ  ДОКУМЕНТУВАННЯ  НАСІН -
НЄВИХ  ПАРТІЙ  КУКУРУДЗИ  

7.2.1 З метою вирізняння посівів стерильних аналогів, ана-
логів-закріплювачів та аналогів-відновлювачів за сортовими 
документами після назви насінницької форми (самозапильна 
лінія, гібрид-батьківська форма, сорт) дописують відповідні 
додаткові познаки. 

7.2.2 Познака «М» означає, що дана форма є носієм мол-
давського типу стерильності та має зовнішні ознаки, властиві 

цьому типу цитоплазматичної чоловічої стерильності. Після 
познаки може бути дописано: «стерильна (-ий)». 

7.2.3 Познака «С» свідчить, що дана форма є носієм «сі»-
типу стерильності та має зовнішні ознаки, властиві цьому ти-
пу цитоплазматичної чоловічої стерильності. Після познаки 
може бути дописано: «стерильна (-ий)». 

7.2.4 Познака «зМ» зазначає про здатність насінницької 
форми давати стерильне потомство при схрещуванні з носія-
ми молдавського типу стерильності; рослини фертильні за 
зовнішніми ознаками. Після познаки може бути дописано: 
«закріплювач». 

7.2.5 Познака «зС» означає, що дана насінницька форма 
має здатність давати стерильне потомство при схрещуванні з 
носіями «сі»-типу стерильності, а рослини фертильні за зов-
нішніми ознаками. Після познаки може бути дописано: «закрі-
плювач». 

7.2.6 Познаку «МВ» приписують в кінці назви насінницької 
форми, що має здатність відновлювати фертильність у по-
томства при схрещуванні з носіями молдавського типу стери-
льності; рослини фертильні за зовнішніми ознаками. Після 
познаки може бути дописано: «відновлювач». 

7.2.7 Познака «СВ» свідчить про здатність форми віднов-
лювати фертильність у потомства при схрещуванні з носіями 
«сі»-типу стерильності; рослини фертильні за зовнішніми 
ознаками. Після познаки може бути дописано: «відновлювач». 

7.2.8 Після назви звичайної фертильної форми замість від-
повідної познаки може бути дописано: «фертильна». 

7.2.9  В кінці назви гібриду кукурудзи, рекомендованого до 
використання у виробництві на зерно і зелену масу, насіння 
якого отримане за схемами «відновлення», «змішування» чи 
«на фертильній основі з обриванням волотей», може бути по-
знака «F1». 

7.2.10 Перед назвою насінницької форми в залежності від її 
походження і призначення прописом зазначають: «лінія», «гі-
брид» або «сорт». 

ДОДАТОК   А 
АКТ №_____ 

БРАКУВАННЯ НАСІННИЦЬКОГО ПОСІВУ 
"_____"_________________20___р. 
Мною, інспектором  
 прізвище, ім'я, по-батькові, посада 

у присутності представника господарства-виробника 
 

прізвище, ініціали, посада 

визнано непридатним для насінницьких цілей і вибракувано посів 
 

назва культури 
 

назва сорту, гібриду, лінії  категорія, генерація (покоління) 
що належить   

                                      назва господарства, іншого суб'єкту насінництва, район, область 

Площа посіву________ га,  поле №_______,  ділянка №_______,   
бригада №_________,  відділення №_________ 
Просторова ізоляція  
 витримана / невитримана 

і становить: а) від посівів інших сортів (гібридів) даної культури 
__________ м; 

 б) від посівів цього ж сорту (гібриду), але нижчих сор-
тових якостей__________ м 

АНАЛІЗ РОСЛИН (СТЕБЕЛ, СУЦВІТЬ, ПЛОДІВ) 
Засміченість посіву Ураженість (пошкод-

женість) рослин 

важковідокремлюваними за 
очищення насіння 

карантинними, 
отруйними і 
злісними 

Сортова до-
мішка 

культурами бур'янами 

хворобами шкідниками 

Основ-
на куль-
тура 

кіл-ть кіл-ть  кіл-ть кіл-ть кіл-ть кіл-ть 
шт. % 

на-
зва шт. % 

на-
зва шт. % 

на-
зва шт. % 

на-
зва шт. % 

на-
зва шт. % 

на-
зва шт. % 

                    
а) типовість перехреснозапильних культур ________%; 
б) інші показники  _____________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕНЬ НА ЯКІСТЬ ВИДАЛЕННЯ ВОЛОТЕЙ І 

ПОВНОТУ СТЕРИЛЬНОСТІ 
Виявлено материнських рослин  Черговий 

номер об-
стеження 

Дата Форма 
Кількість 
перевіре-
них рослин 

з квітуючими 
качанами 

з фертильними во-
лотями (кошиками)  

 стерильна    
 фертильна    Перше 
 у середньому    

Друге  стерильна    
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Виявлено материнських рослин  Черговий 
номер об-
стеження 

Дата Форма 
Кількість 
перевіре-
них рослин 

з квітуючими 
качанами 

з фертильними во-
лотями (кошиками)  

 фертильна    
 у середньому    
 стерильна    
 фертильна    Третє 
 у середньому    

ВИСНОВКИ 
Посів вибракувано по причині  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

Підписи:  
Інспектор  
Представник господарства  

М.П. 
Керівник       

М.П. назва установи, господарства  підпис  прізвище, ініціали 

"_____" __________________ 20___ р.  

ДОДАТОК  Б 
РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ЖУРНАЛУ ПОЛЬОВОГО ІНСПЕК-
ТУВАННЯ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ  КУКУРУДЗИ ТА СОРГО 

ЖУРНАЛ ПОЛЬОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ МАТЕРИНСЬКИХ ФОРМ У 
СОРТОВОМУ ПОСІВІ КУКУРУДЗИ (ПО КОНТРОЛЮ ЗАПИЛЕННЯ) 

в господарстві  
 назва, адреса 
Інспектор  
 прізвище, ініціали, посада, місце роботи 
Гібрид (сорт, лінія)__________ Різновид___________________ 
Категорія__________________ Генерація (покоління)________ 
Попередник________________ Сівозміна __________________ 
Поле № ___________________ Площа __________га 
Загальний стан посіву  
 задовільний,  незадовільний 
якщо незадовільний, вказати чому  
Просторова ізоляція____________метрів____________________ 
 витримана,  невитримана 
Номер інспектування  
 перше / друге / третє 
                     

Кількість перевірених 
рослин, шт 

Виявлено фертильних 
волотей, шт. 

Виявлено рослин з вики-
нутими приймочками, шт. № пробної 

площадки стерильна 
форма 

фертильна 
форма 

стерильна 
форма 

фертильна 
форма 

стерильна 
форма 

фертильна 
форма 

1       
2       
…       
n       

Всього        
 

Інспектор  
Представник господарства  
 «___»____________ 20___ р. 

ЖУРНАЛ ПОЛЬОВОЇ АПРОБАЦІЇ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ                  
СОРТОВОГО ПОСІВУ КУКУРУДЗИ  

в господарстві  
 назва, адреса 

Інспектор  
 прізвище, ініціали, посада, місце роботи 

Гібрид (сорт, лінія)__________ Різновид___________________ 
Категорія__________________ Генерація (покоління)________ 
Попередник________________ Сівозміна __________________ 
Поле № ___________________ Площа __________га 
Загальний стан посіву  
 задовільний,  незадовільний 

якщо незадовільний, вказати чому  
Просторова ізоляція____________метрів____________________ 
 витримана,  невитримана 

Фаза розвитку на момент інспекції  
 

Кількість переві-
рених рослин, шт 

Виявлено нетипових 
рослин, шт. 

Виявлено нетипових рослин  
за ознаками 

материнські 
форми 

материнські 
форми 

№ про-
бної 
пло-
щадки сте-

ри- 
льна  

фер-
ти-
льна  

чоло
віча 
фо-
рма 

сте-
ри-
льна  

фер-
тиль-
на  

 
чолові-
ча фор-
ма 

ви-
сота 
рос-
лини 

роз-
мір і 
фор-
ма 
кача-
на 

колір 
стри
жня 

консис-
тенція, 
форма і 
колір зе-
рна 

інші 
(за-

значи-
ти) 

1            
2            
…            
n            

Всього            
 

Інспектор  
Представник господарства  
 «___»____________ 20___ р. 

ЖУРНАЛ ПОЛЬОВОЇ АПРОБАЦІЇ ЧОЛОВІЧОЇ  ФОРМИ                         
СОРТОВОГО ПОСІВУ КУКУРУДЗИ* 

(* заповнюється, якщо чоловіча форма видаляється до проведення апробації)  
в господарстві  
 назва, адреса 
Інспектор  
 прізвище, ініціали, посада, місце роботи 
Гібрид (сорт, лінія)__________ Різновид___________________ 
Категорія__________________ Генерація (покоління)________ 
Фаза розвитку на момент апробації  
 

Виявлено нетипових рослин за ознаками, шт. 
№ проб-
ної пло-
щадки 

Кількість 
перевіре-
них рос-
лин, шт 

Виявле-
но нети-
пових 
рослин, 
шт. 

висота 
рос-
лини 

розташу-
вання 
листків 

антоціано-
ве забарв-
лення при-
ймочок 

струк-
тура 
волоті 

забар-
влення 
пиляків 

інші 
ознаки 

1         
2         
…         
N         

Всього          
Інспектор  
Представник господарства  
 «___»____________ 20___ р. 

ЖУРНАЛ ПОЛЬОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ СОРТОВОГО ПОСІВУ             
СОРГО (ПО КОНТРОЛЮ ЗАПИЛЕННЯ) 

в господарстві  
 назва, адреса 
Інспектор  
 прізвище, ініціали, посада, місце роботи 
Гібрид (сорт, лінія)__________ Різновид___________________ 
Категорія__________________ Генерація (покоління)________ 
Попередник________________ Сівозміна __________________ 
Поле № ___________________ Площа __________га 
Загальний стан посіву  
 задовільний,  незадовільний 
якщо незадовільний, вказати чому  
Просторова ізоляція____________метрів____________________ 
 витримана,  невитримана 
Номер інспектування  
 перше / друге / третє           

Кількість перевірених рослин, шт Виявлено фертильних волотей, шт. № проб-
ної пло-
щадки 

стерильна 
 форма 

фертильна 
 форма 

стерильна 
 форма 

фертильна  
форма 

1     
2     
…     
n     

Всього      
 

Інспектор  
Представник господарства  
 «___»____________ 20___ р. 

ЖУРНАЛ ПОЛЬОВОЇ АПРОБАЦІЇ НАСІННИЦЬКОГО ПОСІВУ СОРГО 
в господарстві  

 назва, адреса 

Інспектор  
 прізвище, ініціали, посада, місце роботи 
Гібрид (сорт, лінія)__________ Різновид___________________ 
Категорія__________________ Генерація (покоління)________ 
Попередник________________ Сівозміна __________________ 
Поле № ___________________ Площа __________га 
Загальний стан посіву  
 задовільний,  незадовільний 
якщо незадовільний, вказати чому  
Просторова ізоляція____________метрів____________________ 
 витримана,  невитримана 
Фаза розвитку на момент інспекції  
 

Кількість перевірених рослин, шт Виявлено нетипових рослин, шт. № пробної 
площадки стерильна  

форма 
фертильна 
форма 

стерильна 
форма 

фертильна 
форма 

1     
2     
…     
n     

Всього      
 

Інспектор  
Представник господарства  
 «___»____________ 20___ р. 

ЖУРНАЛ ПОЛЬОВОЇ АПРОБАЦІЇ ЧОЛОВІЧОЇ  ФОРМИ У              
НАСІННИЦЬКОМУ ПОСІВІ СОРГО 

в господарстві  
 назва, адреса 

Інспектор  
 прізвище, ініціали, посада, місце роботи 

Гібрид (сорт, лінія)__________ Різновид___________________ 
Категорія__________________ Генерація (покоління)________ 
Фаза розвитку на момент інспекції  
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Виявлено нетипових рослин за ознаками, шт. 
забарвлення № проб-

ної пло-
щадки 

Кількість 
перевіре-
них рослин, 

шт 

Виявлено 
нетипових 
рослин, 
шт. 

волоті 
колоско-
вих плі-
вок 

зерна жилки 
листків пиляків 

інші 
ознаки 

1         
2         
…         
n         

Всього          
 

Інспектор  
Представник господарства  
«___»____________ 20___ р. 

ДОДАТОК   В 
АКТ №___ 

ПОЛЬОВОГО  ОБСТЕЖЕННЯ  ДІЛЯНКИ  Г ІБРИДИЗА -
ЦІЇ  І  РОЗМНОЖЕННЯ  БАТЬКІВСЬКИХ  ФОРМ  

"_____"_________________20___р. 
Інспектором   

 прізвище, ініціали, посада 
у присутності представника господарства, установи 

 
прізвище, ініціали, посада 

проведено польові обстеження   
 ділянок гібридизації / розмноження батьківських форм 
гібрида  

культура, лінія / гібрид 
що належать  

назва господарства / установи 
 

адреса 
для отримання насіння   

категорія, генерація 

І. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГІБРИД (ЛІНІЮ, СОРТ) 
1. Назва   , ботанічний різновид  
2. Виведений  

назва селекційної установи 
3. Назви батьківських форм: 
- жіноча стерильна _______________________________________ 
- жіноча фертильна _______________________________________ 
- чоловіча  (запилювач)____________________________________ 

ІІ. ПОЛЬОВИМИ ОБСТЕЖЕННЯМИ ВСТАНОВЛЕНО 
1. Місце посіву  , площа  га 
сівозміна, ____________№ поля_____________ 
2. Вихідний матеріал, використаний для даного посіву, отримано 
в_________ році 
від  

 назва науково-дослідної установи, іншого суб'єкту насінництва 

3. Посів, що обстежується, засіяний насінням  
власним / придбаним 

4. Сортові якості висіяного насіння за даними лабораторного, 
польового інспектування та ґрунтконтролю: 
 

Типовість,% 

Батьківська форма 
за 

елек-
тро-
фо-
резом 

за рів-
нем 
стери-
льнос-
ті 

Категорія 
за ре-

зультата-
ми ґрунт-
контролю 

Рослин 
(качанів, 
сім'янок) 
основно-
го типу,% 

Ксенійних 
зерен на 100 
качанів (шт.) 
або панцир-
ність соня-
шнику 

Назва, № і 
дата доку-
менту на 
висіяне 
насіння 

Жіноча стерильна       
Жіноча фертильна       
Чоловіча  (запилювач)        
 

5. Попередник посіву  
6. Просторова (почасова) ізоляція від інших посівів даної культури 
(крім батьківської форми) ___________ м/ діб 
7. Результати обстежень на якість видалення волотей, кошиків 
та повноту стерильності _________________________________ 
 

Перевірено рослин Підпис 

всього 
 

в т.ч. з квітую-
чими качана-
ми/волотями 
або кошиками 

Виявлено жіночі 
рослини з фер-
тильними воло-
тями або коши-

ками 

№ обс-
теже-
ння 

Форма 

Дата 
обсте
ження 

шт. шт. % шт. % 

інспек-
тора 

представ-
ника гос-
подарства 

стерильна       
фертильна       І 
у середньому       

  

стерильна       
фертильна       ІІ 
у середньому       

  

стерильна       
фертильна       ІІІ 
у середньому       

  

 

8. Зауваження та пропозиції інспектора ____________________ 
   

підпис                                                        прізвище, ініціали 

ІІІ. ВИСНОВКИ  
1. Дотримання правил вирощування насіння  
культура, лінія, форма  

перевірив державний інспектор  
прізвище, ім'я, по-батькові, посада 

і встановив, що просторова ізоляція між посівами даної культури 
 

витримана / невитримана 
Фактичний відсоток фертильних волотей, кошиків, нетипових рос-
лин _________________________________________________ 

відповідає / не відповідає 
вимогам, установленим стандартом на сортові якості насіння  
2. Висновок, зауваження та пропозиції державного інспектора 
 
"______" _________________ 2009__ р.     
 
   
М.П.                   підпис                                                   прізвище, ініціали 
З висновками і зауваженнями щодо результатів польових обсте-
жень ознайомлений 
Керівник господарства / установи    

"_____"________________ 20___ р. М.П. підпис прізвище, ініціали 

ДОДАТОК   Г 
ПЕРЕЛІК  БУР ’ЯНІВ ,  ЯКІ  ЗАСМ ІЧУЮТЬ  ПОСІВИ   КУ -

КУРУДЗИ  ТА  СОРГО  
Г.1 Карантинні  

Назва об’єкту мовами 
українською латинською 

ВІДСУТНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  
Амброзія багаторічна Ambrosіa psilostachya D.C. 
Амброзія трироздільна Ambrosіa trіfіda L. 
Бузинник пазушний (іва багаторічна) Iva axillaris Pursh. 
Паслін карoлінський Solanum carolіnense L. 
Паслін лінійнолистий Solanum elaeagnіfotіum L. 
Паслін триквітковий Solanum trіflorum Nutt. 
Соняшник каліфорнійський  Helіanthus californicus D.C. 
Соняшник війчастий Helіanthus ciliaris D.C. 
Стриги (всі види) Strіga spp. 

ОБМЕЖЕНО РОЗПОВСЮДЖЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
Амброзія полинолиста Ambrosіa artemіsііfolіa L. 
Гірчак рожевий (повзучий) Acroptіlon repens (L.) D.C. 
Паслін колючий Solanum rostratum Dunal. 
Повитиці (всі види) Cuscuta spp. 
Сорго алепське (гумай) Sorghum halepense (L.) Pers. 
Ценхрус якірцевий (малоквітковий) Cenchrus pauciflorus Benth. (tribuloides L.) 

Г.2 ОТРУЙНІ 
Геліотроп пухнастоплідний Helіotropіum Lasіocarpum F. et. M. 
Триходесма сива Тrіchodesma іncanum (B.G.E.) D.C.  

Г.3 ЗЛІСНІ, НАЙБІЛЬШ ШКІДЛИВІ ТА ВАЖКОВІДОКРЕМЛЮВАНІ 
Назва об’єкту мовами 

українською латинською 
Березка польова Convonvulus arvensіs D. 
Будяк (осот) польовий Cіrsіum arvense (L.) Scop. 
Будяк (осот) щетинистий Cіrsіum setosum M.B. 
Вівсюги (всі види) Аvena spp. 
В'язель строкатий Coronіlla varіa L. 
Гірчак пенсільванський Polygonum pensilvanicum L. 
Гірчак березковидний (гречка витка березковидна)  Polygonum convolvulus L. 
Іпомея ямчаста Ipomea lacunosa L. 
Іпомея плющеподібна Ipomea hederacea (L.) Jacg. 
Мишій зелений Setarіa vіrіdіs P.B. 
Мишій сизий Setarіa glauca P.B. 
Молочай лозяний Euphorbіa vіrgata W.K. 
Монохорія Monohorіa Korsakowіі 
Пелюшка Pіsum arvense L. 
Півняче (куряче) просо (плоскуха звичайна) Echіnochloa crus gallі (L.) R. et.Sch. 
Підмаренник чіпкий Galіum aparіne L. 
Пирій повзучий Еlytrіgіa repens (L.) Nevskі 
Райманія розсічена Raimania laciniata Rose 
Сить бульбоносна Cyperus rotundus L. 
Софоpа лисохвістна Sophora alopecuroіdes L. 
Софоpа товстоплідна Sophora nachycarpa C.A.M. 
Череда волосиста Bidens pilosa L. 
Череда двічіпірчаста Bidens bipinnata L. 
Хрінниця крупковидна Lepіdіum draba L. 

ДОДАТОК  Д 
АКТ  №__ _ _ __ 

ПОЛЬОВОЇ АПРОБАЦІЇ ПОСІВУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАСІННЯ          
ГІБРИДУ ТА БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ 

"_____"_________________20___р. 
Інспектором  

 прізвище, ініціали, посада 

у присутності представника господарства, установи 
 

прізвище, ініціали, посада 
проведено польову апробацію ділянки  

 гібридизації / розмноження 

для отримання насіння   
простого гібриду / стерильних форм 

що належить  
назва господарства, установи 

 
адреса 
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І. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГІБРИД (ЛІНІЮ, СОРТ) 
1. Назва   ботанічний різновид  
2. Виведений  

назва селекційно-дослідної установи 

3. Назва батьківської форми: 
- жіноча стерильна _____________________________________ 
- жіноча фертильна _____________________________________ 
- чоловіча _____________________________________________ 

ІІ. ІНСПЕКТУВАННЯМ ВСТАНОВЛЕНО 
1. Місце посіву  площа інспектованої ділянки  га 
сівозміна, ____________№ поля____________ 
2. Матеріал, використаний для даного посіву, отримано в____ 
році 
а) жіноча стерильна ____________________________________ 

                                                 назва селекційної установи, іншого суб'єкту насінництва 

б) жіноча фертильна ____________________________________ 
                                                 назва селекційної установи, іншого суб'єкту насінництва 

в) чоловіча ____________________________________________ 
                                                назва селекційної установи, іншого суб'єкту насінництва 

3. Наявність ліцензійної угоди (для атестованих господарств, 
що мають паспорт на виробництво та реалізацію насіння 
__________ _______________, документ про сплату роялті 
_______________________      ____________________________ 
номер, дата, термін дії                                                                             назва, дата                                                                                            

4. Сортові якості висіяного насіння за даними лабораторного, 
польового інспектування та ґрунтконтролю: 
 

Типовість,% 
Батьківська 
форма 

Гене-
рація, 
поко-
ління 

за елект-
рофоре-
зом 

за рівнем 
стериль-
ності 

Категорія за 
результа-
тами ґрунт-
контролю 

Рослин (ка-
чанів, сім'я-
нок) основ-
ного типу,% 

Панцир-
ність 
соняш-
нику 

Назва, № і 
дата докуме-
нту на висія-
не насіння 

Материнська 
стерильна 

       

Материнська 
фертильна 

       

Чоловіча        
  

5. Видова і сортова домішка  
 вид, різновид,%  засміченості 

6. Ураженість висіяного насіння хворобами і пошкодженість (за-
селеність) шкідниками____________________________________ 

назва,% 

7. Попередник посіву  
8. Просторова (почасова) ізоляція від посівів інших сортів, гібри-
дів, ліній даної культури___________________________________ 
 і складає  м/ діб 

витримана / не витримана  
9. На даному посіві проведено такі агротехнічні та специфічні на-
сінницькі заходи: 
а) удобрення  

 вид, назва добрив, норма витрати, строки внесення 

б) передпосівна обробка насіння   
вид, назва препаратів, норма витрати, строки проведення 

в) захист посівів  
 вид, назва препаратів, норма витрати, строки 

г) видові, сортові та фітосанітарні прополювання______________ 
№ і дата акту, переважаючі домішки, хвороби та шкідники 

10. Результати польових обстежень на якість видалення волотей, 
кошиків і повноту стерильності за актом №____ від "__"___20_ р.:  

І ________%,  ІІ ________%,  ІІІ ________% 
11. Фаза розвитку рослин під час інспектування ______________ 
12. Аналіз качанів, сім'янок (за даними журналу польового інспек-
тування) 
 

Проаналізовано качанів,  
сім'янок 

Зараженість 
 хворобами 

з них виявилось 

основного типу інших типів 

кількість 
качанів, сі-
м'янок 

Батьківська  
форма усьо-

го, 
шт. 

шт. % шт. % 

Панцир
ність  

сім'я-
нок, 

% 

на-
зва 

шт. % 

1          
2          Жіноча стерильна  

середнє          
Жіноча фертильна          
Середнє по жіночих формах          

1          
2          

Чоловіча*, (фертиль-
на/ закріплювач/ від-
новлювач) середнє          
* Заповнюється, якщо чоловіча форма не видалена до проведення апробації 

ІІІ. ВИСНОВКИ  
1. Урожай з посівів жіночої форми: 
а) визнати   категорії  генерації  

 гібридом, сортом, лінією  
б) за типовістю, панцирністю насіння ____________________________ 

відповідає / не відповідає 
вимогам стандарту на сортові якості насіння 
в) за зараженістю хворобами насіння ________________________ 

відповідає / не відповідає 
вимогам стандарту 
2. Пропозиції щодо використання насіння з апробованої ділянки і 
подальшої роботи з ним ___________________________________ 
Державний інспектор     
М.П. 
Представник 

підпис  прізвище, ініціали  

господарства підпис  прізвище, ініціали  
ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Господарство (установа) зобов'язується виконати пропозиції комі-
сії, зазначені в п. ІІІ.2. цього акту і гарантує збереження сортових 
якостей насіння від збирання урожаю до реалізації (сівби), вклю-
чаючи якісне очищення, сортування, затаровування й закладання 
на зберігання. 
Керівник господарства / установи     

"_____"________________ 20___ р. М.П. підпис  прізвище, ініціали 

БІБЛІОГРАФІЯ  
1. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні. (Видання щорі-
чне) 
2. Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу. (Видання щорічне) 
3. Закон України "Про насіння і садивний матеріал" від 26.12.02, № 411-IV. 
4. Інструкція з апробації сортових посівів зернових, зернобобових, кукурудзи, олійних, 
прядивних культур, багаторічних і однорічних кормових трав. – К., 2003. – с.50. 
5. Council directive on the marketing of cereal seed of 14 June 1966 / L0402−EN, 2003 (Дирек-
тива Євросоюзу з маркетингу насіння зернових культур від 14 липня 1966). 
6. OEСD scheme for the varietal certification of seed moving in international trade. Guidelines 
for control plot test and field inspection of seed crops / Paris, 2001. (Схема OEСD з сортової 
сертифікації насіння культур, що має обіг у міжнародній торгівлі. Керівництво з випробу-
вання контрольних ділянок та проведення польового інспектування ). 
7. OEСD scheme for the varіetal certification of maize and sorghum seed moving in international 
trade. – OEСD schemes, 2009 (Схема OEСD з проведення сертифікації насіння зернових 
культур, що має обіг у міжнародній торгівлі).  
8. Насінництво й насіннєзнавство зернових культур / За ред. М.О. Кіндрука. – К.: Аграрна 
наука, 2003. – 238 с.  
9. Насінництво й насіннєзнавство польових культур / За ред. М.М. Гаврилюка. – К.: Агра-
рна наука, 2007. – 216 с.  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державної служби  
з охорони прав на сорти 
рослин  
„08” травня 2009 р., 
№1647 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ҐРУНТОВОГО І             
ЛАБОРАТОРНОГО СОРТОВОГО КОНТРОЛЮ                     

КУКУРУДЗИ І СОРГО ЗЕРНОВОГО 
ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  

Ця методика стосується сортів (гібридів першого поколін-
ня та батьківських компонентів) видів: кукурудзи ( Zea mays 
L.) і сорго зернового (Sorghum bicolor L.). 

Дослідження з ґрунтового і лабораторного сортового кон-
тролю здійснюються з метою встановлення відповідності пар-
тії насіння сорту офіційному опису, за яким було проведено 
його державну реєстрацію, та сортової чистоти відповідно до 
стандартних вимог на різних етапах розмноження насіння. 

Оцінка в польових умовах на контрольних ділянках здійс-
нюється для встановлення відповідності прояву морфологіч-
них ознак сорту, представленого зразком, який відібраний з 

партії насіння (далі - контрольний зразок) зі стандартним зра-
зком та (або) його офіційним описом. 

Об’єктом спостереження під час проведення ґрунтового 
та лабораторного сортового контролю є вегетативні і генера-
тивні органи рослин сорту контрольного зразка. 

Ґрунтовий контроль проводять на контрольних ділянках, 
агротехнічні вимоги і прийоми вирощування визначені Мето-
дикою проведення експертизи кукурудзи та сорго на відмін-
ність, однорідність і стабільність. Візуально порівнюють рос-
лини контрольної ділянки, засіяної насінням контрольного 
зразка з рослинами ділянки, засіяної стандартним зразком.  
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ТЕРМІНИ  ТА  ВИЗНАЧЕННЯ  
Ґрунтовий сортовий контроль – визначення сортової 

чистоти та встановлення відповідності контрольної проби 
стандартному зразку, що проводиться методом сівби насіння 
в ґрунт з наступною ідентифікаційною оцінкою рослин. 

Лабораторний сортовий контроль – встановлення на-
лежності насіння до відповідного сорту і визначення сортової 
чистоти насіння методами лабораторного аналізу. 

Проба – потрібна кількість рослин відповідного сорту, їх-
ніх частин (волоті, качани, насіння тощо), відібраних від зага-
льної кількості для аналізу. 

Робоча проба (контрольний зразок) – проба, яку виді-
ляють з середньої методом половинок, виїмок, чашечок. 

Стандартна проба (стандартний зразок) – проба, яку 
Уповноважений орган використовує як офіційний стандарт на 
ділянках попереднього і пост-контролю, на фоні якого всі інші 
проби насіння сорту оцінюють на його відповідність. Забезпе-
чує офіційний опис сорту протягом періоду відтворення, є 
стандартом, на основі якого проводять сертифікацію проб на-
сіння. 

Страхова проба (страховий зразок) – проба насіння, яку 
виділяють з середньої проби з метою нетривалого зберігання 
(2 роки) у сховищі закладу експертизи, де здійснюється ґрун-
товий контроль. 

Чистота сорту – відношення кількості рослин (стебел) 
основного сорту до загальної кількості розвинених рослин 
(стебел) цієї культури. 

 Польові дослідження з ґрунтового контролю тривають 
один вегетаційний період. Усі обстеження щодо визначення 
відмінності й однорідності проводяться на всіх рослинах на 
ділянці. 

ЧАСТИНА  1 .  ПРОВЕДЕННЯ  ҐРУНТОВОГО  
СОРТОВОГО  КОНТРОЛЮ   

 1. 1.  КЛАСИФ ІКАЦ ІЯ  ПРОБ  НАСІННЯ  
 Перевірку відповідності контрольного зразка сортів, 

гібридів та їхніх батьківських компонентів під час ґрунтового 
контролю здійснюють методом порівняння прояву 
морфологічних ознак рослин на контрольних ділянках із 
рослинами на ділянках „стандартного зразка”. 

Із середньої проби насіння, отриманої для проведення 
ґрунтового контролю, формуються:  

• робоча проба (контрольний зразок) – безпосередньо для 
висіву на контрольних ділянках та здійснення лабораторного 
контролю;  

• страхова проба (страховий зразок), яка зберігається протя-
гом двох років безпосередньо у сховищі закладу експертизи 
та в подальшому може бути використана як стандартний зра-
зок для наступних досліджень з ґрунтового контролю.  

1. 2.  ПЛАНУВАННЯ  І  РОЗМІТКА ДІЛЯНОК  
За планування і розмітки ділянок використовують схеми 

сівби, представлені в табл. 1. 
ТАБЛИЦЯ 1. СХЕМИ СІВБИ КОНТРОЛЬНИХ ДІЛЯНОК СОРТІВ, ГІБ-
РИДІВ ТА БАТЬКІВСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ КУКУРУДЗИ І СОРГО 
ДЛЯ ҐРУНТОВОГО КОНТРОЛЮ 

Схема сівби 
ширина міжрядь, см ширина міжрядь, см 

Рослин на 
ділянці, шт. 

Орієнтовна площа 
ділянки, м 2 

Кукурудза 
70 20 -35 до 300 42 – 73,5 

Сорго зернове 
45 25 до 500 56,2 

Схематичний вигляд блоку розміщення ділянок ґрунтового 
контролю: 

 st  1  2  3  4  5  st 
 St – стандартний зразок; 1 - 5 – контрольні зразки. 

1. 3 ОБЛ ІКИ  І  СПОСТЕРЕЖЕННЯ  
Облік на контрольних ділянках розпочинають, коли росли-

ни досягають фаз росту й розвитку, в які за сортовими іден-
тифікаційними ознаками, відповідно до Методик проведення 
експертизи на ВОС. 

Обстежують усі рослини кожної контрольної ділянки з ме-
тою визначення їхньої відповідності за ознаками стандартно-

му зразку. Якщо кількість нетипових рослин наближається 
або перевищує граничне значення, рослини слід обстежувати 
ретельніше. Але експерт повинен включати у кінцевий підра-
хунок лише чітко нетипові рослини і на основі цього визначати 
прийнятність або неприйнятність проби.  

У випадку стерильного чоловічого компонента гібрида, всі 
рослини на ділянці потрібно ретельно перевірити, чи утворю-
ють будь-які з них життєздатний пилок.  

Усі обстеження на качанах кукурудзи виконують на верх-
ньому, добре розвиненому качані. Обстеження на волотях – 
на центральній, найбільш розвиненій волоті сорго. Для оцінки 
однорідності гібридів приймається 3% популяційний стандарт 
за рівня ймовірності 95%. Для оцінки однорідності батьківсь-
ких компонентів приймається 1% популяційний стандарт за 
рівня ймовірності 99%. Допустиму кількість нетипових рослин 
кукурудзи і сорго за ґрунтового контролю вказано в табл. 2. 
ТАБЛИЦЯ 2. ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ РОЗМІРІВ ЗРАЗКА 
І СТАНДАРТІВ СОРТОВОЇ ЧИСТОТИ (Α < 0,05) 

Стандарт сортової чистоти 
99,9% 99,7% 99,0% 

Розмір зразка 
(рослин/колосків) 

Граничні значення 

200 - - 6 

300 - - 7 

400 - 4 8 

1000 4 7 16 

Символ „-„ означає, що розмір вибірки замалий для 
проведення достовірної оцінки зразка. 

Обстеження морфологічних ідентифікаційних ознак сорту 
здійснюється методом візуальної оцінки та за допомогою ви-
мірювань чи підрахунків залежно від типу прояву ознак (якісні 
- QL, кількісні - QN, псевдоякісні – PQ). Тип прояву ознаки 
проставлено в першій колонці Таблиці ознак відповідно до 
Методик проведення експертизи на ВОС, керуючись вказів-
ками табл. 3.  
ТАБЛИЦЯ 3. МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ КУКУРУДЗИ І СОРГО ЗЕР-
НОВОГО, ЯКІ ОБСТЕЖУЮТЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ҐРУНТОВОГО КО-
НТРОЛЮ 
Ботанічний 
таксон 

Номери 
ознак Методики Видання 

Кукурудза 1 - 25 Методика проведення експертизи сортів 
кукурудзи Zea mays L. на відмінність, од-
норідність та стабільність 

Оф. бюлетень 
№2, ч. 3, 2003 р. 
С. 49. 

Сорго 
зернове 

4 - 32 Методика проведення експертизи сортів 
сорго зернового Sorghum bicolor L на від-
мінність, однорідність та стабільність 

Оф. бюлетень 
№2, ч. 3, 2003 р. 
С. 109. 

Рекомендований метод спостереження за ознаками вка-
зано у другій колонці Таблиці ознак: 

•  MG: разове вимірювання групи рослин або частин рослин 
(наприклад, висота); 

•  MS: вимірювання групи окремих, попередньо визначених 
рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійс-
нюють усі виміри кількісних ознак (наприклад, довжина);  

•  VG: візуальна разова оцінка групи рослин; 
•  VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених ро-

слин або частин рослин.  
 1. 4 АНАЛ ІЗ  РЕЗУЛЬТАТІВ ,  ПЕРВИННА ДОКУ -

МЕНТАЦ ІЯ   
 Результати опису морфологічних ознак та коди їхнього 

прояву заносять до Картки ґрунтового та лабораторного сор-
тового контролю, яка є невід’ємною складовою звіту резуль-
татів досліджень з ґрунтового та лабораторного сортового ко-
нтролю. 

КАРТКА  
ҐРУНТОВОГО ТА ЛАБОРАТОРНОГО СОРТОВОГО КОНТРОЛЮ 

Заклад експертизи  
Ботанічний таксон  
 (українською)                (латиницею) 

Сорт  
Заява №  
Дата сівби  
Код проби  
Ділянка №  

 



П О С І Б Н И К  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Х Л І Б О Р О Б А  2 0 1 2   

 

 

214 

Офіційний опис Опис контрольного зразка 
не відповідність №№ 

ознак Ознаки ступені 
прояву 

коди 
прояву 

дата ви-
значення 

відпо-
від- 
ність 

коди 
прояву 

кількість нети-
пових росли  

        
Коментар:________________________________________ 
Відповідальний виконавець _______________ П. І. Б.  
                                                                                               підпис 
Керівник закладу експертизи _______________ П. І. Б. 
МП                                                                     підпис 

ЧАСТИНА  2 .  ПРОВЕДЕННЯ  ЛАБОРАТОРНОГО  
СОРТОВОГО  КОНТРОЛЮ  

Лабораторні дослідження проводять з метою офіційної 
перевірки якісних і кількісних ознак рослин або частин рослин 
(качани, волоті, насіння).  

 Ідентифікація батьківських ліній, гібридів, сортів кукурудзи 
і сорго зернового за лабораторного сортового контролю про-
водиться методом морфологічного опису качанів, насіння ку-
курудзи та волотей і зернівок сорго зернового за ознаками, 
номера яких вказано в таблиці 4.  
 ТАБЛИЦЯ 4. МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ КУКУРУДЗИ І СОРГО ЗЕР-
НОВОГО, ЯКІ ОБСТЕЖУЮТЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО 
СОРТОВОГО КОНТРОЛЮ 
Ботанічний 
таксон 

Номера 
ознак Методики Видання 

Кукурудза 26 - 35 Методика проведення експертизи сортів 
кукурудзи Zea mays L. на відмінність, од-
норідність та стабільність 

Оф. бюлетень 
№2, ч. 3, 2003 
р. С. 49. 

Сорго 
зернове 

1 – 3; 
33 - 40 

 

Методика проведення експертизи сортів 
сорго зернового Sorghum bicolor L на від-
мінність, однорідність та стабільність 

Оф. бюлетень 
№2, ч. 3, 2003 
р. С. 109. 

 

ІННОВАЦІЙНІ СОРТИ КУКУРУДЗИ                                    
ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТЕПОВОЇ ЗОНИ НААНУ 

 

ДНІПРОВСЬКИЙ 181 СВ - ранньостиглий простий мо-
дифікований (ФАО 180). У Реєстрі сортів України з 2002р. Ра-
йонований в Росії та Білорусі. Зерно кременистозубоподібне, 
жовто-оранжеве. Переваги гібрида: стабільний за врожаєм, 
високостійкий до хвороб та шкідників, високостійкий до виля-
гання і ламкості стебла, низька збиральна вологість зерна, 
високорентабельне насінництво. Кращий гібрид для Лісостепу 
та Полісся. Універсального напряму використання. Потенцій-
на урожайність зерна 11,0-11,5 т/га. 

АДОНІС 180 СВ – трилінійний ранньостиглий (ФАО 
180). У Реєстрі сортів України з 2004р. Районований в Білору-
сії. Зерно зубоподібне, жовте. Переваги гібрида: високотех-
нологічний, високохолодостікий, інтенсивна вологовіддача 
зерна. Маса 1000 зерен близько 240 г. Універсального на-
пряму використання. Потенційна урожайність зерна – 10,5-
11,0 т/га. 

ТОВТРЯНСЬКИЙ 188 СВ – трилінійний ранньостиг-
лий (ФАО 180). У Реєстрі сортів України з 2007р. Зерно зубо-
подібно-кременисте, жовто-оранжеве. Переваги гібрида: ви-
сока насіннєва продуктивність, висока стабільна врожайність 
в товарних посівах. Маса 1000 зерен 270-280 г. Універсально-
го напряму використання. Потенційна урожайність зерна – 
11,0-11,5 т/га. 

ГАРДЕМАРИН 185 СВ – ранньостиглий простий мо-
ди-фікований (ФАО 190). У Реєстрі сортів з 2009р. Зерно зу-
боподібне, жовте. Переваги гібрида: висока холодостійкість, 
прискорений стартовий розвиток, в умовах Полісся можна ви-
рощувати як на зерно, так і на силос. Потенційна урожайність 
зерна 10,0-11,0 т/га. 

ПОЧАЇВСЬКИЙ 190 МВ – простий ранньостиглий 
(ФАО 190). У Реєстрі сортів з 2009р. Зерно зубовидне, жовте. 
Переваги гібрида: зернового напряму, високоврожайний, 
швидко втрачає вологу при дозріванні. Маса 1000 зерен 270-
280 г. Потенційна урожайність зерна – 11,0-12,5 т/га. 

РУНО 198 СВ – трилінійний ранньостиглий (ФАО 190). 
У Реєстрі сортів з 2005р. Зерно зубоподібно-кременисте, жов-
те. Переваги гібрида: стійкий до вилягання, посухостійкий, 
стійкий до загущення посівів, інтенсивна вологовіддача зерна, 
добре реагує на покращення умов вирощування. Універсаль-
ного напряму використання. Потенційна урожайність зерна – 
10,5-11,0 т/га. 

КРЕМІНЬ 200 МВ - середньоранній (ФАО 210) трилі-
нійний. У Реєстрі сортів України з 2003р. Районований в Росії 
та Білорусії. Зерно практично кременисте, жовте. Переваги гі-
брида: придатність до виготовлення круп, висока рентабель-
ність насінництва, стабільність за урожайністю. Потенційна 
урожайність зерна 12,0-12,5 т/га. 

КІЦМАНСЬКИЙ 215 СВ  - середньоранній (ФАО 220) 
простий модифікований. У Реєстрі сортів України з 2008р. 
Районований в Росії. Зерно кременисто-зубовидне, жовте. 
Переваги гібрида: добра насіннєва продуктивність, висока і 

стабільна врожайність в товарних посівах. На зерно. Потен-
ційна урожайність зерна 11,0-12,0 т/га. 

АДОНІС 224 СВ - середньоранній трилінійний (ФАО 
230). У Реєстрі сортів України з 1996р. Районований в Білору-
сії. Зерно зубоподібне, жовте. Переваги гібрида: стійкий до 
вилягання, ураження хворобами, до загущення в товарних 
посівах, інтенсивна вологовіддача зерна при дозріванні, від-
зивний на міндобрива. Універсального напряму використан-
ня. Потенційна урожайність 10,5-11,5 т/га. 

ОРЖИЦЯ  237 МВ - середньоранній простий модифі-
кований (ФАО 230). У Реєстрі сортів з 2010р. Зерно кремени-
сто-зубовидне, оранжево-червоне. Переваги гібрида: поєднує 
високу врожайність зерна з низькою збиральною вологістю. 
Зернового напряму. Маса 1000 зерен 280-290 г. Потенційна 
урожайність 11,0-12,0 т/га. 

 

ЯРОВЕЦЬ 243 МВ - середньоранній (ФАО 240) прос-
тий модифікований. У Реєстрі сортів з 2010р. Зерно зубопо-
дібне, жовте. Переваги гібрида: висока та стабільна вро-
жайність зерна з низькою збиральною вологістю, висока на-
сіннєва продуктивність ділянок гібридизації. Зернового на-
пряму. Потенційна урожайність 11,0-12,0 т/га. 

БОРОЗЕНСЬКИЙ 277 МВ - середньоранній триліній-
ний (ФАО 250). У Реєстрі сортів з 2008р. Зерно практично 
кременисте, жовто-оранжеве. Переваги: за генетичною струк-
турою близький до гібриду Любава 279 МВ з нижчою збира-
льною вологістю зерна та краще вираженою кременистістю. 
Універсального напряму. Потенційна урожайність 10,5-11,5 
т/га. 

КРИНИЧАНСЬКИЙ 257 МВ - середньоранній  трилі-
нійний (ФАО 250). У Реєстрі сортів з 2008р. Зерно кременис-
то-зубоподібне, жовте. Переваги гібрида: характеризується 
швидкою втратою вологи при достиганні. Зернового напряму. 
Потенційна урожайність – 11,0-12,5 т/га. 

КАДР 267 МВ - середньоранній (ФАО 260) трилінійний. 
У Реєстрі сортів України з 2001р. Районований в Росії. Зерно 
зубоподібне, жовте. Переваги гібрида: високопопулярний у 
виробництві, висока стійкість до вилягання, вирівняність посі-
вів, високорентабельне насінництво, добре реагує на покра-
щення умов вирощування, швидко віддає вологу у період до-
зрівання. Універсального напряму використання. Потенційна 
урожайність зерна 12,5-13,0 т/га.  

ЛЮБАВА 279 МВ - середньоранній (ФАО 270) простий 
модифікований. У Реєстрі сортів з 2007р. Зерно кремени-то-
зубоподібне, жовте. Переваги гібрида: відносна високо-
рослість, добра облистяність рослин, високорентабельне на-
сінництво, стабільність за урожайністю, добре реагує на по-
кращання умов вирощування. Універсального напряму. Поте-
нційна урожайність 12,0-12,5 т/га.  
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ПОДІЛЬСЬКИЙ  274 СВ - середньоранній (ФАО 270) 
простий модифікований. У Реєстрі сортів з 2007р. Зерно зу-
боподібне, жовте. Переваги гібрида: висока жаро- і посухос-
тійкість, виразна ремонтантність, дуже висока стійкість до ви-
лягання і ураження хворобами, стабільність за урожайністю. 
Універсального напряму використання. Потенційна урожай-
ність 12,5-13,0 т/га. 

П ’ЯТИХАТСЬКИЙ 270 СВ - середньоранній (ФАО 
270) трилінійний. У Реєстрі сортів з 2006р. Зерно практично 
кременисте, оранжеве. Переваги гібрида: висока насіннєва 
продуктивність, гарні показники якості при отриманні крупи, 
оригінальний гібрид з еректоїдним розташуванням листя. Уні-
версального напряму використання. Потенційна урожайність 
11,5-12,5 т/га. 

БІЛОЗІРСЬКИЙ 295 СВ - середньоранній (ФАО 280) 
трилінійний. У Реєстрі сортів з 2005р. Зерно зубоподібне, жо-
вте. Переваги гібрида: висока технологічність, стійкість до за-
гущення посівів, високорентабельне насінництво, стабільність 
за урожайністю. Універсального напряму. Потенційна уро-
жайність 12,0-12,5 т/га. 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  - середньоранній (ФАО 280) прос-
тий. У Реєстрі сортів з 2007р. Зерно зубоподібне, жовте. Пе-
реваги гібрида: добрий стартовий ріст, вирівняність посівів, 
національний стандарт в офіційному сортовипробуванні, най-
більш високоврожайний гібрид зернового напряму. Потенцій-
на урожайність – 12,5-13,0 т/га. 

ДНІПРОВСЬКИЙ 257 СВ - середньоранній (ФАО 
290) простий модифікований. У Реєстрі сортів України з 
2007р. Зерно зубоподібне, жовто-оранжеве. Переваги: добра 
посухостійкість, високотехнологічний, стійкий до загущення 
посівів. Універсального напряму. Потенційна урожайність зе-
рна 11,5-12,0 т/га. 

СОЛОНЯНСЬКИЙ 298 СВ - середньоранній (ФАО 
290) простий модифікований. У Реєстрі сортів України з 
2006р. Районований в Росії. Зерно зубоподібне, жовте. Пере-
ваги гібрида: високорослий, вирівняність посівів, висока стій-
кість до вилягання та ураження хворобами, посухостійкість, 
стабільність за урожайністю. Універсального напряму. Потен-
ційна урожайність зерна 13,0-13,5 т/га. 

ГІАЛІТ  391 МВ - середньостиглий (ФАО 310) трилі-
нійний. У Реєстрі сортів з 2009р. Зерно зубоподібне, жовте. 
Переваги гібрида: інтенсивного типу з високою потенційною 
врожайністю. Маса 1000 зерен 250-270 г. Зернового напряму 
використання. Потенційна урожайність зерна 12,5-13,0 т/га.  

ЗБРУЧ  - середньостиглий (ФАО 310) простий. У Реєстрі 
сортів з 2008р. Зерно зубовидне, жовте. Переваги гібрида: ін-
тенсивного типу з високою потенційною врожайністю та висо-
кою вологовіддачею зерна. Зернового напряму. Потенційна 
урожайність зерна 11,0-13,0 т/га.  

РОЗІВСЬКИЙ  311 СВ - середньостиглий (ФАО 310) 
трилінійний. У Реєстрі сортів з 2008р. Зерно кременисто-
зубоподібне, оранжеве. Переваги гібрида: високорентабельне 
стабільне насінництво, нова середньостигла версія гібриду 
Подільський 274 СВ з високою посухостійкістю та вищою на-
сіннєвою продуктивністю. Універсального напряму. Потенцій-
на урожайність зерна до 13,0 т/га.  

СОВ 329 СВ - середньостиглий (ФАО 320) простий мо-
дифікований гібрид. У Реєстрі сортів з 2007р. Зерно зубо-

подібне, жовте. Переваги: нова покращена версія гібриду Со-
лонянський 298 СВ з нижчою збиральною вологістю зерна. 
Потенційна урожайність зерна 13,0-13,5 т/га. 

ЗАПОРІЗЬКИЙ 333 МВ - середньостиглий (ФАО 
330) простий модифікований гібрид. У Реєстрі сортів з 2010р. 
Зерно зубовидне, жовте з червоними бочками. Переваги: 
більш ранньостигла версія гібрида Моніка 350 МВ з кращою 
втратою вологи при достиганні. Зернового напряму. Потен-
ційна урожайність зерна  –10,0-11,0 т/га. 

ЮНІОН - середньостиглий (ФАО 340) простий міжліній-
ний гібрид. У Реєстрі сортів з 2006р. Зерно зубоподібне, жов-
тогаряче. Переваги: ремонтантний, може використовуватись 
на силос, нова версія гібриду Хмельницький з більшою посу-
хостійкістю, високою врожайністю. Універсального напряму 
використання. Потенційна урожайність зерна  –12,0-13,0 т/га. 

ОРІЛЬСЬКИЙ 357 СВ - середньостиглий (ФАО 350) 
простий модифікований гібрид. У Реєстрі сортів з 2008р. Зер-
но зубоподібне, жовте. Переваги: формує якісну силосну ма-
су, нова більш пізньостигла версія гібриду Солонянський 298 
СВ з покращеною зерновою продуктивністю. Універсального 
напряму використання. Потенційна урожайність зерна  –12,0-
13,0 т/га. 

МОНІКА  350 МВ - середньостиглий (ФАО 350) прос-
тий модифікований гібрид. У Реєстрі сортів з 2006р. Зерно 
зубоподібне, жовте. Переваги: високоврожайний, особливо в 
зоні Степу, добре зарекомендував себе як силосний гібрид в 
зоні Лісостепу, національний стандарт в офіційному сортови-
пробуванні. Універсального напряму. Потенційна урожайність 
зерна  –13,0-13,5 т/га. 

ГЕЛЬВІН 387 МВ - середньостиглий (ФАО 380) трилі-
нійний. У Реєстрі сортів з 2008р. Зерно зубоподібне, жовте. 
Переваги: рентабельне насінництво. Зернового напряму ви-
користання. Потенційна урожайність зерна 13,0-13,5 т/га. 

КОДАЦЬКИЙ 442 СВ - середньопізній (ФАО 430) 
простий модифікований гібрид. У Реєстрі сортів з 2005р. Зер-
но зубоподібне, жовте. Переваги гібрида: висока стійкість до 
вилягання та ураження хворобами, добра реакція на зрошен-
ня і внесення добрив, ремонтантність, висока урожайність зе-
леної маси, стабільність за урожайністю, рентабельність на-
сінництва. Універсального напряму. Потенційна урожайність 
зерна 13,5-14,0 т/га. 

ЦУКРОВА  (ОВОЧЕВА) КУКУРУДЗА  – сорти Делі-
катесна, Ароматна; гібриди Венілія, Спокуса, Сюрприз, Арк-
тур, Конкурент, Медунка, Марічка.  

РОЗЛУСНА  КУКУРУДЗА  – гібриди Гостинець, Вул-
кан, Шанс, Фурор. 

ОРІЄНТОВНІ  ЦІНИ  ЗА  1  Т  КОНДИЦІЙНОГО  
НАСІННЯ  КУКУРУДЗИ : 

• материнських форм на ділянки гібридизації – від 47 120 
грн. (з врахуванням ПДВ ) 

• чоловічих форм на ділянки  гібридизації – від 33 440 грн. (з 
врахуванням ПДВ) 

З виробниками насіння першого покоління укладаються 
ліцензійні договори. За насіння, вироблене без ліцензійної 
угоди установи-оригінатора, Інститут сільського господарства 
степової зони НААНУ відповідальності не несе. 

 
В аш  н а д і й н и й ,  п е р е в і р е н и й  ч а с о м ,  п а р т н е р !  

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 14 

факс: (0562) 36-26-18; тел.: (056) 745-44-49; (0562) 47-14-33 

www.market.institut-zerna.com 

e-mail: marketing@institut-zerna.com 
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 УДК 631.52.533.15                                        В.С.Мойсеєнко, к.с.-г.н.; А.В.Балян, д.е.н.; І.П.Ковач, к.с.-г.н.; О.І.Мисько, н.с. 
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААНУ 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ       
ПОЛЬОВИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З СЕЛЕКЦІЇ 

І НАСІННИЦТВА КУКУРУДЗИ НА ЗАКАРПАТТІ 
Приведені короткі відомості про: значення куку-

рудзи для зони Закарпаття, трудову діяльність лабо-
раторії селекції кукурудзи, роль селекції і насінницт-
ва кукурудзи, основні хвороби і шкідники кукурудзи, 
характеристика місцевого сорту ЗЖЗ, гібридів Зака-
рпатської селекції та технологія їх вирощування. Ре-
комендації розраховані на працівників агропромис-
лового комплексу. 

 СЕЛЕКЦІЯ  – ЦЕ  МАЙБУТНЄ  !  
Чому Закарпатські сорти і гібриди ? 

• висока врожайність; 
• холодо–жаро-посухостійкість; 
• стабільність урожаїв; 
• стійкість до вилягання; 
• стійкість до основних хвороб і шкідників кукурудзи; 
• пластичність; 
• висока адаптованість; 
• висока якість зерна; 
• гарантоване економічно вигідне насінництво; 
• чистий прибуток. 

ВСТУП  
Ключова проблема в сільському господарстві – 

прискорене і стале зростання виробництва зерна. 
При стабільності посівних площ зернових культур 
основний шлях до цього – повсюдне підвищення їх 
урожайності. На Україні головна роль у виробництві 
зерна належить пшениці і кукурудзі. 

Кукурудза – одна з найбільш важливих сільсько-
господарських культур. Вона використовується як 
кормова і продовольча культура та сировина для 
промислового виробництва. В її урожаї немає відхо-
дів. Уся вегетативна маса рослини використовується 
на силос і зелений корм. У кормовій одиниці зеленої 
маси міститься до 9% перетравного протеїну. 

Закарпаття – зона гарантованого виробництва 
високих врожаїв зерна і зеленої маси кукурудзи. Тут 
здавна існують добрі традиції по її вирощуванню. 
Грунтово-кліматичні умови Закарпаття сприятливі 
для вирощування кукурудзи. Вони характеризуються 
придатними ґрунтами, тривалим безморозним пері-
одом та достатньою кількістю опадів влітку. 

Зміни у земельних відносинах, незадовільна матеріально-
технічна база, складні погодні умови останніх років (спека і 
засуха) призвели до спаду виробництва кукурудзи. 

Втрачається створений десятиріччями генофонд кукуру-
дзи (з 1947 по 2005 рр.) із-за неможливості відновлення схо-
жості у цінних зразків ліній, місцевих сортів і популяцій, в ос-
новному, через різку зміну погодних умов. Тому наше завдан-
ня полягає в наступному: вивчити світовий генофонд кукуру-
дзи, зберегти кращий інтродукований і селекційний матеріал і 
на їх основі одержати високопродуктивні імунні гібриди, які б 
давали високі і стабільні врожаї, добре окуповували витрати 
на агротехнічні заходи, витримували несприятливі умови зро-
стання, були пластичні, можна було механізувати процеси їх 
вирощування, мали високоякісну продукцію і вигідне насінни-
цтво. 

Для виведення нових гібридів кукурудзи потрібний вихід-
ний матеріал (культурні і дикі форми рослин). 

Внаслідок постійної мінливості рослин між ними виника-
ють морфологічні, фізіологічні і біохімічні відмінності, які вико-
ристовуються і посилюються в процесі добору під час ство-
рення нового вихідного матеріалу і на їх основі гібридів, які 
якісно відрізняються один від одного (за ознаками і властиво-
стями). 

В сучасній селекції кукурудзи на Закарпатті використову-
ються: 

• природні популяції – місцеві сорти та популяції; 
• гібрид популяції – створені в процесі схрещування сортів і 

форм (ліній) у межах виду кукурудза; 
• самозапильні лінії, які створюються способом багаторазо-

вого примусового запилення; 
• штучні мутації, які утворилися внаслідок дії на насіння різ-

них видів радіації, хімічних речовин, температури. 
По генофонду сформована база інтродукційних, паспорт-

них даних та бази даних за результатами вивчення колекцій-
них зразків. 

Розроблений повний цикл вивчення генофонду кукурудзи 
дозволяє найбільш раціонально використовувати його ре-
зультати в гетерозисній селекції високоврожайних гібридів, які 
відповідають сучасним вимогам виробництва. 

На основі проведеного вивчення формуються ознакові 
робочі колекції по напрямах селекції: по групам стиглості, по 
гетерозисним групам, по використанню (зерно, силос, харчові 
та інші), по колекції джерел та донорів цінних властивостей. 

Накопичений насіннєвий фонд зберігається при коротко-
часному збереженні до п’яти років. Особливо цінні зразки за-
кладаються на довгострокове зберігання в Інституті рослин-
ництва ім.В.Я.Юр’єва. Насіння виділених при вивченні кращих 
форм пропонується до розсилки селекційним установам, а 
кращі гібридні комбінації, які виділились протягом років – для 
державного сортовивчення. 
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РОЗДІЛ  І .  КОРОТКА  ІСТОРІЯ  СЕЛЕКЦІЇ  
КУКУРУДЗИ  НА  ЗАКАРПАТТІ  

 Робота лабораторії селекції кукурудзи розпочалася в 
1947 році з вивчення агроботанічної характеристики і типізації 
місцевих сортів кукурудзи Закарпатської області під науковим 
керівництвом Доброхліба І.Ф. – директора державної с/г до-
слідної станції. Працівниками лабораторії були: старший нау-
ковий співробітник Сосунова З.Я., молодший науковий спів-
робітник Навроцька Н.Б., технік Чакань А.О. 

 В результаті вивчення різних сортів і популяцій вже в 
1951 році районовано два місцевих сорти: Закарпатська Жов-
та Зубовидна та Мукачівська Кремениста. Урожайність сорту 
ЗЖЗ складала 57-68 ц/га зерна. 

 З 1952 року вперше на Закарпатті почали створення но-
вих ліній із місцевих сортів та популяцій. При створенні гібри-
дів використовували міжсортову гібридизацію, а потім лінійно-
сортову (сорто-лінійну). Продовжили селекційну роботу під 
керівництвом ст.н.с. Семененко Н.М., а з 1953 року зав. лабо-
раторією стала Навроцька Н.Б. 

 В результаті вивчення новостворених гібридів передали 
на сортовипробування гібрид ВІР 117, який районували в 
1954 році. 

 З 1956 по 1960 рр. ведеться робота над створенням гіб-
ридів кукурудзи та відтворенням еліти зернових і зернобобо-
вих культур. В результаті, в 1959 році був переданий на дер-
жавне сортовивчення гібрид ВІР 117 ТВ з послідуючим його 
районуванням в 1964 році (авторське свідоцтво №619 від 
4.06.1966); автори Навроцька Н.Б та інші). Урожайність гібри-
ду складала 86,3 ц/га по Закарпатській області. 

 З 1961 по 1965 рр. особливу увагу приділяли виведенню 
високоврожайних гібридів кукурудзи та організації їхнього на-
сінництва для Закарпатської області. В ці роки розпочали ро-
боту молодші наукові співробітники: Розмаріца А.К., Танасієн-
ко М.Й., техніки: Чакань А.В., Виноградова Г.Р., Сабелко О.Г. 
Було передано в Світову колекцію ВІР 10 кращих самозапи-
лених ліній, виведених традиційним методом селекції, автор: 
Навроцька Н.Б. 

 В 1966-70 рр. працювали над виведенням високоврожай-
них міжлінійних гібридів та організацією їх насінництва для 
Закарпатської області. Вже в 1967 році передано в державне 
сортовивчення гібрид Закарпатський 10 (урожайність 46.8 – 
82.6 ц/га) та гібрид Закарпатський 24 (урожайність 50.1 – 77.4 
ц/га), а в 1970 році гібрид - Закарпатський 1 ТВ (приріст вро-
жайності до стандарту становив 1-3 ц/га зерна, автори: На-
вроцька Н.Б., Танасієнко М.Й.). 

 З 1971 по 1975 рр. створювали високоврожайні серед-
ньоранні і середньопізні гібриди кукурудзи для Закарпатської 
області і вели їх первинне насінництво. Так, в 1973 році одно-
часно були передані в державне сортовивчення гібриди: За-
карпатський 3 і Закарпатський 4, що перевищували стандарт 
на 14-16 ц/га зерна, та сумісний гібрид Западний 8т. 

 В 1975 році районували гібрид Закарпатський 2 ТВ. При-
ріст урожайності до стандарту становив 12.4 ц/га. (Авторське 
свідоцтво №1906 від 18.03.1976р., автори: Навроцька Н.Б., 
Танасієнко М.Й.). 

 З 1976 по 1980 рр. працювали над виведенням гібридів 
кукурудзи з урожайністю зерна 80-100 ц/га, силосної маси 
400-500 ц/га для умов Закарпаття. Лабораторія поповнилася 
новими старшими науковими співробітниками: Інгликом П.В., 
Коваленко М.В., Чізмар Б.Б., Бубряком І.І. та молодшими нау-
ковими співробітниками: Краснокутською В.М., Кацило В.Ф. та 
Нодь Ю.І.  

 В 1978 році передано в державне сортовивчення 4 гібри-
ди: Закарпатський 6, Закарпатський 7, Закарпатський 8, Зака-
рпатський 9. В 1979р розробили і видали методику “Методи 
стійкості кукурудзи до стеблових гнилей “ (автори : Навроцька 
Н.Б., Інглик П.В. та інші). 

 З 1981 по 1985 рр. виводили для Закарпаття ранні гібри-
ди кукурудзи з врожайністю зерна 55-65 ц/га, середньостиглі з 
урожайністю зерна 80-100 ц/га, силосної маси 400-500 ц/га і 
створювали цінний вихідний матеріал для гібридизації. За цей 
період районовано гібриди Закарпатський Т5 на силос і зерно 
(урожай зеленої маси 524 ц/га, зерна 137 ц/га) та Дніпропет-
ровський 430 т (авторське свідоцтво № 2967 від 22.12.1981р., 
автори: Навроцька Н.Б. та інші). 

 В 1983 році передано в державне сортовивчення гібриди 
Закарпатський 100 ТВ і Закарпатський 101 М. Ці гібриди пе-
ревищували стандарт на 7 ц/га (автори: Навроцька Н.Б., Та-
насієнко М.Й., Чізмар Б.Б.. Інглик П.В.).  

 В 1985 році передано в Світову колекцію ВІР 55 кращих 
самозапилених ліній, створених традиційним методом селек-
ції та штучним мутагенезом хімічної і фізичної природи. Ці лі-
нії зареєстровані під номерами каталогу ВІР (довідка від 
8.10.1985р., автори: Навроцька Н.Б., Чізмар Б.Б., Інглик П.В., 
Ковач І.П.). 

 Новим етапом в селекційній роботі за 1986-1995 рр. ста-
ло створення високоврожайних гібридів кукурудзи з комплек-
сною стійкістю до найбільш шкодочинних хвороб і шкідників, 
врожайністю зерна 80-105 ц/га, силосної маси 400-500 ц/га. 

 В 1986 році передано в колекцію ВІР 23 кращі імунні лінії, 
які зареєстровано під номерами каталогу ВІР (автори: Навро-
цька Н.Б., Чізмар Б.Б., Інглик П.В., Ковач І.П.). 

 Одержано авторські свідоцтва: 
• 1.12.1986р. по питанню: ”Спосіб зміни ознак рослин” (автор 

Навроцька Н.Б.); 
• 15.04.1987р. по питанню: “Спосіб ранньої діагностики му-

тації кукурудзи” (автор Навроцька Н.Б.). 
• 2.08.1988р. на гібрид кукурудзи Закарпатський 101 М (ав-

тори: Навроцька Н.Б., Чізмар Б.Б., Інглик П.В., за № 4684);  
• в 1995 році на гібрид кукурудзи Закарпатський 381 СВ (ав-

тори: Навроцька Н.Б., Чізмар Б.Б., Інглик П.В., Ковач І.П., 
№795). 

 В 1987 році передано в державне сортовивчення гібриди 
кукурудзи: Закарпатський 105 М, Закарпатський 107 С, Закар-
патський 337 МВ, Закарпатський 381 СВ (автори: Навроцька 
Н.Б., Чізмар Б.Б., Інглик П.В., Ковач І.П.). 

Передано в НЦГРРУ 53 кращі самозапильні лінії, які в 
1994 році занесені до інтродукційного каталогу України (дові-
дка від 14.07.1994р., автори: зав. лабораторією с.н.с. Чізмар 
Б.Б., к.с.-г.н. Ковач І.П.). 

З 1996 по 2000 рр. працювали над створенням високо-
продуктивних ліній кукурудзи, стійких до екстремальних фак-
торів навколишнього середовища, щоб на їх основі одержати 
середньоранні і середньостиглі гібриди з комплексом госпо-
дарсько-цінних ознак.  

В 1998 році передано в державне сортовивчення кращі 
виділені гібриди з комплексом господарсько-цінних ознак і 
властивостей на зерно і силос: Закарпатський 796, Закарпат-
ський 912, Закарпатський 1021 та передано в НЦГРРУ 50 са-
мозапильних ліній, з яких лінії ЗУ-502 та ЗК – 1 включені до 
Національного генбанку України (довідка №19 і №20 від 
8.12.1998р., автор Ковач І.П.) . 

З 2001 по 2005 рр. розробляли комплекс науково – обґру-
нтованих заходів по збільшенню врожайності та підвищенню 
ефективності виробництва кукурудзи на основі високопродук-
тивних гібридів, високоякісного насіння та енергозберігаючих 
технологій вирощування. В результаті вивчення виділено ви-
сокотехнологічний гібрид Боржава 290 СВ, який передано в 
2005 році в державне сортовивчення. В 1999 році передано в 
НЦГРРУ 70 зразків самозапильних ліній, з них 34 зразки за-
реєстровані під номерами Національного каталогу України 
(довідка №62 від 6.03.2001 року, автор Ковач І.П.). Ці лінії 
стійкі до несприятливих біотичних і абіотичних факторів, з рі-
зним вегетаційним періодом, різної консистенції. На їх основі 
створено гібриди, які мають комплекс господарсько-цінних 
ознак. 

Співробітниками лабораторії захищено п’ять кандидатсь-
ких дисертацій: (Сосунова З.Я., Навроцька Н.Б., Танасієнко 
М.Й., Інглик П.В., Ковач І.П.) 

Місцевий районований сорт ЗЖЗ знаходиться в Реєстрі 
сортів України вже 55 років. По ньому ведеться насінництво. 
Вирощується по всіх кукурудзосіючих районах зони Закарпат-
тя та в Західних регіонах України.  

Співробітники лабораторії завжди плідно співпрацювали з 
вітчизняними та закордоними установами. Вихідним матеріа-
лом для створення ліній були районовані кращі виділені гіб-
риди вітчизняної і закордонної селекції та їх батьківські фор-
ми. 

Колективом лабораторії створено лінії різних груп стигло-
сті з високою комбінаційною здатністю, комплексною стійкістю 
до основних хвороб і шкідників, стійкістю до несприятливих 
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факторів навколишнього середовища та іншими цінними гос-
подарськими ознаками і властивостями. 

Багаторічні дослідження показали, що більшою стабільні-
стю врожайності в різні досліджувальні роки характеризують-
ся лінії та гібриди, які придатні до вирощування при підвище-
них густотах, здатні формувати по 2 і більше качанів, екологі-
чно пластичні, з надійним насінництвом. Вони характеризу-
ються більш товстим міцним стеблом, пристосувальною роз-
галуженою міцною кореневою системою, зміною у будові 
продихів листя, мають більш скорочену тривалість вегетацій-
ного періоду, прискорену віддачу вологи зерном при дозрі-
ванні, підвищену ступінь вирівняності рослин і качанів по 
морфологічним і біологічним ознакам. Гібриди мають досить 
високу якість зерна і зеленої маси, з підвищеною технологіч-
ністю, що забезпечує високий рівень збору врожаю зерна (зе-
леної маси) при механізованому збиранні. Кращими гібрида-
ми для зони являються прості міжлінійні гібриди середньо-
ранньої та середньої груп стиглості з дешевим насінництвом, 
завдяки високій врожайності вихідних батьківських форм-
ліній.  

 Основні напрями досліджень на 2006-2010рр.: створення 
вихідного матеріалу (ліній) завдяки залученню джерел нової 
зародкової плазми, місцевих сортів та популяцій і інтродуко-
ваного матеріалу, відібраного на жорсткому інфекційному 
фоні і монокультури кукурудзи. На основі кращих, виділених 
ліній створити високоврожайні, імунні прості, потрійні міжлі-
нійні гібриди кукурудзи, різних груп достигання та використан-
ня, різної консистенції зерна, які стійкі до несприятливих біо-
тичних і абіотичних факторів, пластичні, з високою якістю зе-
рна, насіннєвого матеріалу та іншої продукції, мають економі-
чно вигідне насінництво, придатні до механізованого вирощу-
вання, в т.ч. до збирання. 

 В 2006 році на зразок лінії ЗУ-56, одержано авторське 
свідоцтво (№243 від 13.03.2006р., автори: Балян А.В., Ковач 
І.П., Мисько О.І., Варга Є.А., Горват Й.Й.); колекція генофонду 
із 99 ліній, зареєстрована в НЦГРРУ (авторське свідоцтво 
№16 від 14.04.2006р., автори: Балян А.В., Ковач І.П., Мисько 
О.І., Варга Є.А., Горват Й.Й.). Це ознакова колекція ліній куку-
рудзи за стійкістю проти хвороб та шкідників. Із них закладена 
на довгострокове збереження в Національне сховище 91 лі-
нія.  

Щорічно великі втрати врожаю стаються через пошко-
дження кукурудзи хворобами та шкідниками. Хвороби пошко-
джують листовий апарат і ослаблюють його дію, кореневу си-
стему, квіти жіночі і чоловічі, зав’язь, зерно в процесі наливу, 
качан. Хворі рослини дають продукцію низької якості, а, іноді, 
і зовсім непридатні для використання. Полеглі рослини не 
можна збирати механізовано. 

Збудники хвороб пристосовуються до рослини – господа-
ря. Тому, селекційна робота направлена на підвищення міц-
ності стебла і кореневої системи, зменшення висоти рослини. 
Насіння має бути однакової форми і розміру, качани не пови-
нні звисати і випадати із обгортки, насіння лущитися, всі ка-
чани повинні розміщуватися на однаковій висоті і легко обри-
ватися, а обгортки мають складатися із невеликої кількості 
листків. Рослини повинні дозрівати одночасно. 

Найбільш шкодочинними хворобами в умовах Закарпаття 
являються стеблові і кореневі гнилі, північний гельмінтоспорі-
оз, пухирчаста і летюча сажки, бактеріальні, вірусні і грибкові 
плямистості листків, а із шкідників – шведська муха, стебле-
вий метелик, бавовникова совка, західний кукурудзяний жук 
(із 2004 року). 

Зміни у земельних відносинах та соціально-економічна 
ситуація потребують наявності у кожному господарстві двох-
трьох гібридів та сорту, які різняться між собою за строками 
достигання, використання. Це дає змогу щороку вирощувати 
стабільні врожаї зерна, силосної маси. Співвідношення різних 
гібридів повинно бути таким: ранньостиглих – 35%, середньо-
ранніх – 55%, середньостиглих – 10%. 

Врожайність нових виділених гібридів власної селекції пе-
ревищують стандарти на 15-35%. Середня врожайність зерна 
при 14% вологості і густоті посіву 55 тис. рослин на гектар 
становить 60-110 ц/га в залежності від строків дозрівання 
(ФАО 110-350), силосної маси – 450-600 ц/га, абсолютно-
сухої речовини - 160-170 ц/га. Вміст в зерні білка становить 9-
10,7%, протеїну - 11-13%, крохмалю –74-78%. Вони добре 

адаптовані до специфічних умов зони, не поступаються по 
врожайності закордонним гібридам, із значно дешевшим ве-
денням насінництва. 

Високі врожаї зеленої і силосної маси можуть забезпечити 
середньостиглий простий міжлінійний гібрид кукурудзи Закар-
патський 381, сорт ЗЖЗ, а валову продукцію зерна – нові за-
карпатські гібриди: Закарпатський 1118 та Закарпатський 
1097. Це прості міжлінійні середньоранньої групи стиглості.  

СОРТ ЗАКАРПАТСЬКА ЖОВТА ЗУБОВИДНА   
(МІСЦЕВА) 

Група стиглості – середньопізня ФАО 350. 
Морфологічні ознаки: 

Стебло – висота 310 см; висота прикріплення 1-го качана – 
100 см, не кущиться, стійкість до вилягання середня. 

Качан – конусовидний, довжина – 20 см, кількість рядів зе-
рен – 13. 

Зерно – зубоподібне, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 
365 г. 

Стійкість до ураження хворобами і шкідниками – середня. 
Урожайність зерна - 90 ц/га, зеленої маси – 530 ц/га. 

Особливості сорту:  
Напрям використання – на зелену масу і зерно. 
Занесений в державний Реєстр сортів рослин України в 

1951 році. 
 ГІБРИД ЗАКАРПАТСЬКИЙ 101 М   

Група стиглості – середньоранньостиглий ФАО 200. 
Морфологічні ознаки: 

Стебло – висота 235 см; висота прикріплення 1-го качана – 
80 см, не кущиться, стійкість до вилягання висока. 

Качан – слабоконусовидний, довжина –23 см, кількість ря-
дів зерен –14. 

Зерно – зубоподібне, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 
355 г. 

Стійкість до ураження хворобами і шкідниками – висока. 
Урожайність зерна - 100 ц/га, зеленої маси – 360 ц/га. 
Особливості гібрида: рентабельне насінництво. 
Напрям використання – на зерно. 
Занесений в державний Реєстр сортів рослин України в 

1988 році. 
 ГІБРИД ЗАКАРПАТСЬКИЙ 381СВ   

Тип гібрида – простий міжлінійний.  
Група стиглості – середньостиглий ФАО 300. 

Морфологічні ознаки: 
Стебло – висота 275 см; висота прикріплення 1-го качана – 

90 см, не кущиться, стійкість до вилягання висока. 
Качан – циліндричний, довжина – 23 см, кількість рядів зе-

рен –14. 
Зерно – кременисте, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 

395 г. 
Стійкість до ураження хворобами і шкідниками – висока. 
Урожайність зерна - 115 ц/га, зеленої маси – 450 ц/га. 
Особливості гібрида: рентабельне насінництво. 
Напрям використання – на зерно і силос. 
Занесений в державний Реєстр сортів рослин України в 

1995 році. 
 ГІБРИД ЗАКАРПАТСЬКИЙ 1118  

Тип гібрида – простий міжлінійний.  
Група стиглості – середньоранньостиглий ФАО 200. 

Морфологічні ознаки: 
Стебло – висота 275 см; висота прикріплення 1-го качана – 

85 см, не кущиться, стійкість до вилягання висока. 
Качан – циліндричний, довжина –23 см, кількість рядів зе-

рен – 20.  
Стрижень – червоний. 
Зерно – зубоподібне, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 

330 г. 
Стійкість до ураження хворобами і шкідниками – висока. 
Урожайність зерна - 80 ц/га, зеленої маси – 500 ц/га. 
Особливості гібрида: рентабельне насінництво. 
Напрям використання – на зерно і силос. 
Переданий на державне сортовипробування. 

ГІБРИД ЗАКАРПАТСЬКИЙ 1097   
Тип гібрида – простий міжлінійний. 
Група стиглості – середньостиглий ФАО 300. 
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Морфологічні ознаки: 
Стебло – висота 290 см; висота прикріплення 1-го качана – 

97 см, не кущиться, стійкість до вилягання висока. 
Качан – конусовидний, довжина – 23 см, кількість рядів зе-

рен – 18. 
Зерно – кременисто-зубоподібне, жовтого кольору, маса 

1000 зерен – 322 г. 
Стійкість до ураження хворобами і шкідниками – висока. 
Урожайність зерна - 90 ц/га, зеленої маси – 485 ц/га. 
Особливості гібрида: рентабельне насінництво. 
Напрям використання – на зерно і силос. 
Переданий на державне сортовипробування. 
 РОЗДІЛ  ІІ .  ПЛАНУВАННЯ  ПОЛЬОВИХ  І  

ЛАБОРАТОРНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ  
2.1 . ФОРМУВАННЯ  КОЛЕКЦІЙ ,  РОЗСАДНИКІВ  

(1 .01.-20 .04)  
Генофонд кукурудзи формується в залежності від селек-

ційного використання. Вихідними формами в селекції гібридів, 
в основному, використовуються самозапилені лінії. Вихідним 
матеріалом являються місцеві сорти, синтетичні популяції, ві-
тчизняні та зарубіжні гібриди, мутанти. Метод селекції – ка-
чаннорядний, стандартний, модифікований, індивідуально-
родинний і родинно-груповий добір. 

В залежності від напряму використання генофонду ве-
деться вивчення його по господарсько-цінних ознаках з вклю-
ченням специфічних ознак: екологічної мінливості, стійкості 
до стресових факторів середовища, хвороб та шкідників, ком-
бінаційної цінності, виявлення джерел та донорів цінних влас-
тивостей та передача їх нащадкам. Посів проводиться на жо-
рсткому провокаційному фоні для добору на стійкість проти 
хвороб та на селекцію багатьох інших ознак. 

Збереження спадкової цільності зразків в послідуючих по-
коліннях досягається шляхом розмноження в межах зразка, 
проведення сестринських схрещувань між типовими росли-
нами та самозапилення. 

Для розмноження місцевих сортів та синтетичних популя-
цій необхідно використовувати суміш пилку з 10-15 рослин 
для одержання 3-5 качанів. 

При розмноженні самозапилених ліній проводять “сест-
ринські” схрещування, розмноження в межах зразка та, при 
необхідності, інцухт. 

У гібридів, найчастіше в першому поколінні, закладають 
самозапилені лінії на відібраних кращих рослинах. Одержані 
генетичні форми потім дороблюються. У зразків генетичної 
колекції важливо зберегти маркерні ознаки, по яких підбира-
ють при розмноженні рослини. 

При багаторазовому пересіві місцевих форм необхідно 
вести контроль за збереженням первинного фенотипу рос-
лин, щоб запобігти так званому “дрейфу генів”. 

При вивченні колекція кукурудзи формується по групах ге-
нофонду. 

Селекційний процес завершується виведенням гібридів 
кукурудзи. Вони створюються для виробництва, і тому, в про-
цесі випробування, їм треба дати всебічну характеристику у 
виробничо-надійному польовому досліді. Щоб мати виробни-
чо-вірогідні результати під час випробування гібридів, треба 
на всіх стадіях селекційного процесу забезпечувати типовість 
досліду і дотримуватись принципу єдиної відмінності. 

Кількість насіння, яка є в розпорядженні на різних етапах 
селекційного процесу, неоднакова. У гібридних і селекційних 
розсадниках вона вимірюється грамами, а в сортовипробу-
ванні сягає кількох кілограмів. Це визначає послідовність у 
проходженні селекційного матеріалу, методику оцінювання і 
випробування його на різних стадіях роботи. Розрізняють такі 
селекційні посіви: 

1. Розсадники, які висівають на невеликих ділянках через 
нестачу насіння селекційних номерів. Тут оцінюють тільки 
продуктивність. 

2. Сортовипробувальна дільниця, де оцінюються гібриди в 
умовах, наближених до виробничих. 

3. Розсадник розмноження перспективних гібридів, де оці-
нюють і розмножують нові виведені гібриди із збереженням 
сортової чистоти. 

 

ВИДИ  РОЗСАДНИКІВ  
Розсадники вихідного матеріалу (колекційні і гіб-

ридні): 
•  колекційні розсадники призначені для первинного ви-

вчення нового матеріалу і доборів для закладки селекційних 
розсадників.  

•  в гібридних розсадниках оцінюють гібридні популяції і 
добирають, починаючи з другого покоління, кращі елітні рос-
лини для закладки насіння селекційного розсадника. Висіва-
ють усі сім’ї першого і наступних поколінь усіх гібридних ком-
бінацій. 

Розмір ділянки залежить від кількості насіння в кожній 
комбінації. Сівбу проводять без повторностей. Для порівнян-
ня з кожної комбінації висівають батьківські форми. 

Селекційні розсадники. Тут проводять попереднє по-
рівняльне оцінювання (за продуктивністю, якістю зерна) і до-
бір кращих нащадків окремих елітних рослин для подальшого 
вивчення і розмноження. Закладають 100-3000 ліній і гібрид-
них сімей. Проводять жорстке вибракування (до 75 %) сімей. 
Через кожні 50 номерів висівається контроль. 

Контрольні розсадники. В них оцінюють за врожайніс-
тю відібрані в попередньому розсаднику селекційні номери, 
створені гібридні комбінації. Повторність 2-4 разова. Через 30 
номерів висівають контроль. 

Спеціальні розсадники. Проводиться робота з само-
запильними лініями з використанням ЦЧС. 

СОРТОВИПРОБУВАННЯ  В  ПРОЦЕСІ        
ВИВЕДЕННЯ  ГІБРИДІВ   

1). Попереднє (мале) сортовипробування. Кращі се-
лекційні номери (гібриди), виділені в контрольному розсадни-
ку, тут вперше дістають назву і проходять попереднє випро-
бування. Випробовують не менше як 25-30 гібридів. Повтор-
ність чотириразова. Контроль висівають через 20 номерів. 

2). Конкурсне (велике) сортовипробування. З широ-
кого набору гібридів, призначених для попереднього сортови-
пробування, найкращі висівають у конкурсне сортовипробу-
вання. Тут гібриди оцінюються за комплексом господарсько-
біологічних ознак, порівнюють між собою і з кращими гібри-
дами інших селекційно-дослідних установ. Гібриди, які успіш-
но витримали конкурсне випробування і показали незаперечні 
переваги з врожайності, мають комплекс господарсько-цінних 
ознак порівняно з контролем і кращими гібридами інших нау-
ково-дослідних установ, цінні для певної зони, передаються у 
державне сортовипробування. 

У конкурсному сортовипробуванні здебільшого висівають 
10-20 гібридів. Повторність чотириразова, іноді шестиразова. 
Контроль висівають через 10 номерів. 

Результати сортовипробування обов’язково математично 
обробляються. 

3). Виробниче сортовипробування. Проводиться для 
господарської оцінки найкращих перспективних гібридів, які 
планується передати в державне сортовипробування. Порів-
нюються два гібриди : перспективний і кращий районований. 
Їх висівають на ділянках площею 1-2 гектари у двох повто-
реннях з дотриманням усіх умов, типових для виробництва 
зони (Закарпаття). 

4). Спеціальне сортовипробування. Оцінюються гіб-
риди за їхньої реакцією на особливі умови вирощування (ви-
пробування на різних агрофонах, динамічне, зональне). 

Різні гібриди неоднаково реагують на внесення високих 
норм добрив, неоднаково іде динаміка нагромадження сухої 
речовини за фазами вегетації. Для цього врожайність гібридів 
визначають при різних строках збирання. Площа ділянки у 
два рази більша порівняно із звичайною. 

Для всебічного і швидкого оцінювання нових найцінніших 
гібридів у різних екологічних умовах їх випробовують в інших 
науково-дослідних установах. Гібриди висіваються за типами 
конкурсного сортовипробування для порівняння з іншими но-
вими і районованими в певній зоні. Результати екологічного 
випробування використовуються для оцінки стану роботи в 
своїй установі. 

Щоб прискорити селекційний процес і зменшити строки 
випробування важливо правильно добирати батьківські фор-
ми для схрещування. Використовують широкорядні і розрі-
джені посіви із меншою нормою висіву, рослини вирощуються 
на високому агрофоні. Випробування і оцінювання селекцій-
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них номерів на стійкість до хвороб і шкідників проводиться на 
провокаційному жорсткому інфекційному фоні і монокультури 
кукурудза.  

Нові гібриди передаються у державне сортовипробування 
за даними трьохрічного конкурсного сортовипробування та 
одно-дворічного виробничого випробування. Гібриду присво-
юють назву, складається характеристика (опис) за встанов-
леною формою, де наводяться результати випробування і за-
значаються вимоги гібриду до агротехніки, додається оригі-
нальне насіння в певній кількості, щоб розіслати кільком сор-
тодільницям для виробничого сортовипробування протягом 
трьох років. 

2.2 . ОРГАНІЗАЦІЯ  ПЕРВИННОГО  НАСІННИЦТВА  
Насінництво – це розмноження високоякісного сортово-

го насіння нових введених у виробництво гібридів та старих 
для збереження сортових і врожайних якостей насіння (всіх 
вирощуваних районованих гібридів). Добре організоване на-
сінництво є необхідною умовою підвищення врожайності гіб-
ридів і є одним із резервів збільшення збору зерна, зниження 
затрат на виробництво продукції та її собівартості. Викорис-
тання чоловічої плазматичної стерильності при вирощуванні 
гібридного насіння кукурудзи виключає необхідність видален-
ня волотей на материнських рослинах, що знижує затрати 
праці на вирощування гібридного насіння на 15% і більше. 

Врожайні якості гібридів виявляються тільки за сівби висо-
коякісним насінням. 

Розрізняють посівні і сортові якості насіння. До посівних 
якостей насіння належить чистота (ступінь засмічення), енер-
гія проростання, схожість, вологість, маса 1000 насінин і сту-
пінь ураженості хворобами та пошкодження шкідниками. 

Сортові якості насіння – це його сортова чистота (чис-
тосортність), типовість. При високій сортовій чистоті насіння 
найповніше передає за спадковістю всі свої якості і ознаки, в 
т.ч. й високу продуктивність. Насіння, яке відповідає за посів-
ними якостями вимогам ДСТУ є кондиційним. Висівається на-
сіння тільки першого класу і першої категорії. 

Вихідне насіння, випущене селекційно - насінницькою 
установою для дальшого розмноження у виробництво - це 
еліта, найкраще насіння вихідних форм гібридів, яке найпов-
ніше передає його сортові, тобто спадкові, якості і ознаки. Це 
насіння повинно мати 100% сортову чистоту і посівні якості не 
нижче 1-го класу, бути стійким до хвороб, відрізнятися доб-
рою виповненістю і вирівняністю, мати високу масу 1000 насі-
нин, переважати за врожайністю інше насіння цієї ж лінії (гіб-
риду). 

При наступному щорічному розмноженні еліти одержують 
насіння І, ІІ, ІІІ і т.д. репродукції. Чим нижче репродукція на-
сіння, тим більше відрізняється його якість від елітного насін-
ня. 

Високоякісне сортове насіння (еліта, 1 репродукція) над-
ходить у спеціалізовані насінницькі господарства для роз-
множення, щоб забезпечити потреби виробничих товарних 
посівів. 

Щоб запобігти сортовому засміченню, треба додержува-
тись запобіжних правил під час сівби, збиранні, доробці на то-
ку, транспортуванні, зберіганні насіння, перевірити цілісність 
тари, відповідність записів на етикетках мішків і супровідних 
документах. Приймання насіння оформляється актом і зда-
ється за актом на збереження комірнику із записом у книзі 
обліку насіння. 

2.3 . ПІДГОТОВКА  ПОЛЬОВОЇ  ТА  ЛАБОРАТОРНОЇ  
ДОКУМЕНТАЦІЇ  

Для ефективного проведення досліджень щорічно необ-
хідно використовувати сучасну методику польових дослі-
джень. Для цього потрібно розробити експеримент так, щоб 
записувати вплив всіх контрольованих і неконтрольованих дій 
на результати досліджень. Польовий журнал потрібно підго-
товити заздалегідь, куди будуть заноситись дані по досліджу-
вальним зразкам селекційного матеріалу (ліній і гібридів), їх 
родослівна, номер ділянки і вид розсадника, рік, схема роз-
ташування поля, дані по внесенню добрив, тип ґрунту, схема 
експерименту, кількість зразків, кількість повторностей, розмір 
і форма ділянки, відстань між рослинами і рядами, густота 
рослин, дата висіву та проведення всіх технологічних опера-
цій, збирання кукурудзи. Необхідно підготувати також: 1) Жу-
рнал реєстрації надісланих зразків. 2) Журнал паспортних 

даних зразків та облік насіннєвого фонду. 3) Журнал феноло-
гічних спостережень. 4) Журнал оцінок стійкості зразків до 
стресових умов середовища. 5) Журнал оцінок стійкості зраз-
ків до шкідників та хвороб. 6) Журнал обліку морфологічних 
ознак. 7) Журнал збирання та обмолоту проб. 8) Журнал 
структури продуктивності. 9) Журнал гібридизації зразків з те-
стерами. 10) Журнали дослідження тест – гібридів. 11) Жур-
нал розсилки насіння. 12) Зведений журнал результатів ви-
вчення зразків, або карточки. 

1) Журнал реєстрації надісланих зразків. 
1) Номер реєстрації зразка. 
2) Номер зразка по супровідних документах 
3) Назва зразка 
4) Абревіатура 
5) Назва країни відправника 
6) Назва регіону 
7) Назва установи (фірми) 
8) Ботанічний вид 
9) Колір зерна 
10) Автор зразка 
11) Номер супровідних документів 
12) Дата одержання 
13) Рік одержання 
14) Доповнюючі відомості 

2) Журнал паспортних відомостей зразків куку-
рудзи та обліку насіннєвого фонду. 
1) Номер Українського каталогу 
2) Номер реєстрації Закарпатського інституту АПВ 
3) Номер журналу інтродукції Закарпатського інституту АПВ 
4) Номер реєстрації інших країн 
5) Номер інтродукції інших країн 
6) Назва зразка 
7) Абревіатура зразка 
8) Країна походження 
9) Регіон походження 
10) Установа (фірма) походження (оригінатор) 
11) Країна – зберігач зразка 
12) Установа(фірма) зберігач зразка 
13) Країна, з якої одержано зразок 
14) Установа (фірма), звідки одержано зразок 
15) Рік репродукції 
16) Рік реєстрації 
17) Плідність (кратність або число хромосом в порівнянні з 
базовим) 
18) Ботанічний вид (видова належність згідно бінарної номе-
нклатури) 
19) Підвидовий таксон (підвид) 
20) Колір зерна (колір плодових оболонок) 
21) Тип розвитку (ярий) 
22) Цикл розвитку (однорічний) 
23) Родовід (дика форма, місцевий сорт, селекційний сорт, 
гібрид, популяція, селекційна лінія, генетична лінія). 
24) Методи селекції та створення вихідного матеріалу (попу-
ляція неселектована, масовий добір, індивідуальний добір, 
схрещування з зазначенням родоводу, мутагенез, реципрок-
но - рекурентний добір, гетерозисний гібрид, поліплоїдія, інші 
методи). 
25) Роки вивчення 
26) Пункт вивчення  
27) Цінність зразка 
28) Автор зразка 
29) Наявність насіння 

 а) роки репродукції 
 б) кількість насіння (шт., гр.) 

3) Журнал фенологічних спостережень (для ліній 
і гібридів, окремо) 
1) Номер ділянки 
2) Номер реєстрації Закарпатського інституту АПВ 
3) Номер Українського каталогу 
4) Назва зразка 
5) Країна походження 
6) Дата посіву 
7) Дата з’явлення сходів 
8) Дата з’явлення волоті 
9) Дата квітування волоті 
10) Дата з’явлення приймочок 
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11) Дата молочної стиглості зерна 
12) Дата воскової стиглості зерна 
13) Дата повної стиглості зерна 
14) Дата з’явлення акцизного прошарку 
15) Пилкоутворююча здатність (бал) 
16) Реакція на цитоплазматичну чоловічу стерильність (бал) 

4) Журнал оцінок по стійкості до стресових умов 
середовища. 

Окомірні оцінки (проводяться на першому етапі ви-
вчення ліній і гібридів, окремо) 
1) Номер ділянки 
2) Дружність з’явлення сходів 
3) Колір сходів 
4) Швидкість початкового росту рослин(бал) 
5) Холодостійкість (комплексна оцінка, бал) 
6) Стан рослин в період засухи (бал) 
7) Опушеність листя та стебел (бал) 
8) Засухостійкість (комплексна оцінка, бал) 

5) Журнал оцінок стійкості зразків до шкідників і 
хвороб. 

Окомірні оцінки (проводяться на першому етапі ви-
вчення ліній і гібридів, окремо) 
1) Номер ділянки 
2) Кількість рослин на ділянці після проривки 
3) Кількість рослин на ділянці перед збиранням 
4) Кількість стебел на рослині 
5) Кількість рослин, пошкоджених дротяниками  
6) Кількість рослин, пошкоджених шведською мухою 
7) Кількість стебел, пошкоджених кукурудзяним метеликом 
8) Локалізація пошкоджень: стебло, качан 
9) Кількість качанів, пошкоджених кукурудзяним метеликом 
10) Кількість качанів, пошкоджених бавовниковою совкою 
11) Кількість рослин, пошкоджених західним кукурудзяним 
жуком 
12) Кількість рослин, пошкоджених попелицею 
13) Кількість рослин, пошкоджених кореневими і стебловими 
гнилями 
14) Кількість рослин, пошкоджених північним гельмінтоспорі-
озом 
15) Кількість рослин, пошкоджених пухирчастою сажкою 
16) Локалізація пошкодження: 
• біля кореня, 
• стебло, 
• пазуха листа, 
• качан. 

17) Кількість рослин, пошкоджених летючою сажкою 
18) Локація пошкоджень: 
• волоть, 
• качан. 

19) Кількість рослин, пошкоджених іржею 
20) Кількість рослин, пошкоджених вірусними хворобами 
21) Кількість качанів, пошкоджених кукурудзяною біллю 
22) Кількість качанів, пошкоджених фузаріозом 
23) Кількість качанів, пошкоджених нігроспорозом 
24) Кількість качанів, пошкоджених бактеріозом 
25) Кількість качанів, пошкоджених плісінню 
26) Кількість полеглих рослин перед збиранням 
27) Кількість рослин з пониклими качанами 

6) Журнал обліку морфологічних ознак. 
1) Номер ділянки 
2) Висота основного стебла, см 
3) Висота прикріплення качана, см 
4) Кількість листків на головному стеблі 
5) Довжина волоті, см 
6) Кількість галузок на волоті 
7) Довжина ніжки качана (окомірно, бал) 
8) Розміщення листкових пластинок над качаном (бал) 
9) Тип волоті (бал) 
10) Ступінь виходу волоті з листових пластинок (бал) 

7) Журнал збирання та лабораторного обмолоту 
проб (для ліній і для гібридів, окремо) 
1) Номер ділянки 
2) Всього рослин на ділянці 
3) Загальна кількість качанів на ділянці 
4) Кількість нерозвинених качанів 
5) Кількість безплідних качанів 

6) Маса качанів з ділянки 
7) Кількість перших качанів 
8) Кількість других качанів 
9) Кількість качанів з доповнюючих стебел  
10) Маса перших качанів, г 
11) Маса других качанів, г 
12) Маса качанів з доповнюючих стебел, г 
13) Кількість качанів в пробі 
14) Маса проби до сушіння, г 
15) Маса проби після сушіння, г 
16) Маса стержнів, г 
17) Наявність череззерниці (окомірно, бал) 
18) Вологість зерна (вологоміром), % 

8) Лабораторний журнал структури зернової та 
насіннєвої продуктивності (для ліній і для гібридів, 
окремо) 
1) Номер ділянки 
2) Форма качана 
3) Колір зерна 
4) Консистеція зерна 
5) Колір стрижня 
6) Довжина качана, см 
7) Діаметр качана, см 
8) Кількість рядів зерен 
9) Кількість зерен в ряду 
10) Маса 1000 зерен 
11) Ширина зерна, см 
12) Довжина зерна, см 
13) Величина зародка (бал) 

9) Журнал гібридизації зразків з тестерами (для 
ліній і для гібридів, окремо) 
1) Номер ділянки 
2) Назва лінії 
3) Кількість качанів, одержаних при запиленні тестерами: 

а) назва тестеру; 
б) кількість качанів; 
в) кількість зерен (маса зерна, г). 
10) Журнали по тест – гібридам (дослідження) 
Спостереження та облік ведуть по двох не суміжних 

повторностях, тому по кожному показнику потрібно від-
вести дві графи і третю для усереднених даних. 

Журнали відповідають журналам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
11) Журнал розсилки насіння 

1) Назва установи, куди відсилається насіння  
2) Адреса 
3) Список зразків: 
• номер Українського каталогу; 
• номер реєстрації Закарпатського інституту АПВ; 
• назва зразка; 
• кількість насіння (маса насіння, г). 

12) Зведений журнал (карточки) 
Заповнюється при відсутності комп’ютера. Заносяться да-

ні журналів 3,4,5,6,7,8, окрім того: 
• відсотки вологи зерна при збиранні; 
• відсотки виходу зерна; 
• відсотки продуктивності до середнього стандарту;  
• відсотки вологи зеленої маси; 
• відсотки вологи качанів; 
• вміст біохімічних речовин в зерні у відсотках: 
- білка,  
- жиру, 
- крохмалю, 

• загальна комбінаційна здатність по ознакам: 
-  продуктивність зерна (група, ефект) 

• специфічна комбінаційна здатність по ознакам: 
- продуктивність зерна (група, ефект, константа) 
Тестер 1 
Тестер 2 
Тестер 3 ....n. 
2.4 . ВИБІР  ДІЛЯНКИ  ПІД  ДОСЛІДЖЕННЯ  І  ПІД-

ГОТОВКА  ДО  ПОСІВУ  ЛІНІЙ  ТА  ГІБРИДІВ  
Щоб мати виробничо-вірогідні результати, вивчення і ви-

пробування гібридів треба проводити в тих умовах, в яких в 
майбутньому передбачається ці гібриди використовувати. Ти-
повими мають бути, як ґрунтово-кліматичні умови, так і виро-
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бничо-агротехнічні (попередники, способи сівби, застосування 
добрив тощо). 

На одній ділянці випробовуються кілька гібридів або селе-
кційних номерів. Кожен з них висівають на маленькій площі, 
що займає невелику частину цієї ділянки, але в межах її зав-
жди будуть деякі відмінності за рельєфом, ґрунтовою родючі-
стю, засміченістю тощо. Чим більше таких відмінностей, тим 
менша точність досліду. 

Під час випробування ліній і гібридів усі агротехнічні умо-
ви мають бути для них однаковими (ґрунтова родючість, об-
робіток ґрунту, норма висіву, глибина загортання насіння, 
спосіб оранки тощо). Єдина відмінність у будь-якому такому 
досліді – норма реакції різних ліній, гібридів (їхня спадковість) 
на однакові виробничо-агротехнічні умови. Лише в разі доде-
ржання цих принципів, результати сортовипробування будуть 
точними і виробничо надійними. 

Бажано, щоб рельєф був горизонтальним або з невели-
ким нахилом в якомусь одному напрямі (не більш як 2,5° на 
10 пог. м). 

На ділянці, вибраній для сортовипробування, проводять 
детальне обстеження. Вона має бути правильної форми – 
прямокутником чи квадратом. 

Для з’ясування ступеня вирівняності майбутньої дослідної 
ділянки за родючістю на ній проводять рекогносцирувальний 
(розвідувальний) посів. Висівається одна зернова культура 
безперервним способом при однаковій нормі висіву. 

Необхідно дотримуватись певного віддалення селекційних 
посівів від водоймищ, лісонасаджень, ярів, проїзних доріг то-
що. 

Добрі результати для вирівнювання родючості ґрунту да-
ють глибока оранка, внесення великих норм вапна і гною. 

При сортовивченні точність досліду підвищується із збі-
льшенням до певних розмірів ділянок при подовжених і вузь-
ких ділянках. 

Загальна, або посівна, площа ділянки поділяється на об-
лікову, яка враховується під час вивчення і визначення вро-
жайності лінії, гібриду і необлікову – захисну площу з обох до-
вгих сторін посівної площі. 

В селекційних розсадниках розмір ділянок залежить від кі-
лькості насіння і може бути невеликим. У деяких розсадниках 
є однорядкові ділянки 1 м завдовжки. 

Точність досліду можна підвищити, збільшуючи не тільки 
площу ділянки, а й кількість повторень ділянок, засіяних тою 
ж самою лінією чи гібридом. 

Розміри ділянок, кількість повторень і форму ділянок ви-
значають, виходячи з конкретних умов (характер ділянки, 
призначення розсадника, кількість насіння тощо). На ділянках, 
неоднорідних за ґрунтовою родючістю і мікрорельєфом, роз-
міри ділянок зменшують, а кількість повторень збільшують і 
навпаки. 

Сортовипробування проводять в 4-6–разовій повторності. 
Застосовують метод блоків, при якому всі гібриди, що їх ви-
вчають, групують в окремі самостійні ланки. В кожному блоці 
висівають контролі, спільні для всього сортовипробування. Як 
контроль використовують кращу лінію, гібрид або сорт, райо-
нований і вирощуваний у господарствах Закарпатської облас-
ті. Контроль застосовують для підвищення точності досліду – 
в цьому разі він являється стандартом.  

2.5  ТЕХНІКА  ПОЛЬОВИХ  РОБІТ  
Забезпечення найповнішої порівняльності досліджуваних 

сортів, гібридів і селекційних матеріалів – одна з найважливі-
ших вимог організації селекційного процесу. Всі роботи в се-
лекційних розсадниках і на ділянках потрібно проводити од-
ночасно і високоякісно. Гній і мінеральні добрива, однорідні за 
складом, розподіляють на ділянці рівномірно і закладають на 
однакову глибину. 

Сівба – одна з найвідповідальних робіт у сортовивченні. 
Для посівів у селекційних розсадниках застосовуються ручні 
саджалки, а на ділянках сортовивчення, ізольованих ділянках 
розмноження застосовують тракторні пневматичні сівалки. 
Будь – який розсадник і ділянки сортовипробування потрібно 
засівати протягом одного дня. Особливо старанно треба сте-
жити за рівномірністю посіву і глибиною загортання насіння. 
Велике значення мають підготовка і перевірка насіннєвого 
матеріалу, розрахунок норм висіву, встановлення сівалки. 

Насіння зберігається в мішечках із бавовняної тканини або 
в паперових пакетиках розміром 6х11, 10х15 см, в залежності 
від необхідної кількості насіння для досліджень. Відбирають 
тільки здорове насіння. Потрібно пронумерувати пакети і роз-
містити їх в порядку для посіву, послідовно. На пакетах вка-
зуються номери зразків, ділянок по повторностях і т.д. 

Норма висіву – 20- 30 кг кондиційного насіння на один гек-
тар. Відстань між рядками 70 см, а в ряду - 15-50 см, в залеж-
ності від густоти посіву. Глибина загортання насіння 3-5см. 

Кінцева густота стояння рослин формується після прове-
дення проривки у фазі 3 – 5 листків. 

Технологія вирощування повинна відповідати прийнятій в 
зоні технології для кукурудзи на зерно (інтенсивна), бути на-
правлена на оптимізацію росту та розвитку рослин і включати 
своєчасне проведення комплексу агротехнічних заходів по 
обробітку ґрунту, внесення добрив та гербіцидів. 

Селекційні посіви належить тримати в зразковому поряд-
ку. Їх старанно і своєчасно доглядають з дотриманням повної 
однорідності для всіх досліджуваних ліній, гібридів та сортів. 
Стежки в розсадниках повинні бути пухкими, чистими від 
бур’янів. Ширина стежки 1.4 м. Кожну ділянку відмічають кіл-
ками, які відбивають на однаковій відстані від першої рослини 
і вирівнюють по довжині стежки. 

Незважаючи на всі заходи, вжиті для високоякісного про-
ведення робіт і охорони селекційних посівів, інколи врожай на 
окремих невеликих частинах ділянок того чи іншого повто-
рення з випадкових причин різко знижується (внаслідок просі-
вання, виїдання птахами, пошкодження шкідниками та ін.) У 
цих ситуаціях з облікової площі ділянки перед збиранням 
врожаю роблять виключки.  

Щоб уникнути побічного впливу сусідніх ділянок на обліко-
ві та пошкодження їх, висаджують захисні смуги. Вони поді-
ляються на обрамувальні, крайові, кінцеві. 

Для кукурудзи, яка вирощується з послідуючою прорив-
кою, вагова норма висіву вираховується по формулі: 

m x 10000кг на 1 га, 
Х = --------------------------------, де 

Б х В х Г 
Х - норма висіву (в кг на га), 
m – вага 1000 зерен (в г), 
Б – ширина міжряддя (в см), 
В – відстань між насінинами в рядках при посіві (в см), 
Г- господарська придатність насіння (в %) 

Перед посівом сівалку встановлюють на задану густоту 
посіву. Число рослин на 1 га в залежності від відстані між ро-
слинами в рядках. 

Число рослин, тис. шт. /га при міжряддях (см) Відстань 
між росли-
нами в ря-
дках, см 

Число 
рослин, 
шт./м 45 55 60 65 70 75 85 90 

15 6,7 148,1 121,2 111,1 102,6 95,2 80,1 83,3 74,1 
16 6,3 138,9 113,6 104,2 96,1 89,3 83,3 78,1 69,4 
17 5,9 130,7 106,9 98,0 90,5 84,0 78,4 73,5 65,4 
18 5,6 123,5 101,0 92,6 85,5 79,4 74,1 69,4 61,4 
19 5,3 117,0 95,7 87,7 81,0 75,2 70,2 65,8 58,5 
20 5,0 111,1 90,9 83,3 76,9 71,4 66,7 62,5 55,6 
21 4,8 105,8 86,6 74,9 73,3 68,0 63,5 59,5 52,9 
22 4,6 101,0 82,6 75,8 69,9 64,9 60,6 56,8 50,5 
23 4,3 96,6 79,0 72,5 66,9 62,1 58,0 54,3 48,3 
24 4,2 96,2 75,8 69,4 64,1 59,5 55,6 52,1 46,3 
25 4,0 88,9 72,7 66,7 61,5 57,1 53,3 50,0 44,4 
26 3,8 85,5 69,9 64,1 59,2 54,9 51,3 48,1 42,7 
27 3,7 82,3 67,3 61,7 57,0 52,9 49,4 46,3 41,2 
28 3,6 79,4 64,9 59,5 54,9 51,0 47,6 44,6 39,7 
29 3,4 76,6 62,7 57,5 53,0 49,3 46,0 43,1 38,3 
30 3,3 74,1 60,6 55,5 51,3 47,6 44,4 41,7 37,0 
31 3,2 71,7 58,6 53,8 49,6 46,1 43,0 40,3 35,8 
32 3,1 69,4 56,8 52,1 48,1 44,6 41,7 39,1 34,7 
33 3,0 67,3 55,1 50,5 46,6 43,3 40,7 37,9 33,7 
34 2,9 65,4 53,5 49,0 45,2 42,0 39,2 36,8 32,7 
35 2,8 63,5 51,9 47,6 44,0 40,8 38,1 35,7 31,7 
36 2,8 61,7 50,5 46,3 42,7 39,7 37,0 34,7 30,9 
37 2,7 60,1 49,1 45,0 41,6 38,6 36,0 33,8 30,0 
38 2,6 58,5 47,8 43,9 40,5 37,6 35,1 32,9 29,2 
39 2,6 57,0 46,6 42,7 39,4 36,6 34,2 32,0 28,5 
40 2,5 55,6 45,5 41,7 38,5 35,7 33,3 31,2 27,8 
41 2,4 54,2 44,3 40,6 37,5 34,8 32,5 30,5 27,1 
42 2,4 52,9 43,3 39,7 36,6 34,0 31,7 29,8 26,5 
43 2,3 51,7 42,3 38,8 35,8 33,2 31,0 29,1 25,8 
44 2,3 50,5 41,3 37,9 35,0 32,5 30,3 28,4 25,3 
45 2,2 49,4 40,4 37,0 34,2 31,7 29,6 27,8 24,7 
46 2,2 48,3 39,5 36,2 33,4 31,1 29,0 27,2 24,2 
47 2,1 47,3 38,7 35,5 32,7 30,4 28,4 26,6 23,6 
48 2,1 46,3 37,9 34,7 32,0 29,8 27,8 26,0 23,2 
49 2,0 45,6 37,1 34,0 31,4 29,1 27,2 25,5 22,7 
50 2,0 44,4 36,4 33,3 30,8 28,6 26,7 25,0 22,2 
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 Один із значних резервів підвищення врожайності і вало-
вих зборів зерна ліній і гібридів є впровадження інтенсивної 
ресурсозберігаючої технології вирощування. Вона передба-
чає комплекс агротехнічних і організаційно – господарських 
заходів, які відповідають біологічним особливостям кожного 
гібриду: 

• розміщення в сівозміні по кращим попередникам: озимі зе-
рнові, зернобобові, картопля; 

• застосування гербіцидів:  
1) при засміченості поля восени – раундап 36% в.р. (5 л/га) 

у фазі розетки –стеблування осоту (після озимої пшениці); 
2) післясходове внесення лонтрелу 30% в.р. (1л/га) у фазі 

3-5 листочків у кукурудзи або діален, 40% в.р. (1.5- 2 л/га); 
• лущення стерні на глибину 8-12 см; 
• зяблева оранка на глибину 19-20 см; 
• внесення добрив: органічних – 30-40 т/га під зяблеву оран-

ку; мінеральних – N60 Р60 К60. Азотні - до посіву і в підкорм-
ку, фосфорні – до і після посіву, калійні – до посіву; 

• вирівнювання поля при настанні фізичної стиглості ґрунту 
навесні (10ºС) за допомогою планувальників під кутом 45º до 
напряму оранки; 

• допосівне 2-3-х разове дискування з боронуванням; 
• посів на глибину 3-5 см при температурі ґрунту 10-12ºС 

(24-29 квітня) високоякісним насінням (високої чистоти, типіч-
ності, схожості – 97 %). Норма висіву – 25 – 30 кг/га; 

• густота стояння рослин при вирощуванні кукурудзи на зер-
но 50-70 тис. шт./га, на силос – 90-100 тис/га; 

• схема висіву 70х19-28 см;  
• післяпосівне боронування з коткуванням посіву; 
• боронування до і після появи сходів проти корки на глиби-

ну 3 – 4 см; 
• міжрядний двохразовий обробіток: 1-ий фазі 6-7 листків у 

кукурудзи, 2-ий фазі 11 листків, культиватором з стрільчатими 
лапами; 

• збирання качанів в стислі строки у фазі повної стиглості 
зерна при вологості 30-35 %, з обмолотом зерна або без об-
молоту комбайном;  

• не допускати травмування насіння – перед початком робіт 
обов’язково відрегулювати збиральну техніку; 

• своєчасна очистка качанів від обгорток, переробка качанів 
(вибракувати пошкоджені хворобами і шкідниками); 

• обмолот качанів проводити при обертанні барабана 320 – 
340 об/хв. 

Агротехніка насінницьких посівів аналогічна товарним по-
сівам. Крім того, обробіток ґрунту під посів повинен бути 
більш ретельним, своєчасним і якісним, який забезпечить ви-
рощення добрих урожаїв і високоякісного насіння як на ділян-
ках гібридизації, так і на ділянках розмноження батьківських 
форм – ліній. 

Спеціалізовані насінницькі господарства вирощують гіб-
ридне насіння першого покоління на ділянках гібридизації, які 
мають бути віддалені від інших посівів кукурудзи на відстань 
не меншу за 300м. 

Сівбу батьківських форм слід проводити так, щоб забез-
печити найбільш повне запилення материнських рослин. Чер-
гування материнських і батьківських самозапильних ліній при 
вирощуванні міжлінійних гібридів визначається збігом строків 
цвітіння, пилкоутворювальною здатністю батьківської лінії. 
Розміщення материнських і батьківських рядів у відношенні 
2:1, найчастіше 4:2. Для цього, під час сівби, в крайні коробки 
сівалки засипають насіння батьківської, а в чотири середні – 
материнської форми. Слід запобігати змішуванню насіння ба-
тьківських форм гібрида під час сівби, засміченню насінням 
другої лінії або сорту. Насіннєві коробки сівалки до засипання 
насіння мають бути ретельно очищені, щоб не було жодної 
зернини. Посів проводять у вологий грунт, прогрітий до 12ºС, 
на глибину 3-5 см. Не допускати поперечних обсівів кінців по-
ля. 

За час вегетації проводять не менш як два сортових про-
полювання, останнє – на початку викидання волоті, коли гіб-
ридні домішки добре помітні. Їх видаляють до цвітіння. 

Обривання волоті проводять на материнських рядах що-
дня, протягом 10 – 15 днів. 

Качани з материнських рослин збирають з настанням по-
вної стиглості зерна в стислі строки, вживаючи запобіжних за-

ходів, щоб не допустити навіть часткового змішування качанів 
материнських (гібридних) і батьківських. Спершу збирають і 
вивозять із поля качани з рядків материнських рослин, а зго-
дом – із батьківських. 

Качани очищають від обгорток, сушать, обмолочують, ка-
лібрують на фракції, протруюють і тарують у мішки. 

Гібридне насіння першого покоління щороку продають го-
сподарствам різних форм власності для товарних посівів. В 
зв’язку з чим здійснюється щорічне сортооновлення гібридно-
го насіння кукурудзи, що забезпечує високі валові збори зер-
на. 

Урожай, сортові і посівні якості насіння багато в чому за-
лежать від правильного і своєчасного догляду за насінниць-
кими посівами.  

2.6 . МЕТОДИ  СЕЛЕКЦІЇ  І  СХРЕЩУВАННЯ  ТА  
ТЕХНІКА  СХРЕЩУВАНЬ  

 За останні тридцять років в лабораторії використовува-
лись різні методи добування вихідного матеріалу. Застосову-
ючи самозапильні лінії можна створювати гетерозисні гібриди 
(особливо прості міжлінійні), значно врожайніші, ніж звичайні 
сорти та сортолінійні гібриди. 

Значне поширення як нові джерела вихідного матеріалу 
дістали мутації, як природні, так і добуті внаслідок штучного 
мутагенезу (хімічної, фізичної природи). 

Внаслідок гібридизації створюються нові організми, що 
здатні поєднувати ознаки і властивості вихідних батьківських 
форм та набувати зовсім нових якостей.  

Успіх гібридизації значною мірою визначається правиль-
ним добором для схрещування вихідних батьківських форм. У 
гібридному організмі ознаки і властивості, одержані від бать-
ків, по-різному поєднуючись, розвиваються в кожному поко-
лінні заново. 

Сорти і форми рослин кукурудзи формуються і пристосо-
вуються до певних грунтово-кліматичних умов. До сучасного 
гібриду ставлять дуже високі вимоги. Ознаки і властивості, які 
він повинен мати, в єдиному комплексі в природі не існують, а 
розосереджені поміж географічно віддалених екотипів. Тому 
виникає потреба поєднати в одному гібриді у потрібному спо-
лученні всі ці ознаки. 

При доборі батьківських пар на основі еколого-географіч-
ного методу часто спостерігаються трансгресії і новоутворен-
ня . Вони пов’язані з відмінностями їхніх генотипів, з можливі-
стю комбінування у новостворених гібридних форм властиво-
стей та ознак різних батьків. 

Успішність добору пар за еколого-географічною ознакою 
залежить від ряду умов. Головні з них такі: 

• наявність багатьох колекцій; 
• необхідні масштаби схрещування; 
• правильна методика індивідуальних доборів з гібридних 

популяцій. 
Найголовнішою ознакою, за якою оцінюють гібриди, є 

урожайність. Вона визначається середніми показниками кіль-
кості продуктивних стебел, зерен і качанів на одному стеблі і 
масою 1000 насінин. Ці ознаки успадковуються незалежно 
одна від одної, отже можливе найкраще поєднання їх в одній 
гібридній рослині. Вірогідність цього тим більша, чим сильні-
ше виражені відмінності між ними за елементами, з яких 
складається продуктивність. Добір пар за елементами струк-
тури використовується як складова різних методів добору. 

Поєднання в одному гібриді скоростиглості і високої про-
дуктивності – завдання надзвичайно важке. Тому, добираючи 
для схрещування гібриди з різною тривалістю окремих фаз, 
можна досягти поєднання найкоротших з них. Для цього по-
трібно, щоб вихідні батьківські пари різнилися однією певною 
ознакою: в одної лінії короткими мають бути одні фази, в дру-
гої - інші. 

Добирають пари на основі відмінностей у стійкості ліній 
проти захворювань. Обов’язково слід враховувати расовий 
склад паразитів під час селекції на стійкість проти грибкових 
захворювань. 

Є два типи стійкості рослин проти захворювань: расоспе-
цифічна і польова (неспецифічна). Расоспецифічна стійкість 
виявляється в реакції підвищеної чутливості рослин до пев-
них рас патогену, при швидкій загибелі клітин при проникненні 
в них гіф гриба, через що патогенне начало відразу ж локалі-
зується, утворюючи некрози. Польова стійкість стабільніша. В 



П О С І Б Н И К  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Х Л І Б О Р О Б А  2 0 1 2   

 

 

224  

неї складна полігенна природа, пов’язана з деякими особли-
востями лінії чи гібриду (сорту), що обмежують або уповіль-
нюють ураження. Форми, які мають польову стійкість, можуть 
протистояти всім расам патогену в польових умовах і здатні 
тривалий час зберігати її, незважаючи на зміни, що відбува-
ються з часом у расовому складі паразита. Польова стійкість 
має бути основою імунітету створюваних гібридів, ліній. Крім 
того, вони повинні мати специфічну стійкість, яка зумовлена 
основними генами і дає вищий загальний рівень стійкості про-
ти існуючих рас патогену. Отже, батьківські форми мають 
вносити в гібридну популяцію обидва типи стійкості. 

Гібридизація здійснюється способом схрещування. Засто-
совуються різні типи схрещувань. Вибір того чи іншого типу 
визначається різними умовами: біологічними особливостями, 
характером вихідного матеріалу, що є в розпорядженні, вимо-
гами до майбутнього гібриду.  

Прості схрещування проводяться між двома батьківсь-
кими формами одноразово, тому гібриди мають спадкові 
ознаки обох батьків. Формотворний процес у гібридних попу-
ляціях відбувається на основі перерозподілу спадкового ма-
теріалу, привнесеного в рівній кількості однією парою батьків. 
Тому прості схрещування в межах одного зразка називають 
також парними. Різновидом парних схрещувань є реципрокні 
схрещування. Їх застосовують у двох випадках: 

1)  коли успадкування якої-небудь важливої ознаки пов’я-
зане з цитоплазмою (холодо, посухостійкість). Гібриди успад-
ковують цю властивість краще тоді, коли стійка форма (лінія) 
береться за материнську форму; 

2)  коли зав’язуванність насіння залежить від форми (мате-
ринської чи батьківської), за яку береться та чи інша лінія. 

Ядерний матеріал під час прямого і зворотного схрещу-
вань батьківські форми передають порівну, цитоплазма ж пе-
редається гібридам тільки по материнській лінії. При реципро-
кних схрещуваннях в одних ситуаціях вплив цитоплазми ма-
теринської форми може бути суттєвим, в інших він не виявля-
ється. 

Складні схрещування – це схрещування, в яких беруть 
участь більш ніж дві батьківські форми, або коли гібридне по-
томство схрещують з одним з батьків. Вони поділяються на 
східчасті і зворотні. Створені внаслідок східчастого схрещу-
вання форми рослин з кількома позитивними ознаками знову 
схрещують з іншими формами чи сортами, що мають інші по-
зитивні властивості, яких не мали раніше створені форми. 
Цей метод має невичерпні формотворні можливості (поєдну-
ється стійкість до основних хвороб і шкідників із холодо-, жа-
ро-, посухостійкістю та високою врожайністю і іншими госпо-
дарсько-корисними ознаками). 

При поворотних схрещуваннях гібрид повторно схрещу-
ється з одним з батьків для переборення безплідності гібридів 
першого покоління, або для посилення в гібридному потомст-
ві бажаних властивостей одного з батьків (насичування). Суть 
полягає в тому, що гібридне потомство в ряді поколінь послі-
довно насичується ядерним спадковим матеріалом батьківсь-
кої форми, цитоплазма ж у всіх поколінь гібридів залишається 
материнською (виведення хворобостійких форм). Таке схре-
щування називається бекросом. 

Насичувальні схрещування дають змогу передати і такі 
властивості, як неполеглість, скоростиглість, високі якості зе-
рна. Цей прийом застосовується при використанні цитоплаз-
матичної чоловічої стерильності. 

За допомогою схрещування, застосованого в процесі шту-
чної гібридизації, забезпечується запліднення квіток материн-
ської форми пилком зібраної батьківської форми для того, 
щоб гібридне насіння певної комбінації мати в потрібній кіль-
кості. Для схрещування вибирають добре розвинені, типічні, 
здорові рослини. 

Під час проведення схрещувань треба враховувати три-
валість цвітіння рослин, характер цвітіння волоті і качана, час 
цвітіння в межах доби, тривалість життєздатності пилку і при-
ймочки. 

Ці показники різко змінюються залежно від погодних умов 
року і грунтово-кліматичної зони у різних селекційних форм. У 
жарку суху погоду фаза цвітіння різко скорочується, а при во-
логій і помірно теплій погоді буває тривалою. Застосовуються 
різні способи штучного запилення: 

1)  примусове запилення – материнська рослина запи-
люється пилком однієї батьківської рослини; 

2)  обмежено – вільне (групове) запилення – материнська 
рослина запилюється пилком кількох рослин однієї форми 
або кількох спеціально дібраних батьківських форм; 

3)  інцухтування – качан однієї рослини запилюється пил-
ком однієї тієї ж рослини. Інцухт дає змогу розкласти сорт – 
популяцію чи гібрид на його складові біотипи (лінії). 

Техніка інцухтування нескладна. Волоть накривають пер-
гаментним ізолятором на початку цвітіння. На цій же рослині 
ізолюють і качан, до того як у нього з’являться нитки. Кращий 
матеріал для ізолятора качана – целофан. Розміри ізолято-
рів: для волоті – 20х30 см, для качанів –10 х 16 см. Пергамен-
тні ізолятори склеюють клеєм ПВА, а целофанові – насиче-
ним розчином хлористого цинку. 

Після дозрівання пилку волоть зрізують, збирають пилок і 
вміщують під ізолятор разом з качаном. Рослини, добуті від 
самозапилення, наступного року знову піддають самозапи-
ленню, повторюючи цю процедуру протягом кількох років. Че-
рез 4–6 років інцухтування практично досягається високий 
ступінь вирівняності в потомстві інцухт – ліній, тому дальше 
самозапилення стає зайвим. Розвиток рослин внаслідок інцу-
хтування знижується. 

Виділені лінії в подальшому розмножують уже не під ізо-
ляторами, а на окремих ізольованих ділянках, де відбуваєть-
ся перехресне запилення рослин у межах однієї лінії без не-
безпеки порушення однорідності їх. 

Після досягнення лініями однорідності морфологічних і 
фізіологічних ознак, що здебільшого буває після 4 – 6 років 
самозапилення, їх оцінюють на комбінаційну здатність, тобто 
спроможність давати високопродуктивні гібриди.  

Загальна комбінаційна здатність показує середню цінність 
ліній у гібридних комбінаціях. ЇЇ визначають за результатами 
схрещування ліній із другою лінією або гібридом чи сортом, 
що виступає в ролі батьківської особини і називається тесте-
ром.  

Специфічну комбінаційну здатність оцінюють за результа-
тами схрещування ліній з якою-небудь однією лінією або про-
стим гібридом. При цьому трапляється, що деякі комбінації 
кращі або гірші від передбачених на основі середньої якості 
вивчених ліній, яку визначають методом оцінювання загаль-
ної комбінаційної здатності. 

Щоб встановити специфічну комбінаційну здатність само-
запилених ліній застосовують діалельні схрещування, в яких 
кожна лінія схрещується з усіма іншими. Це дає змогу вияви-
ти і оцінити всі можливі комбінації.  

Одна з найхарактерніших особливостей гетерозису – най-
яскравіше виявлення його у гібридів першого покоління, різке 
зниження в другому поколінні і дальше згасання гібридної мо-
гутності рослин у наступних поколіннях. Це пов’язано із зме-
ншенням кількості гетерозисних особин . 

Гетерозисні гібриди слід продукувати щорічно. Вони пред-
ставлені різними типами. Сортолінійні гібриди дістають від 
схрещування сорту з самозапиленою лінією або простого 
міжлінійного гібрида з сортом. 

Прості міжлінійні гібриди створюються схрещуванням двох 
самозапильних ліній. Вони схильні до гетерозису, але через 
низьку врожайність самозапильних ліній, з яких вони виведе-
ні, вони довгий час не мали широкого поширення у виробниц-
тві. На основі простих міжлінійних гібридів створюються висо-
коврожайні подвійні міжлінійні і сортолінійні гібриди, а також 
складні гібридні популяції або синтетичні сорти. Їх виводять 
методом змішування насіння кількох самозапильних ліній або 
3-4 подвійних міжлінійних гібридів. На відміну від усіх інших 
типів гібридів їх можна вирощувати без помітного зниження 
гетерозису протягом кількох років простим пересіванням. 

Для виведення гібридного насіння батьківські форми гіб-
ридів висівають на ділянках гібридизації. 

Трудомісткість і великі витрати на процес видалення во-
лоті в рослин материнських форм гібридів значною мірою пе-
решкоджали широкому використанню гетерозису. Найкращий 
шлях розв’язання цієї проблеми - відшукання або створення 
материнських форм рослин, які б мали чоловічу стерильність. 
Тоді потреба в проведенні штучної кастрації таких рослин 
відпала б. 
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Рис. 1. Сорт Закарпатська Жовта Зубовидна 
(місцева) Рис. 2. Гібрид Закарпатський 101 М Рис. 3. Гібрид Закарпатський 381СВ 

 

 

Рис. 3. Гібрид Закарпатський 1118 Рис. 4. Різновидності кукурудзи Рис. 5. Краща інбредна 
лінія-контроль 

Рис. 7. Пошкодження проростків 
кукурудзи дротяниками 

   
 

Рис. 8. Шведська муха і пошкоджена 
нею кукурудза 

Рис. 9. Кукурудзяний метелик і хара-
ктерні пошкодження ним кукурудзи 

Рис. 10. Гусениця кукурудзяного    
метелика і пошкоджене нею стебло 

Рис. 11. Бавовникова совка і пошко-
дження нею качанів кукурудзи 

    
 
 

Рис. 12. Західний кукурудзяний жук Рис. 13. Колонія черемхової тлі 
на листі кукурудзи 

Рис. 14. Пошкодження листка кукурудзи 
блішками 

  
Рис. 15. (1-9). Характерні ураження кукурудзи кореневими 

і стебловими гнилями 
1 2 

 
  

 
 

1. личинка 2. імаго 3. лялечка 4. спарювання 
жуків 5. пошкодження личинками кукурудзи 
6. сівалка з пристроєм для внесення в грунт 
гранульованих інсектицидів 7. яйця 
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Рис. 16. (1-2). Північний  

гельмінтоспоріоз, уражене листя 
1 

 
7 

 
8 

 
9 

 
2 Рис. 17. (1-2). Ураження листків південним гельмінтоспоріозом 

1                                                                   2 
Рис. 18. Жовно пухирчастої сажки 

на кукурудзі 

    
    

Рис. 19. Ураження волоті  
летючою сажкою 

Рис. 20. Ураження качана  
летючою сажкою Рис. 21. Іржа кукурудзи Рис. 22. Смугастість кукурудзи 

    
Рис. 23. Закуклювання кукурудзи Рис. 24. (1-2). Уражені фузаріозом качани кукурудзи Рис. 25. Сіро–зелене пліснявіння    

качана кукурудзи 
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Є кілька типів стерильності. Основні з них: техаський і 
молдавський. 

При техаському типі дістають майже повністю стерильну 
волоть. В зразках молдавського типу утворюється невелика 
кількість життєздатного пилку. Ці типи стерильності різняться 
тим, що для кожного з них є свої лінії, які закріплюють стери-
льність або відновлюють фертильність. 

Для створення гібридів кукурудзи на стерильній основі 
треба мати: стерильні аналоги самозапильних ліній або сор-
тів, лінії-закріплювачі стерильності, лінії – відновники ферти-
льності. 

Щоб перевести материнську форму гібрида (або сорту) на 
стерильну основу, необхідно мати джерело цитоплазматичної 
стерильності. Ним можуть бути будь-які рослини, що переда-
ють стерильність пилку через цитоплазму, незалежно від то-
го, до якого сорту чи лінії вони належать. 

Для створення стерильних аналогів самозапильних ліній 
треба користуватися методом насичувальних схрещувань. 
Властивості стерильності пилку лінія набуває при поворотно-
му схрещуванні з рослиною, яка є джерелом стерильності. 
Одержане від такого схрещування стерильне потомство по-
вторно запилюють лінією, яку переводять на стерильну осно-
ву, поки з’являться рослини, повністю подібні до неї за фено-
типом. В ході 4-6 насичувальних схрещувань і добору утво-
рюються стерильні аналоги самозапильних ліній, які повністю 
втратили фертильність пилку. Розмножують таку лінію на ізо-
льованій ділянці методом запилення її власним фертильним 
аналогом. 

У подвійному міжлінійному гібриді стерильну лінію викори-
стовують як материнську форму простого гібрида. При цьому 
батьківська форма в гібридів не повинна відновлювати фер-
тильність, тоді рослини, вирощені з його насіння, матимуть 
стерильні волоті. 

Лінія, при запиленні пилком якої стерильність зберігаєть-
ся, є закріплювачем стерильності.  

Батьківська лінія простого материнського гібрида не пови-
нна відновлювати фертильність. Проте в батьківському прос-
тому гібриді обидві лінії (або хоча б одна з них) повинні мати 
здатність відновлювати фертильність. 

Деякі самозапильні лінії під час схрещування із стериль-
ними формами відновлюють їхню родючість. Такі лінії явля-
ються відновниками фертильності. 

Якщо лінія або сорт не мають відновної здатності, її мож-
на викликати штучно. Для цього стерильну лінію або сорт, 
для яких добирають відновник фертильності, схрещують з 
яким-небудь відновником. Ним може бути будь-яка лінія або 
сорт, що мають таку здатність. Гібрид, що утворився при цьо-
му схрещуванні, запилюють пилком тієї форми, яку потрібно 
зробити відновником фертильності. Таке запилення рослин з 
відновленою фертильністю в подальшому повторюють протя-
гом п’яти років, поки запилювальна форма не стане повністю 
схожа на запильник. На останньому етапі роботи проводяться 
індивідуальні схрещування з самозапиленням. 

Гібриди на виробничих площах висівають насінням пер-
шого покоління, вирощеним на ділянках гібридизації спеціа-
льних насінницьких господарств. У ході використання гібридів 
на стерильній основі на ділянках гібридизації слід забезпечу-
вати відновлення фертильності рослин, які в подальшому ви-
рощуватимуться з насіння першого покоління. Гібриди на сте-
рильній основі не відрізняються за врожайністю від звичайних 
гібридів, добутих за допомогою таких самих самозапильних 
ліній. 

Головні показники, що характеризують різні форми - уро-
жайність і якість продукції. Проте ці показники дуже складні і 
визначаються багатьма окремими простішими ознаками і 
властивостями, значно змінюються під впливом різних умов 
вирощування. Щороку, на будь-якій стадії селекційного про-
цесу, треба знати, чим спричинена відмінність в урожайності і 
якості продукції різних гібридів, сортів та селекційних номерів. 

До селекційного матеріалу належать всі дібрані в процесі 
селекційної роботи номери, сорти, популяції. Відмінності в 
урожайності між ними можуть бути зумовлені різною продук-
тивністю, неоднаковою стійкістю до несприятливих погодних 
умов, ураження хворобами і пошкодження шкідниками тощо. 

Щоб усі гібриди, які передаються у виробництво, давали 
щорічно сталі високі врожаї при високій якості продукції та 

імунності до основних хвороб та шкідників, необхідно в про-
цесі виведення їх оцінювати селекційний матеріал за багать-
ма ознаками (прямими і непрямими). 

Оцінювання сортів, селекційних номерів, популяцій за 
прямими ознаками проводиться безпосередньо методом під-
рахунку, зважування, вимірювання тощо. Деякі властивості 
селекційного матеріалу оцінюються за непрямими ознаками, 
якими найчастіше є біохімічні і технологічні показники. 

Для оцінювання всіх потрібних ознак селекційних матеріа-
лів використовують два методи: польовий і провокаційний. 

Польовий метод полягає в проведенні спостережень і об-
ліку порівнюваних гібридів під час висівання їх у полі. Він за-
безпечує найбільш повну і правильну оцінку при вивченні 
будь-якого селекційного матеріалу, але цей метод потребує 
тривалого часу. 

Для прискорення всебічної оцінки селекційного матеріалу 
на стійкість різних несприятливих умов одночасно з польовим 
застосовується провокаційний метод. Суть його полягає в то-
му, що на досліджувальний селекційний матеріал в будь – 
який рік навмисне впливають тим фактором, стійкість проти 
якого потребує оцінювання. Провокаційний метод не замінює 
польового, а лише доповнює його. Та все ж, значення прово-
каційного методу оцінювання в селекційній роботі настільки 
значне, що без його використання неможливо вивести добрі 
гібриди, які б давали стійкі високі врожаї, були б стійкі до ос-
новних хвороб і шкідників кукурудзи. Багато хвороб та шкідни-
ків завдають великої шкоди, знищуючи врожай і знижуючи йо-
го якість. В різних кліматичних зонах і в різні роки хвороби ви-
являються неоднаково. При частому й значному їх поширенні 
оцінювати стійкість гібридів можна безпосередньо в полі за 
ступенем їх уражуваності. Якщо таких умов немає, вдаються 
до штучного зараження рослин, обприскуючи їх суспензією 
спор, які збирають з уражених рослин нестійких форм. Пра-
вильно оцінювати стійкість селекційного матеріалу можна 
лише при штучному ураженні чистими расами. Ступінь стійко-
сті визначають за процентом площі листків зайнятих пустула-
ми.  

Проблема створення посухостійких ліній та на їх основі гі-
бридів кукурудзи стоїть достатньо гостро, оскільки багато ра-
йонів нашої країни характеризується для цієї культури доста-
тньою кількістю тепла, але одночасно відрізняються недоста-
тньою кількістю вологи. 

Успішна селекція кукурудзи на посухостійкість можлива 
лише при достатній відомості про реакцію вихідного матеріа-
лу на нестачу вологи і високі температури та ранньої оцінки 
посухостійкості в створюваних гібридах. 

Головний критерій в оцінці посухостійкості – це ступінь по-
ниження продуктивності гібрида, сорту, лінії при посусі в порі-
внянні з продуктивністю їх в оптимальних умовах. Одержати 
такі дані можна тільки в польових умовах. Цей метод оцінки 
рахується найбільш об’єктивним і точним і проводиться в ко-
жній грунтово-кліматичній зоні. 

В процесі роботи було виділено ряд методів, а також ви-
роблені умови і прийоми їх використання, які дозволяють да-
ти всебічну і об’єктивну характеристику посухостійкості ліній і 
гібридів кукурудзи, в т.ч.: 

• визначення жаростійкості по схожості насіння після прогрі-
вання (термостування); 

• оцінка стійкості молодих рослин до прив’ялення (висадка 
насіння зразків в пластмасові посудини); 

• оцінка посухостійкості по морфологічним ознакам в польо-
вих умовах. 

Використання комплексу ознак дозволяє виявити різні біо-
типи посухостійкості рослин кукурудзи, що дуже важливо в 
селекції. В умовах Закарпаття ознаками підвищеної посухос-
тійкості являється природна низькорослість, компактність 
розташування листків на стеблі, які спостерігаються в опти-
мальних умовах вирощування. Показниками, які характери-
зують компактність рослин самозапилених ліній кукурудзи, 
являються абсолютні значення висоти рослин, висоти стебла 
над вузлом прикріплення продуктивного качана і середня до-
вжина міжвузлів. 

Важливою біологічною ознакою посухостійкості являється 
найменший розрив в часі між цвітінням волоті і викиданням 
ниток качанів більш стійких зразків в умовах засухи, проявля-
ючи протерогінію в сприятливих умовах вирощування.  
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Нове важливе джерело створення вихідного матеріалу в 
селекції кукурудзи Закарпаття – штучний мутагенез. Застосу-
вання іонізуючих випромінювань і хімічних мутагенів значно 
збільшило кількість мутацій. 

Велику цінність становлять мутації, стійкі проти грибкових 
та інших захворювань. Створення імунних гібридів – одне з 
головних завдань селекції. За допомогою іонізуючих випромі-
нювань і хімічних мутагенів усуваються окремі вади у рослин 
кукурудзи і створюються форми з господарсько-корисними 
ознаками: неполеглі, холодостійкі, скоростиглі, імунні, з під-
вищеним вмістом білка. Частіше застосовується прямий ме-
тод використання мутацій, розрахований на швидке створен-
ня вихідного матеріалу з потрібними ознаками і властивостя-
ми. Створений внаслідок мутагенезу вихідний матеріал має 
пройти через гібридизацію. Мутації можуть змінювати своє 
фенотипне вираження залежно від того, в який генотип вони 
включаються. Внаслідок схрещування якісно змінюється 
вплив окремих мутацій на розвиток багатьох ознак і власти-
востей. 

Вибір вихідного матеріалу (гібрид, лінія, популяція) для 
мутацій так само важливий, як і добір батьківських пар для гі-
бридизації. Досвід багаторічної роботи з хімічними і фізични-
ми мутагенами свідчить про те, що мутагенез є дуже цінним 
напрямом в селекції ліній кукурудзи на стійкість до хвороб та 
шкідників. Стійкість залежить від типу мутагена, концентрації, 
дози опромінення, експозиції та генотипу. 

Шляхом обробки хімічними мутагенами (етилениміном, ні-
трозо-алкілсечовиною, етилметансульфонатом та інші) ство-
рені лінії з господарсько-цінними ознаками і властивостями. 

Вивчення малих доз опромінення швидкими нейтронами 
(від 250 – 3000Р) виявило їх позитивний вплив на створення 
цінних мутацій. Особливо універсальною мутагенною ефек-
тивністю володіють дози від 250 до 1250 Р, а гамма-променів 
та рентгенівських променів - в дозах від 5 до 10 КР. 

Сумісна обробка насіння гамма-променями із фізіологічно-
активними речовинами (ПАБК і гуміти натрію) дали 26% му-
тації. Опромінення лазерами з довжиною хвилі 441.6 і 632.8 н 
м при оптимальних режимах (4 і 6 годин) дали найбільш цінні 
мутанти з комплексом господарсько-корисних ознак. 

Ефективними можна вважати комбінований вплив барв-
ника метилового синього із лазером довжиною хвилі 632.8 нм 
при 4 і 6 годинах опромінення та обробка насіння електрич-
ним полем промислової частоти – 50 Гц. 

Всі відібрані мутантні лінії знаходяться в робочій колекції 
Закарпатського інституту АПВ і з їх участю створено і ство-
рюються імунні гібриди з високою комбінаційною здатністю, 
які при порівнянні зі стандартами дають значні прирости. 

Рішенням Державної комісії по сортовивченню з 1988 року 
районовано для Закарпатської області і північних районів Мо-
лдавії трьохлінійний гібрид кукурудзи Закарпатський 101М, в 
склад якого ввійшла мутантна лінія ЗК – 1, яка раніше виділе-
на від опромінення лазером довжиною хвилі 632.8 нм на про-
тязі 60 хв. Гібрид вирощується на зерно і силос, середньости-
глий, дозріває за 125-135 днів. Стійкий до полягання та ура-
ження летючою і пухирчастою сажками. 

На 1995 рік районований мутантний гібрид фізичної при-
роди Закарпатський 381 МВ, який характеризується високою 
врожайністю, середньостиглістю, стійкістю до найбільш шкід-
ливих хвороб і шкідників кукурудзи. 

На сьогодні мутантні лінії використовуються для виведен-
ня карликових гібридів кукурудзи з міцним товстим стеблом та 
розгалуженою кореневою системою. У таких гібридів перед-
бачається підвищити жаро – та посухостійкість внаслідок 
зниження витрат поживних речовин і води на ріст стебла. Це 
дасть змогу вирощувати їх при значно більшій густоті стояння 
рослин і використовувати у повторних посівах. Майже всі му-
танти мають добру якість зерна і широко використовуються в 
гібридизації. 
РОЗДІЛ  ІІІ .  СПОСТЕРЕЖЕННЯ ,  ВИМІРИ  
ПІД  ЧАС  ПРОВЕДЕННЯ  ДОСЛІДЖЕНЬ  ТА  

ОПИС  ЛІНІЇ ,  ГІБРИДУ  
 В польовому досліді вивчається взаємодія рослин із на-

вколишнім середовищем, тобто проводиться біолого-еколо-
гічне дослідження. Рослина незмінно реагує на грунтово-
повітряне середовище і кінцевим результатом, врожаєм, дає 
сумарну відповідь на них. Необхідно знати погодні умови: 

опади, температуру повітря (високі, низькі), вологість повітря, 
сильні вітри, заморозки. До факторів зовнішнього середовища 
відносяться також і біологічні: хвороби, шкідники, бур’яни. 

Обов’язково відмічаються всі фази розвитку рослин і від-
хилення від типового їх проявлення (зміна забарвлення лист-
ків, їх відмирання, осипання зерна, випадання качанів з обго-
рток і т.п.). На протязі вегетаційного періоду проводиться 
опис ліній, гібриду. Ботанічна характеристика проводиться 
при надходженні (журнал реєстрації, журнал паспортних ві-
домостей).  
БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РІЗНОВИДНОСТЕЙ. 

Колір 
Підвид Різновидність 

Зерна - grain Квіткових лусок 
Floral glumes 

1.Alba al. Білий – white Білий – white 
2.Erythrolepis korn. Білий – white Червоний -red 
3.Rulgata korn. Жовтий -yellow Білий-white 
4.Rubropaleata korn Жовтий -yellow Червоний – red 

5. Rubropunctata korn. 
Жовтий з червоним слідом на 
місці прикріплення – yellow with 
red track into place of attachment 

Червоний – red 
 

6. Philippi korn.  Жовто-коричневий - Yellow – 
brown Білий – white 

7. Rubra bonal Червоний – red Червоний red 
8. Latericia Kulesh. 
Kozhuch. 

Цегельно – червоний – brick – 
red Білий – white 

9. Violacea korn Фіолетовий – violet Білий – white 

10.Rubrоviolacea korn. Фіолетово–червоний Violet – 
red Червоний – red 

11.Cynea korn. Чисто блакитний pure blue Білий – white 
12. Nigrа al, Чорний – black Червоний – red 

13. Dierithra korn Білий з червоною смугою – 
white with red stripe Білий – white 

14. Versicolor bonal. Жовтий з червоними смугами – 
yellow with red stripes Білий – white 

15. Alboplava korn. Різний жовтий, білий, differ-
ent,yellow, white Білий – white 

16. Nigrorubra korn. Різний, чорний, червоний – 
different, black, red.  Червоний – red 

17. Multicolor al. Різнокольоровий – multy – 
coloured Білий – white 

18. Aurantiaka, Kulesh, 
Kozhuch, Оранжевий – orange Білий – white 

19. Caesia korn Брудно – блакитний – Dirty blue Білий – white 

1) Кремениста 
Indurata Sturt 
Zhuk. 

20. Rubrocaesia korn. Брудно – блакитний – Dirty blue Червоний – red 
1. Leucodon al. Білий – white Білий – white 
2. Albaborubra corn. Білий – white Червоний – red 
3.Alboaopicula riz 
Kulesh, Kozhuch. 

З боків світло – жовтa, з гори 
біла – light yellow side,white top Червоний – red 

4. Hanthodon al Жовтий – yellow Білий – white 
5.Flavorubra korn.  Жовтий – yellow Білий – white 
6. Crococton korn. Світло – жовта – saffron Червоний – red 

7.Luteoapicularis 
Kulesh. Kozhuch. 

З боків червона, верхівка жовта 
або жовто – червона – red side, 
yellow or yellow – red top 

Білий – white 

8. Pyrodon al. Червоний – red Червоний – red 
9. Cyanodon korn Синій – dark blue  Червоний – red 

10.Striatidens korn Біла з червоними смугами – 
white with red stripes 

Червоний – red 
Білий – white 

11. Rubrovestita Біла з червоними смугами – 
white with red stripes Червоний – red 

12. Rubrostriata korn Жовта з червоними смугами – 
yelow with red stripes Білий – white 

13. Rubrovelata korn. Жовта з червоними смугами – 
yelow with red stripes Червоний – red 

2. Зубовидна 
Indentata Sturt 
Zhuk 

14. Poіkilodon korn Різний – different Червоний – red 
3). Кременисто 
– зубовидна 
Semidenta Ku-
lesh. Flint – dent 

Такі ж як у кременистого 
підвиду Indurate (Strurt., 
Zhunk a such as flint 
subspecies 

 
  

 
Зерно з дзьобоподібно загост-
реною верхівкою – grain with 
beaked sharp top  

 

1. Oryzoides korn. Білий – white Білий – white 
2. Xantornis korn. Жовтий – yellow Білий – white 

3. Poіkilornis korn. Різнокольоровий, different 
(motley) colour  Білий – white 

4. Leucornis al. Білий – white Білий – white 
5. Gracillima korn. Жовтий – yellow Білий – white 
6. Haеmatornis al. Червоний – red Червоний – red 
7. Melanornis korn. Чорний – black Білий – white 
8. Glaucornis al. Темно – синій – dасk blue Білий – white 
9. Rosea korn.  Рожевий – rose Білий – white 

4) Розлусна 
Tverta Sturt., 
Zhuk. Pop – 
corn  

10. Lilacina korn. Ліловий – violet  Білий – white 
1. Idulcis korn. Безкольорова – colour – less Білий – white 
2. Subdulcis Kulesh, 
Kozhuch. Безкольорова – colour – less Білий – white 

3. Flavodulcis korn Жовтий – yellow Білий – white 

4. Rubentidulcis korn Червонуватий (рожевий) – 
reddish (rose) Білий – white 

5. Subrubenti – dulcis, 
Kulesh Kozhuch 

Червонуватий (рожевий) – 
reddish (rose) Білий – white 

6. Rubrodulcis korn. Червоний – red Білий – white 
7. Lilacinodulcis korn. Фіолетовий – violet Білий – white 
8. Coеruleodulcis korn. Синій – blue Білий – white 
9. Atratodulcis, Kulesh, 
Kozhuch. Чорний – black Білий – white 

5. Цукрова 
Saccharata korn 

10.Striatodulcis korn. Безкольорова з червоними сму-
гами, colourless with red stripes Білий – white 
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Колір 
Підвид Різновидність 

Зерна - grain Квіткових лусок 
Floral glumes 

11. Variodulсis korn. Різний – different Білий – white 
1. Nivea Kulesh, 
Kozhuch. Білий – white Білий – white 

2. Flavocremea Kulesh, 
Kozhuch. Світло – жовтий – light yellow Білий – white 

3. Rubrollava Kulesh, 
Kozhuch 

 З боків світло червона, верхів-
ка жовта – light red side, yellow 
top 

Білий – white 

4. Atrocoerulea Kulesh, 
Kozhuch Синій – blue Білий – white 

6. Крохмалиста 
Amylacea 
Strurn, Zhuk. 

5. Subatrocoerulca 
Kulesh, Kozhuch. Синій – blue Білий – white 

1. Albaceratina Kules,. 
Kozhuch Білий – white Білий – white 

2. Luteoceratina yellow 
Kulesh, Kozhuch. Жовтий – yellow Білий – white 

3. Rubroceratina Kulesh, 
Kozhuch. Червоний – red Білий – white 

7.Восковидна 
Ceratina Kulesh, 
Zhuk. 

4. Caesioceratina Kules, 
Kozhuch.  Синій – blue Білий – white 

3.1 . БІОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ  ЗРАЗКІВ  

3 .1 .1 . ВЕГЕТАЦІЙНИЙ  ПЕРІОД  
 Фенологічні спостереження проводять окомірно, врахо-

вуючи стан рослин на ділянці та визначають повне (75% рос-
лин) проявлення фази розвитку (журнал 3). 

Занотовують дати посіву, появи сходів, волоті, квітування 
волоті, появи приймочок, стиглості зерна: молочної, воскової, 
повної (з’явлення чорного абсцизного прошарку у рубчика зе-
рна). 

Фазу стиглості зерна визначають шляхом розрізання зер-
нини з середньої частини верхнього качана у типових рослин.  

Визначають довжину наступних міжфазних періодів (кіль-
кість днів):  

• посів – сходи, 
• сходи – поява волоті, квітування волоті, поява приймочок,  
• сходи – молочна, воскова, повна стиглість зерна. 
Поява волоті – її квітування (бал) : 

 3 – квітування волоті в листових пазухах 
 5 – одночасне з’явлення волоті та її квітування  
 7 – квітування волоті наступає на 2 – 3 дні пізніше з’явлення 
волоті 
 9 – квітування волоті наступає на 4 дні та пізніше після 
з’явлення волоті.  

Квітування волоті – з’явлення приймочок (бал) : 
3 – квітування волоті наступає на 5 днів і раніше з’явлення 
приймочок (протеандрія) 
5 – квітування волоті наступає на 1 – 4 дні раніше з’явлення 
приймочок 
7 – квітування волоті наступає одночасно із з’явленням при-
ймочок  
9 – квітування волоті наступає на 1 – 5 днів та пізніше 
з’явлення приймочок (протогінія) 

ФАЗА  НАЛИВУ  ЗЕРНА  
Кількість днів від появи приймочок до воскової 

стиглості зерна (бал): 
3 – < 30 днів 
5 – 30 – 40 днів 
7 – 41 – 50 днів 
9 – > 50 днів 

СТАБІЛЬНІСТЬ  ФАЗИ  НАЛИВУ  ЗЕРНА  
Коефіцієнт екологічної пластичності (бал) : 

3 – низька – 0 – 1.0 
5 – середня – 1.1 – 2.5 
7 – висока – > 2.5 

ФАЗА  ВИСИХАННЯ  ЗЕРНА  
Кількість днів від воскової до повної стиглості зе-

рна (бал): 
3 – низька – 3 – 4  
7 – середня – 5 – 8 
9 – висока – > 8 

СТАБІЛЬНІСТЬ  ФАЗИ  ВИСИХАННЯ  ЗЕРНА  
Коефіцієнт екологічної пластичності (бал): 

3 – низька – 0 – 10.0 
5 – середня – 10.1 – 25.0 

7 – висока – > 25.0 
ГРУПУВАННЯ ЗРАЗКІВ ПО СТИГЛОСТІ ЗЕРНА 

Бал Група стиглості Група ФАО 
Кількість днів від 
сходів до повної 
стиглості зерна 

Число 
листків, 
шт. 

Сума ефектив-
них температур, 

0С 

1 Дуже ранньостигла 100 – 149 70 – 80 9 – 10 801 – 900 

2 Ранньостигла 150 – 199 81 – 90 11 – 12 901 – 100 

3 Середньорання 200 – 299 91 – 100 13 – 14 1001 – 1100 

4 Середньостигла 300 – 399 101 – 110 15 – 17 1101 – 1170 

5 Середньопізня 400 – 499 111 – 120 18 – 20 1171 – 1210 

6 Пізньостигла 500 – 599 121 – 160 21 – 22 1211 – 1280 

7 Дуже пізня 600 – 699 131 – 140 23 – 25 1281 – 1300 

 Облік фенотипової та генотипової мінливості фаз розвит-
ку рослин ведеться шляхом визначення коефіцієнтів варіації 
та екологічної пластичності по результатах багаторічного ви-
вчення зразків (Методичні рекомендації по екологічному сор-
товипробуванню кукурудзи, 1987). Зразки ґрупуються по ста-
більності цих ознак. 

 Довжина вегетаційного періоду являється найбільш еко-
логічно мінливою ознакою. 

3.2 . РЕАКЦІЯ  ЗРАЗКІВ  НА  УМОВИ  СЕРЕДОВИЩА  
(ЖУРНАЛ  4 .5) .  

3 .2 .1 . РЕАКЦІЯ  ЗРАЗКІВ  НА  ЗНИЖЕНУ  ТЕМПЕ-
РАТУРУ  У  ВЕСНЯНИЙ  ПЕРІОД  

 Оцінка по строках з’явлення сходів. 
1 – дуже низька – на 5 днів та більше пізніше холодостійкого 
сорту 
3 – низька – на 1 – 4 дні пізніше стандарту 
5 – середня – одночасно зі стандартом 
7 – висока – на 1 – 4 дні раніше стандарту 
9 – дуже висока – на 5 днів та більше раніше стандарту  

СТАБІЛЬНІСТЬ  З ’ЯВЛЕННЯ  СХОДІВ  
 Коефіцієнт екологічної пластичності. 

1 – дуже низька – 51 – 100 
3 – низька – 31 – 50 
5 – середня – 21 – 30 
7 – висока – 6 – 20 
9 – дуже висока – 0 – 5  

 Сума ефективних температур за період “посів – 
сходи”, 0 С 
3 – низька – 241 – 4500 С 
5 – середня – 196 – 2400 С 
7 – висока – 75 – 1950 С 

ДРУЖНІСТЬ  З ’ЯВЛЕННЯ  СХОДІВ  
 Одночасність появи сходів на ділянці, % (окомі-

рно). 
3 – низька – 0 – 50  
5 – середня – 51 – 74  
7 – висока – 75 – 100 

Швидкість початкового росту (окомірно, бал). 
3 – низька – 1 – 3  
5 – середня – 4 – 5  
7 – висока – 6 – 9  

 Холодостійкість зразків (комплексна оцінка, 
бал). 
1 – дуже низька – 1 – 2 
3 – низька – 3 – 4  
5 – середня – 5 – 6  
7 – висока – 7 – 8  
9 – дуже висока – 9 – 10 

3.2 .2 . РЕАКЦІЯ  ЗРАЗКІВ  НА  ПОСУХУ  
 Стан рослини на фоні природної посухи (окомір-

на оцінка). 
1 – рослини зів’яли та засихають  
3 – втрата тургору (прив’ялення рослин) 
5 – втрата тургору, швидке його відновлення 
7 – рослини не пригнічені 
9 – стан рослин дуже добрий 

СТАБІЛЬНІСТЬ  КІЛЬКОСТІ  КАЧАНІВ  НА  
РОСЛИНІ  

 Коефіцієнт екологічної пластичності. 
1 – дуже низька – 1.0 – 1.5 
3 – низька – 0.6 – 0.9  
5 – середня – 0.4 – 0.5 
7 – висока – 0.2 – 0.3  
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9 – дуже висока – 0 – 0.1 
СТАБІЛЬНІСТЬ  МАСИ  КАЧАНА  

 Коефіцієнт екологічної пластичності. 
3 – низька – > 20 
5 – середня – 11 – 20 
7 – висока – 0 – 10 

СТАБІЛЬНІСТЬ  МАСИ  1000 ЗЕРЕН  
 Коефіцієнт екологічної пластичності.  

3 – низька – > 25 
5 – середня – 11 – 25 
7 – висока – 0 – 10 

 Череззерниця качанів (окомірно, %). 
1 – дуже низька – > 50 
3 – низька – 31 – 50  
5 – середня – 11 – 30  
7 – висока – 6 – 10  
9 – дуже висока – 0 – 5  
СТАБІЛЬНІСТЬ  ЗЕРНОВОЇ  ПРОДУКТИВНОСТІ  

 Коефіцієнт екологічної пластичності. 
3 – низька – > 25 
5 – середня – 11 – 25 
7 – висока – 0 – 10 

СТАБІЛЬНІСТЬ  ОЗЕРНЕННЯ  КАЧАНІВ  
  Коефіцієнт екологічної пластичності. 

1 – дуже низька – 25 – 100 
3 – низька – 16 – 25  
5 – середня – 11 – 15  
7 – висока – 6 – 10  
9 – дуже висока – 0 – 5  

Опушеність стебла та листків. 
3 – відсутнє  
5 – слабке  
7 – середнє  
9 – сильне  

 Посухостійкість (комплексна оцінка, бал). 
1 – дуже низька – 1 – 2  
3 – низька – 3 – 4  
5 – середня – 5 – 6  
7 – висока – 7 – 8  
9 – дуже висока – 9 – 10 

3.2.3.  РЕАКЦІЯ  ЗРАЗКІВ  НА  КИСЛОТНІСТЬ  
ГРУНТУ  (КОМПЛЕКСНА  ОЦІНКА ,  БАЛ).  

1 – дуже низька – рослини прив’ядають, засихають 
3 – низька – рослини пожовклі, пригнічені 
5 – середня – рослини злегка пригнічені 
7 – висока – рослини не пригнічені 
9 – дуже висока – стан рослин задовільний 

3.2.4.  СТІЙКІСТЬ  ЗРАЗКІВ  ДО  ШКІДНИКІВ   
ТА  ХВОРОБ  

3.2.4.1.  ПОШКОДЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  ДРОТЯНИ-
КОМ  (У  ВІДСОТКАХ  УШКОДЖЕНИХ  РОСЛИН  ДО  

ЗАГАЛЬНОЇ  КІЛЬКОСТІ)  
Група стійкості 

1 – дуже низька – > 50 
3 – низька – 26 – 50  
5 – середня – 11 – 25  
7 – висока – 6 – 10  

Дротяники – це личинки жуків – коваликів (Elateridae). Тіло 
у них червоподібне, тонке, тверде і блискуче, від жовтого до 
червоно – бурого кольору, має циліндричну форму, з трьома 
парами однаково розвинутих ніг. Довжина дорослої личинки 
досягає 25 мм і більше. 

 Весь розвиток дротяників відбувається в ґрунті й триває 
протягом 3 – 5 років. Дротяники пошкоджують висіяне насіння 
і сходи. В насінні вони вигризають ходи або виїдають його по-
вністю, залишаючи пусту оболонку. У сходів перегризають 
або підгризають проростки, в результаті чого вони жовтіють і 
гинуть. Пізніше личинки пошкоджують кореневу систему і під-
земну частину стебла. В засушливі роки дротяники живляться 
всередині молодих рослин, що призводить до сильного від-
ставання в рості. В цьому випадку значно знижується продук-
тивність рослин, так як вони в більшості випадків не утворю-
ють качанів. 

 Інтенсивність пошкодження насіння і молодих рослин 
дротяниками різна по рокам. В умовах затяжної холодної вес-

ни шкодочинність дротяників значно менша, ніж в умовах 
дружньої короткої весни з ранніми строками сівби і ранньою 
активацією діапазуючих личинок. Шкодочинність дротяників 
більша на бідних органічними речовинами ґрунтах, при недо-
статньому зволоженні, якщо попередником кукурудзи були 
кормові трави. 

3.2 .4 .2 .  ПОШКОДЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  ШВЕДСЬКОЮ  
МУХОЮ  (У  ВІДСОТКАХ  УШКОДЖЕНИХ  РОСЛИН  ДО  
ЗАГАЛЬНОЇ  КІЛЬКОСТІ)  

Група стійкості. 
1 – дуже низька – > 50 
3 – низька – 26 – 50  
5 – середня – 11 – 25  
7 – висока – 6 – 10 

 Значну шкоду посівам кукурудзи може завдавати шведсь-
ка муха – Oscinella frit L. Доросла комаха чорного кольору, 
черевце знизу світло – жовте, крила прозорі, довжина 1.5 – 2 
мм. Дорослі личинки білувато – жовті, циліндричної форми, 
спереду загострені, ззаду заокруглені, довжина 3 – 4 мм. 

 Виліт мух весною співпадає з появою сходів кукурудзи. 
Самки відкладають яйця на молоді рослини і через 5 – 7 днів 
виходять личинки, які проникають всередину стебла. Личинки 
пошкоджують ніжні і ще скручені в трубку листки. В залежнос-
ті від періоду зараження рослин, напрямів ходів, кількості ли-
чинок в одній рослини і ступеня пошкодження конусу нарос-
тання змінюється зовнішній вигляд пошкоджень шведською 
мухою. Часто листя має сліди пошкоджень лише на верхівко-
вій їх частині у вигляді невеликих округлих вигризів різного ді-
аметру. На листках можуть зустрічатися витягнуті вздовж 
розриви різної ширини. Якщо личинки лише слабо надгриза-
ють звернуті в трубочку верхівки листків, то останні часто 
склеюються липкою пасокою що виділяється рослиною. При 
цьому утруднюється розвертання листків, що викликає викри-
влення рослин і утворення петель. 

 В багатьох випадках ушкодження листків супроводжуєть-
ся вкороченням міжвузлів, внаслідок чого уражені рослини 
значно відстають в рості. Знищення личинкою точки росту 
призводить до зупинки росту головного стебла і формування 
пасинків. 

 Зараження сходів кукурудзи шведською мухою спостері-
гається починаючи з появи шилець і до появи у рослин 4 – 5 
листків. 

 Облік пошкодження кукурудзи шведською мухою прово-
дять в фазі 5 – 6 листків. При цьому визначають загальний 
процент ушкодження шкідниками рослин, а також завдану ро-
слинам шкоду по ступенях. 

В стійкості кукурудзи до шведської мухи визначальним 
фактором являється швидкість її росту на ранніх етапах орга-
ногенезу. Ранньостиглі сорти кукурудзи пошкоджуються силь-
ніше, так як темпи росту листків у них уповільнені, личинки 
легко досягають конусу наростання. Холодостійкі зразки куку-
рудзи пошкоджуються в меншій мірі, ніж не холодостійкі. Зра-
зки зубовидної кукурудзи характеризуються, як правило, 
більш швидким початковим ростом порівняно із зразками 
кременистої кукурудзи і тому менше пошкоджуються личин-
ками шведської мухи. Найбільш сильно потерпають від шкід-
ника рисові і цукрові сорти.  

3.2.4.3.  ПОШКОДЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  КУКУРУ-
ДЗЯНИМ  МЕТЕЛИКОМ  (У  ВІДСОТКАХ  УШКО -
ДЖЕНИХ  РОСЛИН  ДО  ЗАГАЛЬНОЇ  КІЛЬКОСТІ)  
Група стійкості 

1 – дуже низька – >50 
3 – низька – 26 – 50  
5 – середня – 16 – 25  
7 – висока – 6 – 15 
9 – дуже висока – 0 – 15 

 Кукурудзяний стеблевий метелик (Pyrausta nubilalis Hb.) 
часто завдає значної шкоди посівам кукурудзи. 

 Гусениця жовто – сіра з рожевим відтінком і темною сму-
жкою вздовж спини, а голова, потиличний та анальний щитки 
бурі. Довжина дорослої гусениці близько 25 мм. 

 Молоді гусениці з’являються на посівах в кінці червня, що 
співпадає з появою у рослин кукурудзи 8 – 9 – го листка. Жи-
вляться листками, а пізніше вигризають листову піхву і сере-
дню жилку, вбуравлююься в стебло. Із – за виїдання серце-
вини жилок спостерігаються обламування середніх жилок ли-
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стків. З початком цвітіння гусениці забираються в ніжку волоті 
і живляться там. Зламані гілочки волоті являються однією із 
найхарактерніших ознак присутності гусениць кукурудзяного 
метелика в рослині. В серцевині стебла гусениці пошкоджу-
ють судинно-волокнисті пучки, які проводять воду і поживні 
речовини, необхідні для нормального розвитку рослин . Такі 
пошкодження нижче прикріплення качана призводять до зна-
чного зниження урожаю. В місця ушкодження в рослину про-
никають збудники хвороб, які руйнують внутрішню частину 
стебла. Гусениці пошкоджують також ніжку і стрижень качана, 
живляться нитками, обгортками, зернівками. Зимують гусени-
ці кукурудзяного метелика всередині уражених рослин, тому 
заорювання рослинних решток веде до загибелі значної час-
тини гусениць. 

3.2 .4 .4 .  УШКОДЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  БАВОВНИКО -
ВОЮ  СОВКОЮ  (У  ВІДСОТКАХ  УШКОДЖЕНИХ  РОС-
ЛИН  ДО  ЗАГАЛЬНОЇ  КІЛЬКОСТІ)  

Група стійкості. 
1 – дуже – низька – > 50 
3 – низька – 26 – 50 
5 – середня – 16 – 25  
7 – висока – 6 – 15  
9 – дуже висока – 0 – 5  

 Останніми роками спостерігається наростання чисельно-
сті та шкодочинності совок унаслідок збігу сприятливих пого-
дних умов. На відміну від інших видів, розвиток та розмно-
ження бавовникової совки не обмежують надмірно високі 
денні температури (понад 28°С) та низька відносна вологість 
повітря (30 – 40 %). 

 Бавовникова совка (Chloridea armigera Нв.) – це метелик 
у розмаху крил 30 – 40 мм з світло – бурими передніми кри-
лами, задні крила світліші від передніх з темною плямою по-
середині. Гусениці з мінливим забарвленням: світло – жовті, 
бурі чи фіолетові; все тіло їх у дрібних шипиках, з переривча-
сто – звивистими лініями, такі ж смужки на боках. Довжина 
дорослої гусениці близько 40 мм. Лялечка червонувато – ко-
ричнева з двома тонкими шипиками на кінці черевця, довжина 
15 – 20 мм. 

 Бавовникова совка зимує в стадії лялечки в ґрунті на гли-
бині 3 – 7 см. Виліт метеликів з лялечок починається на поча-
тку травня, масовий літ буває в червні. Метелики відкладають 
яйця по одному на різні культурні та дикі рослини, а також на 
волоті, нитки та обгортки качанів кукурудзи. Одна самка може 
відкласти в середньому 500 – 1000 яєць. Молоді гусениці жи-
вляться пиляками та нитками. Починаючи з 2 – 3 -го віку, вони 
вгризаються у верхівки качанів і об’їдають зерна зеленої та 
молочної стиглості, глибоко проникаючи за обгортки качанів. 
Після закінчення живлення гусениці прогризають у качанах 
круглий отвір і ховаються в землю для закуклювання. Шкідник 
дає три покоління на рік. 

Сприятливі умови для живлення гусениць бавовникової 
совки створюються при розтягнутих строках сівби кукурудзи. 
Більше пошкоджуються посіви пізніх строків сівби. 

 При порівнянні гібридів кукурудзи, що мають різні типи 
обгорток, відмічено, що качани, які захищені довгою і щільно-
прилягаючою обгорткою, в меншій мірі пошкоджуються баво-
вниковою совкою. 

3.2 .4 .5 .  ПОШКОДЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  ЗАХІДНИМ  
КУКУРУДЗЯНИМ  ЖУКОМ  (У  ВІДСОТКАХ  УШКО -
ДЖЕНИХ  РОСЛИН  ДО  ЗАГАЛЬНОЇ  КІЛЬКОСТІ)  

 Пошкодження імаго при монокультурі кукурудза, 
шт./рослину (Бертолон, Бісмарк, Угорщина). 

Група стійкості. 
 1 – висока – 1  
 2 – середня – 5  
 3 – низька – 10 

 Пошкодження личинками кореневої системи (за шкалою 
Іова, США) 

Група стійкості. 
 1 – дуже висока – немає або ледь помітне пошкодження 
 2 – висока – добре помітне пошкодження 
 3 – середня – погризено 1 – 3 корінці на 3,5 см 
 4 – нижче середнього – відмирання корінців 1 – го ярусу 
 5 – низька – відмирання корінців і другого ярусу 
 6 – дуже низька – відмирання корінців і третього ярусу 

Західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera virgifera Le 
Cоnte) – небезпечний карантинний шкідник кукурудзи. На те-
риторії України жука вперше виявлено в 2001 році на Закар-
патті. Результати моніторингу карантинної служби показують, 
що відбувається природне розповсюдження шкідника зі Сло-
ваччини, Угорщини і Румунії на територію Закарпатської ни-
зовини. Для власного виявлення та ідентифікації жука слід 
звертати увагу на характерні ознаки пошкодження рослин ку-
курудзи личинками і жуками та їх морфологічні особливості. 

 Личинки жука тонкі, до 10 – 13 мм завдовжки, наприкінці 
живлення, білі чи жовто-білі з темною невеликою головою, 
трьома парами грудних ніг і виразним темним анальним щит-
ком (пластинкою) у вигляді латинської літери V, що є діагнос-
тичною ознакою. Личинки живуть у ґрунті на корінні кукурудзи, 
обгризаючи їх у молодому віці ззовні, а в старшому – вгриза-
ються в товсті корені і підземну частину стебла, вигризаючи в 
них ходи. Погризені корені відмирають, рослини в’януть, ви-
лягають, вигинаються у вигляді гусячої шиї і не формують ка-
чанів чи цілком гинуть. Рослини з погризеним корінням легко 
висмикуються з ґрунту. Полягання і відмирання рослин спо-
стерігається при пошкодженні понад 50% коренів, що може 
спричинити понад 25 личинок на 1м² . Після 3 – 4 тижнів жив-
лення личинки заляльковуються у ґрунті на глибині до 20 см. 
На початку цвітіння кукурудзи відбувається масовий виліт жу-
ків. 

 Жуки 4 – 7 мм завдовжки з овальним жовто-бурим тілом і 
трьома чорними смугами, що у самок іноді мають вигляд пун-
ктирних крапок, а у самців зливаються в одну смугу в задній 
частині. 

 Жуки часто скупчуються в пазухах листків або біля їх ос-
нови. Живлячись листям, жуки вигризають паренхіму між жи-
лками, що нагадує пошкодження хлібної п’явиці. На волоті ку-
курудзи жуки виїдають пильники, що значно зменшує кількість 
пилку, а на качанах з’їдають чи перегризають нитки приймо-
чок маточки. Перегризені нитки осипаються і добре помітні на 
грунті біля пошкоджених рослин. Внаслідок пошкодження ни-
ток не відбувається запилення і качани залишаються пусто-
зерними чи спостерігається дуже рідка озерненість. Крім того, 
в період наливання – молочної стиглості зерна жуки прогри-
зають оболонки оголених на верхівках качанів зерен, виїда-
ють їх вміст. 

 Недобір зерна кукурудзи від пошкоджень жуками спосте-
рігається при чисельності 5 – 10 жуків на 1 рослину. При ме-
ншій чисельності шкода від них може бути непомітною, проте 
при чисельності 0.5 – 1 жук на рослину самки відкладатимуть 
яйця в грунт і створюватиметься значна загроза від личинок 
при повторному висіванні кукурудзи на цьому ж полі наступ-
ного року. Тому найефективнішим заходом у боротьбі із захі-
дним кукурудзяним жуком є заборона вирощування кукурудзи 
в монокультурі. 

 Виявлення імаго жука проводять за допомогою феромон-
них пасток з середини червня – початку липня до початку жо-
втня. Моніторинг личинок здійснюють за пошкодженням коре-
невої системи за 1 – 6 бальною шкалою. Також обліковують 
вилягання рослин.  

 3 .2 .4 .6 .ПОШКОДЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  ЗЛАКОВИМИ  
ПОПЕЛИЦЯМИ  

 Листя кукурудзи пошкоджує комплекс різних видів попе-
лиць: черемхова (Rhopalosiphum padi L), звичайна злакова 
(Toxoptera graminum Poud.), кукурудзяна (Rhopalosiphum 
maydis Fitch.) волосата кукурудзяна (Sipha maydis Pass). 

 Перші крилаті самки попелиць з’являються на кукурудзі в 
фазі 4-5 листків. В цей період їх чисельність незначна. Окремі 
особини попелиць розміщуються, в основному, в пазухах лис-
тків. В процесі вегетації кукурудзи крилаті самки відроджують 
безкрилих личинок, які, розмножуючись партеногенетично, 
утворюють величезні колонії. До початку викидання волотей 
чисельність попелиць досягає максимуму. В цей період коло-
нії розміщуються, в основному, на чоловічих суцвіттях і при-
лягаючих до них листках, а також на верхній частині стебел. З 
початком формування зернівок колонії попелиць концентру-
ються на качанах, вони висмоктують сік з ніжок качанів, обго-
рток, рилець і молодих зерен. 

 В результаті пошкодження чоловічих суцвіть кількість пи-
лку на них значно зменшується. Клейкі екскременти попе-
лиць, що іноді суцільним шаром покривають волоті, заважа-
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ють викиданню пильників, що веде до часткового або повного 
безпліддя рослин.  

 Живлячись на нитках качанів, попелиці висмоктують сік із 
рилець, в результаті чого вони засихають, а це приводить до 
череззерниці.   

3.2 .4 .7 .  ПОШКОДЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  БЛІШКАМИ .  
 Хлібна смугаста блішка (Phyllotreta vіttula Redt.) – це ма-

ленькі жуки довжиною 1,5-2 мм, надкрилля у них чорного ко-
льору з жовтою смужкою вздовж кожного. 

 Жуки пошкоджують епідерміс і верхні шари паренхіми на 
листках. Пошкодження помітні у вигляді прозорих смужок і 
довгастих плям; при сильному пошкодженні нижні листки за-
сихають. 

 Найбільшої шкоди блішки завдають при сухій і жаркій по-
годі до цвітіння кукурудзи.  

3.2 .4 .8 .  УРАЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  КОРЕНЕВИМИ  І  
СТЕБЛОВИМИ  ГНИЛЯМИ  (У  ВІДСОТКАХ  УРАЖЕНИХ  
РОСЛИН  ДО  ЗАГАЛЬНОЇ  КІЛЬКОСТІ)  

Група стійкості. 
1 – дуже низька – >50 
3 – низька – 26 – 50  
5 – середня – 11 – 25  
7 – висока – 6 – 10 
9 – дуже висока – 0 – 5 

Ця шкала може дещо видозмінюватися в залежності від 
екологічних умов року. В епіфітотійні роки ураженість рослин 
у всіх групах стійкості підвищується майже в 2 рази, а в роки 
депресії різко зменшується, але закономірність по групам 
зберігається. 

 На території України, в тому числі і на Закарпатті, вияв-
лено 8 типів стеблової гнилі. Шкодочинність хвороби прояв-
ляється в зниженні врожайності ушкоджених рослин та їх по-
ляганні. 

 Збудниками стеблової гнилі є гриби родів Fusarium, 
Nigrospora, Sclerotinia, а у вологі теплі роки Helmitosporium, а 
також бактерії Bakterium, Pseudomonаs i Erwinia. 

 Частіше зустрічається суха стеблова гниль, яка уражує 
кукурудзу в другій половині літа. Розрізняють фузаріозну 
гниль, яка, найбільш поширена на Закарпатті. Вона, звичайно, 
проявляється на нижніх 2 – 3-х вузлах і міжвузлях у вигляді 
бурих плям різної форми, що у вологу погоду вкриваються бі-
ло – рожевим нальотом. Тканина міжвузля трухлявіє, виси-
хає, в ній утворюються порожнечі, судинні пучки розщеплю-
ються вздовж і легко відстають один від одного. 

 Вугільна гниль характеризується побурінням або зне-
барвлюванням нижньої частини стебла і кореня. Під епідер-
місом ураженої частини з’являються розкидані по стеблу дрі-
бні чорні склероції у вигляді крапок, а паренхіма серцевини 
майже повністю руйнується. 

 Біла гниль проявляється на нижній частині стебла у ви-
гляді великих темних плям з білим пухнастим нальотом. В 
нальоті і всередині уражених стебел утворюються темно – 
коричневі (з білим вмістом) склероції розміром до 1 см в діа-
метрі. 

 Гельмінтоспоріозна гниль проявляється на підзем-
ному і надземному міжвузлях у вигляді плям зеленуватого 
або бурого кольору з облямівкою, нерідко штрихуватими сму-
гами. Паренхіма серцевини залишається майже не зруйнова-
на. 

При нігроспоріозній гнилі стебло розм’якшене, паренхі-
ма частково зруйнована, поверхня стебла має брудно – сірий 
або синюватий відтінок. Під епідермісом, що легко відділяєть-
ся від лубу, видно спори у вигляді сажкового нальоту. 

 Мокру стеблову гниль спричиняють бактерії у роки з 
надмірними опадами і високими температурами повітря в пе-
ршій половині літа. Уражує вона рослини кукурудзи в першій 
половині вегетації до викидання волотей. Зовнішні ознаки 
хвороби – утворення біля основи піхв нижніх листків розплив-
чатих плям. Стебла під такими плямами вдавлені, мокрі, 
розм’якшені, з гнилим запахом.  

 Зараженню стебловими і кореневими гнилями сприяють 
пошкодження рослин комахами і механічні поранення під час 
догляду за посівами. 

 Стійкість рослин до ураження визначають, проводячи об-
лік за трьома ступенями ураження: 

•  хворі рослини полягли самостійно; 

•  хворі рослини стоять, але полягають при легкому нажимі 
руки на рівні продуктивного качана; 

•  рослини не полягають під нажимом руки і пружинять. 
Стійкими рахують форми, що пружинять; до нестійких від-

носять рослини, які самі полягли, а також надломились під 
легким нажимом руки.  

Оцінку стійкості до стеблових гнилей проводять в динаміці 
– в фазі повної фізіологічної стиглості зерна, а також після 10, 
20, 30 днів перестою і при збиранні. 

 Для попереднього визначення стійкості проти кореневих 
гнилей у фазі 3 – 4 листків рослини викопують і визначають 
відсотки і ступінь ураження проростків за такою шкалою: 
1- слабке ураження у вигляді побуріння зародкових корінців і 

частини мезокотиля; 
2- середнє ураження – побуріння охоплює корінці, весь мезо-

котиль і перший підземний вузол, але вторинні корінці розви-
ваються; 
3- сильне ураження – зародкові корінці відмирають, побурін-

ня охоплює мезокотиль і перший вузол, поширюється вище, 
проростки гинуть до виходу на поверхню або зразу ж після їх 
з’явлення. 

3.2 .4 .9 .  УРАЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  ПІВНІЧНИМ  ГЕЛЬ-
МІНТОСПОРІОЗОМ  (БАЛ)  

Група стійкості 
1 – дуже низька – дуже сильне ураження (90%) поверхні лис-

тків; 
2 – низька – сильне ураження; поширюється з нижніх і сере-

дніх листків на верхні;  
3 – середня – багаточисленні ураження на нижніх листках та 

деяке їх число на листках середнього ярусу; 
4 – помірна – незначне ураження, помірне число уражень на 

нижніх листках;  
5 – висока – декілька уражень, розсіяних на нижніх листках; 
6 – дуже висока – 1 – 2 ураження на нижніх листках. 

 Збудником хвороби є гриб Helminthosporium turcicum 
Pass. Північний гельмінтоспоріоз уражує листя, листові піхви, 
стебла, обгортки качанів кукурудзи. Прояв хвороби почина-
ється за появи маленьких білястих плям, спочатку діаметром 
0,5 – 1мм, що поступово збільшується. Причому ріст їх в дов-
жину відбувається інтенсивніше, ніж у ширину. Білястий колір 
плям зберігається від 3 до 8 діб. За цей період плями стають 
завдовжки 2-10 см і завширшки 0,5 – 1,5 см. З розвитком хво-
роби колір плям поступово стає бурувато-жовтим з темно – 
коричневою або червонуватою каймою. У центрі плями з ни-
жньої сторони з’являється темнувато – оливковий наліт, що 
складається з спороношення гриба. Згодом плями збільшу-
ються, часто зливаються і охоплюють майже всю пластинку 
листка, внаслідок чого листки засихають і відмирають. Розви-
ток гельмінтоспоріозу звичайно починається на нижніх лист-
ках і поступово охоплює верхні. 

Гельмінтоспоріоз на рослинах починає з’являтись під час 
цвітіння кукурудзи, а іноді раніше. В роки, коли перша поло-
вина літа дуже волога, хвороба нерідко розвивається ще до 
цвітіння, спричиняючи не лише зменшення асиміляційної по-
верхні листків, але і часткове їх засихання. Це призводить до 
значного зниження якості зеленої маси, призначеної на силос 
і до недобору качанів, які під впливом хвороби недорозвива-
ються . В посушливі роки хвороба виникає наприкінці вегета-
ції на нижніх листках і пригнічує рослину значно менше. 

 3 .10  УРАЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  ПІВДЕННИМ  ГЕЛЬМІ-
НТОСПОРІОЗОМ .  

 Група стійкості зразків визначається за шкалою, приведе-
ною для північного гельмінтоспоріозу.  

Збудником хвороби являється гриб Helminhosporium 
maydis Nisicado et Miyake. 

 Для розрізнення північного і південного гельмінтоспоріозу 
однією з діагностичних ознак є кількість і розмір плям на од-
ному листку. В результаті ураження північним гельмінтоспорі-
озом кількість плям на одному листку невелика і не переви-
щує 12 штук, а кількість плям при ураженні південним гельмі-
нтоспоріозом нерідко доходить на кожному листку до 300 – 
400 і вони значно менші. Краї плям нерідко бувають парале-
льними, що пояснюється тим, що боковому розростанню гри-
ба заважають судинні пучки листка. 

 Південний гельмінтоспоріоз викликає на листках кукуру-
дзи округлі плями діаметром 0,5 мм, які потім збільшуються 
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до 15 мм завдовжки і від 1 до 3 мм завширшки. Плями бува-
ють коричнево-жовтого кольору з червоно – бурою облямів-
кою з ледь помітним сажковим нальотом із конідієносців та 
конідій гриба. Як правило, нижні листки бувають уражені хво-
робою сильніше, ніж верхні. При сильному розвитку хвороби 
плями досить густо вкривають листкову пластинку, зливають-
ся між собою і призводять до засихання всієї рослини. 

 Південний гельмінтоспоріоз крім листя уражує ще й воло-
ті та качани кукурудзи. На зернах спочатку з’являється ніжний 
сірувато – коричневий наліт, що поступово темнішає і стає 
майже чорним. Качани сильно уражених рослин відрізняють-
ся недорозвиненістю, легкою вагою і нещільним розміщенням 
зерен на стрижні, а зерно – щуплістю та зморщеністю. Стри-
жень хворих рослин звичайно буває в’ялим, внаслідок чого 
качан легко згинається. 

3.2 .4 .10. УРАЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  ПУХИРЧАСТОЮ  
САЖКОЮ  (У  ВІДСОТКАХ  УРАЖЕНИХ  РОСЛИН  ДО  
ЗАГАЛЬНОЇ  КІЛЬКОСТІ)  

Група стійкості. 
1 – дуже низька – >50 
3 – низька – 26 – 50  
5 – середня – 11 – 25  
7 – висока – 6 – 10 
9 – дуже висока – 0 – 5 
Ступінь ураження рослин пухирчастою сажкою 

(%). 
 Качана стебла 

3 – низька – > 10 > 25 
5 – середня – 6 – 10 11 – 25 
7 – висока – 0 – 5 0 – 10  

 Збудником пухирчастої сажки є гриб Ustilago zeae Ung., 
який при достиганні утворює величезну кількість хламідоспор. 
У масі хламідоспори чорно – оливкові, а поодинокі під мікро-
скопом – жовто – коричневі, кулясті, з сітчастим візерунком і 
великими щетинками. 

 Проявляється пухирчаста сажка на качанах, волотях, 
стеблах, репродуктивних органах, листках і повітряних коре-
нях. Характерною особливістю хвороби є утворення пухиро-
подібних здуттів, різних за розміром – від невеликих до 15 см і 
більше в діаметрі. Розвиток здуття починається з блідої, злег-
ка припухлої плями, що поступово розростається і перетво-
рюється у велике жовно, заповнене спочатку білою м’якоттю, 
а пізніше сірувато – білою або рожевою слизовою масою, яка 
потім перетворюється на чорно – оливкові скупчення спор, що 
розпилюються. Найбільші здуття бувають на качанах і стеб-
лах. На листках хвороба проявляється у вигляді дрібних по-
товщених зморшок, здебільшого вздовж середньої жилки. 

 Перші ураження проявляються біля піхв листків, іноді бі-
ля повітряних коренів, розміщених на стеблі, а пізніше на ли-
стках, волоті й качанах. За вегетаційний період гриб може да-
ти 3 – 4, а іноді і 5 поколінь, чим і пояснюється сильний прояв 
захворювання до початку збирання кукурудзи.  

3.12. УРАЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  ЛЕТЮЧОЮ  САЖКОЮ  
(У  ВІДСОТКАХ  УРАЖЕНИХ  РОСЛИН  ДО  ЗАГАЛЬНОЇ  
КІЛЬКОСТІ) .   

Група стійкості. 
1 – дуже низька – >50 
3 – низька – 26 – 50  
5 – середня – 11 – 25  
7 – висока – 6 – 10 
9 – дуже висока – 0 – 5 

 Збудником хвороби є гриб Sorosporium reilianum (Kubn). 
Mc.Alpine. Уражує тільки суцвіття – качани і волоті. Проростки 
кукурудзи заражаються летючою сажкою з початку пророс-
тання насіння до появи сходів на поверхні грунту. Температу-
ра грунту 18 – 22º на глибині заробки насіння і низька її воло-
гість протягом 12 – 16 днів після сівби сприяють інтенсивному 
зараженню проростків летючою сажкою. Патоген проростає в 
підземній частині рослини і поширюється по ній догори. Хво-
роба проявляється під час цвітіння: волоті частково, а іноді 
цілком перетворюються в чорну порошнисту масу, а качани 
повністю редукуються в чорну грудку спор. Часті випадки, ко-
ли уражуються тільки качани, а волоті залишаються здорови-
ми. Уражені рослини не плодоносять і схильні до надмірної 
кущистості і карликовості. За зовнішнім виглядом летюча саж-

ка відрізняється від пухирчастої тим, що у неї спорові скуп-
чення сухі і не мають оболонки.  

Спека й суха погода в період вегетації, особливо під час 
утворення і розвитку генеративних органів, сприяє патологіч-
ному процесу летючої сажки в інфікованих рослинах. 

 Джерелом поширення хвороби є спори, що пристали до 
зернівок кукурудзи під час збирання і молотьби, а також спо-
ри, що потрапили в грунт і на кукурудзяні післязбиральні реш-
тки. 

 Шкодочинність летючої сажки проявляється не тільки в 
недоборі зерна через ураження качанів, але і в скритих втра-
тах, пов’язаних з випаданням проростків, низькорослістю ро-
слин і недорозвиненістю качанів. 

3.13. УРАЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  ІРЖЕЮ .  
Ступінь ураження рослин іржею. 

0 – хвороба відсутня; 
1 – ураження 1/3 всієї площі листя рослини; 
2 – ураження до 2/3 площі листових пластинок; 
3 – ураження більше 2/3 всієї площі листків рослин. 

 Збудником іржі кукурудзи є гриб Puccinia sorghi Schw. 
Хвороба проявляється на листках і іноді на стеблах кукурудзи 
в другій половині вегетації рослин. На початку захворювання 
на листках з’являються ледь помітні безладно розміщені світ-
ло – жовті плями, на яких потім утворюються коричневі про-
довгуваті пустули довжиною 1 мм, прикриті епідермісом. З ча-
сом епідерміс розривається, пустули оголюються і з них роз-
літаються уредоспори. Під кінець вегетації кукурудзи на лист-
ках вдруге з’являються пустули, більші за розміром, чорні, 
розміщені у вигляді лінійних довгастих плям. 

За літній період гриб може дати 3 – 4 покоління уредос-
пор. 

Шкідливість іржі проявляється в передчасному висиханні 
листків кукурудзи, внаслідок чого качани недорозвиваються і 
в них утворюється щупле зерно. 

 Підвищену стійкість проти іржі мають сорти зубовидної 
кукурудзи.  

3.14. УРАЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  ВІРУСНИМИ  ХВОРО -
БАМИ .  

 Вірусні хвороби кукурудзи вивчені значно менше, ніж інші 
хвороби цієї рослини. 

 Смугастість (штрихуватість) кукурудзи. Збудником хво-
роби є вірус – Maize streak virus, переносчиком якого є цикад-
ки. Штрихуватість проявляється спочатку на нижніх частинах 
молодих листків у вигляді маленьких (0,5 – 1 мм) слабо жов-
тих плям. Потім ураження розповсюджується на всю основу 
листка, переходить на інші листки і набуває вигляду перерив-
частих хлоротичних полос, розміщених вздовж жилок. Довжи-
на полос варіює від декількох міліметрів до декількох санти-
метрів.  

 Закуклювання проявляється у вигляді мозаїки листків і 
в пригніченні росту рослин. Висота значної кількості хворих 
рослин не перевищує 30 см, у них спостерігається тенденція 
до кущіння. Карликові рослини не плодоносять або дають 
знижений урожай. Збудником хвороби є вірус Siberian oats 
mosaic Virus, який викликає закуклювання і інших зернових 
культур, переносчиком його являється темна цикадка.  

3.15. УРАЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  КУКУРУДЗЯНОЮ  БІЛ -
ЛЮ  (У  ВІДСОТКАХ  УРАЖЕНИХ  КАЧАНІВ  ДО  ЗАГА -
ЛЬНОЇ  КІЛЬКОСТІ)  

Група стійкості. 
3 – низька – > 10  
5 – середня – 6 – 10  
7 – висока – 0 – 5 

Ступінь ураження качанів біллю визначають по кількості 
уражених зернівок за слідуючою шкалою: 

• Слабо – уражено до 10 % ; 
• Середньо – від 10 до 30%; 
• Сильно – більше 30 %. 

Біль качанів – це непаразитарне захворювання. Проявля-
ється вона на зернівках у вигляді широких тріщин, з яких ви-
ступає ендосперм, що легко кришиться. 

Найтиповіший прояв білі – утворення на зернівці однієї рі-
вної або кутасто – звивистої широкої тріщини, яка дуже спо-
творює форму зернівки. Часто спостерігаються розриви на-
сіннєвої оболонки при загальному нормальному вигляді зер-
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нівки і її ендосперму. Іноді в ендоспермі немає тріщин, але, 
розростаючись в одному місці, він виступає через тріснуту 
оболонку насіння, нагадуючи бородавку. 

Тріщини на зернівках з’являються наприкінці молочної і на 
початку воскової стиглості, коли вміст зернівок починає за-
твердівати. Під кінець воскової стиглості утворення тріщин 
припиняється. 

Причиною білі качанів є невідповідність між швидкістю 
розростання в зернівці ендосперму і насіннєвої оболонки, що 
зумовлене різкою зміною посухи надмірно вологим періодом. 

Біль качанів не дуже знижує врожай кукурудзи, але погір-
шує його якість. На качанах, уражених біллю, під час збері-
гання посилено розвиваються фузаріозні і плісеневі гриби. 

Явище підвищеного ураження біллю при посіві насінням із 
хворих качанів говорить про те, що причина хвороби – невід-
повідність між швидкістю розростання ендосперму і насіннє-
вої оболонки – являється фізіологічним дефектом зернівок, 
який зв’язаний з генетичною основою рослини і передається у 
спадок. Тому в насіннєві партії кукурудзи слід не допускати 
уражених біллю качанів. 

3.16. УРАЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  ФУЗАРІОЗОМ  (У  ВІД-
СОТКАХ  УРАЖЕНИХ  КАЧАНІВ  ДО  ЗАГАЛЬНОЇ  КІ-
ЛЬКОСТІ)  

Група стійкості. 
3 – низька – > 25  
5 – середня – 11 – 25  
7 – висока – 0 – 10 

Ступінь ураження (кількість уражених зернівок в кача-
ні,%). 
1 – слабке – до 10 % уражених зернівок в качані 
2 – середнє – до 20% 
3 – сильне – вище 20 % 

Фузаріоз зернівок качанів кукурудзи трапляється найчас-
тіше і завдає великої шкоди. 

 Збудниками хвороби є гриби роду Fusarium Link., але ча-
стіше гриб Fusarium moniliforme Scheld. Хвороба проявляєть-
ся на качанах кукурудзи в період молочно воскової стиглості й 
може продовжувати свій розвиток і під час їх зберігання при 
підвищеній вологості. 

 На качані з’являється блідувато – рожевий наліт, який 
поширюється спочатку між рядами зернівок, а потім повністю 
або частково вкриває поверхню качана. Зернівки втрачають 
блиск, набувають брудного кольору, легко розтираються на 
буру масу, кришаться і ламаються.  

 При висіванні в грунт насіння, ураженого фузаріозом, ча-
стина його зовсім не сходить А насіння, у якого зародок хво-
робами не уражений, проростає із запізненням, дає слабкі ро-
стки, які часто гинуть. Розвиткові хвороби часто сприяє попе-
реднє пошкодження качанів шкідниками або захворювання 
качанів на біль.  

 Основним джерелом поширення фузаріозу є залишені на 
полі післязбиральні рештки кукурудзи, особливо обгортки від 
хворих качанів. 

 Встановлено, що сильніше уражуються фузаріозом само-
запильні лінії, зернівки яких мають тонку насіннєву оболонку, 
легко розтріскуються, що пояснюється легким доступом тка-
нин ендосперму, на яких може розвиватися гриб. Качани з 
рихлою обгорткою сильніше уражуються фузаріозом зерен. 
Сприйнятливі до цієї хвороби білозерні і, особливо, крохма-
листі сорти і гібриди.  

   3 .17 . УРАЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  НІГРОСПОРОЗОМ  
Ступінь ураження качанів. 

 1 – слабке – розмочалена основа стрижня, тьмяні зернівки 
займають ¼ частину качана; 
2 – середнє – те ж, але тьмяні зернівки займають ½ частину 

качана; 
3 – сильне – стрижень в нижній частині качана розщеплений, 

всі зернівки тьмяні. 
 Збудником хвороби є гриб Nigrospora oryzae Petch. Гриб 

пошкоджує качани з початку воскової стиглості до збирання. 
Перші ознаки захворювання проявляються у вигляді розмо-
чалення ніжки і нижньої частини стрижня качана. З часом 
грибниця поширюється по всій довжині стрижня качана. 
Стрижень стає пухким, сіруватим, з чорним відтінком від 
утворених в ньому спор. Від незначного зусилля качани роз-
ламуються і розщеплюються вздовж. Зернівки в качанах час-

то недорозвинені тьмяного, злегка сіруватого кольору, розмі-
щені нещільно. 

 Хвороба дуже шкідлива. Уражені качани неякісні і при 
зберіганні швидко руйнуються; насіння з них має знижену 
схожість, пліснявіє при проростанні і дає мало продуктивні 
рослини.  

 Розвитку нігроспорозу сприяє холодна волога погода в 
період дозрівання кукурудзи, низький рівень агротехніки, по-
шкодження рослин комахами, пізнє збирання врожаю. 

 Для обмеження шкодочинності рекомендується вирощу-
вання гібридів кукурудзи, які повністю дозрівають в даній міс-
цевості. Встановлено, що підвищену стійкість до нігроспорозу 
проявляють ремонтантні гібриди кукурудзи. 

3.18. УРАЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  БАКТЕРІОЗОМ  (%) 
Ступінь ураження (кількість уражених зернівок в кача-

нах). 
1 – слабе ураження – до 10%  
2 – середнє – 10 – 30% 
3 – сильне – більше 30% 

Збудником хвороби є бактерії Bacillus mesentericus v. 
vulgatus Fliigge. 

Хвороба проявляється в період молочної стиглості на ко-
ронках зернівок у вигляді вдавлених плям блідо – сірого ко-
льору діаметром 2 – 3 мм. При більшому розвитку хвороби 
плями стають зморшкуватими або виразкоподібними і набу-
вають бурувато – жовтого забарвлення. Кількість уражених 
зернівок на качанах, як правило, не перевищує 30 – 40. Роз-
міщені вони часто по кілька штук підряд, ближче до верхівки 
качана. Особливо часто уражуються качани, верхівки яких 
відкриті або слабо вкриті обгортками, що буває за надмірної 
вологості. 

Шкідливість бактеріозу проявляється в погіршенні лежкос-
ті качанів і швидкому їх пліснявінні, а також у зниженні насін-
нєвих якостей уражених зернівок – вони недорозвинуті, мають 
меншу вагу і схожість. 

3.19. УРАЖЕННЯ  ЗРАЗКІВ  ПЛІСІННЮ  
 На качанах і в обмолоченому зерні зустрічаються в осно-

вному три типи пліснявіння: сіро – зелене, темне і розове. 
Особливо сильно пліснявіння розвивається в умовах підви-
щеної вологості в період збирання і зберігання кукурудзи. 

 Найчастіше зустрічається сіро – зелене пліснявіння, яке 
викликають гриби із родів Penicillum, Link, Aspergillus Micheli, 
рідше Botritis Micheli, Mucor Micheli та інші.   

Більшість цих грибів починає розвиватися при температурі 
8ºС, а види Penicillum – навіть при 2-5ºС, пригнічуючи при 
цьому розвиток інших грибів, що знаходяться на качанах і зе-
рнівках. Ураженість сіро – зеленою плісінню знаходиться в 
прямій залежності від кількості уражених зернівок і погодних 
умов. 

 Темне пліснявіння викликається грибами родів 
Cladosporium, Alternaria, Macrosporium та інші. Характеризу-
ється утворенням чорного або темно – оливковою нальоту, 
частіше в верхній частині качанів. Ураження, як правило, по-
чинається в місцях травмування насіннєвої оболонки зерні-
вок. Для розвитку хвороби більш сприятлива температура 
вище 12ºС. 

 Розове пліснявіння спричиняють гриби родів 
Тrichothecium, Sporotrіchum, рідше Cephalosporium і інші. Гри-
би роду Trichothecium утворюють густий наліт. Хвороба, як 
правило, спочатку розвивається на зернівках, уражених біл-
лю, а потім поширюється на весь качан. Інтенсивний розвиток 
розового пліснявіння спостерігається при температурі 8-10ºС. 

При 14% вологості зерна в качанах плісінь не розвиваєть-
ся, а при 19% – ній розвиток її відбувається інтенсивно. Осо-
бливо сильно пліснявіють качани і зерно при поганій вентиля-
ції сховищ кукурудзи, а також при попаданні в них вологи.  
 КАЛЕНДАР ЕНТОМОЛОГІЧНИХ ОБЛІКІВ  
Час прове-
дення обліку 

Назва 
шкідни-
ка 

Опис шкідника Характер 
пошкоджень Метод обліку 

Фаза повних 
сходів  

Дротя-
ники  

Личинки від жовтого до 
бурого кольору, тіло 
тверде і блискуче, цилі-
ндричної форми, дов-
жиною біля 30 мм.  

В грунті дротяники по-
шкоджують насіння, схо-
ди, кореневу систему, що 
призводить до зрідження 
посівів і відставання рос-
лин в рості.  

Визначення 
відсотків по-
шкодження 
насіння та 
сходів мето-
дом розкопок 

Фаза 3 – 4 – х 
листків.  

Захід-
ний ку-
куру-

Білі тонкі личинки за-
вдовжки до 13 мм, з те-
мною головкою, 3 пара-

Личинки обгризають ко-
рені зовні, вгризаються в 
товсті корені і підземну 

Грунтові роз-
копки і визна-
чення відсот-
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Час прове-
дення обліку 

Назва 
шкідни-
ка 

Опис шкідника Характер 
пошкоджень Метод обліку 

дзяний 
жук 

ми грудних ніг і темним 
анальним щитком у ви-
гляді літери V. 

частину стебла. Рослини 
в’януть і вилягають. 

ків пошкодже-
них росли. 

Фаза 5 - 8 ли-
стків  

Шведсь-
ка муха 

Личинки білувато-жовті, 
спереду загострені, до-
вжиною. 3-4 мм. 

Личинки живляться все-
редині стебла, пошко-
джують скручені в трубку 
листки. Засохлий 
центральний листок сти-
рчить у вигляді жовтого 
вістря із зеленого листка. 

Визначення 
відсотків по-
шкоджених 
рослин і сту-
пеня пошко-
дження за 5 - 
ти бальною 
шкалою. 

При наявності 
пошкоджень з 
появою сходів 
до цвітіння.  

Блішки  

Маленькі темні жучки 
довжиною 1.5-2 мм, які 
підстрибують, якщо їх 
сполохати. 

Жуки вигризають епідер-
міс і верхні шари парен-
хіми на листках у вигляді 
прозорих і довгастих 
плям. 

Визначення 
відсотків по-
шкоджених 
рослин. 

Початок тра-
вня - серпень 

Бавов-
никова 
совка 

Метелик у розмаху крил 
- 30-40 мм, передні кри-
ла світло-бурі, задні – 
світліші з темною пля-
мою посередині. 

Метелик не шкодить  

Відлов мете-
ликів на кори-
тця з меля-
сою, що бро-
дить. 

Початок ви-
кидання во-
лотей 

Попе-
лиці 

Дрібні (1.5-3.5 мм) жов-
тувато – зелені або сі-
рувато – зелені комахи, 
що утворюють колонії. 

Колонії попелиць на лис-
тках, стеблах, волоті, в 
місцях пошкодження тка-
нини знебарвлюються, 
жовтіють і висихають.  

Визначення 
відсотків по-
шкоджених 
рослин. 

Середина че-
рвня – сер-
пень, з по-
явою волотей 

Захід-
ний ку-
куру-
дзяний 
жук 

Жуки 4-7 мм завдовжки, 
з жовто – бурими ова-
льним тілом і трьома 
чорними смугами, що у 
самок іноді мають виг-
ляд пунктирних крапок, 
а у самців зливаються в 
одну смугу в задній час-
тині. 

Жуки вигризають парен-
хіму листа, на волоті виї-
дають пильники, на кача-
нах живляться нитками 
приймочок маточки, виї-
дають зерна молочної 
стиглості.  

Феромонні па-
стки для ви-
явлення жуків. 
Підрахунок кі-
лькості жуків 
на одну рос-
лину. 

Фаза повної 
стиглості. 

Бавов-
никова 
совка 

Гусениці довжиною до 
40 мм, жовтого, бурого 
чи фіолетового кольору 
з поздовжніми світлими 
і темними полосами. 

Гусениці вгризаються у 
верхівки качанів і обгри-
зають зерна, забруднюю-
чи початок екскремента-
ми. 

Визначення 
відсотків по-
шкоджених 
початків і сту-
пеня пошко-
дження за 6 – 
бальною шка-
лою. 

Фаза повної 
стиглості 

Кукуру-
дзяний 
стебло-
вий ме-
телик 

Гусениця жовто – сіра з 
рожевим відтінком і те-
мною смужкою вздовж 
спини, довжиною до 25 
мм. 

Всередині стебел ходи, 
проточені гусеницею, з 
яких висипається черво-
точина. Пошкодженні гі-
лочки волоті часто обла-
муються. 

Визначення 
відсотків по-
шкоджених 
рослин. 

 КАЛЕНДАР ФІТОПАТОЛОГІЧНИХ ОБЛІКІВ  
Час прове-
дення обліку 

Назва 
хвороби 

Опис збудника 
хвороби Характер ураження Метод обліку 

Фаза цвітіння. 
 

Вірусні 
хвороби: 
смугас-
тість, за-
куклю-
вання 

Вірус 

Різко хлоротичні часто білі 
переривчасті полоси, які 
майже рівномірно розта-
шовані на всіх листках рос-
лини, мозаїка листків і си-
льне пригнічення рослин, 
карликовість, кущіння.  

Підрахунок відсо-
тків уражених ро-
слин. 

1. Фаза цві-
тіння. 
2. Фаза вос-
кової стиглос-
ті зерна 

Північний 
гельмін-
тоспоріоз 

Грибниця в паре-
нхімній тканині і 
судинній системі 
листків, конідіа-
льне спороно-
шення у вигляді 
оливково – бурих 
дернинок на по-
верхні листків. 

На листках білі плями (до 
12 штук на лист), які пізні-
ше стають буруватими з 
коричнево – червоною 
каймою і темним нальотом, 
згодом листки засихають. 

Підрахунок відсо-
тків уражених ро-
слин; визначення 
ступеня ураження 
за 6 – бальною 
шкалою. 

1.Фаза вики-
дання волоті. 
2.Фаза воско-
вої стиглості.  

Півден-
ний гель-
мінтоспо-
ріоз 

Конідієносці та 
конідії сіруватого 
кольору. 
 

На листках багато дрібних 
коричневих плям з темною 
облямівкою і ніжним сажко-
вим нальотом, зерно щуп-
ле та зморщене, з чорним 
нальотом в центрі уражен-
ня.  

Підрахунок відсо-
тків уражених ро-
слин. 

1.Фаза моло-
чної стиглості 
зерна 
2.Фаза повної 
стиглості зер-
на 

Стеблові 
гнилі: 
фузаріоз-
на 

Грибниця біло – 
рожевого кольору 

На нижніх вузлах і міжвуз-
лях бурі плями з біло – ро-
жевим нальотом, стебло 
трухлявіє і розмочалюєть-
ся. 

3. Після 10 
днів пере-
стою  
4. Після 20 
днів пере-
стою 

вугільна 

Грибниця сірого 
кольору з чорни-
ми склероціями у 
вигляді крапок; 

Паренхіма серцевини сте-
бла повністю руйнується, 
під епідермісом утворю-
ються чорні, дрібні склеро-
ції.  

5. Після 30 
днів пере-
стою 

біла 

Біла грибниця з 
темно – коричне-
вими склероція-
ми; 

Знизу стебла великі темні 
плями з білим пухнастим 
нальотом і темними скле-
роціями діаметром до 1 см. 

Підрахунок відсо-
тків уражених ро-
слин і ступеня 
ураження за шка-
лами. 

Фаза вики-
дання воло-
тей. 

бактеріа-
льна 

Мікроскопічні бак-
терії. 

На стеблах мокнучі корич-
неві плями, які 
розм’якшуються і мають 
гнильний запах.  

 – // –  

Фаза молочно
– воскової 
стиглості зер-
на 

Іржа  

Коричневі уредо-
пустули розміром 
1 – 3 мм з масою 
уредоспор всере-
дині, більші телі-
опустули чорного 
кольору. 

На листках безладно роз-
міщені світло – жовті пля-
ми, пізніше коричневі пус-
тули зі спорами, всередині і 
в кінці вегетації чорні пус-
тули у вигляді лінійних дов-
гастих плям. 

Підрахунок відсо-
тків уражених ро-
слин. Ступінь 
ураження визна-
чають за 4 – ба-
льною шкалою. 

Фаза воскової Летюча Скупчення хламі- Волоті перетворюються в Підрахунок відсо-

Час прове-
дення обліку 

Назва 
хвороби 

Опис збудника 
хвороби Характер ураження Метод обліку 

стиглості зер-
на 

сажка доспор жовто – 
коричневого за-
барвлення, в масі 
– чорного. 

чорну порошнисту масу, а 
качани – в овально – кону-
соподібне жовно, заповне-
не споровими скупченнями, 
сухими і без оболонки.  

тків уражених ро-
слин. 

Фаза воскової 
стиглості зер-
на 

Пухирча-
ста сажка 

Скупчення жовто 
– коричневих 
хламідоспор, в 
масі – чорно – 
оливкових. 

На качанах, волотях, стеб-
лах, листках і повітряних 
коренях пухироподібні 
здуття, заповнені білою 
м’якоттю, яка перетворю-
ється на оливкове скупчен-
ня спор.  

Підрахунок відсо-
тків уражених ро-
слин. 

Фаза повної 
стиглості зер-
на 

Фузаріоз Грибниця блідо – 
рожевого кольору 

На качанах павутинистий 
рожевий наліт, зернівки бу-
ріють і кришаться. 

Підрахунок відсо-
тків уражених ка-
чанів 

В фазі повної 
стиглості зер-
на 

Нігроспо-
роз 

Грибниця сірого 
кольору з чорни-
ми цятками спор. 

Розщеплення стрижня ка-
чана, посіріння зернівок. 

Підрахунок відсо-
тків уражених ка-
чанів. 

Фаза повної 
стиглості зер-
на 

Бактеріоз 
качанів 

Мікроскопічні бак-
терії 

На зернівках вдавлені блі-
до-сірі плями діаметром 2-
3 мм, пізніше виразкоподі-
бні бурувато – жовті плями 
повністю покривають вер-
хівку зернівок. 

Підрахунок відсо-
тків уражених ка-
чанів і ступеня їх 
ураження за шка-
лою. 

Фаза повної 
стиглості зер-
на 

Біль ка-
чанів  

Непаразитарне 
захворювання 

На зернівках тріщини з ви-
ступаючим ендоспермом, 
розриви насіннєвої оболон-
ки при загальному норма-
льному вигляді зернівки, 
бородавчастість зернівки. 

Підрахунок відсо-
тків уражених ка-
чанів і ступеня 
ураження за шка-
лою. 

Плісня-
віння ка-
чанів: сі-
ро – зе-
лене  

Конідії і конідієно-
сці сірувато – зе-
леного кольору. 

На качанах суцільний зе-
лений або сіро – зелений 
наліт  

темне Грибниця чорного 
кольору. 

У верхній частині качанів 
чорний або темно – олив-
ковий наліт; 

Після збору  

рожеве 
Конідієносці і ко-
нідії рожевого ко-
льору. 

На уражених біллю зернів-
ках рожевий наліт, який пі-
зніше покриває весь качан. 

Підрахунок відсо-
тків уражених ка-
чанів. 

 РОЗДІЛ  ІV.  ГОСПОДАРСЬКА  ОЦІНКА                   
ЗРАЗКІВ  (ЖУРНАЛ  7.8) 

4.1 .ЗЕРНОВА  ПРОДУКТИВНІСТЬ  РОСЛИН  (Г)  

4 .1 .1 . УРОЖАЙ  З  ДІЛЯНКИ  (польовий аналіз). 
• Всього рослин на ділянці (перед збиранням). 
• Загальна кількість качанів з ділянки. 
• Кількість нерозвинених качанів. 
• Кількість безплідних рослин. 
• Кількість перших качанів. 
• Кількість других качанів. 
• Кількість качанів на додаткових стеблах. 
• Маса першого качана, г. 
• Маса другого качана, г. 
• Маса качана на додатковому стеблі, г. 
• Урожай качанів з ділянки при збиранні, кг.  

4 .1.2.  АНАЛІЗ  ПРОБИ  (3 або 5 качанів) для аналізу 
структури качанів. 

• Кількість качанів в пробі. 
 - Маса проби (до сушки, г, або після обмолоту) 
 - Маса стрижнів, г (після обмолоту) 

• Маса зерна, г (після обмолоту) 
Вихід зерна, %. 

1 – дуже низький – 50 – 60 
3 – низький – 61 – 70 
5 – середній – 71 – 80  
7 – високий – 81 – 90 
9 – дуже високий – 91 – 95 

4.1 .3 . ПРОДУКТИВНІСТЬ  ЗЕРНА  З  ОДНІЄЇ  РОС-
ЛИНИ ,  Г .  

Продуктивність зерна (в % до середнього стандарту). 
1 – нижче стандарту – < 50 (для ліній) – < 70 (для сортів та 

гібридів) 
3 – середня – 75 – 50   – 71 – 95  
5 – нарівні зі стандартом – 99 – 75 – 96 – 100 
7 – висока – 110 – 100 – 111 – 120 
9 – дуже висока – > 110 – > 120  

4.2 . СТРУКТУРА  ЗЕРНОВОЇ  ПРОДУКТИВНОСТІ   
Кількість качанів на рослині, штук. 

1 – дуже низька – < 1.0  
3 – низька – 1.0 – 1.4 
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5 – середня – 1.5 – 1.9 
7 – висока – 2.0 – 2.5 
9 – дуже висока – >2.5  
Форма качана 

1 – циліндрична 
3 – слабо конусовидна 
5 – конусовидна 
7 – шаровидна 
9 – інші форми 
Довжина качанів, см . 

1 – дуже короткий – 5 – 8 (для ліній) – 10 – 14 (для сортів та 
гібридів) 
3 – короткий – 9 – 10 – 15 – 18 
5 – середній – 11 – 14 – 19 – 18 
7 – довгий – 15 – 18 – 23 – 26 
9 – дуже довгий – 19 – 22 – 27 – 30 
Діаметр в середній частині качана, см. 

1 – дуже тонкий – 1.8 – 2.0 
3 – тонкий – 2.1 – 3.0 
5 – середній – 3.1 – 4.0 
7 – товстий – 4.1 – 5.0 
9 – дуже товстий – 5.1 – 6.0 
Колір стрижня. 

1 – білий 
2 – рожевий  
3 – червоний  
4 – червоно – білий  
Кількість рядів зерен на качані, штук. 

1 – дуже мале – < 8  
3 – мале – 10 – 12  
5 – середнє – 14 – 16  
7 – високе – 18 – 20 
9 – дуже високе – 22 – 26  
Направленість рядів. 

3 – правильні  
5 – спіральні 
7 – збивчасті 
Кількість зерен в рядку, шт. 

1 – дуже мале – 10 – 15 (для ліній) – 10 – 20 (для сортів та гі-
бридів) 
3 – мале – 16 – 25 – 21 – 30  
5 – середнє – 26 – 35 – 31 – 40  
7 – високе – 36 – 45 – 41 – 50  
9 – дуже високе – > 45 – > 50 
Кількість зерен на качані, шт. 

1 – дуже мале – < 100 (для ліній) – 100 – 150 (для сортів та 
гібридів) 
3 – мале – 100 – 200 – 151 – 300 
5 – середнє – 201 – 400 – 301 – 500 
7 – високе – 401 – 500 – 501 – 600 
9 – дуже високе – > 500 – > 600 
Маса 1000 зерен, г. Відбирають дві проби по 500 зерен та 

зважують для визначення маси 1000 зерен. 
1 – дуже низька – 50 – 100 
3 – низька – 101 – 200 
5 – середня – 201 – 250 
7 – висока – 251 – 300 
9 – дуже висока – 301 – 500 

РОЗДІЛ  V.  СПЕЦІАЛЬНЕ  ВИВЧЕННЯ              
ЗРАЗКІВ  

5.1 . ПРИДАТНІСТЬ  ЗРАЗКІВ  ДО  РІЗНИХ  АГРО -
ТЕХНІЧНИХ  ЗАХОДІВ  ВИРОЩУВАННЯ  

 З метою обліку комплексу ознак, які визначають придат-
ність зразків до механізованого збирання комбайном, вимі-
рюють на 5 – 10 рослинах висоту основного стебла рослин 
від кінця нижнього міжвузля до верхівки волоті (см), висоту 
прикріплення верхнього качана від кінця нижнього міжвузля 
до вузла прикріплення (см). 

 Вирівняність рослин по висоті прикріплення качанів ви-
значається коефіцієнтами варіації. 

 Інтенсивність росту рослин (см / доба) визначається шля-
хом ділення показника середньої висоти рослин на ділянці на 
кількість днів від появи сходів до появи приймочок. 

 Стійкість до вилягання рослин, поникання качанів визна-
чається на природному фоні через 20-30 днів після достиган-
ня зерна шляхом підрахунку кількості полеглих рослин та ро-
слин з пониклими качанами на ділянці (у відсотках до загаль-
ної кількості рослин та качанів). 

 Довжина ніжки качана (см) вимірюється від вузла стебла, 
де кріпиться ніжка качана, до основи качана. 

 Одночасно підраховують кількість листків на головному 
стеблі рослини, для чого під час вегетації підрізають у формі 
прапорця п’ятий, десятий та п’ятнадцятий листок на рослині. 

 Важливими являються ознаки осипання зерна з качанів (у 
відсотках до загальної кількості качанів), а також придатність 
до збирання комбайном, що визначається у відсотках втрат 
качанів (не обмолочених, ламаних, що знаходяться на повер-
хні ґрунту) до загальної кількості качанів, підрахованих на об-
ліковій площі. 

 Висота основного стебла, см. 
1 – дуже низька – < 100 (для ліній) – < 100 (для гібридів) 
3 – низька – 101 – 125 – 100 – 150  
5 – середня – 126 – 150 – 151 – 175 
7 – висока – 151 – 200 – 176 – 250 
9 – дуже висока – > 200 – > 250 
Вирівняність рослин по висоті (коефіцієнт коре-

ляції) 
3 – низька – > 10.1 
5 – середня – 5.1 – 10.0 
7 – висока – 0 – 5.0 
Стабільність висоти рослин. 

1 – дуже низька – 51 – 100 
3 – низька – 26 – 50  
5 – середня – 11 – 25  
7 – висока – 6 – 10  
9 – дуже висока – 0 – 5  
Довжина ніжки качана, см. 

1 – дуже довга – > 30 
3 – довга – 20 – 30  
5 – середня – 11 – 20 
7 – коротка – <10 

5.1 .1 . РЕАКЦІЯ  ЗРАЗКІВ  НА  ПІДВИЩЕНУ  ГУС -
ТОТУ  СТОЯННЯ  РОСЛИН  
Посів проводять на градієнти густот. Порівнюють варіанти 

оптимального та дослідного (загущеного) розміщення рослин 
на площі по стану рослин (окомірно, в балах). У відсотках ви-
живання рослин (різниці між кількістю рослин після проривки 
та перед збиранням), кількістю безплідних рослин та качанів, 
маси качанів, маси 1000 зерен, продуктивності рослин. 
 Виділяють форми з найкращими та стабільними показника-

ми при заданій густоті висіву, яка являється оптимальною для 
даного зразка. Додатковими ознаками, які вказують на здат-
ність зразка витримувати підвищену густоту посіву являється 
відсутність лігули на листковій пластинці, що виражається в 
балах: 1 бал – лігула відсутня, 9 балів – лігула присутня. 
 Кут відхилення від стебла листкових пластинок, розміщених 

над качаном, фіксується окомірно, оцінюється в балах. 
 Крім того, рівень екологічної мінливості (коефіцієнт екологіч-

ної пластичності) ознак висоти рослин, числа та маси качанів, 
насіннєвої та зернової продуктивності, маси 1000 зерен при 
розрідженому та загущеному посівах дозволяють визначати 
норму реакції зразків при цих умовах вирощування. 
 Виживання рослин (у відсотках кількості рослин перед 

збиранням до кількості їх після формування густоти посіву).  
3 – висока – 0 – 10 
5 – середня – 11 – 25 
7 – низька – 26 – 100 
Розміщення листкових пластинок над качанами 

під час квітування. 
3 – стирчаті; 
5 – проміжні; 
7 – пониклі; 
Стабільність висоти рослин. 

1 – дуже низька – 51 – 75 
3 – низька – 26 – 50  
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5 – середня – 11 – 25  
7 – висока – 3 – 10  
9 – дуже висока – 0 – 2  
5.1 .2 . ПРИДАТНІСТЬ  ДО  ЗБИРАННЯ  КОМБАЙНОМ  

(у відсотках втрат при комбайновому збиранні) 
3 – висока – < 5 
5 – середня – 6 – 10  
7 – низька – >10 

Обмолочуваність качанів, (у відсотках необмолоче-
них качанів до загальної їх кількості). 
3 – низька – 11 – 25 
5 – середня – 6 – 10 
7 – висока – 1 – 5  

5.1 .3 . РЕАКЦІЯ  ЗРАЗКІВ  НА  ПІДВИЩЕНІ  ДОЗИ  
ДОБРИВ  

Оцінюється по рівню підвищення врожаю на удобрених 
фонах порівняно з контролем. 
3 – низька – нижче контроля на 10 %. 
5 – середня – на рівні з контролем; 
7 – висока – перевищення над контролем понад 10 %; 

5.2 . ПРИДАТНІСТЬ  ЗРАЗКІВ  ДЛЯ  ВИКОРИСТАН-
НЯ  В  НАСІННИЦТВІ   

Визначається, крім рівня насіннєвої продуктивності, маси 
1000 зерен та їх мінливості, також пилкоутворюючою здатніс-
тю, можливістю використання механізмів для обривання во-
лотей. 

Тип волоті. 
3 – прямостояча 
5 – проміжна  
7 – поникла  
Ступінь виходу волоті з листових пазух (см). 

3 – низька – 0 – 3 
5 – середня – 4 – 10 
7 – висока – > 10 
Довжина волоті (см) 

1 – дуже коротка – 10 – 20  
3 – коротка – 21 – 30 
5 – середня – 31 – 50 
7 – довга – 51 – 60  
9 – дуже довга – 61 – 80  
Кількість галузок на волоті (шт.). 

1 – дуже мала – 1 – 5 
3 – мала – 6 – 10 
5 – середня – 11 – 15 
7 – велика – 15 – 30  
9 – дуже велика – 31 – 50  

АНОМАЛІЯ  ЧОЛОВІЧОГО  СУЦВІТТЯ  
1. Двостатеві квітки. 

1 – відсутня 
9 – присутня 

 2. Вівіпарія (утворення повітряних бульбочок). 
1 – відсутня 
9 – присутня 

АНОМАЛІЯ  ЖІНОЧОГО  СУЦВІТТЯ  
1. Двостатеві квітки. 

1 – відсутня 
9 – присутня 

2. Поява чоловічих колосків на осі качана  
1 – відсутня 
9 – присутня 

3. Фасціація качанів (розширення, гілкування). 
1 – відсутня 
9 – присутня 

4. Непарна кількість рядів зерен. 
1 – відсутня 
9 – присутня 

5. Одноквіткові жіночі колоски (за рахунок цього 
безсистемне розміщення зерен). 
1 – відсутня 
9 – присутня  

 Пилкоутворювальна здатність (окомірно, бал). 
1 – відсутня 
3 – слабка  
5 – середня 
7 – висока 
Тип стерильності. 

1 – Техаський  
3  – Молдовський 
5 – Тип – С 
Реакція на закріплюючу здатність стерильності. 

3 – низька – 21 – 50  
5 – середня – 6 – 20  
7 – висока – 0 – 5  
Реакція на відновлюючу здатність фертильності. 

3 – низька – 1 – 5  
4  – середня – 6 – 20 
7 – висока – 21 – 50  

5.3 . ВИКОРИСТАННЯ  ЗРАЗКІВ  В  СЕЛЕКЦІЇ  СИ -
ЛОСНОЇ  КУКУРУДЗИ   

Придатність в селекції гібридів силосного напряму визна-
чають шляхом обліку врожаю зеленої маси в період початку 
воскової стиглості зерна, для чого визначають масу рослин з 
качаном, масу качанів, вологість та стиглість зерна, вміст су-
хих речовин в зеленій масі та качанах.  

Проводять облік кількості листків, площі листової поверхні 
рослин, загальної та продуктивної кущистості, збереження 
листям, обгортками та стеблами зеленого кольору в період 
достигання (ремонтантність) 

 При необхідності визначають вміст та перетравлюваність 
клітковини, вміст білку, цукру в зеленій масі і зерні та інші оз-
наки. 

Маса рослини з качанами (у фазі воскової стиглості, 
г). 
3 – низька – < 600 
7 – середня – 600 – 800  
9 – висока – > 800 

Маса рослин з качаном (в % до стандарту). 
3 – низька – <10  
7 – середня – 10 – 25  
9 – висока – > 25 
Маса качанів у фазі воскової стиглості, г 

3 – низька – < 200  
7 – середня – 200 – 300 
9 – висока – > 300 
Вологість зеленої маси рослини, %. 

3 – низька – < 75 
7 – середня – 75 – 80  
9 – висока – > 80  
Вологість качанів, % 

3 – низька – < 50 
7 – середня – 50 – 55 
9 – висока – > 55 
Колір та консистенція листя та стебел (бал). 

3 – зелені, вологі 
5 – пожовклі, вологі 
5 – жовті, сухі 
Кількість обгорток на качані. 

1 – дуже мале  
3 – мале 
5 – середнє 
7 – велике 
9 – дуже велике 
Консистенція обгорток качана (бал). 

3 – ніжна  
5 – середня  
5  – груба  

5.4 . ГЕНЕТИЧНА  ЦІННІСТЬ  ЗРАЗКІВ  

Загальна комбінаційна цінність зразків. Виділені 
кращі форми включаються в генетичні схеми схрещувань в 
залежності від поставленої мети. Для оцінки загальної комбі-
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наційної здатності (ЗКЗ) застосовують діалельну та тестерну 
схеми схрещувань. При діалельній схемі відібрані зразки 
схрещують між собою, одержують прямі та реципрокні гібри-
ди. При тестерній схемі кожний зразок схрещують з 2 – 3 ві-
домими формами, бажано генетично різноякісними (лінія, 
простий гібрид).  

Схрещування проводять на ізольованих ділянках або під 
ізоляторами, одержуючи по 5 – 10 гібридних качанів кожної гі-
бридної комбінації. Одержані гібриди висівають для вивчення 
на однорядкових 10 – гніздних ділянках в 3 – 4 повторностях, 
рендомізовано. Через кожні 20 ділянок розміщують стандарт 
– районований гібрид відповідної групи стиглості. Після дворі-
чного вивчення одержують інформацію про загальну комбіна-
ційну здатність (ефект ЗКЗ) зразків, її мінливість в залежності 
від умов середовища. 

 Специфічна комбінаційна здатність (ефект та константи 
СКЗ) по вивчаючих ознаках визначається у цих же дослідах 
по кожній комбінації (Літун, Проскурін,1992). Діалельна схема 
схрещувань більш трудомістка, ніж тестерна, але дає повну 
інформацію про специфічну комбінаційну здатність. 

 Аналізуючи передачу ознак нащадкам, визначають до-
норські властивості зразка. В спеціальних схрещуваннях ви-
значають маркерні властивості, здатність форм до закріплен-
ня стерильності, відновлення фертильності та інші. 

5.4 .1 . ЗАГАЛЬНА  КОМБІНАЦІЙНА  ЗДАТНІСТЬ  
1 – стабільна низька Н  
3 – середня мінлива Н – С 
5 – дуже мінлива Н – В 
7 – стабільна середня С 
9 – стабільна висока В 

5.4 .2 . СПЕЦИФІЧНА  КОМБІНАЦІЙНА  ЗДАТНІСТЬ  
 1 – стабільна низька Н  
3 – середня мінлива Н – С 
5 – дуже мінлива Н – В 
7 – стабільна середня С 
9 – стабільна висока В 

5.5 . ВИДІЛЕННЯ  ЗРАЗКІВ  –  ДЖЕРЕЛ  ТА  ДОНО -
РІВ  СТІЙКОСТІ  ДО  ХВОРОБ  ТА  ШКІДНИКІВ  на про-
вокаційних фонах та при штучному зараженні, добору та 
випробувань на провокаційних фонах  

Ці досліди проводяться з використанням методики фіто-
патологічних досліджень по кукурудзі (Грисенко, Дудка, 1980). 

5.6 . ХІМІЧНИЙ  СКЛАД  ЗЕРНА  ГЕНОФОНДУ  КУ-
КУРУДЗИ  

Детальне біохімічне вивчення зерна та рослин проводить-
ся у виділених формах при спеціальному вивченні. 

Вміст сирого білку (в % до сухих речовин зерна). 
1 – дуже низьке – 6,1 – 8,0 
3 – низьке – 8,1 – 9,0 
5 – середнє – 9,1 – 12,0 
7 – високе – 12,1 – 16,0 
9 – дуже високе – 16,1 – 20,0 
Вміст амінокислот у білку, %. 
1. Вміст лізину (в % до загальної кількості амінокислот). 

1 – дуже низьке – < 1.5  
3 – низьке – 1.5 – 2.4 
5 – середнє – 2.5 – 3,2 
7 – високе – 3,3 – 4,0 
9 – дуже високе – > 4.0  

2. Вміст триптофану (в % до загальної кількості аміно-
кислот). 
1 – дуже низьке – < 0.35 
3 – низьке – 0.35 – 0.60 
5 – середнє – 0.61 – 0.80 
7 – високе – 0.81 – 1.20 
9 – дуже високе – > 1.20  

Вміст олії в зерні (в % до сухих речовин зерна). 
1 – дуже низьке – 1,5 – 2,0 
3 – низьке – 2,1 – 3,50 
5 – середнє – 3,6 – 5,0 
7 – високе – 5,1 – 7,0  

9 – дуже високе – 7,1 – 15,0 
Вміст крохмалю в зерні (в % до сухих речовин зерна). 

1 – дуже низьке – 50 – 55  
3 – низьке – 56 – 60  
5 – середнє – 61 – 65  
7 – високе – 66 – 70  
9 – дуже високе – 71 – 75  
Вміст амілози в крохмалі, %. 

1 – дуже низьке – < 20  
3 – низьке – 21 – 30  
5 – середнє – 31 – 50  
7 – високе – 51 – 80  
9 – дуже високе – > 80  

5.7 . ГЕНЕТИЧНА  ІДЕНТИФІКАЦІЯ  ПО  ЕЛЕКТРО -
ФОРЕТИЧНИМ  СПЕКТРАМ  ЗАПАСНИХ  БІЛКІВ  ТА  
ЕНЗИМІВ  

Поглиблене дослідження генетичних ресурсів потребує 
проведення морфологічної, біологічної, генетичної та біохімі-
чної ідентифікації зразків, їх класифікації та групування по ре-
зультатах аналізуючих схрещувань в гетерозисні групи по ге-
неалогічній та генетичній характеристиці. 

 З метою ідентифікації генофонду використовують методи 
аналізуючих схрещувань, електрофоретичного скринінгу біл-
ків, ензимів, рестриктів ДНК, а для розподілу зразків – метод 
кластерного аналізу по взаємозв’язках ознак. 

 Використання в селекційних програмах екзотичної плазми 
місцевих та синтетичних популяцій з південних країн потре-
бують спеціальних генетичних досліджень по інтрогресії їх ге-
нів, проведення ідентифікації зразків по електрофоретичних 
спектрах запасних білків та ензимів. 

 На основі проведеного комплексного вивчення зразків ге-
нофонду, сортів, синтетичних популяцій та гібридів кукурудзи 
щорічно буде одержуватись інформація про виділені джерела 
цінних ознак та їх поєднання порівняно з еталонними зразка-
ми, донорів цінних ознак, які стабільно передають їх нащад-
кам. Весь генофонд розподіляється на групи по визначених 
ознаках, які відповідають напрямам селекції. 

 Насіння розмножених форм закладається на тимчасове 
та довготермінове зберігання в Інституті рослинництва ім.. 
В.Я. Юр’єва в НЦГРУ і по заявках розсилається в селекційні 
установи. 
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ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ім. В.Я.ЮР’ЄВА НААНУ 
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ 

П Р О Г Р А М А 
“РОЗВИТОК  ВИРОБНИЦТВА  ОЛ ІЙНИХ  КУЛЬТУР  

В  УКРА ЇН І  В  2 0 1 2 - 2 0 1 5  р р .  (ПО  ЗОНАХ ) ”  

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ ПІДГОТУВАЛИ: 
НАУКОВИЙ РЕДАКТОР − В.В.Кириченко, директор ІР ім. В.Я.Юр’єва НААНУ, д.с.-г.н., 

професор, академік НААНУ; 
В.П.Петренкова, заступник директора ІР ім. В.Я.Юр’єва НААНУ, д.с.-г.н.,  професор,  

член-кореспондент НААНУ; 
І.П.Пазій, провідний науковий співробітник ІР ім. В.Я. Юр’єва НААНУ, к.е.н.,  

заслужений працівник сільського господарства України; 
В.М.Тимчук, заступник керівника ЦНЗ АПВ Харківської області, к.с.-г.н.; 

С.І.Святченко, ст. науковий співробітник І Р ім.В.Я.Юр’єва НААНУ, к.с.-г.н.; 
Н.Ю.Єгорова, ст. науковий співробітник І Р ім.В.Я.Юр’єва НААНУ, к.е.н.; 

Н.В.Фурман, ст. науковий співробітник І Р ім.В.Я.Юр’єва НААНУ; 
Г.М.Бабарика, науковий співробітник І Р ім.В.Я.Юр’єва НААНУ; 

М.Г.Цехмейструк, завідувач лабораторії рослинництва ІР ім.В.Я.Юр’єва НААНУ, к.с.-г.н.; 
В.П.Коломацька, завідувач лабораторії селекції і генетики соняшнику  

ІР ім. В.Я.Юр’єва НААНУ, к.с.-г.н.; 
А.В.Чехов, директор Інституту олійних культур НААНУ, к.с.-г.н.; 

І.В.Аксьонов, заступник директора ІОК НААНУ, д.с.-г.н.; 
М.І.Абрамик, директор Івано-Франківського Інституту АПВ, к.с.-г.н.; 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 
М.А.Бобро, зав. кафедрою рослинництва ХНАУ ім.В.В.Докучаєва, д.с.-г.н.,  

професор, член-кореспондент НААНУ; 
Г.Є.Мазнєв, професор Харківського національного технічного університету  

сільського господарства ім.П.Василенка, к.е.н. 
МЕТА  І  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ  

Здійснити перетворення у структурі вирощування олійних 
культур на користь родючості ґрунтів та покращення фітосані-
тарного стану, виробити 14 млн. 372 тис. тонн олійної сиро-
вини (соняшник, соя, ріпак озимий, ріпак ярий, гірчиця та льон 
олійний); забезпечити надійний захист і високу урожайність 
сортів і гібридів олійних культур заради завантаження вироб-
ничих потужностей підприємств оліє-жирового комплексу 
України, які виробляють продукти харчування для населення; 
розвинути використання додаткової продукції (лушпиння, 
шроти, жмихи) з метою створення нових альтернативних ви-
дів палива; забезпечити високобілковими кормами тваринни-
цькі господарства та стабільність економіки держави. 

ПРОГНОЗОВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  
До 2015 року площі посіву олійних культур будуть стано-

вити: соняшнику – 2 930 тис. га; сої – 1 980 тис. га; ріпаку 
988,2 тис.га; гірчиці – 89,95 тис.га; льону олійного – 54,653 
тис.га, тобто загальна площа олійних культур досягне 6 042,8 
тис.га. 

Науково-дослідні установи НААНУ забезпечать сортовими 
ресурсами і насінням основні площі соняшнику (більше 2 млн. 
посівних од.), сої та ріпаку. За умови забезпечення сільгосп-
підприємств добривами та гербіцидами можна очікувати у 
2015 році товарного насіння: 7472 тис. тонн соняшнику; 4059 
тис. тонн сої; 2530 тис. тонн ріпаку; 193 тис. тонн гірчиці; 123 
тис. тонн льону олійного, що становитиме 15050 тис. тонн на-
сіння олійних культур. 

У 2015 році оліє-екстракційні заводи (ОЕЗ) вироблять 
3586,32 тис. тонн олії соняшнику; 2 390,88 тис. тонн соняшни-
кового шроту; 1494,3 тис. тонн лушпиння; 1014,75 тис. тонн 
соєвої олії, 3044,25 тис. тонн соєвого шроту, 1012 тис. тонн 
ріпакової олії; 1 518 тис. тонн ріпакового шроту. 

Умовна виручка від реалізації з 1 га соняшнику у 2015 році 
складе 6 026 грн., умовний прибуток з 1 га соняшнику складе 
2805 грн.; рентабельність виробництва соняшнику у 2015 році 
планується на рівні 87,1%; умовна виручка від реалізації на-
сіння сої з 1 га складе 6628 грн.; умовний прибуток на 1 га сої 
складе 2765,5 грн.; рівень рентабельності – 71,6%; умовна 
виручка з 1 га ріпаку складе 7200 грн.; умовний прибуток з 1 

га – 2099,4 грн.; рівень рентабельності − 41,2%. Олія з ріпаку 
буде використана на виготовлення біодизеля – близько 1 
млн. тонн, а ріпаковий шрот буде перероблено на паливні 
гранули − 1,5 млн. тонн. Держава матиме значний експортний 
потенціал з олії, шроту та паливних гранул.  

Прогнозований прибуток від реалізації насіння всіх олій-
них культур складе більш, ніж 16 млрд. грн. (у цінах 2011р. 
[2]). Сумарна вартість вирощеного насіння 5-ти олійних куль-
тур (соняшнику, сої, ріпаку, гірчиці та льону олійного) у 2015 
році досягне 51,9 млрд.грн. (у цінах 2011р. [2]). 

Сумарна вартість переробленої продукції із насіння (олія 
+ шрот + лушпиння) трьох основних олійних культур у 2015 
році складе 88,8 млрд.грн. (у цінах 2011р. [2]). 

Різниця у вартості отриманої продукції з насіння (олія + 
шрот + лушпиння) у трьох основних олійних культур (соняш-
нику, ріпаку та сої) і вартості вирощеного насіння у 2015 році 
складе понад 38 млрд.грн. 

ВСТУП  
Збільшення виробництва олійних культур в Україні та по-

глиблення переробки сировини мають стратегічне значення в 
забезпеченні продовольчої і енергетичної безпеки держави як 
в сучасних умовах, так і на перспективу. 

Розрахунки підтверджують що у 2015 році виробництво 
насіння всіх олійних культур повинно досягти більше, ніж 15 
млн. тонн. 

При цьому значні коливання відбудуться в самій структурі 
виробництва, які направлені на оптимальне розміщення олій-
них культур як в ланках сівозміни, так і за ґрунтово-кліма-
тичними зонами.  

Розрахунки свідчать, що досягти оптимальних обсягів ви-
робництва олійних культур в Україні можливо виключно за 
рахунок підвищення урожайності та значних інвестицій, які 
будуть одержані при ефективному використанні (вигідній реа-
лізації) оліє-жирової продукції. 

Основним напрямом в розвитку технологій вирощування 
олійних культур є удосконалення їх під кутом екологічної, 
енергетичної та господарської доцільності з урахуванням не 
тільки їх розміщення та спеціалізації господарств, потреб ри-
нку, але й обов’язкового відновлення ефективної і потенційної 
родючості ґрунту. 
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В зв’язку із впровадженням 
сучасної посівної техніки для 
окремих гібридів соняшнику бу-
дуть застосовуватися інші густо-
ти та міжряддя, збільшуватися 
дози мінеральних добрив (до 
180-200 кг на 1 га) з поширенням 
локально-стрічкового способу їх 
внесення з точністю просторової 
орієнтації стрічки в рядках і інші. 

Активний розвиток оліє-
жирової промисловості вимагає 
відповідного рівня забезпечено-
сті олійною сировиною. В зв’язку 
з високим попитом на насіння 
соняшнику і рівнем рентабель-
ності цієї культури до теперіш-
нього часу відбувалось значне 
розширення посівних площ соняшнику. Порушення науково-
обґрунтованих оптимальних розмірів площ посіву соняшнику, 
значне перевантаження сівозмін цією культурою призвело до 
низки негативних явищ: поширенню і значній інтенсивності 
розвитку хвороб і шкідників, зниженню родючості ґрунтів та ін. 
Вирішення проблем, що виникли, можливе лише за умови оп-
тимізації площ посіву основних олійних культур.  

При змушеному зменшенні частки посівних площ соняш-
нику отримання незмінного валового збору, який має задово-
льнити потреби олійних підприємств в сировині, можливе ли-
ше за умови підвищення врожайності. Варто відзначити, що 
на теперішній час рівень використання біологічного потенціа-
лу соняшнику є найнижчим серед олійних культур і не дося-
гає, навіть 50%.  

Основними причинами цього є недотримання основних 
вимог сівозміни і технології вирощування культури, недостат-
ня кількість посівної техніки, а також слабка увага щодо під-
бору гібриду і якості насіннєвого матеріалу. 

В Програмі розкриваються можливості використання на-
сіння на олію, шроти, біодизель, паливні гранули інших куль-
тур, таких, як: соя, ріпак, гірчиця, льон олійний.  

1.  СТРУКТУРНА  ОПТИМІЗАЦІЯ  
ВИРОЩУВАННЯ  СОНЯШНИКУ  

1.1 Зональне розміщення посівів соняшнику 
При розміщенні посівів соняшнику слід враховувати біоло-

гічні особливості культури. Для нормального росту і розвитку 
соняшник потребує відповідного температурного режиму і во-
логозабезпеченості. Температурні умови в зоні Степу і Лісо-
степу України є сприятливими для вирощування соняшнику. 
Соняшник, завдяки підвищеній стійкості до ґрунтової і повіт-
ряної посухи, вважається посухостійкою культурою. В цьому 
відношенні зони Лісостепу і Степу України відповідають біо-
логічним потребам соняшнику. Виключенням є посушливі ра-
йони південного Степу України, які вважаються менш задові-
льними для вирощування цієї культури (рис. 1.1). 

Таким чином, науково-обґрунтоване зональне розміщення 
посівів соняшнику з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов 
України і біологічних особливостей культури дозволить в по-
вній мірі реалізувати її потенціал. 

1.2 Сортові ресурси соняшнику 
До Державного Реєстру сортів рослин України занесено 

187 гібридів і сортів соняшнику (частка сортів незначна). Гіб-
риди чотирьох груп стиглості (скоростигла – 44 найменуван-
ня, ранньостигла – 93, середньорання – 30 і середньостигла – 
18) рекомендовано до поширення в Степовій і Лісостеповій 
зонах.  

На ринку України працюють 46 селекційних установ, з 
яких 28 – вітчизняних. Частка гібридів вітчизняної селекції в 
Державному реєстрі становить 50,9% (рис. 1.2). Серед вітчиз-
няних найбільшими науковими центрами є Інститут рослин-
ництва ім. В.Я.Юр’єва НААНУ (м. Харків), Селекційно-генети-
чний інститут - НЦНС НААНУ (м. Одеса), Інститут олійних 
культур НААНУ (м. Запоріжжя). В Реєстрі знаходяться 34 най-
кращих гібридів селекції Інституту рослинництва ім.В.Я.Юр’є-
ва НААНУ, а також створені сумісно з іншими установами, які 
презентують весь спектр різноманіття сучасних гібридів со-
няшнику. Вони відрізняються високою адаптивністю до умов 

вирощування в зонах Степу і 
Лісостепу України, стійкістю до 
найбільш поширених хвороб і 
мають потенційну урожайність 
3,8-4,8 т/га.  

1.3 Розподіл гібридів 
соняшнику, занесених до 
Реєстру сортів рослин 

України, за походженням 
Гібриди зарубіжної селекції 

представлені в Реєстрі інозем-
ними установами і фірмами: Ін-
ститут польовництва та овочів-
ництва, м. Нові Сад, “Євраліс 
Семанс”, “Піонер Семена Хол-
дінг ГезмбХ”, “Сингента Сідз 
С.А.С.”, “Монсанто Інтернешнл 
Сьорл”, “Маїсадур Семанс”, 

“Лімагрейн” та ін.  
Переважна більшість гібридів, що входить до Реєстру – 

олійного напряму використання.  
Особливу групу складають гібриди з високим вмістом оле-

їнової кислоти в олії. До цієї групи належить 15 гібридів вітчи-
зняної і зарубіжної селекції. Серед них гібриди селекції Інсти-
туту рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААНУ – Еней, Ант, Дарій, 
Псьол, Богун, Квін з вмістом олеїнової кислоти в олії (75-
85%). При їх створенні не застосовувались методи генетичної 
інженерії з використанням чужорідного генетичного матеріа-
лу.  

Придатним до поширення визнано гібрид соняшнику Кап-
рал з вмістом пальмітинової кислоти в олії до 20%, з яким за-
початковано нову групу гібридів з показниками високої проду-
ктивності та якості урожаю. 

1.4 Пріоритетні напрями селекції соняшнику 
Продуктивність. Впровадження нових сучасних гібридів 

соняшнику в виробництво дає можливість значно підвищити 
урожайність за умови дотримання технологічних вимог до їх 
вирощування. Сучасний рівень селекції забезпечує створення 
гібридів з потенційною урожайністю 4,5-5 т/га. В таблиці 1.1 
представлена врожайність гібридів соняшнику селекції Інститу-
ту рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААНУ. Разом з цим, реаліза-
ція потенційних можливостей гібридів неможлива без стійкості 
до хвороб і несприятливих погодних умов.  

Скоростиглість. Соняшник в Україні рекомендовано ви-
рощувати в двох основних зонах: Степовій і Лісостеповій. 
Природно-кліматичні умови Степу дозволяють вирощувати гі-
бриди з вегетаційним періодом до 120 діб, Лісостепу – до 110 
діб. Для забезпечення максимальної ефективності викорис-
тання земельних і матеріальних ресурсів в господарствах і 
планування робіт необхідно мати широкий спектр гібридів за 
тривалістю вегетаційного періоду. В зв’язку з цим, проводить-
ся відповідна селекційна робота по створенню гібридів скоро-
стиглої, ранньостиглої, середньоранньої і середньостиглої 
груп. 
ТАБЛИЦЯ 1.1 ПОТЕНЦІЙНА УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИ-
КУ ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА ІМ.В.Я.ЮР’ЄВА НААНУ, 2010Р.  

Гібрид Потенційна урожайність, т/га Тривалість вегетаційного 
періоду, доби 

Оскіл 4,50 96 
Кий 4,52 97 

Ясон 4,88 97 
Боєць 4,76 97 
Еней 4,68 99 
Дарій 4,60 99 
Квін 5,06 100 

Богун 4,57 101 
Зорепад 4,43 102 
Гектор 4,87 108 

Кадет 4,80 110 

Стійкість до несприятливих абіотичних факторів. 
Природно-кліматичні умови зон України, рекомендовані для 
вирощування соняшнику, відповідають потребам і особливос-
тям цієї культури. Разом з цим, в зв’язку із значною мінливіс-
тю погодних умов впродовж останніх років і прогнозам фахів-
ців основне місце у виробництві повинні займати створені ви-
соко-адаптовані гібриди, стійкі до посухи і стресових підви-
щень температури, а також витривалі до значних коливань 

 
Рис. 1.1 − Зональне розміщення посівів соняшнику в Україні 
  − Зони, сприятливі для вирощування соняшнику 
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температур і вологозабезпеченості на протязі вегетацій-
ного періоду.  

Стійкість до основних хвороб. Значну проблему в 
отриманні високих врожаїв соняшнику викликають найбільш 
поширені хвороби, які можуть спричиняти втрати урожаю до 
25-50%. Розповсюдження збудників хвороб викликано перш 
за все порушеннями сівозміни при розміщенні посівів соня-
шнику. 

Стійкість гібриду до несправжньої борошнистої роси за-
безпечується в основному батьківською лінією – відновни-
ком фертильності пилку. Достовірна оцінка за стійкістю до 
збудника цієї хвороби є необхідною умовою в селекції ліній-
ного матеріалу. Створення гібридів соняшнику, стійких до 
білої та сірої гнилей є досить важливим, в зв’язку з шкодо-
чинністю хвороби і, разом з цим, складним завданням. На 
сьогоднішній день поки що не досягнуто рівня гібридів, які 
мають повний імунітет до збудників цих хвороб. Останніми 
роками набув значного поширення фомопсис, який до неда-
внього часу вважався карантинною хворобою. В таблиці 3 
представлена характеристика кращих гібридів селекції Ін-
ституту рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААНУ за стійкістю до 
фомопсису та сірої гнилі. 

Значної селекційної роботи вимагає досягнення стійкості 
гібридів до квіткового паразиту – вовчка, який має широке 
поширення в Україні, особливо в Степовій зоні, і може спри-
чиняти значні втрати урожаю.  

Якість. Основний напрям використання соняшнику – ви-
готовлення олії. Вимоги до сучасних гібридів щодо вмісту олії 
в насінні – не менш за 48%. Особливу увагу в теперішній час 
приділяється якісному складу олії. Створення гібридів з висо-
ким вмістом олеїнової кислоти в олії, дає можливість отриму-
вати високоякісну соняшникову олію (табл.1.2). На даний час 
цей на цьому напрямі активно працюють провідні селекційні 
центри.  

Новітні досягнення селекції дають можливість розширення 
сортименту продукції переробки соняшникової олії. На тепе-
рішній час вже створено гібриди з підвищеним вмістом паль-
мітинової кислоти в олії (табл. 1.3). Перспективним напрямом 
є створення гібридів, що мають оптимальний жирнокислотний 
склад для виготовлення біодизелю, технічних мастил та ін. 
ТАБЛИЦЯ 1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИСОКООЛЕЇНОВИХ ГІБРИДІВ 
СОНЯШНИКУ СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА ІМ.В.Я. 
ЮР’ЄВА НААНУ (1998-2009 РР.) 

Назва Урожайність, 
т/га 

Тривалість вегета-
ційного періоду, діб 

Вміст олії в 
 насінні,% 

Вміст олеїнової 
кислоти,% 

Еней 3,26 106 50,75 89,99 
Ант 3,23 98 49,4 76,65 

Дарій 4,14 107 50,99 72,56 
Квін 3,27 107 49,54 76,01 

Богун 3,67 105 49,53 76,20 

ТАБЛИЦЯ 1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ПАЛЬМІ-
ТИНОВОГО ТИПУ СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА 
ІМ.В.Я.ЮР’ЄВА НААНУ (2001-2006 РР.) 

Назва Урожай-
ність, т/га 

Тривалість вегетаційно-
го періоду, діб 

Вміст олії в 
насінні,% 

Вміст пальмітино-
вої кислоти,% 

Капрал 3,83 106 49,6 16,0-20,0 
Курсор 3,80 98 49,7 14,0-18,5 
Стійкість до гербіцидів. За останні роки недотримання 

рекомендованих сівозмін і заміна глибокої оранки поверхне-
вою обробкою ґрунту сприяли розповсюдженню коренепарос-
ткових бур’янів (головним чином осоту). У той же час, соняш-
ник чутливий до гербіцидів імадозолової групи (півот), які 
ефективні у боротьбі проти цих бур’янів. Тому створення гіб-
ридів, стійких до таких гербіцидів є надзвичайно перспектив-
ним напрямом, це такі гібриди, як Рими, Рімісол (Інститут 
польовництва та овочівництва, м. Нові Сад), Мелдімі (Сінген-
та Сідз С.А.С.), Флексісол (Монсанто Інтернешнл Сьорл), Ар-
мада КЛ (Мей Агро Сід) та ін. Селекція по створенню гібридів 
стійких до Євролайтенгу і Гранстару ведеться в ІР ім. В.Я. 
Юр’єва НААН. 

1.5 Оптимізація посівних площ та валових 
зборів соняшнику в Україні 

Соняшник є основною олійною культурою України. Серед 
світових виробників Україна посідає друге-третє місце за ва-
ловим збором насіння соняшнику. Впродовж останніх трьох 
років в Україні виробляється 5,3 млн.т. насіння цієї культури. 
При цьому майже 98% від олійної сировини, яка переробля-

ється оліє-жировими підприємствами України, припадає на 
соняшник. 

Активний розвиток олійно-жирової промисловості вимагає 
відповідного рівня забезпеченості олійною сировиною. Вирі-
шення проблем, які накопичилися у зв’язку із порушенням на-
уково-обґрунтованих оптимальних площ посіву соняшнику і 
значним перевантаженням сівозмін цією культурою можливе 
лише за умови оптимізації площ посіву олійних культур.  

При змушеному зменшенні частки посівних площ соняш-
нику отримання незмінного валового збору, який має задово-
льнити потреби олійних підприємств в сировині, можливе ли-
ше за умови підвищення врожайності. Слід відмітити, що на 
теперішній час рівень використання біологічного потенціалу 
соняшнику є найменшим серед олійних культур і, навіть, не 
досягає 50%.  

Основними причинами цього є недотримання основних 
вимог сівозміни і технології вирощування культури, недостат-
ня кількість посівної техніки а також слабка увага до підбору 
гібриду і якості насіннєвого матеріалу. 

В 2005-2009 роках посівні площі соняшнику в Україні колива-
лися від 3,62 до 3,511 млн. га (таблиця 1.4). 
ТАБЛИЦЯ 1.4. КОЛИВАННЯ ПОСІВНИХ ПЛОЩ ОСНОВНИХ ОЛІЙ-
НИХ КУЛЬТУР У 2005-2009 РР. (МЛН. ГА) 

Рік 2005 2006 2007 2008 2009 
Соняшник 3,62 3,86 3,36 4,278 3,511 

Ріпак 0,19 0,38 1,20 1,413 1,455 
Соя 0,41 0,72 0,80 0,557 0,641 
За період з 2012 по 2015 роки посівні площі соняшнику в 

Україні повинні значно скоротитися і становити 2,93 млн. га 
(табл. 1.5, рис. 1.3). 

Основні посівні площі культури будуть зосереджені в зоні 
Степу – майже 2,128 млн. га, або 72,61%. Це дасть змогу в 
степових областях отримати в 2015 році при середній вро-
жайності 2,55 т/га близько 5,425 млн. тонн насіння соняшнику.  

В Лісостеповій зоні при середній врожайності 2,56 т/га з пло-
щі майже в 759 тис.га (25,9%) в 2015 році можна буде отримати 
близько 1,943 млн. тонн насіння соняшнику. 

За рахунок областей Полісся, де буде зосереджено 43,47 
тис.га (1,48%), при середній врожайності 2,54 т/га у 2015 році 
держава отримає ще 110 тис. тонн насіння, що в загальному 
рахунку в Україні складе 7,4715 млн. тонн насіння соняшнику. 

Таким чином, одне із головних завдань даної Програми, а 
саме − неухильне підвищення урожайності культури як по 
окремих регіонах, так і по Україні в цілому, при обов’язковому 
дотриманні всіх агрономічних вимог урожайність соняшнику в 
середньому досягне в 2015 році 2,55 т/га. 

Слід відмітити, що в дослідах Інституту рослинництва ім. 
В.Я.Юр’єва НААНУ та деяких господарствах Полтавської, Ха-
рківської і Дніпропетровської областей урожайність переви-
щує 3,2-3,6 т/га на товарних посівах. 

Збільшення валових зборів насіння соняшнику дасть мож-
ливість стабільно працювати підприємствам переробної про-
мисловості. 

 Для повного завантаження потужностей переробної про-
мисловості, різницю в необхідній кількості олійної сировини 
потрібно забезпечувати за рахунок сої та ріпаку. 
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Рис. 1.2 − Основні оригінатори гібридів соняшнику в Україні (за кількістю гіб-
ридів в Реєстрі) 
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 ТАБЛИЦЯ 1.5 ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИ-
КУ В УКРАЇНІ НА 2012−2015 РР. 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Площа, тис.га 4 525,8 4 198,9 3 881,67 3 564,45 3 247,23 2 930 
Урожайність, 
т/га 1,521 1,643 1,823 2,033 2,285 2,55 

Валовий збір, 
тис. тонн 6 882,78 6897,85 7 075,16 7 247,02 7 420,71 7 471,5 

 В т.ч. по зонах: 
Полісся 

Площа, тис.га 67,15 62,3 57,59 52,89 48,18 43,47 
Урожайність, 
т/га 1,409 1,522 1,689 1,883 2,117 2,54 

Валовий збір, 
тис. тонн 94,60 94,81 97,25 99,61 102 110,42 

Лісостеп 
Площа, тис.га 1172,27 1087,6 1005,43 923,27 841,1 758,93 
Урожайність, 
т/га 1,597 1,725 1,914 2,135 2,399 2,56 

Валовий збір, 
тис. тонн 1871,76 1875,86 1924,08 1970,81 2018,05 1942,86 

Степ 
Площа, тис.га 3286,38 3049 2818,65 2588,3 2357,95 2127,6 
Урожайність, 
т/га 1,496 1,616 1,793 2,0 2,248 2,55 

Валовий збір, 
тис. тонн 4916,42 4927,18 5053,84 5176,6 5300,67 5425,37 

1.6 Насінництво соняшнику 
Важливою складовою роботи селекціонерів є насінництво, 

як комплекс організаційних і селекційно-насіннєвих прийомів, 
які спрямовані на підтримку і збереження якостей, ознак гіб-
ридів і в яких задіяні селекціонери, насіннєзнавці, технологи, 
спеціалісти із захисту рослин. 

При розробці і вдосконаленні прийомів вирощування на-
сіння F1 необхідним є встановлення оптимальної норми висі-
ву та густоти стояння рослин, підбір оптимальних строків сів-
би, раціональних схем посіву батьківських форм гібридів на 
ділянках гібридизації. 

В Україні зареєстровано близько 200 виробників насіння 
F1 соняшнику. 

В 2011 році, згідно координаційних планів Національної 
академії аграрних наук України, насіння гібридів соняшнику 
вирощувался на площі 18,6 тис.га: в Інституті рослинництва 
ім. .Я.Юр’єва – 15 тис., в С Г І – 1,8 тис, в І О К – 1,8 тис.га, що 
гарантує отримання 2 млн. посівних одиниць. 

При виконані даної Програми, враховуючи зменшення по-
сівних площ соняшнику, з кожним роком знижуються і потреби 
необхідного насіння з 19,315 тис. т в 2011 році до 13,478 тис. 
т в 2015 році (норма висіву насіння соняшнику з використан-
ням сівалок точного висіву становить майже 4,6 кг/га) (табл. 
1.6). 
ТАБЛИЦЯ 1.6 ПЛАН ПОТРЕБИ В НАСІННІ СОНЯШНИКУ F1 НА 
2012−2015 РР., ТИС. ТОНН 

Роки Область 
2011 2012 2013 2014 2015 

Полісся 0,287 0,265 0,243 0,222 0,200 
Лісостеп 5,003 4,625 4,247 3,869 3,491 

Степ 14,025 12,966 11,906 10,847 9,787 
 Всього 

по Україні 19,315 17,856 16,396 14,937 13,478 

1.7 Технологія вирощування соняшнику 
Обов’язковим агрономічним прийомом при вирощуванні 

високих врожаїв соняшнику є використання мінеральних доб-
рив, особливо під основний обробі-
ток ґрунту. За даними Інституту рос-
линництва ім. В.Я.Юр’єва НААНУ ви-
користання в основне внесення N30-

40P30-40K30-40 дає можливість додатко-
во отримати 0,3-0,6 т/га насіння со-
няшнику. 

Норма висіву насіння соняшнику 
при використанні сівалок точного ви-
сіву становить близько 4,6 кг/га. По-
сів необхідно проводити лише насін-
ням високої якості гібридів і сортів, 
занесених до “Державного реєстру 
сортів рослин України”. При виборі 
гібриду чи сорту необхідно користу-
ватися рекомендаціями обласних 
сортовипробувальних станцій. 

Одним з найбільш важливих тех-
нологічних прийомів при вирощуван-

ні соняшнику є боротьба з бур’янами, які конкурують з культу-
рними рослинами за поживні елементи, вологу і світло, особ-
ливо на перших етапах росту і розвитку. Тому, враховуючи 
фіто-санітарний стан ґрунтів, використання ґрунтових гербі-
цидів є обов’язковим. Використання 2,5 л/га ґрунтового гербі-
циду в передпосівну культивацію, або відразу після посіву, 
дозволяє в значній мірі вирішити питання боротьби із 
бур’янами. 

Для забезпечення рослин поживними елементами на по-
чатковому етапі розвитку важливим агротехнічним заходом є 
підживлення, особливо азотними добривами. Це дає можли-
вість рослинам швидше формувати вегетативну масу, підви-
щувати врожайність. При використанні 120 кг/га аміачної селі-
три на всій площі посіву соняшнику, потреба в даному добри-
ві для виконання Програми у 2015 році складе 351,6 тис. тонн. 

Обробіток ґрунту. Основний обробіток ґрунту повинен 
забезпечити повне знищення бур’янів під час їх вегетації, 
особливо багаторічних коренепаросткових, максимальне на-
копичення та збереження осінньо-зимових опадів, попере-
дження водної та вітрової ерозії. 

Одразу після збирання попередньої культури проводиться 
лущення стерні дисковими лущильниками у два сліди на гли-
бину 6-8 см. Якщо на полі багато коренепаросткових бур’янів, 
після масового їх відростання у фазі розеток (5-6 листочків) 
вносяться гербіциди групи 2,4–Д з розрахунку 2,0-2,5 кг діючої 
речовини на 1 гектар або лонтрел 0,3-0,5 л/га. Через 10-15 
днів проводиться оранка або глибоке розпушування чизелями 
на глибину 25-27 см. До настання морозів для вирівнювання 
ґрунту і боротьби з бур’янами проводиться культивація на 
глибину 8-10 см. 

Весною, при фізичному достиганні ґрунту проводиться 
боронування важкими боронами, а вслід − вирівнювання ґру-
нту вирівнювачами ВП–8. Передпосівна культивація прово-
диться на глибину загортання насіння. Для посіву необхідно 
використовувати добре вирівняне і виповнене насіння з висо-
кою енергією проростання і схожістю не нижче 85%.  

Найбільш ефективним при вирощуванні соняшнику є чи-
зельний обробіток на глибину 25-27 см. Цей обробіток покра-
щує умови накопичення та збереження вологи, не утворює 
при цьому “плугової підошви” під орним шаром. Чизельний 
обробіток сприяє покращанню фізичних властивостей ґрунту 
(структурності, щільності, вологоємкості), більш активному 
розпушенню орного шару й підвищенню мікробіологічної ак-
тивності ґрунту у порівнянні з іншими безполицевими обробіт-
ками. При цьому на поверхні ґрунту залишається 40-60% піс-
ляжнивних решток, що запобігає розвитку ерозійних процесів. 
Застосування чизельного обробітку в порівнянні з оранкою 
дозволяє скоротити витрати пального на 37% при отриманні 
однакової урожайності, а в окремі роки підвищити її на 0,10-
0,15 т/га. 

Попередники. Соняшник відноситься до культур, які ма-
ють специфічні біологічні особливості. Рослини соняшнику 
вражаються багатьма грибковими хворобами (несправжньою 
борошнистою росою, білою, сірою та сухою гнилями, фомоп-
сисом) та багатьма іншими патогенами, а також вовчком. То-
му, щоб уникнути масового ураження посівів хворобами, по-
вертати соняшник на попереднє місце в сівозміні можна не 
раніше ніж через 7-9 років. 

Коренева система соняшнику 
проникає на значну глибину (бі-
льше ніж на 3 м), тому він сильно 
висушує ґрунт, особливо глибокі 
горизонти. У зв’язку з цим розмі-
щувати соняшник необхідно, в пе-
ршу чергу, після культур, які не 
висушують ґрунт на значну глиби-
ну. До таких культур відносяться 
озимі і ярі колосові зернові. Задо-
вільним попередником є кукурудза 
на силос. Соя, горох, мак, ріпак, 
овочеві і баштанні, гречка, льон, 
коноплі накопичують збудників бі-
лої і сірої гнилей, які уражують со-
няшник і тому не можуть бути по-
передниками.  

У Степу найефективніші лан-
Рис. 1.3 – Динаміка вирощування соняшнику в Україні на 
2012−2015 рр. 
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ки сівозміни, де соняшник висівають після кукурудзи чи ози-
мої пшениці, в Лісостепу – де опадів буває більше і в сіво-
зміні вносять достатньо добрив, високі врожаї одержують 
при розміщені соняшнику не тільки після озимої пшениці, а й 
після ячменю. 

Недоцільно висівати соняшник після суданської трави, 
цукрових буряків, а в Степу також після ячменю і вівса. 

В кожному господарстві доцільно висівати 2-3 гібриди рі-
зних груп стиглості, які б відзначалися підвищеною стійкістю 
до вовчка і інших хвороб. В зоні північного степу гібриди 
ранньої стиглості повинні займати 25-35%, середньоранні – 
50-60%, середньостиглі – 10-15%, в Лісостепу відповідно – 
60-70% і 30-40%. 

Удобрення. Соняшник дуже вибагливий до поживного 
режиму ґрунтів порівняно з іншими польовими культурами. 
Особливо багато він виносить з ґрунту калію. Для форму-
вання 1 ц врожаю насіння соняшник виносить з ґрунту 6,5 кг 
азоту, 2,7 фосфору і 15,5 калію. Проте незважаючи на висо-
кий винос калію з ґрунту, соняшник на чорноземних ґрунтах 
більшою мірою потребує азотних і фосфорних добрив. Пе-
релік мінеральних добрив, дозволених для використання на 
посівах соняшнику, та їх кількість наведено у табл. 1.7. 
ТАБЛИЦЯ 1.7 ПЕРЕЛІК МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, ДОЗВОЛЕНИХ 
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ 

Назва препарату (діюча речовина),  
фірма, країна 

Норма ви-
трати 

препарату 

Спосіб, пері-
од, обробок, 
обмеження 

Макси-
мальна 
кількість 
обробок 

Агровіт-КОР, п. (N – 1-3%, P2O5 –1-3%, K2O –
 1-3%), ТОВ „Ноо-екосфера XXI – Україна”, 
Україна 

1,0 – 2,0 
т/га 

Основне вне-
сення  1 

Азотно-фосфорне добриво, гр. (N – 27,0-
33,0%, P2O5 – 2,0-8,0%), ВАТ „Азот”, Україна 

45 – 60 
кг/га 

Основне або 
передпосівне 

внесення 
1 

Вапнякова – аміачна селітра марки А і Б, гр. (N 
– 20-28%, карбонат кальцію – 12-40%), ВАТ 
„Рівнеазот” 

60 – 120 
кг по азо-

ту 

Основне вне-
сення 1 

„Вуксал суспензія, с. (N – 30%, K2O – 22,5%, 
MgO – 4,5%, CaO – 24,0%), ТОВ „Уніфермаг”, 
Україна, виробник ф. „Агмокон ГмбХ”, Німеч-
чина 

3 – 5 л/га 
Обприску-

вання рослин 
впродовж ве-

гетації 

3 

Комплексне мінеральне добриво NP, гр. (N – 
8-25%, P2O5 –20-46%), Дніпропетровський за-
вод мінеральних добрив, Україна 

120 – 
200 кг/га 

Передпосівна 
культивація 1 

Комплексне мінеральне добриво NPК, гр. (N – 
8-14%, P2O5 –8-14%, K2O – 10-14%), Дніпропе-
тровський завод мінеральних добрив, Україна 

500 – 
600 кг/га 

Передпосівна 
культивація 1 

Міком, мікродобриво на основі комплексонатів 
мікроелементів Co, Cu, Zn, Mn, Mo, B, кр., п., 
ТУ У 6-03598943. 007 – 2000, ЗАТ „Доірея”, 
Україна 

1,5 – 2,0 
л/т 

Обробка на-
сіння  

Органо-мінеральне добриво „Орга-нік та сумі-
ші на його основі”, гр. (N – 1,5 – 4,0%, P2O5 –
1,0-3,0%, K2O – 1,5-2,5%), ПП. „Донпромсер-
віс”, Україна 

0,4 – 2,0 
т/га 

Основне вне-
сення та під-

живлення 
1 

Реаком, мікродобриво на основі комплексона-
тів мікроелементів Co, Cu, Zn, Mn, Mo, B, кр., 
п., ТУ У 24.15-30431983.001 – 2000, НВЦ „Реа-
ком”, Україна 

8,0 – 
10,0 л/га 

7,0 – 
10,0 л/га 

Обробка по-
сівів 

Обробка на-
сіння 

1 
 
1 

Сіль калійна змішана 40%, гр., ТОВ „Укркалій”, 
Україна, виробник: РУП ВО „Білоруськалій”, 
Білорусь  

30 – 60 
кг/га 

Основний 
обробіток 

ґрунту 
1 

Тукосуміш марки „А”, гр. (амофос – 66%, ка-
ліймагнезія – 24%), ВАТ „Рівнеазот”, Україна 360 кг/га 

Основний 
обробіток 
ґрунту, пе-
редпосівна 
культивація 

1 

У південному Степу найбільший ефект дає внесення фо-
сфорних добрив разом з азотними (N-30-45; P-60), які забез-
печують приріст урожаю насіння до 0,6 т/га. У східних райо-
нах північного Степу внесення фосфорних добрив під соня-
шник високоефективне лише при поєднанні з азотними чи 
азотно-калійними добривами (N-60-90; P-60-90; K-60). 

Органічні добрива вносять під попередню культуру, а мі-
неральні − під основний обробіток. На полях , де восени не 
вносили повних норм основного добрива, мінеральне доб-
риво вносять локально – стрічковим способом одночасно із 
сівбою на відстані 6-10 см від рядка і на глибину 10-12 см. 

Важливою умовою підвищення ефективності внесення 
добрив під гібридний соняшник є рівномірний розподіл їх по 
площі. Недотримання цієї вимоги призводить до великого 
недобору врожаю. Нерівномірність розподілу добрив по 
площі не повинно перевищувати 20 відсотків. 

При використанні вказаної кількості добрив на 1 га в рам-
ках виконання Програми необхідно вносити 1 260 тис. тонн в 
2011 році і 879,23 тис. тонн в 2015р. (табл. 1.8). 

ТАБЛИЦЯ 1.8 ПРОГНОЗ ПОТРЕБИ В МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВАХ* У 
ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ЦИКЛІ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ, ТОНН 

Роки Область 
2011 2012 2013 2014 2015 

Полісся 18 694,9 17 282,4 15 870,3 14 457,8 13 045,3 
Лісостеп 326 365,5 301 708,7 277 052,0 252 395,2 227 738,3 
Степ 914 939,6 845 816,4 776 692,9 707 569,7 638 446,6 
Всього по Україні 1 260 000,0 1 164 807,6 1 069 615,1 974 422,7 879 230,3 
*добрива 200 кг/га нітроамофоски + 100 кг/га селітри 

Підготовка насіння до сівби. Обов'язковий технологічний 
захід. Препарати фунгіцидної дії захищають висіяне насіння, 
проростки та сходи від комплексу хвороб, інсектицидної дії − 
від пошкодження насіння й проростків ґрунтових сходів назе-
мними шкідливими комахами. 

Для передпосівної обробки насіння проти хвороб застосо-
вують ”апрон X'” “дерозал”, “дітокс", “колфуго супер”, “максим 
XL” та “роялфло”; проти шкідників – “гауч круізер”, “космос 250”. 
Найбільш ефективні проти комплексу − “хворе апрон XL”, “мак-
сим XL” і “роялфло”. Застосування цих препаратів забезпечує 
приріст урожаю 0,12-0,19 т/га максимально, в разі епіфітотій − 
0,36-0,41 т/га. 

Біологічна ефективність препаратів інсектицидної дії – “га-
учо”, “круізер” і “космос 250” проти комплексу комах становить 
65-95%. Їх застосовують, в першу чергу, для обробки насіння 
для площ, де чисельність несправжніх дротянок перевищує 
4- 5 екз/м або жуків піщаного мідляка, сірого та чорного дов-
гоносиків більше 2 екз/м, середній приріст урожаю від оброб-
ки насіння препаратом “круізер” (6 л/т) становить 0,12 т/га. 

Сівба. Посів соняшнику розпочинають, коли верхній 10-
сантиметровий шар ґрунту прогріється до 10-12 °С. При до-
статній забезпеченості посівного шару ґрунту вологою глиби-
на загортання насіння повинна становити 5-6 см. Оптимальна 
густота рослин перед збиранням врожаю для гібридів скоро-
стиглої групи – 60-65 тис. рослин на гектар, ранньостиглих – 
50-55, середньоранніх – 40-45 тис/га. Для отримання необхід-
ної густоти норму висіву встановлюють на 25-27% вищою від оп-
тимальної густоти насадження рослин.  

Норма висіву насіння соняшнику при використанні сівалок 
точного висіву становить 4,6 кг/га. Посів необхідно проводити 
лише насінням високої якості гібридів і сортів, занесених до 
“Державного реєстру сортів рослин України”. При виборі гіб-
риду чи сорту необхідно користуватися рекомендаціями об-
ласних сортовипробувальних станцій. 

Догляд за посівами. Одним з найбільш важливих тех-
нологічних прийомів при вирощуванні соняшнику є боротьба 
з бур'янами, які конкурують з культурними рослинами за по-
живні елементи, воду й світло, особливо на перших етапах 
росту і розвитку. У середньому один центнер сухої маси бу-
р'янів виносить з ґрунту 2,3 кг азоту, 0,7 кг фосфору і 2,8 кг 
калію. В сучасних умовах ведення сільського господарства 
щорічні втрати врожаю від бур’янів у середньому складають 
15-20%.  

Агротехнічні заходи боротьби з бур’янами можна розділи-
ти на фітоценотичні й механічні. Під фітоценотичними захо-
дами розуміють створення засобами агротехніки умов, при 
яких культурні рослини якнайкраще пригнічують бур’яни. Це, 
в першу чергу, правильно побудована сівозміна, в якій бажа-
но чергувати культури з різною біологією. Насичення сівозмі-
ни однотипними культурами призводить до накопичення пев-
них груп бур’янів. Крім того, погіршення фітосанітарного стану 
посіву знижує конкурентоспроможність культурних рослин по 
відношенню до бур’янів. 

Успішному протистоянню бур’янам сприяє посів культури 
в кращі терміни оптимальною нормою висіву кондиційним на-
сінням з високою енергією проростання. Важливу роль віді-
грає підбір кращих сортів і гібридів.  

Механічні заходи боротьби з бур’янами полягають у без-
посередньому знищенні бур’янів під час проведення обробіт-
ку ґрунту або під час збирання врожаю попередньої культури. 
Диференційована система основного обробітку ґрунту в сіво-
зміні передбачає оптимальне використання оранки, безполи-
цевого й поверхневого розпушення. Наприклад, на полях, 
значною мірою забур'янених багаторічними видами, не слід 
допускати мілкого обробітку ґрунту. В системі основного об-
робітку після стерньових попередників у боротьбі з післяжни-
вними бур’янами, які є найбільш шкодочинними в наших умо-
вах, виняткове значення має негайне, слідом за збиранням 
врожаю, лущення стерні. 
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Десикація посівів. Для прискорення дозрівання соняш-
нику, а також запобігання масовому розвитку сірої і білої гни-
лей застосовують десикацію. Проводять цей агроприйом за 
допомогою авіації, коли середня вологість насіння становить 
30%. В роки масового ураження посівів хворобами допуска-
ється обробка посівів десикантами при вологості насіння 35-
45% (табл. 1.9). 
ТАБЛИЦЯ 1.9 ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДЕСИКАНТІВ, ДОЗВОЛЕНИХ 
ДЛЯ АВІАЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ* 

Назва препарату 
(діюча речовина), фірма, країна 

Норма 
витрати 
препарату 

(л/га) 

Термін останньої 
обробки (в добах 
до збирання вро-

жаю) 

Максима-
льна кі-
лькість 
обробок 

Везувій, в.р. к. (дикват, 150 г/л), ТОВ „Агро-
сфера”, Україна, виробник: „Чайна Кемікал 
індастріал і Рісеч Ко., Лтд.”, Китай (Гонконг) 

2,0 – 3,0 6 1 

„Глісол Євро, в.р. (ізопропіламінна сіль глі-
фосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 
360 г/л), ТОВ „Експопродком”, Україна, ви-
робник: ф. „Нуфарм ГмбХ енд Ко., КГ”, Авс-
трія 

3,0 14 1 

Гліфос 360, в.р. (ізопропіламінна сіль глі-
фосату, 488 г/л, у кислотному еквіваленті – 
360 г/л), ф. „Кемінова А/С”, Данія 

3,0 14 1 

Реглон Супер 150 SL, в.р. к. (дикват, 150 
г/л), ф. „Сингента”, Швейцарія 2,0 – 3,0 4 – 6 1 

Скорпіон, в.р. к. (дикват, 150 г/л), ТОВ „Не-
ртус”, Україна, виробник: ф. „Петерс енд 
Бург КФТ.”, Угорщина 

2,0 – 3,0 6 1 

Суховій, в.р. (дикват, 200 г/л), ТОВ „Клов”, 
Україна, виробник: „Нанжінг № 1 Пестисайд 
Факторі ОФ Ред Сан Груп Ко., Лтд”, Китай 

1,5 – 2,5 6 1 

Ураган Форте 500 SL, в.р. к. (гліфосат, 500 
г/л), ф. „Сингента”, Швейцарія 1,5 – 2,0 14 1 

*Термін обприскування посівів − у фазі початку побуріння кошиків 
Знижуючи посівні площі з 4,199 млн. га в 2011р., до 

2,930 млн. га в 2015 році, знижується також і потреба в гербі-
цидах − майже із 10 500 тис. л в 2011 році до майже 7 327 
тис. л в 2015 році (табл. 1.10). 
ТАБЛИЦЯ 1.10 ПРОГНОЗ ПОТРЕБИ В ГЕРБІЦИДАХ* У ТЕХНОЛО-
ГІЧНОМУ ЦИКЛІ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ, ТИС. Л 

Роки Зона 
2011 2012 2013 2014 2015 

Полісся 155,8 144,0 132,3 120,5 108,7 
Лісостеп 2 719,7 2 514,2 2 308,8 2 103,3 1 897,8 
Степ 7 624,5 7 048,5 6 472,4 5 896,4 5 320,4 
Всього по Україні 10 500,0 9 706,7 8 913,5 8 120,2 7 326,9 
*Гербіциди: грунтовий Харнес – 2,5 л/га; страховий – Пантера – 1,0 л/га 

У роки масового розмноження лугового метелика в період 
масового відродження гусениць посіви обприскують децисом, 
децисом форте або штефесіном. ЕПШ для першого покоління – 
10 гусениць, другого – 20 гусениць на 1 м2. Проти геліхризової та 
інших попелиць в окремих осередках зазвичай локально засто-
совують децис, децис форте, фуфанон або штефесін, ЕПШ – за-
селення у фазу чотирьох пар листків понад 10%, перед цвітінням 
– понад 20% рослин. 

Застосування гербіцидів є допоміжним заходом бороть-
би з бур'янами по відношенню до агротехнічних засобів конт-
ролю за станом забур'яненості. 

У посівах соняшника насамперед слід використовувати препа-
рати ґрунтової дії – харнес, трефлан та інші.  

Рекомендовані до застосування на цій культурі гербіциди на-
ведені в табл. 1.11. Ці препарати в більшій мірі знищують злакові 
однорічні види і дещо гірше дводольні малорічні. Порогом доціль-
ності застосування ґрунтових гербіцидів слід вважати наявність 
500 шт/м2 фізично цілого насіння бур'янів у шарі ґрунту 0-10 см. 
Якщо за матеріалами визначення потенційної забур'яненості ґрун-
ту чи основного обстеження посівів у минулому році на полі очіку-
ється значна забур'яненість гірчицею польовою чи іншими стійки-
ми бур'янами, то слід використовувати гезагард.  

Асортимент післясходових гербіцидів, який можна використо-
вувати на соняшнику, обмежений лише препаратами протизлако-
вої дії. Ними слід обробляти лише сильно забур'янені посіви з до-
мінуванням серед бур'янів злакових видів. При змішаному типі за-
бур'яненості застосування грамініцидів не дасть бажаного ефекту. 
ТАБЛИЦЯ 1.11 ГЕРБІЦИДИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ЗАСТОСУ-
ВАННЯ В ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ 

Вартість препа-
рату, грн.* Гербіциди Аналоги 

Норми ви-
трати 
л (кг)/га 

Проти яких 
бур'янів за-
стосовується 

Строки 
внесення 

1 л, кг на 1 га** 

Трефлан 
240, 24% 
к.е. 

Трифлурекс 
240 6-8 

однорічні 
злакові та 
дводольні 

допосівний і  
досходовий  
періоди з негай-
ним загортанням 
у ґрунт 

26 156  

Вартість препа-
рату, грн.* Гербіциди Аналоги 

Норми ви-
трати 
л (кг)/га 

Проти яких 
бур'янів за-
стосовується 

Строки 
внесення 

1 л, кг на 1 га** 
Трефлан 
480, 48% 
к.е. 

Трифлурекс 
480, Оліт-
реф 

3-4 -"- -"- 
  

Харнес, 
90% к. е. 

Оскар, Герб 
900, Варта, 
Екстрем, 
Піларпас 

2-3 -"- 
допосівний і  
досходовий  
періоди 

43 108 
(2,5) 

Трофі, 90% 
к. е.  2 -"- -"- 51 102  

Дуал голд, 
96% к. е. Тайфун 1,2 – 1,6 

однорічні 
злакові та 
деякі дводо-
льні 

-"- 

102 143  

Гвардіан, 
79% к. е.  2-3 

однорічні 
злакові та 
деякі дводо-
льні 

-"- 

  

Гезагард 50 
WP 50% з. 
п. 

Селефіт 3-4 
однорічні 
злакові та 
дводольні 

-"- 
46 184  

Фронт'єр 
900, 90% 
к.е. 

 1,4 – 1,7 те ж досходовий  
період 

112 179  

Стомп 330, 
33% к. с.  4 - 6 -"- -"- 30 150  

Гоал 2 Е, 
24% к. е.  0,8 – 1,0 однорічні 

дводольні 
досходовий  
період 

  

Пантера, 
4% к. е.  1 – 1,25 

1,75 – 2,0 

однорічні 
злакові 
багаторічні 
злакові 

3 – 6 листків у 
бур'янів за висо-
ти бур'янів 10 – 
15 см 

72 72 (1) 

0,5 – 1,0 однорічні 
злакові 

2 – 4 листків у 
бур'янів 

123 98  Фюзілад 
Форте 150 
ЕС, 15% 
к.е. 

 
 багаторічні 

злакові 
за висоти бур'я-
нів 10 – 15 см 

  

 0,6 – 0,8 однорічні 
злакові 

від 2 – 3 листків 
до кущіння  
бур'янів 

221 155  
Шогун 100 
ЕС, 10% к. 
с.  1 – 1,2 багаторічні 

злакові 
за висоти бур'я-
нів 10 – 15 см 

  

 0,4 – 0,5 однорічні 
злакові 

2 – 5 листків у 
бур'янів 

154 77  Зелек су-
пер 104% 
к. е.  0,8 – 1,0 багаторічні 

злакові 
3 – 6 листків у 
бур'янів 

  

 1 однорічні 
злакові 

від 3 листків до 
кінця кущіння  
бур'янів 

  

Арамо 50, 
5% к. е. 

 2 багаторічні 
злакові 

за висоти бур'я-
нів 15 – 20 см 

  

 0,4 – 0,8 однорічні 
злакові 

2 – 6 листків у 
бур'янів 

  
Стилет, 
12% к. е.   багаторічні 

злакові 
за висоти бур'я-
нів 10 – 20 см 

  

*Вартість препаратів приведені без ПДВ 
**В дужках приведена норма витрати препаратів, взятих для розрахунку 
вартості гербіциду в перерахунку на 1 га. 

Орієнтовний вихід олії та шроту із насіння соняшнику при 
виконанні Програми наведено у таблиці 1.12. 
ТАБЛИЦЯ 1.12 ОРІЄНТОВНИЙ ВИХІД ОЛІЇ ТА ШРОТУ З СОНЯШ-
НИКУ ПРИ ВИКОНАННІ ПРОГРАМИ 

Рік  Валовий збір на-
сіння, тис. т 

Вихід олії (48%), 
тис. т 

Вихід шроту 
(32%), тис. т 

Вихід лушпиння 
(20%), тис. т 

2011 6 787,0 3 257,76 2 171,84 1 357,40 
2012 6 958,1 3 339,90 2 226,60 1 391,63 
2013 7 129,3 3 422,04 2 281,36 1 425,85 
2014 7 300,4 3 504,18 2 336,12 1 460,08 
2015 7 471,5 3 586,32 2 390,88 1 494,30 

Прогнозована економічна ефективність виробництва со-
няшнику сільськогосподарськими підприємствами України в 
2011-2015 рр. наведено у таблиці 1.13. 
ТАБЛИЦЯ 1.13 ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБ-
НИЦТВА СОНЯШНИКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМ-
СТВАМИ УКРАЇНИ В 2015Р. 
№ 
п/п Показник 2010р. 2011р. План на 

2015р. 

1 Площа, тис.га 4 525,8 4 198,9 2 930,0 
2 Урожайність, т/га 1,50 1,62 2,55 
3 Валовий збір, тис. т 6 771,4 6 787,0 7 471,5 
4 Фактичні витрати на 1 га соняшнику, грн 1 889,7 2 142,2 3 221,0 
5  всього, млн. грн 8 552,6 8 995,0 9 437,4 
6 Нормативні витрати, на 1 га, грн 1 961,4 2 016,2 3 038,72 
7  на всю площу, млн. грн. 8 876,9 8 466,0 8 903,4 

8 Фактичні витрати на 1 тонну насіння со-
няшнику, грн 1 263,0 1 325,3 1 263,1 

9 Наявність обігових коштів на 1 га соня-
шнику, грн    

10  на всю площу, млн. грн    

11 Умовна виручка від реалізації, з 1 га со-
няшнику, грн 2 884,2 3 400,0 6 026,0 

12  всього, млн. грн. 13 053,3 14 276,3 17 656,2 
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№ 
п/п Показник 2010р. 2011р. План на 

2015р. 

13 Умовний прибуток, на 1 га соняшнику, 
грн. 994,5 1 257,8 2 805,0 

14 всього, млн. грн. 4 500,7 5 281,3 8 218,8 
15 Рівень рентабельності,% 52,6 58,7 87,1 
16 Собівартість 1 т соняшнику, грн/тонну 1 263,0 1 325,3 1 263,1 

Таким чином, по виробництву соняшнику буде досягнуто: 
1). Стабільне виробництво насіння соняшнику в Україні з 

отриманням у 2015 році валового збору майже 7,472 млн. т 
(забезпечать посіви в межах 2,93 млн. га.). Цьому сприятиме 
дотримання рекомендацій по зональному розміщенню посівів, 
впровадженню у виробництво сучасних гібридів і новітніх ін-
тенсивних технологій вирощування, використання якісного 
насіння. 

2). Активне впровадження сучасних досягнень селекції гіб-
ридів соняшнику за жирнокислотним складом (високоолеїнові 
гібриди зі вмістом олеїнової кислоти в олії 75-85%, гібриди 
пальмітинового типу зі вмістом пальмітинової кислоти в олії 
до 20%) дозволить забезпечити різноманіття сировини соня-
шнику для оліє-жирових підприємств.  

3). Поступове скорочення площ посіву соняшнику до науково-
обґрунтованих оптимальних розмірів та виробництва 7 471,5 тис. 
тонн насіння соняшнику при одночасному збільшенні посівів рі-
паку, сої та інших культур буде слугувати розширенню сировин-
ної бази для переробної промисловості та виготовленню продо-
вольчих продуктів, біопалива, парфумерних, лікарських, інших 
виробів і препаратів та різних видів кормів. 

4). Прогноз економічної ефективності виробництва соняш-
нику в Україні в 2015 рр.: умовний прибуток 2 805 грн на 1 га з 
рівнем рентабельності 87,1%. 

 2 .  РОЗВИТОК  ВИРОБНИЦТВА  CОЇ  

2.1 Загальна характеристика культури 
Соя є основною зернобобовою культурою в світі. Її зерно 

збалансоване за протеїном і перетравними амінокислотами. 
У насінні сої міститься 30-55% білка, 13-26% жиру, 20-32% 
крохмалю. У золі багато калію, фосфору, кальцію, а також ві-
тамінів.  

Великий вміст білка і надзвичайно цінна його збалансова-
ність за амінокислотним складом, роблять сою чудовим за-
мінником продуктів тваринного походження у харчуванні лю-
дини. Особливістю хімічного складу сої є вміст у ній фосфа-
тидів − лецитину і нефаліну, необхідних для живлення нерво-
вої тканини. 

Соя − важлива технічна культура. Вона займає перше мі-
сце у світовому виробництві рослинної олії, її використовують 
на харчі та для виробництва промислової продукції − лаку, 
фарб, мила, пластмаси, клею, штучних волокон.  

Олія засвоюється організмом на 98%. Олія містить наси-
чені і ненасичені жирні кислоти. Перші є дуже цінними для 
промисловості. З насичених жирних кислот у соєвій олії міс-
тяться: пальмітинова (7-10%), стеаринова (25%), бегенова (1-
3% і більше), меристинова (0,1-0,3%), лігноцеринова (0,1%) та 
інші в незначній кількості. Із ненасичених жирних кислот є 
олеїнова (22-35%), лінолева (43-59%), ліноленова (0,5-
12,5%). 

Соя − цінна кормова культура. її можна згодовувати тва-
ринам у вигляді макухи, соєвого шроту, дерті, молока, білко-
вих концентратів, зеленого корму, сіна, силосу, соломи. 

Макуха може застосовуватися як універсальний білковий 
концентрований корм. Вона містить в 1 кг 1,26 кормових оди-
ниць, 354 г перетравного протеїну, 28 г лізину. 

Соя має велике агротехнічне значення. Вона засвоює азот 
з повітря, залишає після себе 60-90 кг/га біологічно фіксова-
ного азоту, очищає поле від бур'янів і є добрим попередником 
для наступних культур сівозміни. Соя здатна використовувати 
малодоступні важкорозчинні мінеральні сполуки не тільки з 
орного шару, а й більш глибоких шарів ґрунту. 

Соя належить до стратегічних культур, задовольняє най-
загальніші потреби людини. Соя є основою піраміди рослин-
ного білка та олії в світі. Якщо в 1960 році в світі вироблялося 
31 млн. т сої, то вже в 2003 році цей показник досяг 189,2 
млн. тонн, а в 2009-2010 маркетинговому році виробництво 
сої досягло рівня 253,4 млн.т.  

2.2 Зональне розміщення посівів сої 
Зона гарантованого вирощування сої включає великі 

площі зрошуваного землеробства, зокрема Автономну Респу-
бліку Крим. Тут родючі землі (чорноземи і каштанові), вегета-
ційний період тривалий, сума активних температур перева-
жає в межах 2600-3000 °С, проте відчувається дефіцит опа-
дів, який можна поповнити за рахунок поливів. У цьому регіоні 
зрошення при весняному посіві можна вирощувати сорти сої 
різних груп стиглості, а для післяукісних та пожнивних угідь − 
скоростиглі і середньостиглі сорти. 

2.3 Сорти сої  
У "Державний реєстр сортів рослин України", придатних 

для поширення саме на 2012р., занесено 82 сорти сої, серед 
них: 

1) скоростиглі − Анастасія, Аннушка, Ворскла, Єлена, Зна-
хідка, Ксеня, Легенда і Фея; 

2) ранньостиглі − Алмаз, Аметист, Анжеліка, Аполон, Біло-
сніжка, Блискавиця, Бояна, Говерла, Діона, Донька, Кивін, Ки-
ївська 98, Корада, Лара, Медея, Мерлин, Монада, Мрія, ОАЦ-
Віжіон, Протеїнка, Романтика, Святкова, Седмиця, Скеля, 
Смолянка, Фаетон, Ювілейна, Юг 30; 

3) середньо-ранньостиглі − Васильківська, Вежа, Велича-
ва, Версія, Вілана, Горлиця, Даная, Данко, Дельта, Ельдора-
до, Ентерпрайс, Золотиста, Іванка, Київська 27, Медісон, 
Омега вінницька, Особлива, Подільська 416, Поема, Равніця, 
Скеля, Сонячна, Спринт, Стратегія, Супра, Східна, Сяйво, Та-
врія, Чернівецька 9, Харківська зернокормова, Фарватер, 
Шарм, Ятрань; 

4) середньостиглі − Агат, Антошка, Вінні, Вінничанка, Кол-
бі, КСБ 938, Маша, Мельпомена, Подільська 1, Полтава, Срі-
бна, Феміда, Чернівецька 8 та інші. 

2.4 Планові показники вирощування сої 
Планується за період 2011−2015 рр. валові збори сої в 

Україні збільшити від 1 671,0 тис. тонн у 2010 році до 4 059,0 
тис. тонн у 2015 році (таблиця 2.1, рис. 2.1). 
ТАБЛИЦЯ 2.1 ПЛАН ВИРОБНИЦТВА СОЇ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД 
2012-2015 РР. 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Площа, тис.га 1 038,0 1 123,9 1 350,0 1 550,0 1 750,0 1 980,0 
Урожайність, т/га 1,60 2,00 2,02 2,03 2,04 2,05 
Валовий збір, 
тис. т 1 671,0 2 247,8 2 727,0 3 146,0 3 570,0 4 059,0 

ТАБЛИЦЯ 2.2 ПЛАН ВИРОЩУВАННЯ СОЇ ПО ЗОНАХ УКРАЇНИ НА 
2012-2015 РР. 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 
Полісся 

Площа, тис.га 110,31 132,50 152,13 171,76 194,33 
Урожайність, т/га 1,839 1,857 1,866 1,876 1,885 
Валовий збір, тис. тонн 202,84 246,08 283,89 322,15 366,28 

Лісостеп 
Площа, тис.га 713,98 857,62 984,67 1 111,73 1 257,84 
Урожайність, т/га 1,944 1,963 1,972 1,983 1,992 
Валовий збір, тис. тонн 1 387,72 1 683,57 1 942,24 2 204,01 2 505,90 

Степ 
Площа, тис.га 299,61 359,88 413,20 466,52 527,83 
Урожайність, т/га 2,194 2,216 2,226 2,238 2,248 
Валовий збір, тис. тонн 657,24 797,36 919,87 1 043,84 1 186,82 

Прогноз потреби в насінні сої першої репродукції на 
2011−2015 рр. в розрахунку 600 тис. насінин на 1 га (близько 
100 кг/га) наведено у таблиці 2.3. 
ТАБЛИЦЯ 2.3 ПЛАН ПОТРЕБИ В НАСІННІ СОЇ ПО УКРАЇНІ НА 2012-
2015 РР., ТИС. Т. 

Зона  2011 2012 2013 2014 2015 
В цілому по Україні 112,390 135,000 155,000 175,000 198,000 

В т.ч. по зонах 
Полісся 11,031 13,250 15,213 17,176 19,433 
Лісостеп 71,398 85,762 98,467 111,173 125,784 

Степ 29,961 35,988 41,320 46,652 52,783 

 2.5 Базова технологія вирощування сої 
Соя, залежно від ґрунтових умов, відчуває потребу в пев-

них мікроелементах. Часто бор і марганець при вапнуванні 
стають важкодоступними для рослин сої. В таких випадках 
вносять рідкі добрива позакореневим способом. На кислих 
підзолистих і опідзолених ґрунтах рекомендується внесення 
молібдену. Для цього насіння рекомендується обробити молі-
бдатом амонію з розрахунку 40-50 г молібдену на 1 л робочо-
го розчину. 

Сівба. Насіння висівають протруєне і, при необхідності, 
інокульоване бульбочковими бактеріями. Як правило, протру-
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єння проводять в таких випадках до сівби, а інокуляцію – при 
сівбі. Лише протруєння фундазолом можна суміщати з іноку-
ляцією в день сівби. Соя – культура пізніх строків сівби. Голо-
вний критерій настання оптимальних строків сівби сої – стійке 
прогрівання верхнього шару ґрунту до 12-140С. Оптимальні 
календарні строки сівби припадають на період другої полови-
ни квітня до половини травня. При більш ранніх строках сівби 
подовжується період проростання, насіння і проростки більш 
тривалий період піддаються інфекційному тиску збудників ко-
реневих гнилей і зростає ймовірність засмічення. При більш 
пізніх строках сівби знижується врожайність.  

Глибина сівби через епікотильний спосіб проростання не 
повинна бути більше 2-4 см. Соя – світлолюбна рослина, 
погано переносить затінення. У затінених рослин зменшу-
ється вміст азоту, збільшується кількість абортивних плодів, 
знижується висота прикріплення бобів на стеблі, що веде до 
збільшення втрат при механізованому збиранні. Це слід 
враховувати при визначені площі живлення і густоти стояння 
рослин. Норма висіву насіння залежить від сортотипу і способів боро-
тьби з бур'янами. Ультраскоростиглі і дуже скоростиглі сорти з 
детермінантним типом росту дають найбільшу врожайність при 
густоті стеблостою перед збиранням 35-46 рослин/м2. Серед-
ньостиглі і середньопізні сорти індетермінантного типу росту, які 
сильно гілкуються, повинні мати перед збиранням 18-22 рослини 
/м2. Більш загущені посіви вилягають, що викликає зниження 
урожайності. Тому сорти першої групи слід висівати з нормою 45-
55 схожих насінин/м2, а другої 30-35 насінин/м2. На кращих ґрун-
тах вибирають більш низьку, на легких ґрунтах більш високу но-
рму. Якщо боротьба з бур'янами проводиться механізованим 
способом (післясходове боронування, міжрядні обробки), то но-
рму сівби збільшують на 10-15%. Сіють сою, як правило широко-
рядним способом з міжряддями 45-70 см, або стрічковим спосо-
бом за схемою 50•15 або 60•15, або звичайним рядковим спосо-
бом. 

Висівають сою, коли спостерігаються стійкий прогрів посі-
вного шару ґрунту і оптимальна вологість. Мінімальна темпе-
ратура для початку сівби становить 8-100С на глибині 10 см.  

Основний спосіб сівби сої широкорядний, причому ран-
ньостиглі сорти краще висівати з міжряддями 45 см, серед-
ньостиглі − 60, пізньостиглі − 70 см. Для ранньостиглих сортів 
густота рослин – більша, для пізньостиглих менша.  

Для посіву використовують сівалки СПЧ-6М, СО-4, 2, ССТ-
Т2Б та зарубіжного виробництва типу "Мак-Кінзі" та інші, яки-
ми висівають сою, кукурудзу, соняшник та інші культури.  

Сою в зоні Степу можна вирощувати по безгербіцидній 
або малогербіцидній технологіях. При цьому боротьбу з бу-
р'янами проводять за системою основної та передпосівної 
підготовки ґрунту. Сіють широкорядним способом з нормою 
висіву 600-700 тис./га схожих насінин. Проводять до- та піс-
лясходове боронування, механізований обробіток міжрядь. За 
малогербіцидної технології гербіциди вносять смугами в ряд-
ки або вибірково на засмічених частинах поля і обробляють 
механізовано міжряддя. 

Збільшити виробництво культури можна за рахунок після-
укісних посівів сої після збирання озимих на корм і пожнивних, 
після збирання озимого ячменю, озимої пшениці.  

Застосовують мінімальний обробіток ґрунту, вносять гер-
біциди, сіють широкорядним способом з нормою висіву 450-
600 тис./га схожих насінин; способом суцільного посіву 700-
800 тис./га насіння. На зрошуваних землях проводять 3-
4разові поливи.  

Збирають сою у фазі повної стиглості, коли листя осипа-
лося, стебла і боби побуріли, прямим комбайнуванням на ни-
зькому зрізі. Починають збирати коли вологість зерна сягає 
16-18%, а основні масиви 14-16%. Оптимальна вологість при 
зберіганні повинна становити 10-10,5%. 

Захист посівів сої. Втрати врожаю зерна сої через 
шкідливі організми можуть сягати 30-40%. Серед шкідників сої 
найбільшої шкоди посівам культури повсюди завдають: буль-
бочкові довгоносики (смугастий, щетинистий), люцерновий 
клоп, звичайний павутинний кліщ, чортополохівка (сонцевик 
будяковий), попелиці, акацієва вогнівка, лучний метелик, то-
що. 

Жуки бульбочкових довгоносиків скрізь пошкоджують рос-
лини від сходів до цвітіння, об'їдаючи краї листків, іноді з'їда-
ють їх повністю. Особливої шкоди жуки завдають посівам за 

сухої спекотної погоди від початку вегетації, коли рослини че-
рез нестачу вологи затримуються в рості. Личинки під час га-
луження - повного наливання бобів пошкоджують азотно-
фіксуючі бульбочки та корінці, що призводить до зниження 
врожайності й перешкоджає нагромадженню азоту в грунті. 
Значному поширенню довгоносиків сприяє розміщення сої 
поряд із посівами багаторічних трав, де ці шкідники зимують. 

Шкодочинність люцернового клопа, що поширюється зде-
більшого в Степу та Лісостепу, а з 2009 року і в Поліссі, поля-
гає в знищенні сходів або точки росту, пригніченні приросту 
молодих пагонів і квітконосів, знищенні листкових і квіткових 
бруньок, пошкодженні молодих, ще не затверділих бобів і на-
сіння. Імаго та личинки клопів висмоктують сік із рослин, у мі-
сцях уколів з'являються знебарвлені плями, внаслідок чого 
рослини відстають у рості, деформуються. Особливо небез-
печні пошкодження посівів під час сухої спекотної погоди. 
Клопи є переносниками вірусних і бактеріальних хвороб. 

Звичайний павутинний кліщ найбільшої шкоди завдає у 
фазі галуження − формування бобів у Лісостепу та Степу. 
Імаго й личинки висмоктують сік із нижнього боку листків. 
Зверху на пошкоджених листках з'являються знебарвлені 
плями, які потім зливаються, листки жовтіють, буріють, вси-
хають і передчасно обпадають. Боби передчасно достигають, 
розтріскуються, утворюється плюскле зерно. Сильно пошко-
джуються пізньостиглі сорти. Підвищену шкодочинність фік-
сували за спекотних посушливих умов (t° повітря: +29...31°С, 
вологість − 45-55%), коли збільшується кількість генерацій 
шкідника. 

Попелиці заселяють плантації сої в Степу, Лісостепу та на 
Поліссі у фазі галуження - формування бобів. Вони шкодять 
рослинам безпосередньо, висмоктуючи сік із рослин, і є пере-
носниками вірусних інфекцій. Посушлива тепла погода веге-
таційного періоду повсюди сприяє масовому розмноженню й 
шкодочинності попелиць. 

Акацієва вогнівка – шкідник бобів і насіння сої. Шкодочин-
ність акацієвої вогнівки полягає в зниженні врожаю зерна та 
схожості насіння сої, особливо середньо- та пізньостиглих со-
ртів господарств Степу й Лісостепу. На пошкоджених бобах 
виявляють невеликі отвори діаметром не більше 2 мм, затяг-
нуті ледь помітною павутинкою. У середині боба насіння част-
ково або цілком виїдене, характерна ознака − наявність екс-
крементів. Ушкодження гусеницями зерна сприяє проникнен-
ню в нього збудників бактеріальних і грибних хвороб. Чисель-
ність вогнівки та її шкодочинність збільшуються за посушли-
вих умов періоду вегетації. Щоб зменшити ушкодження бобів 
сої шкідником, посіви цієї культури треба розміщати не ближ-
че 500-700 м від лісосмуг з акацією. 

Cеред хвороб сої найбільшого поширення набувають: 
грибні - пероноспороз, септоріоз, антракноз, кореневі гнилі, 
церкоспороз, борошниста роса, аскохітоз; бактеріальні − сі-
м'ядольний бактеріоз; вірусні - жовта й зморшкувата мозаїки 
тощо. 

Пероноспороз, в усіх зонах вирощування сої охоплює від 
8 до 100% площ. Шкодочинність хвороби полягає в зменшенні 
схожості на 10, а врожайності - на 30-40% і погіршенні якості 
зерна сої внаслідок порушення процесів фотосинтезу. За ди-
фузного ураження (загальне пригнічення рослин) на сім'ядо-
лях, і особливо на листках уздовж жилок, з'являються хлоро-
тичні ділянки. За умов високої вологості в місцях хлоротично-
сті з нижнього боку листків з'являється сіро-фіолетовий наліт. 
Хворі боби викривлені, менш опушені, їхні стулки бурого ко-
льору. На внутрішній поверхні стулок утворюється наліт кре-
мового кольору. Уражене насіння тьмяне, втрачає притаман-
ний здоровому насінню блиск, на його поверхні утворюється 
плівочка кремового кольору. Поширенню хвороби сприяє ви-
сока відносна вологість повітря. Сильніше уражуються пізні 
посіви.  

Септоріоз, який спостерігають на Поліссі, Степу та Лісо-
степу, на сім'ядолях утворює наскрізні плями з валикоподіб-
ними напливами по периферії. Сім'ядолі всихають і опадають. 
На трійчастих листках утворюються невеликі (3-4 мм) кутасті, 
іржаво-бурі, згодом чорні плями, обмежені жилками. Листки 
жовтіють і опадають. На стеблах з'являються буровато-сірі 
плями завдовжки 4-12 мм. Захворювання інтенсивно розви-
вається за вологої погоди у фазі цвітіння − початку утворення 
бобів. Сильніше уражуються листки нижнього ярусу. 
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Захворювання на антракноз 
призводить до випадання сходів, 
зниження врожаю сої у середньо-
му на 13-20%. Хвороба повсюдно 
охоплює від 13 до 60% площ куль-
тури. На сім'ядолях утворюються 
бурі вдавлені виразки зі світлим 
центром. На стеблах плями довга-
сті, уражені стебла й черешки роз-
тріскуються. У місцях ураження 
стебла надломлюються. На бобах 
утворюються дрібні з бурою обля-
мівкою плями, які потім поглиблю-
ються, розширюються й зливають-
ся. Насіння вкривається бурими 
плямами.  

Ураження рослин сої фузаріо-
зом, який виявляється переважно 
в Лісостепу, деінде Степу, спричи-
няє зниження врожайності сої на 
25-40%, а також погіршення посів-
них властивостей і товарної якості 
зерна. Хвороба проявляється у ви-
гляді некрозу сім'ядолей, загибелі 
точки росту, кореневих гнилей, в'янення, плямистості листя, 
загнивання стебел, бобів і зерен. Ураження фузаріозною ко-
реневою гниллю, що спостерігається в Лісостепу та Степу, 
відбувається у фазі утворення простих і перших трійчастих 
листків і характеризується потоншенням та побурінням стеб-
ла біля кореневої шийки. Рослини відстають у рості, нерідко й 
гинуть. За інтенсивного розвитку хвороби головний корінь за-
гниває, бічні корінці не розвиваються, не утворюються буль-
бочки. У місцях ураження з'являються видовжені бурі плями, 
що поступово збільшуються й охоплюють увесь корінь. Стеб-
ло біля кореневої шийки стає бурим, тонким, підламується. 

В ураженому (3-72% площ) церкоспорозом насінні сої 
вміст жиру зменшується на 2-7%, протеїну − на 4-5%, його 
схожість знижується на 19-36%. На сім'ядолях з'являються 
коричневі виразки з темно-бурим обідком і брудно-сірим на-
льотом. Листки вкриваються попелясто-сірими плямами (3-6 
мм) з характерною темно-коричневою облямівкою. З нижньо-
го боку листків у місцях плям утворюється темно-сірий наліт. 
На стеблах плями видовжені, вдавлені, червонуваті із сірува-
тим центром і коричневим обідком. На стулках бобів плями 
вдавлені, округлі, бурого кольору з коричневим обідком. На 
насінні вони неправильно-округлі, випуклі, штрихувато-сірі з 
чітко вираженим бурим обідком. За сильного ураження вро-
жай сої зменшується вдвічі-втричі. 

Борошниста роса, яку фіксували в усіх природно-
кліматичних зонах, може спричинити недобір 10-15% урожаю 
зерна сої. На верхньому боці листків, стеблі утворюється бі-
лий павутинний наліт. Згодом він ущільнюється, сіріє, на ньо-
му у вигляді чорних цяток з'являються склероції − плодові ті-
ла гриба. 

Аскохітоз, який фіксували у фазі бутонізація − формуван-
ня бобів на Поліссі на 67-100%, у Лісостепу на 4-89 та в Степу 
на 5-100% площ, може спричинити зниження схожості насіння 
на 25-40%, випадання сходів і дорослих рослин, зниження 
врожаю зерна (в окремі роки за вологої погоди недобір вро-
жаю може сягати 15-20%) і погіршення його якості. На сім'я-
долях з'являються темно-коричневі плями й виразки з конце-
нтричною зональністю. На листі плями округлі, сірувато-
білясті з темною облямівкою і рясним утворенням пікнід (пло-
дових тіл гриба) в центрі. На стеблах з'являються подовжені 
плями сіруватого кольору з пікнідами. На бобах плями сірі, 
часто перетворюються на заглиблені бурі виразки з числен-
ними пікнідами. У таких бобах насіння або не утворюється, 
або ж трухлявіє чи загниває. 

Сім'ядольний бактеріоз (бактеріоз насіння й сходів) вияв-
ляють переважно в Лісостепу. Рослини, які захворіли у фазі 
сходів, відстають у рості й розвитку, що негативно впливає на 
їхню продуктивність. Особливо сильно хвороба розвивається в 
сиру прохолодну погоду і може спричинити значну зрідженість 
посівів. На сім'ядольних листочках з обох боків з'являються сві-
тло-жовті, бурі, темно-коричневі маслянисті, ослизнені або сухі 
плями різної форми та розмірів. На ураженому насінні помітні 

білуваті, матові вдавлені пля-
ми чи виразки й тріщини. 

Через ураження рослин 
сої жовтою мозаїкою, що має 
місце здебільшого в Лісосте-
пу, погіршується якість зерна, 
урожайність може знизитися 
на 40%. Хворі рослини визрі-
вають пізніше, ніж здорові, 
вміст білка в насінні знижу-
ється на 15-18%. Жилки на 
листках світлішають, потім 
утворюються жовто-зелені 
плями на всій поверхні лист-
кової пластинки. 

Зморшкувата мозаїка. На 
рослинах, що виросли з ура-
женого вірусом насіння, хво-
роба проявляється ще на по-
чаткових фазах розвитку у 
вигляді пригнічення росту та 
сильного здуття листкових 
пластинок між жилками та 
скручування долей трійчастих 

листків. Боби, що сформувалися, дрібні, часто вигнуті у ви-
гляді серпа. Уражене насіння втрачає характерний для цього 
сорту колір. За сильного розвитку хвороби недобір урожаю 
зерна й зеленої маси може сягати 40%, зниження вмісту білка 
− 7-19%, олії − 2,5%. Важливим заходом обмеження розвитку 
вірусних хвороб є дотримання ізоляції насіннєвих ділянок сої 
від посівів люцерни, конюшини, гороху, квасолі, картоплі та 
інших рослин, які мають спільних із нею збудників вірусних 
хвороб, а також вчасна систематична боротьба з попелиця-
ми, цикадками, клопами та іншими сисними шкідниками - пе-
реносниками вірусної інфекції. Збирання насіння з незараже-
них ділянок. 

На перших етапах росту в сої сильно розвивається коренева 
система, а ріст рослин сповільнений. Це зумовлює її низьку кон-
курентоспроможність у боротьбі з бур'янами. Втрати врожаю від 
забур'яненості можуть сягати 30-50%. Тому боротьба з бур'яна-
ми має першочергове значення для успішного вирощування 
культури. 

Одним із засобів, який послаблює інфекційний початок 
хвороб, а також зменшує кількість шкідників і бур'янів, є гли-
бока (27-30 см) оранка полів після збирання сої й проведення 
вологонасичувального поливу. Це створює несприятливі умо-
ви (загибель шкідників − до 95%) для лялечок листогризучих 
совок, коконів акацієвої вогнівки й лучного метелика, паву-
тинного кліща, трипсів та інших шкідників. Уражені рослинні 
рештки заорюють у грунт на значну глибину, де під дією грун-
тової мікрофлори вони перегнивають, що сприяє зниженню 
інфекційного фону пероноспорозу, аскохітозу, сірої гнилі й 
фузаріозу. 

Для боротьби з бур'янами в посівах сої застосовують пе-
ред сівбою гербіциди типу Харнес (2-2,5 л/га), Трофі (2-2,5 л / 
га), Дуал (1,6-2,1 л / га), а після того, як вона зійде, − базагран 
(1,5-2,5 л / га), Галаксітоп (1,5-2,5 л / га) та інші. Дози уточню-
ють у залежності від вмісту гумусу в ґрунті (табл. 2.4).  

На широкорядних посівах для знищення бур'янів у рядках 
проводять механізований обробіток.  
ТАБЛИЦЯ 2.4 ПЛАН ПОТРЕБИ В ГЕРБІЦИДАХ ДЛЯ БОРОТЬБИ З 
БУР’ЯНАМИ  ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОЇ ПО ЗОНАХ УКРАЇНИ НА 
2012–2015 РР., ТИС. Л. 

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 
Полісся 

Досходове внесення 2 426,5 2 914,7 3 346,5 3 778,3 4 274,9 
Страхове внесення 808,8 971,6 1 115,5 1 259,4 1 425,0 
Всього по Поліссю 3 235,4 3 886,3 4 462,0 5 037,8 5 699,9 

Лісостеп 
Досходове внесення 1 018,3 1 223,1 1 404,3 1 585,5 1 793,9 
Страхове внесення 339,4 407,7 468,1 528,5 598,0 
Всього по Лісостепу 1 357,7 1 630,8 1 872,4 2 114,0 2 391,8 

Степ 
Досходове внесення 3 819,7 4 588,1 5 267,8 5 947,5 6 729,2 
Страхове внесення 1 273,2 1 529,4 1 755,9 1 982,5 2 243,1 
Всього по Степу 5 092,9 6 117,5 7 023,8 7 930,1 8 972,3 
Всього по Україні 9 686,0 11 634,5 13 358,2 15 081,8 17 064,0 

 Обробіток ґрунту. Вибір конкретних заходів залежить від 
ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування, а також від за-

Рис. 2.1 − План виробництва сої в Україні на період 2012-2015 рр. 
План виробництва сої по зонах України на період 2012-2015 рр. на-
ведено у таблиці 2.2. 
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гального рівня культури землеробства, наприклад, ступеня 
забур'янення полів. Так, у рамках основного обробітку ґрунту 
при засміченні полів однорічними бур'янами проводять по-
кращену зяблеву оранку (два-три дискування і осіння оранка) 
або напівпаровий обробіток ґрунту ( літня оранка і одна-дві 
культивації для знищення сходів бур'янів). При наявності на 
полях коренево-паросткових бур'янів застосовують пошаро-
вий обробіток ґрунту, який включає лущення дисковими та 
лемішними знаряддями і наступну глибоку оранку на 30-32 см 
при появі масових сходів бур'янів. 

При короткому післязбиральному періоді, проводять 
лущення стерні і наступну оранку з вирівнюванням поверхні 
поля. Соя порівняно з ранніми ярими культурами більш 
вимоглива до передпосівного обробітку ґрунту. Ранній 
весняний обробіток ґрунту під сою починається з боронуван-
ня важкими, середніми або легкими боронами, а також 
шлейфами, рай-боронами, шлейф-боронами при настанні фі-
зичної стиглості ґрунту. Боронують упоперек або під кутом до 
направлення оранки в 1-2 сліди. 

Допосівний обробіток ґрунту навесні проводять дуже ре-
тельно, адже соя під час набухання і проростання вимагає 
130-160% води від маси насіння. Коли грунт на глибині 2-4 см 
набуває фізичної стиглості і кришиться, обробляють тільки 
посівний шар, вирівнюють його, щоб створити «насіннєве ло-
же», зберегти сформовану за зиму структуру ґрунту і дію ка-
пілярів в посівному шарі. Пересушений глибокою допосівною 
обробкою посівний шар ґрунту і глибоке загортання насіння 
різко знижують його польову схожість.  

На чистих, вирівняних з осені полях після ранньовесняно-
го боронування до сівби ґрунт не обробляють. На не вирівня-
них з осені, засмічених зимуючими бур'янами або падалицею 
полях і при тривалій холодній весні необхідно проводити 
культивацію на глибину 6-8 см з наступним прикочуванням. 
Прикочування підвищує температуру посівного шару на 1,5-
3,00С і стимулює проростання бур'янів, які будуть знищені на-
ступною передпосівною культивацією. 

Передпосівну культивацію проводять паровими або буря-
ковими культиваторами з плоскоріжучими лапами на глибину 
4-5 см в агрегаті з боронами або шлейф-боронами або комбі-
нованими агрегатами типу „компактора”. Культивацію прово-
дять упоперек або під кутом до напряму попередніх обробіт-
ків. Оптимальна структура ґрунту для доброї аерації і норма-
льного розвитку кореневої системи сої створюється при об'-
ємній масі 1,10-1,25 г/см 3. Потрібно, щоб поверхня поля була 
вирівняна і без грудок, так як низьке розміщення бобів вима-
гає при збиранні низького зрізу. Висота гребенів і глибина бо-
різд не повинна перевищувати 4 см. 

Попередники. Соя, як і всі зернобобові, є цінною культу-
рою в сівозміні. Вона самосумісна, проте монокультура ви-
ключається. Повертати сою на попереднє місце рекоменду-
ється не раніше, ніж через два роки. В якості попередника для 
сої придатні зернові, кукурудза, цукрові буряки, картопля, ба-
гаторічні злакові трави. Непридатними попередниками є інші 
зернобобові культури і багаторічні бобові трави (господарі тих 
самих збудників кореневих гнилей) і культури − господарі 
збудників склеротінії, такі як соняшник або хрестоцвіті культу-
ри. Частка культур, сприйнятливих до склеротініозу (соя, со-
няшник, ріпак) в сівозміні не повинна перевищувати 33%. Ва-
жливо, щоб попередники лишили чисті від збудників поля. В 
районах з достатнім забезпеченням вологи в 7-10-пільних 
польових сівозмінах під сою займають одне поле. Соя – цін-
ний попередник для інших культур. Проте пізнє збирання 
культури не в усіх регіонах дозволяє вирощувати після неї 
озимі культури. Завдяки біологічної фіксації азоту, соя підви-
щує родючість ґрунту, а врожай культур, які висіваються після 
неї, значно зростає. 

Добрива. Соя нерівномірно споживає елементи живлення 
впродовж вегетації. Соя виносить з 1 центнером урожаю 5,0-
7,3 кг N; 1,4-1,9 кг Р2О5;2,86-2,90 кг К2 О; 0,86-1,0 кг MgO; 2,10 
кг СаО; 0,4 кг S. Від сходів до цвітіння соя засвоює 5,9-6,8% 
азоту; 4,6-4,7% фосфору і 7,6-9,4% калію від загального спо-
живання за вегетацію. Найбільше споживання елементів жи-
влення відбувається під час цвітіння, формування бобів, по-
чатку наливу насіння. В цей період вона споживає відповідно 
57,9-59,7%, 59,4-64,7% і 66,0-70,0%; від початку наливу зерна 
до кінця дозрівання – 33,7-36,3%; 30,6-36,0% і 18,9-26,4% від-

повідно. В азотному живлені критичний період для сої – 2-
3тижні після цвітіння; в фосфорному – перший місяць її життя 
(табл. 2.5). 
ТАБЛИЦЯ 2.5 ПЛАН ПОТРЕБИ В МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВАХ ПРИ 
ВИРОЩУВАННІ СОЇ  (2012-2015 РР.), ТИС. Т 

Зона  2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 
Полісся 60,668 72,873 83,669 94,465 106,881 
Лісостеп 392,691 471,691 541,571 611,451 691,813 
Степ 164,785 197,936 227,260 256,584 290,306 
Всього по Україні  618,145 742,50 852,50 962,50 1 089,00 

При недостатній кількості в ґрунті легко рухомих форм мі-
неральних речовин соя особливо добре реагує на диферен-
ційоване дрібне внесення добрив під основний обробіток, при 
сівбі і в підживлення. До 70% загального споживання азоту 
соя забезпечує себе біологічною фіксацією його з повітря 
шляхом симбіотичної діяльності з бульбочковими бактеріями. 
При нормальних умовах для діяльності бульбочкових бакте-
рій не потрібні азотні добрива. На бідних гумусом ґрунтах і 
недостатньому рості рослин можна після ґрунтової діагности-
ки внести 30-40 кг N/га. Визначати потребу азотного піджив-
лення можна по розвитку бульбочок на кореневій системі: 
якщо їх мало (менше 5 на одну рослину) і вони сірі всередині 
– є потреба в підживлення, якщо бульбочок багато, вони ве-
ликі із рожевою м'якоттю – азотофіксація йде активно і піджи-
влення не потрібне.  

Фосфорні і калійні добрива вносять залежно від ґрунтових 
запасів елементів живлення. 

У сої більша потреба в кальції, ніж у зернових культур. 
Оптимальний рівень показника рН 6,2-7,2 зберігається вне-
сенням вапна в рамках сівозміни за даними ґрунтової діагнос-
тики. Для досягнення оптимального рівня кислотності для сої 
вапно вносять вже під попередник.  

Поступове збільшення площ під соєю до 1,98 млн. га до 
2015 року вимагає від сільгоспвиробників дотримування не 
тільки сівозміни, виконання технологічних операцій а й захис-
ну агроценозу від шкідників і хвороб. 

Орієнтовний вихід олії та шроту з сої при виконанні про-
грами наведено у таблиці 2.6. 
ТАБЛИЦЯ 2.6 ОРІЄНТОВНИЙ ВИХІД ОЛІЇ ТА ШРОТУ ІЗ СОЇ ПРИ 
ВИКОНАННІ ПРОГРАМИ  

Рік Валовий збір  
насіння, тис. т Вихід олії (25%), тис. т Вихід шроту (75%),  

тис. т 
2011 2 247,8 561,95 1 685,85 
2012 2 727,0 681,75 2 045,25 
2013 3 146,0 786,50 2 359,50 
2014 3 570,0 892,50 2 677,50 
2015 4 059,0 1 014,75 3 044,25 

Прогнозована економічна ефективність виробництва сої 
сільськогосподарськими підприємствами України в 2012-2015 
рр. наведена у таблиці 2.7. 
ТАБЛИЦЯ 2.7 ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБ-
НИЦТВА СОЇ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
УКРАЇНИ НА 2012-2015 РР. 

 Прогноз № 
п/п Показник 2010р. 

2011р. 2015р. 
1. Площа, тис.га 1 038,0 1 123,9 1 980,0 
2. Урожайність, т/га 1,61 2,00 2,05 
3. Валовий збір, тис. т 1 671,0 2 247,8 4 059,0 
4. Фактичні витрати на 1 га, грн./га 3 415,3 3 825,5 3 862,2 
5.  всього, млн. грн 3 545,1 4 299,5 7 647,1 
6. Нормативні витрати, на 1 га, грн/га 1 426,7 1 598,1 1 613,4 
7.  всього, млн. грн. 1 480,9 1 796,0 3 194,5 
8. Фактичні витрати на 1 т насіння сої, грн. 2 121,5 1 912,8 1 884,0 
9. Наявність обігових коштів на 1 га, грн.       
10.  всього, млн. грн.       
11. Умовна виручка від реалізації, з 1 га, грн 4 579 6 466 6 628 
12.  всього, млн. грн. 4 753 7 267 13 123 
13. Умовний прибуток, на 1 га, грн./га 1 163,7 2 640,5 2 765,5 
14.  всього, млн. грн. 1 208 2 968 5 476 
15. Рівень рентабельності,% 34,1 69,0 71,6 
16. Собівартість 1 т , грн./тонна 2 044 1 913 1 884 

Як видно із таблиці 2.7, умовний прибуток при вирощуванні 
сої на 1 га може скласти у 2015 році 2 765,5 грн. з рівнем рента-
бельності 71,6% і собівартістю 1 884 грн./т. 

Таким чином, з погляду економічної ефетивності соя: 
1) забезпечить виробництво найдешевшого рослинного білка; 
2) завдяки властивості біологічної фіксації азоту повітря знач-

но знизить потребу в придбанні та внесенні азотних мінеральних 
добрив у сільському господарстві; 
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3) забезпечить одержання еколо-
гічно чистої продукції. 

Важливо й те, що в областях і 
сільськогосподарських підприємст-
вах, де соя займає 10-15% у сівозмі-
ні, останніми роками мали найбіль-
ше виробництво зерна. Прикладом 
можуть бути Полтавська, Кірово-
градська, Херсонська, Київська, Він-
ницька області. 

Економічна сутність великого 
попиту на сою полягає в тому, що 
під час переробки однієї тонни сої 
одержують 700 кг соєвого шроту 
(містить 44-48% білка) і 190 кг соє-
вої олії. Завдяки реалізації соєвої 
олії, практично окуповуються всі 
витрати на вирощування культури, 
а соєвий шрот є найдешевшим бі-
лковим кормовим інгредієнтом, 
який в усіх розвинених країнах ви-
користовують для забезпечення 
білка в годівлі молочної і м'ясної худоби, свиней, птиці, риби. 

3.  РОЗВИТОК  ВИРОБНИЦТВА  РІПАКУ  

3.1 Оптимізація посівних площ і валових збо-
рів ріпаку 

Ріпак займає 3-тє місце серед олійних культур, його ва-
лове виробництво доведене до 33-35 млн.т. У Європі ця 
культура займає майже 4 млн. га, врожайність становить 
2,4-2,6 т/га. У провідній по ріпаку країні – Німеччині ріпак за-
ймає 10-11% від загальних площ, в окремих землях – 20-
22%. На сьогоднішній день під вирощування ріпаку в Україні 
використовується близько 3% ріллі.  

Ґрунтово-кліматичні умови України сприятливі для норма-
льного росту та розвитку рослин ріпаку, як озимого, так і яро-
го та відповідають його біологічним вимогам. Зокрема, доста-
тньо висока родючість ґрунтів, їх задовільна водо- та повітро-
проникність, достатня кількість опадів і температурний режим 
сприяють при застосуванні рекомендованих агротехнологіч-
них заходів вирощування цієї культури в деяких регіонах 
отримувати понад 4 т/га насіння.  

Передбачається комплексний розвиток цієї галузі, почи-
наючи від оптимізації площ, їх розміщення, підвищення вро-
жайності до поглибленої переробки насіння та впроваджен-
ня сучасних промислових технологічних розробок. В перспе-
ктиві доля ріпаківництва в загальному рільництві має стано-
вити до 10%. Подальший розвиток цієї галузі сприятиме в 
першу чергу раціональному використанню земельних площ, 
інтенсифікації вирощування зернових культур, підвищення 
продуктивності тваринництва та самозабезпеченню “біоди-
зельним” паливом і мастилами. 

Враховуючи наукові рекомендації та особливості рефо-
рмування земельних відносин, ця культура може в 2015 році 
вирощуватись на площі 988,2 тис.га, в тому числі 749,3 
тис.га – озимий та 238,9 тис.га – ярий ріпак (табл. 3.1-3.2, 
рис. 3.1).  
ТАБЛИЦЯ 3.1 ПЛАН ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ В УКРАЇНІ НА 2012–
2015 РР. 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 
Площа, тис.га 887,6 912,8 937,9 963,1 988,2 
Урожайність, т/га 1,895 2,075 2,245 2,407 2,56 
Валовий збір, тис. т 1 681,8 1 893,8 2 105,9 2 317,9 2 530,0 

ТАБЛИЦЯ 3.2 ПЛАНОВІ ПЛОЩІ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ПО ЗО-
НАХ УКРАЇНИ НА 2012–2015 РР. 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 
Полісся 

Площа, тис.га 103,8 106,8 109,7 112,7 115,6 
Лісостеп 

Площа, тис.га 265,1 272,6 280,1 287,6 295,1 
Степ 

Площа, тис.га 518,724 533,416 548,107 562,799 577,490 

3.2 Зональне розміщення посівів ріпаку 
Стратегія розвитку галузі ріпаківництва має бути спря-

мована на створення регіональних зон концентрованого ви-
рощування озимого та ярого ріпаку, від 10 до 30 тис.га. Це 
дасть можливість науково забезпечити технологічний про-
цес вирощування ріпаку в великих обсягах та оптимально 

концентрувати і мобілізувати на-
явні ресурси: централізувати су-
шку, зберігання товарного насін-
ня, зменшити питому вагу накла-
дних витрат, організувати відпра-
вку великих оптових партій поку-
пцям насіння, тобто оліє-
екстакційним заводам. 

При розміщенні посівів ріпаку 
слід враховувати біологічні особ-
ливості культури. Для нормально-
го росту і розвитку ріпак озимий та 
ярий потребують відповідного те-
мпературного режиму і вологоза-
безпеченості. Температурні умови 
в зоні Лісостепу України є сприят-
ливими для вирощування ріпаку 
озимого, досить ризиковими в 
цьому відношенні є Південні та 
Східні райони, які більш придатні 
для вирощування ріпаку ярого. 
Таким чином, науково-

обґрунтоване зональне розміщення посівів ріпаку з урахуван-
ням ґрунтово-кліматичних умов України і біологічних особли-
востей культури дозволить в повній мірі реалізувати її потен-
ціал (рис. 3.3). 

Таким чином, в Україні в 2015 році можна буде отримати 
2 530 тис. тонн насіння ріпаку, в т.ч. 1 918,3 тис. тонн озимо-
го та 611,7 тис. тонн – ярого (табл. 3.3-3.4).  
ТАБЛИЦЯ 3.3 ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ 
ОЗИМОГО В УКРАЇНІ НА 2012−2015 РР. 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 
Площа, тис.га 673,0 692,1 711,1 730,2 749,3 

Урожайність, т/га 1,895 2,075 2,245 2,407 2,56 
Валовий збір, тис. тонн 1 275,1 1 435,9 1 596,7 1 757,5 1 918,3 

 В т.ч. по зонах: 
Полісся 

Площа, тис.га 96,065 98,786 101,507 104,228 106,948 
Урожайність, т/га 1,895 2,075 2,245 2,407 2,56 

Валовий збір, тис. тонн 182,009 204,96 227,91 250,860 273,81 
Лісостеп 

Площа, тис.га 212,871 218,900 224,929 230,958 236,987 
Урожайність, т/га 1,895 2,075 2,245 2,407 2,56 

Валовий збір, тис. тонн 403,314 454,170 505,026 555,881 606,737 
Степ 

Площа, тис.га 364,081 374,393 384,704 395,016 405,327 
Урожайність, т/га 1,895 2,075 2,245 2,407 2,56 

Валовий збір, тис. тонн 689,803 776,783 863,763 950,743 1 037,723 

ТАБЛИЦЯ 3.4 ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ 
ЯРОГО В УКРАЇНІ НА 2012−2015 РР. 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 
Площа, тис.га 214,6 220,7 226,8 232,9 238,9 
Урожайність, т/га 1,895 2,075 2,245 2,407 2,56 
Валовий збір, тис. 
тонн 406,6 457,9 509,2 560,5 611,7 

 В т.ч. по зонах: 
Полісся 

Площа, тис.га 7,778 7,998 8,218 8,439 8,659 
Урожайність, т/га 1,895 2,075 2,245 2,407 2,56 
Валовий збір, тис. 
тонн 14,736 16,594 18,452 20,310 22,168 

Лісостеп 
Площа, тис.га 52,202 53,680 55,159 56,637 58,116 
Урожайність, т/га 1,895 2,075 2,245 2,407 2,56 
Валовий збір, тис. 
тонн 98,904 111,375 123,846 136,317 148,788 

Степ 
Площа, тис.га 154,643 159,023 163,403 167,783 172,163 
Урожайність, т/га 1,895 2,075 2,245 2,407 2,56 
Валовий збір, тис. 
тонн 292,994 329,938 366,883 403,828 440,773 

3.3 Селекція ріпаку 
Селекцію ріпаку ведуть по трьох основних напрямах: ство-

рення високо-олійних сортів та гібридів харчового викорис-
тання, технічного використання, на зелений корм. Ряд ознак, 
за якими проводять добір, є загальними для всіх напрямів: 
високий урожай високо-олійного і високобілкового насіння, 
скоростиглість, стійкість до розтріскування стручків, осипання 
і вилягання, несприятливих умов середовища, пошкодження 
хворобами і шкідниками. Сорти та гібриди повинні володіти 
високою стабільністю урожаю по роках, а озимий ріпак − ви-
сокою морозо-зимостійкістю.  

Рис. 3.1 − План вирощування ріпаку в Україні на 2012–2015 рр. 
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Селекція ріпаку розвивається у напрямі виведення сортів 
з оптимальним вмістом харчової олії. Для вживання в їжу рі-
пакова олія з великою кількістю ерукової кислоти непридатна, 
її піддають складному рафінуванню. Сорти харчового напря-
му повинні мати високий вміст олеїнової (до 70%) і лінолевої 
(до 25%) кислот. Бажана повна відсутність ерукової, а також 
ліноленової кислоти, яка за тривалого зберігання надає гірко-
го смаку олії. Для безпечного згодовування тваринам відходи 
олійної промисловості обох напрямів не повинні містити гліко-
зінолатів і мати підвищений вміст білка (до 37%). Велику ува-
гу в селекції сортів харчового напряму звертають на забарв-
лення насіння. Переважають жовтонасінні сорти, оскільки во-
ни мають підвищений вміст білка і олії, низький − клітковини 
(лушпиння). Завдання селекції − створення сорту типу 000, 
тобто що поєднують безеруковість, низькоглікозинолатність і 
жовтонасінність.  

Сорти не повинні містити ерукової кислоти, повинні мати 
низький вміст глікозинолатів в насінні і зеленій масі, бути стій-
кими до несправжньої борошнистої роси, сірої гнилі і кили і 
бути пристосованими до ґрунтово-кліматичних умов зони ви-
рощування.  

В 2010 році в Державний реєстр сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, занесено 60 сортів та гібридів ріпаку 
озимого. Аналізуючи структуру Реєстру, слід зазначити, що 
більша частина (55%) − це сорти іноземної селекції. Сорти ві-
тчизняної селекції становлять 45 відсотків (рис. 3.4). 

План потреби у насінні для вирощування ріпаку в Україні 
на 2012-2015 роки при нормі 5 кг/га наведено у таблиці 3.5. 
ТАБЛИЦЯ 3.5 ПЛАН ПОТРЕБИ У НАСІННЯ РІПАКУ В УКРАЇНІ НА 
2012−2015 РР., ТОНН 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 
Ріпак озимий  3 365 3 460 3 556 3 651 3 746 
Ріпак ярий  1 073 1 104 1 134 1 164 1 195 
Разом  4 438 4 564 4 690 4 815 4 941 

В т.ч. по зонах: 
Полісся 

Ріпак озимий   480 494 508 521 535 
Ріпак ярий   39 40 41 42 43 
Разом  519 534 549 563 578 

Лісостеп 
Ріпак озимий  1 064 1 095 1 125 1 155 1 185 
Ріпак ярий  261 268 276 283 291 
Разом  1 325 1 363 1 400 1 438 1 476 

Степ 
Ріпак озимий  1 820 1 872 1 924 1 975 2 027 
Ріпак ярий  773 795 817 839 861 
Разом 2 594 2 667 2 741 2 814 2 887 

 3.4 Базова технологія вирощування ріпаку 
Ріпак є цінним попередником − найперше, для зернових 

культур. Його вегетація триває десять місяців, і протягом цьо-
го часу рослини ріпаку захищають грунт від негативної дії си-
льних дощів і перегрівання сонячними променями, а також від 
непродуктивного випаровування води з ґрунту. Заорювання 
пожнивних решток ріпаку рівноцінне внесенню 15-20 т/га ор-
ганічних добрив і може збільшувати врожайність зернових на 
0,5-1,0 т/га. Добре розвинена стрижнева коренева система 
проникає глибоко в ґрунт, покращує його структуру, розпушує, 
що особливо важливо за мінімального обробітку. Коренева 
система спроможна засвоювати вологу та елементи живлен-
ня з глибших шарів ґрунту, звідки во-
ни для більшості рослин є недоступ-
ними. Приорювання кореневої сис-
теми, стерні й подрібненої соломи 
дає змогу частково повертати органі-
ку в ґрунт. Після її мінералізації в 
ґрунт надходить орієнтовно 60-65 
кг/га азоту, 32-36 – фосфору та 55-60 
кг/га калію. 

Найкращими попередниками для 
цієї культури є багаторічні бобові 
трави; добрі − рання картопля, горох, 
однорічні трави; задовільні − зернові 
культури; несприятливі − овес і яра 
пшениця. 

Не можна сіяти ріпак після цукро-
вих буряків, бо виникає небезпека 
поширення нематоди, яка є спільним 
шкідником для обох культур. Не висі-
вають ріпак після соняшнику та капу-

стяних: гірчиці, редьки, капусти тощо. Повертати ріпак на по-
переднє поле в сівозміні дозволяється не раніше, ніж через 
чотири-п’ять років. 

Важливо посіяти ріпак в оптимальні строки. Для нормаль-
ного розвитку рослинам ріпаку перед входженням у зиму тре-
ба 60-80 днів із сумою температур 600…800°С. До настання 
зими рослини загартовуються, утворюють розетку з 6-10 лис-
тків. Найкраще рослини перезимовують за висоти 10-15 см, 
коли точка росту міститься не вище 1 см над поверхнею ґрун-
ту, а діаметр кореневої шийки сягає 0,6-1 сантиметр. 

Оптимальні строки сівби озимого ріпаку − 15-30 серпня, 
допустимі − 5 серпня − 10 вересня. В разі значного запізнення 
з сівбою рівень перезимівлі рослин знижується на 30-50%, 
часто вони гинуть повністю. 

Обробіток ґрунту. Основний 
обробіток ґрунту повинен забез-
печити повне знищення вегетую-
чих бур’янів, особливо багаторіч-
них коренепаросткових, максима-
льне накопичення та збереження 
вологи, попередження водної та 
повітряної ерозії. Відразу після 
збирання попередньої культури 
проводиться лущення стерні дис-
ковими лущильниками у два сліди 
на глибину 6-8 см. Якщо на полі 
багато коренепаросткових бур’я-
нів, після масового їх відростання 
у фазі розеток (5-6 листочків) вно-
сяться гербіциди групи 2,4-Д з 
розрахунку 2,0-2,5 кг діючої речо-
вини на 1 гектар або інший. При 
підготовці площі під ріпак ярий 
через 10-15 днів проводиться 

 

Рис. 3.2− Оптимальні регіони України для вирощування ріпаку озимо-
го 

 
Рис. 3.3 − Оптимальні регіони України для вирощування ярого ріпаку 
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іноземні вітчизняні

 
Рис. 3.4 − Розподіл сортів і гібридів ріпаку іноземної та віт-
чизняної селекції 
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оранка або глибоке розпушування 
чизелями на глибину 25-27 см. До 
настання морозів для вирівнюван-
ня ґрунту і боротьби з бур’янами 
проводиться культивація на глиби-
ну 8-10 см. Підготовка ґрунту під 
ріпак озимий включає дворазове 
дискування, передпосівну культи-
вацію і обов’язково коткування. 

Для ріпаку ярого весною, при 
достиганні ґрунту проводиться бо-
ронування важкими боронами, а 
вслід − вирівнювання ґрунту вирів-
нювачами ВП–8. Передпосівна 
культивація проводиться на глиби-
ну загортання насіння, якщо поле 
підготовлено з осені, то передпосі-
вна культивація не проводиться. 
Для посіву необхідно використову-
вати насіння з високою енергією 
проростання і схожістю не нижче 85%. 

Найбільш ефективним при вирощуванні є чизельний об-
робіток на глибину 25-27 см. Цей обробіток покращує умови 
накопичення та збереження вологи, не утворює при цьому 
“плугової підошви” під орним шаром. Чизельний обробіток 
сприяє покращенню фізичних властивостей ґрунту (структур-
ності, щільності, вологоємкості), більш активному розпушенню 
орного шару й підвищенню мікробіологічної активності ґрунту 
у порівнянні з іншими безполицевими обробітками. При цьому 
на поверхні ґрунту залишається 40-60% післяжнивних реш-
ток, що запобігає розвитку ерозійних процесів. Застосування 
чизельного обробітку в порівнянні з оранкою дозволяє скоро-
тити витрати пального на 37% при отриманні однакової уро-
жайності, а в окремі роки підвищити її на 0,10-0,15 т/га (фото 
на рис. 3.5). 

Як озимий, так і ярий ріпак можна вирощувати по нульовій 
технології, але при цьому особливу увагу слід приділити за-
хисту посівів, особливо від бур’янів та шкідників. 

Мінеральне живлення. В осінній період підвищення зи-
мостійкості забезпечується елементами живлення. Ріпак по-
требує високого забезпечення мікро- та макроелементами, 
при плановій врожайності 3,0-4,0 т/га: N (азот) 180 – 220 кг/га, 
K (калій) 180 – 200 кг/га, P (фосфор) − 80 кг/га, Mg (магній) − 
30 кг/га, S (сірка) − 30 кг/га, B (бор) − 0,3 кг/га. При плановій 
врожайності 4,0-5,0 т/га: N (азот) – 220-250 кг/га, K (калій) – 
200-250 кг/га, P (фосфор) − 100 кг/га, Mg (магній) – 40 кг/га, S 
(сірка) − 40 кг/га, B (бор) − 0,4 кг/га (фото на рис. 3.6, табл. 
3.6). 
ТАБЛИЦЯ 3.6 ПЛАН ПОТРЕБИ У МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВАХ ДЛЯ 
ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ В УКРАЇНІ НА 2012–2015 РР., ТИС. Т* 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 
Ріпак озимий  201,905 207,624 213,342 219,060 224,779 
Ріпак ярий  42,925 44,140 45,356 46,572 47,787 

Разом  244,830 251,764 258,698 265,632 272,566 
 В т.ч. по зонах: 

Полісся 
Ріпак озимий  28,820 29,636 30,452 31,268 32,085 
Ріпак ярий  1,556 1,600 1,644 1,688 1,732 

Разом  30,375 31,235 32,096 32,956 33,816 
Лісостеп 

Ріпак озимий  63,861 65,670 67,479 69,287 71,096 
Ріпак ярий  10,440 10,736 11,032 11,327 11,623 

Разом  74,302 76,406 78,510 80,615 82,719 
Степ 

Ріпак озимий  109,224 112,318 115,411 118,505 121,598 
Ріпак ярий  30,929 31,805 32,681 33,557 34,433 

Разом  140,153 144,122 148,092 152,061 156,031 
*Норма внесення добрива у фізичній масі: 
 під озимий ріпак − по 300 кг/га; під ярий – по 200 кг/га 

Внесення елементів живлення, з урахуванням вмісту в 
ґрунті, треба розділити на осіннє та весняне. Краще за все 
підходить основне внесення добрив під ріпак по K, P, Mg, S, 
N. Вносити восени, перш за все, треба для розкладання за-
лишків попередника та на тих посівах, де розвиток рослин в 
середині жовтня менше чотирьох листків. Якщо посіви стають 
блідими, це азотне голодування – один з чинників зменшення 
врожайності. Без азоту помітно знижується закладання гене-
ративних органів, які дають врожай. Як правило, добрі посіви 

ріпаку перед входом в зиму 
використовують 60-80 кг/га 
азоту (N). Весняне внесення 
азоту розділяють на два під-
живлення. Перше − по мерз-
лоталому ґрунту до віднов-
лення вегетації, друге − з по-
чатком росту паростків. При 
цьому потрібно враховувати 
стан посівів, які перезимува-
ли. Якщо зима була «м’яка» і 
посіви добре перезимували, 
то дозу першого підживлення 
потрібно зменшити, щоб не 
було передозування азотом, 
що може призвести до збіль-
шення листової поверхні, а не 
до гілкування. Якщо посіви 
слабкі, кількість азоту на пе-
рше підживлення збільшити. 

Внесення азоту весною розраховується за принципом 5 кг 
азоту на 1 ц врожаю.  

 Шкідники. В Україні на посівах ріпаку озимого та ярого 
шкодять близько 47 видів шкідників. Це, в першу чергу, весь 
комплекс видів, які пошкоджують капустяні культури та деякі 
багатоїдні види (совки – озима, капустяна, гамма; білани – 
капустяний, гірчичний, ріпаковий; капустяна попелиця та інші). 

Капустяні блішки (Phyllotreta spp.). Найбільшу шкоду 
сходам озимого та ярого ріпаку завдають чорна, синя, хвиля-
ста та смугаста капустяні блішки. Зимують жуки під рослин-
ними рештками або у верхньому шарі ґрунту. Навесні вони 
спочатку живляться різними бур'янами з родини капустяних 
та озимим ріпаком. З появою сходів ярого ріпаку пошкоджу-
ють молоді рослини цієї культури. Жуки нового покоління з'яв-
ляються наприкінці липня – в серпні. Вони деякий час жив-
ляться різними капустяними культурами або бур'янами, а з 
появою сходів озимого ріпаку пошкоджують їх. 

Особливої шкоди капустяні блішки завдають сходам за 
спекотної та сухої погоди. Жуки вигризають на сім'ядолях та 
листках виразки й круглі невеликі отвори. Такі пошкодження 
дуже небезпечні для сходів. 

Ріпаковий квіткоїд (Meligethes aеneus F.). Зимують жуки 
під рослинними рештками. Навесні вони з’являються дуже 
рано. Спочатку жуки живляться на квітках ранніх дикорослих 
рослин, потім мігрують на квітки ріпаку. Жуки пошкоджують 
тичинки та приймочки. Самиці відкладають яйця в середину 
бутонів, личинки живляться пилком. Бутони засихають при 
наявності в них більше трьох личинок. 

Прихованохоботники (стебловий – Ceutorrhynchus 
quadridens Panz. та капустяний насіннєвий – C. assimilis 
Payk). Зимують жуки в ґрунті, під рослинними рештками в по-
лезахисних смугах, узліссях та інших стаціях. 

Самиці стеблового прихованохоботника відкладають яйця 
в жилки листків, черешки або стебла, а насіннєвого – в струч-
ки насінників. Личинки стеблового прихованохоботника про-
гризають хід уздовж черешка листка в стебло, виїдаючи при 
цьому середину і рухаються стеблом донизу, інколи до коре-
невої шийки; насіннєвого – живляться молодим насінням. Од-
на личинка цього шкідника з'їдає повністю або частково кілька 
насінин. 

Ріпаковий пильщик (Athalia rosaе L.). Поширений повсюд-
но, але більш чисельний у степовій зоні. В лісостеповій та північ-
но-степовій зоні Лівобережжя розвивається в двох поколіннях. 

Зимують дорослі личинки в коконі в ґрунті на глибині 7-15 
см. Шкодять личинки (несправжні гусениці), які об'їдають лис-
тки до жилок, внаслідок чого молоді рослини засихають. 

Ріпаковий клоп (Eurydema oleracea L.). Поширений по-
всюдно, але численніший у лісостеповій зоні, в якій розвива-
ється протягом року в одному поколінні. Зимують дорослі кло-
пи під грудочками ґрунту та рослинними рештками. Клопи ви-
смоктують соки з листків або квітконосних пагонів, спричиня-
ють пожовтіння, в'янення, а інколи й цілковиту загибель по-
шкоджених рослин. У насінників, при сильному пошкодженні, 
квітки й зав'язі осипаються, або формується недорозвинене 
насіння. 

 
Рис 3.5 − Якість підготовки ґрунту 
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Хвороби. Найбільш роз-
повсюджені й шкідливі в Лісо-
степу й північному Степу Лі-
вобережжя хвороби грибко-
вого походження, зокрема 
чорна ніжка, несправжня бо-
рошниста роса, септоріоз, 
фомоз, альтернаріоз, зустрі-
чаються бактеріальні та віру-
сні хвороби. 

Чорна ніжка (збудники – 
гриби родів Pythium 
Pringsh, Olpidium A. Br. та 
інші). На кореневій шийці 
уражених рослин з'являєть-
ся гниль, що поширюється 
на корінь, внаслідок чого сі-
м'ядолі й справжні листки 
жовтіють і засихають. При 
сильному ураженні рослини 
гинуть. Поширенню хвороби 
сприяє ґрунтова кірка, яка 
утворюється під час з'явлення сходів. Джерела інфекції – 
уражені рослинні рештки. 

Несправжня борошниста роса (Peronospora brassicae 
Goem). Уражає рослини в усі фази їх розвитку. На листках з 
верхнього боку видно жовтуваті розпливчасті плями, з ниж-
нього, а також на стеблах і стручках з'являється світло-
фіолетовий наліт. При сильному ураженні листки та інші ор-
гани засихають, рослини можуть загинути.Джерела інфекції – 
ооспори в уражених рослинних рештках. Під час вегетації 
гриб поширюється за допомогою конідій. 

Борошниста роса (Erysiphe communis Grev. f. 
brassicae Hamm.). Білий борошнистий або повстяний наліт 
з'являється на листках, переважно з верхнього боку. Згодом 
на нальоті утворюються чорні клейстотеції з 2-8 сумкоспора-
ми. Під час вегетації рослин гриб поширюється конідіями. 
Уражені листки стають крихкими та відмирають. Хвороба 
особливо шкодочинна в посушливі роки.Джерело інфекції – 
заражені рослинні рештки, у яких гриб зимує в клейстотеціях. 

Септоріоз (Septoria brassicae Ell.). Проявляється на лист-
ках і стеблах, на яких з'являються округлі або кутасті брудно-білі, 
з темною вузькою облямівкою плями діаметром 3-4 мм. Під час 
вегетації патоген поширюється за допомогою пікноспор, які утво-
рюються в пікнідах з верхнього боку листків на плямах. Джерело 
інфекції – заражені рослинні рештки, на яких утворюються пі-
кніди. 

Фомоз (Phoma lingam Desm). На листках, стеблах і стру-
чках з'являються концентричні або округлі світло-бурі з чис-
ленними пікнідами плями. Уражені органи рослин усихають, а 
насіння в стручках недорозвивається. Під час вегетації гриб 
поширюється за допомогою пікноспор. Джерело інфекції – 
уражені рослинні рештки, на яких утворюються пікніди. 

Альтернаріоз 
(Alternaria brassicae 
Sacc.). Хвороба прояв-
ляється на стеблах і 
стручках, на яких з'явля-
ються бурі плями, а піз-
ніше на них утворюються 
конідіальні спороношен-
ня гриба у вигляді олив-
кового або чорного густо-
го нальоту. Поширенню 
хвороби сприяє волога 
погода. Уражені стручки 
розтріскуються, насіння 

недорозвиваєть-
ся.Джерела інфекції – 
заражені післязбиральні 
рештки та уражене на-
сіння. 

Бактеріоз коріння рі-
паку (Xantomonas 
campestris Dowson, 

Pseudomonas fluorescens Migula p. v. napi Peresypkin) − най-
більшої шкоди завдає озимому ріпаку. Частіше всього хвороба 
проявляється наприкінці вересня або на початку жовтня. Біля 
кореневої шийки, всередині коренів утворюються порожнини з 
наступним побурінням серцевини. Навесні більшість ураже-
них коренів ослизнюється й розм'якшується, і, як наслідок, 
рослини гинуть. Поширенню бактерій на посівах сприяють си-
сні комахи.Джерело інфекції – заражені післязбиральні решт-
ки. 

Стовбур ріпаку. Збудник – мікоплазма. Уражені рослини 
надмірно розгалужуються, суцвіття весь час зелене і не утво-
рює стручків. Під час вегетації збудник поширюється попели-
цями. Джерело інфекції – заражені післязбиральні рештки. 

В сучасних умовах ведення сільського господарства щорі-
чні втрати врожаю від бур’янів у середньому складають 15-
20%. Шкодочинність бур’янів полягає в тому, що вони:  

1) конкурують з культурними рослинами за вологу, поживні 
речовини, світло й простір; 

2) виявляють по відношенню до культур негативний алело-
патичний вплив; 

3) перешкоджають проведенню обробітку ґрунту й збиран-
ню врожаю; 

4) погіршують якість продукції; 
5) часто є проміжними господарями й резерваторами шкід-

ників і фітопатогенів культурних рослин. 
Захист від бур’янів. У середньому 1 центнер сухої маси 

бур’янів виносить з ґрунту 2,3 кг азоту, 0,7 кг фосфору і 2,8 кг 
калію. 

Науково-обґрунтована система захисту посівів від бур’янів 
базується на урахуванні економічних порогів доцільності ви-
конання окремих її елементів. Розрахунки критеріїв для при-

йняття економічно й екологічно 
обґрунтованого рішення в бороть-
бі з бур’янами проводяться на під-
ставі інформації, яку дає герболо-
гічний моніторинг усіх орних земель. 

Агрохімічні заходи боротьби 
з бур’янами – використання гербі-
цидів і інсектицидів згідно норм 
внесення. Ріпак озимий: засоби 
захисту рослин (гербіцид Бутізан 
400, 2,5 л/га, інсектицид Децис 
профі, 40 г/га х 3 обробки). Ріпак 
ярий: засоби захисту рослин (гер-
біцид Бутізан 400, 2,5 л/га, інсек-
тицид Децис профі, 40 г/га х 2 об-
робки)ю Прогнозована потреба у 
гербіцидах та інсектицидах для ви-
рощування ріпаку до 2015 року на-
ведена у таблиці 3.7. 

Агротехнічні заходи боротьби 
з бур’янами можна розділити на 
фітоценотичні й механічні. Під фі-
тоценотичними заходами розумі-

а).                                                                б). 

  
Рис. 3.6 − Стан рослин ріпаку: а) удобрене з осені; б) без добрив 

ТАБЛИЦЯ 3.7 ПРОГНОЗ ПОТРЕБИ У ГЕРБІЦИДАХ ТА ІНСЕКТИЦИДАХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ 
В УКРАЇНІ НА 2012-2015 РР. 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 

Культура гербіциди, 
тис. л 

інсектици-
ди, тонн 

гербіци-
ди, тис. л 

інсектици-
ди, тонн 

гербіци-
ди, тис. л 

інсектици-
ди, тонн 

гербіци-
ди, тис. л 

інсектици-
ди, тонн 

гербіци-
ди, тис. л 

інсектици-
ди, тонн 

Ріпак ози-
мий  1 683 80,762 1 730,197 83,049 1 777,850 85,337 1 825,503 87,624 1 873,157 89,912 

Ріпак ярий 537 17,170 551,753 17,656 566,950 18,142 582,147 18,629 597,343 19,115 
Всього 
по Україні 2 219,100 97,932 2 281,950 100,706 2 344,800 103,479 2 407,650 106,253 2 470,500 109,027 

В т. ч. по зонах 
Полісся 

Ріпак ози-
мий  240 11,528 246,965 11,854 253,767 12,181 260,569 12,507 267,371 12,834 

Ріпак ярий 19 0,622 19,995 0,640 20,546 0,657 21,096 0,675 21,647 0,693 
Разом  259,607 12,150 266,960 12,494 274,313 12,838 281,665 13,182 289,018 13,527 

Лісостеп 
Ріпак ози-
мий  532 25,545 547,250 26,268 562,323 26,991 577,395 27,715 592,468 28,438 

Ріпак ярий 131 4,176 134,201 4,294 137,897 4,413 141,593 4,531 145,289 4,649 
Разом  662,682 29,721 681,451 30,562 700,219 31,404 718,988 32,246 737,757 33,088 

Степ 
Ріпак ози-
мий  910 43,690 935,981 44,927 961,760 46,164 987,539 47,402 1 013,318 48,639 

Ріпак ярий 387 12,371 397,558 12,722 408,508 13,072 419,457 13,423 430,407 13,773 
Разом  1 296,811 56,061 1 333,539 57,649 1 370,268 59,237 1 406,997 60,825 1 443,725 62,412 
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ють створення засобами агротехніки умов, при яких культурні 
рослини якнайкраще пригнічують бур’яни. Це, в першу чергу, 
правильно побудована сівозміна, в якій бажано чергувати 
культури з різною біологією. Насичення сівозміни однотипни-
ми культурами призводить до накопичення певних груп 
бур’янів. Крім того, погіршення фітосанітарного стану посіву 
знижує конкурентоспроможність культурних рослин по відно-
шенню до бур’янів. 

Успішному протистоянню бур’янам сприяє посів культури 
в кращі терміни оптимальною нормою висіву кондиційним на-
сінням з високою енергією проростання.  

Механічні заходи боротьби з бур’янами полягають у без-
посередньому знищенні бур’янів під час проведення обробіт-
ку ґрунту або під час збирання врожаю попередньої культури. 
Диференційована система основного обробітку ґрунту в сіво-
зміні передбачає оптимальне використання оранки, безполи-
цевого й поверхневого розпушення. Наприклад, на полях, 
значною мірою забур'янених багаторічними видами, не слід 
допускати мілкого обробітку ґрунту. В системі основного об-
робітку післястерньових попередників у боротьбі з післяжнив-
ними бур’янами, які є найбільш шкодочинними в наших умо-
вах, виняткове значення має негайне, слідом за збиранням 
врожаю, лущення стерні. 

 3.5 Рекомендації щодо використання олії та 
шроту з ріпаку 

При виконанні Програми буде отримано ріпакову олію та 
ріпаковий шрот. Вихід ріпакової олії в Україні становить бли-
зько 40%, а шроту з насіння - понад 60% (табл. 3.8). 
ТАБЛИЦЯ 3.8 ОРІЄНТОВНИЙ ВИХІД ОЛІЇ ТА ШРОТУ З РІПАКУ ПРИ 
ВИКОНАННІ ПРОГРАМИ  

Рік Валовий збір на-
сіння, тис. т 

Вихід олії (40%), 
тис. т 

Вихід шроту (60%), 
тис. т 

2011 1 681,8 672,70 1 009,06 
2012 1 893,8 757,53 1 136,29 
2013 2 105,9 842,35 1 263,53 
2014 2 317,9 927,18 1 390,76 
2015 2 530,0 1 012,00 1 518,00 

Олія головним чином буде використана на виготовлення 
біодизелю, а шрот перероблено на тверде паливо (паливні 
гранули). 

Паливні гранули (пелети) (англ. pellets) − біопаливо, яке 
отримують із торфу, деревних відходів і відходів сільського 
господарства. Виготовляються у вигляді циліндричних гранул 
стандартного розміру: як правило, діаметром 6-8 мм і довжи-
ною менше 50 мм. 

Переваги та недоліки. Паливні гранули − екологічно чис-
те паливо з вмістом золи не більше 3%. При спалюванні гра-
нул в атмосферу викидається рівно стільки СО2, скільки його 
було поглинено рослиною під час зростання. Гранули менш 
схильні до самозаймання. Вони не містять пилу і спор,які мо-
жуть викликати алергічну реакцію у людей. 

Гранули відрізняються від звичайної деревини високої сухі-
стю (8-12% вологи проти 30-50% у дровах) і більшою − прибли-
зно в півтора рази − щільністю. Ці якості забезпечують високу 
теплотворну спроможність в порівнянні з тріскою або дровами 
− при згоранні тонни гранул виділяється приблизно 5 тис. 
кВт/год тепла, що в півтора рази більше, ніж у звичайних дров.  

Низька вологість − це не тільки перевага гранул як пали-
ва, але й проблема їх виробництва. Сушіння може бути одні-
єю з основних статей витрат при виробництві паливних мате-
ріалів з відходів деревообробки. Крім того, в залежності від 
виробництва, збір, сортування і очищення сировини також 
можуть спричинити додаткові витрати. Процес сушіння важ-
ливо ретельно спланувати, що дозволить зменшити ризики, 
пов'язані з якістю готової продукції, її собівартістю і пожежо-
небезпекою виробництва.  

Одна з найважливіших переваг гранул − висока і постійна 
насипна щільність, що дозволяє відносно легко транспорту-
вати цей сипкий продукт на великі відстані. Завдяки правиль-
ній формі, невеликому розміру та однорідній консистенції 
продукту, гранули можна пересипати через спеціальні рукави, 
що дозволяє автоматизувати процеси навантаження-
розвантаження і також спалювання цього виду палива. 

Застосування. Деревні гранули високої якості (білі та сірі) 
використовують для опалення житлових будинків шляхом 
спалювання в невеликих котлах (гранульні котли), печах і ка-

мінах. Попит на деревні брикети та гранули, обладнання для 
їх спалювання та виробництва зростає пропорційно зростан-
ню цін на такі традиційні види палива, як нафта і газ.  

У деяких країнах Європи, де ринок альтернативних дже-
рел енергії найбільш розвинений, гранулами опалюється до 
2/3 житлових приміщень. Таке широке розповсюдження пояс-
нюється і екологічністю цього виду палива − при згоранні кіль-
кість викидів CO дорівнює кількості поглиненого газу під час 
росту дерева, а викиди NO2 і летких органічних компонентів 
значно знижені завдяки використанню сучасних технологій 
спалювання. 

Ринок пелет України складає близько 240 тис. тонн/рік з 
щорічної позитивною динамікою зростання 15-20%. 

Виробництво та експорт твердого біопалива. За дани-
ми АПЕУ (Асоціації учасників ринку альтернативних видів па-
лива та енергії України) у січні-червні 2011р. українські під-
приємства галузі твердого біопалива виробили 451,6 тис. т 
паливних брикетів та пелет з деревини та аграрних відходів, 
що на 36,4% більше, ніж за аналогічний період 2010р. (331,2 
тис. т).  

Експорт біопалива склав за 6 місяців 2011р. 392,7 тис. т, 
що на 31,5% вище показника минулого року. Зростання пока-
зників у біопаливній галузі пов'язане головним чином з наро-
щуванням виробництва та експорту пелет з аграрних відходів 
(відходи переробки соняшнику) підприємствами оліє-
жирового комплекту.  

Біопаливо. Екологічний ефект. Перевагами біологічного 
дизельного палива порівняно з дизельним пальним із нафти, 
насамперед, є:  

• швидке біологічне розщеплення: через 21 день на 98% 
(дизельне − на 72%);  

• сприятливе відношення до утворення "тепличного ефекту", 
що випливає з відновлюючого характеру сировини − ріпаку;  

• сприятливий склад відпрацьованих газів (загалом, 50% 
вміст диму; нижчий на 20% вміст твердих частинок; на 7,2% − 
СО, на 1,9% − СН).  

Енергетичні властивості рідкого біопалива відрізняються 
від традиційного, так як:  

• температура згоряння приблизно на 12% нижча;  
• вміст кисню дозволяє знизити подачу повітря на 13%, або 

при однаковій подачі повітря будь-який коефіцієнт надлишку 
повітря в 1,16 рази вищий;  

• падіння енергетичних параметрів при робочому наванта-
женні двигуна коливається в межах 4-5%;  

• витрати вищі на 5-8%;  
• більшість тракторів можуть працювати на біологічному ди-

зельному паливі без переробки.  
Олія з високоерукових сортів використовуються для виро-

бництва змащувальних матеріалів з високою стійкістю: гідра-
влічні мастила; змащувальні, охолоджуючі змащувальні, ан-
тикорозійні, для змащування пилових ланцюгів та пил, адге-
зійні мастила; мастила для видалення іржі; біодизельне па-
ливо; пилезатримуючі мастила; мастила в приміщеннях для 
зберігання зерна; моторні і трансмісійні мастила, мастила з 
м'якими властивостями.  

У найближчому майбутньому більшість мінеральних мас-
тил можуть бути замінені рослинними. Заміна мінеральних 
мастил на рослинні викликана екологічними проблемами. Рі-
пакова олія біологічно швидко розкладається і не несе в собі 
загрози для водоймищ: у ґрунті вона через 7 діб розкладаєть-
ся на 95% (мінеральне мастило тільки на 16%). 

У маслохімічній промисловості високоерукові олії викорис-
товують для одержання інгібіторів і антиблокуючих агентів 
для одержання пластикової фольги, піноутворювальних аген-
тів для гірничорудної промисловості і багато інших хімічних 
матеріалів для харчової та нехарчової галузей промисловос-
ті. Велика довжина вуглецевого ланцюга ерукової кислоти 
робить її унікальною сировиною для маслохімічної промисло-
вості і в деяких випадках вона незамінна. 

Прогнозована економічна ефективність виробництва ріпа-
ку сільськогосподарськими підприємствами України в 2011-
2015 рр. наведена у таблиці 3.9. 
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ТАБЛИЦЯ 3.9 ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБ-
НИЦТВА РІПАКУ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТ-
ВАМИ УКРАЇНИ НА 2012-2015 РР. 
№ 
п/п Показник 2010р. 2011р. План на 

2015р. 

1. Площа, тис.га 862,5 887,64 988,2 
2. Урожайність, т/га 1,704 1,895 2,56 
3. Валовий збір, тис. т 1 469,7 1 681,76 2 530 
4. Фактичні витрати на 1 га ріпаку, грн. 3 535,0 3 994,6 5 100,6 
5.  всього, млн. грн. 3 048,94 3 545,77 5 040,41 
6. Нормативні витрати, на 1 га, грн. 2 380 3 973,3 4 334,4 
7.  всього, млн. грн. 2 052,8 3 526,9 4 283,3 
8. Фактичні витрати на 1 т насіння ріпаку, грн. 2 074,5 2 108,4 1 992,3 

9. Наявність обігових коштів на 1 га ріпаку, 
грн.    

10.  всього, млн. грн.    
11. Умовна виручка від реалізації з 1 га, грн. 4 376,2 5 582,6 7 200 
12.  всього, млн. грн. 3 774,5 4 955,3 7 115 
13. Умовний прибуток, на 1 га ріпаку, грн. 841,2 1 588 2 099,4 
14.  всього, млн. грн. 725,5 1 409,6 2 074,6 
15. Рівень рентабельності,% 23,8 39,8 41,2 
16. Собівартість 1 т ріпаку, грн./т 2 405,3 2 375,2 2 016 

Як видно із таблиці 3.9, загальне виробництво ріпаку в 
Україні у 2015 році може скласти 2 530 тис. т, в тому числі: 
озимого – 1 918,3 тис. т.; ярого – 611,7 тис. тонн при середній 
урожайності 2,56 т/га. Вихід шроту в 2015 році складе 1 518 
тис. т. Умовний прибуток на 1 га в 2015 році становитиме 2 
099,4 грн. з рівнем рентабельності 41,2%. 

 4  РОЗВИТОК  ВИРОБНИЦТВА  ГІРЧИЦІ  
 4.1 Загальна характеристика культури 
Гірчиця – цінна олійна, а також сидеральна культура. З її 

насіння виробляють високоякіс-
ну олію (завдяки дуже низькому 
кислотному числу, наявності в 
олії природних антиоксидантів – 
гамма- і дельта- токоферолів, 
вона має найтриваліший термін 
зберігання серед олій, стійка до 
термічної обробки, інгібує кан-
церогенез), гірчичний порошок 
(традиційно використовується у 
кулінарії, медицині) та, завдяки 
високій врожайності зеленої ма-
си та вмісту білка, гірчиця вико-
ристовується як зелене добриво 
та для відгодівлі худоби. Ця культура має один з вищих кое-
фіцієнтів розмноження. 

В степовій зоні гірчиця залишається посухостійкою альте-
рнативою ріпаку. Однією з проблем, яка потребує вирішення, 
є зменшення вмісту глюкозинолатів і доведення якості гірчич-
ного насіння до так званої якості «Канола». Крім того, гірчичне 
насіння має прозору оболонку (завдяки жовтому кольору на-
сіння), тому гірчична олія не містить пігментів, які потрапля-
ють в олію під час екстракції олії ріпаку та деяких інших куль-
тур. 

Гірчиця − скоростигла холодостійка рослина. Її насіння 
починає проростати при температурі +1…+3 оС. При сівбі на-
сіння у вологий грунт при температурі +5…+8°С сходи 
з’являються на 4-5-й день після сівби і здатні витримувати 
приморозки до−4…−5оС. Фаза цвітіння настає через 40 діб пі-
сля сходів. Насіння достигає через 80-90 діб. 

4.2 Зональне розміщення посівів 
При розміщенні посівів гірчиці необхідно враховувати біо-

логічні особливості культури. Гірчиця як сарептська, так і біла 
– це однорічна рослина, має стрижневий корінь, який прони-
кає на глибину 1,0-3,0 м. За оптимальних умов утворює кущ 
висотою до 140 см, який не вилягає. 

За способом запилення гірчиця відноситься до перехрес-
нозапильних рослин, тому при веденні насінництва потрібна 
просторова ізоляція від інших хрестоцвітих культур.  

Гірчиці не слід вирощувати на важких, запливаючих та за-
солених ґрунтах. На бідних ґрунтах та за умов низької агроте-
хніки вона розвиває слабку кореневу систему, від чого зни-
жуються посухостійкість і врожайність. 

Рівень формування врожайності насіння гірчиці схильний 
до широкої мінливості як під впливом природних умов, так і 

від умов вирощування, тому вона може визрівати у всіх регіо-
нах України. 

4.3 Напрями селекції гірчиці 
Сучасні сорти гірчиці, які внесено у Реєстр сортів рослин 

України, мало відрізняються один від одного, в описах таких 
часто вказано «сортові ознаки не встановлені». Це призво-
дить до незаконного їх тиражування, росту біологічного засмі-
чення, а згодом, як наслідок – до падіння врожайності та погі-
ршення якості насіння. Інститутом олійних культур НААНУ 
створюються сорти з відмінними морфологічними ознаками 
за рахунок застосування мутагенезу при отриманні вихідного 
матеріалу. Це забезпечує ведення генетично чистого насін-
ництва сортів.  

Сучасний асортимент гірчиці створюється за допомогою 
основного методу селекції – гібридизації з подальшим індиві-
дуально-родинним добором. Сучасні селекційні дослідження, 
спрямовані на створення нових відмінних високоврожайних 
сортів гірчиці, що відповідають сучасним вимогам до якісного 
складу олії та насіння із зниженим вмістом ерукової кислоти, 
глюкозинолатів, адаптованих до умов вирощування. Селекція 
сортів сизої гірчиці спрямована на підвищення вмісту алілової 
кислоти в насінні.  

Одним із факторів суттєвого підвищення продуктивності 
гірчиці є створення озимих форм цієї культури, урожайність 
селекційних зразків гірчиці які були створені під час попере-
дніх досліджень вказують на потенціал урожайності у 3,0–3,5 
т/га та олійністю – до 50%. Добір за показниками високої зи-
мостійкості та якості насіння дозволить впровадити до вироб-
ництва нові сорти озимої гірчиці, які здатні конкурувати з одні-

єю з найбільш продуктивних 
олійних культур – ріпаком ози-
мим, особливо на півдні Украї-
ни. 

На 2011 рік у реєстрі сортів 
України зареєстровано 25 сор-
тів гірчиці з яких 23 сорти вітчи-
зняної селекції у тому числі 11 
сортів селекції інституту олійних 
культур (рис. 4.1). 

4.4 Планові показники 
вирощування гірчиці 

Введення гірчиці у промис-
лове виробництво забезпечує 

розширення асортименту олійних культур і вирішує проблему 
оптимального співвідношення культур у сівозмінах. Планові 
показники вирощування гірчиці в Україні на 2012–2015 рр. на-
ведено у таблицях 4.1-4.2.  
ТАБЛИЦЯ 4.1 ПЛАН ВИРОЩУВАННЯ ГІРЧИЦІ В УКРАЇНІ НА 2012-
2015 РР. 

 Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Площа, тис.га 101,77 99,4 97,04 94,67 92,31 89,95 
Урожайність, цн/га 7,01 9,55 12,22 15,01 17,95 21,05 
Валовий збір, тис. 
тонн 71,35 94,95 118,54 142,14 165,73 189,32 

Динаміка вирощування гірчиці в Україні на 2012-2015 роки 
наведена на рис. 4.1. 
ТАБЛИЦЯ 4.2 ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ ГІРЧИЦІ ПО 
ЗОНАХ УКРАЇНИ  НА 2012−2015 РР. 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 
Полісся  

Площа, тис.га 13,800 12,486 11,776 11,776 11,776 
Урожайність, т/га 1,159 1,498 1,747 1,882 2,116 
Валовий збір, тис. 
тонн 16,000 18,702 20,571 22,159 24,917 

Лісостеп  
Площа, тис.га 34,400 31,124 29,355 29,355 29,355 
Урожайність, т/га 1,157 1,494 1,743 1,877 2,111 
Валовий збір, тис. 
тонн 39,790 46,510 51,158 55,108 61,966 

Степ   
Площа, тис.га 56,800 51,390 48,469 48,469 48,469 
Урожайність, т/га 1,196 1,545 1,801 1,940 2,182 
Валовий збір, тис. 
тонн 67,910 79,378 87,311 94,053 105,757 

 4.5 Базова технологія вирощування гірчиці 
Місце у сівозміні 
Найкращим попередником для гірчиці є чистий та зайня-

тий пари, зернові колосові та зернобобові культури. Не сіють 
гірчицю після ріпаку, льону олійного, буряку, соняшнику, про-
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Рис. 4.1− Розподіл сортів і гібридів іноземної і вітчизняної селекції 
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са та однорічних трав. На попе-
реднє місце вирощування гірчи-
цю повертають лише за 4-5 ро-
ків. Гірчиця – добрий попередник 
для зернових колосових. Розмі-
щення її між двома полями ози-
мої пшениці запобігає захворю-
ванню кореневими гнилями, по-
шкодженню жужелицею, підви-
щує урожайність пшениці. 

Обробіток ґрунту 
Гірчиця вимагає високоякіс-

ного обробітку ґрунту, тому його 
підготовка повинна спрямовува-
тися на накопичення вологи, 
прискорене розкладання рос-
линних решток для знищення 
збудників хвороб, знищення 
бур’янів та створення вирівняно-
го та вологого шару ґрунту на глибині загортання насіння. 

Після збирання зернових колосових та зернобобових 
культур поле лущать на глибину 6-8 см і далі проводять оран-
ку на 20-22 см. Зяб восени обов’язково вирівнюють. При не-
достатньому його вирівнюванні урожай знижується більш ніж 
на 20%. 

При сильній забур’яненості поля коренепаростковими або 
кореневищними бур’янами застосовують систему поліпшено-
го зябу з пошаровим обробітком грунту. Механічні заходи бо-
ротьби з бур’янами поєднують з хімічними. Гербіциди суціль-
ної дії («Раундап» – 2,0-3,0 л/га, «Ураган»− 1,5-3,0 л/га) вно-
сять по вегетуючих бур’янах до проведення оранки. Оранку 
здійснюють через два-три тижні після внесення гербіцидів.  

Однією з умов отримання рівномірних і дружніх сходів гір-
чиці як дрібно-насіннєвої культури є збереження і накопичен-
ня вологи у шарі ґрунту 0-10 см. На вирівняних з осені полях 
боронування весною не проводиться, а виконується тільки 
передпосівний обробіток ґрунту комбінованими агрегатами на 
глибину 4-5 см.  

Передпосівний обробіток проводиться при досягненні фі-
зичної стиглості ґрунту. Якщо з будь-яких причин грунт не був 
вирівняний восени, необхідно провести боронування важкими 
боронами БЗТС-1,0 або середніми боронами БЗСС-1,0. 

Для створення оптимального насіннєвого ложа проводять 
культивацію на глибину 4-5 см упоперек до оранки або під ку-
том до неї. Нерівномірність глибини обробітку не повинна пе-
ревищувати ± 1 см. Кращого ефекту можна досягти при вико-
ристанні комбінованих ґрунтообробних знарядь. 

Удобрення 
Гірчиця вибаглива до наявності в ґрунті поживних речо-

вин. На формування 1 тонни насіння вона споживає 55-60 кг 
азоту, 20-30 кг фосфору та 35-60 кг калію. Норми мінеральних 
добрив визначають за результатами ґрунтової діагностики. 

За низької забезпеченості ґрунту азотом і фосфором оп-
тимальна доза основного добрива на чорноземах і каштано-
вих ґрунтах - N60P60 кг д.р. на гектар. Калійні добрива вно-
сять на полях з низьким вмістом обмінного калію чи на ґрун-
тах легкого гранулометричного складу в дозі К40 кг д.р. на ге-
ктар. 

Органічні добрива вносять під попередник. Фосфорно-
калійні добрива необхідно вносити під основний обробіток 
ґрунту, а азотні − під передпосівну культивацію. 

Норма внесення добрив на 1 га посіву гірчиці: 235 кг/га ні-
троамофоски + 60 кг/га аміачної селітри + 100 суперфосфату 
простого. 

План потреби в добривах у циклі вирощування гірчиці до 
2015 року наведено у таблиці 4.3. 
ТАБЛИЦЯ 4.3 ПЛАН ПОТРЕБИ В ДОБРИВАХ* У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ 
ЦИКЛІ ВИРОЩУВАННЯ ГІРЧИЦІ, НА 2012-2015 РР. ТОНН 

2011 2012 2013 2014 2015 
Всього в Україні 

41 464 37 515 35 383 35 383 35 383 
 В т.ч.  

Полісся 
5 450 4 931 4 650 4 650 4 650 

Лісостеп 
13 585 12 291 11 592 11 592 11 592 

Степ 
22 430 20 294 19 141 19 141 19 141 

Підготовка насіння до 
сівби. Для запобігання по-
шкодження посівів гірчиці 
шкідниками та ураження хво-
робами перед сівбою насіння 
обробляють плівкоутворюю-
чими речовинами з викорис-
танням препаратів для про-
труювання насіння: “космос”, 
25%-й, т.к.с. – 8,0 л/т; “круї-
зер”350, F.S., т.к.с. − 4,0 л/т; 
“чинук”, 20%-й, т.к.с. – 20,0 
л/т; “хіну фур”, 40%-й, в.с. – 
18,0 л/т .  

Сівба. Сівбу виконують 
добре відсортованим насіння 
1-ї репродукції, яке за посів-
ними якостями відповідає ви-
могам державного стандарту. 

Строки сівби гірчиці є одним із найважливіших елементів 
агротехніки її вирощування. Найвищий урожай гірчиці забез-
печує сівба, проведена у максимально ранній строк, одночас-
но з ярими зерновими культурами. Сівба у більш пізній строк 
призводить до зниження урожайності до 25% від зрідження 
сходів і атмосферної та ґрунтової посухи в травні-червні. 

Спосіб сівби. Найкращим способом висівання гірчиці є 
звичайний рядковий, з шириною міжрядь 15 см. Для насінни-
цьких посівів, а також на забур’янених полях використовують 
широкорядний висів, з шириною міжрядь 45 або 70 см. Для 
сівби гірчиці застосовують сівалки, такі, як СЗТ-3,6, «Клен», 
«Містраль», а також агрегати зарубіжного виробництва – 
«Амазоне», «Акорд» та ін. 

Норма висіву. При суцільному посіві норма висіву – 1,5-
2,0 млн. схожих насінин на гектар, а при широкорядному – 
1,2- 1,5 млн. схожих насінин на гектар (або 8 кг/га). План по-
треби у насінні гірчиці до 2015 року наведено у таблиці 4.4. 
ТАБЛИЦЯ 4.4 ПРОГНОЗ ПОТРЕБИ В НАСІННІ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ 
ЦИКЛІ ВИРОЩУВАННЯ ГІРЧИЦІ ДО 2015 РОКУ, ТОНН 

2011 2012 2013 2014 2015 
Всього в Україні 

840 760 716,8 716,8 716,8 
 В т.ч.  

Полісся  
110,4 99,886 94,208 94,208 94,208 

Лісостеп  
275,2 248,991 234,837 234,837 234,837 

 Степ  
454,4 411,124 387,755 387,755 387,755 

 Глибина загортання насіння становить 2-3 см. При пере-
сиханні верхнього шару ґрунту глибину загортання насіння 
можна збільшити до 4-5 см. При цьому норма висіву повинна 
бути збільшена на 10-15%. Перед сівбою, за недостатньої во-
логості ґрунту, проводять коткування.  

Для отримання дружніх сходів необхідно проводити після-
посівне коткування кільчасто-зубчастими котками. 

Догляд за посівами. При утворенні ґрунтової кірки ефек-
тивним прийомом є досходове боронування легкими зубови-
ми боронами при швидкості руху агрегату 5-6 км/год. 

На широкорядних посівах проводять міжрядні обробітки, 
починаючи з фази 3-4 справжніх листочків. При першій куль-
тивації на глибину 4-5 см використовують однобічні плоскорі-
зні лапи, а при другій – глибину збільшують до 5-6 см, не до-
пускаючи присипання рослин. 

Вирішити проблему знищення бур’янів на посівах гірчиці 
можна за допомогою внесення гербіцидів, дозволених до ви-
користання в Україні. При високій забур’яненості посівів необ-
хідним елементом технології є внесення страхових гербіцидів 
селективної дії у фазі розвитку гірчиці «розетка», таких, як: 
“фуроре супер”, 7,5%-й, м.в.е.,“лонтрел 300”− 0,35-0,5 л/га; 
“лонтрел гранд”, 75%-й, в.г. − 0,12- 0,2 кг/га; “пантера”, 4%-й, 
к.с. − 1,0-2,0 л/га; “ф´юзилад форте”, 15%-й, к.е.− 0,5-2,0 л/га; 
“тарго супер”, 5%-й, к.е. − 1,0-2,0 л/га; “селект”, 12%-й, к.е. − 
0,4-1,8 л/га. Цей захід є економічно виправданим. 

Прогноз потреби у гербіцидах до 2015 року наведено у 
таблиці 4.5. 

 

Рис. 4.2 − Динаміка вирощування гірчиці в Україні на 2012-2015 роки 
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 ТАБЛИЦЯ 4.5 ПРОГНОЗ ПОТРЕБИ В ГЕРБІЦИДАХ* У 
ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ЦИКЛІ ВИРОЩУВАННЯ ГІРЧИЦІ, ТИС. Л, КГ 

2011 2012 2013 2014 2015 
Всього в Україні 

121,396 109,835 103,592 103,592 103,592 
В т. ч. по зонах 

Полісся 
15,955 14,435 13,615 13,615 13,615 

Лісостеп 
39,772 35,984 33,939 33,939 33,939 

Степ 
65,670 59,415 56,038 56,038 56,038 

*Доза внесення гербіцидів: фюзилат форте – 1,0 л/га; лонтрел гранд – 0,16 
г/га. 

Захист рослин. Якщо з будь-яких причин насіння не було 
протруєне до висіву, то за наявності більше 3 жуків хрестоцві-
тої блішки на 1 м2 посіви необхідно обробити такими інсекти-
цидами: “децис” (0,3 л/га) або “децис форте” (0,05-0,75 л/га), 
або “ф’юрі” (0,1 л/га), тощо. 

Наприкінці бутонізації поле необхідно обприскати проти 
стеблового, капустяного, насіннєвого приховано-хоботників, 
квіткогризу, ріпакового пильщика одним із препаратів, напри-
клад, “тіодан”, 50%-й, з.п. (1,5 кг/га), “децис”, 1,5%-й, к.е. (0,3 
л/га), “ф’юрі”, 10%-й, в.е. (0,1 л/га); “Бі-58 новий”(0,5-0,6 л/га), 
“фастак”, к.е. (0,1-0,15 л/га) й ін. У період цвітіння – утворення 
стручків, посів може заселяти капустяна попелиця. В цьому 
разі необхідно вчасно провести крайовий обробіток препара-
том “Бі-58 новий”, 40%-й, к.е (0,5-1,0 л/га). Прогноз потреби в 
інсектицидах у технологічному циклі вирощування гірчиці до 
2015 року наведено у таблиці 4.6. 
 ТАБЛИЦЯ 4.6 ПРОГНОЗ ПОТРЕБИ В ІНСЕКТИЦИДАХ* У ТЕХНОЛОГІ-
ЧНОМУ ЦИКЛІ ВИРОЩУВАННЯ ГІРЧИЦІ, ТИС. Л, КГ 

2011 2012 2013 2014 2015 
Всього в Україні 

210,0 190,0 179,2 179,2 179,2 
В т. ч. по зонах: 

Полісся 
27,6 24,971 23,552 23,552 23,552 

Лісостеп 
68,8 62,248 58,709 58,709 58,709 

Степ 
113,6 102,781 96,939 96,939 96,939 

* Доза внесення інсектицидів: Бі-58 (2-х кратний обробіток) 
Збирання. Гірчицю можна збирати як прямим комбайну-

ванням, так і роздільним способом. Пряме комбайнування 
проводять на чистих від бур’янів посівах за вологості насіння 
12-15%. Робоча швидкість комбайна – 5- 6 км/год., частота 
обертів молотильного барабана – 500-700 об/хв. У разі розді-
льного збирання посіви скошують у валки при вологості на-
сіння 25-30% з висотою зрізу 20-30 см. Підбирання валків про-
водять при вологості насіння 10-12%. Збирання краще прово-
дити у ранішні і вечірні години.  

Післязбиральне дороблення насіння. Насіння гірчиці, 
що надійшло на тік, підлягає первинному очищенню. Для цьо-
го використовують ОВП-20А, ОВС-20, “Петкус (К527 А10)” та 
ін. При підвищеній вологості насіння сушать методом актив-
ного вентилювання. За відсутності сушарок активного венти-
лювання насіння сушать на відкритих майданчиках. Після до-
ведення вологості насіння до 9% проводять вторинне очи-
щення за допомогою машин ОС-4,5, СМ-4, “Петкус-Гігант (К-
531/1)”. 

Насіння вологістю 8-9% закладають на тривале зберіган-
ня. Для короткочасного зберігання допускається вологість не 
вище 12%. 

Прогнозована економічна ефективність виробництва гір-
чиці сільськогосподарськими підприємствами України в 2012-
2015 рр. наведена у таблиці 4.7. 
ТАБЛИЦЯ 4.7 ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИ-
РОБНИЦТВА ГІРЧИЦІ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИМИ ПІД-
ПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ НА 2012-2015 РР. 

 План № 
п/п Показник 2010р. 

2011р. 2015р. 
1. Площа, тис.га 101,77 99,40 89,95 
2. Урожайність, т/га 0,70 0,96 2,10 
3. Валовий збір, тис. т 71,35 94,95 189,32 
4. Фактичні витрати на 1 га, грн. 3 000 3 084 4 522 
5.  всього, млн. грн 305,30 306,51 406,77 
6. Нормативні витрати, на 1 га, грн. 3 000 3 100 3 200 
7.  всього, млн. грн 305,3 308,1 287,8 
8. Фактичні витрати на 1 т насіння, грн 3 000 3 186 4 824 
9. Наявність обігових коштів на 1 га, грн    
10.  всього, млн.грн.    

 План № 
п/п Показник 2010р. 

2011р. 2015р. 
11. Умовна виручка від реалізації, з 1 га, грн 3 120 3 680 6 840 
12.  всього, млн. грн. 317,5 365,8 615,2 
13. Умовний прибуток на 1 га, грн. 120 494 2 016 
14.  всього, млн. грн. 12,2 49,1 181,3 
15. Рівень рентабельності,% 4,0 15,5 41,8 
16.  Собівартість 1 тонни, грн. 4 279 3 336 2 292 

Як видно із таблиці 4.7, при прогнозованій за планом уро-
жайності на 2015 рік у 2,1 т/га фактичні витрати на вирощення 
1 тонни насіння гірчиці у 2015 році складуть 4 824 грн. Факти-
чні витрати на 1 га гірчиці у 2015 році прогнозуються на рівні 
4 522 грн. Собівартість 1 тонни насіння гірчиці у 2015 році 
прогнозується на рівні 2 292 грн. Умовний прибуток на 1 га 
посівних площ гірчиці у 2015 році прогнозується на рівні 2 016 
грн. При підвищенні прогнозованої планової урожайності до 
2,1 т/га рівень рентабельності вирощування гірчиці у 2015 ро-
ці досягне 41,8%. 

 4.6 Рекомендації з використання гірчиці та 
продуктів її  переробки 

Експортом насіння гірчиці в Україні займаються біля 80 
підприємств. Експорт у 2007 році склав 16, 3 тис. т. (Німеччи-
на, Польща, Бангладеш). Переробка в Україні: 2007 році 
склала − 4,7 тис. т. У порівнянні з 2004-2007 рр. спостеріга-
ється зниження експорту на 69%. 

Із 100 кг гірчичного насіння − 95% це корисна продукція: 
23-24 кг олії гірчичної харчової, 5 кг олії для виготовлення гір-
чичного ефіру, 50 кг макухи для гірчичного порошку, 15 кг ма-
кухи на корм тваринам, 2,5 кг оболонок для палива.  

Застосування продуктів переробки гірчичного насіння від-
бувається у: консервній, харчовій (хлібопекарній, маргарин-
ній), парфумерній, миловарній, текстильній, шкіряній; фарма-
цевтичній, металургійній, технічній промисловостях, сільсько-
му господарстві і у якості сировини для біопалива. 

Гірчична макуха – концентрований корм. Ії склад: 31-47% 
азотних речовин (у тому числі 24,07% білку); 6,5% олій; 30,8% 
безазотних екстрактних речовин; 11,04% клітковини; 8,68% зо-
ли; 11,46% води. Тварини добре поїдають цю макуху у суміші з 
іншими кормами. 

Гірчичну макуху рекомендується вживати не більше 15% 
від загальної кількості концентрованих кормів. Використання 
макухи високоерукових сортів на корм худобі обмежене через 
вміст у ній алкалоїду синігріну, який дає гіркий смак і подраз-
нюючу дію на шлунок тварин. Наявність цієї речовини і дозво-
ляє виробляти з насіння сизої гірчиці гірчичний порошок. Маку-
ху сизої гірчиці використовують для отримання фітину, якого 
міститься у ній від 3 до 5%.  

Силос та трав’яну муку, які мають молокогінні властивості 
та добре поїдаються тваринами. У зеленому кормі, що готу-
ють до початку цвітіння, міститься 3,0 протеїну та 3,5% вугле-
водів. Він за своїми показниками не поступається бобовим 
культурам.  

Гірчиця − сидерат. При заорюванні у зеленому вигляді во-
на збагачує ґрунт великою кількість поживних речовин, так як 
відзначається здатністю засвоювати важкорозчинні форми 
поживних речовин і переводити їх у легкозасвоювані форми. 
Гірчиця добре розрихлює ґрунт на глибину до 160 і більше см.  

Рослини гірчиці позитивно впливають на ґрунт. Могутня 
коренева система збагачує його органічною речовиною. 
Стрижневі корені добре дренують важкі солонцюваті ґрунти 
на глибину більше метра. Гірчиця – одна з небагатьох рос-
лин, здатних засвоювати фосфор з малодоступних форм і 
збагачувати ґрунт поживними речовинами.  

Усі ці якості дозволяють віднести гірчицю до числа рослин 
− фітомеліорантів. Крім того, кореневі і пожнивні залишки гір-
чиці пригнічують розвиток багатьох хвороб, збудники яких 
знаходяться у ґрунті.  

5 РОЗВИТОК  ВИРОБНИЦТВА  ЛЬОНУ  
ОЛІЙНОГО  

5.1 Загальна характеристика культури льону 
олійного 

Льон олійний (або льон-кучерявець) − важлива олійна і 
технічна культура. Він має високий рівень рентабельності ви-
робництва, є гарним попередником для багатьох сільськогос-
подарських культур, а такі біологічні особливості, як короткий 
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вегетаційний період та посухостій-
кість, роблять його культурою, при-
датною для вирощування в степовій 
зоні України. 

Льон олійний відноситься до чис-
ла давніх сільськогосподарських 
культур і в нашій країні він може бути 
успішною альтернативою соняшнику. 
Лляна олія, завдяки великому вмісту 
в ній ліноленової кислоти, є швидко-
висихаючою, що і визначає головне 
спрямування її застосування як си-
ровини у виробництві високоякісних 
оліф, смол, лаків та ін.  

5.2 Зональне розміщення 
посівів льону олійного 

При розміщенні посівів льону 
олійного слід враховувати біологічні 
особливості культури. Для пророс-
тання насіння льону потребує близь-
ко 140% води від власної маси, що 
значно менше у порівнянні з іншими 
культурами. Це пояснюється наявні-
стю в насінні слизького шару, який 
активно поглинає воду із ґрунту і мі-
цно її утримує. 

Після появи сходів льон росте 
повільно, середньодобовий лінійний приріст стебла складає 
2-4 мм. Потреба його у воді в цей період відносно невелика, 
але вона значно збільшується у період інтенсивного розвитку 
стебла (20-25 мм за добу), який співпадає з фазою „ялинка” і 
переходить у фазу бутонізації. Відсутність опадів у цей період 
затримує ріст рослин, знижує урожайність соломки. 

Льон олійний – культура відносно стійка до холоду. Насін-
ня льону починає проростати при температурі ґрунту 
+3…+5°С; при нижчій температурі і підвищеній вологості ґру-
нту насіння може загнивати. При оптимальній вологості і се-
редньодобовій температурі ґрунту +7…+8°С на глибині за-
кладання насіння сходи з`являються на 5-7 день; при більш 
низькій температурі поява сходів затягується до 15 діб. Сходи 
здатні витримувати короткочасні приморозки до −3…−4°С.  

Розміщення посівів льону олійного по зонах України пред-
ставлено на рис. 5.1. 

На формування 1 ц урожаю насіння льон виносить з ґрун-
ту 5,5-6,5 кг азоту, 1,0-2,5 кг фосфору і 4,0-5,5 кг калію, що в 
2-3 рази більше, ніж зернові культури, тому посіви льону олій-
ного слід розміщувати на родючих ґрунтах з високим вмістом 
доступних поживних речовин. Кращими ґрунтами для нього є 
чорноземи і каштанові грунти. Не придатні для льону заболо-
чені і солонцюваті ґрунти. 

 5.3 Напрями селекції сортів льону олійного 
В Державному реєстрі сортів рослин 

України є чимало сортів льону технічного 
використання. Проте всі вони мають по-
довжену тривалість вегетаційного періоду 
в межах 86-100 днів, що ускладнює їх 
просування у північні та західні регіони 
України.  

У регіонах з більшою кількістю щоріч-
них опадів та меншими температурами, 
ніж на півдні, такі сорти пізно звільняють 
поля, що не дозволяє в повній мірі вико-
ристовувати цю культуру у якості попере-
дника. Крім цього при пізньому збиранні 
втрачається частина врожаю. В зв’язку з 
цим є нагальна потреба у створенні ско-
ростиглих, високоврожайних сортів льону 
олійного для просування культури у півні-
чні та західні регіони України.  

Генетичне різноманіття, представлене 
в різних колекціях льону олійного Інститу-
ту олійних культур, дозволяє створювати 
сорти з короткою тривалістю вегетаційно-
го періоду. В реєстрі сортів України заре-
єстровано 15 сортів льону олійного, з 

яких 13 вітчизняної селекції, в 
тому числі 8 сортів селекції 
Інституту олійних культур 
НААНУ (рис. 5.2).  

Інститутом олійних куль-
тур створено конвеєр сортів 
льону олійного з різними пе-
ріодами вегетації для всіх зон 
України, які характеризуються 
високим вмістом олії 47-50%, 
потенційною врожайністю до 
2,5 т/га: Дебют, Айсберг, Ор-
фей, Золотистий, Славний, 
Південна ніч, Водограй. 

В існуючому асортименті 
сортів льону, що занесені до 
Державного реєстру сортів 
рослин України, є єдиний 
сорт, запропонований для 
харчового використання – Кі-
віка з підвищеним вмістом 
олеїнової кислоти та зниже-
ним вмістом ліноленової кис-
лот.  

5.4 Планові показ-
ники вирощування льо-
ну олійного 

План вирощування льону олійного в Україні на 2012-2015 
роки наведено у таблицях 5.1 − 5.2. 
ТАБЛИЦЯ 5.1 ПЛАН ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УКРАЇНІ 
НА 2012-2015 РР. 

 Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Площа, тис.га 61,835 60,398 58,962 57,526 56,09 54,653 
Урожайність, цн/га 7,5 10,21 13,06 16,05 19,19 22,5 
Валовий збір, тис. тонн 46,347 61,673 76,999 92,325 107,65 122,976 

ТАБЛИЦЯ 5.2 ПЛАН ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ПО ЗО-
НАХ УКРАЇНИ НА 2012−2015 РР. 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 
Полісся  

Площа, тис.га 0,596 0,582 0,568 0,554 0,540 
Урожайність, т/га 1,004 1,284 1,578 1,887 2,212 
Валовий збір, тис. 
тонн 0,599 0,747 0,896 1,045 1,194 

Лісостеп   
Площа, тис.га 12,714 12,412 12,109 11,807 11,505 
Урожайність, т/га 1,041 1,331 1,636 1,956 2,294 
Валовий збір, тис. 
тонн 13,233 16,521 19,809 23,098 26,386 

Степ   
Площа, тис.га 47,088 45,968 44,849 43,729 42,609 
Урожайність, т/га 1,016 1,299 1,597 1,910 2,239 
Валовий збір, тис. 
тонн 47,842 59,730 71,619 83,508 95,397 

Динаміка вирощування льону олійного в Україні на 2012-
2015 роки наведена на рис. 5.3. 

5.5 Базова технологія вирощу-
вання льону олійного 

Місце в сівозміні. Сучасна технологія 
вирощування льону олійного передбачає 
повну механізацію усіх процесів агротехно-
логічного циклу, спрямована на створення 
оптимальних теплового, водного і поживно-
го режимів ґрунту, які повинні забезпечити 
сприятливі умови для прояву потенційних 
можливостей сортів. 

Кращими попередниками для льону 
олійного є пласт багаторічних трав, озима 
пшениця, зернобобові, кукурудза на силос, 
баштанні, картопля. 

У посушливі роки ефективним є розмі-
щення льону по чистому пару з внесенням 
при сівбі по 30 кг суперфосфату. 

У сівозміні льон повертають на те саме 
поле не раніше ніж через 6-8 років. Льон 
олійний – добрий попередник для озимих 
та ярих зернових колосових культур. 

Обробіток ґрунту. Основний обробіток 
грунту проводиться за системою поліпше-
ного зябу.  

Рис. 5.1 − Зональне розміщення посівів льону олійного 
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Рис. 5.2 − Розподіл сортів і гібридів іноземної і вітчизняної селе-

Рис. 5.3 − Динаміка вирощування льону 
олійного в Україні на 2012-2015 роки 
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При високому рівні засміченості 
полів коренепаростковими бур`янами 
(осотом польовим, молочаєм) ефек-
тивним є поєднання обробітку грунту 
лемішними плугами - лущильниками 
з використанням гербіцидів. Після 
відростання бур`янів у фазі “розетки” 
(4-5 листків) їх обприскують гербіци-
дом Раундапом в дозі 4-6 л/га. 

В кінці вересня – на початку жов-
тня проводитсья оранка плугами з 
передплужниками в агрегаті з борон-
ками або катками на глибину 22-25 
см. Поле з восени обов’язково вирів-
нюють із застосуванням культивато-
рів. 

Якщо зяб з осені не вирівняний, 
ранньою весною проводять борону-
вання важкими БЗТС- 1,0 або серед-
німи БЗСС- 1,0 боронами.  

На вирівняних з осені полях бо-
ронування весною не проводиться, а 
виконується тільки передпосівна 
культивація на глибину 5-6 см. 

Удобрення. Льон олійний позитивно реагує на внесення 
мінеральних добрив. Максимальну кількість елементів міне-
рального живлення льон потребує від початку сходів до цві-
тіння. Оптимальні дози внесення мінеральних добрив – N45-60, 
P60, K45 кг/га, які збільшують урожайність насіння на 0,26 т/га. 
На урожай насіння позитивно впливає післядія органічних і 
мінеральних добрив. Найбільш ефективним є застосування 
добрив із внесенням їх під основний обробіток та під час сівби 
у рядки. 

Потреба в добривах у технологічному циклі вирощування 
льону олійного наведена у таблиці 5.3. 

Сівба. Льон олійний – культура раннього строку сівби. 
Льон висівають слідом за сівбою ярих олійних культур – ріпа-
ку і гірчиці. Запізнення із сівбою призводить до значного зни-
ження врожайності. 

За 2-3 місяці до сівби насіння протруюють вітаваксом 200, 
75%-й, з.п. або вітаваксом 200 ФФ, 34%-й (1,5-2,0 л/т). 
ТАБЛИЦЯ 5.3 ПОТРЕБА В ДОБРИВАХ* У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ЦИКЛІ 
ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО, Т 

2011 2012 2013 2014 2015 
Всього в Україні  

18 587,41 18 145, 41 17 703,4 17 261,4 16 819,4 
 В т. ч.  

Полісся  
183,543 179,179 174,814 170,45  166,085 

Лісостеп 
3 912,679 3 819,636 3 726,594 3 633, 551 3 540, 509 

Степ 
14 491,19 14 146,59 13 801,99 13 457,4 13 112,8 
*Доза внесення добрив: 175 кг/га нітроамофоски + 75 

кг/га аміачної селітри + 50 кг/га суперфосфату простого. 
Потреба в насінні у технологічному циклі вирощування 

льону олійного наведена у таблиці 5.4. 
ТАБЛИЦЯ 5.4 ПОТРЕБА В НАСІННІ* В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАН-
НЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО, Т 

2011 2012 2013 2014 2015 
Всього в Україні 

2 415,93 2 358,48 2 301,03 2 243,58 2 186,13 
 В т.ч.  

Полісся 
23,8564 23,2891 22,7218 22,1545 21,5872 

Лісостеп 
508,5578 496,46445 484,3711 472,2777 460,1844 

Степ 
1 883,52 1 838,73 1 793,94 1 749,15 1 704,36 
*норма висіву насіння: 40 кг/га 
В технологічному циклі застосовують два способи сівби, 

залежно від засміченості посівів та наявності засобів пригні-
чення бур’янів: рядовий з шириною міжряддя 15 см; широко-
рядний з міжряддями 45 або 70 см. При сівбі рядовим спосо-
бом з міжряддями 15 см норма висіву складає 4,0 млн. схо-
жих насінин на 1 га, при широкорядному способі сівби з ши-
риною міжрядь 45 см – 3,0 млн. схожих насінин на 1 га.  

Глибина посіву насіння – 3-4 см. При недостатній кількості 
вологи глибину посіву насіння збільшують до 4-5 см з одноча-

сним збільшенням норми висіву. Слідом 
за сівбою проводиться коткування кіль-
часто-шпоровими котками ЗККШ-6А. 

Догляд за посівами 
Через 3-4 доби після сівби льону 

олійного на засмічених полях, з появою 
проростків бур’янів, виконують борону-
вання посівів. 

На широкорядних посівах перший 
міжрядний обробіток проводять на гли-
бину 6-8 см, другий, а при необхідності і 
третій - на глибину 8-10 см.  

Ефективність агротехнічних прийо-
мів боротьби з бур`янами суттєво під-
вищується при поєднанні їх з викорис-
танням хімічних засобів – гербіцидів. 

В системі пригнічення однорічних та 
дводольних бур`янів на насіннєвих посі-
вах та при використанні олії на технічні 
цілі у фазі розвитку льону “ялинка” за-
стосовують гербіцид 2М-4х, 75%-й, в.к. в 
дозі 0,5-1,1 кг/га за препаратом. 

При вирощуванні льону для викори-
стання насіння в харчовій і медичній галузях промисловості в 
боротьбі з однорічними і дворічними бур`янами в таку ж саму 
фазу розвитку льону застосовують гербіцид агрітокс, 50%-й, 
в.р. – 1,0-1,5 л/га. 

При поширенні у посівах льону багаторічних коренепарос-
ткових бур`янів застосовують гербіцид лонтрел 300; 30%-й, 
в.р. (0,1-0,3 л/га), фюзілад (1,0 л/га), хармоні (10-25 г/га). По-
требу в гербіцидах у технологічному циклі вирощування льону 
олійного наведено у таблиці 5.5. 
ТАБЛИЦЯ 5.5 ПОТРЕБА В ГЕРБІЦИДАХ* У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ЦИ-
КЛІ ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО, ТИС. Л, КГ 

2011 2012 2013 2014 2015 
Всього в Україні 

120,279 117,419 114,559 111,698 108,838 
 В т. ч.  

Полісся 
1,188 1,159 1,131 1,103 1,075 

Лісостеп 
25,319 24,717 24,115 23,513 22,911 

Степ 
93,772 91,542 89,313 87,083 84,853 

*Доза внесення гербіцидів: фюзилат форте – 1,0 л/га; 
агрітокс –1,0 л/га. 

У період сходів проти жуків льонової блішки при чисель-
ності 10-15 особин на 1 кв.м. краї поля або все поле оброб-
ляють базудіном - 60%-й, к.е. (1,5-2,0 л/га). 

У фазі “ялинка” проти антракнозу і фузаріозу посіви обро-
бляють хлорокисом міді – 90%-й, к.с. з.п. – 2,2 кг/га. 

Збирання врожаю 
Льон олійний краще збирати двофазним способом, тому 

що при однофазному способі збирання припускаються втрат 
через неякісний обмолот недостиглих коробочок і можливе зі-
грівання вороху на току. 

Скошування у валки проводять при вологості насіння 25-
35%, коли 50-70% коробочок вже достигли, пожовкли, більша 
частина коробочок побуріла, при струшуванні вони торохтять. 
Висота скошування - 12- 14 см. При такій висоті зрізу стерня 
легко витримує масу валка, валок швидко і рівномірно виси-
хає. 

Для скошування у валки льону олійного можна використо-
вувати жатки, призначені для скошування зернових колосових 
– ЖВН-6А, ЖРБ-4,2 й інші. 

Післязбиральне дороблення насіння 
Насіння льону, яке надходить від комбайна, потрібно не-

гайно очистити. Для попереднього очищення можна викорис-
товувати ворохоочисники ОВП-20А, ОВС-25, К-523, К-527А.  

Остаточно очистити насіння треба на зерноочисних ма-
шинах СВУ-5А, “Петкус-Гігант” К-531, К-547А, “Петкус-
Селектра” К-218/1, СМ-4, ОС-4,5А, К-546А, К-548А, які осна-
щені набором відповідних решіт та трієрними циліндрами.  

Для відокремлення великих домішок використовують ре-
шета з подовженими отворами шириною 1,5-1,7 мм, а дрібних 
домішок – з круглими отворами діаметром 2-2,2 мм. Довгі та 
короткі домішки видаляють у трієрних циліндрах з чарунками 

 
Рис. 5.4 − Динаміка вирощування інших олійних 
культур (гірчиці та льону олійного) в Україні на 2012-
2015 рр. 
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розміром відповідно 5 та 3-4 мм. На-
сіння вологістю 10-12% закладають 
на зберігання. 

Шкідники і хвороби. Льон олій-
ний у всіх фазах розвитку може ура-
жатися різними шкідниками: синьою 
льоновою блішкою, льоновим трип-
сом, льоновою плодожеркою, гусе-
ницями люцернової совки, лучного 
метелика і совки – гами. 

Особливу небезпеку для рослин 
представляють блішки: як дорослі 
жуки так і личинки. Вони виїдають в 
сім’ядольних та справжніх листках 
невеликі частки паренхіми, послаб-
люють рослини та приводять до їх 
гибелі. Проти льняної блішки реко-
мендується обробляти посіви насту-
пними інсекцидами: децис, 25 г/л к.о.; 
сплендер, 25 г/л к.о.; децис екстра, 
125 г/л к.о.; карате зеон, 50 г/ л м.к.с. 

Гусениці плодоніжки, розвиваю-
чись в середині коробочок льону, 
живляться насінням, а гусениці совок 
з’їдають листя, квітки, коробочки. 
При масовому розмноженні вони 
приносять шкоду посівам. Проти 
льняного трипсу, льняної плодожер-
ки і совки – гами рекомендується на-
ступні інсепциди: Бі-58 Новий, 400 г/л 
к. о.; рогон –С, 400 г/л к. о.; тагор, 
400 г/л к. о.; карбофос, 500 г/л к. о.; 
кеміфос, 570 г/л к. о. 

Економічний поріг шкідливості це 
щільність (чисельність) популяції 
шкідників або ступінь ураження ними 
сільськогосподарських культур, при 
яких використання хімічного захисту 
економічно виправдано і дає прибу-
ток. 

Льон олійний найчастіше уражу-
ється фузаріозом, поліспорозом, 
ржав чиною, антракнозом, бактеріо-
зом, щоб захисти проростаючи на-
сіння та сходи від уражень насіннє-
вий матеріал перед висівом краще 
обробити такими препаратами: Віта-
вкас 200 ФФ., (200+200 г/л) в.с.к. – вихід 5 л/т; фенорам, с.п. 
(470+230 г/кг) – вихід 3-5 л/т; аеросил, с.п. (20 г/кг) – вихід 3-5 
л/т; доспех, к.с. (60 г/л) – вихід 3-5 л/т; ТМТД, в.с.к. (400 г/л) – 
вихід 6-8 л/т. протравлювання насіння краще проводити за 2-
6 місяців до посадки. Насіння протравлюють на машинах 
ПСШ-3, «Мобітокс-Сепер», ПС-10 [ ]. 

5.6 Рекомендації з використання олії та про-
дуктів переробки льону олійного 

Олія льону є основною сировиною, яку отримують із льону 
олійного та використовують у виробництві лаків, фарб, штуч-
ної шкіри, мила та ін. Основний компонент олії – ліноленова 
кислота – є найбільш ненасиченою, що визначає її високу 
біологічну активність і здатність швидко висихати. Останнє 
робить лляну олію практично незамінною у виробництві фарб 
та інших антикорозійних покриттів, а також високоякісного лі-
нолеуму. 

Велику цінність має соломка льону олійного. В ній міс-
титься в середньому 10-15% волокна 4-5-го номерів. При 
найнижчому врожаї соломки один гектар посіву льону олійно-
го може дати 1,5 ц волокна, придатного для вироблення міш-
ковини, шпагату, мотузок, брезенту.  

З костри шляхом пресування можна отримувати костроп-
лити з високими тепло- та звукоізоляційними властивостями.  

Макуха, що залишається після віджиму олії – це добрий 
концентрований корм, який охоче поїдається усіма видами 
тварин. При заводському виходу олії 35,7% одержують 57% 
макухи. 

5.7 Економічна ефективність 
вирощування льону олійного 

За період березень-серпень 2009 ро-
ку виробничі витрати на вирощування 
льону олійного із розрахунку на один гек-
тар посівних площ, складали 4 057 
грн/га, при цьому змінні витрати досяга-
ють значення 2 837 грн/га (70,0%), а по-
стійні витрати – 1 220 грн/га (30,0%). 

Розрахунок собівартості вирощування 
льону олійного здійснено з урахуванням 
відповідних витрат дослідних госпо-
дарств ІОК НААН, які були скореговані 
відповідно до рекомендацій науковців 
Національного наукового центру «Інсти-
тут аграрної економіки» НААН.  

Значну частину змінних витрат скла-
дають: вартість мінеральних добрив – 1 
345,2 грн/га (33,0% від виробничих ви-
трат), витрати на паливно-мастильні ма-
теріали – 360,0 грн/га (9,0%), експлуата-
ційні витрати на утримання та ремонт 
основних засобів – 275,0 грн/га (7,0%), 
зарплата та соціальні відрахування – 
327,8 грн/га (8,0%), вартість засобів за-
хисту рослин – 230 грн/га (6,0%). 

Орендна плата за землю у складі по-
стійних витрат розрахована згідно з дію-
чим нормативом в 3% від індексованої 
на 2009р. грошової оцінки землі сільсько-
господарського призначення для Запорі-
зької області.  

Сума амортизації та витрат на капі-
тальний ремонт основних засобів розра-
хована для машинно-тракторного парку, 
який має знос не менше 70%. 

Загальні витрати на один гектар посі-
вного клину олійного льону складають не 
менше 4 207,0 грн. за умови, що марке-
тингові витрати (витрати на збут готової 
продукції) будуть не більшими значення 
150 грн/га.  

Загальна собівартість однієї тонни 
товарного насіння олійного льону скла-
дає 2 337,0 грн – при плановій мінімаль-
ній врожайності 1,8 т/га і 1 912,0 грн/т – 
при врожайності не менше 2,2 т/га. 

Сума доходу (виручки від реалізації 
товарного насіння олійного льону), прибутку та рентабельно-
сті знаходиться в прямо пропорційній залежності від ринкової 
ціни реалізації.  

При прогнозній ціні реалізації не менше 3 400 грн./т (425 
доларів США/т) виручка складе: 

• 6 120 грн./га − при плановій урожайності 1,8 т/га; 
• 7 480 грн./га − при врожайності не менше 2,2 т/га. 
• Рентабельність при таких значеннях загальних витрат та 

виручки складе:  
• 45,5% − при врожайності 1,8 т/га, або 0,46 грн. доходу на 

одну гривню витрат; 
• 77,8% − при врожайності не менше 2,2 т/га, або майже 

0,78 грн. доходу на одну гривню витрат.  
Точка беззбитковості при плановій урожайності 1,8 т/га та 

ціні реалізації насіння 3 400 грн./т дорівнюватиме 1,24 т. За 
точку беззбитковості приймається таке значення обсягу реа-
лізації насіння, коли сума виручки повністю компенсує витра-
ти на вирощування олійної культури на 1 га ріллі.  

Якщо сільськогосподарське підприємство отримає вро-
жайність олійного льону не менше 2,2 т/га, то на кожну грив-
ню витрат одержують 0,78 грн. прибутку, або 3 264 грн. дохо-
ду з кожного гектара посівів. 

Насіння льону олійного має високий попит у країнах ЄС 
(щорічна необхідність у імпорті – 650 тис. т, [3]). 

Прогнозована економічна ефективність виробництва льо-
ну олійного сільськогосподарськими підприємствами України 
в 2012-2015 рр. наведена у таблиці 5.6. 

Рис. 6.1 – Планування площ олійних культур до 
2015р., млн. га  

Рис. 6.2 – План валових зборів насіння олійних 
культур в Україні на  2012-2015 рр., млн. т.  
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ТАБЛИЦЯ 5.6 ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБ-
НИЦТВА ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИМИ ПІД-
ПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ НА 2012-2015 РР. 

 Прогноз  № 
п/п Показник 2010р. 

2011р. 2015р. 

1. Площа, тис.га 61,83 60,40 54,65 
2. Урожайність, т/га 0,75 1,021 2,250 
3. Валовий збір, тис. т 46,35 61,67 122,98 
4. Фактичні витрати на 1 га, грн 3 200 3 289 4 958 
5.  всього, млн. грн 197,9 198,7 271,0 
6. Нормативні витрати, на 1 га, грн 1 961 2 016 3 039 
7.  всього, млн грн 121,282 121,763 166,091 
8. Фактичні витрати на 1 тонну насіння, грн 4 269,3 3 221,1 2 203,5 
9. Наявність обігових коштів на 1 га, грн    
10.  всього, млн. грн.    
11. Умовна виручка від реалізації, з 1 га, грн 3 453  5 252  8 996 
12.  всього, млн. грн. 213,5 317,2 491,7 
13. Умовний прибуток, на 1 га, грн. 253 1 963 4 038 
14.  всього, млн. грн. 15,63 118,56 220,69 
15. Рівень рентабельності,% 7,9 59,7 81,4 
16.  Собівартість 1 т, грн.  4 269 3 221  2 203 

Таким чином, при ціні реалізації 3 400 грн/т збут 1,24 т то-
варного насіння олійного льону повністю компенсує витрати 
на вирощування цієї культури на площі один гектар в сумі 4 
207 грн. Збут решти насіння обсягом 0,56 т (1,80 – 1,24 = 0,56 
т) дає прибуток з кожного гектара посівного клину під олійним 
льоном в сумі 1 904,0 грн.  

5.8 Сумарні показники вирощування гірчиці та 
льону олійного  

Сумарний план вирощування гірчиці та льону олійного в 
Україні на 2012-2015 роки наведено у таблиці 5.8. 
ТАБЛИЦЯ 5.8. ПЛАН ВИРОЩУВАННЯ ГІРЧИЦІ ТА ЛЬОНУ ОЛІЙНО-
ГО В УКРАЇНІ НА 2012-2015 РР. 

 Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Площа,тис.га 163, 6 159,8 156,0 152,2 148,4 144,6 
Середня вро-
жайність, н/га 7,19 9,8 12,53 15,4 18,42 21,6 

Валовий збір, 
тис. тонн 117,7 156,6 195,5 234,5 273,4 312,3 

Сумарна динаміка вирощування гірчиці та льону олійного 
в Україні на 2012-2015 роки наведена на рис. 5.3. 

6.  ЕКОНОМІЧНА  ЕФЕКТИВНІСТЬ  
ВИРОБНИЦТВА  ОЛІЙНИХ  КУЛЬТУР  

У 2012-2015 роках, враховуючи вимушене скорочення по-
сівних площ соняшнику, посівні площі сої та ріпаку рекомен-
дується збільшити (табл. 6.1, рис. 6.1). 
ТАБЛИЦЯ 6.1.ПЛАН ПОСІВНИХ ПЛОЩ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРА-
ЇНІ НА 2012-2015 РР., ТИС.ГА 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Соняшник 4 525,8 4 198,9 3 881,7 3 564,5 3 247,2 2 930,0 
Соя 1 038,0 1 123,9 1 350,0 1 550,0 1 750,0 1 980,0 
Ріпак 862,5 887,6 912,8 937,9 963,1 988,2 
Інші олійні культури (гір-
чиця + льон олійний) 163,6 159,8 156,0 152,2 148,4 144,6 

Всього 6 589,9 6 370,2 6 300,5 6 204,6 6 108,7 6 042,8 
Для стабільного забезпечення населення олією валові 

збори насіння соняшнику планується збільшувати за рахунок 
зростання урожайності, тобто інтенсивним способом.  

Для повного завантаження потужностей переробної про-
мисловості в необхідній кількості сировини планується збіль-
шувати площі сої, підвищувати її урожайність, що дасть змогу 
збільшити валові збори сої. Ріпак також планується вирощу-
вати інтенсивним способом, тобто зростання валового збору 
планується в більшій мірі за рахунок зростання урожайності. 
Вирощування інших олійних культур (гірчиці та льону олійно-
го) планується виключно інтенсивним способом, а саме: зни-
ження площ компенсується підвищенням врожайності. (табл. 
6.2, рис. 6.2). 
ТАБЛИЦЯ 6.2 ПЛАН ВАЛОВИХ ЗБОРІВ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬ-
ТУР В УКРАЇНІ НА 2012-2015 РР., ТИС. Т  

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 (%) 
Соняшник 6 771 6 787 6 958 7 129 7 300 7 471,5 51,98 
Соя 1 671 2 248 2 727 3 146 3 570 4 059 28,24 
Ріпак 1 470 1 682 1 894 2 106 2 318 2 530,0 17,60 
Гірчиця  71  124  145  159  171  189,3 1,32 
Льон олійний  46  62  77  92  108  123,0 0,86 
Всього 10 030 10 902 11 801 12 632 13 467 14 372,8 100,0 

Розрахунок економічної ефективності виробництва олій-
них культур в Україні в 2012-2015 рр. за умов оптимізації 
площ і інтенсивного вирощування олійних культур наведено у 
таблиці 6.3. 

ТАБЛИЦЯ 6.3 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЙ-
НИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ В 2012-2015 РР. 

 Прогноз № 
п/п Показник 2010р. 

2011р. 2015р. 

1. Площа, тис.га 6 589,9 6 370,24 6 042,8 
2. Валовий збір, тис. т 10 029,8 10 901,93 14 372,8 
3. Фактичні витрати на всі площі, млн. грн. 15 649,79 17 355,67 22 829,81 

4.  Очікуваний прибуток від реалізації на-
сіння всіх олійних культур, млн. грн. 6 462,01 9 826,08 16 171,05 

Орієнтовні показники вартості виробленої продукції з 
олійних культур (насіння, олія, шрот, лушпиння) на 2012-2015 
роки з урахуванням середніх біржових цін, які склалися на 
04.11.2011р. наведені у таблиці 6.4 − 6.17 [2]. 
ТАБЛИЦЯ 6.4.ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ НАСІННЯ СО-
НЯШНИКУ, ЯКИЙ БУДЕ ВИРОБЛЕНО ДО 2015 РОКУ (ПРИ ЦІНІ 
3,153 ТИС.ГРН. ЗА 1 ТОННУ) 

Рік Кількість насіння, тис. тонн Вартість насіння, млрд. грн 
2011 6 787,0 21,399 
2012 6 958,1 21,939 
2013 7 129,3 22,479 
2014 7 300,4 23,018 
2015 7 471,5 23,558 

ТАБЛИЦЯ 6.5 ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ОЛІЇ, ЯКА БУДЕ 
ВИРОБЛЕНА ІЗ З СОНЯШНИКУ (ПРИ ЦІНІ 9,0 ТИС.ГРН. ЗА 1 ТОН-
НУ) 

Рік Кількість олії, тис. тонн Вартість олії, млрд. грн 
2011 3 257,76 29,320 
2012 3 339,90 30,059 
2013 3 422,04 30,798 
2014 3 504,18 31,538 
2015 3 586,32 32,277 

ТАБЛИЦЯ 6.6 ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ШРОТУ, ЯКИЙ 
БУДЕ ВИРОБЛЕНО ІЗ СОНЯШНИКУ (ПРИ ЦІНІ 1,4945 ТИС. ГРН. ЗА 
1 ТОННУ) 

Рік Кількість шроту, тис. тонн Вартість шроту, млрд. грн 
2011 2 171,84 3,246 
2012 2 226,60 3,328 
2013 2 281,36 3,409 
2014 2 336,12 3,491 
2015 2 390,88 3,573 

ТАБЛИЦЯ 6.7 ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ЛУШПИННЯ 
СОНЯШНИКУ, ЯКИЙ БУДЕ ВИРОБЛЕНО (ПРИ ЦІНІ 49 ЄВРО/ТОН-
НА, АБО 0,532 ТИС. ГРН. ЗА 1 ТОННУ) 

Рік Лушпиння, грн. тис. тонн Вартість, млрд. грн 
2011 1 357,40 0,7220 
2012 1 391,63 0,7402 
2013 1 425,85 0,7584 
2014 1 460,08 0,7766 
2015 1 494,30 0,7948 

ТАБЛИЦЯ 6.8 ПОРІВНЯННЯ ОРІЄНТОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРТО-
СТІ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ІЗ СУМАРНИМ ПОКАЗНИКОМ ВАРТО-
СТІ ОТРИМАНОЇ ІЗ НЬОГО ПРОДУКЦІЇ 

Рік Кількість на-
сіння, тис. тонн 

Сумарна вартість: 
олія+шрот+лушпиння, млрд.грн. 

Вартість насін-
ня, млрд. грн 

Різниця, 
млрд.грн. 

2011 6 787,0 33,288 21,399 11,888 
2012 6 958,1 34,127 21,939 12,188 
2013 7 129,3 34,966 22,479 12,488 
2014 7 300,4 35,806 23,018 12,787 
2015 7 471,5 36,645 23,558 13,087 
ТАБЛИЦЯ 6.9 ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ НАСІННЯ СОЇ, 
ЯКА БУДЕ ВИРОЩЕНА (ПРИ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІЙ ЦІНІ ПОПИТУ 
ТА ПРОПОЗИЦІЇ 3,233 ТИС. ГРН. ЗА 1 ТОННУ) 

Рік Кількість насіння, тис. тонн Вартість насіння, млрд. грн 
2011 2 247,8 7,267 
2012 2 727,0 8,816 
2013 3 146,0 10,171 
2014 3 570,0 11,542 
2015 4 059,0 13,123 

ТАБЛИЦЯ 6.10 ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ОЛІЇ ІЗ НА-
СІННЯ СОЇ, ЯКА БУДЕ ВИРОБЛЕНА (ПРИ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІЙ 
ЦІНІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 8,715 ТИС. ГРН. ЗА 1 ТОННУ) 

Рік Кількість олії (при 25% виході) , тис. тонн Вартість олії, млрд. грн 
2011 561,95 4,897 
2012 681,75 5,941 
2013 786,50 6,854 
2014 892,50 7,778 
2015 1 014,75 8,843 

ТАБЛИЦЯ 6.11 ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ШРОТУ ІЗ 
НАСІННЯ СОЇ, ЯКА БУДЕ ВИРОБЛЕНА (ПРИ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІЙ 
ЦІНІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 4,6 ТИС. ГРН. ЗА 1 ТОННУ) 

Рік Кількість шроту (при 75% виході), тис. тонн Вартість шроту, млрд. грн 
2011 1 685,85 7,755 
2012 2 045,25 9,408 
2013 2 359,50 10,854 
2014 2 677,50 12,317 
2015 3 044,25 14,004 
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ТАБЛИЦЯ 6.12 ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ НАСІННЯ РІ-
ПАКУ, ЯКИЙ БУДЕ ВИРОЩЕНО (ПРИ ЦІНІ 4,052 ТИС. ГРН. ЗА 1 
ТОННУ) 

Рік Кількість насіння, тис. тонн Вартість насіння, млрд. грн 
2011 1 681,8 6,814 
2012 1 893,8 7,674 
2013 2 105,9 8,533 
2014 2 317,9 9,392 
2015 2 530,0 10,252 

ТАБЛИЦЯ 6.13 ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ОЛІЇ ІЗ НА-
СІННЯ РІПАКУ, ЯКИЙ БУДЕ ВИРОЩЕНО (ПРИ ЦІНІ 9,727 ТИС. ГРН. 
ЗА 1 ТОННУ) 
Рік Кількість олії, тис. тонн Вартість олії, млрд. грн 

2011 672,70 6,543 
2012 757,53 7,368 
2013 842,35 8,194 
2014 927,18 9,019 
2015 1 012,00 9,844 

ТАБЛИЦЯ 6.14 ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ШРОТУ ІЗ 
НАСІННЯ РІПАКУ, ЯКИЙ БУДЕ ВИРОЩЕНО (ПРИ ЦІНІ 1,38 ТИС. 
ГРН. ЗА 1 ТОННУ) 

Рік Кількість шроту, тис. тонн Вартість шроту, млрд. грн 

2011 1 009,06 1,392 
2012 1 136,29 1,568 
2013 1 263,53 1,744 
2014 1 390,76 1,919 
2015 1 518,00 2,095 

Порівняння орієнтовних показників вартості насіння трьох 
основних олійних культур: соняшнику, сої та ріпаку із сумар-
ним показником вартості отриманої із нього продукції (олії, 
шроту, лушпиння) наведено у табл. 6.15. 
ТАБЛИЦЯ 6.15 ПОРІВНЯННЯ ОРІЄНТОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАР-
ТОСТІ НАСІННЯ ТРЬОХ ОСНОВНИХ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР: СОНЯШ-
НИКУ, СОЇ ТА РІПАКУ ІЗ СУМАРНИМ ПОКАЗНИКОМ ВАРТОСТІ 
ОТРИМАНОЇ ІЗ НЬОГО ПРОДУКЦІЇ (ОЛІЇ + ШРОТУ + ЛУШПИННЯ) 

Рік 
Сумарна вартість продукції із 
насіння трьох основних олій-

них культур, млрд. грн 

Сумарна вартість насіння трьох 
основних олійних культур, 

млрд. грн 

Різниця, 
млрд.грн. 

2011 77,390 42,631 34,759 
2012 80,724 44,857 35,867 
2013 87,723 48,900 38,823 
2014 88,208 49,671 38,536 
2015 88,813 50,530 38,284 

Таким чином, переробні підприємства отримають у 2015 
році загальну додану вартість на сировину, тобто різницю між 
вартістю продукції із насіння олійних культур (олії, шроту, лу-
шпиння) і вартістю самого насіння у розмірі більш, ніж 38 
млрд.грн. 

Орієнтовні показники вартості виробленого насіння гірчиці 
(при ціні – 4,5 грн/т, яка склалася станом на 01.03.2011р. [3]) 
та льону олійного розраховані із урахуванням середньої ціни 
1 т товарного насіння льону олійного, яка склалася станом на 
01.03.2011р. − 4,3 тис.грн./тонна на умовах EXW (склад про-
давця) [3], наведені у таблиці 6.16. 
ТАБЛИЦЯ 6.16 ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ НАСІННЯ 
ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ТА ГІРЧИЦІ, ЯКЕ БУДЕ ВИРОЩЕНО У ПЛАНО-
ВОМУ ПЕРІОДІ 
Рік Сумарна вартість вироблено насіння 2-ох культур: гірчиці + льону олій-

ного, млрд. грн 

2011 0,822 
2012 0,982 
2013 1,113 
2014 1,234 
2015 1,396 

Орієнтована сумарна вартість насіння 5-ти олійних куль-
тур ( соняшнику + сої + ріпаку + гірчиці + льону ), яке буде ви-
рощено у 2011-2015 рр., наведено у таблиці 6.17. 
ТАБЛИЦЯ 6.17 ОРІЄНТОВАНА СУМАРНА ВАРТІСТЬ НАСІННЯ 5-ТИ 
ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР (СОНЯШНИКУ + СОЇ + РІПАКУ + ГІРЧИЦІ + 
ЛЬОНУ ), ЯКЕ БУДЕ ВИРОЩЕНО У 2012-2015 РР. 

Рік Сумарна вартість виробленого насіння 5-ох культур: соняшнику +  
сої + ріпаку + гірчиці + льону олійного, млрд. грн 

2011 43,453 
2012 45,838 
2013 50,013 
2014 50,905 
2015 51,925 

ВИСНОВКИ  
Згідно мети програми – здійснити перетворення у структу-

рі вирощування олійних культур на користь родючості ґрунтів 
та покращення фітосанітарного стану, проведені прогнозні 
розрахунки на 2015 рік: 

• виробити 14 млн. 372 тис. тонн олійної сировини (соняш-
ник, соя, ріпак озимий, ріпак ярий, гірчиця та льон олійний); 

• забезпечити надійний захист і високу урожайність сортів і 
гібридів; 

• завантажити виробничі потужності підприємств оліє-
жирового комплексу держави, які виробляють продукти хар-
чування для населення України; 

• розвинути використання додаткової продукції (лушпиння, 
шроти, жмихи) з метою створення нових альтернативних ви-
дів палива; 

• забезпечити високобілковими кормами тваринницькі гос-
подарства; 

• забезпечити стабільність економіки держави. 
До 2015 року площі посіву олійних культур будуть склада-

ти: 
• соняшнику – 2 930,0 тис.га; 
• сої – 1 980,0 тис.га; 
• ріпаку озимого – 749,3 тис.га; 
• ріпаку ярого – 238,9 тис.га; 
• гірчиці – 89,95 тис.га, 
• льону олійного – 54,65 тис.га; 

тобто загальна площа олійних культур буде становити 6 
042,8 тис.га. 

 Науково-дослідні установи НААНУ забезпечать сортови-
ми ресурсами і насінням основні площі соняшнику (більше 2 
млн. посівних одиниць), сої та ріпаку. 

За умови забезпечення сільгосппідприємств добривами та 
гербіцидами, можна зібрати у 2015 році 7471,5 тис. тонн то-
варного насіння соняшнику; 4059 тис. тонн насіння сої; 1 
918,3 тис. тонн насіння ріпаку озимого; 611,7 тис. тонн насіння 
ріпаку ярого; 189,32 тис. тонн насіння гірчиці; 122,976 тис. 
тонн насіння льону олійного, що складе 14372,8 тис. тонн на-
сіння олійних культур. 

Олійно-екстракційні заводи (ОЕЗ) із вирощеного насіння у 
2015 році отримають: 3 586 тис. тонн олії соняшнику; 2 390 
тис. тонн соняшникового шроту; 1494 тис. тонн лушпиння; 
1 014,75 тис. тонн соєвої олії; 3044,25 тис. тонн соєвого шро-
ту; 1 012 тис. тонн ріпакової олії; 1518 тис. тонн ріпакового 
шроту. 

Умовна виручка від реалізації з 1 га соняшнику у 2015 році 
складе 6 026 грн.; умовний прибуток з 1 га складе 2 805 грн.; 
рівень рентабельності 87,1%; умовна виручка від реалізації з 
1 га сої складе 6 628 грн., умовний прибуток з 1 га складе 
2 765,5 грн., рівень рентабельності – 71,6%; умовна виручка з 
1 га ріпаку складе 7 200 грн.; умовний прибуток – 2 099 грн.; 
рівень рентабельності 41,2%. Олія з ріпаку буде використана 
на виготовлення біодизеля − більше 1 млн. тонн, а ріпаковий 
шрот буде перероблено на паливні гранули − більше 1,5 млн. 
тонн. 

Таким чином, держава матиме значний експортний потен-
ціал із олії, шроту та паливних гранул. Прогнозований прибу-
ток від реалізації насіння всіх олійних культур складе понад 
16 млрд.грн. (у цінах 2011р. [2]). 

Сумарна вартість вирощеного насіння всіх 5-ти олійних 
культур у 2015 році складе близько 51,9 млрд.грн (у цінах 
2011р. [2]). Сумарна вартість переробної продукції із насіння 
трьох основних олійних культур (олія+шрот+лушпиння) у 2015 
році складе 88,8 млрд.грн. (у цінах 2011р. [2]).  

Прогноз різниці у вартості отриманої продукції з насіння 
(олія+шрот+лушпиння) у трьох основних олійних культур: со-
няшнику, сої та ріпаку, і вартості вирощеного насіння у 2015 
році складе більш, ніж 38 млрд.грн. (у цінах 2011р. [2]). 

Таким чином, переробні підприємства отримають додану 
вартість за рахунок різниці у вартості переробленої продукції 
(олія) і вартості насіння.  
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5.1. НАСІННИЦТВО СОНЯШНИКУ 
Б.Ф.Вареник, к.с.-г.н., завідувач відділу селекції та насінництва гібридного соняшнику  

СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

СУЧАСНІ ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ СЕЛЕКЦІЇ СГІ – НЦНС  
ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ 

Серед олійних культур, які вирощуються сільськогоспо-
дарськими підприємствами України соняшник займає провід-
не місце. Гетерозисні гібриди є найбільш ефективним та еко-
номічно вигідним засобом підвищення врожайності цієї важ-
ливої культури. 

За останні роки колективами наукових співробітників від-
ділу селекції та насінництва гібридного соняшнику й лабора-
торії селекції гібридного соняшнику зі зміненим жирно кислот-
ним складом Селекційно-генетичного інституту - Національ-
ного центру насіннєзнавства та сортовивчення створили і пе-
редали до державного сортовипробування 12 гібридів соняш-
нику різних груп стиглості. Разом із науковими колективами 
Інституту рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААНУ та Інституту 
олійних культур НААНУ до державного сортовипробування 
передано 15 гібридів, три з яких (Гектор, Кадет та Славсон) 
занесені до державного Реєстру сортів рослин України на 
2011 рік. 

Селекціонери СГІ-НЦНС створили також гібриди соняшни-
ку з підвищеним вмістом олеїнової кислоти в олії до 65-68% 
(замість 20-22% у традиційних гібридів і сортів), та з високим 
її вмістом – 90%  і більше. Це перевищує вміст олеїнової кис-
лоти в плодах та олії оливи. Створені в інституті гібриди олеї-
нового типу успішно пройшли державне випробування і зане-
сені до державних Реєстрів сортів рослин України, Молдови 
та Росії. Серед цих гібридів простий середньоранній гібрид 
кондитерського типу Романтик має значні переваги над сор-
тами й гібридами соняшнику такого типу, як по урожайності 
так й якості насіння. В 2011 році цей гібрид занесли до Реєст-
ру. 

Важливою ознакою культури землеробства є впрова-
дження науково обґрунтованої сівозміни. Повернення соняш-
нику на попереднє місце обумовлюється, в основному, запа-
сами водно-поживного балансу ґрунту і накопиченням хвороб, 
які є основними чинниками, що лімітують виробництво цієї 
культури. Якщо зважити на те, що на протязі останніх років 
практично не вносять під посіви органічні та мінеральні доб-
рива, то стає зрозумілим факт зниження урожайності насіння 
соняшнику. 

 Посів соняшнику через 3-4 роки призводить до накопи-
чення в грунті й на рослинних залишках великої кількості збу-
дників хвороб. Особливо небезпечними хворобами, які за-
вдають суттєвої економічної шкоди, необхідно вважати – білу 
гниль (стеблеву, а особливо кошикову форму), сіру гниль, 
альтернаріоз, фомопсис, та інші. Необхідно, також пам’ятати, 
що при більш частому поверненні соняшнику на попереднє 
місце зростає ураження його рослиною паразитом вовчком.  

 За даними науково-дослідних установ, порушення пері-
одичності вирощування соняшника в сі-
возміні призводить до втрати від 15 до 
40% урожаю. Отже найдоцільніше прово-
дити профілактичні заходи, а не орієнту-
ватись лише на імунітет нових сортів і гі-
бридів, чи на хімічні засоби, бо це не ви-
рішує проблеми боротьби з хворобами і 
шкідниками соняшнику загалом. У струк-
турі посівних площ, соняшнику повинно 
бути не більше 12%. 

 В кожному господарстві слід висівати 
2-3 гібриди соняшнику різних груп стигло-
сті. Необхідно висівати тільки ті високо-
продуктивні гібриди, які занесено до Ре-
єстру сортів рослин придатних для поши-
рення в Україні. В зоні Степу скоростиглі 
гібриди повинні займати – 5%, ранньости-
глі – 30-40%, середньоранні – 45-55%, 
середньостиглі – 15-20%, в зоні північного 
Степу – скоростиглі до 10%, ранньостиглі 
– 35-45%, середньоранні – 40-50%, сере-

дньостиглі до 10-15%.  
 Попередники: Найкращим попередником для соняш-

нику є озима пшениця, що розміщується після чорних парів а 
також ячмінь і кукурудза. Це дає змогу знищити на полях дво-
дольні і однодольні бур’яни, які є резерваторами гнилей со-
няшнику, а також зменшує потребу в гербіцидах, та агротех-
нічних засобах по догляду за посівами цієї культури. По цих 
попередниках соняшник краще використовує вологу для 
отримання урожаю насіння. Це дуже важливо, адже посушли-
ві роки в Степу трапляються значно частіше ніж сприятливі. 
Непридатними попередниками для соняшнику є культури, які 
значно висушують ґрунт – буряки, багаторічні трави, сорго та 
суданська трава. Небажано розмішувати соняшник також піс-
ля сої, томатів, та інших бобових і овочевих культур, які нако-
пичують інфекцію сірої, білої гнилі та фомопсису. 

Обробіток грунту: Особливу увагу слід приділити об-
робітку ґрунту. Головним завданням обробітку ґрунту під со-
няшник, особливо в степовій зоні, є накопичення вологи в ко-
реневому шарі, мобілізації поживних речовин, активізації біо-
логічних процесів ґрунту, а також знищення бур’янів. Виходя-
чи з цього кожен прийом обробітку ґрунту потрібно здійснюва-
ти з урахуванням біологічних властивостей бур’янів. Загальна 
витрата вологи під час вегетації з одного гектара становить 
3900-5800 м3. Рослини соняшнику використовують вологу з 
глибини до 3 м, висушуючи іноді повністю 1,5-метровий шар 
ґрунту. 

 Ранньовесняний обробіток ґрунту не зберігає вологу, і як 
правило не стимулює, а навпаки затримує сходи ранніх ярих 
бур’янів. Тому ранню культивацію під посів соняшнику потріб-
но проводити тільки на полях погано підготовлених, засміче-
них бур’янами, падалицею зернових культур і при запливі ва-
жких грунтів. Якщо ґрунт добре окультурений, з великим вміс-
том органічних речовин, а поверхня вирівняна, то відпадає 
потреба в двох весняних культиваціях. Доцільно поєднувати 
одну передпосівну культивацію і сівбу, що сприяє меншому 
висиханню верхнього шару ґрунту. 

Ранні ярі однорічні бур’яни (гірчиця польова, гречка бере-
зкоподібна та інші), які проростають при порівняно низькій те-
мпературі (6-80С) і середньоранні ярі (амброзія полинолистна, 
лобода біла та інші), які проростають при прогріванні ґрунту 
до 10-120С можна знищити під час боронування сходів. Проте 
найнебезпечнішими є пізні ярі бур’яни (курай, просо куряче, 
щириця, нетреба звичайна, мишій та інші), що проростають 
при температурі 14-160С і вище, а масові сходи з’являються в 
посівах після закінчення обробітку ґрунту в міжряддях. В цьо-
му випадку необхідно застосовувати гербіциди, що дасть змо-
гу знищити бур’яни і підвищити урожайність на 3-4 ц/га. 

 Гербіциди: При вирощуванні соняшнику 
за інтенсивними технологіями використовують 
наступні високоефективні гербіциди: 

• Гербіциди суцільної дії – раундап (4,0-6,0 
л/га), раундап біо (2,0-4,0 л/га), ураган форте 
500SL (1,5-3,0 кг/га), баста 150SL (3,0-5,0 л/га), 
факел (2,0-5,0 л/га) та інші (однорічні та бага-
торічні злакові і дводольні). Обприскування бу-
р'янів проводять восени або за два тижні до 
висівання соняшнику; 

• Ґрунтові гербіциди – фронт'єр (1,1-1,7 кг/га), 
харнес (2,0-2,5 кг/га), дуал голд (1,2-1,6 кг/га), 
фермер (0,8-1,0 л/га), кратос (1,5-3,0 л/га), 
трефлан (3,0-6,0 кг/га), гоал 2Е (0,8-1,0 кг/га), 
гезагард 500FM (2,0-4,0 кг/га), авангард (1,6-2,6 
л/га) та інші, які знищують однодольні та деякі 
дводольні бур'яни. Обприскування ґрунту до 
сівби, під час сівби, але до сходів соняшнику; 

• Страхові гербіциди – арамо 50% (1,0-2,0 
л/га), селект 120 (1,4-1,8 л/га), фуроре супер 
(0,8-2,0 л/га), фюзилад супер 125 ЕС (1,0-3,0 
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л/га) (однорічні та багаторічні злакові). Обприскування бур'я-
нів проводять в період вегетації соняшнику. 

 Добрива: Соняшник дуже добре реагує на внесення як 
органічних, так і мінеральних добрив. Він добре використовує 
післядію органічних добрив внесених під попередник –30-40 
т/га. В Степу найбільший ефект дає внесення фосфорних до-
брив в поєднанні з азотними. Від такого поєднання приріст 
урожаю досягає 5-6 ц/га. Найбільш ефективно мінеральні до-
брива вносити восени або навесні на глибину 10-11 см. Нор-
му добрив та їх співвідношення на кожне поле встановлюють 
залежно від забезпеченості ґрунту поживними речовинами. 
При низькій забезпеченості ґрунту поживними речовинами 
(менше 5 мг на 100 г ґрунту) вносять азоту 60 кг і фосфору 90 
кг/га, при середній забезпеченості (5-10 мг на 100 г грунту) 
вносять N45-60 P90 і високій (більше 10 мг на 100 г грунту)- N20-
30P30. Фосфорні та азотні добрива дають прибавку урожаю і 
при внесенні їх при першій міжрядній культивації. Це 
пов’язано з тим, що найбільшу кількість фосфору соняшник 
споживає в період від сходів до цвітіння, азоту – від початку 
утворення кошику до кінця цвітіння. В середньому, на форму-
вання 1 ц насіння необхідно N – 6 кг, P2O5 –2-3 кг і K2O – 15-
17 кг.  

Передпосівний обробіток насіння: Щоб отримати 
дружні сходи та високий урожай, сівбу потрібно проводити 
відкаліброваним і протруєним насінням (інсектицидними про-
труйниками: космос 500 – 2 кг/т, гаучо- 10,5 л/т, круїзер-6,0-
10,0 л/т та іншими; фунгіцидними протруйниками: апрон – 3 
кг/т, сумілекс – 4 кг/т, ровраль – 8 кг/т, бенлат – 3 кг/т, колфуго 
супер –2 кг/т, роялфло- 2,5-3,0 л/т, дерозал -1,5 л/т), а також 
обробленим біологічно активними речовинами та стимулято-
рами росту (емістим С – 10 мг/т, агат-25 – 200 г/т, та інші).  

 Висів насіння: Соняшник добре переносить замороз-
ки, але необхідно враховувати його різний рівень морозостій-
кості впродовж першого місяця вегетації. Щойно проросле 
насіння переносить зниження температури до –100С, сходи і 
молоді рослини до двадцятиденного віку стійкі до довготри-
валих заморозків -2...-3,50С. При –50С вони ще зберігають 
життєздатність, але при тривалому впливі таких температур 
пошкоджується листя. У 30-40-денних рослин пониження те-
мператури викликає ураження точок росту. Це в подальшому 
призводить до утворення деформованих кошиків і гіллястості 
стебла. Важливо щоб температура ґрунту на глибині 10 см 
досягала + 8-100С, а середньодобова температура повітря 
+12-140С. Якщо вирощувати соняшник без внесення гербіци-
дів, то на дуже засмічених полях сіяти потрібно при прогрі-
ванні грунту до 10-120С, щоб передпосівною культивацією 
знищити якомога більшу кількість пророслих бур’янів. Але не-
варто орієнтуватись лише на ступінь прогрівання ґрунту. В 
окремих випадках, коли весна настає пізно, сівбу потрібно по-
чинати при 6-80С, бо після цього наступає швидке потепління. 
Якщо весна рання, необхідно дотримуватися оптимальних 
строків сівби. В південному Степу календарні строки сівби на-
ступають в період з 10-15 квітня, а закінчуються 10-15 травня. 
Необхідно пам’ятати, що при запізненні з сівбою ґрунт може 
пересохнути і одержати повноцінні сходи буде неможливо, 
адже для проростання і розвитку сходів в грунті має бути від 
40 до 60 мм вологи. 

 Глибина загортання насіння повинна бути 5-8 см. При не-
обхідності її дещо можна збільшити. 

 Сіяти соняшник краще в напрямку Північь – Південь, при 
цьому зменшуються втрати при збиранні урожаю, уповільню-
ється розвиток хвороб кошику, прискорюється визрівання на-
сіння. 

 Догляд за посівами: Якщо верхній шар ґрунту пух-
кий, а погода суха та вітряна, слідом за сівбою ґрунт необхід-
но прикоткувати, або заборонувати при вологому верхньому 
шарі ґрунту. При безгербіцидній технології досходове борону-
вання потрібно проводити через 5-7 днів після сівби, коли 
проростуть бур’яни, а проростки насіння соняшнику знахо-
дяться на глибині, при якій зуби борони їх не пошкоджують. 
Боронують легкими та середніми боронами. Післясходове 
боронування проводять поперек посіву соняшнику, в фазі 2-3 
пар справжніх листків, коли відносна вологість повітря змен-
шується і рослини стають не такими ламкими. Швидкість руху 
агрегатів має бути не більше 4 км/час. При цьому пошкоджу-
ється найменша кількість рослин соняшнику. Бур’яни в фазі 

проростків, або тонких ниточок, знищуються зубами борони 
на 91-93%, у фазі появи 2-х листочків - на 81-86%, і 4-х лист-
ків на 61-68%. 

 Культивацію міжрядь соняшнику потрібно проводити тіль-
ки з метою знищення бур’янів. На чистих посівах можна по-
вністю відмовитись від міжрядних культивацій. При необхід-
ності в Степу доцільно застосовувати в міжряддях відносно 
мілке (6-8 см) розпушування ґрунту щоб не пошкодити коріння 
рослин. 

 Захист посівів: В роки з надмірними опадами, при 
формуванні кошиків та на початку цвітіння для боротьби з та-
кими хворобами як біла та сіра гнилі і фомопсисом посіви об-
прискують реглон супером - 3 л/га.  

 Збирання врожаю: Біологічна стиглість насіння на-
ступає при повному пожовтінні кошиків і початку побуріння їх 
країв. Насіння відзначається високими посівними якостями і 
добрими врожайними властивостями. Найбільшої маси насін-
ня досягає на початку побуріння країв кошиків. У Степу потрі-
бно починати збирання соняшнику комбайнами у фазі техніч-
ної або збиральної стиглості, коли в посіві не більше 10-12% 
жовтих кошиків, а решта жовто-бурі, бурі й сухі. Вологість на-
сіння повинна складати 12-14%. Якщо є реальна загроза ура-
ження кошиків гнилями потрібно перед збиранням провести 
прискорене висушування насіння соняшнику за допомогою 
десикації. Для цього використовують Діквант (2,0-3,0 л/га), 
Реглон супер 150 (2-3 л/га), Баста 150 (2,0 л/га), Ураган Форте 
500 (1,5-2,0 л/га) та інші. Для тривалого зберігання насіння 
соняшнику його вологість має бути не більшою ніж 7-8%. 

 КОРОТКА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НОВИХ  
ГІБРИДІВ  СОНЯШНИКУ  СЕЛЕКЦІЇ  СГІ-НЦНС :  

 БАЗАЛЬТ - простий міжлінійний середньоранній гібрид з 
вегетаційним періодом 115-118 діб. Висота рослин 170-180 
см. Кошик тонкий, слабопониклий, діаметром 19-22 см. Олій-
ність насіння 51-53%, лушпинність 22-25%, маса 1000 сім’янок 
50-70 г. Потенційна урожайність – 4,5-4,8 т/га. Рекомендуєть-
ся для умов Степу і Лісостепу.  

 КАДЕТ – створено спільно з Інститутом рослинництва 
ім.В.Я.Юр’єва, простий міжлінійний середньоранній високо-
олеїновий гібрид з вегетаційним періодом 108-110 діб. Харак-
теризується високим вмістом олеїнової кислоти в олії (87-
90%). Олійність насіння 48,8-50,0%, лушпинність 20-24%, ма-
са 1000 сім’янок 65-70 г. Висота рослин 160-170 см. Кошик 
тонкий, слабопониклий, діаметром 18-22 см. Потенційна уро-
жайність – 3,9-4,2 т/га. Рекомендується для умов Степу та Лі-
состепу.  

ГЕКТОР – створено спільно з Інститутом рослинництва ім. 
В.Я.Юр’єва, простий міжлінійний середньоранній гібрид олеї-
нового типу з вегетаційним періодом 106-110 діб. Характери-
зується підвищеним до 75 -78%  вмістом олеїнової кислоти. 
Олійність насіння 49-51% , лушпинність 20-24%, маса 1000 
сім’янок 55-60 г. Висота рослин 170-175 см. Кошик тонкий, 
слабопониклий, діаметром 18-22 см. Потенційна урожайність 
– 4,5-5 т/га. Гібрид інтенсивного типу. Рекомендовано для 
умов Степу та Лісостепу.  

РОМАНТИК – простий міжлінійний ранньостиглий гібрид з 
вегетаційним періодом 107-112 діб. Характеризується підви-
щеним до 75%  вмістом олеїнової кислоти. Олійність насіння 
48,5-49%, лушпинність 25-29%, маса 1000 сім’янок 75-90 г. 
Висота рослин 165-180 см. Кошик тонкий, слабопониклий, ді-
аметром 18-22 см. Потенційна урожайність – 4,5 т/га. Гібрид 
кондитерського типу. Рекомендовано для умов Степу.  

 СЛАВСОН – створено спільно з Інститутом рослинництва 
ім. В.Я.Юр’єва, простий міжлінійний середньоранній гібрид з 
вегетаційним періодом 110 – 115 діб. Висота рослин 155-160 
см. Кошик тонкий, не поникає, діаметром 18-20 см. Олійність 
насіння 51-53% , маса 1000 сім’янок 55-60 г, лушпинність 21-
23%. Потенційна урожайність – 5,1 т/га. Рекомендується для 
умов Степу і Лісостепу.  

СУЧАСНИК – простий міжлінійний середньоранній гібрид 
з вегетаційним періодом 112-118 діб. Висота рослин 150-180 
см. Кошик тонкий, дещо пониклий, діаметром 18-24 см. Олій-
ність насіння 49-52%, лушпинність 22-25%, маса 1000 сім’янок 
55-62 г. Потенційна урожайність – 4,6 т/га. Рекомендовано 
для умов Степу.   

СЮЖЕТ – простий середньостиглий гібрид з вегетаційним 
періодом 110-115 діб. Висота рослин 160-170 см. Кошик тон-
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кий, діаметр 19-22 см. Сім’янки відносно крупні, маса 1000 
сім’янок - 55-70 г. Олійність насіння 51-52% , лушпинність 22-
24% . Потенційна урожайність 4,5-4,8 т/га. Рекомендовано 
для умов Степу і Лісостепу. 

 СЕЛЯНИН – простий середньостиглий міжлінійний гібрид 
з вегетаційним періодом 110-115 діб. Висота рослин 155-170 
см. Кошик тонкий, діаметр 17-19 см. Сім’янки відносно крупні, 
маса 1000 сім’янок - 65-80 г. Олійність насіння 48-50%, луш-

пинність 21-23% . Потенційна урожайність 4,5-4,8 т/га. Реко-
мендовано для умов Степу і Лісостепу. 

АНТРАЦИТ – простий міжлінійний ранньостиглий гібрид 
олеїнового типу з вегетаційним періодом 103-106 діб. Харак-
теризується підвищеним до 75-78% вмістом олеїнової кисло-
ти. Олійність насіння 50-52% , лушпинність 20-24%, маса 1000 
сім’янок 55-60 г. Висота рослин 165-175 см. Кошик тонкий, 
слабопониклий, діаметром 18-22 см. Потенційна урожайність 
– 4,2-4,5 т/га. Рекомендовано для умов Степу та Лісостепу. 

О.І.Рудник-Іващенко, д.с.-г.н., заст. директора 
 УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН  

КВАЛІФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА СОРТІВ СОНЯШНИКУ НА 
ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОШИРЕННЯ ТА АНАЛІЗ СОРТОВИХ РЕСУРСІВ 

Україна є одним з світових лідерів виробництва соняшни-
ку та соняшникової олії, вирощуючи нині 10% від світових об-
сягів. 

Зростання врожайності та стабільності вирощування рос-
линницької продукції в тому числі і соняшнику в першу чергу 
залежить від забезпечення галузі сортовими ресурсами. Пи-
тома вага  скоростиглих гібридів в Державному Реєстрі скла-
дає – 22% (80 гібридів). Кожен третій гібрид репрезентує ран-
ньостиглу групу (46%), 59 гібридів віднесено до середньоран-
ніх, доля  в Реєстрі середньостиглих гібридів становить 15% 
(52 гібриди).  

За рахунок підвищення питомої ваги ранньостиглих гібри-
дів в Лісостеповій зоні України ареал вирощування соняшнику 
досяг Київської, Хмельницької, Чернігівської і навіть Жито-
мирської областей. Поряд з цим такий розподіл гібридів по 
групам стиглості дає можливість забезпечити оптимальну та-
ктику та стратегію культивування соняшнику в основних грун-
тово-кліматичних зонах України. 

Завдяки зусиллям селекціонерів та закладів експертизи 
товаровиробники України практично відмовилися від вирощу-
вання сортів-популяцій пізнього терміну достигання, які в бі-
льшості випадків допускали значні втрати врожаю або в ціло-
му його загибель. 
ТАБЛИЦЯ 1. ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СОНЯШНИКУ ЗА ТЕРМІНОМ 
ДОСТИГАННЯ 

Групи стиглості Роки 
скс рс ср сс 

Всього 

2007 44 93 30 20 187 
2008 58 121 43 34 256 
2009 60 129 43 37 269 
2010 63 140 44 38 285 
2011 80 46 59 52 356 

Так наприклад в умовах Івано-Франківської області цілком 
реально отримувати урожай соняшнику до 30 ц/га. Цінним є 
також, що гібриди з раннім терміном достигання  не потребу-
ють десикації і в меншій мірі пошкоджуються гнилями. 
ТАБЛИЦЯ 2. СТРУКТУРА РЕЄСТРУ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ СОНЯШ-
НИКУ В РОЗРІЗІ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОН 

Грунтово-кліматичні зони Роки 
Степ Лісостеп 

Всього 

2007 139 151 187 
2008 152 217 256 
2009 212 223 269 
2010 228 237 285 
2011 294 297 356 

Значно поліпшений і якісний склад Реєстру сортів рослин. 
Поряд з гібридами з високим вмістом жиру, з’явились гібриди 
спеціального призначення. Привертають на себе увагу вітчи-
зняні гібриди соняшнику Еней, Дарій, Ант, Одор, Максимус, 
Зорепад, Богун, Лиман з високим вмістом олеїнової кислоти.  
Розширення посівів цих гібридів дасть змогу зменшити  зале-
жність від імпорту оливкової олії. Все більшим попитом корис-
туються кондитерські сорти соняшнику - Ранок, Запорізький 
кондитерський, Онікс, Алмаз. Інститутом рослинництва ім. 
Юр’єва  вперше в Україні створені гібриди з підвищеним вміс-
том пальметинової кислоти – Курсор, Капрал. 

За останні роки державного сортовипробування мережею 
рекомендовано виробництву більш ніж 200 нових гібридів со-
няшнику в тому числі 66 на 2010 -2011 рік, з яких 12%  стано-
влять гібриди української селекції та 88% - зарубіжної. 

Ці гібриди мають високий потенціал урожайності і збору 
олії з одиниці площі, орієнтовані на скоростиглість і стійкість 
до вовчка, пероноспорозу, іржі; толерантністю до гнилей. Ли-
ше 2 відсотки становлять гібриди соняшнику з терміном зане-
сення до Реєстру більше 10 років. Це дало змогу провести 
темпи сортозаміни в Державному Реєстрі по соняшнику на 
95%. 
ТАБЛИЦЯ 3. СТРУКТУРА ЯКІСНОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОГО РЕ-
ЄСТРУ УКРАЇНИ ПО СОНЯШНИКУ 

В т.ч. Роки Всього в 
Реєстрі олійних високоолеїнових кондитерських пальметинових 

2007 187 164 15 8 - 
2008 256 223 24 8 1 
2009 269 231 29 8 1 
2010 285 244 31 9 1 
2011 356 302 44 8 2 

ТАБЛИЦЯ 4. ПИТОМА ВАГА НОВИХ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ 
Роки 

 Всього занес. до Реєстру Нові 6-10 років > 10 років 

2007 187 127 44 16 
2008 256 176 67 13 
2009 269 183 69 17 
2010 285 174 82 29 
2011 356 211 139 6 

ТАБЛИЦЯ 5. СОРТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ СОНЯШНИКУ 
в т. ч. % Рік реєстрації Всього в ре-

єстрі українських іноземних укр. іноз. 

1970 6 - 6 - 100 
1980 13 4 9 31 69 
1990 21 8 13 38 62 
2000 69 22 47 32 68 
2005 141 63 78 45 55 
2006 177 72 105 41 59 
2007 187 89 98 48 52 
2008 256 105 151 41 59 
2009 269 95 174 35 65 
2010 285 99 186 35 65 
2011 356 103 253 29 71 

Реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні 
поповнився також гібридами нового покоління, які мають стій-
кість до гербіцидів суцільної дії (групи імідазоліну -ІМІ). 

Сучасні гібриди соняшнику являються гібридами нового 
покоління і потребують сучасних інтенсивних технологій ви-
рощування. Ці технології повинні розроблятись по кожному гі-
бриду індивідуально (норма висіву, оптимальний срок посіву, 
агротехнічні заходи, удобрення, система захисту).  

Наприклад, вирощування гібридів скоростиглої групи дає 
змогу збільшити густоту стояння до 70 тис.га, а при викорис-
танні гібридів з вегетаційним періодом понад 140 днів густота 
стояння не повинна перевищувати 45 тис.га. Якщо в госпо-
дарстві висівається гібрид з високим вмістом олеїнової кисло-
ти, необхідне забезпечення просторової ізоляції. Доцільним є 
висів в одному господарстві гібридів з різним терміном дости-
гання. 
ТАБЛИЦЯ 6. УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ У ВИРОБНИЦТВІ ТА 
ВИПРОБУВАННІ 

Урожайність ц/га Роки Площа (виробництво) 
виробництво випробування 

      2006 3911,7тис. га            13,6             19,7 
      2007 3411,4 тис га            12,2           18,3 
      2008 4279,5 тис.га            15,3           20,8 
      2009 4193,0 тис га            15,2           24,3 
      2010 4525,8 тис. га            15,0           23,9 
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ТАБЛИЦЯ 7. ДИНАМІКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СОНЯШ-
НИКУ 

в т.ч.  
Роки 

Всього 
гібридів Української селекції % Іноземної селекції % 

2005 168 90 54 78 46 
2006 176 71 40 105 60 
2007 293 81 28 212 72 
2008 200 27 14 173 86 
2009 256 48 19 208 81 
2010 220 68 31 152 69 
2011 265 91 34 174 66 

ТАБЛИЦЯ 8. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДІВ СОНЯ-
ШНИКУ 

Занесених гібридів до 
Реєстру 

Середня урожайність, 
ц/га 

Середній збір олії 
кг/га 

 
Роки 

Укр. сел.. Іноз.сел Укр.сел Іноз.сел Укр.сел. Іноз.сел. 

2006 9 26 24,1 26,3 1054 1153 
2007 19 20 27,6 30 1210 1335 
2008 5 36 26,6 29,7 1186 1323 
2009 5 26 26,5 29,8 1343 1474 
2010 8 58 23,3 27,4 1153 1286 

ТАБЛИЦЯ 9. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ВИПРОБУВАНЬ У 2011 РОЦІ 
ПО СОНЯШНИКУ В РОЗРІЗІ ГРУП СТИГЛОСТІ 

 Кількість сортів % 

І. Ранньостигла група: 
Всього гібридів 139 100% 
В т.ч.української селекції 49 35% 
Іноземної селекції 90 65% 
З них: 1 року 50 36% 
            11 року 48 34% 
            111року 41 30% 

ІІ.Середньорання група: 
Всього гібридів 48 100% 
В т.ч. української селекції 4 8% 
Іноземної селекції 44 92% 
З них : 1 року 8 17% 
            11 року 24 50% 
            111року 16 33% 

ІІІ. Середньостигла група : 
Всього гібридів 31 100% 
В т.ч української селекції 0 0 
Іноземної селекції 31 100% 
З них : 1 року 12 39% 
            11 року 11 35% 
            111 року 8 26% 

IV. Ультра рання група : 
Всього гібридів  47 100% 
В т.ч. української селекції 36 77% 
Іноземної селекції 11 23% 
З них 1 року 15 32% 
          11 року 12 25% 
          111 року 20 43% 

ТАБЛИЦЯ 10. ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА ПО СОНЯШНИКУ НА ПСП У 
2011 РОЦІ 

В т. ч. Всього 
Ранньос. % Середнр. % Середнс. % Ультра % 

265 139 52 48 18 31 12 47 18 

ТАБЛИЦЯ 11. НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ СОНЯШНИКУ 
Група Стандарти 

Ранньостигла Оскіл, Регіон 
Середньорання Псьол, ПР64А71 
Середньостигла Хортиця, КораліяКС, ПР64А83 
Ультрарання Кий, Політ2 
Високоолеїнові Дарій 
Пальметинові Капрал 

ТАБЛИЦЯ 12. КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ЗАЯВНИКІВ ТА ГІБРИДІВ СО-
НЯШНИКУ В 2011 РОЦІ 

в т.ч. Всього 
заявників 

Всього 
гібридів Українських 

заявників 
Передано 
гібридів 

Іноземних 
заявників 

Передано 
гібридів 

42 265 17 91 24 174 

Для більш повного задоволення виробників необхідно 
розширити сортовий асортимент соняшнику гібридами спеці-
ального призначення – з високим вмістом олеїнової кислоти 
(85%), сортами кондитерського напряму з масою 1000 насінин 
понад 80-100г. Необхідно також особливу увагу звернути на 
підвищення стійкості до основних патогенів (особливо до вов-
чка, фомопсису, гнилей) та шкідників. Дуже важливим є ство-
рення гібридів з стійкістю до гербіцидів. 

Для підвищення ефективності реалізації сучасного гібрид-
ного потенціалу необхідно в першу чергу стабілізувати та 

удосконалити розміщення посівів  під культурою соняшнику 
(оптимальний рівень 1,5-2 млн.га) враховуючи її ботанічні і 
біологічні особливості з обов’язковим  дотриманням науково-
обгрунтованих сівозмін і недопущенням висіву сортів не зане-
сених до Реєстру сортів рослин придатних до поширення в 
Україні.  

Станом на 20.04.2011 року до Програми польових дослі-
джень кваліфікаційної експертизи сортів рослин включено 265 
гібридів, з них 10 національних стандартів. 
ТАБЛИЦЯ 13. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ  ПО СЕЛЕКЦІЇ СОНЯШНИ-
КУ НАУКОВО – ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ В 2011 РОЦІ 

в т.ч. Назва науково- дослідної  
установи 

Кількість 
гібридів у 
експертизі 

Ранньо- 
стиглі 

Середньо- 
ранні 

Середньо- 
стиглі 

Ультра- 
ранні 

Інститут рослинництва 35 17 1 - 17 
Інститут олійних культур 20 7 - - 13 
Селекційно-генетичний ін-т 6 6 - - - 
ТОВ „ Українське насіння „ 5 5 - - - 
Фірма” Флора” 2 2 - - - 
ТОВАгро технологія 3 3 - - - 
ТОВ „ Дріада” 3 2 - - 1 
ТОВ „ Агро ритм” 3 1 1 - 1 
ВНІС 5 2 2 - 1 
ТОВ „ Насіння” 2 2 - - - 
Інші 7 3 2 - 2 

ТАБЛИЦЯ 14. КРАЩІ ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ, ЯКІ ЗАНЕСЕНІ ДО 
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

Назва  
гібриду Заявник Рік ре-

єстрації 
Середня уро-
жайність,ц/га 

Максимальна уро-
жайність,ц/га 

Базальт Селекційно-генетич. ін- т 2008 23,8 29,6 
Селянин Селекційно-генетич. ін-т 2009 22,5 27,0 
Трубіж Інститут рослинництва 2010 23,2 25,0 
Курсор Інститут рослинництва 2010 22,3 26,9 
Політ2 Ін –т олійних культур 2010 24,6 28,0 
Регіон Ін-т олійних культур 2010 26,0 34,6 
Олівер Нові Сад, Сербія 2010 28,0 35,8 

ЄС                 
Флоріміс Євраліс Семанс, Франція 2010 29,0 37,9 

Капрал Інститут рослинництва 2008 25,4 33,4 
Обрая КС Коссад Семанс Франція 2010 28,7 40,5 
НК Октава Сінгента Сідз Франція 2010 29,6 41,3 
НК Неома Сінгента Сідз, Франція 2010 28,7 39,7 
ПР64Ф66 Піонер Хай Бред Австрія 2010 29,8 41,3 

НС-Х-6046 Нові Сад, Сербія 2010 27,7 36,5 
Каменяр Ін-т олійних культур 2010 26,5 36,1 
Дрофа Макроселект 2010 28,3 35,7 

Кваліфікаційна експертиза сортів та гібридів соняшнику 
проводиться на 14 державних сортовипробувальних станціях. 
ТАБЛИЦЯ 15. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ЕКСПЕРТИЗИ ПО СО-
НЯШНИКУ 

Зона Заклад експертизи Код закладу 
експертизи 

Старобілька ДСС Луганського ДЦЕСР 20 
Дніпропетровський ДЦЕСР 29 
Донецька ДСС Донецького ДЦЕСР 51 
Бердянська ДСС Запорізького ДЦЕСР 76 
Долинська ДСС Кіровоградського ДЦЕСР  114 
Кримський ДЦЕСР 131 
Березівська ДСС Одеського ДЦЕСР 166 
Килійська ДСС  Одеського ДЦЕСР  174 
Новоодеська ДСС Миколаївського ДЦЕСР  157 

Степ 
 

Херсонський ДЦЕСР 232 
Іллінецька ДСС Вінницького ДЦЕСР 2 
Полтавський ДЦЕСР 187 
Вовчанська ДСС Харківського ДЦЕСР 220 

Лісостеп 

Черкаська ДСС Черкаського ДЦЕСР 251 
Аналізуючи Програму польових досліджень по соняшнику 

необхідно зауважити наступне: найбільшу частку гібридів що 
проходять випробування становлять гібриди ранньостиглої 
групи (139) та середньоранньої групи (48), значно зросла до-
ля скоростиглих гібридів (47) та середньостиглих гібридів (31). 
Разом з тим значним недоліком вітчизняної селекції є повна 
відсутність гібридів середньоранньої і середньостиглої груп 
української селекції. На недостатньому рівні проводиться ро-
бота по створенню вітчизняних гібридів стійких до гербіцидів 
широкого спектру дії. Крім Інституту рослинництва, практично 
ніхто з вітчизняних заявників не займається створенням гіб-
ридів з середнім та високим вмістом олеїнової кислоти. 

Незважаючи на кращу адаптованість вітчизняних гібридів 
до умов вирощування та стійкість до основних патогенів, віт-
чизняні гібриди все ще поступаються по рівню врожайності 
іноземним. 

Для поліпшення якості та достовірності даних випробу-
вання необхідно терміново вжити заходів по удосконаленню 
проведення експертизи гібридів соняшнику спеціального на-
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пряму використання (високоолеїнові, пальметинові, стеари-
нові), з обов’язковою просторовою ізоляцією; проводити оцін-

ку стійкості до основних хвороб на інфекційному фоні і повер-
нутися до відсоткового рівня ураження хворобами.    

Н.М.Кутіщева, зав. лабораторії селекції міжлінійних гібридів соняшнику;  
Н.О.Шугурова, зав лабораторії імунітету та захисту рослин  

ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 

ДЕСИКАЦІЯ – ГАРАНТ ОТРИМАННЯ ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ 
СУЧАСНИХ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ 

Особлива роль у збільшенні виробництва жирів рослинно-
го походження належить провідній олійній культурі – соняш-
нику. Погодні кліматичні умови південного Степу України від-
повідають біологічним особливостям соняшнику і створюють 
загалом сприятливі умови для його вирощування. 

На протязі 2007-2010 років Державній службі з охорони 
прав на сорти рослин, в Українському інституті експертизи 
сортів рослин вивчались нові гібриди соняшнику які створені в 
Інституті олійних культур. За результатами спостережень Де-
ржслужби два прості та один трилінійний міжлінійні гібриди 
соняшнику „Регіон”, „Політ 2” та „Каменяр” занесені до Реєст-
ру сортів рослин України. Ще один гібрид соняшнику „Поча-
ток” з 2011 року визнано придатним для поширення в Україні.  

У 2010 вегетаційному році, коли температури повітря ся-
гали до +400С, та відсутності суттєвих опадів, нові гібриди со-
няшнику, які створювались саме в зоні недостатнього зволо-
ження, (а саме стійкі до посухи). Сформували середню вро-
жайність в Лісостеповій зоні на рівні 18,0-19,5ц/га.  

Найвищі врожаї були сформовані у Вінницькій області 
22,6ц/га гібридом Початок. В Харківській області гібридом Ре-
гіон сформована врожайність на рівні 21,2ц/га. Гібриди соня-
шнику у Вінницькій області Початок та Політ 2 сформували 
врожай на рівні 22,6 та 22,7 ц/га відповідно. Трилінійний гіб-
рид соняшнику Каменяр в 2009 році (за результатами закін-
чення експертизи), в зоні Лісостепу сформував врожайність в 
межах 17,0-19,7ц/га. Найвища врожайність гібриду Каменяр 
була в Харківській області на Вовчанській сортодільниці – 
29,6ц/га. 

По зоні Степу середня врожайність гібридів була вищою, 
гібрид Регіон склав середню врожайність за 2010 рік на рівні 
22,8 ц/га. Максимальна врожайність цього гібрида сягала до 
30,1ц/га в Кіровоградській області. В Херсонській області 
врожайність становила 28,2ц/га, та в Одеській 23,6ц/га. 

Гібрид Політ 2 в зоні Степу сформував середню врожай-
ність 22,63ц/га, максимально сприятливі умови 2010 вегета-
ційного року для цього гібриду склалися в Запорізькій області 
27,8 ц/га, в АР Крим 26,5ц/га та в Кіровоградській 25,2ц/га. 

Стосовно гібриду Початок, середня врожайність по Сте-
повій зоні України склала 23,4ц/га, найбільш продуктивним гі-
брид був у Кіровоградській області його врожайність сягала 
до 32,9ц/га, в Одеській області та в АР Крим максимальні 
врожаї становили 30,0 та 30,4ц/га відповідно.  

Гібрид соняшнику Каменяр в 2009 році сформував серед-
ню врожайність по зоні Степу 25,0ц/га. Максимальна врожай-
ність одержана в Дніпропетровській області 37,1ц/га, в Оде-
ській 31,6ц/га, Запорізькій 27,8ц/га. 

Продовжене Державне випробування ряду нових гібридів 
соняшника. Так Набір та Поступ проходять успішно третій рік 
випробування. Гібриди Чибіс, Крок проходять другій рік ви-
пробувань, ці гібриди синтезовані на власному селекційному 
матеріалі. Спільно з Інститутом рослинництва ім. В.Я.Юр’єва 

створено три гібриди соняшнику Гайчур, Хазар та Ратник. Та-
кож в Інституті олійних культур ведеться успішна робота по 
створенню та випробовуванню гібридів соняшнику не тільки в 
межах України, а й в співпраці з іншими країнами СНД. Гібри-
ди соняшнику Резон та Акорд, створені спільно з Молдово-
Російською науково-виробничою фірмою „AGROS-SEM”, про-
ходять сортовипробування на сортодільницях України, Мол-
дови, Білорусії, та в Російській Федерації. Гібрид соняшнику 
Акорд занесений за результатами одного року випробування 
в Реєстр сортів рослин Молдови. Таким чином із вищенаве-
деного можна зробити висновок, що вітчизняна селекція пра-
цює для добробуту фермерських господарств України. 

Несприятливі для збирання соняшнику погодні умови, не-
одночасне достигання насіння та загроза виникнення епіфіто-
тій білої гнилі кошикової форми та сірої гнилі  можуть внести 
свої корективи до збору врожаю цієї культури. Особливо гіб-
риди та сорти з тривалим вегетаційним періодом. 

Основним показником початку збирання врожаю соняшни-
ку є вологість насіння. За наявності в господарстві техніки для 
сушіння чи за умов здавання соняшнику на елеватор збиран-
ня можна розпочинати за вологості насіння 14 – 16%. Надійне 
зберігання соняшнику забезпечує насіння з вологістю не бі-
льше 8%, тому збирання слід починати за вологості не більше 
10%. Для вирішення цих проблем  проводять десикацію у фа-
зі початку побуріння кошиків не раніше, як за 11 діб до зби-
рання врожаю. 

Десикація  – це процес  підсушування рослини перед 
збиранням врожаю для  досягнення необхідної вологості на-
сіння. 

Десиканти - це група хімічних препаратів, яка підсушує 
рослину при попаданні на його вегетативні органи. За зовніш-
німи ознаками дії і особливостями застосування розрізняють 
десиканти контактної або системної дії.  

Десиканти контактної дії потрапляють в рослини соняшни-
ку через листя, з частковим переміщенням по ксилемі. Діюча 
речовина порушує в рослинах процес фотосинтезу. В них 
утворюються сильнодіючі оксиди, які пошкоджують клітинні 
мембрани та цитоплазму, що призводить до зневоднення клі-
тин та повного висихання рослин. Діє відразу після внесення 
препарату, візуально ефект десикації видно через 5 – 10 днів, 
залежно від температури повітря та фази розвитку культури. 

Ринок пропонує споживачу розширений перелік десикан-
тів контактної дії з діючією речовиною дикват,150г/л різних 
фірм-виробників: Везувій (Агросфера), Скорпіон (Нертус), Ре-
глон Супер (Сингента). 

Препарати системної дії поглинаються надземною части-
ною соняшнику та активно розповсюджується по всіх органах, 
у тому числі і у коріння, при контакті з ґрунтом розкладається 
на нетоксичні сполуки. Діючою речовиною ряду препаратів є 
похідні солі гліфосної кислоти (гліфосат). Серед них є амоній-
на сіль, сіль тримезіумна, ізопрпілінова сіль, калійна сіль. Ме-
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Рисунок 1. Динаміка державної реєстрації сортів соняшнику придатних до 
поширення в Україні
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Рисунок 2.  Аналіз програми кваліфікаційної  експертизи сортів соняшнику на  
придатність до поширення  в Укра їні
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ханізм дії гліфосатів  досить складний. Гліфосат є інгібітором 
ферментативної системи , яка відповдає за синтез необхідних 
для життєдіяльності  рослин соняшнику ароматичних аміно-
кислот. 

Асортимент десикантів на внутрішньому ринку досить ве-
ликий. Фірма «Агросфера» пропонує Вулкан плюс (гліфосат 
у формі ізопропіламінної солі,480г/л), Оболір(гліфосат у фор-

мі ізопропіламінної солі,360г/л), фірма «Нертус» - Аргумент 
Форте (ізопропіламінна сіль гліфосату,480г/л),  фірма «Мон-
санто Україна» -  Раундап Макс (ізопропіламінна сіль гліфо-
сату,607г/л), Раундап Класік (калійна сіль гліфосату, 480г/л), 
фірма «Сингента» - Ураган Форте(глифосат 500г/л), фірма 
«Байєр» - Баста (глюфосинат амонію, 150г/л). 

5.2. НАСІННИЦТВО СОЇ 
В.І.Січкар, СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

НОВІ  СОРТИ  ТА  АДАПТИВНІ  ТЕХНОЛОГІЇ                   
ВИРОЩУВАННЯ  СОЇ  

В Україні в останні роки має місце суттєве нарощування як 
посівних площ, так і валових зборів насіння сої. Якщо у 2001 
році цією культурою займали 73 тисяч гектарів, то у 2011 році 
її посіви зросли до 1124 тисяч га. Валовий збір за цей період 
збільшився з 74 до 2250 тис. т. Тобто за 10-річчя ці показники 
підвищились відповідно в 15,4 і 30,4 рази.  

Прогнози спеціалістів свідчать про те, що така тенденція 
збережеться і в наступні роки. Уже у 2015 році посіви сої в 
Україні становитимуть 2 млн.га, а валовий збір досягне 4 
млн.т. Центральне місце у цих позитивних зрушеннях відіграє 
сорт, який є стержнем будь-якої технології вирощування. Ви-
рішальна роль сорту зросла в останні роки за умов глобаль-
ного потепління, коли має місце помітне підвищення темпе-
ратур повітря і ґрунту, дуже часто наступають тривалі міждо-
щові періоди. Такі погодні умови призводять до стресового 
стану сільськогосподарських рослин і різкого зниження їх 
продуктивності, поширення хвороб і шкідників, погіршення 
якості продукції. За прогнозами, подібного роду негативні 
явища будуть посилюватись у найближчий перспективі, оскі-
льки вони пов’язані з антропогенною діяльністю. Тих заходів, 
яких вживає світова спільнота, на сьогоднішній день недоста-
тньо, щоб протистояти негативним явищам природи. 

Термічний і водний режими, які швидко змінюються, по-
требують суттєвої перебудови структури сільськогосподарсь-
кого виробництва, основу якого складають нового типу сорти, 
волого- та ресурсозберігаючі технології вирощування сільсь-
когосподарських культур, засоби боротьби зі шкідниками та 
хворобами тощо. 

Хоча середньорічна кількість опадів поки-що змінюється 
мало, але границя зони достатнього зволоження постійно ру-
хається на північ і досягає вже центральної зони Лісостепу. 
Таке явище пов’язане зі збільшенням кількості ливневих до-
щів, за яких багато вологи використовується неефективно, 
або за рахунок дуже малих опадів, волога яких практично не 
всмоктується ґрунтом і швидко випаровується із його поверх-
ні. Такі умови є досить сприятливими для розмноження і роз-
повсюдження шкідників і хвороб. 

Одним з кардинальних підходів, які запобігають суттєвому 
зниженню продуктивності рослин за цих умов, є поліпшення 
технологій їх вирощування, які добре адаптовані до регіона-
льних ґрунтово-кліматичних умов.  

Серед багаточисленних факторів, які впливають на рівень 
урожайності, вирішальна роль належить сорту. Рівень його 
протистояння несприятливим умовам залежить від комплексу 
його адаптивних ознак, які знаходяться під чітким генетичним 
контролем. Якщо говорити про сою, яка еволюціонувала за 
умов мусонного клімату, то головна ознака, яку потрібно сут-
тєво поліпшити для умов нашої країни, це посухостійкість. Як 
вже вказувалось раніше, ми постійно спостерігаємо у весня-
но-літній період тривалі міждощові періоди, які інколи трива-
ють 20-30 днів за дуже високої температури повітря. Тому 
впровадження більш стійких до таких умов сортів буде сприя-
ти стабільності урожаю. Сорти такого типу менше страждають 
від  несприятливих умов, у них з мінімальними втратами пла-
стичних речовин проходять відновлювальні процеси після то-
го, як наступить період з комплексом оптимальних для росту і 
розвитку факторів. Крім того, потрібно більш ретельно доби-
рати сорти для вирощування в окремих природно-
кліматичних зонах. У перспективі буде мати місце більш ши-
рокий набір сортів зі специфічним комплексом адаптивних 
ознак.  

У Селекційно-генетичному інституті за більш ніж 30-річний 
період провели випробування великого набору сортів і селек-
ційних ліній сої із різних країн світу за умов недостатнього 
зволоження та підвищених температур повітря і ґрунту. Це 
дало змогу виділити ряд форм, які в подальшому інтенсивно 
використали в програмі схрещувань. У цих дослідженнях було 
доведено, що за посушливих умов насіннєва продуктивність 
найбільш пов’язана з інтенсивністю розвитку надземної час-
тини рослин, діаметром стебла у його основі, кількістю бобів 
на рослині. Таким чином, одержані дані підтверджують, що 
посухостійкість сої можливо визначити нагромадженням над-
земної маси за умов водного дефіциту.   

Наші експериментальні результати свідчать про високу 
жаростійкість рослин сої, яка значно перевищує цей показник 
у злакових культур. За умов підвищених температур в листках 
сої накопичується значна кількість вільного проліну, рівень 
якого може свідчити про посухостійкість сорту. Виявлена та-
кож генотипова мінливість за водоутримною здатністю лист-
ків. За комплексом ознак нами виділені стійкі до недостачі во-
логи сорти вітчизняного походження. Серед колекційного на-
бору сої знайшли досить посухостійку форму РІ 416937, яка 
характеризується підвищеним рівнем обводнення листків, 
здатна краще підтримувати тургор, транспірацію і швидкість 
обміну СО2 за умов водного стресу порівняно з іншими сор-
тами. У польових дослідах за посушливих умов степової зони 
України підвищеною продуктивністю відзначились вітчизняні 
сорти Аркадія одеська, Чарівниця степу, Пальміра, Одеська 
150, Хаджибей, Ельдорадо, Фаетон, а також іноземні – Хардін 
91 (США), НЛС 315110 (Югославія), Ф 91-1157 (Угорщина).  

Значний адаптивний потенціал має також реакція рослин 
сої за тривалістю світлового періоду. Культура відноситься до 
типових короткоденних рослин і для переходу в репродуктив-
ну фазу їй обов’язково потрібен короткий день. Як правило, 
за умов тривалого дня вегетативний ріст триває досить довго, 
рослини формують велику надземну масу, дуже затягують 
цвітіння і дозрівання. При переміщенні фотоперіодичночутли-
вих сортів в умови північних зон, вони, як правило, не дозрі-
вають, а інколи навіть не зацвітають.  

Проведені нами дослідження дозволили виділити велику 
амплітуду мінливості за реакцією значного набору генотипів 
на подовжений і скорочений світловий період. На підставі 
цього ми виділили ряд сортозразків із відносно нейтральною 
реакцією на цей адаптивний фактор. Проявлення фотоперіо-
дичної реакції при міжсортових схрещуваннях успадковується 
за проміжним типом. Характер розщеплення у другому поко-
лінні залежить від фотоперіодичної природи батьківських 
форм, напряму схрещування і тривалості світлового періоду, 
при якій вирощують гібридні рослини. 

Для зони помірного клімату потрібні сорти сої, які б поєд-
нували нейтральну фотоперіодичну реакцію і з стійкістю до 
понижених температур на різних фазах онтогенезу. Результа-
ти випробувань свідчать, що такі сорти існують. Як правило, 
вони походять із Канади, Швеції, Польщі, Угорщини, Далекого 
Сходу Росії, України. На підставі проведених досліджень ми 
прийшли до висновку, що рівень холодостійкості сої визнача-
ється як прямою реакцією на знижену температуру, так і сту-
пенем регенерації одержаних пошкоджень. Основними показ-
никами холодостійкості є схожість насіння за понижених тем-
ператур, швидкість його проростання, суха надземна маса 
проростків, продуктивність рослин за умов екстремальних те-
мператур. Результати схрещувань свідчать, що холодостій-
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кість в період проростання насіння обумовлена одним вели-
ким геном (олігоген) з домінантною дією. Як показує селекцій-
на практика, для створення перспективного селекційного ма-
теріалу для північних зон країни необхідно схрещувати висо-
копродуктивні генотипи сої з донорами холодостійкості й ней-
тральної фотоперіодичної реакції. За цих умов виділяють гіб-
ридні лінії, які швидше зацвітають і раніше формують боби. 
Як правило, у них більш інтенсивно появляються і розвива-
ються сходи, які відзначаються швидким ростом на початко-
вих фазах вегетації і мають короткий період «сходи - цвітін-
ня». Селекційний досвід свідчить про те, що такі форми мож-
ливо створити методом ступінчатої гібридизації і багаторазо-
вого індивідуального добору. 

Тривалість вегетаційного періоду повинна бути такою, 
щоб генотип максимально використав фактори зовнішнього 
середовища на формування високого врожаю, а також своє-
часно у оптимальні строки було проведене збирання. При 
цьому необхідно створювати такі сорти сої, у яких період 
«сходи – початок цвітіння» був би мінімальним. У таких гено-
типів формування листової поверхні та загальної надземної 
маси повинно проходити у середньому темпі, щоб при на-
станні посушливого періоду більш економічно витрачати во-
логу на підтримку своєї життєдіяльності. Відносно невелика 
площа листової поверхні таких форм повинна компенсува-
тись підвищеною активністю фотосинтезу.  

Аналіз за групами стиглості свідчить, що найменшою про-
дуктивністю на протязі тривалого часу за посушливих умов 
виділяються скоростиглі сорти. Найвищий урожай із них в 
Степу досяг 8,1-8,9 ц/га, тоді як у більш пізньостиглих він 
склав 10,4-12,3 ц/га. Це свідчить про те, що сорти сої з більш 
подовженим вегетаційним періодом характеризуються підви-
щеним потенціалом продуктивності. Цей висновок має велике 
значення, як один із факторів підвищення урожайності. За 
умов глобального потепління, коли середня температура по-
стійно зростає для лісостепової зони України важливого зна-
чення набувають ранньостиглі та середньоранні сорти. Ми 
вважаємо, що у даний час доля скоростиглих сортів у вироб-
ництві повинна бути знижена, поскільки вони є менш продук-
тивними. Крім того, оптимальні строки сівби сучасних сортів 
озимої пшениці, для яких соя є цінним попередником, суттєво 
перемістились на більш пізні.  

Соя є важливою азотфіксуючою культурою і за вегетацій-
ний період залежно від умов, які склалися, може зв’язувати 
100-150 кг/га азоту з повітря. Таким шляхом вона на 70-75% 
задовольняє свої потреби в цьому елементі, крім того, відми-
раючі бульбочки при дозріванні та надземні органи, особливо 
листки, є важливим джерелом азоту для наступних в сівозміні 
культур. Тому незважаючи на значний винос азоту із урожа-
єм, при доброму бульбочкоутворенні баланс цього елементу 
при вирощуванні сої не залишається негативним навіть без 
використання азотних мінеральних добрив.  

У процесі азотфіксації генетична інформація рослини – 
господаря і мікросимбіонта (бактерія) діє спільно. Тому дуже 
важливо знайти такі їх поєднання, при яких зв’язування азоту 
було б максимальним. Проведені експерименти свідчать про 
те, що рівень азотфіксації знаходиться під генетичним конт-
ролем і може змінюватися в значних розмірах залежно від 
комбінації партнерів. За умов півдня України нами спільно з 
Південною станцією Інституту сільськогосподарської мікробі-
ології НААН вивчені найбільш активні штами бульбочкових 
бактерій, які відзначаються високим азотфіксуючим потенціа-
лом в комбінації з новими сортами сої. 

У гібридних популяцій ранніх поколінь було виявлено зна-
чний рівень мінливості за азотфіксуючою здатністю і параме-
трами бульбочкоутворення. Це дало можливість виділити ряд 
ліній з покращеними показниками азотфіксації, деякі із них 
поєднують також високу насіннєву продуктивність. У цих ба-
гаторічних дослідженнях нам вдалося розробити систему до-
бору кращих за азотфіксуючою здатністю рослин сої недест-
руктивним способом в умовах фітотрону.  

Дуже важливо поєднувати добір форм сої, які виділяються 
підвищеною азотфіксуючою здатністю, з оцінкою у них фото-
синтетичної активності, оскільки зв’язування азоту повітря по-
требує значних затрат енергії. Потрібно домагатися поєднан-
ня в одному генотипі підвищених значень обох цих показни-
ків.  Нові штами бульбочкових бактерій повинні мати високу 

конкурентну здатність, оскільки в більшості зон України в ґру-
нтах існують природні популяції бульбочкових бактерій. Тому 
селекцію штамів обов’язково поєднуємо із вивченням їх кон-
курентоспроможності.  

У степовій зоні України найбільшу шкоду сої в польових 
умовах приносять фузаріоз сходів, альтернаріоз та перонос-
пороз листків, біла гниль, різного роду бактеріози та вірусна 
мозаїка. Із шкідників широке розповсюдження одержали ака-
цієва вогнівка та павутинний кліщ. У Селекційно-генетичному 
інституті проводиться оцінка стійкості селекційного матеріалу 
сої, в тому числі й на штучно створених інфекційних фонах. 

При вирощуванні сої більш важливе значення має не біо-
логічний урожай, який формується на рослинах, а фактичний, 
який фіксується після збирання її комбайном. Тому зниження 
втрат при скошуванні має великий вплив на економіку культу-
ри. На їх рівень впливає багато показників, але найбільш ва-
жливий серед них – висота прикріплення нижніх бобів. Науко-
ві експерименти та виробнича практика свідчать про те, що 
цей показник у сортів сої, які рекомендовані для вирощуван-
ня, має складати не менше 10 см. Такі сорти легко збирати 
звичайними зерновими комбайнами, переобладнаними на ни-
зький зріз. При цьому хотів би зауважити, що впровадження 
нових технологічних сортів у відповідності з рекомендаціями 
оригінаторів про зони їх вирощування, веде не тільки до зни-
ження втрат при їх збиранні, але й до одержання більш висо-
ких врожаїв за рахунок того, що вони краще пристосовані до 
умов конкретного середовища і виділяються цінним комплек-
сом адаптивних ознак. Таким чином, вирощування нових ре-
комендованих Державною службою з охорони прав на сорти 
рослин сортів дозволяє повністю використати їх урожайний 
потенціал і за рахунок цього одержати найбільший економіч-
ний ефект. 

Для механізованого збирання сорт сої повинен характери-
зуватись зжатим кущем з вуглом відходження бокових гілок 
від стебла 15-25°, відсутністю розтріскування бобів і осипання 
насіння, дружнім дозріванням. Висота формування нижніх бо-
бів суттєво залежить від довжини перших міжвузлів під-
сім’ядольного та надсім’ядольного коліна. Якщо довжина ни-
жніх частин стебла є значною, то навіть у скоростиглих сортів 
перші боби закладаються на такій висоті, яка дозволяє збира-
ти сою без втрат. Суттєвий вплив на цей показник справляє 
також довжина квіткової китиці та місце розміщення на ній 
окремих квіток. Якщо квіткова китиця є досить довгою, а бі-
льшість квіток формуються на її верхівці, то перші боби 
зав’язуються досить високо від поверхні ґрунту. Важливо від-
мітити, що, як правило, висота прикріплення нижніх бобів у 
скоростиглих сортів значно менша порівняно з більш пізньо-
стиглими. Тому при доборі сорту для певної зони необхідно 
мати на увазі крім тривалості вегетації, також рівень його тех-
нологічності. Особливо це важливо для зон, де часто повто-
рюються посухи, поскільки вони різко знижують як загальну 
висоту рослин, так і відстань від першого бобу до поверхні 
ґрунту. За сильної посухи іноді цей показник знижується до 3-
4 см. За таких умов, крім дуже низької урожайності, втрати 
при збиранні сягають 30-40%. У зв’язку з цим значні площі по-
трібно відводити під сорти з більш подовженим періодом ве-
гетації, висота закладання перших бобів у яких суттєво вища. 
Навіть за несприятливих умов довкілля вони в меншій мірі 
знижують цей показник і дозволяють одержати більш високий 
реальний урожай. У нових сортів нашої селекції Ятрань, Оде-
ська 150, Донька, Берегиня, Сяйво, Данко перші боби 
зав’язуються на висоті 16-18 см від поверхні ґрунту і при зби-
ранні комбайном втрати сягають мінімальних величин. 

Технологічні сорти повинні виділятись таким комплексом 
ознак як прискорений розвиток кореневої системи і надземної 
маси, високорослість (90-110 см), високе прикріплення нижніх 
бобів (більше 10-12 см), міцність головного стебла і бокових 
гілок, дружність дозрівання бобів і їх нерозтріскування за по-
вної стиглості. При цьому необхідно відмітити високий зв'язок 
між загальною висотою рослин сої і відстанню від поверхні 
ґрунту до першого бобу. Тому значну перспективу мають ви-
сокорослі сорти, які не вилягають при формуванні високого 
врожаю. 

Враховуючи сказане вище, можливо рекомендувати гос-
подарствам вирощувати не один сорт, а декілька, які різнять-
ся тривалістю вегетаційного періоду. На нашу думку, де це 
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можливо, перевагу слід надавати так званим, повносезонним 
сортам, які є більш технологічними і в повній мірі використо-
вують для формування врожаю такі фактори середовища як 
сонячна енергія, вода, вуглекислий газ. Вони дозрівають в кі-
нці вересня – на початку жовтня, в цей час, як правило, пого-
дні умови дозволяють провести якісне збирання без суттєвих 
втрат урожаю.  

У технологічних сортів бокові гілки повинні закладатись 
відносно високо. Дослідження свідчать, що фаза гілкування 
розпочинається при формуванні першого й другого трійчатого 
листка, тобто через 5-7 днів після появи сходів. Важливо за-
уважити, що в цей період ріст проростків сої досить повільний 
і складає в середньому 0,3-0,5 см за добу. Оскільки гілкуван-
ня у скоростиглих сортів сої розпочинається досить швидко, 
то нижні гілки закладаються близько від поверхні ґрунту, що 
сприяє формуванню бобів на невеликій висоті.  

Сучасна селекція сої направлена на те, щоб вивести такі 
сорти, у яких фаза «сходи – початок цвітіння» була б дуже 
короткою, а наступний період розвитку «тривалість цвітіння – 
налив бобів» був максимально розтягнутим. Тому у виробни-
цтво потрібно впроваджувати сорти з досить інтенсивним по-
чатковим ростом, особливо за наявності знижених темпера-
тур весною, які за короткий весняний період змогли б сфор-
мувати високий головний пагін.  

Характеризуючи селекційний процес із соєю в цілому, по-
трібно відмітити, що у цієї культури має місце значний набір 
показників, які потрібно комбінувати в одному генотипі, який 
міг би бути цінним сортом. Це створює певні труднощі при се-
лекції культури, тому для одержання вагомих результатів по-
трібно випробувати значний об’єм вихідного матеріалу. На-
приклад, ми щорічно вивчаємо біля 200 сортозразків у конку-
рсному сортовипробуванні, більше 500 і 1200 форм відповід-
но у попередньому і контрольному розсадниках, понад 15 ти-
сяч сімей у селекційному розсаднику. Кожного року одержує-
мо 20-30 гібридів першого покоління. 

Правильний добір батьківських форм для гібридизації 
значною мірою зумовлює успіх селекційної програми. Він ба-
зується на глибокому вивченні нових сортозразків із різних 
країн світу, інтуїції селекціонера, знанні генетичних законів, 
які необхідно враховувати при доборі елітних рослин із гібри-
дних популяцій, які розщеплюються. Ми щорічно одержуємо і 
вивчаємо нові сорти США, Канади, Китаю інших країн. Кращі 
із них зразу включаємо в програму схрещувань. Як правило, 
іноземні сорти схрещуємо із районованими в даній зоні, оскі-
льки останні несуть цінні блоки адаптивних генів. Широко 
практикуємо також ступінчату гібридизацію із залученням в 
селекційну роботу форм сої різного походження. Це дає мож-
ливість створення вихідного матеріалу із широкою генетич-
ною базою, оскільки в кожній зоні кращі сорти характеризу-
ються неоднаковим комбінуванням елементів продуктивності.  

Добрі результати одержуємо при гібридизації середньо-
стиглих високопродуктивних форм із скоростиглими типу Іск-
ра, Білосніжка, Сєвєрна 2, Іюлька, Волна, Амурська 41. Оскі-
льки такі групи сортів суттєво різняться як походженням, так і 
структурою продуктивності, то у гібридному потомстві у них 
часто формуються трансгресивні форми. Особливо багато 
цінних селекційних ліній ми одержали в комбінаціях такого 
типу з участю сорту Іскра. 

Значно полегшує добір батьківських форм об’єднання ко-
лекції сої в окремі групи на основі їх схожості за елементами 
продуктивності та іншими господарсько-цінними ознаками. 
Методом статистичного аналізу ми сформували ряд кластерів 
сої, які різняться один від одного генетичною дистанцією. Та-
ка класифікація значно спрощує добір форм для схрещуван-
ня, дозволяє залучити для створення вихідного матеріалу 
більш різноманітний за генетичною природою генофонд. 

Базуючись на цих теоретичних основах в інституті виве-
дено більше 30 сортів сої, 23 із яких були занесені до держа-
вного реєстру України, Молдови, Росії, Білорусі. Вони добре 
пристосовані до умов степової та лісостепової зон, мають оп-
тимальну тривалість вегетаційного періоду, насіння вирізня-
ється високим рівнем білка.  

Нижче наводимо характеристику нових сортів сої, занесе-
них до державного реєстру після 2000 року.  

ОДЕСЬКА 150 А. Занесений до державного реєстру в 
2001 році. Сорт створений методом індивідуального добору із 

складної гібридної комбінації, одержаної від схрещування лі-
ній Л22/83 і Л20/82. Підвид слов’янський, апробаційна група 
україніка. Виділяється підвищеними посухостійкістю, насіннє-
вою продуктивністю, вмістом білка та олії в насінні та оптима-
льною тривалістю вегетаційного періоду. За роки конкурсного 
випробування в Селекційно-генетичному інституті його сере-
дній урожай в суходільних умовах склав 17,2 ц/га при 14,9 
ц/га у стандарту. За роки державного випробування середній 
урожай сорту в лісостеповій зоні досяг 20,4 ц/га за тривалості 
вегетації 132 дні. У 1999 році на Артемівській сортодільниці 
Донецької області при зрошенні зібрали по 36,4 ц/га, а у 2000 
році на Машівській сортовипробувальній станції Полтавської 
області в суходільних умовах по 35,8 ц/га цього сорту. У 2005 
році його урожай в Полтавському Центрі експертизи сортів 
рослин склав 32,8 ц/га, у 2006 році на Білоцерківський держа-
вній сортовипробувальній станції – 39,4 ц/га. Сорт характери-
зується рижим опушенням стебла й створок бобів, білим ко-
льором квіток, жовтим насінням з чітко вираженим чорним ру-
бчиком з білим вічком.  

У польових умовах стійкий до основних грибних і бактері-
альних хвороб. У насінні міститься 39-40% білка та 21-22% 
жиру. Високорослий, висота головного стебла 100-120 см. 

БЕРЕГИНЯ. Занесений до державного реєстру в 2002 
році. Сорт інтенсивного типу. Вирізняється підвищеною насін-
нєвою продуктивністю, високою олійністю насіння. За роки 
державного сортовипробування в суходільних умовах степо-
вої зони за продуктивністю насіння перевищив національний 
стандарт на 5,2%. У 2001 році на Борщівській сортовипробу-
вальній станції Тернопільської області урожай сорту склав 
26,6 ц/га, на Мукачівській сортовипробувальній станції Закар-
патської області – 32,6 ц/га. У 2005 році його урожай в Полта-
вському Центрі експертизи сортів рослин досяг 36,8 ц/га. По-
сухостійкий. Високотехнологічний у виробництві. Висота при-
кріплення нижніх бобів від поверхні ґрунту складає 14-17 см. 
Вирізняється підвищеним вмістом олії (20-21%) та білка (40-
41%) в насінні. Апробаційні ознаки: відноситься до сло-
в’янського підвиду, апробаційної групи україніка. Характери-
зується недетермінантним типом росту, рудим забарвленням 
стебла і стулок бобів, фіолетовими квітками. Насіння жовте 
крупне. Рубчик коричневий, з білим вічком. Маса 1000 насінин 
160-170 г. 

ДОНЬКА. Занесений до державного реєстру в 2003 році. 
Відзначається високими врожаями як при зрошенні, так і в су-
ходільних умовах. У 2000 році на Артемівській сортовипробу-
вальній станції Донецької області за умов зрошення урожай 
насіння склав 36,6 ц/га, на Машівській сортовипробувальній 
станції Полтавської області – 32,8 ц/га, у 2002 році на Магда-
линівській сортовипробувальній станції Дніпропетровської 
області – 35,6 ц/га, на Золотоніській сортовипробувальній 
станції Черкаської області – 43,0 ц/га. У 2004 році урожай со-
рту на Білоцерківській державній сортовипробувальній станції 
досяг 43,0 ц/га. Відноситься до середньоранньої групи стиг-
лості. Тривалість вегетаційного періоду складає 120-130 днів. 
Високорослий (90-110 см), із закінченим типом росту, стійкий 
до вилягання та розтріскування бобів. Характерною особливі-
стю сорту є дуже високе прикріплення нижніх бобів (18-20 см) 
від поверхні ґрунту. У насінні міститься 40-41% білка та 20-
21% олії. Апробаційні ознаки: підвид маньчжурський, апроба-
ційна група флавіда. Опушення стебел і стулок бобів руде, 
густе, забарвлення квіток фіолетове. Насіння жовте, блиску-
че, гладеньке, без пігментації, середнього розміру. Маса 1000 
насінин 150-170 г. Рубчик малопомітний, кольору насіннєвої 
шкірки.  

ВАСИЛЬКІВСЬКА. Занесений до державного реєстру в 
2003 році. Високопродуктивний сорт. На Інгулецькій сортови-
пробувальній станції Миколаївської області у 2001 році зібра-
ли по 29,6 ц/га насіння, у 2002 році – 30,2 ц/га. У 2002 році на 
Крижопільській сортовипробувальній станції Вінницької обла-
сті урожайність склала 32,5 ц/га. У 2008 році у Вінницькому 
державному центрі експертизи сортів рослин зібрали по 36,8 
ц/га насіння цього сорту за тривалості вегетації 110 днів, а на 
Білоцерківській сортовипробувальній станції виростили по 
34,4 ц/га. Відноситься до скоростиглої групи. Тривалість веге-
таційного періоду 95-115 днів. Придатний для вирощування у 
всіх ґрунтово-кліматичних зонах країни. Технологічний, стій-
кий до вилягання. Висота прикріплення нижніх бобів від пове-
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рхні ґрунту складає 14-17 см. Стійкий до посухи та розтріску-
вання бобів. У польових умовах не вражається аскохітозом, 
пероноспорозом і септоріозом. Вирізняється високою азотфі-
ксувальною здатністю. Вміст білка в насінні 38-39%, олії 21-
22%. Апробаційні ознаки: підвид маньчжурський, апробаційна 
група сордіда. Рослини недетермінантного типу росту, за-
ввишки 80-90 см. Кущ стиснутий, опушення стебел і стулок 
бобів руде. Підсім’ядольне коліно з чітко вираженою антоціа-
новою пігментацією. Форма листків овальна, розмір – серед-
ній. Колір квіток фіолетовий. Боби бурі, великі, зігнутої форми, 
багатонасінні. Насіння видовженої форми, жовте, блискуче, 
без пігментації. Рубчик великий, темно-коричневий, без вічка. 
Маса 1000 насінин 170-200 г. 

ЕЛЬДОРАДО. Занесений до державного реєстру в 2004 
році. Високопродуктивний. Середній урожай за роки держав-
ного сортовипробування в суходільних умовах Степу склав 
19,3 ц/га, в Лісостепу – 22,4 ц/га. У 2004 році на Артемівській 
сортовипробувальній станції Донецької області зібрали 31,5 
ц/га насіння, на Веселівській Запорізької області – 32,4 ц/га. У 
Полтавському центрі експертизи сортів рослин у 2004 році 
урожай Ельдорадо досяг 35,7 ц/га, в Білоцерківському Київсь-
кої області – 33,8 ц/га. У насінні міститься 36-37% білка, 20-
22% олії. Середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 
120-125 днів. Рослини дуже високорослі (110-120 см) і стійкі 
до вилягання. Відноситься до маньчжурського підвиду, апро-
баційної групи флавіда. Кущ зжатий, окраска квіток фіолето-
ва, стебел і стулок бобів – рижа. Насіння середнього розміру, 
округлої форми, блискуче, без пігментації. Рубчик великий, 
коричневий, продовгуватий, без вічка. Виділяється стійкістю 
до нестачі вологи в ґрунті та підвищених температур повітря. 

ЯТРАНЬ. Занесений до державного реєстру в 2005 році. 
Виділяється підвищеним рівнем адаптивності до високої тем-
ператури повітря та недостатнього зволоження ґрунту. Добре 
реагує на зрошення. Стійкий до вилягання та розтріскування 
бобів. Високопродуктивний. Урожай насіння в суходільних 
умовах – 26-30 ц/га, при зрошенні – вище 35 ц/га. У 2004 році 
на Артемівській сортовипробувальній станції Донецької обла-
сті зібрали 34,0 ц/га насіння, у Полтавському державному 
Центрі експертизи сортів рослин – 33,4 ц/га. У 2007 році на 
демонстраційних дослідах в ДПДГ «Асканійське» Херсонської 
області сорт Ятрань зайняв перше місце з урожайністю 35,9 
ц/га. У 2009 році у фермерському господарстві «Лідер» Доб-
ровеличківського району Кіровоградської області урожай цьо-
го сорту на площі більше 100 га досяг 30 ц/га. Скоростиглий. 
Тривалість вегетаційного періоду в степовій зоні України 110-
115 днів. Технологічний. Висота прикріплення нижнього бобу 
від поверхні ґрунту – 10-13 см. У польових умовах стійкий до 
фузаріозу, пероноспорозу та бактеріозу. У насінні міститься 
38-40% білка та 20-22% жиру. Апробаційні ознаки: підвид ма-
ньчжурський, апробаційна група сордіда. Кущ стиснутий, 
опушення стебла і стулок бобів руде, густе. Висота рослин 
80-90 см. У проростків має місце антоціанова пігментація під-
сім’ядольного коліна. Листки середнього розміру із загостре-
ним кінчиком. Колір квіток фіолетовий, їх кількість у китиці – 
10-12. Боби бурі, двонасінні. Насіння жовте, блискуче, округ-
лої форми. Рубчик великий, продовгуватий, темно-
коричневого кольору. Маса 1000 насінин 150-170 г. Сорт при-
датний для вирощування за інтенсивною технологією. 

МЕЛЬПОМЕНА. Занесений до державного реєстру в 
2007 році. Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на зрошення. 
Високопродуктивний. Урожай насіння в суходільних умовах 
становить 24-26 ц/га, при зрошенні – 35-36 ц/га. У державно-
му випробуванні середній урожай в Лісостепу і Поліссі у 2006 
році склав 23,6 ц/га, у посушливому 2007 – 26,0 ц/га. У 2006 
році у Білоцерківському Центрі експертизи сортів рослин уро-
жай сорту досяг 39,0 ц/га за тривалості вегетаційного періоду 
131 день. Середньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду 
125-135 днів. У польових умовах стійкий до фузаріозу, аскохі-
тозу, пероноспорозу та септоріозу. У насінні міститься 37-39% 
білка та 22-23% олії. Відноситься до слов’янського підвиду, 
апробаційної групи україніка. Сорт детермінантного типу рос-
ту, кущ стиснутий, опушення стебла і стулок бобів руде. Висо-
та рослин 70-90 см. Підсім’ядольне коліно з чіткою антоціано-
вою пігментацією. Листки овальної форми, середнього розмі-
ру. Колір квіток фіолетовий, кількість квіток у китиці – 10-12. 
Боби бурі, середньої довжини, слабозігнуті. Насіння овально- 

видовжене, жовте, блискуче. Рубчик темно-коричневий, ова-
льної форми, із світлим вічком. Маса 1000 насінин 170-190 г. 
Вирощується за інтенсивною технологією. Рекомендується 
для господарств степової зони України. 

ФАРВАТЕР. Занесений до державного реєстру в 2008 
році. Сорт придатний для вирощування як в суходільних умо-
вах, так і при зрошенні. Дуже висока стійкість до вилягання. 
Високопродуктивний. Середній урожай за два роки державно-
го випробування у лісостеповій зоні України склав 27,8 ц/га, 
що на 5,8 ц/га більше, ніж у стандарту даної групи стиглості. У 
2006 році на Білоцерківській державній сортовипробувальній 
станції урожай сорту досяг 37,7 ц/га. Ранньостиглий. Трива-
лість вегетаційного періоду 110-115 днів. Виділяється польо-
вою стійкістю до фузаріозу, аскохітозу, пероноспорозу та сеп-
торіозу. Відноситься до високобілкових сортів. У насінні міс-
титься 41-42% білка та 20-22% олії. Належить до 
слов’янського підвиду, апробаційної групи україніка. Сорт ви-
діляється детермінантним типом росту, кущ стиснутий, опу-
шення стебла і стулок бобів руде, густе. Підсім’ядольне колі-
но з чіткою антоціановою пігментацією. Висота рослин 70-90 
см. Листки за формою овальні, середній – загострений. Квітки 
фіолетові, великі. Боби коричневі, середньої довжини, слабо-
зігнуті. Насіння за формою овальне, жовте, блискуче. Рубчик 
темно-коричневий, овальної форми, з білим вічком. Маса 
1000 насінин 160-180 г. Вирощується за інтенсивною техноло-
гією. Рекомендується для степової та південної лісостепової 
зон України. 

СЯЙВО. Занесений до державного реєстру в 2010 році. 
Виведений методом багаторазового індивідуального добору 
із гібридної комбінації MF×Кіровоградська 4. Середньорослий, 
рослини висотою 70-90 см, проміжного типу росту. Під-
сім’ядольне коліно паростків з чітким антоціановим забарв-
ленням. Опушення гілок і створок бобів густе, жовто-
коричневе. Стебло середньої товщини, середній листочок 
овальний зі заокругленою верхівкою. Квітки фіолетового за-
барвлення, боби – світло-коричневі, короткі (3,5-4 см), вузькі 
(0,7-0,9 см), за формою прямі. Насіння овальної форми, жов-
те, маса 1000 насінин 160-180 г. Рубчик великий, овальний, 
чорний з білим вічком. Вміст білка в насінні 38-39%, олії – 21-
22%. Сорт відноситься до ранньостиглої групи, середня три-
валість вегетаційного періоду в степовій зоні України стано-
вить 110 днів порівняно з 114 днями у національного станда-
рту Аркадія одеська. Технологічний, висота прикріплення ни-
жнього бобу від поверхні ґрунту – 18-20 см. Стійкий до виля-
гання, осипання та розтріскування бобів. Посухостійкий. У 
польових умовах не вражається аскохітозом, пероноспоро-
зом, септоріозом, фузаріозом і сірою гниллю. Виділяється 
підвищеною бульбочкоутворюючою здатністю. У 2005 році 
при екологічному випробуванні у Кримському інституті агро-
промислового виробництва на корінні рослин цього сорту фо-
рмувалось 32 бульбочки порівняно з 5,2 у національного ста-
ндарту Юг 30.  

Високопродуктивний. У 2009 році на Кілійській сортови-
пробувальній станції Одеської області при зрошенні одержа-
ли по 33,1 ц/га насіння цього сорту за тривалості вегетації 121 
день. За комплексом ознак сорт Сяйво відноситься до 
слов’янського підвиду, апробаційної групи україніка. 

ДАНКО. Занесений до державного реєстру в 2010 році. 
Створений шляхом багаторазового добору із гібридної комбі-
нації Фіскебі 5×Харосой. Високорослий, висота 90-110 см, 
проміжного типу росту. Опушення гілок і створок бобів густе, 
жовто-коричневе, гіпокотиль вирізняється інтенсивним анто-
ціановим забарвленням. Стебло середньої товщини, середній 
листочок овальний зі заокругленою верхівкою. Квітки фіоле-
тові, боби – світло-коричневого кольору, середньої довжини 
(4-5 см), вузькі (0,7-0,9 см), слабозігнуті. Насіння овально-
видовжене, жовте, маса 1000 насінин 170-190 г. Рубчик вели-
кий, лінійний, темно-коричневого кольору з білим вічком. Від-
носиться до ранньостиглої групи, тривалість вегетаційного 
періоду в степовій зоні України в середньому становить 107 
днів за 114 днів у національного стандарту Аркадія одеська. 
Вміст білка в насінні – 38-39%, олії – 21-22%. Стійкий до виля-
гання, осипання насіння та розтріскування бобів. Досить по-
сухостійкий. Виділяється підвищеною технологічністю, висота 
прикріплення нижнього бобу від поверхні ґрунту – 18-20 см. У 
польових умовах стійкий до аскохітозу та септоріозу, слабо 
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вражається пероноспорозом і фузаріозом. Високоврожайний. 
У 2008 році у Вінницькому центрі експертизи сортів рослин 
виростили по 31,6 ц/га насіння. У 2009 році у Хмельницькому 
ДЦЕСР одержали по 26,6 ц/га насіння цього сорту. У цьому ж 
році на Кілійській сортовипробувальній станції Одеської обла-
сті при зрошенні урожай сорту досяг 36,6 ц/га за тривалості 
вегетаційного періоду 121 день. За комплексом ознак відно-
ситься до слов’янського підвиду, апробаційної групи україніка. 

АНТАРЕС. Занесений до державного реєстру з 2011 року. 
Рослини характеризуються недетермінантним типом росту, 
проростки мають антоціанове забарвлення гіпокотиля. Форма 
куща напівстиснута, опушення сіре, висота головного стебла 
90-110 см. Квітки мають фіолетове забарвлення, боби – пісо-
чне. Боби серповидної форми, середні за довжиною та шири-
ною. Насіння округлої форми, жовтого кольору, маса 1000 на-
сінин – 130-180 г. Рубчик лінійний, світло-коричневого кольо-
ру зі світлим вічком. Відноситься до середньостиглої групи, 
тривалість вегетаційного періоду 120-130 діб. Вміст білка в 
насінні – 37-39%, жиру – 18-20%. Урожай насіння в суходіль-
них умовах 24-27 ц/га, при зрошенні – 34-36 ц/га.  

Соя є найбільш дешевим джерелом високоякісного білка 
для харчування людей і балансування кормів для сільського-
сподарських тварин і птиці. Але у наші часи на перше місце 
виступає її роль як важливого поліпшувача ґрунтів. Завдяки 
біологічній азотфіксації, на одному гектарі нагромаджується у 
ґрунті 80-150 кг азоту в діючій речовині. Бульбочки, які розви-
ваються на корінні рослин, є центром навколо якого форму-
ється комплекс корисних мікроорганізмів, куди входить, крім 
бульбочкоутворюючих, також певна кількість асоціативних та 
мікорізоформуючих грибів. Вся ця мікробіота розміщена в 
прикореневій зоні, продукти обміну одних видів є поживною 
субстанцією для інших. Таким чином, при вирощуванні сої у 
ризосфері рослин створюється важливий комплекс мікроор-
ганізмів, які засвоюють азот із атмосфери, перетворюють не-
розчинні сполуки фосфору в доступні, а також збагачують 
ґрунт органічною речовиною. Між цими окремими групами мі-
кроорганізмів існує інтенсивний обмін продуктами життєдія-
льності, у результаті чого формується живильний ланцюг, ку-
ди входять кореневі виділення зернобобової культури та про-
дукти обміну ґрунтової мікрофлори. 

Враховуючи наведене вище, видно, що введення сої в сі-
возміну дозволяє суттєво підвищити її продуктивність в ціло-
му, зберегти високу родючість ґрунту і зменшити внесення мі-
неральних добрив, особливо азотних. Все це дає значний 
економічний ефект та сприяє поліпшенню довкілля.  

Коріння рослин, як відомо, знаходиться в оточені ґрунто-
вих мікроорганізмів, які утворюють своєрідний «чохол» – ри-
зосферу, і є трофічними посередниками між ґрунтом і росли-
ною. Ризосферні мікроорганізми перетворюють недоступні 
для рослин сполуки у мобільні, оптимальні для метаболізму. 
Слід також констатувати, що рослини не в змозі забезпечити 
проникнення коріння до всіх ґрунтових агрегатів, на яких ад-
сорбовано поживні речовини. В цьому їм активно допомага-
ють мікроорганізми. Ланцюжки бактеріальних клітин, гіфи і мі-
целій мікроскопічних грибів, що розвиваються в кореневих 
сферах, забезпечують надходження поживних речовин із 
джерел, які знаходяться на відстані від кореня.  

Штучне чи природне видалення агрономічно цінних мікро-
організмів з ризосферного ґрунту, за численними даними, 
зменшує ступінь засвоєння поживних речовин у кілька разів. 
Саме тому рослина, в ризосфері якої функціонує повноцінний 
комплекс мікроорганізмів, здатна оптимізувати процеси жив-
лення і, як результат, реалізувати свій потенціал урожайності. 
Якщо ж агроценози деградовані й в них відсутня необхідна кі-
лькість агрономічно цінних мікроорганізмів, навіть за достат-
нього внесення мінеральних добрив культурні рослини не 
здатні сформувати повноцінних рослинно-бактеріальних асо-
ціацій та симбіозів і, відповідно, не в змозі забезпечити одер-
жання запланованого урожаю.  

Використання мікробних препаратів у технологіях виро-
щування сільськогосподарських культур сприяє суттєвому 
зростанню урожайності за рахунок інтенсифікації процесів 
азотфіксації, фосформобілізації, продукування фітогормонів, 
зростання імунного статусу рослин, збільшення ступеня за-
своєння рослинами мінерального азоту. Поєднане застосу-
вання мінеральних добрив та біопрепаратів сприяє економії 

30-60 кг/га мінерального азоту та 30-40 кг/га Р2О5 у залежнос-
ті від сільськогосподарської культури та умов вирощування. 

Важливо зауважити, що Україна має досить великий по-
тенціал для збільшення виробництва товарного насіння сої. 
Це обумовлено такими факторами як наявність високородю-
чих земель і добре адаптованих до зональних умов сортів, 
налагоджена система виробництва якісного насіння, існують 
добре підготовлені спеціалісти, рекомендований великий 
асортимент ґрунтових і страхових гербіцидів та бактеріальних 
добрив, узагальнений багатий досвід одержання високих 
врожаїв.  

Суттєво збільшити продуктивність сої можливо також 
впровадженням прогресивних систем її вирощування. За гло-
бального потепління значно змінюються строки сівби, а про-
ходження основних фенологічних фаз переходить на більш 
ранній період. За рахунок цього, як вже указувалось раніше, 
існує можливість вирощування більш пізньостиглих сортів з 
підвищеною насіннєвою продуктивністю.  

До глобальних змін, які намічаються в найближчий період, 
це посилення розкладання гумусу за рахунок підвищення те-
мператури верхнього шару ґрунту. При цьому різко падає во-
доутримна здатність, оскільки відомо, що органічна речовина, 
зв’язує у 5-10 разів води більше, ніж мінеральна фракція. 
Сповільнити цей процес можливо шляхом насичення ґрунту 
органічною речовиною, яка залишається після збирання уро-
жаю. Солому, полову, створки бобів у процесі підготовки ґру-
нту потрібно обов’язково заробляти або залишати на поверх-
ні, що в наступному призведе до зниження ерозії, покращення 
інфільтрації дощової вологи, зниження температури верхньо-
го шару, меншого випаровування.  

Подрібнені після збирання рештки у поверхневому шарі 
ґрунту і на поверхні гасять кінетичну енергію дощових кра-
пель, запобігають запливанню ґрунту і утворенню поверхне-
вої кірки, зв’язують залишковий азот, який в перспективі піде 
на формування нового врожаю при розкладанні органічної 
маси. Особливо згубна роль чистого пару в деградації ґрунтів 
у степовій зоні України. Тому їх заміна сидеральними, чи зер-
нобобовими культурами має вирішальне значення у збере-
женні високої родючості для наступних поколінь.  

Таким чином, інтенсивні технології вирощування сільсько-
господарських культур, які інтенсивно впроваджувались з 
другої половини ХІХ століття, виявили сильний негативний 
антропогенний вплив на якість ґрунтів. У певній мірі запобігти 
цим негативним процесам можливо впровадженням мініма-
льних і нульових технологій вирощування. Досвід США, Кана-
ди, Бразилії, Аргентини та інших країн свідчить про те, що ро-
слини сої добре ростуть і розвиваються за умов, які створю-
ються за цих систем обробітку ґрунту. 

Рекомендована технологія вирощування сої повинна бути 
направлена перш за все на одержання максимальної вро-
жайності. Вона включає в залежності від попередника певну 
систему обробітку ґрунту, оптимальну норму висіву, догляд за 
посівом, який забезпечує повне знищення бур’янів, особливо 
на початкових фазах розвитку рослин, застосування добрив, 
у тому числі й бактеріальних препаратів для підвищення азо-
тфіксувального потенціалу, своєчасне та якісне збирання. 

Одним з важливих прийомів агротехніки є вибір оптима-
льного строку сівби. Особливо це відноситься для сої, яка 
дуже чутлива на ранніх фазах розвитку до тривалості світло-
вого періоду. Тому, як правило, кожен сорт адаптований до 
вузького широтного поясу, де він проявляє найкращі свої яко-
сті. При переміщенні його з цього регіону на північ він значно 
затягує вегетацію і пізно дозріває. Вирощування у більш пів-
денних широтах прискорює розвиток, в результаті чого рос-
лини формуються низькорослими і малопродуктивними. Пізня 
сівба навіть добре адаптованого до певної зони сорту при-
зводить до зменшення як загальної висоти рослин, так і 
зв’язаної з цим показником відстані від поверхні ґрунту до 
першого бобу. Це свідчить про те, що своєчасна сівба є од-
ним із важливих факторів, які суттєво впливають на техноло-
гічність сорту. 

При сівбі у оптимальні строки комбінація тривалості світ-
лового періоду і температури дає можливість формувати мак-
симальної довжини нижні міжвузля, що призводить до збіль-
шення відстані від поверхні ґрунту до перших бобів, тобто 
збільшується рівень технологічності. Приблизно така ж ситуа-
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ція створюється і при збільшенні густоти рослин на одиниці 
площі, але до певної критичної межі. При її перевищенні в ре-
зультаті затінення сусідніх рослин різко падає продуктивність, 
рослини витягуються і часто вилягають. У зріджених посівах у 
рядку мають місце значні відстані між рослинами, які виділя-
ються підвищеною гіллястістю, у зв’язку з чим перші боби на 
них закладаються досить низько.  

Значний вплив на закладання нижніх бобів виявляє ком-
плекс факторів довкілля, який складається у першому періоді 
вегетації рослин сої. Посушливі умови у цей час суттєво уко-
рочують загальну висоту рослин і відстань від нижніх бобів до 
поверхні ґрунту. 

Сою можливо висівати різними способами – широкоряд-
ним з шириною міжрядь 45, 60, 70, 90, 140 см, стрічковим за 
схемою 45×15 см або 60×15 см, звичайним рядковим з шири-
ною міжрядь 15 або 30 см. В останні роки все більш нагрома-
джується експериментальних даних про переваги рядкових 
способів сівби за умови якісної боротьби з бур’янами за до-
помогою гербіцидів. Найбільше підвищення урожаю за цього 
способу сівби має місце за оптимальних умов зволоження. 
Зниження висоти прикріплення нижніх бобів має місце також 
при більш глибокій заробці насіння в ґрунті при сівбі. Тому до-
сить важливо висівати насіння сої на глибину 3-4 см. 

Базуючись на викладених вище особливостях добору сор-
ту та агротехнічних прийомах у кожному колективному чи фе-
рмерському господарстві можливо одержати добре доглянуті 
посіви сої, збирання яких не викликає особливих труднощів.  

Мінімальна технологія вирощування включає поверхневий 
обробіток дисковими знаряддями зі заробкою післяжнивних 
решток у ґрунт. Глибока оранка, як основна технологічна опе-
рація за традиційної системи, повністю відсутня. За цієї тех-
нології інколи в сівозміні застосовують плоскорізне розпушу-
вання ґрунту, особливо якщо його щільність перевищує 1,3 
г/см3. 

Більш радикальною є нульова система обробітку ґрунту, 
за якою сівба проводиться безпосередньо в стерню попере-
дньої культури без будь-якого рихлення ґрунту. При цьому всі 
післязбиральні рештки залишаються на поверхні й створюють 
мульчуючий шар, який захищає ґрунт від вивітрювання, наси-
чує його органічною речовиною, добре зберігає вологу. За 
даної технології на полі виконуються лише дві операції – сів-
ба й збирання. Для проведення сівби використовують сівалки, 
які обладнані спеціальними ножами або дисками для розрі-

зання поверхні ґрунту, формування вузької полоси і ложа, ку-
ди кладеться насіння. Таким чином, така сівалка за один про-
хід якісно готує грунт для сівби, заробляє насіння і вносить 
мінеральні добрива. При цьому більше 90% поверхні ґрунту 
залишається необробленою. 

За нульовою технологією уже сьогодні обробляється 55 
млн. га в США, 18 млн. га – в Аргентині, 12 млн. га – в Брази-
лії, 6 млн. га – в Канаді й 4 млн. га в Китаї. 

Головними перевагами системи No-till (нульова) є підви-
щення родючості та поліпшення структури ґрунту, захисту йо-
го від водної і вітрової ерозії, покращення водного і темпера-
турного режимів, зменшення затрат енергії та матеріальних 
ресурсів на вирощування культури, особливо паливо-
мастильних матеріалів, що в цілому приводить до збільшення 
рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва. 
Особливого значення нульова технологія вирощування набу-
ває у степовій зоні України, де має місце значна недостача 
вологи.  

Наявність шару пожнивних залишків на поверхні ґрунту 
суттєво знижує випаровування вологи, зменшує температуру, 
затримує сніг і краще поглинає талі води. У ризосфері рослин 
формується активний комплекс мікроорганізмів, який включає 
азотфіксувальні бактерії Bradyrhizobium japonicum, асоціатив-
ні та фосфатмобілізивні гриби тощо. Вони поступово розкла-
дають органічні рештки з виділенням вуглекислого газу, який 
потім перетворюється у вуглекислоту, яка розчиняє трудно-
доступні фосфатні сполуки, перетворюючи їх в придатні для 
засвоєння рослинами. 

Наявність великої кількості пожнивних залишків на повер-
хні ґрунту, поступове підвищення температури внаслідок гло-
бального потепління сприяють поширенню хвороб і шкідників. 
За цих умов необхідний постійний моніторинг їх кількості та 
якісного складу на протязі всього вегетаційного періоду. Крім 
того, суттєво зростає значення стійких сортів. За цих умов се-
лекція на підвищення стійкості до хвороб і шкідників набуває 
особливого значення.  

На завершення хотів би зауважити, що для постійного 
одержання високих врожаїв сої необхідний системний підхід, 
чітке планування агротехнічних операцій та їх ретельне вико-
нання. Необхідно пам’ятати, що у цій системі стержнем є до-
бре адаптований до зони сорт, а агротехнічні прийоми пови-
нні бути направлені на реалізацію його потенціальної продук-
тивності. 

О.І.Рудник-Іващенко, д.с.-г.н., заст. директора  
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА СОРТІВ СОЇ НА ПРИДАТНІСТЬ 
ДО ПОШИРЕННЯ ТА АНАЛІЗ СОРТОВИХ РЕСУРСІВ 

В Україні соя є однією з найпоширеніших олійних культур. 
Інтерес до цієї культури зростає з кожним роком, відповідно 
зростають посівні площі та виробництво продукції сої (Рис. 
1,2). 

В Україні найбільші площі під соєю зайняті у Полтавській, 
Київській, Кіровоградській областях, в кожній з яких переви-
щують 100 тис. га. 
ТАБЛИЦЯ 1. ВИРОБНИЦТВО СОЇ В УКРАЇНІ (1990-2010 РОКИ) 

Роки Посівна площа, 
тис. га 

Зібрано урожай з 
площі, тис. га 

Валовий збір, 
тис. т 

Урожайність, 
ц/га 

1990 92,6 87,8 99,3 11,3 
1995 24,7 23,0 22,3 9,7 
2000 64,8 60,6 64,4 10,6 
2005 438,5 421,7 612,6 14,5 
2006 751,5 714,8 889,6 12,4 
2007 670,7 583,1 722,6 12,4 
2008 558,5 537,9 812,8 15,1 
2009 644,4 622,5 1043,5 16,8 
2010 1076,0 1036,6 1680,2 16,2 

Середня урожайність всіх сортів що проходили випробу-
вання у закладах експертизи значно перевищує урожайність 
виробничих посівів в Україні, що вказує на доцільність вико-
ристання у виробництві нових сортів з високими показниками 
продуктивності та стійкості до стресових факторів навколиш-
нього середовища. 

Державна кваліфікаційна експертиза сортів сої прово-
диться відповідно до вимог Закону України «Про охорону 
прав на сорти рослин». Польові дослідження кваліфікаційної 

експертизи сортів сої на придатність до поширення прово-
дяться відповідно до Методики.  
ТАБЛИЦЯ 2. НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ СОЇ 

Сорт Оригінатор № 
з/п номер заявки назва назва код 

Ультрарання група: 
1.  98018003 Устя ІЗ УААН 345 
2.  04018007 Ганнушка Соєвий Вік 416 

Ранньостигла група: 
3.  97018008 Київська 98 ІЗ УААН 345 
4.  87018007 Юг 30 ІЗЗ УААН 411 

Середньорання група: 
5.  03018009 Ятрань СГІ УААН 378 
6.  00018007 Васильківська СГІ УААН 378 

Середньостигла група: 
7. 92018003 Успіх СГІ УААН 378 

8. 03018011 Вінничанка Ін-т агроекології та біоте-
хнології УААН 950 

Так, Методика передбачає проведення низки польових 
досліджень спрямованих на забезпечення комплексної оцінки 
досліджуваних сортів за показником урожайності, якості (вміст 
білку та жиру), показниками стійкості до ураження хворобами, 
стійкості до вилягання, осипання та посухи, а також придат-
ності до механізованого збирання, що визначається висотою 
прикріплення нижнього бобу на рослині. 

На основі отриманих результатів автоматично проводить-
ся математично-статистична обробка інформації та забезпе-
чується формування обґрунтованого експертного висновку 
відповідно до Критеріїв заборони поширення сортів в Україні. 
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Порівняння урожайних показників здійснюється відносно 
урожайних характеристик умовного і національного стандар-
тів. У якості національних стандартів наразі використовують 
по 2 сорти для кожної групи стиглості (табл. 2). 

У 2010 році польові дослідження здійснювались на базі 17 
закладів експертизи (6 у зоні Степу, 7 – у Лісостепу та 4 у По-
ліссі). У 2011 році випробувано сорти сої на 15 закладах екс-
пертизи: 5 – у зоні Степу, 6 – у Лісостепу та 4 у Поліссі (табл. 
3). Сорти середньостиглої групи не випробовуються у зоні 
Полісся. 
ТАБЛИЦЯ 3. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ЕКСПЕРТИЗИ ПО СОЇ У 
2011 РОЦІ  

Зона Заклад експертизи Код закладу експертизи 

Дніпропетровський Держекспертцентр 29 
Долинська Держсортостанція 114 
Кілійська Держсортостанція 174 
Костянтинівська Держсортостанція 278 

Степ 

Первомайська Держсортостанція 151 
Вінницький Держекспертцентр 8 
Вовчанська Держсортостанція 220 
Кельменецька Держсортостанція 269 
Полтавський Держекспертцентр 187 
Хмельницький Держекспертцентр 242 

Лісостеп 

Черкаська Держсортостанція 251 
Андрушівська Держсортостанція 62 
Волинський Держекспертцентр 15 
Городенківська Держсортостанція 85 

Полісся 

Львівський Держекспертцентр 142 

ТАБЛИЦЯ 4. ДИНАМІКА КІЛЬКІСНИХ ЗМІН ПРОГРАМИ ПОЛЬОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ СОЇ НА ПСП 
Рік Сортів у Програмі з них: з них: 

 Всього Укр. селекції Іноз. селекції 1 року 2 року 3 року ур рс ср сс 
2007 51 28 23 12 27 12 6 10 19 16 
2008 48 24 16 16 12 20 11 11 15 11 
2009 55 34 21 16 20 19 20 12 14 9 
2010 59 38 21 21 13 17 29 16 9 5 
2011 66 39 27 26 16 16 32 19 8 7 

 де:  ур – ультрарання група, рс – ранньостигла, ср – середньорання,  
сс – середньостигла. 

За результатами експертизи 2010 року до Державного Ре-
єстру рекомендовано включити 15 нових сортів, з них: ульт-
раранніх – 7, ранньостиглих – 5, середньоранніх – 2, серед-
ньостиглих – 1.  

Загалом у 2010-2011 рр. Державний реєстр поповнився 18 
сортами, з них:  

• ультраранніх – 4 (української селекції – 1, іноземної – 3),  
• ранньостиглих – 6 (української селекції – 2, іноземної – 4),  
• середньоранніх – 7 (української селекції – 6, іноземної – 1),  

• середньостиглих – 1 (української селекції). 
Наразі Державний Реєстр налічує 114 сортів сої, з них: 

ультраранніх – 9, ранньостиглих – 27, середньоранніх – 44, 
середньостиглих – 22. Іноземної селекції – 22 сорти, решта – 
української.  
ТАБЛИЦЯ 5. КІЛЬКІСТЬ СОРТІВ СОЇ У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЗА 
РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ДЛЯ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОН. 

Рекомендовано сортів для зони Всього сортів 
Степ Лісостеп Полісся 

114 70 79 40 

ТАБЛИЦЯ 6. СОРТИ СОЇ В ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ НА 2011 РІК ЗА 
НОВИЗНОЮ 

Рік реєстрації 
2006-2011 2001-2005 2000 і раніше Всього сортів 

Кількість % Кількість % Кількість % 

114 51 44 35 31 28 25 
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ТАБЛИЦЯ 7. КРАЩІ СОРТИ СОЇ 
Назва Заявник Рік ре-

єстр. 
Рекомен. 
зона Група стиглості Урож., 

ц/га 
Либідь 2010 СЛП Ультрарання 25,3 
Черемош 2010 СЛП Ранньостигла 22,5 
Десна 

Семенсес Прогрейн ІНК, 
ТОВ "НДІ сої" 

2010 СЛП Ранньостигла 21,8 
Лариса 2010 СЛП Ультрарання 21,5 

Фортуна 

Інститут польовництва та 
овочівництва м. Нові Сад, 
ІП "НС СЕМЕ УКРАЇНА" 2010 СЛП Ультрарання 22,6 

Срібна Рута 2010 СЛП Ранньостигла 20,6 

Смуглянка 

ПП "Наукова селекційно-
насінницька фірма "Соє-
вий вік" 2010 СЛП Середньорання 22,4 

 

Сузір’я ННЦ "Інститут землеробс-
тва НААНУ" 2010 СЛП Ранньостигла 21,8 

Назва Заявник Рік ре-
єстр. 

Рекомен. 
зона Група стиглості Урож., 

ц/га 

Васильківська* 

СГІ, ННЦ «Інститут земле-
робства НААНУ», Інститут 
фізіології рослин і генети-
ки НАНУ 

2003 СЛП Середньорання 22,0 

Антарес 2010 СЛП Середньорання 19,8 
Данко 2010 С Середньорання 24,4 
Ельдорадо 2005 СЛП Середньорання 22,6 
Сяйво 2010 С Середньорання 24,1 
Фарватер 2008 Л Середньорання 27,8 
Ятрань* 2006 СЛП Середньорання 27,5 
Мельпомена* 

СГІ 

2007 Л Середньостигла 26,0 
Примітка: * - сорти наразі є національними стандартами. 

В.Г.Михайлов, О.З.Щербина, Л.С.Романюк, В.М.Стариченко 
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААНУ» 

СОРТИ СОЇ  ІНСТИТУТУ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААНУ 
Починаючи з 2000р. в Україні намітилась тенденція до 

розширення посівних площ і збільшення валових зборів сої. В 
2000р. було посіяно 60,6 тис. га, в 2001р. – 73,0, в 2003р. – 
189,6, в 2006 - 714,0 тис. га. В наступні 2007, 2008 та 2009 рр. 
площа посіву сої дещо зменшилась і становила відповідно 
582,8, 547,7 та 622 тис. га. Площа посіву сої в 2010 році знач-
но збільшилась і досягла 1070 тис. га, а в 2011р. – 1123,9 
тис.га. Врожайність насіння цієї культури в 2007 та 2008 рр. як 
і в попередні роки була на рівні 12,2 – 12,4 ц/га, а в 2009 і 
2010 рр. вона підвищилась до 16,8 і 16,5 ц/га, в 2011р. – 20,0 
ц/га, що значно вплинуло на зростання валового збору насін-
ня. Валовий збір насіння цієї культури досягав в 2000р. 64,4 
тис. т, в 2001р. – 73,9, в 2003р. – 231,9 і в 2006 – 876,1, в 
2007р. – 721,7, в 2008р. – 812,9, в 2009р. – 1042,5, в 2010р. - 
1765 тис. т і 2011р. – 2247,8 тис. т. 

За даними Української асоціації виробників і переробників 
сої, в 2015 році площі посіву сої мають зрости до 2500 тис. га. 
При середній врожайності 16,8 ц/га планується отримати 4200 
тис. т валового збору насіння. 

Основна частина вирощуваної в Україні сої переробляєть-
ся в олійній, м’ясній та кондитерській промисловості. В тва-
ринництві та птахівництві соєвий шрот використовується для 
виробництва комбікормів. Поки що вітчизняному соєвому рин-
ку не вистачає соєвих шроту та макухи власного виробницт-
ва. Виробництво продуктів переробки сої ще на 20% відстає 
від споживання.  

В Україні є достатньо великий сортовий склад сої. На 2011 
рік до Державного реєстру сортів рослин України внесено 114 
сортів цієї культури різних груп стиглості – від ультраскорос-
тиглих до пізньостиглих. 

В Степу вирощують переважно середньостиглі та пізньо-
стиглі сорти, в Лісостепу – скоростиглі та середньостиглі і в 
Поліссі – ультраскоростиглі та скоростиглі. 

В сучасних умовах роль скоростиглих сортів сої підвищу-
ється в зв’язку необхідністю вирішення проблеми попередни-
ків для озимої пшениці. В результаті скорочення посівних 
площ з різних причин під основною зернобобовою в Україні 
культурою – горохом, яка раніше досягала більше 1 млн. га і 
яка була хорошим попередником, озиму пшеницю почали ви-
сівати по гірших попередниках і часто в пізні строки. Озиму 
пшеницю тепер в багатьох випадках сіють після цукрових бу-
ряків, кукурудзи на зерно, які збираються в пізні строки, а та-
кож по стерньових попередниках. Посіяна після цих культур 
озима пшениця входить в зиму слабкою, в результаті чого ро-
слини її часто гинуть від вимерзання і інших причин. На підсів 
і пересів озимих витрачаються значні кошти, що є економічно 
невигідним.  

В той же час наявні у виробництві сорти сої ще далеко не 
повністю відповідають вимогам виробництва. Ще не досягну-
та стабільно висока продуктивність сортів сої, стійкість до ек-
стремальних факторів довкілля, в окремі несприятливі роки 
деякі сорти вилягають, збільшується їх період вегетації при 
більш пізніх строках сівби або при зниженні температури в 
період вегетації. У світовому генофонді сої група скоростиг-
лих сортів найменш чисельна, багато представників цієї групи 
мають спільне походження і тому для них характерними є од-
ні і ті ж недоліки: невисока продуктивність, схильність до роз-
тріскування. Тому метою наших досліджень ставиться ство-
рити ультраскоростиглі та скоростиглі сорти сої для всіх зон 
України з високою технологічністю, тривалістю періоду веге-

тації 80-100 днів з урожайністю насіння 2,7-2,8 т/га, вмістом 
протеїну 39-41%, вмістом жиру 18-20%; а також середньости-
глих сортів інтенсивного типу адаптивних до стресових фак-
торів довкілля в умовах Лісостепу і Полісся України з тривалі-
стю періоду вегетації 120-127 днів, з урожайністю насіння 2,9-
3,2 т/га, вмістом протеїну 40-42%, вмістом жиру 19-20%; 

В ННЦ «Інститут землеробства НААН» тривалий час про-
водиться збір генофонду сої, методами гібридизації та відбо-
ру одержаний вихідний матеріал, на базі якого самостійно і 
разом з іншими установами виведено 29 сортів, які в різні ро-
ки були і є внесені до Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в України, а також в країнах СНД і 
ЄС. З самого початку роботи вивчали колекцію сої. Колекційні 
зразки отримали з ВІР та наукових установ України. Проте 
зразків, придатних для вирощування у виробництві і з яких 
можна було створити сорт не було. Переважна кількість зраз-
ків були пізньостиглі. Найбільш скоростиглі зразки були з 
Швеції та Польщі. Проте, вони були дуже низькорослі і мали 
ще такий недолік як розтріскування бобів. В той же час, вони 
виділені як джерела скоростиглості і використовувались в 
схрещуваннях з іншими пізньостиглими і достатньо продукти-
вними сортами. На перших етапах селекції (60-70 рр.) разом з 
гібридизацією проводився відбір з гібридів інших наукових 
установ, зокрема Кіровоградської дослідної станції (нині Кіро-
воградський інститут АПВ). Цим шляхом були створені сумісні 
сорти Київська 48, Іскра, Зарніца. Шляхом відбору з природ-
ного гібриду в сорті Дун-нун 47 створено сорт Київська 27. 
Наступні сорти вже були створені в результаті гібридизації ці-
леспрямованого підбору пар для схрещування  

Варто відмітити, що прогрес в підвищенні урожайності на-
сіння сої і скороченні періоду вегетації шляхом селекції є до-
сить суттєвий. Так, в ННЦ «Інституті землеробства НААН» 
перший створений на початку 70-х років сорт Київська 48 за-
безпечував урожай насіння в конкурсному сортовипробуванні 
1,8 т/га, сорти Іскра, Нива, Зарніца в 80-ті роки дали урожай 
2,0-2,3 т/га. Суттєве підвищення урожаю насіння до 2,8 т/га в 
конкурсному випробуванні забезпечив сорт Київська 27, вне-
сений до Реєстру в 1990 році, правда при тривалості вегета-
ційного періоду в середньому 120 днів. Урожаї насіння ново-
створеного в 1996р. сорту Київська 91 та Чернятка дорівню-
ють 26-28 ц/га при тривалості вегетаційного періоду 110-113 
днів. За останні роки створені нові ультра скоростиглі, скоро-
стиглі та середньостиглі сорти з урожайністю насіння 3,0 і бі-
льше тонн з гектара, вмістом протеїну 40-42%, жиру 19-22%. 
Серед них слід назвати - ультра скоростиглий сорт Сіверка та 
скоростиглий Хвиля, які вивчаються в державному сортови-
пробуванні і які забезпечують урожай насіння 3,0-3,2 т/га при 
тривалості вегетаційного періоду 95-105 днів. 

ЛЕГЕНДА. Ультра скоростиглий сорт, в умовах Київської 
області достигає за 80-85 днів. Занесений до Державного ре-
єстра сортів рослин, придатних до поширення в Україні з 
2009р., з 2011р. внесений до Реєстру в Англії. Сорт виведено 
методом індивідуального добору з гібридної популяції  Л. 955/ 
Чернятка. Належить до маньчжурського підвиду, апробаційної 
групи sordida. Висота рослин 70-75 см. . Висота прикріплення 
нижніх бобів 11-12 см. Рослини з рудим опушенням. Насіння 
овальне, жовте, рубчик коричневий, середній, овальний. Маса 
1000 насінин 150-155 г. В насінні міститься 40-41%  протеїну і 
19-20%  жиру. Стійкий до ураження найбільш поширеними 
хворобами, а також до понижених температур в період цвітін-
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ня та плодоутворення. Сорт рекомендується для вирощуван-
ня в лісостепових та поліських районах України в основних і 
повторних посівах. Завдяки скоростиглості може використо-
вуватись як попередник для озимих культур в усіх зонах Укра-
їни. Високі врожаї (3,0 т/га) може забезпечити при нормах ви-
сіву при широкорядному і рядковому способах сівби 700-750 
тис. схожих насінин на га як за оптимальних строків сівби (по-
чаток травня), так і більш пізніх, при умові застосування ефе-
ктивних гербіцидів та дотримання інших рекомендованих аг-
ротехнічних прийомів. 

КИЇВСЬКА 98. Скоростиглий сорт в умовах Київської 
області достигає за 108-110 днів. Занесений до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні з 
2000 року, внесений до Реєстру ЄС. Виведено методом інди-
відуального добору з гібриду від схрещування сорту сої Іскра і 
канадського зразка 421968 - 7613. Належить до маньчжурсь-
кого підвиду, апробаційної групи sordida. Висота рослин 95-
100 см. Облистяність добра. Суцвіття багатоквіткова китиця, 
на квітконосі 9-14 фіолетових квіток. Боби грубоволокнисті, 
опушені, з 2-3 насінинами. Висота прикріплення нижніх бобів 
10-14 см. Стебло з прямим закінченням, темно-коричневе з 
рудим опушенням. Листки трійчасті, широко-яйцевидні, ціль-
нокрайні з загостреним кінчиком. Насіння овальне, жовте,  
рубчик коричневий, середній, овальний. Маса 1000 насінин 
150-160 г. В насінні міститься 40-41% протеїну і 21-23% жиру. 
Стійкий до ураження найбільш поширеними хворобами, а та-
кож до понижених температур в період цвітіння та плодоутво-
рення. Урожайність в конкурсному сортовипробуванні в сере-
дньому за три роки  (1997-1999 рр.) становила 3,2 т/га, у ви-
робничому сортовипробуванні - 2,8 т/га. Сорт рекомендується 
для вирощування в Лісостепових районах України в основних 
посівах, на півдні Лісостепу може висіватись в поукісних і по-
жнивних посівах та використовуватись як попередник для 
озимих культур. 

УСТЯ. Скоростиглий сорт в умовах Київської області до-
стигає за 102-104 дні. Занесений до Державного реєстру сор-
тів рослин, придатних до поширення в Україні з 2002 року, 
внесений до Реєстру в Білорусі та ЄС.  Сорт виведено мето-
дом індивідуального добору з гібриду від схрещування сортів 
Білосніжка і Жемчужна. Належить до маньчжурського підвиду, 
апробаційної групи sordida. Стебло з прямим закінченням, 
темно-коричневе з рудим опушенням. Листки трійчасті, широ-
кояйцевидні, цільнокрайні з загостреним кінчиком. Облистя-
ність хороша. Суцвіття багатоквіткова китиця, на квітконосі 9-
14 фіолетових квіток. Боби грубоволокнисті, опушені, з 2-3 
насінинами. Насіння овальне, жовте, рубчик коричневий, се-
редній, овальний. Висота рослин 70-75 см. Висота прикріп-
лення нижніх бобів 10-13 см. Маса 1000 насінин 155-160 г. 
Стійкий до ураження найбільш поширеними хворобами, а та-
кож до понижених температур в період цвітіння та плодоутво-
рення. Стійкий до вилягання, не схильний до розтріскування 
бобів. В конкурсному сортовипробуванні дослідного госпо-
дарства «Чабани» (1998-2000 рр.) одержано урожай 2,5 т/га. 
В виробничих дослідах у сільськогосподарському підприємст-
ві “Інтерагро-Сквира” Сквирського району Київської області в 
2001р. отримано урожай зерна 2,7 т/га на площі 10 гектарів. В 
насінні міститься 41-42%  протеїну і 19-20%  жиру. Сорт реко-
мендується для вирощування в лісостепових районах України 
в основних посівах. Завдяки скоростиглості може використо-
вуватись як попередник для озимих культур. 

ВОРСКЛА. Скоростиглий сорт, в умовах Київської області 
достигає за 100-105 днів. Занесений до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних до поширення в Україні з 2008р. по 
зонах Лісостеп і Полісся. Сорт виведено методом індивідуа-
льного добору з гібридної популяції  Л. 364/Чернятка. Нале-
жить до маньчжурського підвиду, апробаційної групи glauca. 
Висота рослин 80-85 см. Стебло з прямим закінченням, з сі-
рим опушенням. Суцвіття багатоквіткова китиця, на квітконосі 
14-18 світло-фіолетових квіток. Боби грубоволокнисті, опуше-
ні, з 2-3 насінинами. Висота прикріплення нижніх бобів 10-12 
см. Насіння овальне, жовте, рубчик жовтий, середній, з ова-
льним вічком. Маса 1000 насінин 155-160 г. В насінні містить-
ся 41-42%  протеїну і 20-21%  жиру. Стійкий до ураження най-
більш поширеними хворобами, а також до понижених темпе-
ратур в період цвітіння та плодоутворення. В конкурсному 
сортовипробуванні дослідного господарства «Чабани» (2002-

2004 рр.) одержано урожай 3,5 т/га. Такі врожаї сорт забезпе-
чує за норми висіву при широкорядному і рядковому способах 
сівби 700-750 тис. схожих насінин на га як за оптимальних 
строків сівби (початок травня), так і більш пізніх, при умові за-
стосування ефективних гербіцидів та дотримання інших ре-
комендованих агротехнічних прийомів. Сорт рекомендується 
для вирощування в лісостепових та поліських районах Украї-
ни в основних посівах. 

 ЄЛЕНА. Скоростиглий сорт, в умовах Київської області 
достигає за 102-105 днів. Сорт виведено методом багатора-
зового індивідуального добору з гібридної популяції (Херсон-
ська довголиста/Іскра)/Київська 27. Занесений до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні з 
2004 року по зонах Лісостеп і Полісся, внесений до реєстру в 
ЄС. Є національним стандартом в Англії. Висота рослин 85-
90 см. Висота прикріплення нижніх бобів 12-13 см. Облистя-
ність добра. Суцвіття - багатоквіткова китиця, на квітконосі 10-
15 фіолетових квіток. Боби грубоволокнисті, середньо опуше-
ні з 2-3 насінинами. Належить до маньчжурського підвиду, 
апробаційної групи ukrainika. Рослини з прямим закінченням, 
темно-коричневі з рудим опушенням. Листки трійчасті, широ-
ко-яйцевидні, цільнокрайні з загостреним кінчиком. Насіння 
овальне, жовте, рубчик світло-коричневий, середній, оваль-
ний, з білим “вічком”. Маса 1000 насінин 160-175 г. Стійкий до 
ураження найбільш поширеними хворобами, а також до по-
нижених температур в період цвітіння та плодоутворення. В 
насінні міститься 41-42%  протеїну і 20-21%  жиру. Стійкий до 
вилягання. В конкурсному сортовипробуванні дослідного гос-
подарства «Чабани» (1999-2002 рр.) одержано урожай 3,2 
т/га. Сорт рекомендується для вирощування в Лісостепових 
районах України в основних посівах. Завдяки скоростиглості 
може використовуватись як попередник для озимих культур. 

ВІЛЬШАНКА. Скоростиглий сорт в умовах Київської об-
ласті достигає за 100-105 днів. Виведено методом багатора-
зового індивідуального добору з гібриду Л.955/Чернятка. Сорт 
є перспективним на 2012р. Належить до маньчжурського під-
виду, апробаційної групи ukrainika. Висота рослин 92-95 см. 
Висота прикріплення нижніх бобів 13-15 см. Стебло темно-
коричневе з рудим опушенням. Насіння овальне, жовте,  руб-
чик коричневий, середній, овальний з білим «вічком». Маса 
1000 насінин 240-250 г. В насінні міститься 41-42%  протеїну і 
21-22%  жиру. Стійкий до ураження найбільш поширеними 
хворобами, а також до понижених температур в період цвітін-
ня та плодоутворення. Сорт рекомендується для вирощуван-
ня в лісостепових районах України в основних посівах. Завдя-
ки скоростиглості може використовуватись як попередник для 
озимих культур. Високі врожаї (3,0-3,5 т/га) може забезпечити 
при нормах висіву при широкорядному і рядковому способах 
сівби 650-700 тис. схожих насінин на га як за оптимальних 
строків сівби (початок травня), так і більш пізніх, при умові за-
стосування ефективних гербіцидів та дотримання інших ре-
комендованих агротехнічних прийомів. 

ВАСИЛЬКІВСЬКА. Середньостиглий сорт, вегетаційний 
період в умовах Київської області 120-125 днів. Виведено ме-
тодом індивідуального добору з гібриду від схрещування сор-
тів Київська 27 і Київська скоростигла. Сорт виведено в спів-
авторстві з Селекційно-генетичним інститутом НААН та Інсти-
тутом фізіології рослин і генетики НАН України. Занесений до 
Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення 
в Україні з 2003р. Належить до маньчжурського підвиду, ап-
робаційної групи sordida. Рослини заввишки 85-95см. Висота 
прикріплення нижніх бобів 12-15 см. Форма куща компактна. 
Стебло з прямим закінченням, темно-коричневе з рудим опу-
шенням. Підсім′ядольне коліно темно-фіолетове. Листки трій-
часті, широко-яйцевидні, цільно-крайні з загостреним кінчи-
ком. Облистяність добра. Суцвіття - багатоквіткова китиця, на 
квітконосі 7-10 фіолетових квіток. Боби грубоволокнисті, се-
редньо опушені, середня кількість насінин в бобі - 1,82 насі-
нин. Насіння овальне, жовте, рубчик коричневий. Маса 1000 
насінин - 180-190 г. В насінні міститься 42,5%  протеїну, 19%  
олії. Стійкий до ураження найбільш поширеними хворобами, 
а також до понижених температур в період цвітіння та плодо-
утворення. В конкурсному сортовипробуванні дослідного гос-
подарства Чабани (2001-2005р.р.) одержано урожай 2,8 т/га. 
Сорт рекомендовано для вирощування в лісостепових райо-
нах України в основних посівах. 
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СУЗІР’Я. Середньостиглий сорт, в умовах Київської об-
ласті достигає за 110-115 днів. Виведено методом багатора-
зового індивідуального добору з гібриду від схрещування Юг-
30/Чернятка. Належить до маньчжурського підвиду, апроба-
ційної групи sordida. Занесений до Державного реєстру сортів 
рослин, придатних до поширення в Україні з 2011 року по зо-
нах Лісостеп і Полісся. Висота рослин 90-92 см. Висота при-
кріплення нижніх бобів 13-15 см. Стебло темно-коричневе з 
рудим опушенням. Насіння овальне, жовте,  рубчик коричне-
вий, середній, овальний. Маса 1000 насінин 220-240 г. В на-
сінні міститься 42-43%  протеїну і 20-21%  жиру. Стійкий до 

ураження найбільш поширеними хворобами, а також до по-
нижених температур в період цвітіння та плодоутворення. 
Сорт рекомендується для вирощування в лісостепових райо-
нах України в основних посівах. Високі врожаї (3,5-3,7 т/га) 
може забезпечити з нормами висіву при широкорядному і ря-
дковому способах сівби 600-650 тис. схожих насінин на га за 
оптимальних строків сівби (початок травня). 
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Н.Ф.Григорчук, к.с.-г.н.,зав. лабораторії селекції сої  
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 

ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ СОЇ  
Селекційна робота по сої в Інституті олійних культур роз-

почата 20 років тому і ведеться по повній схемі. У нашому Ін-
ституті створені сорти сої різних напрямів та різних строків 
дозрівання, з підвищеним вмістом олії у насінні, високобілкові, 
з поліпшеними смаковими якостями, придатні для харчового 
використання. Але головна увага приділяється створенню со-
ртів, які характеризуються короткою тривалістю вегетаційного 
періоду (90-110 днів), призначених для вирощування у основ-
них посівах, коли необхідно створити умови раннього збиран-
ня сої або різко затягуються строки її посіву. Використання 
ранньостиглих сортів дозволяє вирощувати сою в якості стра-
хової, поукісної та пожнивної культури. Ці сорти менш вимог-
ливі до суми активних температур, стійкі до знижених темпе-
ратур у період проростання.  

Селекція сої ведеться традиційними методами (внутріш-
ньовидова гібридизація), без використання генетичних 
трансформацій. У результаті селекційної роботи в Інституті 
олійних культур створені і внесені до Реєстру сортів рослин 
України 8 сортів сої: Сонячна (1997р.), Спринт (2003р.), Офе-
лія (2003р.), Срібна (2003р.), Лара (2005р.), Седмиця (2005р.), 
Маша (2006р.), Шарм (2009р.).  

СОНЯЧНА – сорт сої зерно-кормового типу, формує ви-
сокий урожай у всіх зонах використання. Сорт відноситься до 
середньоранньостиглої групи, тривалість вегетаційного пері-
оду – 111-120 діб. Особливості сорту дозволяють проводити 
збирання врожаю у вересні без післязбирального штучного 
досушування насіння. Сорт технологічний у вирощуванні, при-
стосований до механічного збирання, висота прикріплення 
нижніх бобів – 13-15см, стійкий до посухи, вилягання рослин 
та розтріскування бобів. 

СПРИНТ – сорт сої придатний для вирощування на зер-
но, відрізняється підвищеною посухостійкістю. Сорт належить 
до групи дуже ранній, тривалість вегетаційного періоду 84 діб, 
є добрим попередником для всіх культур. Завдяки короткому 
вегетаційному періоду сорт може використовуватися у повто-
рних посівах, у основних посівах він дозволяє рано вивільня-
ти поля і своєчасно готувати їх під сівбу озимих колосових, як 
страхова культура (при пересівах), або коли різко порушують-
ся (затягуються) строки сівби. 

ОФЕЛІЯ – сорт сої з підвищеним вмістом олії у насінні до 
25%; відноситься до середньоранній групи, тривалість веге-
таційного періоду 118 діб. Особливості сорту дозволяють 
збирати врожай у вересні без застосування післязбирального 
штучного досушування насіння. Придатний для вирощування 
у всіх зонах країни. в польових умовах стійкий до основних 
грибних і бактеріальних хвороб. Сорт рекомендується для 
переробки на олію та макуху.  

СРІБНА - сорт харчового використання,  відноситься до 
середньої групи стиглості, тривалість вегетаційного періоду 
130 діб. Насіння сорту крупне, високий вміст білка, збалансо-
ваний за амінокислотами, низький вміст інгібітора трипсину у 
насінні, високі смакові якості зерна. Сорт технологічний у ви-
рощуванні, стійкий до вилягання та розтріскування бобів,  ба-
ктеріальними і вірусними хворобами уражується слабо. 

ЛАРА – сорт належить до ранньостиглої групи, з тривалі-
стю вегетаційного періоду – 95-110 діб. Сорт інтенсивного ти-
пу, відрізняється підвищеною насіннєвою продуктивністю, по-
сухостійкий, високотехнологічний у виробництві, висота при-
кріплення бобів – 15-18см. Високобілковий сорт, добре реагує 
на зрошення. Придатний для вирощування у всіх зонах.  

СЕДМИЦЯ – середньоранній сорт, тривалість вегетацій-
ного періоду – 100-120 діб. Пластичний, формує високі врожаї 
як у соходольних умовах, так і на зрошенні. Високотехнологі-
чний, характерною особливістю сорту є дуже високе прикріп-
лення нижніх бобів. Придатний для вирощування у всіх зонах 
країни. 

МАША – новий сорт сої зернового типу. сорт інтенсивного 
типу, відрізняється підвищеною насіннєвою продуктивністю та 
оптимальною тривалістю вегетаційного періоду. Пластичний, 
адаптивний до умов вирощування, стійкий до вилягання, хво-
роб та шкідників. Добре пристосований до механізованого 
збирання, є гарним попередником. 

ШАРМ – новий сорт сої з підвищеним вмістом олії у на-
сінні до 25% . Середньоранній з тривалістю вегетаційного пе-
ріоду – 115-117 діб. Посухостійкий, добре реагує на зрошен-
ня. Високотехнологічний у виробництві висота прикріплення 
нижніх бобів від поверхні ґрунту 14-15 см. Завдяки високому 
вмісту олії має високі смакові якості. Стійкий до вилягання та 
розтріскування бобів, Придатний для вирощування у всіх зо-
нах країни. Високопродуктивний, по даним Інституту експер-
тизи сортів рослин України урожайність в зоні Лісостепу скла-
ла 25,5 ц/га, у зоні Полісся – 19,6 ц/га. 

Сорти сої селекції ІОК на демонстраційному полігоні ФГ 
«Грига» Полтавської області у 2010 році сформували наступ-
ний врожай: Спринт – 2,0 т/га, Сонячна – 1,9 т/га, Седмиця – 
1,8 т/га, Шарм – 1,7 т/га, Офелія, Лара, Маша – 1,6 т/га. У ви-
робничих посівах ПП ЕНАФ «Мрія» Київської області урожай-
ність склала по сортам: Спринт, Маша, Лара – 3,0 т/га, Сед-
миця – 3,2 т/га, Шарм – 3,6 т/га, Сонячна – 4,0 т/га, Офелія – 
4,4 т/га.  

За останні роки селекціонери домоглися великих успіхів у 
створенні нових сортів. У 2007 році до державного сортови-
пробування передано скоростиглий сорт сої Галі з тривалістю 
вегетаційного періоду до 90 днів, у 2009р.- скоростиглий сорт 
сої харчового використання Дені, у 2010р. - сорт сої Рапсодія 
з підвищеним вмістом олії у насінні 24-25% . 

Скоростиглі сорти Галі і Дені при посіві у оптимальні стро-
ки дозрівають у другій – третій декадах серпня. В оптималь-
них умовах вони здатні формувати врожай до 3,0 т/га. За ре-
зультатами державного сортовипробування на 2011 рік сорт 
сої Галі призначений перспективним. 

У таблиці наведено середній урожай сортів за даними різ-
них сортовипробувальних дільниць за останні роки. 
ТАБЛИЦЯ 1. РЕЗУЛЬТАТИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СОРТІВ СОЇ 
СЕЛЕКЦІЇ ІОК НА ДІЛЯНКАХ СОРТОВИПРОБУВАНЬ 

Середній урожай, т/га Сорт 
2009 2010 2011 

Сортодільниця 

3,6 2,1  Хмельницький ДЦЕСР 
2,6 3,3  Первомайська ДСС 
2,0 3,0  Вінницький ДЦЕСР 
2,3 2,0  Полтавський 

Галі 

2,3 3,4  Кілійська ДСС 
 3,2 4,1 Вінницький ДЦЕСР 
 2,5 2,8 Полтавький ДЦЕСР 
 3,0 3,2 Первомайська ДСС 
 3,3 2,6 Кілійська ДСС 
  4,4 Кельменецька ДСС 
  2,8 Дніпрепетровький ДЦЕСР 

Дені 

  2,9 Констянтинівська ДСС 
У посушливі роки завдяки короткому вегетаційному пері-

оду вони здатні уникати посухи. Для сучасних сортів сої в 
умовах недостатнього зволоження, важлива підвищена адап-
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тивність – скорочення вегетаційного періоду та збільшення 
тривалості фази цвітіння, що призведе до уникнення одноча-
сного квітування при максимально високій температурі. 

Таким чином, створення нових сортів сої з високим потен-
ціалом продуктивності та підвищеною адаптивністю до умов 
недостатнього зволоження півдня України дозволить отрима-
ти більш високі та стабільні врожай у виробництві. 

5.3. НАСІННИЦТВО ЛЬОНУ 
УДК 633 521                                                           М.В.Слісарчук, к.с.-г.н., зав.відділу селекції і насінництва льону та ріпаку; 

 В.П.Динник, к.с.-г.н., п.н.с.; Є.І.Бойко, с.н.с.; ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААНУ» 

ВИРОБНИЦТВО БАЗОВОГО НАСІННЯ (ЕЛІТИ)                   
ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 

Льон олійний вирощується заради одержання насіння для 
виробництва олії, вміст якої в насінні від 38 до 47% в залеж-
ності від сорту і умов вирощування. Льняна олія є швидко ви-
сихаючою, тому вона широко використовується для виготов-
лення високоякісної оліфи, різних сортів лаків, леноліума, 
клейонок, непромокаючих тканин. Олія використовується та-
кож в миловарінні та інших галузях народного господарства. 

Льняну олію використовують в лікуванні хворих цукровим 
діабетом, ішемічною хворобою серця, порушення жирового 
обміну та інших захворювань. В складі льняної олії велика кі-
лькість ненасичених жирних кислот, вживання яких в раціоні 
людей понижує нагромадження холестерину в кровоносних 
судинах. Слиз, що утворюється при намочуванні насіння є лі-
кувальним засобом виразки шлунку, гастриту, колітів. 

Відходи переробки насіння на олію – макуха, цінний кон-
центрований корм для корів і молодняка великої рогатої ху-
доби і свиней. 

 У льону олійного відносно короткий вегетаційний період 
80-110 днів. Тому він швидко звільняє площу під посів озимих 
і ярих культур. Крім того, льон олійний єдина рослина серед 
сільськогосподарських культур із родини льонових  (Linacee 
L.), тому після нього можна висівати крім зернових культур, 
зернобобові, круп’яні, баштанні, картоплю і овочі. 

Таким чином можна стверджувати, що льон олійний є уні-
кальним попередником в сівозмінах Лісостепу і Полісся Укра-
їни. 

Важливим фактором підвищення врожайності і поліпшен-
ня якості продукції всіх сільськогосподарських культур і, в то-
му числі льону олійного, є сорт. Впровадження нових сортів 
льону олійного у виробництво в значній мірі залежить від 
оперативності виробництва елітного насіння в достатній кіль-
кості. В зв’язку з цим, актуальним є удосконалення технологі-
чних прийомів виробництва елітного і сертифікованого насін-
ня існуючих і перспективних сортів льону олійного. 

В ННЦ «Інститут землеробства НААН» виробництво еліт-
ного насіння перспективних і занесених до Реєстру сортів ро-
слин України здійснюється методом індивідуально-сімейного 
добору, який як правило складається з таких основних ланок: 
розсадник добору елітних рослин, розсадник випробування 
потомств, розсадник розмноження, ділянки супереліти і еліти. 

Вихідним матеріалом для закладки розсадника добору є 
насіння еліти чи супереліти вихідного сорту. 

В розсаднику добору рослини вирощуються при максима-
льно оптимальних умовах, для повної реалізації генетичного 
потенціалу кожної індивідуальної рослини. В розсаднику до-
бору проводяться фенологічні спостереження та вибракову-
ються не типові для сорту і уражені хворобами рослини. 

В фазу жовтої і повної стиглості проводиться індивідуаль-
ний добір типових для сорту рослин за ознаками: висота рос-
лин, кількість і крупність насіннєвих коробочок, морфологічна 
будова суцвіття (мітелки). Кількість відібраних індивідуальних 
рослин визначається обсягами виробництва і реалізації на-
сіння еліти. 

Відібрані рослини обмолочуються вручну, підраховується 
кількість насінин і зсипається в окремі пакети. 

РОЗСАДНИК  ВИПРОБУВАННЯ  ПОТОМСТВ  
Насіння кожної індивідуальної рослини, в залежності від 

його кількості висівається одним рядком довжиною 2 чи 3 м 
по 80-100 насінин на 1 погонному метрі рядка касетною марки 
СН-10 Ц-01 або ручною сівалкою. Ширина міжрядь 45 см. Ря-
док засіяний насінням індивідуальної рослини називається 
сім’єю або родиною. Через кожні 10 сімей висівається конт-
роль (стандарт) насіння еліти відповідного сорту. 

На протязі вегетаційного періоду в розсаднику випробу-
вань потомств проводяться фенологічні спостереження, за-
носяться в спеціальний польовий журнал для насінницьких 
посівів (Форма № 77). В журналі відмічаються основні періоди 
росту і розвитку рослин в порівнянні із стандартом, а саме да-
та сівби та з’явлення сходів, фази росту : ялинка, інтенсивний 
ріст, бутонізація, початок і кінець цвітіння, жовта і повна стиг-
лість, а також стійкість до вилягання і хвороб, які для обох 
ознак виражаються 5-ти бальними шкалами. 

Всі сім’ї, які відхилились за морфологічними ознаками від 
типовості сорту, а також ті, що за ознаками стійкості до хво-
роб і вилягання оцінені балами 2 і 3 – вибраковуються (вири-
ваються). Також вибраковуються родини, в яких з’явилась хоч 
би одна рослина нетипова для сорту. 

Для розпушування міжрядь і знищення бур’янів за період 
вегетації проводиться 2-3 разове рихлення культиватором з 
лапами-бритвами на глибину 3-5 см, а для знищення бур’янів 
в рядках,  в фазі «ялинка» застосовується  гербіцид 2М-4Х в 
дозі 0,6-1,0 кг/га. 

При повній стиглості сім’ї збираються малогабаритним 
комбайном марки НЕGЕ-125С, доочищаються і проводиться 
їх оцінка в порівнянні із стандартом за врожайністю, виповне-
ністю, формою та кольором насіння. Не типові за ознаками 
насіння і низьковрожайні сім’ї вибраковуються. Після брако-
вок, типове для сорту насіння окремих сімей, об’єднується в 
одну партію (один зразок). 

Про всі проведені роботи в розсаднику випробування по-
томств складається акт на роботи, проведені в первинному 
насінництві льону олійного відповідного сорту, який затвер-
джується керівником установи. 

Об’єднане насіння індивідуальних сімей, в наступному ро-
ці висівається в розсаднику розмноження. В розсадниках 
розмноження, супереліта і еліта прийоми вирощування льону 
олійного ідентичні і спрямовані на максимальне розмноження 
високоякісного насіння без сортових домішок, які зводяться 
до підбору попередника, обробітку грунту, удобрення, посіву, 
догляду за посівами, збирання та післязбиральної доробки 
насіння. 

В зв’язку з тим, що льон олійний в сівозміні єдина культу-
ра з родини льонових, його можна розміщувати по всіх попе-
редниках, але кращими з них є озимі і ярі зернові, багаторічні 
трави, зернобобові і інші. 

Після збирання попередника проводиться лущення стерні 
на глибину 6-10 см, а через 3-4 тижні після лущення поле 
орють плугами з передплужниками на глибину 20-25 см. 

При наявності в полі коренепаросткових бур’янів (пирій, 
осот, берізка, молочай) після відростання їх у фазі розетки і 2-
3 листки у пирію, обприскують гербіцидом Раундап з розраху-
нку 5-6 л/га. В зв’язку з цим, оранка проводиться в кінці вере-
сня – на початку жовтня. 

Ранньою весною, при дозріванні ґрунту проводиться бо-
ронування тяжкими або середніми боронами, а перед посівом 
(друга-третя декада квітня місяця) проводиться передпосівна 
культивація на глибину 5-6 см з одночасним боронуванням. 

Для нормального одержання врожаю під льон вносять до-
брива з розрахунку N15-20 P60 K45 кг/га діючої речовини. Фос-
форні і калійні добрива краще вносити під оранку, а азотні ве-
сною під культивацію. 

Льон олійний – культура раннього строку посіву. Практич-
но льон олійний потрібно висівати одночасно з ранніми зер-
новими і олійними культурами. Ранні посіви льону встигають 
добре розвинутись до появи шкідників (льняних бліх) і майже 
не уражуватись ними. Крім того, вони раніше дозрівають. 
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Для запобігання ураження посівів хворобами (фузаріоз, 
антракноз і інші), за 2-3 дні до сівби насіння протруюють пре-
паратами фунгіцидної дії. 

Як правило, льон висівають рядовим способом з міжряд-
дям 10-15см при нормі висіву 4-5 млн. схожих насінин, при 
масі 1000 насінин 7-8г - 35-40кг/га. Глибина загортання насін-
ня – 2-3см. При недостатній вологості ґрунту глибину збіль-
шують до 4-5см. Слідом за сівбою проводиться коткування кі-
льчасто-шпоровими котками. 

Для знищення двосім’ядольних і злакових бур’янів в фазі 
«ялинка», при висоті рослин 8-12см застосовують препарати 
зареєстровані для внесення на даній культурі. 

В період «бутонізація-цвітіння» в розсадниках розмножен-
ня, супереліта і еліта проводяться сортові прополювання (ви-
риваються рослини сорту за морфологією та забарвленням 
квіток). 

Збирання врожаю може бути одно- або двофазним. При 
однофазному збиранні льон скошується і обмолочується зер-
новими комбайнами при повній стиглості, вологість насіння 
складає 10-12% (Дозволяється десикація посівів при вологос-
ті 25-30% - без зниження схожості насіневого матеріалу).  

При двофазному збиранні стеблостій скошується у валки 
в фазі жовтої стиглості жатками ЖВН-6 чи ЖНС-6-12. Висота 
зрізу має бути 10-15см. Така висота стерні забезпечує швидке 
і рівномірне висихання валків до оптимальної вологості насін-
ня 10-12%. Висушені валки підбирають зерновими комбайна-
ми. Для обмолоту льону молотильний барабан регулюють в 
режимі 800-1000 обертів за хвилину. 

Потрібно зазначити, що при двофазному збиранні є висо-
ка ймовірність попадання валків в затяжну дощову погоду, що 
може призвести до різкого зниження якості насіння і навіть за-
гибелі його. Тому доцільно надавати перевагу прямому ком-
байнуванню при повній стиглості. 

Очистка насіння повної кондиції проводиться на очисних 
машинах СВУ-5Ф, СМ-4, ОС-4,5А, «Петкус гігант» К-531, «Пе-

ткус-селітра» К-218/1, у яких добре регулюється повітряний 
потік при очистці, та забезпечені вони відповідним набором 
решіт і трієрними циліндрами. Очищене насіння вологістю 10-
12% закладається на зберігання. 
ХАРАКТЕРИСТИКА  СОРТІВ  ЛЬОНУ  ОЛІЙНОГО  
СЕЛЕКЦІЇ  ННЦ  «ІНСТИТУТ  ЗЕМЛЕРОБСТВА  

НААН» 
БЛАКИТНО-ПОМАРАНЧЕВИЙ. Пізньостиглий, трива-

лість вегетаційного періоду 97-105 днів. Висота рослин 55-
65см. Квітка велика, відкрита, забарвлення пелюсток блакит-
не, забарвлення пиляків – голубе. Насіння жовте, маса 1000 
насінин 7,1-8,2г. Вміст олії в насінні – 42-45%. Урожайність – 
18-22ц/га. Рекомендований для вирощування в Лісостеповій 
частині і Поліссі України. До Реєстру сортів рослин України 
занесений з 2007 року. 

ЕВРИКА. До Реєстру сортів рослин України занесений з 
2004 року. Середньостиглий, тривалість вегетаційного пері-
оду – 86-91 день. Висота рослин – 50-55см. Врожайність на-
сіння – 15-18ц/га. Вміст олії в насінні – 44-48%. Квітка велика, 
відкрита, забарвлення пелюсток – синє, забарвлення пиляків 
– блакитне. Насіння коричневе, маса 1000 насінин – 7,1-7,9г. 
Відзначаються високою стійкістю до фузаріозного в’янення і 
вилягання. Рекомендований для вирощування в Лісостеповій 
частині і Поліссі України. 

СИМПАТИК. Середньостиглий, тривалість вегетаційного 
періоду 85-92 дні. Висота рослин – 65-72см. Стебло слабо 
розгалужене. Квітка середньої величини, забарвлення пелюс-
ток – рожеве, забарвлення пиляків – кремове. Насіння кашта-
нове, маса 1000 насінин – 5,1-6,0г. Вміст олії в насінні – 39-
41%. Урожайність 15-17ц/га. Рекомендований для вирощу-
вання в Лісостеповій частині і Поліссі України. До Реєстру со-
ртів рослин України занесений з 2007 року. 

Ю.Махно, Т.Товстановська, ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 

ВИРОЩУЄМО ЛЬОН ОЛІЙНИЙ! 
Льон олійний здавна вирощувався в Україні. До Великої 

Вітчизняної війни він займав близько 20% всіх посівних площ. 
З часом льон в Україні почав витіснятися зерновими культу-
рами. Але протягом останніх років в Україні зріс інтерес до ці-
єї культури, про що свідчить динаміка посівних площ. У 2011 
році посіви льону олійного в Україні склали 60,2 тис.га. 

Льон олійний можна вирощувати в усіх ґрунтово-
кліматичних зонах України завдяки біологічним властивостям 
та екологічній адаптованості. На сьогодні основні його посіви 
зосереджені в південних та східних областях (Дніпропетров-
ській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, АР Крим), хоча 
останніми роками площі під цією культурою збільшуються за 
рахунок областей центрального регіону. 

Льон олійний - безвідходна технічна культура багатосто-
роннього використання. Його назва з латинської мови пере-
кладається як «найкорисніший» і вона цілком виправдовує 
себе. 

Лляна олія перевершує інші олії за властивістю швидкого 
висихання з утворенням міцної плівки, яка захищає від вологи 
та корозії. Швидковисихаюча лляна олія знаходить застосу-
вання в багатьох галузях промисловості: у лакофарбовій для 
виробництва високоякісної оліфи, яка 
застосовується в суднобудуванні, в жи-
тловому та промисловому будівництві; 
для виробництва лаків, антикорозійних 
покриттів, лінолеуму, оліфи, замазки; а 
також в поліграфічній, електротехнічній, 
шкіряно-взуттєвій, миловарній, паперо-
вій та інших галузях промисловості. Фа-
рби, одержані на лляній оліфі, є етало-
ном якості та надійності. 

Вживається лляна олія і в їжу. Почи-
наючи з 60-х років минулого століття 
розпочався рух за використання нату-
ральних харчових продуктів без консер-
вантів, смакових добавок та барвників. 
Дослідженнями останніх років виявлені 

надзвичайні лікувальні та профілактичні властивості лляної 
олії, зумовлені високим вмістом лінолевої (Омега-6) і ліноле-
нової (Омега-3) кислот, які не синтезуються в організмі і від-
носяться до вітамінів групи F. Це має значну цінність для ви-
користання у фармакології, косметиці та медицині. Лляна олія 
сприяє зниженню рівня холестерину в крові, покращує обмін 
білків та жирів, застосовується для профілактики атероскле-
розу, регулює артеріальний тиск, знімає спазми кровоносних 
судин і перешкоджає утворенню тромбів, істотно знижує ри-
зик серцево-судинних захворювань, а також алергічних реак-
цій. Препаратами, виготовленими на основі лляної олії, успі-
шно лікують опіки і запалення шкіри. Запатентовано космети-
чні засоби та дерматологічні композиції, які включають лляну 
олію. 

Лляна макуха є цінним високобілковим компонентом для 
виробництва комбікормів, її використовують для відгодівлі ху-
доби, особливо молодняку. При заводському виході олії 
35,7% отримують 57% макухи, або 62,5% шроту. 

Насіння льону не втрачає своїх харчових властивостей 
упродовж трьох років і широко використовується в країнах сві-
ту як добавка до різних сортів хліба, обсипання кондитерсь-

ких виробів. Також насіння льо-
ну з давніх часів широко засто-
совують як медичний засіб для 
приготування відварів. Врахо-
вуючи екологічну ситуацію та 
стан здоров’я населення Украї-
ни, введення лляної олії у по-
всякденний раціон харчування 
було б дуже доцільним. 

На сьогодні основним про-
дуктом у галузі вирощування 
льону олійного є його насіння. 
Стебла ж у переважній більшо-
сті не мають збуту і прямо в по-
лі заорюються або спалюються. 
Але соломка льону олійного 
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має велику цінність. Вона містить понад 50% целюлози, що 
дає можливість використовувати її для виготовлення паперу і 
картону. У середньому з кожного гектара посівів льону можна 
отримати до 300 кг паперової сировини. Волокно придатне 
для виготовлення мішків, шпагату, брезенту, парусини. 

Льон - гарний звуко- і теплоізолятор. Різні відходи 
(залишки соломки, звільненої від лубу) знаходять 
застосування для упаковки, виготовлення термоізоляційних 
плит, які використовуються в житловому будівництві. 
Пресуючи лляну кострицю в суміші з торф'яною крихтою, 
отримують брикети, які можна використовувати як паливо для 
обігріву дачних будиночків, оранжерей та інших приміщень з 
пічним опаленням. Коробочки льону після обмолоту насіння ви-
користовуються в якості сировини для вироблення 
фурфуролу і активованого вугілля. 

Таким чином, комплексне використання всіх елементів 
рослини льону просуває льон олійний в число найцінніших 
сільськогосподарських культур. 

Незважаючи на досить широкий спектр застосування 
льону олійного, підприємства Україна поки що не виявляють 
значного інтересу до його переробки, хоча з урахуванням 
кліматичних умов Україна володіє достатнім потенціалом для 
розвитку виробництва даної альтернативної олійної культури. 

На сьогодні льон олійний – в значному ступені експортна 
культура. Внутрішня його переробка незначна. У поточному 
сезоні було вивезено 27,0 тис. тонн (проти 21,01 тис. тонн в 
2009-2010 рр.). Основними покупцями українського льону є 
такі країни як Бельгія, яка імпортувала 8659 тонн льону, Поль-
ща - 4286 тонн, Литва - 2945 тонн, Німеччина - 2048 тонн, Іта-
лія - 1542 тонни. За прогнозами, у 2012р. експортний потенці-
ал льону олійного складе 30 тис. тонн 

Основними продуктами переробки льону олійного є лляна 
олія, макуха і шрот. Але на внутрішньому ринку України не-
має достатнього досвіду у використанні лляної олії, як за кор-
доном, що не стимулює його виробництво. Макуха ж льону 
використовується приватним сектором лише в регіонах виро-
бництва даного продукту. 

В Україні льон переробляють лише поодинокі компанії. 
Основними переробниками льону є такі підприємства, як ТОВ 
"Факторія" і ВАТ "Ніжинський жировий комбінат". Обсяги пе-
реробки льону українськими підприємствами протягом остан-
ніх кількох років зросли. Так, в 2009-2010 рр. українськими 
підприємствами було перероблено 8045 тонн льону, а в 2010-
2011 рр. - 14 тис. тонн. 

Для льону характерні високі ціни як на внутрішньому, так і 
на світовому ринках у порівнянні з іншими олійними культу-
рами, тому привабливі ринкові ціни на насіння льону також є 
однією з основних причин, що сприяють поширенню посівних 
площ. У 2010-2011 рр. середня експортна ціна на український 
льон знаходилася на рівні 572 USD/т. Ринкова ціна товарного 
насіння льону олійного в Україні 2011 року коливалася від 
3200 грн./т до 4250 грн./т. 

Пояснюється це також і високою економічною ефективніс-
тю цієї культури. Висока олійність (45-50%) та потенційна 
врожайність (2,0-2,5 т/га) роблять його високорентабельною 
культурою, дуже цікавою для виробників. При середній вро-
жайності 1,5 т/га рентабельність вирощування льону олійного 
складає 87,0% а у соняшника (за даними Держкомстату 
2010р.) - 64,7%. 

Льон олійний також має ряд переваг у вирощуванні. Він є 
одним з кращих попередників для більшості сільськогоспо-
дарських культур і не обмежує розміщення у сівозміні інших 
олійних культур за відсутністю загальних патогенів.  

Сівба у ранні строки (березень-квітень) дозволяє більш 
ефективно використовувати осінньо-зимові запаси ґрунтової 
вологи. Він може бути також незамінною страховою культу-
рою у випадку загибелі озимих культур.  

Завдяки короткому вегетаційному періоду (80–100 діб) 
сільгоспвиробники мають можливість проводити збирання та 
одержувати прибуток від продажу цієї культури вже у кінці ли-
пня - на початку серпня. Льон олійний не вилягає, не обсипа-
ється, що дає змогу господарствам у першу чергу зібрати зе-
рнові, а потім льон. Відсутність у степовій зоні України спе-

цифічних шкідників і хвороб дозволяє майже не застосовува-
ти інсектициди та фунгіциди.  

За останні роки різко змінилися кліматичні умови у бік по-
тепління, у зв’язку з чим вирощування льону олійного стає 
дуже актуальним, особливо у південних та східних областях 
України. Посухостійкість льону зумовлюється розвитком ко-
реневої системи, її безперервним ростом у глибину майже до 
кінця вегетації, що дає змогу рослинам засвоювати вологу пі-
сля цвітіння з більш глибоких шарів ґрунту й краще витриму-
вати посуху в порівнянні з іншими ярими культурами. Тому, 
введення в сівозміну такої культури як льон олійний може бу-
ти чудовою альтернативою соняшнику, який сьогодні став 
предметом серйозних зловживань виробників. 

Агротехніка вирощування льону олійного нескладна. 
Льон олійний у сівозміні висівають після зернових культур, 

зернобобових, баштанних, картоплі, кукурудзи на зелений 
корм та інших просапних культур, після яких поле залишаєть-
ся чистим від бур’янів. Ефективне розміщення льону по пару. 
Не рекомендується  висівати льон після соняшнику, хрестоц-
вітих, суданської трави, льону. 

На попереднє місце його слід повертати не раніше ніж че-
рез 5-7 років, щоб уникнути ураження хворобами та шкідни-
ками. 

Основний обробіток грунту здійснюють за системою по-
ліпшеного зябу. Одразу за збиранням попередника стерню 
лущать на глибину 6-8 см. За появи сходів бур’янів поле об-
робляють культиваторами з одночасним боронуванням. У бо-
ротьбі з коренепаростковими бур’янами (осотом польовим, 
молочаєм) ефективним є поєднання обробітку грунту леміш-
ними плугами з використанням гербіцидів. Після відростання 
бур’янів у фазі розетки (4-5 листків) їх обприскують гербіци-
дом Раундап у дозі 4-6 л/га. 

У кінці вересня - на початку жовтня поле орють на глибину 
22-25 см з обов’язковим вирівнюваннямя. Якщо зяб з осені не 
вирівняли, тоді рано навесні його боронують. Але після вес-
няного вирівнювання швидко втрачається волога в посівному 
шарі грунту. На вирівняному з осені полі проводять передпо-
сівну культивацію на глибину 5-6 см. 

На формування однієї тонни насіння льон олійний витра-
чає 55-65 кг азоту, 10-25 кг фосфору та 40-45 кг калію. 

Найбільшу кількість елементів мінерального живлення він 
потребує від початку сходів до цвітіння. Критичним періодом 
живлення льону азотом є період від фази ялинки до бутоніза-
ції. Але надлишкове азотне живлення у цей час може спричи-
нити вилягання рослин. 

Потреба у фосфорі різко виражена з перших днів вегетації 
і триває до кінця дозрівання, але найінтенсивніше – від буто-
нізації до утворення насіння. 

Потреба в калії приблизно така сама, як у фосфорі, але 
грунти в зонах промислового вирощування льону олійного, 
зазвичай, багаті на калій, тому нестачі в ньому рослини не 
відчувають. Кращі грунти – чорноземи та каштанові. 

Найефективнішим є застосування добрив із внесенням їх 
під основний обробіток грунту та під час сівби в рядки з роз-
рахунку N45-60P60. На ґрунтах з недостатнім вмістом калію вно-
сять K45. Внесення 40-50 кг/га суперфосфату в рядки одноча-
сно з висіванням насіння збільшує його врожайність на 2-3 
ц/га. 

Якість посівного матеріалу значною мірою забезпечує ви-
сокий врожай льону олійного. Для висівання використовують 
чистосортне, з високою енергією проростання й схожістю, по-
вновагове насіння. Гарантувати високу врожайність насіння 
можуть лише поля, засіяні насінням першої або другої репро-
дукцій. Посівний матеріал подальших репродукцій значно 
знижує урожай та олійність. 

Висівати льон як холодостійку культуру можна за першої 
змоги виходу в поле. Насіння проростає за температури плюс 
6°С, однак для дружних сходів грунт має прогрітися до 10-
12°С. Сходи з’являються на 5-7 день після сівби і здатні ви-
тримувати короткочасні приморозки до мінус 3-4°С. Льон 
олійний слід висівати відразу після закінчення сівби ранніх 
ярих культур. У південних регіонах це кінець березня-початок 
квітня. Запізнення з висівом призводить до зниження врожаю 
на 2,2-2,8 ц з гектара. 
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Оптимальним способом сівби льону олійного 
є рядковий висів з шириною міжрядь 15 см, що 
забезпечує необхідні умови для розвитку рос-
лин. Глибина загортання насіння льону як дріб-
нонасінної культури - 3-5 см. Норма висіву 4,0-
4,5 млн. шт./га схожого насіння або 30-40 кг/га. В 
умовах кращого зволоження норму висіву збі-
льшують до 5-6 млн. шт./га. Необхідною умовою 
для одержання рівномірних і дружніх сходів є 
висівання у вологий шар грунту з одночасним 
прикотковуванням. 

У зв’язку з повільним ростом рослин льону 
до фази бутонізації необхідно дбати про чистоту 
посівів. Засміченість може призвести до сильно-
го пригнічення рослин льону бур’янами, тому у 
фазі ялинки ефективним засобом є обробка по-
сівів баковими сумішами страхових гербіцидів 
(залежно від видового складу бур’янів), такими 
як Лонтрел, Кросс, Базагран, Фюзілад, Пік, Агри-
токс та ін. 

На сьогодні льон олійний слабо уражується 
хворобами та ушкоджується шкідниками. Доці-
льність використання хімічного захисту рослин 
льону визначається порогом шкідочинності популяції шкідни-
ків та ступенем ураження ними. 

З хвороб небезпечними є фузаріоз, антракноз, борошниста 
роса. Джерелом інфекції є насіння, яке уражується спорами 
грибів, хворі рослини, післязбиральні рослинні рештки та 
грунт. Ураження насіння спорами грибів відбувається у період 
збирання та обмолоту. У сівозміні льон потрібно повертати на 
те саме поле не раніше, ніж через 5-7 років. Важливі профіла-
ктичні заходи: ретельне очищення насіння, сівба в оптимальні 
строки. За 2-3 місяці до сівби насіння протруюють препарата-
ми Вінцит, Вітавакс, Агросил та іншими. 

Основні шкідники льону: синя льонова блішка, совка-
гамма, льонова плодожерка, луговий метелик. Особливо не-
безпечними для рослин є льонові блішки. При чисельності 10-
15 особин на 1 кв. м. посіви обробляють одним з таких препа-
ратів: Базудін (1,5-2,0 л/га), Карате Зеон 050SC (0,1-0,15 
л/га), Децис (0,3 л/га), БІ-58 новий (0,5-0,9) л/га. 

Крім традиційних хімічних обробок зменшити пошкоджен-
ня можна ранніми строками сівби, дотриманням просторової 
ізоляції посівів (не менше 2 км) від полів, де його вирощували 
в попередньому році, знищенням бур’янів, раннім післязбира-
льним лущенням стерні та зяблевою оранкою льоновищ. 

Період збирання льону припадає на кінець липня - поча-
ток серпня, тобто збігається із зерновими жнивами. Але кон-
куренції між культурами не виникає, тому що льон може по-
стояти до закінчення зернових жнив, насіння з його коробочок 
не обсипається, стебла не вилягають. 

Стиглість посівів визначається побурінням коробочок, 
опаданням листя. Якщо коробочку струснути, насіння в ній 
торохтітиме. 

Чисті від бур’янів посіви збирають прямим комбайнуван-
ням, а забур׳янені – зі скошуванням у валки. До скошування 
приступають, коли дозріє 75% коробочок, на цю пору воло-
гість насіння становить 20-25%. Висота скошування - 12-15 
см. За сприятливих умов валки висихають протягом п’яти-
семи днів. Льон косити важче, ніж колосові через присутність 
у стеблах волокна, тому різальні елементи треба замінити на 
нові й добре їх відрегулювати. 

Льон – культура з незакінченим типом вегетації, тож за 
дощової погоди можуть відростати пагони:в цьому разі треба 
застосовувати десикацію препаратами Баста, за 5-10 днів до 
збирання, або Пурівел, за десять-чотирнадцять днів до зби-
рання. 

Підбирають та обмолочують валки, коли вологість зни-
зиться до 12%. Зниження вологості насіння до 8-10% приз-
водить до значного їх травмування. Перед обмолочуванням 
перевіряють герметизацію комбайна, щоб не було втрат на-
сіння. Швидкість обертання барабана повинна бути в межах 
800-1300 об./хв. Зазори між бичами барабану і планками деки 
на виході – 2-3 мм. Доцільно на місце нижнього жалюзійного 
решета встановити решето з продовгуватими отворами за-
вширшки 4 мм. 

Під час збирання може виникати проблема утилізації по-
жнивних решток, адже стебла льону містять волокно, тому в 
процесі збирання можуть утворюватися довгі тріпані «коси». 
Їх важко загорнути в грунт, крім того, вони повільно розкла-
даються. Щоб уникнути таких труднощів, перед оранкою по-
трібно використовувати важкі дискові борони, а за потреби – 
повторити дискування у взаємноперпендикулярних напрям-
ках. Обмолочений льон негайно очищують і просушують. Во-
логість засипаного в зерносховище насіння не може переви-
щувати 10 відсотків. 

Висока врожайність льону олійного можлива тільки на по-
лях високої культури землеробства та при ретельному до-
триманні технології вирощування. Велике значення має також 
вибір сорту. 

На сьогодні в Реєстрі сортів рослин України зареєстрова-
но 15 сортів льону олійного, з яких 8 - селекції Інституту олій-
них культур НААН, що складає 53,3%. 

Науковцями Інституту олійних культур створено конвеєр 
сортів льону олійного з різними періодами вегетації для всіх 
зон України, які є більш конкурентоспроможними проти сортів 
закордонної селекції за урожайністю, олійністю та стійкістю 
проти хвороб. 
ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУ-
ТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН 

Сорт 

Рік внесен-
ня в Реєстр 
сортів рос-
лин України 

Вегетаційний 
період, діб 

Висота 
рослин, 
см 

Урожай-
ність, 
т/га 

Олійність, 
% 

Маса 
1000 

насінин, 
г 

Вміст ліно-
ленової ки-
слоти,%  

Південна 
ніч 2001 

88-90 
середньо-
стиглий 

52-55 1,7-1,8 44,0-46,0 7,9-8,2 
63,1 

Дебют 2001 
84-86 

ранньостиг-
лий 

57-58 1,7-1,9 46,0-47,0 7,6-8,0 
68,1 

Айсберг 2001 
86-88 

середньо-
стиглий 

54-57 1,8-2,0 47,0-49,0 7,7-8,0 
68,2 

Орфей 2002 87-89 сере-
дньостиглий 55-58 1,9-2,0 47,0-48,0 7,8-8,0 64,6 

Золотис-
тий 2005 

95-103 
пізньостиг-

лий 
60-65 2,0-2,3 48,0-50,0 8,0-8,3 

70,8 

Водограй 2009 
85-88 

середньо-
стиглий 

55-60 2,0-2,5 49,0-51,0 7,2-7,5 
71,0 

Крім загальної характеристики, кожний сорт має свої від-
мітні сортові особливості:  

ПІВДЕННА  НІЧ  – національний сорт-стандарт. Квітка 
велика, забарвлення пелюсток синє, насіння коричневе. Ви-
сокостійкий проти посухи, що дозволяє отримувати гаранто-
вані врожаї навіть за несприятливих погодних умов. 

ДЕБЮТ  –ранньостиглий, що дозволяє на 5-7 діб раніше 
розпочати збирання, а також сіяти цей сорт у північних та за-
хідних областях України. Квітка фіолетова, насіння яскраве 
темно-коричневе. Вирізняється дружністю дозрівання, має 
компактний кущ. 

АЙСБЕРГ  - сучасний комерційний сорт з чіткою маркер-
ною ознакою – «зіркоподібною» білою квіткою, насіння корич-

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СОРТІВ 
РОСЛИН УКРАЇНИ НА 2011 р.

Сорт Установа-оригінатор

Дебют ІОК, Україна

Південна ніч ІОК, Україна

Айсберг ІОК, Україна

Орфей ІОК, Україна

Золотистий ІОК, Україна

Славний ІОК, Україна

Ківіка ІОК, Україна

Водограй ІОК, Україна

Еврика ІЗ, Україна

Симпатик ІЗ, Україна

Блакитно-
помаранчевий

ІЗ, Україна

Віра Херсон, Україна

Надійний
Агрофірма      

„Землеробець”, 
Україна

Лірина Німеччина

ВНІІМК 620 Росія

Співвідношення сортів льону 
олійного селекції Інституту 

олійних культур та сортів інших 
установ

13,3%

33,3%

53,4%
Селекція ІОК

Інші установи

Іноземна
селекція
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неве. Вирізняється стійкістю проти фузаріозного в’янення. Ре-
комендується для вирощування в зонах з підвищеним інфек-
ційним фоном (600-700 мм опадів на рік). 

ОРФЕЙ  – завдяки високій рентабельності виробництва 
користується великим попитом у споживача. Квітка блакитна, 
насіння коричневе. Дає стабільно високі врожаї в усіх грунто-
во-кліматичних зонах. 

ЗОЛОТИСТИЙ  - завдяки більш тривалому вегетаційному 
періоду може використовуватися у конвейєрі сортів під час 

жнив. Маркерна ознака - «золотавий» колір верхівок рослин. 
Забарвлення пелюсток біле, насіння жовте. Підвищена маса 
1000 насінин полегшує очищення насіння при доробці. 

ВОДОГРАЙ  – новий сорт. Квітка блакитна, насіння кори-
чневе. Високий вміст ліноленової кислоти в олії забезпечує 
високу якість лляної олії, а висока олійність значно підвищує 
рентабельність виробництва завдяки збільшенню виходу олії 
з гектара. 

5.4. НАСІННИЦТВО ГІРЧИЦІ 
В.М.Журавель, к.с.-г.н.; ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ГІРЧИЦІ ОЗИМОЇ 

На сьогодні значення гірчиці в 
Україні постійно зростає і викликає 
значний інтерес у сільгоспвиробни-
ків. Це обумовлено високою рента-
бельністю її виробництва (до 100%), 
наявністю ринку збуту – в основному 
експорт через незначні об’єми вітчи-
зняної переробки (до 7%) та цілим 
рядом біологічних особливостей.  

Насамперед гірчиця – це: 
• джерело високоякісної рослинної 

олії та гірчичного порошку; 
• висока ліквідність на ринку; 
• вища, у порівнянні з іншими куль-

турами, рентабельність виробництва; 
• посухостійка культура, здатна витримувати приморозки; 
• цінний сидерат та корм; 
• добрий попередник – фітосанітар у сівозмінах; 
• відновне джерело енергії (дизельне пальне, високоенерге-

тична сировина для теплогенераторів). 
Із 100 кг гірчичного насіння – 95% корисна продукція: 

23–24 кг олії гірчичної харчової, 5 кг олії для виготовлення 
ефірної олії, 50 кг макухи для гірчичного порошку, 15 кг маку-
хи на корм тваринам, 2,5 кг лушпиння для палива 

Гірчична макуха – концентрований корм: 22,93% азо-
тних речовин, 24,07% білку, 6,5% олії, 30,8% безазотних екст-
рактних речовин, 1,04% клітковини, 8,68% золи, 11,46% води. 

Переробкою насіння гірчиці в Україні займаються; ОАО 
„Ніжинський ЖК”; Чернігівської обл.; ООО „Одеський МЕЗ”, 
м.Одеса; підприємство „Кронос”, м.Чернігів; ООО „Факторія”, 
м. Донецьк. 

Переробка насіння гірчиці на біодизель для  використання 
у своєму господарстві розпочата ООО „Укрбіоенергія”, Запо-
різької обл. 

ГІРЧИЦЯ  ЯК  СИДЕРАЛЬНА  КУЛЬТУРА  ТА  
ЗЕЛЕНИЙ  КОРМ  

  Застосування гірчиці на зелене добриво дає можливість 
не лише підвищити врожайність та якість вирощеної продук-
ції, а й збагатити родючість ґрунтів, що позитивно впливає не 
тільки на баланс органічної речовини, але і на фітосанітарний 
стан посівів, сприяє підвищенню біологічної активності ґрун-
тів, посилює процеси мінералізації та гуміфікації органічної 
речовини і приводить до накопичен-
ня поживних речовин у ґрунтах.   

Рослини гірчиці позитивно впли-
вають на ґрунт. Могутня коренева 
система збагачує його органічною 
речовиною. Стрижневі корені добре 
дренують важкі солонцюваті ґрунти 
на глибину до 160 і більше см. Гірчи-
ця – одна з небагатьох рослин, здат-
них засвоювати фосфор з малодо-
ступних форм і збагачувати ним 
ґрунт. Це рослина-фітомеліорант, 
тому що її кореневі і пожнивні залиш-
ки пригнічують розвиток багатьох 
хвороб, збудники яких живуть у ґрун-
ті. Застосування гірчичних сидератів 
дає можливість компенсувати значну 
частку біологічних форм та мінера-

льних фосфорно-калійних добрив. Гірчи-
ця озима через значну зелену масу (до 
300 ц/га) є цінним сидератом. Її сіють в 
ранні строки, а заробляють у ґрунт у фазі 
цвітіння-утворення перших стручків.   

У зеленому кормі, що готують до по-
чатку цвітіння, міститься 3,0% протеїну 
та 3,5% вуглеводів. Він за своїми показ-
никами не поступається бобовим культу-
рам. 

ОСОБЛИВОСТІ  СЕЛЕКЦІЇ   
В Інституті олійних культур НААН 

проводиться ефективна робота з селек-
ції гірчиці. Авторський колектив працює 

над проблемами пов’язаними зі створенням нових сортів гір-
чиці, що характеризуються стабільною і високою врожайністю 
у різних умовах вирощування, відмінністю, однорідністю та 
високою модифікаційною мінливістю за показниками якості 
насіння. 

Перспектива належить насамперед озимому типу гірчиці 
сизої, впровадження якої у виробництво дає можливість 
більш раціонального використання посівних площ з урахуван-
ням погодно-кліматичних умов України. 

Попередні дослідження вказують на потенціал урожайно-
сті 3,0–3,5 т/га та олійності до 50%. Добір за показниками ви-
сокої зимостійкості (80-90%) та якості насіння дозволить 
впровадити у виробництва нові сорти озимої гірчиці, які здатні 
конкурувати з однією з найбільш продуктивних олійних куль-
тур – озимим ріпаком, особливо на півдні України.  

В останні роки агрокліматичні умови південного регіону 
стали критичними для вирощування ярого типу гірчиці. Вже у 
період сходів та початку вегетації спостерігаємо високі тем-
пературні показники у повітрі та на поверхні ґрунту (до 40 °С), 
зниження відносної вологості повітря (до 30%), тривалий пе-
ріод (40–50 діб) відсутності продуктивної вологи, що призво-
дить до одержання нерівномірних сходів та унеможливлює 
нормальне формування генеративної системи рослин.  

Гірчиця озима є добрим страховим фондом для сільгосп-
виробника, який не мав можливості провести своєчасний по-
сів озимого ріпаку із-за відсутності вологи у ґрунті чи за інших 
обставин, що забезпечило б своєчасне одержання сходів та 

підготовку рослин до зими. Гірчицю 
озиму висівають після озимого ріпа-
ку – 5–20 вересня залежно від регіо-
ну. Рослини добре використовують 
період осінньої вологи, тому до на-
стання сталих морозів формують 
розвинений корінь до 90 см, корене-
ву шийку 8 мм та 7-10 листків. 
СОРТИ  ГІРЧИЦІ  СЕЛЕКЦІЇ  

ІНСТИТУТУ  ОЛІЙНИХ  
КУЛЬТУР  НААН  

Треба зазначити, що селекціо-
нерами нашої установи вперше в 
Україні були створені сорти гірчиці 
озимої, що успішно вирощуються в 
Криму та різних областях України –  
Одеській, Миколаївській, Запорізь-
кій, Дніпропетровській, Хмельниць-
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Рис.1. Співвідношення видів корисної в гірчичному на-
сінні (%): 1- олія; 2- олія для виготовлення гірчичного 
ефіру; 3- макуха для гірчичного порошку; 4- макуха на 
корм тваринам; 5- лушпиння для палива; 6- інше.  
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кій, Кіровоградській та ін. 
СОРТ  ГІРЧИЦІ  ОЗИМОЇ  НОВИНКА  – ПЕРШИЙ  

СОРТ  ОЗИМОГО  ТИПУ  В  УКРАЇНІ  

Сортова популяція складається з рослин трьох типів: 1) гі-
рчичного, 2) перехідного, 3) новогірчичного.  

Рослини гірчичного типу мають властиву для B.Junicea 
морфологію і архітектоніку. Висота рослин 170–220 см, кіль-
кість гілок першого порядку 6–12. Плід – стручок з 12–20 насі-
нинами. Маса 1000  насінин – 3,4–3,8 г. Загальна зимостій-
кість сорту на рівні 81%.  Тривалість вегетаційного періоду – 
278–280 днів. Урожайність насіння 2,4–2,8 т/га, олійність – 
45,8% , вміст ефірної олії (ефірність) 0,78–0,80%, технологіч-
ний.  Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2004 року 

СОРТ ГІРЧИЦІ ОЗИМОЇ АННУШКА 
Сорт призначений для виробництва харчової олії та гірчи-

чного порошку, створений шляхом гібридизації із подальшим 
індивідуально-родинним добором. Це однорічна трав’яниста 
рослина заввишки 160–200 см. Тривалість вегетаційного пе-
ріоду – 280 днів. Середня врожайність насіння – 3,0 т/га, олій-
ність насіння – 45%, вміст ефірної (алілової) олії – 0,7%, маса 
1000 насінин – 2,8–3,0 г. Сорт стійкий проти вилягання рослин 
і обсипання насіння, середньо стійкий проти хвороб і шкідни-
ків.  Сорт Аннушка рекомендований до вирощування в степу 
та лісостепу України. 

СОРТ ГІРЧИЦІ ОЗИМОЇ ВЕНЕРА 
Сорт створений шляхом гібридизації із подальшим індиві-

дуально-родинним добором. Це сорт кормового використан-
ня, характеризується великою об’ємністю та високою кількіс-
тю зеленої маси, він також придатний для виробництва хар-
чової олії та гірчичного порошку. Гірчиця Венера – однорічна 
трав’яниста рослина заввишки 180–220 см. Тривалість веге-
таційного періоду – 290 днів, середня врожайність насіння – 
2,7 т/га, олійність насіння – 45%., вміст білку – 13,2%, ефірної 
(алілової) олії – 0,7%, маса 1000 насінин – 2,8–3,0 г. Сорт 
стійкий проти вилягання рослин і обсипання насіння, серед-
ньо стійкий проти хвороб і шкідників. Сорт Венера рекомен-
дований до вирощування в степу та лісостепу України. 
ТЕХНОЛОГІЯ  ВИРОЩУВАННЯ  ТА  ЗБИРАННЯ   

ГІРЧИЦІ  ОЗИМОЇ  

Місце у сівозміні. Гірчицю озиму розміщують у сіво-
зміні після тих культур, які дозволяють добре підготувати 
ґрунт, проте ідеальним попередником є пар. Кращі попере-
дники, крім пару Чорний пар на протязі весняно-літнього пері-
оду підтримують у чистому вигляді. По мірі проростання бу-
р'янів проводять культивації на глибині 8-10, 6-8 см. При за-
соренності поля кореневищними бур'янами пар обробляється 
культиваторами після появи сходів бур'янів. Не рекоменду-
ється вирощувати її після культур родини капустяних, а також 
після соняшнику. Вона є чудовим попередником для зернових 
культур. Повернення гірчиці на попереднє місце у сівозміні 
можливе не раніше, ніж за 4 роки. 

Обробіток ґрунту. Гірчиця вимагає високоякісного об-
робітку ґрунту, тому його підготовка повинна спрямовуватися 
на накопичення вологи, прискорене розкладання рослинних 
рештків для знищення збудників хвороб, знищення бур’янів та 
створення вирівняного та вологого шару ґрунту на глибині за-
гортання насіння. 

Коли гірчицю озиму планують висівати по чорному пару, 
то проводять зяблеву оранку з наступним весняним вирівню-
ванням культиваторами та боронами на глибину 8–10 см. 
Протягом весняно-літнього періоду підтримують чистоту поля, 
при необхідності поєднуючи внесенням гербіциду. З метою 
збереження вологи у посівному шарі ґрунту останню культи-
вацію на глибину 4–5 см закінчують не пізніше  2–3 декад до 
посіву. Після зернових попередників проводять поверхневий 
обробіток ґрунту, передпосівну – тільки упоперек чи по діаго-
налі запланованого напрямку сівби. 

Удобрення. Гірчиця вибаглива до наявності в ґрунті 
поживних речовин. На формування 1 тонни насіння вона спо-
живає 55-60 кг азоту, 20-30 кг фосфору та 35-60 кг калію. Но-
рми мінеральних добрив визначають за результатами ґрунто-
вої діагностики. За низької забезпеченості ґрунту азотом і фо-

сфором оптимальна доза основного добрива на чорноземах і 
каштанових ґрунтах - N60P60 кг д.р. на гектар. Калійні добрива 
вносять на полях з низьким вмістом обмінного калію чи на 
ґрунтах легкого гранулометричного складу в дозі К40 кг д.р. на 
гектар. Органічні добрива вносять під попередника. Фосфор-
но-калійні добрива необхідно вносити під основний обробіток 
ґрунту, а азотні – у весняне підживлення, як до початку веге-
тації по мерзлоталому ґрунті, так і в більш пізні строки.  

Внесення значних доз азоту перед сівбою не допускаєть-
ся, тому що це призводить до значного переростання рослин 
восени і до часткової або повної загибелі їх під час зимівлі. 

Сівба. Для запобігання пошкодження посівів гірчиці шкід-
никами та ураження хворобами необхідно перед висівом об-
робити насіння плівкоутворюючими речовинами з викорис-
танням препаратів для протруювання насіння: круїзер, кос-
мос, чинук, хінуфур, тощо.  

Строки сівби гірчиці озимої є одним із найважливіших 
елементів агротехніки її вирощування, яка проводиться в оп-
тимальні строки 5-25 вересня (одночасно з озимими колосо-
вими), після посіву озимого ріпаку.  

Спосіб сівби. Найкращим способом висівання гірчиці є 
звичайний рядковий, з шириною міжрядь 15 см. Для насінни-
цьких посівів, а також на забур’янених полях використовують 
широкорядний висів, з шириною міжрядь 45-70 см.  

Норма висіву – 1,0-1,2 млн. шт. схожих насінин на гектар 
при суцільному посіві, а при широкорядному – 0,8-1,0 млн. шт. 
схожих насінин на гектар. Глибина загортання насіння стано-
вить 2-3 см. При пересиханні верхнього шару ґрунту глибину 
загортання насіння можна збільшити до 4-5 см. При цьому 
норма висіву повинна бути  збільшена на 10-15%. Перед та 
після сівби проводять коткування. Загущення посівів призво-
дить до слабкого розвитку рослин, що значно погіршує їх зи-
мівлю. 

Догляд за посівами. При утворенні ґрунтової кірки 
ефективним прийомом є до сходове боронування легкими зу-
бовими боронами. На широкорядних посівах гірчиці восени та 
весною після внесення добрив проводять культивацію між-
рядь. Льодову кірку у разі необхідності руйнують кольчато-
шпоровими котками.  

Знищення бур’янів на посівах гірчиці проводять застосо-
вуючи гербіциди, дозволені до використання в Україні. Хоча 
посіви гірчиці є конкурентоздатними до бур’янів, при високій 
забур’яненості посівів необхідним є внесення страхових гер-
біцидів селективної дії у фазу розетки, таких, як: фуроре су-
пер, лонтрел; лонтрел гранд, пантера, ф´юзилад форте, тарго 
супер, селект.  

Захист рослин. Якщо з будь-яких причин насіння не 
було протруєне до висіву, то за наявності більше 3 жуків хре-
стоцвітої блішки на 1 м2 посіви обробляють інсектицидами: Бі-
58 новий, децис, децис форте, ф’юрі тощо.  

Проти стеблового, капустяного, насіннєвого приховано-
хоботників, квіткогризу, ріпакового пильщика, капустяної по-
пелиці слід застосовувати тіодан, децис, ф’юрі, Бі-58 новий, 
фастак та ін. 

Збирання. Гірчицю можна збирати як прямим комбай-
нуванням, так і роздільним способом. Пряме комбайнування 
проводять на чистих від бур’янів посівах за вологості насіння 
12-15%. У разі роздільного збирання посіви скошують у валки 
при вологості насіння 25-30%. Підбирання валків проводять 
при вологості насіння 10-12%. Збирання краще проводити у 
ранішні і вечірні години.  

Післязбиральне дороблення насіння. Насіння гі-
рчиці, що надійшло на тік, підлягає первинному очищенню. 
При підвищеній вологості насіння сушать методом активного 
вентилювання. За відсутності сушарок активного вентилю-
вання насіння сушать на відкритих майданчиках. Після дове-
дення вологості насіння до 9% проводять вторинне очищен-
ня. Насіння вологістю 8-9%  закладають на тривале зберіган-
ня. Для короткочасного зберігання допускається вологість не 
вище 12%. Збільшення посівних площ під такою перспектив-
ною культурою як гірчиця обумовлено незначними затратами, 
високим коефіцієнтом розмноження, що дозволяє господарс-
твам за рахунок рентабельності отримувати значні прибутки. 
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6.1. НАСІННИЦТВО РІПАКУ
УДК 633.85:631.526.3                                                       О.П.Волощук, д.с.-г.н., І.С.Волощук, к.с.-г.н., Р.Ю.Косовська, аспірант 

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААНУ 

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО 
ВІТЧИЗНЯНОЇ Й ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ПРИ ВИРОЩУВАННІ 

В УМОВАХ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ 
У формуванні експертного потенціалу вітчизняного агро-

промислового виробництва велике значення мають планомі-
рні заходи з подальшого нарощування виробництва насіння 
олійних культур. 

Ріпак, як ніяка інша культура, має перспективи в Україні з 
розширення площ його вирощування і вирішення проблеми 
забезпечення країни рослинними жирами та високобілковими 
кормами. Варто відзначити, що за  останнє десятиріччя ця 
культура значно зміцнила свої позиції на міжнародному ринку 
олії та жирів і досягла високого рівня ринкової ціни [1 – 5].  

Для впровадження у сільськогосподарське виробництво 
до Реєстру сортів рослин України включена достатня кількість 
сортів  та гібридів як відчизняної, так і іноземної селекції, які 
різняться за своїми господарсько-цінними ознаками і мають 
широкий спектр народногосподарського застосування [6 – 9].  

Більшість сортів, що культувуються в нашій країні, відзна-
чаються підвищеною врожайністю, високим виходом олії та 
вмістом протеїну, доброю пристосованністю до умов вирощу-
вання. Це в переважній більшості двонульові, безерукові та 
низькоглюкозинолатні сорти, продукція (олія) яких придатна 
на харчові цілі, а макуха без обмежень згодовується різним 
видам худоби і птиці. 

Відповідно до регіональної програми виробництва олійних 
культур на 2011 – 2015 рр. у Львівській області спостерігаєть-
ся  збільшення посівних площ, урожайності та валових зборів 
насіння ріпаку озимого (табл. 1). 
1. ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА РІПАКУ ОЗИМОГО ДО  2015 РР. (ВСІ 
КАТЕГОРІЇ ГОСПОДАРСТВ) 

Рік Показники 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Площа, тис.га 42,3 35,8 35,5 35,6 35,7 35,7 
Валовий збір, тис. 
т 97,2 107,0 110,0 117,5 121,4 125,0 

Урожайність, т/га 2,3 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 
Якщо у структурі посівних площ 2009 р. ріпак займав част-

ку 1,8%, то в 2010 р. – 3,5%, а у 2012 р. – 4,0%. 
Під урожай 2012 р. по Львівській області посіяно 47,4 тис. 

га, що на 11,6 тис. га, або 32,4% більше порівняно з 2011 р. 
(35,8 тис. га) (табл. 2).  
2. СОРТОВИЙ СКЛАД ПОСІВІВ РІПАКУ ОЗИМОГО ПО ЛЬВІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ ПІД УРОЖАЙ 2012 РОКУ 

Площа посіву віт-
чизняних сортів 

Площа посіву 
іноземних сортів Сортовий склад посівів, % Загальна 

площа 
посіву, 
тис. га 

Насінни-
цький 
посів, 
тис. га тис. га % тис. га % вітчизняні іноземні 

47,4 46,5 5,2 11,2 37,0 79,5 

Черемош 
(3,9%), Дангал 
(3,5%), Дембо 
(1,7), Чемпіон 

України (1,3%), 
Дема (0,7), Чор-

ний велетень 
(0,1), Свєта 

(0,04). 

Таурус (8,8%), 
Вісбі (8,7%), 
НПЦ-9800 

(8,0%), Екзотік 
(6,5%), Ексел 
(4,1%), Артус, 
Ексагон, Нель-

сон (4,%). 

Із посіяної площі 47,4 тис.га - 46,5 тис.га становлять на-
сінницькі посіви.  

За останні роки сортовий асортимент області на 79,5% 
забезпечений іноземною селекцією, зокрема сортами: Таурус 
– 8,8%, Вісбі – 8,7%, НПЦ –9800 – 8,0%, Екзотік – 6,5%, Ексел 
– 4,1%, Артус, Ексагон, Нельсон – по 4%. Із вітчизняних сортів 
найбільшу площу займають сорти Івано-Франківського Інсти-
туту АПВ: Черемош – 3,9%, Дангал – 3,5%, Дембо – 1,7% та 
ННЦ “Інститут землеробства НААН”: Чемпіон України – 1,3%. 

Тому, завданням наших досліджень було встановити пе-
ревагу іноземних сортів і гібридів над вітчизняними за продук-
тивністю та якістю продукції. 

Досліди проводилися в лабораторії насіннєзнавства Ін-
ституту сільського господарства Карпатського регіону НААН 
на сірих опідзолених легкосуглинкових грунтах. Орний шар 
яких характеризувався слідуючими агрохімічними показника-

ми: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,9%, рН сольової витяжки 
(потенціометричний метод) – 4,8, гідролітична кислотність (за 
Каппеном-Гільковицем) – 2,91 мг екв./100 г ґрунту, вміст ру-
хомого фосфору і калію (за Кірсановим) – 98 і 87 мг на 1 кг 
ґрунту, лужногідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 89 мг 
на 1 кг ґрунту. 

Агротехніка вирощування культури загальноприйнята у 
зоні.  

РЕЗУЛЬТАТИ  ДОСЛ ІДЖЕНЬ  
 Західна частина Лісостепу належить до помірно теплої, 

достатньо зволоженої кліматичної зони, оскільки суми темпе-
ратур повітря понад 100С тут сягають 2300 - 26000С, а ГТК за 
той самий період дорівнює 1,5 – 1,8. Перехід від одного сезо-
ну до іншого відбувається досить повільно [10, 11].  

Погодні умови зимового періоду 2010 – 2011 рр. були ха-
рактерними для нашої зони і характеризувалися глибоким 
промерзанням грунту, невеликим сніговим покривом, частими 
відлигами в чергуванні з морозами та утворенням льодової 
кірки. Однак витримана  агротехніка, яка базувалася на біоло-
гії сортів дозволила повністю зберегти посів, тому перезимів-
ля рослин була високою і становила 83,5 – 89,2%. Слід відмі-
тити, що перезимівля сортів Івано-Франківського Інституту 
АПВ порівняно з сортами фірми Лємбке була вищою  на 2,2 – 
4,0%. 

Тривалість вегетаційного періоду залежно від сорту ста-
новила 312 – 317 діб. 

За період вегетації ріпак уражувався грибними та бактері-
альними хворобами. Із грибних хвороб найпоширенішими бу-
ли: альтернаріоз, пероноспороз, фомоз, сіра й біла гнилі. Пе-
роноспорозом і альтернаріозом рослини уразилися восени, 
цьому сприяли погодні умови осіннього сезону. У весняний 
період, після відновлення вегетації даної культури, активно 
пробуджувалися шкідливі патогени, які зимували на рослинах 
або в грунті. Сприятливими для розвитку пероноспорозу були 
погодні умови квітня, які підсилили розвиток даного патогена. 
Ураженість рослин у фазу бутонізації на сортах та гібридах 
становила від 1,5 до 21,2%, а у фазу цвітіння  - 4,0 до 33,5%. 
Найменший розвиток даного збудника відмічено на сортах: 
Черемош (4,0%), Титан (5,0%), Дембо (8,8%). Волога погода у 
третій декаді червня дала поштовх до стрімкого розвитку аль-
тернаріозу. Найбільше ураження даним захворювання  спо-
стерігалося на гібриді НПЦ 9800 (47,0%). 
3. НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПОСІВНА ЯКІСТЬ СОРТІВ І ГІ-
БРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО  

Урожайність насіння Посівна якість насіння 
Сорт, гіб-
рид 

Установа 
оригінатор т/га ± до конт-

ролю 
маса 1000  
насінин, г 

енергія  
проростання, 

% 
лабораторна 
схожість, % 

Атлант 
(контроль) 

Інститут 
олійних 
культур 
НААН 

3,30 - 3,32 90 96 

Дангал 3,63 0,33 3,04 88 92 
Дема 3,55 0,25 3,33 90 93 
Дембо 3,51 0,21 3,91 91 96 
Черемош 

Івано-
Франківсь-
кий інсти-
тут АПВ 3,68 0,38 4,00 93 98 

 середнє 3,60 - 4,49 90 94 
Tаурус 3,14 -0,16 3,10 89 93 
Артус  3,21 -0,09 3,33 91 97 
Tитан 3,18 -0,12 3,42 92 97 
НПЦ-9800 

Фірма “Лє-
мбке” Ні-
меччина 

3,22 -0,08 3,55 90 95 
 середнє 3,26 - 4,35 91 96 
НІР 05  0,10 - 0,1 4,5 2,3 

Реакція сортів і гібридів ріпаку озимого на умови вирощу-
вання обумовила отримання врожайності на рівні 3,18–3,68 
т/га. У сортів вітчизняної селекції зокрема Івано-Франківського 
інституту АПВ вона була вищою порівняно із зарубіжними гіб-
ридами на 0,34 т/га, а з сортом Атлант Інституту олійних куль-
тур НААН на 0,30 т/га (табл. 3). Добра адаптивність та плас-
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тичність сортів Дембо, Дема, Дангал, Черемош сприяла фор-
муванню найвищої врожайності 3,51 – 3,68 т/га. 

Внаслідок великої кількості опадів 136,8 мм (норма 102 
мм) в період формування та дозрівання насіння маса 1000 
насінин коливалася від 3,10  до 4,0 г, різниця між сортами 
становила 0,9 г.  Енергія проростання та польова схожість 
були високими, відповідно 88 – 93 % і 92 – 97%. 

Найбільш цінними показниками якості насіння ріпаку ози-
мого є його олійність та жирно-кислотний склад, які 
обумовлені генетично. Проте під впливом погодних умов, 
зокрема сонячної інсоляції та вмістом вологи в грунті, а також 
застосуванням агротехнічних заходів (живленням рослин) ці 
показники можуть змінюватися. 

Дані табл. 4 підтверджують, що за вмістом жиру в насінні 
переважна кількість сортів і гібридів забезпечили практично 
однакові показники 43,02 – 44,10%, що в межах найменшої 
суттєвої різниці (НІР05 0,29). Дещо вищою олійністю характе-
ризувалися сорти Титан (44,10%), Атлант (43,95%), НПЦ 9800 
(43,81%).  
4.  ХІМІЧНИЙ СКЛАД НАСІННЯ СОРТІВ  І ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИ-
МОГО 

Вміст ненасичених жирних кислот, % 
Сорт, гібрид 

Олій-
ність, 

% 
паль-
міти-
нова 

пальмі-
тролеї-
нова 

стери-
нова 

олеї-
нова 

ліно-
лева  

ліно-
ленова 

ейко-
зенова 

еруко-
ва  

Глюко-
зинола-
ти, мк-
моль/г 

Атлант (ко-
нтроль) 43,95 5,57 0,46 0,15 51,03 24,57 16,59 1,54 0,09 23,10 

Дангал 43,13 5,09 0,85 0,38 59,99 21,45 10,41 1,71 0,16 21,84 
Дема 43,48 4,94 0,89 0,49 61,77 19,87 10,70 1,26 0,08 23,10 
Дембо 43,02 5,32 0,59 0,35 62,71 19,58 10,69 0,70 0,06 18,96 
Черемош 43,35 6,36 0,68 0,22 60,11 21,98 9,44 0,92 0,28 12,12 
Таурус 43,48 5,86 0,68 0,33 55,93 23,31 12,55 1,18 0,16 19,80 
Артус  43,83 6,04 0,38 0,15 61,38 20,89 11,29 0,26 0,11 15,20 
Титан 44,10 5,12 0,70 0,61 55,21 23,60 12,83 1,74 0,19 23,70 
НПЦ-9800 43,81 4,99 0,79 0,30 57,02 22,44 12,82 1,49 0,15 17,94 
НІР05 0,29 0,15 0,13 0,07 0,57 0,17 0,19 0,30 0,03 0,37 

Із жирно-кислотного складу найбільш цінною для людини 
є вміст лінолевої кислоти, яка відіграє надзвичайно важливу 
позитивну роль у фізіологічних процесах організму. Зокрема, 
як відмічає Мазур В.О. [12] ця кислота є необхідним компоне-
нтом мембран і незамінним суперником холестерину. Для олії 

підвищеної якості її вміст повинен бути понад 30% від загаль-
ної суми жирних кислот. Ліноленова кислота нестабільна і 
легко окислюється. Тому, селекціонери ставлять завдання її 
зменшення  до 4 – 5%. Переважно ці кислоти у вирощуваних 
сортах і гібридах знаходяться в межах 20 – 25 і 8 – 10 відсот-
ків. 

Аналізуючи одержані експериментальні дані за цими 
показниками нами відмічено, що найвищий вміст лінолевої 
кислоти спостерігався в сорту Атлант – 24,57% і гібриду Ти-
тан – 23,60%. Порівняно високим він був і в гібридів Таурус та 
НПЦ 9800, відповідно 23,31 і 22,44%. За вмістом ліноленової 
кислоти ці  ж сорти характеризувалися також високим його 
показником 12,82 – 16,59%.      Вміст ерукової кислоти і 
глюкозинолатів у всіх сортів і гібридів відповідав вимогам ГДК 
і був мінімальним.  

Отже, в грунтово-кліматичних умовах західної частини Лі-
состепу кращі адаптивні, продуктивні властивості та 
показники якості насіння забезпечують сорти вітчизняної 
селекції. Використання у виробництві сортів Черемош, Дан-
гал, Атлант дозволяє одержати вищу на 0,30 – 0,34 т/га 
середню врожайність насіння порівняно з іноземними гібри-
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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НААНУ 

КОНТРОЛЬ ЗА РОСЛИНАМИ ОЗИМОГО РІПАКУ                  
ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ В ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ                     

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
В останні роки ріпак приваблює товаровиробників стабільно 

високою ціною і постійним стійким попитом. Але ще 10 років тому 
про цю олійну рослину в Сумській області вели розмову як про 
«екзотичну» культуру таку, що при перезимівлі майже завжди 
втрачала свою життєздатність. 

Як свідчать багаторічні дослідження Інституту сільського гос-
подарства Північного Сходу НААН, біологічна основа врожаю 
озимого ріпаку закладається з осені і залежить, від таких 
факторів як підготовка ґрунту, забезпечення рослин пожив-
ними речовинами, норм висіву і особливо від строків сівби. 

Найкраще перезимовують рослини з розеткою в 6-8 
справжніх  листків. Посіви озимого ріпаку пізніх строків сівби, 
які не пройшли фази загартування гинуть при мінусових тем-
пературах від 6 до 8°С. Найбільш уразлива частина в ріпаку - 
коренева шийка, тому рослини найкраще перезимовують за 
наявності снігового покриву та коли вона знаходиться не вище 
рівня поверхні ґрунту. Добре загартовані рослини витримують 
зниження температури на рівні кореневої шийки до мінус 18-
19°С. При добре розвиненій розетці листків і не ущільненому 
сніговому покриві шаром в 10-15 см, вони витримують корот-
кочасне зниження температури до -25...-30°С. Рослини з 
недостатньо розвиненою кореневою шийкою, що не пройшли 
загартування (розетка - 2-4 листки) гинуть при температурі 
мінус 10-12°С.  

Озимий ріпак під урожай 2012 року в області висіяний на 
площі 17,2 тис. га. Хоча метеорологічне припинення цьогоріч-
ної осінньої вегетації відбулося 15 жовтня (на 11 днів раніше 

середньобагаторічного показника), за період листопада-
грудня місяця відбувалося неоднократне її відновлення. Умо-
ви при яких рослини ріпаку, на момент припинення осінньої 
вегетації, отримали суму активних температур представлені в 
таблиці: 

Строк сівби Сума активних t>50C Запаси вологи в шарі ґрунту 0-20 см на 
момент сівби, мм 

10.08 1151 32,4 
20.08 922 26,6 
30.08 719 21,4 
10.09 576 19,3 

Для успішної перезимівлі рослини озимого ріпаку повинні 
набрати не менше 8000С активних температур та (за умов 
нормального вологозабезпечення) сформувати 8-10 справж-
ніх листків і діаметр кореневої шийки 8-10 мм.  

Стан посівів даної культури на теренах області на час 
припинення вегетації був наступним:  

• добрий (56% від загальної площі посіву) – це рослини оп-
тимального строку сівби - 15-20 серпня, нормально розвинені 
(висота рослин 12-15 см, сформована розетка з 8-10 справж-
ніх листків, діаметр кореневої шийки – 8-10 мм) рослини доб-
ре укорінені – довжина центрального кореня 30 см і більше з 
оптимальною і рівномірною густотою не менше 80 рослин на 
1 м2 для сортів та 50 – для гібридів). Вміст розчинних цукрів у 
головці кореня, в залежності від сорту-гібриду складає 21,7-
23,4%, відповідно, при нормі 23-25%. Для таких посівів, за 
умови снігового покриву висотою від 10 см, критичною темпе-
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ратурою на глибині залягання головки є мінус 
18-20°С; (рис. 1) 

• задовільний (34% від загальної площі посі-
ву) – висота рослин близько 10 см, сформо-
вана розетка з 6 справжніх листків, діаметр 
кореневої шийки – 5-6 мм, довжина централь-
ного кореня менше 30 см (допускається зрід-
женість 10-15%). Вміст розчинних цукрів у го-
ловці кореня, залежно від сорту чи гібриду 
складає 20,0-21,8%, відповідно. Для таких ро-
слин критична температура на глибині заля-
гання головки є мінус 13-15°С за умови наяв-
ності снігового покриву висотою від 10 см, в 
умовах цьогорічної осені – це рослини допус-
тимих строків сівби  (25-30 серпня); (рис. 2) 

• слабкий і зріджений (10% від загальної 
площі посіву) – рослини пізніх строків сівби 
(перша декада вересня і пізніше), у фазі двох-
чотирьох справжніх листків, висота рослин 
менше 10 см, діаметр кореневої шийки менше 
3-5 мм, рослини слабо укорінені, сходи по-
шкоджені та зріджені на 25% і більше, корене-
ва шийка винесена над поверхнею ґрунту на 1 
см і більше. Вміст розчинних цукрів у головці 
кореня, в залежності від сорту-гібриду складає 
19,2-20,0%, відповідно. (рис. 3) Також до да-
ної групи слід віднести і посіви занадто ранніх 
строків сівби (перша декада серпня), які до 
входження в стан зимівлі переросли (висота 
рослин 20 см і більше, більше 10 справжніх 
листків, діаметр кореневої шийки 13-20 мм, 
вміст розчинних цукрів у головці кореня на рі-
вні 19,0-19,4%. Для таких посівів критичною 
температурою на глибині залягання головки є 
мінус 8-10°С за умови нещільного снігового 
покриву висотою від 10 см. (рис. 4) 

Одним із найнебезпечніших чинників зи-
мового періоду є, звичайно, низькі негативні 
температури. Стійкість до їхнього впливу в рослин називаєть-
ся морозостійкістю і коливається залежно від сорту та стану 
рослин, а також від перебігу метеорологічних умов. Результат 
перезимівлі залежить від сили морозу, генетичних особливо-
стей сорту, а також умов, що пом'якшують дію стресового 
чинника. Передусім, це товщина снігового покриву, глибина 
промерзання ґрунту та поступове зниження температури.  

За умов нестійкої погоди в зимовий період, коли відлиги 
змінюються морозами і випадають дощі, можливе утворення 
на посівах ріпаку такого негативного явища, як льодяної кірки. 

Вони бувають висячі, притерті до 
ґрунту, вмерзлі в ґрунт, а ще різ-
ної товщини та тривалості заля-
гання. Рослини за тривалого пе-
ребування під притертою льодя-
ною кіркою пошкоджуються, а іно-
ді й повністю гинуть в результаті 
порушення газообміну в тканинах. 
Причому, якщо хоча б частина ли-
стків вільна від льоду, пошко-
дження рослин буває меншим.  

Визначити стан рослин озимо-
го ріпаку, рівень їхньої перезимівлі 
ще до відновлення вегетації мож-
на завдяки моніторингу посівів, ді-
агностики їхньої життєздатності в 
зимові місяці. В зв'язку з цим, у 
кожному господарстві потрібно 
розробити систему діагностичних 
заходів для визначення стану ро-
слин озимих культур за етапами 
зимівлі, щоб оцінити життєздат-
ність посівів і розробити заходи 
догляду за ними. Наприкінці осені, 
після припинення вегетації рос-
лин, слід провести підготовчі ро-
боти, які полегшать догляд за по-
сівами в зимовий період та підви-
щать достовірність даних щодо 
життєздатності посівів озимих 
культур. Під час огляду полів у 
трьох-п'яти найтиповіших місцях 
посіву треба виділити ділянки 
майбутнього відбору проб рослин 
(монолітів) і позначити ці місця ві-
хами. Ділянки мають бути достат-
ньо віддалені від лісосмуг, скирт 
соломи, трубопроводів тощо. 

Водночас бажано відібрати проби рослин для проведення 
біометричного аналізу: підрахувати густоту рослин на 1 м2, кі-
лькість розвинутих пагонів, вторинних коренів, заміряти висо-
ту рослин та глибину розміщення головки кореня. За допомо-
гою цих методів встановлюється ступінь пошкодження посівів 
та життєздатність рослин на різних етапах перезимівлі.  

Для визначення життєздатності рослин методом монолітів 
з посівів озимих культур у місцях, позначених з осені віхами, 
вирубують моноліт ґрунту розміром 30х30 см, завтовшки 
15 см так, щоб у нього потрапили рослини з двох суміжних 

 
 

Рис. 1. Добрий розвиток рослин ріпаку озимого 

  

  
Рис. 2. Задовільний розвиток рослин ріпаку 
озимого 

Рис. 3. Слабкий розвиток рослин ріпаку  
озимого 

Рис. 4. Перерослий посів ріпаку озимого  
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рядків. Якщо немає снігового покриву, відбирати та транспор-
тувати моноліти слід особливо обережно, бо замерзлі росли-
ни дуже ламкі й легко пошкоджуються, а в дні, коли темпера-
тура повітря нижче -14...-16°С, зразки відбирати не слід, тому 
що рослини можуть отримати додаткові пошкодження і ре-
зультат може бути не достовірним. Моноліти викладають у 
дерев'яні ящики відповідних розмірів, прикривають брезен-
том, мішковиною чи іншим теплоізолювальним матеріалом і 
переносять у тепле приміщення з температурою 5-10°С для 
розморожування. На кожен моноліт оформляють своєрідну 
довідку, в якій зазначають найменування культури, сорт, на-
зву попередника, площу й номер поля, дату висіву. Обов'яз-
ково вказують температуру повітря під час взяття зразка, гли-
бину снігового покриву, наявність, товщину й характер льодя-
ної кірки. Ящики з монолітами прикривають зволоженою міш-
ковиною чи іншим повітропроникним матеріалом і залишають 
до повного відтавання (зазвичай для цього потрібно одну-
півтори доби). Коли моноліти відтануть, їх переносять у теп-

ле, добре освітлене приміщення з температурою 17-20°С. Ро-
слини поливають, підтримуючи достатню вологість ґрунту не 
допускаючи його пересихання. Через десять днів проводять 
попередню оцінку життєздатності рослин, а через 15-20 днів – 
остаточну, вираховуючи життєздатність рослин в процентно-
му співвідношенні. 

Але в зв`язку з частою зміною екстремальних зимових 
явищ погоди даний метод не дає достатньо швидкої оцінки 
стану рослин. В Інституті сільського господарства північного 
Сходу НААН розроблений метод прискореного відрощування 
та оцінки життєздатності рослин озимого ріпаку. Він був ви-
пробуваний і впроваджений у виробництво протягом останніх 
трьох років. Цей метод за короткий (вже на 3-4 добу) термін 
дозволяє за характером відростання меристемної тканини у 
вологому середовищі визначити достовірний відсоток життє-
здатних рослин озимого ріпаку. За результатами багаторічних 
досліджень похибка для даного методу не перевищувала 2-
3%. 

С.В.Волошенко, Н.П.Граніца, Л.І.Григорова, УКРНДІОЖ НААНУ 

ПРОБЛЕМА ВАЖКОВІДОКРЕМЛЮВАНИХ БУР’ЯНІВ                   
У НАСІННІ РІПАКУ 

На сучасному етапі розвитку людства в результаті підви-
щення попиту на виробництво альтернативних видів палива 
(біодизелю) з одного боку та отримання високобілкових пожи-
вних комбікормів для тварин з другого, збільшилися обсяги 
обробляння  однієї з олійних культур – ріпаку. Але через зни-
ження культури землеробства відбулося підвищення засміче-
ності полів різними видами бур’янів. Не дивлячись на заходи, 
що проводяться з метою боротьби з бур’янами, які полягають 
у хімічному оброблянні полів пестицидами (гербіцидами), в 
агроценозах польових культур сформувався змішаний мало-
річно-багаторічний тип засміченості. [1] Наслідком цього про-
цесу може бути потрапляння насіння різноманітних бур’янів у 
насіння основної культури, в насіння ріпаку, під час збирання 
врожаю. 

За своїми морфологічними ознаками насіння деяких 
бур’янів дуже схоже з насінням ріпаку, внаслідок чого їх важко 
відокремлювати від насіння основної культури. Такі бур’яни 
називаються важковідокремлюваними бур’янами ріпаку. Згід-
но з літературними даними до важковідокремлюваних 
бур’янів ріпаку відносять: підмаренник чіпкий, круглець мете-
льчатий, щетинник сизий, склероції білої гнилі, талабан 
польовий, щирицю звичайну. [2,3] 

Однією з найскладніших задач в агросировинній лабора-
торії є розділення основної культури від важковідокремлюва-
них бур’янів ріпаку під час розбирання насіння з метою визна-
чання вмісту сміттєвої і олійної домішок згідно з  
ГОСТ 10854,  ДСТУ 4966. 

Насіння важковідокремлюваних бур’янів ріпаку під час ре-
тельного дослідження має цілий ряд відмінностей, що зазна-
чені нижче, які необхідно ураховувати в процесі розбирання 
насіння. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСІННЯ  ОСНОВНОЇ  
ОЛ ІЙНОЇ  КУЛЬТУРИ  

РІПАК (Brassica napus olifera) – різновид трав’янистих ро-
слин, що відноситься до родини хрестоцвітих. Рослина одно-
річна, холодостійка, потребує достатньої кількості вологи та 
збагачений ґрунт. У ріпаку розрізняють озимі та ярові форми. 

Морфологічні ознаки ріпаку. [4] 
Плід – вузький прямий або злегка зігнутий стручок, який 

розташований під прямим або тупим кутом по відношенню до 
стебла довжиною 6 – 12 см, шириною 0,4 – 0,6 см. По довжині 
стручка проходить плівчаста перетинка, яка закінчується у 
безнасіннєвому носику. У стручку 25 – 30 насінин округло – 
шароподібної форми. Насіння дрібне, маса 1000 штук насінин 
складає 2,5 – 5 г у ріпаку ярового та 4 – 7 г у ріпаку озимого. 

Розмножується ріпак насінням. Фізико-технічна характе-
ристика насіння озимого і ярового ріпаку наведена в таблиці 
1. 

ТАБЛИЦЯ 1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСІННЯ 
ОЗИМОГО І ЯРОВОГО РІПАКУ 

Показники Ріпак озимий Ріпак яровий 

Розміри, мм Крупнорозмірні, діа-
метр 2,5-2,75 

Середнє- і дрібнорозмір-
ні, діаметр 2,0-1,2 

Форма Округла Неправильна шароподі-
бна, рідше округла 

Колір оболонки 
Матовий темно-бурий, 
у недозрілих темно-
червоний 

Чорно-сірий або темно-
коричневий, у недозрілих 
червоно-коричневий 

Поверхня оболонки під час до-
слідження  

неозброєним оком 
у разі збільшення в 20–40 разів 

 
 

Гладка 
Крапко-ямкова 

 
 

Гладка 
Крапко-ямкова 

 ХАРАКТЕРИСТИКА НАСІННЯ  
ВАЖКОВІДОКРЕМЛЮВАНИХ  БУР ’ЯНІВ  РІПАКУ  
ПІДМАРЕННИК ЧІПКИЙ – однорічна зимуюча рослина. [5] 
Морфологічні ознаки підмаренника чіпкого. 
Плід – горішок. Форма горішка бочкоподібна з бокової 

сторони, зі спинки – шароподібна. Плодовий шов розташова-
ний у виїмці на брюшці. Форма шва овальна. 

Поверхня плоду крапко-вугрувата, вкрита невеликими ще-
тинками, які в основі мають невеликі бородавки. Щетинки, як 
правило, світло-сірого кольору, тому окрас горішків зі щетин-
ками сірувато-коричневий, іноді зеленуватий, без щетинок – 
більш темний. 

Насіння яйцеподібної форми, з волокнистими краями, ши-
роко закруглені, з вузькою виїмкою, різко звужені в короткі че-
решки. Поверхня насінини дрібнокрапкова. Має коричнево-
бурий окрас. На внутрішній стороні насіння розташована ши-
рока виїмка. 

Довжина насіння 1,75 - 3 мм, ширина 1,25 - 2,25 мм, тов-
щина 1,5 - 1,75 мм. Маса 1000 штук насіння - 3,25 г. 

КРУГЛЕЦЬ МЕТІЛЬЧАТИЙ – ярова однолітня рослина, 
яка може розвиватися як і зимуюча. Відноситься до родини 
хрестоцвітих. [5] 

Морфологічні ознаки. Рослина 30 - 60 см висотою. Плід - 
горішкоподібний стручечок, однонасінний, сірого або чорно-
сірого кольору. Насіння широкоеліптичне, широкозакруглене, 
виїмчасте, на довгих черешках. Має жовтий окрас. Цвіте у 
травні - липні, плодоносить в червні - вересні.  

ЩЕТИННИК СИЗИЙ – ярова однорічна рослина.[6] 
Морфологічні ознаки. Рослина 4 – 50 см висотою, в основі 
більш-менш розгалужена. Колоски на коротких ніжках, одно-
квіткові, яйцеподібні, близько 3 мм довжиною, що оточені ше-
рехатими жовтими або рудуватими щетинками, які переви-
щують колосок в 2 – 3 рази. Квіткові луски біля плодів 
хрящуваті, тупі, ззовні ясно-попереково-зморшкуваті. На одній 
рослині утворюється близько 3 – 4 тис. насінин. Розмножу-
ється насінням. 

Насіння – зернівка, яйцеподібно-овальної форми, розмі-
ром 2–2,75*1,65–1,75*1,0 мм. 
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СКЛЕРОЦІЇ БІЛОЇ ГНИЛІ [3] 
Склеротиніоз (біла гниль) вражає широкий спектр рослин. 

Біла гниль може вражати рослини на будь-якій стадії, включ-
но сходи, зрілі рослини та зібраний врожай. Патогеном скле-
ротиніозу є Sclerotinia sclerotiorum. 

Симптоми: на уражених ділянках спочатку з’являються 
темно-зелені або коричневі просякнуті водою місця, які з ча-
сом можуть стати блідими. Утворюються щільні білі пухнасті 
міцелії, рослина починає в’янути та в кінцевому випадку гине. 
Структури (склероції), що вижили, утворюються ззовні на 
вражених ділянках рослин та в середині в центральній поро-
жнині стебла. 

Склероції – тверді, чорні, несиметричні за формою, в ос-
новному 3 – 4 мм. 

ТАЛАБАН ПОЛЬОВИЙ – невисока трав’яниста однолітня 
рослина з родини хрестоцвітих. [7] 

Морфологічні ознаки талабану польового. 
Плоди – крупні, майже округлі (сплюснуті) стручки, схожі 

на копійки. Насіння у стручках дрібне, борозчасте. Насіння 
еліптичне, закруглене, нерідко злегка виїмчасте, різко звуже-
не у черешки (3 – 6 мм). Сходам притаманний різкий непри-
ємний часниковий запах. Одна рослина утворює до 70 тис. 
насінин. 

ЩИРИЦЯ ЗВИЧАЙНА – однорічна або багаторічна 
трав’яниста ярова рослина. Відноситься до родини амаран-
тових. [6] 

Морфологічні ознаки щириці звичайної. 
Насіння дрібне близько 0,8 – 1,0 мм в діаметрі, має округ-

лу злегка приплюснуту форму з підковоподібним зародком. 
Оболонка насіння блискуча, тверда. Окрас насіння коричне-
вий, чорний. Маса 1000 штук насінин складає 0,4 – 0,8 г. 

Цвіте з червня по вересень, плодоносить у липні – верес-
ні. Одна рослина дає до 500 тис. насінин. 

Протягом 1992, 2003 – 2010 рр в УкрНДІОЖ УААН прово-
дилися дослідження зразків ріпаку з метою визначання явно 
вираженої сміттєвої та олійної домішки, згідно з ГОСТ 10854. 
Були проаналізовані зразки ріпаку з різних регіонів України. 
Результати досліджень наведені в таблиці 1. 

В процесі розбирання насіння на етапі визначання чітко 
вираженої сміттєвої та олійної домішки враховувалися всі 
вище зазначені морфологічні особливості важковідокремлю-
ваних бур’янів ріпаку, які були віднесені до сміттєвої домішки. 
ТАБЛИЦЯ 1 – РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗРАЗКІВ РІПАКУ 

 1992 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Вміст сміт-
тєвої до-
мішки, % 

0,4 – 
6,0 

2,5 – 
3,4 

1,8 – 
2,9 

2,6 – 
3,8 

3,0 – 
5,0 

0,4 – 
2,4 

1,1 – 
9,4 

0,9 – 
6,0 

1,0 – 
15,7 

Вміст олій-
ної доміш-
ки, % 

0,4 – 
8,4 

5,0 – 
6,5 

4,5 – 
7,2 

5,6 – 
9,0 

5,0 – 
6,3 

1,8 – 
5,0 

2,4 – 
10,4 

4,0 – 
6,0 

2,0 - 9 
,0 

Аналізуючи дані таблиці 1 можна зробити висновок, що 
вміст сміттєвої домішки в окремих зразках ріпаку перевищує 
базисні норми, які закладені в ДСТУ 4966, що свідчить про по-
ганий фітосанітарний стан ґрунтів, насіння, сівби та недодер-
жання фітосанітарних технологій. Таким чином, важливим за-
вданням сучасної науки про захист рослин є оптимізація фі-
тосанітарного стану на сівбі сільськогосподарських культур, 
що полягає в інтегрованих методах захисту рослин, до яких 
відносяться економічно доцільні та екологічно безпечні орга-
нізаційно-господарчі, агротехнічні, біологічні, генетичні та хі-
мічні методи.  [10] 
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О.І.Рудник-Іващенко, д.с.-г.н., заст. директора 
 УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН  

КВАЛІФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА СОРТІВ РІПАКУ                  
ОЗИМОГО ТА ЯРОГО НА ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОШИРЕННЯ.                  

АНАЛІЗ СОРТОВИХ РЕСУРСІВ 
Світове виробництво ріпаку перевищує 47 млн. т. насіння, 

а щорічний приріст посівних площ наблизився до позначки 
17%. Серед країн світу найбільші площі посівів ріпаку зосере-
джені в Індії, Китаї, Канаді, США, Австралії. У країнах Європи 
його площі посіву сягають близько 3,5 млн. га. Найбільшими 
виробниками ріпаку є країни ЄС. Їх частка у світовому вироб-
ництві становить близько 39% [4, 6].  

В Україні ріпак є однією з найпоширеніших олійних куль-
тур. За площею посіву він поступається соняшнику, проте в 
останній рік  і сої. 

Найбільш «ріпакосіючими» є Одеська, Кіровоградська, 
Вінницька, Миколаївська, Хмельницька, Херсонська, Черкась-
ка, Київська, Тернопільська та Дніпропетровська області. 
ТАБЛИЦЯ 1. ВИРОБНИЦТВО РІПАКУ В УКРАЇНІ (1990-2010 РОКИ) 

Роки Посівна площа, 
тис. га 

Зібрано урожай з 
площі, тис. га 

Виробництво, 
тис. т Урожайність, ц/га 

1990 89,7 89,6 130,2 14,5 
1995 49,1 46,9 39,8 8,5 
2000 214,3 156,7 131,8 8,4 
2005 207,4 195,2 284,8 14,6 
2006 414,2 386,8 605,7 15,7 
2007 890,7 799,9 1047,4 13,1 
2008 1411,8 1379,6 2872,8 20,8 
2009 1059,5 1013,7 1873,3 18,5 
2010 907,4 862,5 1469,7 17,0 

Посівні площі ярого ріпаку у 2009 році становили 45,5 тис. 
га, у 2010 їх кількість зросла більше ніж вдвічі – 107,2 тис. га.  

Під озимим ріпаком  у 2009 році було зайнято 1016,4 тис. 
га, у 2010 – 799,4 тис. га. Свої корективи вносять фактори на-
вколишнього середовища. Варто зазначити що посушливі 
умови серпня-вересня 2009 року призвели до скорочення по-

сівних площ озимого ріпаку в порівнянні з іншими роками. Та-
кож внаслідок вимерзання озимого ріпаку значні площі було 
пересіяно ярими культурами. Вищевказані фактори, а також 
посушливі умови червня, мали негативний вплив на урожай-
ність посівів. Таким чином одним з пріоритетних напрямів се-
лекції ріпаку є підвищення стійкості до абіотичних факторів 
навколишнього середовища – стійкість до посухи, осипання, 
зимостійкість для озимої форми. 

Державна кваліфікаційна експертиза сортів ріпаку озимого 
проводиться відповідно до вимог Закону України «Про охоро-
ну прав на сорти рослин». Польові дослідження кваліфікацій-
ної експертизи сортів ріпаку озимого на придатність до поши-
рення проводяться відповідно до Методики.  

Так, Методика передбачає проведення низки польових 
досліджень спрямованих на забезпечення комплексної оцінки 
досліджуваних сортів за показником урожайності, якості (вміст 
білка, олії, ерукової кислоти та глюкозинолатів), показниками 
стійкості до ураження хворобами, пошкодження шкідниками, 
стійкості до вилягання, осипання та посухи, а також показни-
ком зимостійкості для озимого ріпаку. 

На основі отриманих результатів автоматично проводить-
ся математично-статистична обробка інформації та забезпе-
чується формування обґрунтованого експертного висновку 
відповідно до Критеріїв заборони поширення сортів в Україні. 

Порівняння урожайних показників здійснюється відносно 
урожайних характеристик умовного чи національного станда-
ртів. За національні стандарти у період 2010-2011 років вико-
ристовивули сорти Антарія (Вінницька ДСДС, ТОВ «Рапсо-
дія», НУБІП, не випробовувався у 2010 році з причини непо-
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стачання насіння), Аліот (НУБІП, середня урожайність у 2010 
році – 24,1 ц/га) та гібрид НПЦ 9800 (Норддойче Пфланцен-
цухт Ганс-Георг Лембке КГ, середня урожайність у 2010 році – 
26,2 ц/га). 
ТАБЛИЦЯ 2. НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ 

Сорт Оригінатор № 
з/п номер заявки назва назва код 

РІПАК ОЗИМИЙ 
1.  03016002 Антарія Вінницька державна дослідна станція 306 
2.  04016003 Аліот НУБІП 350 
3.  00016004 НПЦ 9800 Лембке 912 

РІПАК ЯРИЙ 
1. 99016018 Аіра Вінницька державна дослідна станція 306 
2.  03016009 Сіріус НУБІП 350 
3.  99016009 Сієста F1 Лембке 912 

У період 2009-2010 рр. польові дослідження здійснюва-
лись на базі 16 закладів експертизи. У 2011 році польові до-
слідження сортів ріпаку озимого проводилися на базі 12 за-
кладів експертизи: по 4 у кожній грунтово-кліматичній зоні.  
Спеціалізацією на 2012 рік передбачено випробування сортів 
озимого ріпаку на 13 закладах експертизи: 5 – у зоні Степу, по 
4 – у Лісостепу та Поліссі (табл. 2). 

ТАБЛИЦЯ 3. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ЕКСПЕРТИЗИ ПО РІПАКУ 
ОЗИМОМУ У 2012 РОЦІ 

 Зона Заклад експертизи Код закладу експертизи 
Бердянська Держсортостанція 76 
Дніпропетровський Держекспертцентр 29 
Долинська Держсортостанція 151 
Херсонський Держекспертцентр 232 

Степ 

Південна Держсортостанція 163 
Золотоніська  Держсортостанція 253 
Іллінецька Держсортостанція 2 
Тернопільський Держекспертцентр 212 Лісостеп 

Сумський Держекспертцентр 115 
Старосамбірська  Держсортостанція 146 
Івано-Франківський Держекспертцентр 86 
Корецька Держсортостанція 194 Полісся 

Волинський Держекспертцентр 15 
Кількість сортів у державному випробуванні на придат-

ність до поширення щороку зростає, проте більшість сортів 
іноземної селекції, як наслідок питома вага їх у Державному 
Реєстрі збільшується ( табл. 3, 4).  
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Рис. 4. Середня урожайність ріпаку ярого та озимого у закладах екс-
пертизи (1999-2010 роки) 
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Рис. 5. Динаміка включення нових сортів ріпаку озимого та ярого до 
Програми (1999-2011 роки) 
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Рис.1. Посівні площі олійних культур (1990-2010 роки) 
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Рис. 3. Динаміка кількісних змін посівних площ ріпаку у період 1990-2010 
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ТАБЛИЦЯ 4. ДИНАМІКА КІЛЬКІСНИХ ЗМІН ПРОГРАМИ ПОЛЬОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ РІПАКУ ОЗИМОГО НА ПСП ТА РЕЗУЛЬТАТИ КВАЛІ-
ФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Кількість сортів у випробуванні 

Загальна Сортів 2-го і 3-го року ви-
пробування 

Рекомендовано до Дер-
жавного Реєстру Рік 

Всього укр. сел. іноз. сел. Всього укр. сел. іноз. сел. Всього укр. сел. іноз. 
сел. 

2007 55 12 43 34 8 26 11 1 10 
2008 97 14 83 41 11 30 9 0 9 
2009 107 18 89 75 11 59 18 2 16 
2010 136 15 121 80 12 68 32 2 30 
2011 137 17 120 87 7 80 - - - 

ТАБЛИЦЯ 5. КІЛЬКІСТЬ СОРТІВ РІПАКУ У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ 
НА 2011 РІК ЗА РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ДЛЯ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧ-
НИХ ЗОН. СТАНОМ НА 5.04.2011 Р. 

Рекомендовано сортів для зони Культура Всього сортів 
Степ Лісостеп Полісся 

Ріпак озимий 94 31 63 37 
Ріпак ярий 52 22 34 36 

ТАБЛИЦЯ 6. СОРТИ РІПАКУ В ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ НА 2011 РІК 
ЗА НОВИЗНОЮ СТАНОМ НА 5.04.2011 Р. 

Рік реєстрації Культура 
2006-2011 2001-2005 2000 і раніше 

 Кількість % Кількість % Кількість % 
Ріпак озимий 68 72 17 18 9 10 

Ріпак ярий 28 54 16 31 8 15 

ТАБЛИЦЯ 7. ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ СОРТОВИХ РЕСУРСІВ РІ-
ПАКУ ОЗИМОГО І ЯРОГО ТА ПИТОМА ВАГА СОРТІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ТА ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ У РЕЄСТРІ 

Сортів озимого ріпаку Сортів ярого ріпаку 
Укр. селекції Іноз. селекції Укр. селекції Іноз. селекції Реєстр 

Всього шт. % шт. % Всього шт. % шт. % 
2001 27 13 48 14 52 23 9 39 16 61 
2002 30 15 50 15 50 23 8 35 15 65 
2003 29 17 59 12 41 27 14 52 13 48 
2004 27 17 63 10 37 27 14 52 13 48 
2005 31 20 64 11 36 23 16 69 7 31 
2006 32 18 56 14 44 28 16 57 12 43 
2007 42 24 57 18 43 35 21 60 14 40 
2008 52 27 52 25 48 37 20 54 17 46 
2009 56 26 46 30 54 38 23 61 15 39 
2010 60 28 47 32 53 41 22 54 19 46 
2011 94 28 30 66 70 52 23 44 29 56 

ТАБЛИЦЯ 8. АНАЛІЗ РЕЄСТРУ ЩОДО ПОХОДЖЕННЯ СОРТІВ РІ-
ПАКУ ОЗИМОГО, ЯКІ БУЛИ ВКЛЮЧЕНІ ПРОТЯГОМ 2006-2011 РР. 
СТАНОМ НА 5.04.2011 Р. 

Країна Заявник Код 
заяв. 

К-сть 
сортів Назви сортів (рік реєстрації) 

Інститут олійних культур 
НААНУ 329 3 Анна (2007), Соло (2008), Стілуца 

(2008) 

НУБІП 350 2 Аліот (2007), Синтетік (2009) 

Івано-Франківський інститут 
АПВ НААНУ 332 2 Дема (2008), Демерка (2009) 

ННЦ "Інститут землеробст-
ва НААНУ" 345 2 Сенатор Люкс (2006), Чемпіон Украї-

ни (2006) 

Україна 

Вінницька  ДСДС НААНУ 306 1 Антарія (2006) 

Швей-
царія 

Монсанто Інтернешнл 
Сьорл 437 10 

Ексел (2010), ДК Секюр (2010), ДК 
Екстрейн (2010), ДК Секвоя (2010), 
ДК Серенада (2010), ДК Ексепт 
(2010), Екстенд (2011), Екзотік (2010), 
Ексагон (2008), Екзекютів (2008) 

Рапс ГбР Заатцухт Лундс-
гаард 1213 7 

Астрада (2010), Белана (2010), Бре-
тано (2010), Багіра (2010), Вектра 
(2007), Геркулес (2010), Фінесс 
(2010)  

Норддойче Пфланценцухт 
Ганс-Георг Лембке КГ 912 7 

Артус (2006), Абакус (2010), Вісбі 
(2010), Рохан (2010), Трабант (2006), 
Титан (2006), Таурус (2007) 

Дойче Заатфеределунг АГ 807 5 Ексоцет (2010), Релли (2010), Сітро 
(2010), Флеш (2010), Хорнет (2010) 

Дікманн ГмбХ і Ко. КГ 983 2 Труді (2010), Харді (2010) 

Німеч-
чина 

КВС  ЗААТ  АГ 938 2 Триангель (2008), Тассіло (2010) 

Євраліс Семанс 806 6 
ЕС Нептун (2010), ЕС Астрід (2006), 
ЕС Гідромель (2008), Емблем (2010), 
ЕС Артіст (2010), ЕС Аліас (2010) 

Сінгента Сідз С.А.С. 1079 3 Нельсон (2008), Старт (2008), Токата 
(2008) 

Франція

Лімагрейн Юроп 793 1 Ладога (2010),  

Осева ПРО с.р.о.а 519 5 ОПБН13 (2010), ОП 02 (2010), Опава 
(2008), Опус (2008), Оксана (2008) Чехія 

Селген, а.с. 880 1 Аплаус (2010) 

Піонер Семена Холдінг 
ГезмбХ 767 3 ПР46В31 (2008), ПР46В10 (2008), 

ПР45Д01 (2008) Австрія 
Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х 1034 2 Франкі (2010), Хенрі (2010) 

Країна Заявник Код 
заяв. 

К-сть 
сортів Назви сортів (рік реєстрації) 

Нідер-
ланди 

Лімагрейн Адванта Ніде-
ленд Б.В. 934 2 Джеспер (2008), Декатлон (2008) 

ТАБЛИЦЯ 9. АНАЛІЗ РЕЄСТРУ ЩОДО ПОХОДЖЕННЯ СОРТІВ РІ-
ПАКУ ЯРОГО, ЯКІ БУЛИ ВКЛЮЧЕНІ ПРОТЯГОМ 2006-2011 РР. 
СТАНОМ НА 5.04.2011 Р. 
Країна Заявник Код 

заяв. 
К-сть 
сортів Назви сортів (рік реєстрації) 

Інститут олійних культур 
НААНУ 329 1 Обрій (2006) 

Національний університет 
біоресурсів і природокорис-
тування 

350 4 Антоціан (2009), Отма (2006), Сіріус 
(2006), Сріблястий 1 (2007) 

Івано-Франківський інститут 
АПВ НААНУ 332 1 Марине (2009) 

Україна 

ТОВ "Всеукраїнський нау-
ковий інститут селекції 
(ВНІС)" 

736 1 Айдар (2006) 

Рапс ГбР Заатцухт Лундс-
гаард 1213 6 

Белінда (2010), Герос (2006), Делайт 
(2010), Ларісса (2010), Мірко КЛ 
(2010), Хантер (2009) 

Норддойче Пфланценцухт 
Ганс-Георг Лембке КГ 912 5 

Гайдн (2006), Зоня КЛ (2010), Калібр 
(2010), Сальса КЛ (2010), Хідалго 
(2008) 

Німеч-
чина 

Дойче Заатфеределунг АГ 807 1 Абіліті (2006) 

Євраліс Семанс 806 2 ЕС Катя (2010), Юра (2008) 
Франція 

Маїсадур Семанс 924 1 Ерлібьорд (2010) 

Піонер Семена Холдінг 
ГезмбХ 767 2 ПР45Г73 (2010), ПР45Г72 (2010) 

Австрія 
Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х 1034 1 Грифін (2008) 

США Монсанто Технолоджі ЛТД 844 1 71 20 КЛ (2010) 

Росія 
ДНУ Всеросійський НДІ 
олійних культур ім. В.С. Пу-
стовойта 

16 1 Кріс (2007) 

Польща Годовля рослин Стрельцє  
Сполка з о.о. 694 1 Хузар (2009) 

КРАЩІ СОРТИ 
РІПАК ОЗИМИЙ 

Назва Заявник Рік реєст-
рації 

Рекомендо-
вана зона 

Урожай- 
ність, ц/га 

Багіра 2010 ЛП 41,0 
Мерано 2010 СЛП 39,3 
Белана 2010 ЛП 39,0 
Бретано 

Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард 

2010 СЛП 37,5 
Флеш 2010 СЛП 39,9 
Релли 2010 СЛП 39,2 

Ексоцет 2010 СЛП 38,8 
Сітро 

Дойче Заатфеределунг АГ 

2010 СЛП 39,8 
Абакус 2010 СЛП 37,9 
Рохан 2010 СЛП 36,1 
Вісбі 

Норддойче Пфланценцухт Ганс-
Георг Лембке КГ 

2010 СЛП 33,9 
Снігова 

королева 2011 ЛП 37,2 

Клеопатра 2010 СЛП 32,3 
Синтетік 

НУБІП 

2009 СЛП 36,6 
ДК Секвоя Монсанто Інтернешнл Сьорл 2010 Л 36,6 

ОП 02 Осева ПРО с.р.о.а 2010 СЛП 36,1 
Манітоба 2010 ЛП 34,3 
Ладога 

Лімагрейн Юроп 2010 СЛП 33,6 
Тассіло КВС  ЗААТ  АГ 2010 ЛП 33,2 

ЕС Нептун Євраліс Семанс 2010 ЛП 32,4 
Аплаус Селген, а.с. 2010 СЛП 31,6 
Труді Дікманн ГмбХ і Ко. КГ 2010 СЛП 31,1 

РІПАК ЯРИЙ 

Назва Заявник Рік реєст-
рації 

Рекомендо-
вана зона 

Урожай- 
ність, ц/га 

Белінда 2010 СЛП 24,3 
Делайт 2010 СЛП 24,0 
Хантер 2009 СЛ 23,9 
Ларісса 2010 СЛП 22,4 

Мірко КЛ 

Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард 

2010 ЛП 21,4 
Антоціан НУБІП України 2009 СЛ 23,1 
Зоня КЛ 2010 СЛП 22,6 

Сальса КЛ 2010 СЛП 21,7 
Калібр 

Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг 
Лембке КГ 

2010 СЛП 18,1 

Хузар Годовля рослин Стрельцє  Сполка з 
о.о. 2009 С 22,1 

ПР45Г73 2010 СЛП 21,7 
ПР45Г72 

Піонер Семена Холдінг ГезмбХ 
2010 СЛП 20,4 

71 20 КЛ Монсанто Технолоджі ЛТД 2010 ЛП 21,5 
Ерлібьорд Маїсадур Семанс 2010 СЛП 20,9 

Марине Івано-Франківський інститут АПВ  2009 С 19,9 
ЕС Катя Євраліс Семанс 2010 СЛП 19,8 
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О.Ф.Першин, Г.Д.Лісняк, М.В.Іванов, ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 

ГЕТЕРОЗИС ТА ГІБРИДИ РІПАКУ 
Після того, як в Європі та США була розроблена та впро-

ваджена технологія переробки рослинних олій на біопаливо, 
світовий рівень виробництва ріпаку постійно зростає, адже рі-
пак – основна сировинна культура для нової галузі виробниц-
тва. Щорічне зростання валового об’єму за останні 15 років 
складає 10-15% та в найближчому майбутньому не має тен-
денцій до зниження. На 2012 рік, за даними ФАО (Організація 
сільського господарства та продовольства ООН), виробницт-
во ріпаку в світі склало 60-61 млн. тонн, що вивело ріпак до 
рангу стратегічних культур світу. Головний виробник – Канада 
– з 2006 року розпочала впровадження масштабного проекту 
по збільшенню обсягів виробництва ріпаку з 9 до 15 млн. тонн 
на рік. На сьогодні вони досягли вже рівня 12 млн. тонн, що 
підтверджує можливість досягнення поставленої мети в 2015 
році. 

«Ріпаковий бум» охопив і Україну. В 2005 році планувало-
ся підняти виробництво ріпаку до 5 млн. тонн та засівати їм 
до 3 млн. га. Однак, економічні реалії привели до того, що 
розширення площ під ріпак стало проходити не за рахунок 
соняшника, як планувалося, а за рахунок озимих зернових. 
Тому, з досягнутих в 2007 році 1,2 млн. га, зайнятих під ріпак, 
в 2011-2012 роках повернулися до 0,8-0,9 млн. га; але від ідеї 
розширення масштабів виробництва ріпаку не відмовилися: 
до 2015 року планується засівати 1,4-1,5 млн. га. Це обумов-
лено високим попитом на ріпакове насіння в країнах ЄС, укра-
їнський ріпак повністю експортується в Європу, а вітчизняний 
виробник має повну гарантію реалізувати отриману продукцію 
за ціною близько 4 тис. грн./тонна, що забезпечує економічну 
стабільність та рентабельність.  

Зараз Європа різко збільшує імпорт як насіння ріпаку, так і 
власне біопалива – тільки за 2011 рік більш ніж на 30%. Крім 
того, все більші обсяги ріпаку закуповує Китай, не зважаючи 
на те, що власне виробництво ріпаку там виросло до 13 
млн.т, тобто, в півтора рази за останні 5 років. Таким чином, 
для України існує постійно зростаючий ринок ріпаку та проду-
ктів його переробки, тому виробництво цієї культури в нашій 
країні буде рости, а вітчизняним виробникам важливо знати 
найближчі перспективи та тенденції цього процесу. 

Для того, щоб об’єктивно оцінити перспективи, треба орі-
єнтуватися на досвід країн, які мають максимальні та різко 
зростаючі обсяги виробництва ріпаку: Канада, Китай, країни 
Європи, Індія, Австралія. Нарощування виробництва відбува-
ється не за рахунок розширення посівних площ, а за рахунок 
збільшення врожайності та інтенсивної індустріалізації виро-
щування. Найбільш показовий досвід у Канади, яка займає 
передові позиції в світі як за темпами та обсягами виробницт-
ва, так і за рівнем селекційно-генетичних та насінницьких ро-
біт. Цей досвід показує, що сорти-популяції ріпаку будуть по-
всюдно замінюватися гетерозисними гібридами; при створен-
ні нових гібридів будуть широко використовуватися генно-
модифіковані конструкції стійкості до гербіцидів та шкідників. 
В Канаді цей перехід здійснено менш, ніж за 20 років. Зараз 
гетерозисні гібриди займають там вже 99% площ, повністю 
витіснивши традиційні сорти. У Франції та Німеччині, які є лі-
дерами виробництва ріпаку в Європі, рівень такого впрова-
дження складає 50-60%, а в Китаї та Австралії, де зростання 
обсягів іде найбільшими темпами – 20-25%. Це багато в чому 
відтворює ситуацію з іншими перехреснозапилюваними куль-
турами: кукурудзою, соняшником, цукровим буряком, житом, 
сорго, багатьма овочевими культурами, тощо. 

Чому ж гібриди повністю замінюють вільнозапилювані со-
рти? Тому, що в них використовується ефект гетерозису (гіб-
ридної сили): збільшення урожайності, життєздатності та стій-
кості відносно їх батьківських форм. При чому, ця перевага 
існує і тоді, коли батьківська форма – краща з кращих сортів. 
В рослинництві розрізняють гетерозис репродуктивний (кра-
ща врожайність насіння або плодів), соматичний (кращий 
розвиток вегетативних органів, біомаси гібридних рослин), та 
адаптивний (підвищена життєздатність, стійкість до хвороб 
або стресовим факторам середовища). Кількісно гібрид може 
перевершувати своїх батьків на 20-50%, навіть іноді до 100-
150% (в разі наявної інбредної депресії батьківських форм), 

але в аграрному виробництві гібриди перевищують сорти-
популяції за продуктивністю на 20-30%. 

Описувати та вивчати ефект гетерозису вчені почали ще з 
XVIII ст., але тільки з другої половини ХХ ст. почалося масове 
впровадження гетерозисних гібридів в сільське господарство. 
На даний час багато промислово вирощуваних культур мають 
у виробництві площі під гібридами більші, ніж під звичайними 
сортами.  

Існує декілька основних теорій щодо механізму гетерози-
су. Гіпотеза домінування: гени, сприятливо діючі на організм, 
в процесі еволюції стали домінантними або напівдомінантни-
ми, а гени, що діють несприятливо – рецесивними. Гетерозис 
обумовлюється ефектами взаємодії сприятливих домінантних 
генів, зменшенням негативного ефекту дії рецесивних але-
лей; адитивним (сумарним) ефектом неалельних домінантних 
генів; компліментарною взаємодією ряду неалельних доміна-
нтних генів. Гіпотеза над домінування основана на стимулю-
ючій дії гетерозигот на розвиток ознак у гібридів. Ці теорії не є 
взаємовиключними, а представлені ними причини можуть дія-
ти одночасно. Вивченню гетерозису присвячені сотні книг та 
підручників, ми не будемо зупинятися на численних особли-
востях цього багатоаспектного явища.  

Головне те, що у гетерозисних гібридів поєднано, з одного 
боку, максимальне різноманіття генів в кожній рослині, що 
надає йому унікальні особливості, а з другого – практично по-
вна генетична ідентичність усіх рослин, що робить даний аг-
роценоз максимально технологічним.  

Для ріпака існують біотехнології, які роблять ці явища ще 
більш вираженими. Гомозиготні батьківські лінії отримують не 
довгим багаторічним самозапилюванням, а шляхом дигаплої-
дізації. Це відбувається вирощуванням тканин пиляків або за-
родкового мішка, які мають одинарний, гаплоїдний, набір 
хромосом, на спеціальних середовищах. З таких тканин 
отримують гаплоїдні рослини, в яких потім подвоюють число 
хромосом. В результаті, кожен алель кожного гена дублюєть-
ся – виходить абсолютно гомозиготна лінія. Вона не розщеп-
люється, вона «очищена» від летальних та напівлегальних 
алелей, які в іншому випадку могли б залишатися в гетерози-
готах безкінечно довго навіть при десятках самозапилювань.  

Оскільки стійкість рослин до різних рас інфекцій дуже час-
то успадковується різними алелями одного й того ж гена, 
тільки у гібридних рослин існує можливість поєднання такої 
стійкості в одній рослині. У сортів же частина популяції стійка 
до однієї раси, друга частина – до іншої. Природні популяції 
патогенів скорше за все є сумішшю декількох рас. Тому навіть 
у стійких сортів частина сортової популяції гине але хворіє, 
що в цілому знижує продуктивність поля. У гібридів усі росли-
ни виявляються стійкими до декількох рас одночасно, а стій-
кість усього поля лишається максимальною. 

Повна генетична однорідність рослин гетерозисних гібри-
дів призводить до дружної появи сходів, одночасному цвітін-
ню та дозріванню, однакової реакції на усі агрозаходи. Це ро-
бить посів надзвичайно технологічним та дозволяє отримува-
ти максимальні врожаї відмінної якості. З іншого боку, така 
однорідність робить гібридний посів більш вимогливим до 
технологій вирощування та умов росту, ніж у сортів. В силу 
біологічної неоднорідності сорту-популяції рослини, що зна-
ходяться на різних фазах розвитку, можуть компенсувати 
технологічні помилки або короткочасні екологічні стреси. Тому 
гібриди дають максимальний урожай, але в дуже вузькому ді-
апазоні вирощування. Урожайність їх коливається досить си-
льно. Сорти ж більш пластичні, в різних умовах дають більш 
стабільний урожай, але на меншому рівні. Тому для виробни-
цтва необхідно багато різних гібридів, орієнтованих на різні 
природно-кліматичні та ґрунтові умови і набагато менше уні-
версальних до умов росту сортів-популяцій. Гетерозисні гіб-
риди реалізують свої переваги тільки на високому агрофоні, 
потребують більших агрономічних та технологічних знань та 
досвіду. Співвідношення «гібриди/сорти» у виробництві є гар-
ним індикатором його технологічної досконалості. З цієї ж 
причини ніколи гібриди повністю не заміщують сорти. 

В насінництві гібридне насіння отримують на материнсь-
ких лініях при схрещуванні їх з батьківськими; під виробницт-
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во насіння задіяне 70-80% поля, решту займає вирощування 
батька-запилювача. Вирощування батьківських ліній також 
пов’язано з рядом додаткових труднощів та досить затратне. 
Тому вартість гібридного насіння звичайно суттєво вище сор-
тового, іноді в 2-3 рази. Виробник товарної продукції, який ро-
бить вибір між гібридами та сортами для посіву, повинен тве-
резо співвідносити ризики, адже усі додаткові витрати на на-
сіння окупляться підвищеним урожаєм лише в найбільш 
сприятливих умовах, при достатній наявності добрив, техніки, 
засобів захисту. В умовах України численні закордонні гібри-
ди ріпаку часто не дають очікуваної прибавки врожаю по 2 
причинам: вони створені для конкретних кліматичних умов 
Німеччини, Франції, Канади; загального більш низького тех-
нологічного рівня вітчизняного виробництва.  

При вирощуванні гібридного насіння вимоги до материн-
ської лінії на різних етапах прямо протилежні: на етапі роз-
множення вона повинна мати нормальні пиляки та пилок і но-
рмально самозапилюватися; на етапі гібридизації для повного 
запилювання батьківської формою у материнської не повинно 
бути власного пилку. Ця суперечність іноді вирішується за ра-
хунок масової механізованої кастрації, якщо чоловічі квітки зі-
брані в окремі від жіночих суцвіття. Такий захід можливий у 
кукурудзи, де чоловічі метелки можна механізовано зрізати до 
цвітіння. Іноді продукцію пилку можливо регулювати хімічни-
ми речовинами. При виробництві гібридів огірків генетично 
жіночі рослини материнських ліній оброблюються фітогормо-
нами для стимуляції утворення чоловічих квіток з пилком і та-
ким чином розмножують материнські лінії. Однак, у більшості 
випадків такі заходи не можливі. Тому для виробництва мате-
ринських ліній гетерозисних гібридів використовують ефект 
цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС). 

Ефект ЦЧС відкрито вже у 150 видів рослин. Його суть 
полягає в тому, що у міжвидових гібридів, у яких цитоплазма 
належить до одного виду, а ядро з хромосомами – до іншого, 
іноді розвиток пиляків та пилку заблоковано. Тому материн-
ська лінія (мантейнер) має пилок та розмножується сама по 
собі окремо. Паралельно вирощується її стерильний ЦЧС-
аналог, ядро якого ідентичне лінії-мантейнеру, а ЦЧС-
цитоплазма не дає можливості розвиватися пилякам. Для 
розмноження ЦЧС-аналог запилюють лінією-мантейнером. 
При гібридизації запилювання ЦЧС-аналога здійснюють вже 
батьківською лінією. Для того, щоб гетерозисний гібрид мав 
пилок для формування врожаю насіння, в батьківську лінію 
вводять спеціальні гени – відновники фертильності.  

Отримання і ЦЧС плазми, й генів-відновлювачів фертиль-
ності пов’язане з міжвидовою гібридизацією. Наприклад, у рі-
паку, для того, щоб отримати необхідний ефект, вчені всього 
світу протягом 50 років проводили сотні міжвидових схрещу-

вань з 30 іншими видами. Часто міжвидові гібриди не вихо-
дять зовсім, або ж повністю стерильні. Долають цей бар’єр за 
допомогою біотехнології, яка дозволяє вирощувати окремі 
ткані або органи поза рослинного організму. На даний час рі-
паку створено 5-6 різних типів ЦЧС та 3-4 гена-відновлювача 
фертильності. Ця база дозволила створити та впровадити у 
виробництво сотні гетерозисних гібридів, які забезпечують 
наявне зростання виробництва.        

Ріпак є гібридним видом. Він пішов від спонтанної гібриди-
зації двох видів: суріпиці та капусти. Цей міжвидовий гібрид 
виявився високо гетерозисним – ні один вид сімейства капус-
тяних не має такого потужного росту та високої урожайності 
насіння. Кращі сучасні сорти та гібриди озимого ріпаку можуть 
сягати до 2,0-2,2 м висоти та мають урожайність в сприятли-
вих умовах до 5,0-6,0 т/га. Диких видів ріпаку не відомо, є 
тільки здичавілі форми. Еволюційна молодість ріпаку як виду 
та відсутність у нього диких родичів при сучасній інтенсивній 
селекції привели до швидкого вичерпання доступного генети-
чного різноманіття. Але це не припиняє селекційний прогрес. 
Зараз вчені масово схрещують різні біотипи суріпиці та капус-
ти – ресинтезують ріпак. Ці нові штучні міжвидові гібриди є 
багатим джерелом нових корисних генів та ознак. Таким чи-
ном, прогрес не припиняється та світове зростання виробниц-
тва ріпаку продовжується. 

В Україні ріпак є відносно новою культурою и генетико-
селекційні роботи з ним розпочати набагато пізніше, ніж у го-
ловних центрах – Канаді, Франції, Німеччині, а роботи по 
створенню власних гетерозисних гібридів розпочато лише в 
останні роки. Вони проводяться у Запоріжжі, Харкові, Вінниці. 
Однак, перші гібриди вже створено і вони проходять лабора-
торні оцінки. В 2013-2015 роках передбачається  їх  державне 
випробування та впровадження у виробництво. Після цього 
виробники будуть мати широкий вибір сортів та гібридів різно-
го походження для будь-яких  потреб та умов. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ СЕЛЕКЦІЇ РІПАКУ ОЗИМОГО   
Впродовж багатьох десятиліть ріпак був, є і буде надзви-

чайно цінною олійною та кормовою культурою, одним із  важ-
ливих джерел кормового білка і рослинної олії. За харчовими і 
кормовими якостями він значно перевищує більшість сільсь-
когосподарських культур. 

Створення сортів сільськогосподарських культур у процесі 
селекційної роботи починається з розробки програми, кінцева 
мета якої – виведення сортів, що відповідає вимогам сучасно-
го виробництва. Програма передбачає також весь комплекс 
питань, пов’язаних з використанням специфічних методів се-
лекції для конкретної культури.  Отже, створення нового сорту 
– це конструювання складної біологічної системи. 

При виведенні нових сортів селекціонеру постійно дово-
диться порівнювати матеріал, одержаний ним, з тими фор-
мами, для заміни яких виводиться новий сорт. Такі порівнян-
ня проводять уже на ранніх етапах селекційної роботи. За ре-
зультатами цих порівнянь протягом усього процесу селекціо-
нер вибраковує матеріал за врожайністю та її стабільністю по 
роках, якістю продукції, тощо. 

Кожне велике чи мале сільськогосподарське підприємство 
має за мету вирощувати високі врожаї. Для цього вкладають-
ся великі матеріальні цінності, у вигляді основних засобів ви-
робництва, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту ро-
слин, тощо. Урожайність – це перша ознака будь якого сорту. 

Потенційна урожайність для озимого ріпаку становить 50-60 
ц/га. На даному етапі вважається, що це не межа і дана куль-
тура може давати більшу урожайність, тому кожний селекціо-
нер основною метою ставить отримання високопродуктивних, 
тобто високоврожайних сортів. 

По-скільки урожайність є кількісною мірою досягнувши яку 
необхідно звернути увагу на якість отриманого врожаю. Так 
звану якісну міру визначає олійність насіння. Насіння ріпаку 
містить до 50% олії, яка вважається цінними продуктом, і за-
стосовується в різних галузях народного господарства. До 
складу олії входить ряд насичених і ненасичених жирних кис-
лот, молекулярна маса яких визначить галузь найдоцільнішо-
го застосування створеного сорту. 

Основними жирними кислотами ріпакової олії є ненасичені 
кислоти: олеїнова (С18:1), лінолева (С18:2), ейкозенова 
(С20:1), ерукова (С22:1); насичені – пальметинова (С16:0), 
стеаринова (С18:0). 

На даний період основними пріоритетними напрямками у 
селекції ріпаку є харчовий, кормовий та технічний. 

При створенні сортів харчового напрямку основним за-
вданням є збільшення вмісту олії в насінні та покращення її 
якості. Згідно з європейським стандартом (ЄЕС) харчова олія 
з сучасних безерукових сортів ріпаку (00) повинна мати тільки 
сліди ненасичених кислот – ерукової та ейкозенової, 5-8% на-

http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor
http://www.canolacouncil.org
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сичених кислот, 60-65% - мононасичених кислот і 30-35% - 
полінасичених кислот. Саме такої якості ріпакову олію широко 
використовують на харчові потреби після рафінування, а та-
кож в кондитерській, консервній, харчовій галузях промисло-
вості. 

Ріпакову олію успішно використовують на технічні потреби 
у різних галузях промисловості: машинобудівній, металургій-
ній, хімічній, поліграфічній, миловарній, лакофарбовій, текс-
тильній та інших. 

У найближчій перспективі – звичайні мінеральні мастила, 
які використовуються для технічних потреб, будуть замінюва-
тися на більш якісні мастила рослинного походження, в тому 
числі вироблені із ріпакової олії. Останнім часом із ріпакової 
олії виробляють екологічно чисте біодизельне паливо.  

Створення сортів ріпаку для технічних потреб передбачає 
два напрямки: 

• для виробництва біопалива – безерукові, низькоглюкози-
нолатні, зі зниженим вмістом фітину та сінапіну; 

• для виробництва мастила – високоерукові та низькоглюко-
зинолатні. 

Кормовий напрям використання ріпаку передбачає ство-
рення сортів з високою якістю не тільки насіння, але й зеленої 
маси. Макуха і шрот, отримані шляхом екстрагування або 
пресування олії з насіння ріпаку, містить до 42% білку, який 
відповідає вимогам ФАО  по амінокислотному складу, але йо-
го цінність обмежується наявністю сірковмісних сполук - глю-
козинолатів вміст яких повинен бути не більше 20 мкмоль/г 
сухої речовини. Глюкозинолати можуть бути забрані з продук-
тів переробки насіння ріпаку технічним шляхом, але ці методи 
потребують великих грошових коштів і, до того ж, призводять 
до зменшення вмісту білка і погіршення його якості. У зв’язку 
з цим важливу роль в зменшенні вмісту глюкозинолатів віді-
грають селекційні методи. 

Особливості кліматичних умов України вносять також свої 
корективи в завдання і напрямки селекції ріпаку, які повинні 
бути орієнтовані на потреби певного регіону з його конкрет-
ними біотичними та абіотичними факторами. Всі зони виро-
щування ріпаку суттєво відрізняються одна від іншої: 

•  південь характеризується посушлива кліматом з невели-
кою кількістю опадів; 

•  захід – прохолодною і дощовою погодою; 

•  схід – континентальним кліматом – жарким літом і мороз-
ними малосніжними зимами. 

Таке розмаїття спостерігається і по типам ґрунтів – від пі-
щаних до чорноземів. Тому одним із напрямків селекції ріпаку 
є створення сортів стійких до абіотичних факторів навколиш-
нього середовища. Створення посухостійких та морозостійких 
сортів, розширить потенційні можливості даної культури. 

Слід враховувати й той факт, що ріпак впродовж періоду 
вегетації рослин пошкоджує велика кількість шкідників та збу-
дників хвороб, які здатні пошкоджувати всі органи починаючи 
зі сходів чим спричиняють значний недобір урожаю та істотно 
знижуючи якість зеленої маси та насіння. 

При створені сортів ріпаку використовують декілька меха-
нізмів стійкості до шкідників: морфологічні, анатомічні особ-
ливості рослин і вміст у них речовин вторинного обміну. Дже-
релами стійкості ріпаку до шкідників є скоростиглі сорти. 

При створені сортів, стійких до хвороб, великі сподівання 
покладаються на сорти із полігенною стійкістю. Такий сорт 
несе ряд генів, що контролюють появу факторів, дія яких за-
безпечує рослинні той чи іншій ступінь стійкості. На даний час 
створені сорти, стійкі до основних хвороб. Саме в цьому на-
прямку іноземні сорти і не витримують конкуренції, оскільки 
не мають генів стійкості до розповсюджених в Україні рас па-
тогенів. 

Використання стійких сортів не тільки заощаджує витрати 
на пестициди (інсектициди, фунгіциди), але й, що найважли-
віше,- відвертає небезпеку забруднення навколишнього се-
редовища та продуктів урожаю токсичними речовинами, чим 
визначає одним із важливих на даному етапі напрямків селе-
кції ріпаку. 

Перелічені основні на даному етапі напрямки селекції 
озимого ріпаку над якими працюють селекціонери не тільки в 
Івано-франківському інституті АПВ НААН, але і більшість нау-
ковців, які займаються створенням нових сортів для потреб 
народного господарства нашої країни. Саме завдяки вмілому 
поєднанню основних напрямків і селекційних методів ми має-
мо можливість отримати цінний селекційний матеріал з висо-
ким генетичним потенціалом продуктивності, стійкі, або толе-
рантні до основних хвороб і лімітуючи умов вирощування для 
виведення нових сортів різних напрямків використання, що 
дозволяє суттєво розширити генетичне різноманіття даної 
культури. 

М.І.Абрамик, В.О.Мазур, Н.М.Лис, А.Л.Єльцов 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ 

СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СОРТІВ РІПАКУ ЯРОГО 
З ПОКРАЩЕНИМИ БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 
ОЛІЇ ТА ВИВЧЕННЯ СТУПЕНЯ УСПАДКУВАННЯ ОСНОВНИХ 

ЖИРНИХ КИСЛОТ 
Для вирішення завдань піднесення аграрного сектора 

економіки велике значення мають заходи, що стосуватимуть-
ся подальшого нарощування   виробництва олійних культур, 
підвищення їх якості. Особлива роль у цьому належить ріпа-
ку, олія з якого, завдяки особливим біологічним і хімічним 
властивостям, знаходить все ширше застосування  у багатьох 
галузях народного господарства. 

Ріпак має великі перспективи щодо розширення площ йо-
го використання. В певних умовах, сприятливих для вирощу-
вання озимого ріпаку, ярий ріпак відчутно уступає першому за 
врожайністю, проте є господарства, які рік за роком нарощу-
ють обсяги виробництва продукції ярого ріпаку. 

Важливу роль у вирішенні проблеми вирощування цієї 
культури належить селекції, важливим завданням якої є ство-
рення високопродуктивних сортів з низьким вмістом в насінні 
токсичних речовин (ерукової кислоти, глюкозинолатів), з ко-
ротким вегетаційним періодом, стійких до хвороб, шкідників, 
несприятливих кліматичних умов і з високим вмістом олії. 

За період наукових досліджень передбачається удоскона-
лення методики ведення селекційного процесу щодо ство-
рення високопродуктивних сортів ярого ріпаку з врожайністю 
3,0-3,5 т/га, безерукові, з кращими біохімічними показниками 
якості олії (вміст олії 42-44%) та вивчення ступеня успадку-

вання основних жирних кислот (олеїнова, лінолева, лінолено-
ва). При створенні сортів застосовуватимуться методи внут-
рішньовидової гібридизації та індивідуально-родинний добір.  

При виконанні наукових досліджень використовувались 
польовий та лабораторний методи. 

Польовий метод передбачав проведення фенологічних 
спостережень за ростом і розвитком рослин, проведення гіб-
ридизаційних робіт, запилення рослин, оцінку селекційного 
матеріалу на ураженість шкідниками та хворобами. 

Лабораторний метод включав в себе визначення врожай-
них даних (врожай насіння з 1 рослини, ділянки), визначення 
маси 1000 насінин, визначення вмісту олії в насінні, жирноки-
слотний склад олії, визначення вмісту глюкозинолатів в на-
сінні. 

Із методів селекції використовувався індивідуально-ро-
динний добір, який передбачає висів кожної елітної рослини 
по родинах на окремих ізольованих ділянках, та метод гібри-
дизації (Педигрі, який базується на багатократному доборі та 
постійній оцінці відібраних рослин по нащадках) сортономерів 
різного еколого-географічного походження [1]. 

Закладку дослідів здійснювали відповідно до методики 
ведення селекційного процесу [2]. 
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Посів селекційних розсадників проводили ручним спосо-
бом поділянково, або окремими рядками довжиною 3-5 м в 
залежності від кількості насіння з шириною міжрядь 45 см. 
Розсадник конкурсного сортовипробування висівали селек-
ційною сівалкою з міжряддями 45 см [3]. 

Інцухтування окремих рослин проводили ізоляторами з 
біотканини. Обмолот рослин проводили ручним способом та 
комбайном «Sampo250». 

Зібране насіння аналізували на вміст жирних кислот хро-
матографічним методом та на вміст глюкозинолатів фотоко-
лориметричним методом з паладієвим реактивом [4.5.6]. 

Буде краще розроблена і удосконалена методика ведення 
селекційного процесу по створенню високопродуктивних сор-
тів ярого ріпаку з врожайністю 3,0-3,5 т/га, вмістом олії 42-
44%, безерукові з вмістом глюкозинолатів 13-15 мкМ/г, з ви-
соким вмістом олеїнової (до 80%) та лінолевої (до 30%) та 
низьким (4-5%) ліноленової кислот.  

Якість ріпакової олії визначається вмістом олеїнової кис-
лоти, яка має бути на рівні 75-80%. Крім того якість ріпакової 
олії залежить від вмісту лінолевої та ліноленової кислот. Лі-
нолева кислота є необхідним компонентом біомембран, як 
протидіюча холестерину речовина. 

В результаті проведеного аналізу по жирнокислотному 
складу олії та основних господарських показників у розсадни-
ку гібридизації (Fо) показники кількості жирних кислот у різних 
типах олії, становили:  

ТАБЛИЦЯ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДІВ (FО) ПО ОСНОВНИХ 
ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАКАХ ТА ЖИРНОКИСЛОТНОМУ СКЛАДУ 
   Тип 
               Показник Олеїновий Лінолевий Ліноленовий Стандарт«00» 

Урожайність, ц/га 27,1-27,5 27,2-27,8 27,2-27,9 26,2-27,8 
Олійність, % 41,0-42,5 41,5-43,0 39,7-43,0 39,8-42,7 

Вміст глюкозинола-
тів, мкМ/г 8-11 8-13 9-14 12-15 

ЖИРНІ КИСЛОТИ: 
Олеїнова     (С18:1) 75-80 56-60 67-62 65,20 
Лінолева     (С18:2) 18-22 27-30 25-27 23,47 
Ліноленова (С18:3) 8-10 12-16 4-6 4,21 

В результаті проведених аналізів було відібрано: 
•  олеїновий тип – із 600 рослин 200;- лінолевий тип –із 500 

рослин 120;  
•  ліноленовий тип – із 400 рослин 55. 

Відібрано 1500 індивідуальних рослин, проведена їх оцін-
ка. 

Лінолева кислота є необхідним компонентом біомембран, 
як протидіюча холестерину речовина. 
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СОРТИ РІПАКУ ПРИКАРПАТСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ 
Історія вирощування озимого та ярого ріпаку бере початок 

від найдавніших часів розвитку землеробства. Як європейсь-
ка олійна культура набув істотного поширення в середині ХІХ 
століття. Ярий ріпак вирощують в Україні з ХІХ століття. Вже 
наприкінці минулого століття його культивували в багатьох 
господарствах України й одержували досить високі врожаї. 

АРІОН  - ярий ріпак, виведений методом індивідуально-
родинного добору. До реєстру сортів рослин України занесе-
ний з 1996 року. Сорт Аріон має потенціал врожайності до 35 
ц/га, хоч у виробничих посівах одержують 20-25 ц/га. Вважа-
ється, що в озимих сортах ріпаку вміст олії вищий, аніж у 
ярих, причому ця особливість є генетично зумовленою. В на-
сінні Аріону міститься 40-43 % олії, тому вирощують сорт для 
одержання харчової олії та олії для виробництва біопалива. 
Масова частка ерукової кислоти 0%, глюкозинолатів до 15 
мкМоль/г, що дозволяє використовувати макуху і шрот на 
корм худобі і птиці. Сорт ярого ріпаку Аріон середньостиглий. 
Період вегетації Аріону становить 100-110 днів Рослина з 
прямим круглим гіллястим стеблом, заввишки 100-140 см. 
Сходи зелені, з восковим нальотом. Кущ напівзімкнений, суц-
віття-видовжена китиця, квіти жовті. Насіння темно-буре, 
округле, маса 1000 насінин становить 3-3,5 г. Придатний до 
механізованого збирання.  

МИКИТИНЕЦЬКИЙ  теж виведений методом індивідуа-
льно-родинного добору, належить до перспективних двону-
льових сортів із незначним вмістом ерукової кислоти і глюко-
зинолатів. Використовується для виготовлення високоякісної 
харчової олії і білкових кормів. Сорт Микитинецький забезпе-
чує врожайність  насіння 22-26 ц/га. Вміст ерукової кислоти в 
олії не перевищує 0,2 %, глюкозинолатів до 0,6%. Рослини 
ярого ріпаку сорту Микитинецький заввишки 120-150 см, кущ 
напівзімкнений, без антоціанового забарвлення, неопушений. 
Квіти зібрані у видовжено-рихлу китицю, лимонно-жовтого ко-
льору. Сорт посухостійкий, насіння при дозріванні темно-
буре, округле. Коренева система стрижнева, з нижніх шарів 
ґрунту постачає рослині елементи живлення. Одночасність 
дозрівання врожаю й вирівняність травостою дозволяють за-
стосовувати пряме комбайнування. Сорт ранньостиглий, ве-
гетаційний період триває  98-105 днів. На першу декаду квітня 
припадає оптимальний термін сівби, хоча рослини краще 
розвивалися й у пізні терміни сівби. 

ЛУЖОК  придатний для вирощування за інтенсивною 
технологією, добре реагує на внесення мінеральних добрив. 
Він належить до перспективних двонульових сортів. Олія ви-
соко цінується, як у задоволенні харчових потреб, так і в різ-

них галузях технічного спрямування, вона є чудовою сирови-
ною для виробництва біодизеля. Лужок стійкий проти виля-
гання й обсипання насіння, середньостійкий до ушкодження 
шкідниками і хворобами. Насіння Лужка містить 43 % олії, ма-
куха-до 40% білків, вміст ерукової кислоти в олії мінімальний - 
до 0,2 %, глюкозинолатів - не більше 0,6 % , потенційна вро-
жайність насіння 30-35 ц/га. Висота рослин до 120-130 см, 
кущ напівзімкнений, квіти лимонно-жовтого кольору, плід - 
стручок довжиною 5-6 см, в якому міститься 25-27 насінин. 
При дозріванні насіння темно-буре, округле, маса 1000 насі-
нин становить 3,5-3,7 г, цвітуть рослини 18-25 днів. У фазі 
технологічної стиглості насіння має найбільшу масу і найбі-
льший вміст жиру. 

ЛІГА - ранньостиглий, його вегетаційний період триває 
96-100 днів. Цвітуть рослини упродовж 17-22 днів. Цей сорт 
стійкий до вилягання та обсипання насіння, придатний до ме-
ханізованого збирання. Оптимальним терміном сівби ярого 
ріпаку, зокрема сорту Ліга є перша декада квітня. Максималь-
ну норму висіву застосовують на гірших ґрунтах, або при піз-
ній сівбі, в місцевостях, де частіше спостерігаються засухи. 
Необґрунтоване підвищення норми спричиняє конкуренцію 
рослин у процесі їх росту  і розвитку, витягування, що не на 
користь урожайності. 

МАРИНЕ  - належить до перспективних сортів рослин 
України. Придатний для одержання високоякісної харчової 
олії та високобілкових кормів, містить незначний (до 0,3%) 
вміст ерукової кислоти та (до 0,4 %) глюкозинолатів. Забезпе-
чує врожайність насіння 2,8-3,0 т/га, з вмістом олії до 43 %, 
білків у макусі до 40%. Заввишки рослини 120-125 см. Насіння 
округле, при дозрівання темно-буре. Плід - стручок, довжиною 
5-7 см, що містить 25-27 насінин. Маса 1000 насінин - 3,6-4,0 
г, тривалість цвітіння - 18-25 днів, вегетаційний період - 104-
105 днів. Сорт ярий, середньостійкий до ушкодження шкідни-
ками та хворобами. Норма висіву - 5-6 кг/га (1,2 млн. насінин 
на 1 га) з шириною міжрядь 15 см. Придатний для вирощу-
вання за інтенсивними технологіями. 

ЧЕРЕМОШ  - озимий ріпак, створений методом гібриди-
зації з подальшим добором на зниження вмісту ерукової кис-
лоти і глюкозинолатів. Насіння містить до 48% олії (олеїнова 
кислота коливається в межах 75-80% від суми жирних кис-
лот), безеруковий і високоврожайний сорт, маса 1000 насінин 
доходить до 4,5-5,5 грама. Сорт має високу врожайність, стій-
кий до вилягання та осипання. Насіння містить 23,8 % білка. 
Вміст глюкозинолатів 11,8 мкМ/г. Висота рослин озимого ріпа-
ку 170-190 см. Розвинена коренева система підходить для мі-
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німального обробітку ґрунту. Сорт характеризується невибаг-
ливістю до умов вирощування. Насіння темно-коричневе, чо-
рне. Норма висіву 80-120 росл./м2, сіють ріпак в кінці серпня - 
на початку вересня. 

ДЕМА - високоврожайний сорт озимого ріпаку. Відрізня-
ється від подібних сортів підвищеною врожайністю насіння, 
зниженим вмістом глюкозинолатів. Сорт відрізняється від ін-
ших сортів озимого ріпаку за розмірами квіток - великі, жовто-
го забарвлення, стручки довгі. Врожайність висока 40-45 ц/га. 
Маса 1000 насінин 4,4-4,6 г, олійність 46-49 %, вміст глюкози-
нолатів в насінні - не більше 0,6%, вміст в олії ерукової кисло-
ти до 0,1 %. Рослини висотою 180-200 см. Вегетаційний пері-
од 310-315 днів. Середньостиглий сорт, стійкий до вилягання. 
Висівають сорт Дема в останню декаду серпня, проте й при 
пізнішій сівбі сорт досягає достатньої для перезимівлі стадії 
розвитку. Оптимальна норма висіву 0,9-1,2 млн. схожих насі-
нин на 1 га. 

ДЕМЕРКА - високоеуковий сорт, олія з якого використо-
вується для технічних цілей. Біологічна потенційна врожай-
ність насіння сорту Демерка 45-50 ц/га (за стандартної воло-
гості), що створює непогані перспективи для розширення по-
сівів. Міститься в насінні 43-45% олії, в якій ерукової кислоти 
53-57 %. Вміст глюкозинолатів 0,6-0,7% і 22-25 % білка. На-
сіння має чорний колір, маса 1000 насінин 4,4-4,7 г. Рослини 
заввишки 150-180 см, пелюстки жовтого кольору. Сорт прида-
тний для вирощування за інтенсивною технологією, механізо-
ваного збирання, стійкий до вилягання. 

ДЕМБО  - цей високопродуктивний сорт озимого ріпаку 
створено шляхом гібридизації і наступного добору кращих ро-
слин. Середньостиглий сорт, вегетаційний період триває 305-
310 днів. Сорт придатний для використання на харчові цілі і 
переробки на біопаливо, також для одержання високоякісного 
шроту для потреб тваринництва. Сорт Дембо відзначається 
підвищеною стійкістю до вилягання, обсипання і засухи, висо-
кою зимостійкістю, що дуже важливо для наших умов. Кущ 
характеризується значним галуженням. Олія безерукова, 
олійність насіння 46-49 %, глюкозинолатність не перевищує 
0,6-0,7%. Сходи швидко з’являються на поверхні ґрунту, інте-
нсивно розвиваються.  

ДАНГАЛ  - належить до сортів, що дають можливість се-
редніх і пізніх термінів сівби, стійкий до вилягання. Урожай-
ність насіння до 37-42 центнерів з гектара. Дангал- сорт олій-
ного харчового напряму, двонульовий, безеруковий, вміст 
глюкозинолатів до 1%, олійність насіння 44-46 %. Сорт швид-
ко росте і розвивається, позитивно реагує на внесення висо-
ких доз мінеральних добрив. Цвітіння і дозрівання настає на 
кілька днів раніше, ніж в інших сортів. Стабільний урожай за-
безпечує при 80-100 рослинах на 1м квадратний.  

ТИСМЕНИЦЬКИЙ  – здатний підняти рівень урожайнос-
ті до 35-45 ц/га. В його насіння міститься 0,0-0,3 % ерукової 
кислоти, 0,7-0,8% глюкозинолатів, 44-45% олії. Сорт відзна-
чається високою зимостійкістю, вегетаційний період триває 
305-312 днів. Стійкість до вилягання і рівномірність дозріван-
ня посівів якнайкраще підходять до збирання врожаю прямим 
комбайнуванням. 

СВЄТА - привернув до себе увагу перш за все високою 
врожайністю, якісними показниками. Середньостиглий тип, 
стійкий до вилягання, має середньопізнє дозрівання і зимо-
стійкість. Безеруковий сорт, олійність насіння 44-46%, низько-
глюкозинолатний, зимостійкий. Сорт придатний для вирощу-
вання в умовах мінімального обробітку ґрунту, невибагливий 
до умов вирощування. Норму висіву визначають із розрахунку 
80-100 рослин/м квадратний.  

ГАЛИЦЬКИЙ  - відзначається високою зимостійкістю. 
Забезпечує високу врожайність насіння, придатного для оде-
ржання харчової олії й сировини для виробництва біодизеля. 
Врожай у межах 45-55 ц/га. Сорт безеруковий, містить 43-46 
% олії. Галицький-ранньостиглий сорт, вегетаційний період 
300-305 днів. Норма висіву насіння сорту Галицький 80-100 
рослин/м квадратний, сіють у останніх декадах серпня. Сорт 
вирощують у різних грунтово-кліматичних зонах України. 

ІВАННА - стійкий до вилягання, придатний до механізо-
ваного збирання. Рослини заввишки 150-170 см, форма куща 
напівзімкнута, стебло без антоціанового забарвлення, не 
опушене, суцвіття гроноподібне, квітки лимонно-жовті, насін-
ня округле, темно-бурого забарвлення. Маса 1000 насінин - 
4,3-4,5 г. Урожай насіння - 3,2-3,5 т/га. Вміст олії в насінні 43-
45%, масова доля ерукової кислоти - 0,2-0.3 %, глюкозинола-
тів - до 25 мкМ/г. Вегетаційний період 310-315 днів. Сорт стій-
кий до низьких температур. 

ІВАНО -ФРАНКІВСЬКИЙ  - створено методом індиві-
дуально-родинним добором. Ранньостиглий, насіння достигає 
за 322 дні. Стійкий проти засухи. Зимостійкість, порівняно з 
іншими сортами, висока. Витримує морози в сніжні зими. 
Придатний до механізованого збирання. Хворобами і шкідни-
ками уражується слабо. 

ЮВІЛЕЙНИЙ  - створений багаторазовим індивідуально-
родинним добором з сортових популяцій польського похо-
дження. Вміст олії в насінні - 442-44 %. Сорт зимостійкий, се-
редньостиглий. Районований на зелений корм і насіння в Іва-
но-Франківській області. 
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П.П.Євич, директор, ТОВ «АГРОРОСЬ» 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ (253,2 га с.КВІТКИ) 
№ 
п/п Назва операції Склад агрегату Глибина об-

робки, см 
Норма вне-
сення, кг, л/га 

1 Внесення добрив: 
• КАС 

МТЗ-80+ Кертітокс 
КАМАЗ, ХТЗ + РЖ-10 - 30кг 

(100л) 

2 Оранка з одночасним коткуванням Джон Дір + Грегорі 
Бессон 25  

3 Внесення трихограми  Дельтаплан  100 тис. шт 

4 
Внесення добрив 

• Сульфат амонію 
• 7:19:29 

МТЗ-80+МВУ-900  100 
200 

5 Протруєння насіння 
• Круізер OSR 

Вручну   
15 

6 Передпосівний обробіток Джон Дір + Компак-
тор 3-4  

7 
Внесення гербіцидів 
• Комманд 
• Бутізан Стар 

МТЗ-80 + Європа 
 300 л/га 

 
0,12 
2,0 

8 Посів Джон Дір + 3 Сюлкі 
МТЗ-80+Клен 3 650 тис. шт 

9 Коткування ХТЗ+КЗК-10   

10 Обприскування проти шкідників 
• Фастак 

МТЗ-80 + Європа 
 200л  

0,15 

11 

Внесення фунгіцидів і росторегулю-
ючих препаратів 

1 РАЗ 
• Карамба 
• ХМХ 
• Вуксал Борон 

2 РАЗ 
• Карамба 
• ХМХ 
• Вуксал Борон 

МТЗ-80 + Європа 
 
4-5 листків 
 
 
 
8-10 листків 
 
 
 

200л 

 
 
 

0,5 
0,5 
0,5 

 
 

0,8 
0,8 

№ 
п/п Назва операції Склад агрегату Глибина об-

робки, см 
Норма вне-
сення, кг, л/га 

3 РАЗ 
• Оріус 250 
• Стабілан 
• Вантекс 

 
10-12 листків 

0,5 
 

1,5 
1,5 

0,06 

12 
Внесення добрив: 

• КАС 
МТЗ-80 + Кертітокс 
Європа 
КАМАЗ, ХТЗ+РЖ-10 

- 400кг 
(300л) 

13 Встановлення ловушок вручну  згідно  
інструкції 

14 
Боронування ХТЗ+С-11+БЗТС 

ХТЗ+БП-24  
злизаною 
стороною 

зуба 

15 

Обприскування при появі шкідників 
(відновлення вегетації): 

• Дерозал 
• Фастак 

МТЗ-80+Європа 
Мазотті 200-300 л/га 

 
 

0,5 
0,15 

16 

Обприскування (початок бутонізації) 
• Вуксал Борон 
• Карамба 
• Данадім 
• Фуфанон 
• КАС 

МТЗ-80+Європа 
Мазотті 300 л/га 

 
1,0 
1,0 
1,0 
0,6 
8л 

17 Обприскування (при появі шкідників) 
• Моспілан 

МТЗ-80+Європа 
Мазотті 300 л/га  

0,12 

18 
Обприскування (50% цвітіння) 
• Піктор  
• Біскайя  

МТЗ-80+Європа 
Мазотті 300л/га 

 
0,5 

0,35 
19 Збирання Дніпро-350 КЛАСС   
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ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 

АГРОТЕХНІКА КУНЖУТУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 
Кунжут – одна з стародавніх культур, яка належить до 

роду Sesamum L., родини Pedaliaceae – педалієві, або кунжу-
тові. Рід Sesamum нараховує близько 35 видів, у тому числі 
три культурні: S.alatum, S.radiatum і S.indicum. Найбільш по-
ширений S.indicum – одна з дуже древніх продовольчих куль-
тур. Походить з Африки, де зосереджені майже всі дикі види 
цього роду. Вторинним центром походження вважають північ-
ну Індію та Пакистан. Час введення кунжуту в культуру вира-
ховується багатьма століттями. Вирощування кунжуту поча-
лось задовго до нашої ери. Він був відомий у древніх Греції, 
Римі, Месопотамії, Аравії, Індії, а з початку н.е. – і в Китаї. 

У наш час світові посіви кунжуту займають 6,7 млн.га, ва-
лове виробництво – 2,5 млн.т, урожайність – близько 0,4 т/га. 
Найбільші площі зосереджені в Азії – 4,2 млн.га (62%), у тому 
числі в Індії – 2 млн.га, в Африці – 2,5 млн.га (34%), найбіль-
ше – в Судані – 1,5 млн.га. В Європі кунжут вирощують в усіх 
країнах Середземномор’я . В Україні кунжут можна вирощува-
ти в Степу й на півдні Лісостепу. 

Насіння кунжуту, що містить значну кількість олії (50-64%), 
білків (22-26%), вуглеводів (14-16%), речовин – заліза, фос-
фору, кальцію, вітаміну Е, є першокласною харчовою сирови-
ною. Кунжутна олія має високі смакові якості, за якими прирі-
внюється до оливкової та часто заміняє її. Олію, отриману 
холодним пресуванням, використовують у кондитерській про-
мисловості для виготовлення печива і цукерок, у виробництві 
рибних і овочевих консервів і маргарину вищих ґатунків. Кун-
жутна олія знаходить використання в медицині. 

Олія, отримана із насіння кунжуту гарячим пресуванням, 
використовується для виготовлення копіювального паперу, а 
також у миловарінні та парфумерії. Із сажі, отриманої при 
спалюванні олії, виготовляють так звану китайську туш. 

Насіння кунжуту використовують для виготовлення різно-
манітних східних солодощів. Кунжутну макуху від гарячого 
пресування (8% олії, 40% білка) у кондитерському виробницт-
ві додають до борошна під час випікання різноманітного пе-
чива і дієтичних хлібців. 

Для парфумерної промисловості велику цінність мають 
квітки та листя кунжуту, які йдуть на виробництво духів й оде-
колону. Із очищеного від оболонки та розмеленого насіння ку-
нжуту отримують тахінну масу, яка використовується для ви-
готовлення високоякісної халви. 

Макуха від гарячого пресування – гарний концентрований 
корм для тварин: 100 кг макухи прирівнюється до 132 кормо-
вих одиниць. 

 Кунжут дуже вибагливий до тепла й сонячного світла. Для 
визрівання за вегетаційний період йому необхідна сума сере-
дньодобових температур, яка дорівнює в середньому 2500-
3000 °С. При нестачі тепла у період проростання насіння схо-
ди кунжуту затримуються у розвитку й зріджуються. Насіння 
проростає лише при температурі +15…+16°С, а сходи 
з’являються при +18…+20°С. Відсутність сприятливої теплої 
погоди після сходів призводить до загнивання коріння та за-
гибелі молодих рослин. Приморозки до -0,5…-1 °С згубні для 
сходів. При температурі нижче +15 °С кунжут припиняє ріст. 
Зниження температури або настання похмурої погоди у пері-
од цвітіння негативно впливає на плодоутворення – багато 
зав’язі опадає й урожайність різко знижується. 

Високі вимоги до інтенсивного сонячного освітлення кун-
жут висуває впродовж усього вегетаційного періоду. 

Кунжут – культура вибаглива до вологи, й особливо в пе-
ріод сходів, у фазу бутонізації, під час цвітіння і на початку 
плодоутворення. Однак найбільш негативно впливає на кун-
жут в усі фази вегетації висока відносна вологість повітря, яка 
спричиняє у нього хвороби. Кунжут – рослина короткого дня. 

Розміщувати кунжут треба на структурованих ґрунтах, ле-
гких за механічним складом. Кращі ґрунти для нього - легко-

суглинкові та супіщані чорноземи. Не придатні – заболочені, 
засолені, з близьким заляганням ґрунтових вод. 

Кунжут вибагливий до водно-фізичних властивостей ґрун-
ту й вмісту в ньому поживних речовин.  

За радянських часів кунжут висівався у республіках Сере-
дньої Азії, на півдні Росії, на Кавказі та на Україні. За своїми 
біологічними та агрономічними властивостями кунжут можна 
віднести до культур, які можливо вирощувати на значній те-
риторії України, а саме в південних, східних областях та Рес-
публіці Крим. За роки незалежності України створено та вне-
сено в Реєстр сортів рослин нові сорти кунжуту адаптовані до 
умов цих зон. Оригінатором цих сортів – є Інститут олійних 
культур НААНУ. 

Природно-кліматичні умови півдня України відповідають 
біологічним вимогам цієї культури. 

У сівозміні кунжут розміщують після озимої пшениці, зер-
нових, бобових культур, інколи після кукурудзи. На попереднє 
місце його слід повертати не раніше ніж через 6-7 років, щоб 
знизити ураження хворобами і пошкодження шкідниками. 

Кунжут дуже вибагливий до чистоти полів, оскільки занад-
то повільно росте на початку вегетації. 

Грунт під кунжут готують за системою поліпшеного зябу. 
Після збирання попередника проводять дворазове лущіння 
стерні на глибину 6-8 см. Оранку проводять на глибину 22-25 
см у жовтні. 

При наявності багаторічних бур’янів застосовують поша-
ровий обробіток ґрунту: перше лущіння проводять слідом за 
збиранням хлібів дисковими широкозахватними лущильника-
ми на глибину 6-8 см; друге – після відростання розеток коре-
непаросткових бур’янів (осоту, будяку, молочаю та ін.) леміш-
ними плугами-лущильниками або плоскорізними культивато-
рами на глибину 10-12 см. Оранку проводять на глибину 23-
25 см. Після оранки обов’язкове вирівнювання поверхні поля 
восени. 

Передпосівний обробіток повинен сприяти зменшенню ви-
трат вологи через випаровування, створенню умов для загор-
тання насіння на належну глибину та знищенню бур’янів пе-
ред висівом насіння кунжуту. 

Якщо восени грунт не вирівнювали, то весною проводять 
боронування важкими БЗТС – 1,0 або середніми боронами 
БЗСС – 1,0. Проведення декількох суцільних розпушувань – 
необхідний агрозахід з метою знищення бур’янів і доведення 
ґрунту до посівного стану. 

Передпосівна культивація проводиться на глибину 4-5 см 
з боронуванням та шлейфуванням з одночасним внесенням 
гербіциду трефлан або харнес. Для ущільнення ґрунту доці-
льно провести коткування гладкими котками. 

Культура кунжуту високочутлива до внесення мінеральних 
і органічних добрив. Азотні добрива підвищують загальну 
продуктивність рослин за рахунок збільшення кількості коро-
бочок на рослині та насіння в коробочці, проте надлишок їх 
призводить до зниження вмісту олії. Фосфорні та калійні доб-
рива підвищують олійність.  Рекомендована доза добрив для 
півдня України - N90P90. На ґрунтах з недостатнім   вмістом  
калію вносять К30-40.  

Для сівби використовується чистосортне, з високою енер-
гією проростання, з високою схожістю, повновагове, здорове 
й цілковито чисте насіння. 

Великої шкоди посівам кунжуту завдають хвороби та шкі-
дники. Важливим попереджувальним заходом є оброблення 
насіння до сівби плівкоутворюючими  речовинами з викорис-
танням фунгіцидів типу роял фло. Дослідження впливу інкру-
стації насіння кунжуту препаратом роял фло (3 л/т) проводи-
ли за сівби у три строки: перший – при температурі ґрунту на 
глибині загортання насіння (3-4 см) 8-10 °С; другий –  12-14 °С 
та третій – 16-18 °С. З’ясовано, що польова схожість насіння 
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кунжуту дуже залежить від погодних умов, а саме температу-
ри ґрунту та його вологості в посівному шарі. Тому в наших 
дослідженнях сівба в перший та другий строки в деякі роки 
досліджень виявилася невдалою, а густота стояння при більш 
ранніх строках була низькою і, навіть, дуже низькою. Приріст 
урожайності від застосування інкрустації склав 0,06 т/га. 

До сівби кунжуту приступають, коли грунт на глибині 5-8 
см прогріється до +16…+18 °С. 

Кунжут сіють широкорядним способом з міжряддями 45-70 
см. За даними досліджень ІОК НААН посіви кунжуту з шири-
ною міжрядь 45 см забезпечили вищий рівень урожайності, 
ніж при 70 см як на богарі, так і на зрошенні. Кращою густо-
тою стояння рослин в неполивних умовах була 525 тис./га, а 
на зрошенні 675 тис./га. Тут урожайність насіння одержали 
відповідно 1,11 та 1,58 т/га.  

На посівах з шириною міжрядь 70 см оптимальною густо-
тою стояння рослин на богарі виявилась – 375 тис./га (0,76-
0,94 т/га), на зрошенні – 525 тис./га (1,35-1,43 т/га). Рекомен-
дована густота стояння рослин у незрошуваних умовах така: 
при сівбі з міжряддям 70 см – 350-375 тис/га, при сівбі з між-
ряддям 45 см – 475-500 тис/га; на зрошенні: при сівбі з міжря-
ддям 70 см – 475-500 тис/га, при сівбі з міжряддям 45 см – 
625-650 тис/га.  

Для отримання дружніх сходів насіння кунжуту необхідно 
висівати в грунт на глибину 2-3 см. Більш глибоке зароблення 
призводить до запізнілих сходів і сильної зрідженості. Зрідже-
ність сходів відмічається також при сівбі у сухий та грубо роз-
роблений грунт. Щоб насіння краще проросло, його потрібно 
розміщувати на твердому ложі, де кращій доступ вологи з ни-
жніх шарів ґрунту. Насіння слід висівати в розпушений грунт, 
щоб забезпечити надходження повітря і появу сходів. На час 
сівби грунт повинен бути вологим, пухким і чистим від 
бур’янів. Обов’язковий захід - прикочування після сівби. 

Сходи кунжуту за сприятливих умов (температури та во-
логості ґрунту) з’являються на 7-8 день після сівби. Для ніж-
них сходів кунжуту особливо небезпечне утворення кірки. Ще 
більш негативний вплив кірка має до появи сходів, оскільки 
дуже слабкі проростки насіння не спроможні пробити її, вна-
слідок чого посіви можуть зовсім загинути, тому, при утворен-
ні кірки, її слід негайно знищити. 

За період вегетації проводиться до 3-4 міжрядних обробі-
тків: перший – на глибину 5-6 см; подальші – до 10-12 см. 

Культуру збирають у фазу фізіологічної стиглості, коли 
рослини жовтіють, нижні листки засихають, насіння набуває 
типового забарвлення. 

Сорти кунжуту з коробочками, що розтріскуються, збира-
ють роздільним способом. Скошують у валки при побурінні 
нижніх коробочок. Після підсихання обмолочують комбайном. 

Сорти з коробочками, що не розтріскуються, збирають 
прямим комбайнуванням, використовуючи пристосування для 
дрібнонасіннєвих культур.  

Очищене насіння зберігають при вологості не більше 9%.  
СОРТИ  КУНЖУТУ ,  СТВОРЕНІ  В  ІНСТИТУТІ  

ОЛІЙНИХ  КУЛЬТУР  

НАДІЯ. Вегетаційний період становить 100 днів. Рослини 
заввишки 95 см. Плід – видовжена багатонасіннєва коробоч-
ка. Кількість коробочок на рослині досягає 80 шт. Урожайність 

сорту - майже 1,1-1,4 т/га. Олійність - 55,5%, маса 1000 шт. 
насінин - 2,6 г. Сорт стійкий проти бактеріозу і фузаріозу, зда-
тний витримувати перепади середньодобових температур 
повітря, придатний до механізованого збирання. Сорт реко-
мендується для вирощування у степовій зоні та Криму. Сорт 
занесений до Реєстру сортів рослин України з 2001р. 

ГУСАР. Відноситься до середньопізньої групи стиглості. 
Тривалість вегетаційного періоду - 130 -140 днів. Отриманий 
методом індивідуального добору із сорту Кубанець 57. Висота 
рослин - 120-130см. Кількість бічних гілочок на рослині - до 6-
8. Плід – чотирьохгніздна коробочка. Коробочок на одній рос-
лині 300-320шт. Квітки рожеві, з фіолетовими крапочками на 
нижній губі. Вирізняється високою продуктивністю. Маса на-
сіння з однієї рослини - 30-32г. Окремі рослини здатні форму-
вати масу насіння до 40-55 г. Маса 1000 шт. насінин - 2,5 г. 
Олійність - 60,1%. Насіння кремово-білого кольору. Врожай-
ність висока -1,9 т/га. Коробочки при дозріванні розтріскують-
ся. Сорт схильний до висипання насіння. Споживачі - конди-
терська, олієжирова, хлібопекарська галузі промисловості. 
Сорт занесений до Реєстру сортів рослин України з 2006р.  

БОЯРИН. Пізньостиглий сорт, тривалість вегетаційного 
періоду -145 днів. Отриманий методом схрещування сорту 
Ілона та лінії 4456. Квітки на рослині рожеві, великі. Сорт ба-
гатогіллястий. Формує на одній рослині до 300 коробочок. 
Маса насіння з однієї рослини - 30-35 г. Маса 1000 шт. насі-
нин - 2,6 г. Олійність - 59%. Колір насіння біло-сизий. Сорт 
здатний формувати урожайність у межах 1,8 т/га. Плід – чо-
тирьохгніздна коробочка. При дозріванні розтріскується слаб-
ко. Стійкість до обсипання – 8 балів. Споживачі – кондитерсь-
ка та олієжирова галузі промисловості. Сорт занесений до  
Реєстру сортів рослин України з 2006р. 

ІЛОНА. Сорт відноситься до середньопізньої групи стиг-
лості. Тривалість вегетаційного періоду 130 днів. Отриманий 
методом індивідуального добору з гібридної комбінації схре-
щування сортів Кубанець 93 та Надія. Висота рослин 120 см. 
Сорт багатогіллястий, від центрального стебла відходить від 
4 до 7 бічних гілок. Забарвлення квіток інтенсивно рожеве. 
Квітки мають по дві великі лопаті із зовнішнього боку. Росли-
ни формує 200-230 чотиригніздні коробочки. Коробочки чоти-
ри гнізда. Маса насіння з однієї рослини - 15-18 г. Маса 1000 
насінин - 2,9 г. Олійність -58%. Насіння кремово-білого кольо-
ру. Урожайність 1,7 т/га. Коробочки при дозріванні практично 
не розтріскуються. Стійкий проти висипання насіння. Спожи-
вачі - кондитерська, олієжирова галузі промисловості. 

КАДЕТ. Сорт пізньостиглий. Вегетаційний період 140 
днів. Отриманий методом схрещування сортів Ілона та Соня-
чний. Висота рослин 110 см. Сорт багатогіллястий, від цент-
рального стебла відходить від 4 до 6 бічних гілок. Забарвлен-
ня квіток рожеве. Рослина утворює 230  коробочок. Маса на-
сіння з однієї рослини 30-35г. Маса 1000 насінин - 2,7 г. Олій-
ність -60,5-61,0%. Насіння біло-сизого кольору. Коробочки при 
дозріванні наполовину розтріскуються. Стійкість проти виси-
пання насіння 5 балів. Споживачі - кондитерська та олієжиро-
ва галузі промисловості. 
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ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 

АГРОПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ РИЖІЮ ЯРОГО                    
НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

Сучасний розвиток сільського господарства зумовлює 
знаходити нові шляхи отримання прибутку за рахунок вве-
дення у сівозміну нових нетрадиційних культур. Однією з та-
ких культур є рижій, який за своїми біологічними властивос-
тями здатний формувати високі врожаї в умовах зони півден-
ного Степу України  

Рижій посівний як олійна культура відомий дуже давно. 
Перші відомості про вирощування рижію в Європі датуються в 
ХІХ ст. і відносяться до Франції. З 1920 по 1930р. як олійна 
культура другорядного значення він висівався на Україні. У 
1940р. в Україні ярий рижій вирощувався на площі 11,4 тис.га. 

Згодом був практично повністю витиснений соняшником та ін. 
культурами. У Росії в кінці 40-х – на початку 50-х років рижій 
займав площу в 350-400 тис. га. У послідуючі роки вирощу-
вання рижію в Росії практично припинилось. У 80-х роках 
площі посіву складали всього 1,2 – 3,5 тис. га. 

Рижій поширений практично по всій Європі, але в промис-
лових масштабах вирощувався у Західному та Східному Си-
біру, де традиційно використовувався в їжу. У невеликих кіль-
костях рижій вирощують в європейській частині Росії, в Шве-
ції, Германії, Франції,  Бельгії і Нідерландах. У цей час рижій 
знов привертає увагу завдяки своїй непримхливості та скоро-
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стиглості. Велика селекційна програма проводиться на Ужго-
родській ГССКК у Красноярському краї. Водночас наукову ро-
боту з селекції вирощування і використання рижію ведуть у 
Інституті олійних культур НААНУ. 

Для дальшого нарощування в Україні виробництва рос-
линних жирів та високобілкових кормів постає потреба шир-
шого використання потенційних можливостей рижію ярого. 

Насіння рижію містить 25-46% олії (йодне число 132-153), 
25–32% білка. Рижієва олія характеризується високим вміс-
том поліненасичених лінолевої (близько 20%) і ліноленової 
(32%), а також ейкозенової (близько 15%) жирних кислот, що 
дозволяє віднести його до напіввисихаючих олій та викорис-
товувати як технічне – аналогічно льняному. В основному во-
но находить використання в миловарній (виготовлення мила 
зеленого), металургійній і лакофарбовій галузях промислово-
сті. Придатна олія також для харчування, хоча за смаковими 
властивостями вона значно поступається соняшниковій олії 
через гіркуватий смак. Проте коли її потримати деякий час на 
холоді гіркуватість зникає. 

Олія з рижію завдяки незамінним жирним кислотам таким, 
як лінолева та ліноленова надзвичайно корисна для здоров’я. 
Ліноленова кислота, наприклад, є основним компонентом клі-
тинних мембран, ліноленова відіграє важливу роль у кисне-
вому обміні нервових клітин. У жирах тваринного походження 
ця кислота відсутня, або ж міститься в мізерній кількості. 

Макуху рижію після спеціальної обробки згодовують худо-
бі. Але невеликими кількостями, бо в ній містяться шкідливі 
для організму глюкозиди. В 100 кг макухи міститься 115 кор-
мових одиниць.  

Біологічні особливості. Рижій ярий звичайний (Са-
теlіпа sаtіvа Сrапtz., ssр. glаbrаtа Zіпg) - однорічна рослина з 
родини капустяних (Brassica). Стебло прямостояче, тонке, 
сильно розгалужене, голе або у верхній частині слабоопуше-
не, зеленого або сизо-зеленого забарвлення, заввишки від 
30-40 до 80 см. Корінь стрижневий, веретеноподібний, тонкий, 
у ґрунт проникає не глибоко, всього на 40-60 см.  

Рижій належить до ранньостиглих олійних культур. Три-
валість його вегетаційного періоду становить 60-90 днів. Ри-
жій характеризується високою холодостійкістю. Насіння його 
проростає при мінімальній температурі +1°С, оптимальна 
+10…+12°С. Рослини витримують весняні приморозки до -
10…-12°С. 

В умовах південної зони рижій має схильність до перехре-
сного запилення.  

Ярий рижій не вибагливий до ґрунту. Добре вдається на 
чорноземах, на легких супіщаних і навіть опідзолених ґрунтах, 
де інші культури ростуть погано. Глинисті важкі і кислі ґрунти 
не придатні для вирощування рижію. 

Шкідниками і хворобами, порівняно з іншими культурами 
родини капустяних, рижій уражується слабо. 

Місце у сівозміні. У польових сівозмінах рижій ярий 
краще розміщати після зернових і просапних культур. Сам 
рижій є добрим попередником для ярої пшениці.  

Обробіток ґрунту. Основний обробіток ґрунту повинен 
бути спрямований на накопичення вологи, знищення бур’янів, 
створення вирівняного та вологого верхнього шару ґрунту для 
забезпечення дружніх і швидких сходів. Основний обробіток 
ґрунту передбачає лущення або дискування стерні, оранку в 
кінці вересня на початку жовтня на глибину 20-22 см. 

Передпосівний обробіток починають із настанням фізіоло-
гічної стиглості ґрунту. Якщо грунт восени не вирівнювали він 
складається з боронування на 3-4 см, передпосівної культи-
вації на 5-6 см та коткування ґрунту для забезпечення дрібно-
грудкуватої структури. На вирівняному восени ґрунті борону-
вання не проводиться. 

Удобрення. Рижій чутливий до внесення добрив, особ-
ливо фосфорних. Мінеральні добрива вносять під основний 
обробіток ґрунту у нормі N30P60. 

Сівба. Сіють рижій раніше або одночасно з ярими коло-
совими культурами суцільним рядковим способом. Запізнення 
зі строками сівби призведе до зниження врожайності. Рижій 
висівають з шириною міжряддя 15 см, норма висіву схожого 
насіння - 6-8 кг/га. Глибина зароблення насіння - 2-3 см. Посі-
ви після сівби коткують кільчасто-зубчастими котками. 

Догляд за посівами. При утворенні ґрунтової кірки 
ефективним прийомом є досходове боронування легкими зу-

бовими боронами при швидкості руху агрегату 5-6 км/год. 
Розпушують ґрунт у стислі строки, щоб запобігти його переси-
ханню, ущільненню. 

За необхідності, у разі появи сходів ранніх ярих бур'янів, 
проводять післясходове боронування в фазу розетки. 

При засміченості посівів у період вегетації проводиться 
обробка посівів наступними гербіцидами: лонтрел 300 - 0,2-
0,3 л/га; фюзилад форте, 15%-й, к.е. - 0,5-2,0 л/га; селект, 
12%-й, к.е. - 0,4-1,8 л/га. 

Збирання. Рижій ярий можна збирати як роздільним 
способом, так і прямим комбайнуванням. Роздільним спосо-
бом рижій збирають, приступаючи до скошування у валки при 
побурінні нижніх стручків на рослині і затвердінні в них насін-
ня. Треба слідкувати, щоб стручки і насіння у валках не пере-
сохли, та вчасно провести підбирання і обмолот валків. 

Пряме комбайнування проводять зерновими комбайнами 
(які на період його збирання спеціально ущільнюють) на чис-
тих від бур’янів посівах при вологості насіння 12-15%. Не до-
пускаються ранні строки збирання, адже насіння погано ви-
молочується, частина його залишається невимолоченою у 
стручках. Запізнення зі строками збирання призводить до 
розтріскування стручків, обсипання насіння, особливо після 
дощу. Не рекомендується збирати рижій у вологу погоду, під 
час роси. Збирають його у суху, сонячну, погоду. 

Післязбиральне дороблення насіння. Після зби-
рання насіння рижію проводять його первинне очищення від 
домішок зелених рослин, а потім проводять вторинне очи-
щення насіння. Для доведення вологості насіння до 10%, су-
шать його методом активного вентилювання. Зберігають на-
сіння рижію ярого при вологості 10 - 11%. 

СОРТИ РИЖІЮ ЯРОГО СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ 
ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 

СТЕПОВИЙ 1. Занесений до Реєстру сортів рослин Укра-
їни як національний стандарт з 1996р. Однорічна трав'яниста 
рослина заввишки 75 см. Тривалість вегетаційного періоду - 
70 днів. Урожайність - 1,23-1,61 т/га. Вміст олії в насінні - 
41,5%, ерукової кислоти в олії 1,5%. Вміст глюкозинолатів у 
насінні відповідає вимогам міжнародних стандартів. Маса 
1000 насінин - 0,85 г. Сорт стійкий проти вилягання рослин та 
обсипання насіння, малочутливий до пізніх приморозків, не 
потребує багато тепла. Технологічний, придатний до механі-
зованого вирощування. Рекомендований для вирощування у 
степовій зоні України. 

МІРАЖ. Занесений до Реєстру сортів рослин України з 
2001р. Сорт відноситься до скоростиглої групи, тривалість ве-
гетаційного періоду становить 66 днів. Середня врожайність 
сорту – 1,54 т/га. Вміст олії в насінні - 40,9%, вміст ерукової 
кислоти в олії та глюкозинолатів у насінні відповідає вимогам 
міжнародних стандартів. Маса 1000 насінин - 1,1 г. Сорт стій-
кий проти хвороб і шкідників, вилягання рослин та обсипання 
насіння. Для розвитку та визрівання не потребує багато теп-
ла. Технологічний, придатний до механізованого вирощуван-
ня. Рекомендований для вирощування в степовій зоні Украї-
ни. 

ПРЕСТИЖ. Занесений до Реєстру сортів рослин України 
з 2006р. Сучасний високоврожайний скоростиглий сорт ярого 
рижію. Урожайність насіння - 1,5 т/га, вміст олії в насінні - 
42%, вміст ерукової кислоти в олії та глюкозинолатів у насінні 
відповідає вимогам міжнародних стандартів. Висота рослин – 
70 см. Сорт Престиж великоплідний, з масою 1000 насінин 2,0 
г. Стійкий проти вилягання рослин та обсипання насіння, при-
датний до механізованого вирощування. Рекомендований для 
вирощування у степовій зоні України. 

СЛАВУТИЧ. Занесений до Реєстру сортів рослин України 
з 2008р. Сучасний високоврожайний скоростиглий сорт ярого 
рижію інтенсивного типу, високого агрофону, зернового вико-
ристання, створений методом індивідуального відбору з між-
сортової гібридної популяції. 

Урожайність насіння - 1,7 т/га, вміст олії в насінні - 42%. 
Якість олії та вміст глюкозинолатів у насінні відповідають ви-
могам міжнародних стандартів. Висота рослин – 70 см. Маса 
1000 штук насінин 1,0 г. Стійкий проти вилягання рослин (7 
балів) та обсипання насіння (9 балів), придатний до механізо-
ваного вирощування. Рекомендований для вирощування в 
усіх агрокліматичних зонах України. 
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Е.В.Ведмедева, к.биол.н., зав.лаб. генетических ресурсов селекции высокоолеинового  
и кондитерского подсолнечника, ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР НААНУ 

НОВАЯ МАСЛИЧНАЯ КУЛЬТУРА – САФЛОР 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  И  АГРОТЕХНИКА  

САФЛОРА  

Природные условия Юга и Юго-Востока Украины, а имен-
но засушливый и жаркий климат, предъявляют свои требова-
ния к выращиваемых культур. Одной из самых перспектив-
ных, на наш взгляд, культур является сафлор. Сафлор - жа-
ростойкая и засухоустойчивая культура, хорошо переносит 
длительную засуху, поэтому имеет интерес для засушливого 
региона Южной Степи Украины, где подсолнечник часто пло-
хо растет. и не дает желаемых урожаев. 

Сафлор выращивают в основном как масличную культуру. 
В семенах его содержится 32-37% (в ядре 50-56%) масла и 
до 12% белка. Масло, добытое из ядер семян сафлора, при-
ближается по вкусовым качествам к подсолнечному. 

Сафлор содержит в своем составе инулин, тем самым 
способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Предос-
тавляет противосклеротическое, желчегонное, мочегонное 
действие; регулирует функцию щитовидной железы, способ-
ствует снятию симптомов отравления опиумом.  

В некоторых засушливых странах уже обратились к этой 
культуре. Так в Южно-Казахстанской области за последние 8 
лет посевная площадь под сафлор выросла с 9 тыс. до 95 
тыс. га. Это вызвано необходимостью получения масличного 
сырья в очень засушливых условиях. Необходимость разви-
тия сафлора и в нашем регионе сформирована многими фак-
торами, но наиболее весомый - сильная схожесть климатиче-
ских условий юга Украины с полупустынными, особенно в по-
следние годы. 

БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА  

Сафлор - род (Carhamus), относится к семейству Слож-
ноцветных, или Астровых, (Asteraceae, или Compositae). Как 
представитель семейства астровые сафлор располагает мо-
щной стержневой хорошо развитой корневой системой вет-
вящегося типа по всему плодородному верхнему слою почвы, 
центральными стержневыми корешками уходя на глубину до 
2 метров.  

Стебель прямостоячий, ветвящийся голый, высотой 85-95 
см. Листья сидячие, ланцетные, ланцетоовальные или эл-
липтические, по краям с небольшими зубчиками, на конец 
листа, переходя в колючки. Лист обычного зелёного цвета, по 
всей его поверхности. Верхние яруса листьев имеют мень-
шую листовую пластинку, что позволяет интенсивнее исполь-
зовать солнечный свет для фотосинтеза.  

 Институтом масличных культур НААН, был выведены со-
рта сафлора Живчик и Лагидный с имеющимися закруглён-
ными верхними листами, без зазубрин и колючек, по краю 
листовой пластинки. Только в отдельные засушливые годы 
можно наблюдать наличие колючек по одной на каждом лист-
ке, оборачивающем корзинку.  

Соцветие – корзинка диаметром 2,5-3,0 см. Количество 
корзинок на одном растении варьирует от 10-25 шт., при бла-
гоприятных условиях выращивания и определённой площади 
питания количество корзинок может достигать до 50 шт. Цве-
ты трубчатые с пятираздельным венчиком желто – оранже-
вой  окраски, к моменту окончания цветения становятся крас-
ными. Весь период цветения длится примерно 14 дней. Плод 
семянка, по виду напоминающую семянку подсолнечника бе-
лого цвета, лужистость которой составляет 40-50%, данная 
особенность обращает внимание селекционеров и генетиков 
о необходимости снижения массы лузги семян сафлора, хотя 
для самого растения трудно раскрывающаяся оболочка слу-
жит природной защитой от внешних факторов негативно вли-
яющих на ядро семени . Созревшие семена не осыпаются. 
Масса 1000 семян 40-45г. Масличность семян достигает 28-
36%.  

Сафлор – теплолюбивое и очень засухоустойчивое рас-
тение короткого периода дня, хорошо приспособленное к су-
хому континентальному климату. К теплу сафлор особенно 

требователен в фазы цветения и созревания. Корневая сис-
тема в это время способна достать влагу и трудно доступные 
другим растениям и культурам элементы питания,  находя-
щимся на глубине 60 см. и более по грунтовому профилю. 
Вместе с тем всходы его выдерживают  до -4оС не продолжи-
тельных заморозков. В условиях влажной и пасмурной пого-
ды цветки плохо оплодотворяются, а корзинки загнивают.  

Считается, что сафлор опыляется перекрёстно с помо-
щью насекомых, особенно пчёл, так как цветки имеют трубча-
тую форму позволяющую создавать беспрепятственный дос-
тупу пчеле к каждому цветку соцветия. Но могут и самоопы-
ляться. Отсутствие пчел опылителей при механической изо-
ляции делянок вызывает снижение урожайности у различных 
образцов от 10 до 25% от урожая. По некоторым данным са-
флор медонос. Но это неустойчивая культура по продуктив-
ности нектара. Хотя сочетание сафлорового нектара и пыль-
цы с другими медоносами придает меду приятный цветочный 
привкус.  Цветение корзинок продолжается около месяца, ве-
гетационный период колеблется от 90 до 150 дней в зависи-
мости от сорта,  условий произрастания и агротехники в це-
лом.  

Растение хорошо переносит засуху и заморозки, к почвам 
не требовательно. Засухоустойчивость и жаростойкость по-
зволяет сафлору выносить не благоприятные условия юга 
Украины, и в целом зоны так называемого рискованного зем-
леделия, второй половины года. Однако дождливое прохлад-
ное лето сафлору менее благоприятно, что может способст-
вовать снижению урожая, или вообще к не образованию се-
мян.  

Сафлор может повреждаться специализированными вре-
дителями: сафлорной мухой и шалфейной совкой, так и мно-
гоядными вредителями, в особенности цветоедами, хотя за 
годы выращивания этой культуры не было причинено суще-
ственного урона урожая ни одним из вредителей и не наблю-
далось серьезного поражения болезнями.   

Корни сафлора дают более развитую, чем надземная его 
часть в начальные периоды роста и до наступления почвен-
ной засухи сафлор развивает мощную корневую систему, 
обеспечивая растения влагой и элементами питания с более 
низких слоёв грунтового профиля. Особенно резко увеличи-
вается рост корней в глубину к фазе образования корзинки, 
достигая максимума к началу цветения. Начиная с фазы цве-
тения, рост корней в глубину замедляется, а к созреванию 
приостанавливается совсем.  

Ввиду таких врожденных приспособлений к засухе, а так 
же засолению, стоит обратить самое пристальное внимание 
агрономов и фермеров на экономическую целесообразность 
и перспективность выращивания этой культуры. 

К сожалению, на сегодняшний день переработка сафлора 
на территории Украины не налажена. Хотя уже давно извес-
тен путь сбыта – на экспорт, проторенный фирмой «Дриада» 
и многократно испытанный. 

Сафлор действительно является масличной культурой. 
Так как семена сафлора содержат от 25 до 60%, а в обру-
шенном ядре 30-37% масла. По показателю жирных кислот, 
сафлор можно приравнять к растению того же семейства 
сложноцветных подсолнечник. Состав их масел практически 
одинаков. 

Получение масла из семян сафлора мало чем отличается 
от получения масла из семян подсолнечника, в обоих случа-
ях используются пресса. Полученное масло сафлора, имеет 
светло-жёлтый цвет, нейтральнее на вкус и запах, чем под-
солнечное. Масло используют на пищевые и технические це-
ли.  

Семена сафлора имеют горьковатый привкус, что обу-
словлено содержанием в оболочке горьких веществ. Эта го-
речь передаётся и маслу с необрушенных семян, такое мас-
ло имеет более тёмную окраску и зачастую используется на 
технические цели. Для изготовления пищевого масла необ-
ходимо производить обрушивание семян перед отжимом ма-
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сла. Масло сафлора также широко используют в медицине и 
парфюмерии. Масло содержит витамин Е, А. что обусловле-
но содержанием β - каротина (12,68 мг/л).  

Сафлоровое масло, как и трава сафлора используется в 
народной медицине и парфюмерии, для изготовления птичь-
его корма. Сафлор используется как кормовая культура. Са-
флоровый жмых содержит 6-7% масла, 19% белка из неочи-
щенных семян и 38% из очищенных, 24-25% крахмала. Жмых 
может применятся, как удобрение.  

Стебли сафлора идут на топливо. Урожай стеблей в 2-2,5 
раза больше по весу, чем семян. Лузга сафлора использует-
ся для получения целлюлозы и ряда других технических про-
дуктов.  

В некоторых странах сафлор является одной из любимых 
садовых культур. Это растение популярно как у флористов, 
так и у цветочников. Его используют, для букетов и цветоч-
ных экспозиций, как с живых, так и с высушенных цветов.  

АГРОТЕХНИКА  САФЛОРА  

Поле под сафлор готовится как под любую яровую куль-
туру раннего срока сева. Наиболее серьезным влиянием на 
сафлор обладают сорняки такие как: Амброзия широколис-
тая, полынелистая, Щирица запрокинутая, Лобода. Подбирая 
поля и предшественники необходимо учесть эту особенность. 

На сафлоре можно применять почвенные гербициды типа 
Харнес и его аналоги. Но в виду очень ранних сроков посева 
обычно это не реально.  

Посев сафлора начинается ранней весной после таянья 
снега в марте – апреле, сразу после зерновых вместе со 
льном, хотя сафлор вполне может вырасти при посеве в на-
чале мая при наличии влаги на период прорастания и укоре-
нения растений при невысоких почвенных температурах.  

Посев можно производить с использованием разной ши-
рины междурядий. При широкорядном способе сева 70 см 
густота всхожих растений на га. должна составлять до 300 
тыс. шт/га., при ширине 45 см. до 350 тыс. шт/га. в весовом 
соотношении к густоте 300 тыс. шт/га 12-14 кг/га., к 350 тыс. 
шт/га 15-16кг/га. При сплошном способе сева 15-30 см. густо-
та стояния должна быть в пределах 400-440 тыс. шт/га. в ве-
совом соотношении 18-20кг/га. В обоих способах сева семена 
закладываются на глубину до 5 см..  

На 3-4 день проводится боронование. В фазе 2-3 насто-
явших листков проводится боронование по всходам со скоро-
стью 5-6км/час поперёк всходов в самый жаркий период дня. 

На широкорядных посевах проводится необходимое ко-
личество междурядных культиваций. Прием окучивания  до 
начала цветения проводить нельзя в виду розеточного вида 
растений – низкого расположения листьев. 

Уборка сафлора осуществляется прямым 
комбайнированием примерно сразу после уборки зерновых 
колосовых и мелкосемянных масличных (крестоцветных и 
льна). В нашей зоне это обычно август месяц. Для уборки 
подходят любые типы комбайнов. Одним из хороших 
хозяйственных качеств является то, что сафлор слабо 
осыпается, однако уборка семенных участков должна прохо-
дить в сжатые сроки, поскольку попадание под затяжные 
атмосферные осадки могут вызвать как частичную, так и пол-
ную потерю всхожести.  Сейчас в Реестре сортов растений Украины находиться 4 
сорта, три из которых селекции Института масличных культур 
НААН: Солнечный, Живчик и Лагидный. 

 

В.Г.Виновець, Г.І.Буділка, І.Б.Комарова, ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 

РЕДЬКА ОЛІЙНА – ЗЕЛЕНЕ ДОБРИВО, КОРМОВА                     
І МЕДОНОСНА КУЛЬТУРА 

Редька олійна – однорічна рослина сімейства хресто-
цвітих, використовується як сидеральна, кормова і медоносна 
культура. 

Незамінна на важких глинистих ґрунтах. Цінується за зда-
тність швидко (майже як гірчиця біла) відростати і нарощува-
ти відносно велику масу в холодний період. Серед інших хре-
стоцвітих сидератів відзначається меншою вимогливістю до 
ґрунтів і сталістю врожаїв. Коренева сис-
тема рослини настільки сильна і так гли-
боко проникає в ґрунт, що може піднімати 
всі потрібні для її зростання компоненти, 
сильно розпушуючи і збагачуючи верхні 
шари. Добре переносить пізній посів. Ви-
користовується в зонах нестабільного зе-
млеробства. 

Зелене добриво. Після розкла-
дання в ґрунті біомаса редьки олійної 
стає легкозасвоюваним добривом, а 
ґрунт поповнюється органікою, гумусом. 
Редька значно поступається бобовим си-
дератам за вмістом азоту і трохи посту-
пається іншим хрестоцвітим своїми 
удобрювальними якостями. Але має інші 
переваги: добре пристосовується до 
будь-яких кліматичних умов, швидко 
росте на холоді, посухостійка, пригнічує 
нематоди. Ефективно поглинає поживні 
елементи не тільки з поверхневого шару 
ґрунтів, запобігаючи їх вимивання вглиб, 
а і з глибоких шарів, повертаючи поживні 
елементи у верхні. 

Ґрунтоутворюючі і ґрунтоза-
хисні якості. Добре розпушує, структу-
рує, дренує як орний, так і глибокі шари 
ґрунту, підвищує їх повітро- і вологоєм-
ність. Це одна з кращих культур для 

захисту ґрунтів від водної та вітрової ерозії восени і навесні, а 
якщо її не скошувати, то і взимку. Затримує сніг, сприяє мен-
шому промерзанню ґрунтів, тобто більшому накопиченню во-
логи. 

Фітосанітарні якості. Активно оздоровлює ґрунт. На-
явність у всіх частинах редьки ефірних масел служить профі-
лактичним засобом від нагромадження шкідників (дротяники) і 

грибкових хвороб (ризоктоніозу, парші 
картоплі), пригнічує нематоду (крім буря-
кової). Покращує умови життєдіяльності 
ґрунтових мікроорганізмів, при розкла-
данні служить їм кормом. Це, в свою чер-
гу, призводить до зменшення захворю-
ваності рослин та підвищенню врожаїв. 
Ефективно пригнічує розвиток бур'янів. 

Кормова культура. Поживна 
якість зеленої маси наближається до 
комбікормів. Особливо цінується за ви-
сокий вміст протеїну в осінній період. 
Недолік у відсутності багатьох вітамінів і 
біологічно активних речовин і наявності 
токсичних глюкозидів, кількість яких 
збільшується в міру старіння рослин. 
Тому скошують на зелений корм і силос 
до цвітіння і дають тваринам в суміші з 
іншими кормами не більше 20-30 кг на 
добу на одну корову. Після подрібнення 
краще використовувати корм протягом 
години, тому що маса самозігрівається і 
смакові якості погіршуються. 

Медоносні якості редьки олійної 
також загальновизнані. Головна їхня пе-
ревага – виділення нектару навіть у хо-
лодну погоду. Взагалі хрестоцвіті культу-
ри забезпечують медозбір у той період, 
коли інші медоноси ще не почали цвітін-
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ня або вже закінчили. 
Медопродуктивність у середньому становить 120-180 

кг/га. Мед дуже густий, швидко кристалізується. Корисні влас-
тивості: гарно впливає на розумову діяльність; швидко виво-
дить важки метали з організму; добре засвоюється у кишків-
нику; сприяє регенерації шкіри. Використовується для онов-
лення кісткових тканин, зміцнення м’язів (у першу чергу сер-
цевих), при лікуванні хвороб серця, печінки, важких запалень 
горла, опіків, сприяє діяльності щитовидної залози. 

Вирощування. Як сидерат частіше вирощують після 
ранніх овочевих та озимих і ранніх ярих зернових, зрізаючи до 
зими. Сіють і навесні, готуючи ґрунт під озимі, або з іншими 
сидератами. Підсівають в розріджені посіви багаторічних трав 
на останньому році вегетації. Редьку, як і інші хрестоцвіті 
культури, не використовують як попередника капусти. 

Вимоги до агрокліматичних умов. Серед хрестоц-
вітих сидератів найменш вимоглива до ґрунтів. Росте на по-
живних суглинних і супіщаних ґрунтах, осушених і окультуре-
них торфовищах (слабо кислих, але не кислих). На дерново-
підзолистих обов'язково вимагає добрива. Хороший сидерат 
для відносно важких слабокислих ґрунтів. Потребує достат-
ньої кількості вологи, але досить холодостійка. 

Підготовка ґрунту. Поверхнева обробка плоскорізом 
або культиватором з наступним коткуванням або витримкою 
2-3 тижні. Розпушування ґрунту плоскорізом або культивато-
ром - достатній і оптимальний спосіб обробки, що підвищує 
родючість ґрунтів і зберігає сили хлібороба. Для отримання 
кращого врожаю слід використовувати органічні добрива і 
препарати ефективних ґрунтових мікроорганізмів. 

Посів. Сіють з квітня і до середини вересня, але при сівбі 
після 10 серпня (на півдні 20-го) ґрунтозахисні та фітосанітар-
ні якості сидерат виконує, але удобрює погано, зеленої маси 
наростає мало. Найбільші врожаї одержують при сівбі в квітні. 
На зелені добрива і корм сіють з шириною міжрядь 15 см, 200 

г на сотку. При сівбі вручну врозсип або після 10-го (20-го) 
серпня - 350-400 г. Глибина загортання 3-4 см. Після сівби в 
ґрунт прикочують. На насіння і для медозбору сіють з шири-
ною міжрядь 30-45 см. Можна висівати в суміші з викою ярою 
в якості її опори (на 1 г насіння редьки 6 г насіння вики). 

Зрізування. Під озимі зрізують не пізніше ніж за 3 тижні 
до сівби, при пожнивному (поукісному) вирощуванні - за 2 ти-
жні до замерзання ґрунту (завжди не пізніше фази початку 
утворення насіння). Після сильних заморозків редька відми-
рає, її відразу можна зрізати. Підрізають плоскорізом або 
культиватором, попередньо поливши розчином ЕМ-
препаратів. Обробка ЕМ-препаратом прискорює процеси фе-
рментації і створює сприятливі мікробіологічні умови, які при-
зводять до збагачення ґрунтів поживними речовинами і мік-
роелементами. 

Процеси розкладання залишків рослин, гуміфікації більш 
інтенсивно проходять при наявності вологи в ґрунті. 

До Реєстру сортів рослин України занесені 5 сортів. 
В Інституті олійних культур створений сорт редьки олійної 

Факел. Інтенсивного типу, високого агрофону, зернового та 
кормового використання, створений методом індивідуального 
відбору з міжсортової гібридної популяції. 

Насіння фіолетового кольору. Маса 1000 шт. насінин ста-
новить 11,2г. Вегетаційний період - 98 днів. Стійкий проти ви-
лягання рослин (7 балів) та обсипання насіння (9 балів), при-
датний до механізованого вирощування. Стійкий проти не-
сприятливих ґрунтово-кліматичних умов. Сорт стійкий проти 
бактеріозу (0%) і пероноспорозу (0%). Шкідниками пошкоджу-
ється, пильщиком - 5%, ріпаковим квіткоїдом - 5%, хрестоцві-
тою блішкою - 1%. 

Середня врожайність насіння - 2.0-2.2 т/га, вміст олії – 
39%. Ерукової кислоти в олії 12%, глюкозинолатів у насінні 25 
мкмоль/г. Рекомендується для вирощування в умовах Лісо-
степу і Степу. 

В.В.Рожкован, к.біол.н., п.н.с., ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААНУ 
Ю.І.Бідаш, к.с.-г.н., зав. лабораторією, УСТИМІВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 

С.Й.Гурінович, зав. лабораторією, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ НААНУ 

МАК — ПЕРСПЕКТИВНА ВИСОКОРЕНТАБЕЛЬНА КУЛЬТУРА 
Попит на насіння маку як на внутрішньому, так і зовніш-

ньому ринках дуже великий. Вирощуваний в Україні мак не 
покриває потреби навіть внутрішнього ринку і тому імпорту-
ється в Україну з Польщі, Чехії й інших країн. Мак є високоре-
нтабельною культурою і розширення його посівів в Україні 
стало б надійною основою для економічної підтримки вітчиз-
няного сільськогосподарського товаровиробника. 

Незважаючи на те, що мак є однією з високоприбуткових 
культур, нарощування площ під цією культурою йде повільно. 
Це пов'язано з тим, що мак, незважаючи на низький вміст 
морфіну в рослинній сировині, відноситься до наркомістких 
рослин і тому знаходиться під особливим контролем право-
охоронних органів. 

Отже, незалежно від юридичної форми господарства, до 
початку вирощування маку необхідно звертатися в обласний 
відділ МВС по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (ОБ-
НОН), де можна одержати консультацію по вимогах до офор-
млення документів для одержання ліцензії на вирощування 
маку. Крім того, наразі є комерційні структури, такі, як „Мак 
України", що надають платні послуги по оформленню докуме-
нтів для одержання ліцензії. 

Після підготовки всіх необхідних документів їх подають в 
ліцензійний відділ міністерства охорони здоров'я України. 

Зокрема, витрат по вирощуванню маку чимала частка на-
лежить охороні маку в період від бутонізації до збирання. 

Для того, щоб мак був високорентабельним, а не збитко-
вим, площа його посіву, як правило, повинна бути не менше 
50 га. 

БІОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ  МАКУ  
Мак - рослина довгого дня і не витримує значного затінен-

ня. Насіння при проростанні поглинає воду в кількості - 100% 
своєї первинної маси. Воно здатне проростати вже при тем-
пературі 2-3°С. Оптимальною температурою для їхнього про-
ростання є температура 15-20°С. Сходи маку стійкі до зниже-

них температур і здатні, при наявності справжніх листків, ви-
тримувати заморозки до -2,-4°С. При нестачі вологи період 
сходів може сильно затягнутися в часі. 

При сприятливих умовах, у залежності від сорту, трива-
лість вегетаційного періоду (сходи-дозрівання) складає 110-
135 днів. При цьому оптимальна тривалість фаз розвитку та-
ка: розетки - 45-50 днів, стеблування - 15 днів, бутонізації - 
10-15 днів,  дозрівання - близько 30 днів. 

На початку вегетації мак росте швидко, а у фазі розетки 
(2-3 справжніх листка) ріст його припиняється, і його висота 
досягає 1,5-2 см. У цей період дуже важливо механічним чи 
хімічним способом захистити його посіви від бур'янів, що мо-
жуть його заглушити. 

Важливою біологічною особливістю маку є висока його по-
треба в елементах мінерального харчування. До того ж тер-
мін поглинання цих елементів рослинами маку обмежений 
фазами росту - від стеблування до цвітіння, тобто становить 
один місяць. 

ВИМОГИ  ДО  ҐРУНТІВ  
Для маку найбільш придатні супіщані ґрунти, що мають 

гарні фізичні властивості. Придатні також легкі суглинки, тем-
но- і світло-каштанові ґрунти з орним шаром 20-25 см. Йому 
необхідний не дуже важкий, легко проникний ґрунт із нейтра-
льною чи слабокислою реакцією (Рп 6,2-6,8). 

Ділянку під мак відводять, по можливості, з рівним рельє-
фом або з невеликим південним чи південно-західним схи-
лом. Не придатні для вирощування маку поля, засмічені осо-
том, пирієм, щирицею, блекотою, а також заселені шкідника-
ми - дротяниками, совками, маковими прихованохоботниками. 

СІВОЗМІНА  
З огляду на високу вибагливість маку до родючості ґрунту 

та чистоти полів його необхідно розміщувати по кращих попе-
редниках, після тих культур, що залишають після себе поле 
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чисте від бур’янів, з достатнім запасом поживних елементів і 
вологи. 

Не можна розміщати посіви маку після соняшнику, багато-
річних трав, суданської трави й інших культур, що за вегета-
ційний період висушують грунт на велику глибину. На колиш-
нє місце у сівозміні його повертають не раніше, ніж через 3-4 
роки. 

ОСНОВНИЙ  ОБРОБІТОК  ГРУНТУ  
Система обробітку грунту є важливою ланкою у боротьбі 

за високий урожай маку. За допомогою системи обробітку 
грунту, значною мірою, залежить результат боротьби з 
бур’янистою рослинністю і сільськогосподарськими шкідника-
ми, а також постачання водою й елементами живлення. 

Залежно від грунтово-кліматичної зони України елементи 
основного обробітку грунту наступні: 

У районах достатнього і середнього зволоження прово-
дять: 

1)  лущення стерні слідом за збиранням попередника дис-
ковими лущильниками на глибину 6-8 чи лемішними на 8-10 
см з подальшим боронуванням; 

2)  повторне лущення чи мілка оранка на 14-16 см через 15-
20 днів після першого лущення; 

3)  поверхневий обробіток за потреби (боронування після 
дощів і культивація з появою бур’янів); 

4)  глибока зяблева оранка на початку жовтня. 
У районах недостатнього зволоження проводять: 
1)  лущення стерні слідом за збиранням попередника; 
2)  глибоку зяблеву оранку з боронами чи котками; 
3)  поверхневий обробіток боронами і культиваторами для 

знищення бур’янів і підтримки грунту в пухкому стані. 
Хочеться попередити, що перераховані елементи основ-

ного обробітку грунту – це не догма, а орієнтир, а конкретні 
елементи треба визначати виходячи зі сформованих умов на 
кожному окремому полі. 

До відходу в зиму поле під мак має бути ретельно вирів-
няно і відповідати вимогам пропонованим для посіву дрібно-
насіннєвих культур. 

Весняне вирівнювання найчастіше викликає висушування 
верхнього шару грунту, що веде до нерівномірної появи схо-
дів та зрідженості посіву. 

ВЕСНЯНИЙ  ПЕРЕДПОСІВНИЙ  ОБРОБІТОК  
ҐРУНТУ  

Оптимальний час сівби маку (як ранньої культури) збіга-
ється з моментом стиглості ґрунту, тому передпосівна підго-
товка ґрунту обмежується дуже короткими термінами (у ме-
жах 2-3 днів з початку польових робіт). 

Насіння маку дуже дрібне і зашпаровувати їх у ґрунт до-
водиться мілко, тому розрив між передпосівною підготовкою 
ґрунту і посівом не повинен перевищувати декількох годин, 
інакше верхній шар ґрунту швидко висушується, а при посіві у 
сухий ґрунт насіння не дасть сходів. Для передпосівного об-
робітку найраціональніше використовувати вітчизняні чи за-
кордонні агрегати типу "Європак", що за один прохід викону-
ють усі необхідні операції. 

ДОБРИВА  
Відомо, що на формування 1 центнера насіння маку з ґру-

нту виноситься 5-7 кг азоту, 3-3,5 кг фосфору і 7-8 кг калію. На 
підставі результатів агрохімічного аналізу забезпеченості ґру-
нту цими елементами і рівня планованого врожаю балансо-
вим методом розраховують необхідну кількість добрив для 
кожного конкретного поля. 

Норми добрив під запланований урожай по балансовому 
методу розраховують за формулою І.С.Шатилова та К.М.Ка-
юмова: 

Д = 100 х В – П х К1 х С, де   
К2 

Д – норма добрив, ц/га; 
В – винос елементів живлення запланованим урожаєм основної і побічної 
продукції, ц/га; 
П – вміст у грунті рухомої форми, поживного елемента, кг/га; 
К1 – коефіцієнт використання поживного елемента з мінеральних доб-
рив,%; 
С – вміст поживної речовини у мінеральному добриві,%. 

 
 

При використанні балансово-розрахункового методу ви-
значення норм добрив необхідно врахувати, що величина 
урожаю залежить ще від комплексу факторів: водного і тем-

пературного режимів грунту, сонячної радіації, вмісту в повітрі 
вуглекислого газу, та ін. 

Кращий ефект від добрив виходить при внесенні їх у три 
терміни: під основну оранку, при посіві в рядки й у підживлен-
ня під час вегетації рослин. 

СІВБА  
Вчасно і високоякісно проведена сівба добірним насінням 

забезпечує одержання дружних сходів. Мак висівають широ-
корядно з міжряддями 45-70 см однією чи двома стрічками в 
рядку чи зі звуженими міжряддями. 

Для посіву можна використовувати будь-яку сівалку вітчи-
зняного чи закордонного виробництва, що забезпечує задану 
норму висіву і рівномірний розподіл насіння на одиницю пло-
щі. 

Зернові сівалки, що рекомендувалися раніше для цієї ме-
ти, з додаванням до насіння баласту (суперфосфату чи про-
жареного насіння) неефективні і створюють багато проблем 
до самого збирання. 

Відразу ж після сівби проводять коткування. Тип котків ви-
значається індивідуально для кожного конкретного випадку. 
Використання рівних котків небажане, тому що це спричиняє 
водяну і вітрову ерозії й утворення кірки. 

Оптимальна глибина закладення насіння 1,5-2 см а густо-
та стояння рослин на початок збору урожаю у зонах недоста-
тнього зволоження 350-400, а при достатній вологозабезпе-
ченості 400-450 тис.шт./га. У початковий період вегетації, як-
що це необхідно, проводять формування густоти посівів. 

Якщо посів проведений широкорядно, проводять міжряд-
не розпушування. 

Що стосується сортового складу, то в каталог районова-
них сортів України внесено  більш 20 сорти. З них пройшли 
широке виробниче випробування і показали високу пластич-
ність і врожайність відомі сорти - Кристал. Беркут Колорит. 

Крім того, вперше в Україні районований надзвичайно га-
рний декоративний сорт Жар. 

ДОГЛЯД  ЗА  ПОСІВАМИ  
При необхідності проводять досходове боронування лег-

кими боронами, або рихлення ротаційною мотигою, воно за-
стосовується лише в тому випадку коли на посіві маку після 
дощів утворилася кірка. Зруйнувати її необхідно негайно, до 
накльовування насіння маку, але головне при боронуванні 
зруйнувати ґрунтову кірку, чим сприяти появі сходів маку. 

Післяпосівний догляд за посівами заключається в наступ-
ному: 
1. Післяпосівне прикочування; 
2. Боронування; 
3. Перше рихлення міжрядь; 
4. Прополювання і формування густоти стеблостою; 
5. Культивація міжрядь з підживленням; 
6. Боротьба з шкідниками і хворобами. 

Перше рихлення грунту в міжряддях проводять в фазі 1-2 
справжніх листочків на глибину 4-5 см, культиваторами, які 
обладнанні лапами-бритвами, з захисною зоною 8-10 см. В 
фазі 2-3 справжніх листочків мак на площі з рівномірно густи-
ми сходами (не менше 50-60 рослин на м/га) продовжують 
боронування впоперек рядків в один-два сліди середньо зу-
бовими боронами ЄБЗО-1, при цьому розпушується грунт і 
знищуються ростки бур’янів на 1 м рядка повинно залишатися 
20-25 рослин маку. Якщо посів дуже загущений, через 5-6 
днів після першого боронування проводять друге. Друге бо-
ронування буває необхідне після сильних дощів ущільнення 
грунту, появи бур’янів.  

При зрідженому травостої боронування не допустиме. Не 
рекомендується боронувати сирий мазкий грунт. 

Боронують посіви в другій половині дня, коли рослини 
трішки підв’януть і стануть менш ламкими. 

Кожну послідуючу культивацію проводять через 10-15 
днів. В районах з достатнім зволоженням глибина другої між-
рядної культивації 8-10 см. Третьої – 10-12 см, четвертої -6-8 
см. А в засушливих районах відповідно: 6-8 см, 8-10 см и 6-8 
см. 

Глибоке рихлення міжрядь необхідне після рясних дощів. 
В посушливі роки, коли в літні місяці відсутні опади і грунт 
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ущільнений немає необхідності проводити глибоке рихлення. 
При змиканні рядків культивацію припиняють. 

ЗАХИСТ  РОСЛИН  

Серед комплексу шкідників пошкоджуючих мак найбільш 
злісним є кореневий і коробочковий прихованохоботник. Шко-
ду наносять як жуки так і лічинки. В деякі роки відчутні збитки 
зможуть приносити личинки совок: озимої, люцернової, капус-
тяної і ін., дротяники залежно від погодних умов і від пору-
шення технології вирощування, мак пригнічує борошниста ро-
са, пероноспороз, гельмінтоспоріоз, сіра та біла гниль. 

Система захисту полягає в отриманні чистих від бур’янів 
посівів маку та непошкоджених шкідниками та хворобами ро-
слин. 

Профілактичні та організаційні системи захисту такі: 
1. Чітке дотримання сівозмін. Повернення маку на попередні 

ділянки не раніше ніж через 4 роки. 
2. Просторова ізоляція посівів від минулих маковищ і цілин-

них ділянок на 3-4 км. 
3. Вилучення та знищення хворих рослин при сортовій про-

полці. 
4. Оранка зябу з передплужником на звільнених маковищах. 
5. Протруювання насіння за 10-12 днів до сівби. 

Головне завдання – забезпечити боротьбу з бур’янами, 
насіння яких важко відокремити від насіння маку. 

Протруювання насіння і обробка рослин проти шкідників і 
хвороб проводиться препаратами внесеними в Перелік пре-
паратів дозволених для використання в Україні. 

Високих результатів у боротьбі з бур’янами можна досягти 
при поєднанні механічного і хімічного способів. 

За архітектонікою рослини маку мають слабку конкурентну 
здатність з бур'янами протягом усього періоду вегетації. Ме-
ханічна боротьба з бур'янами вимагає великих витрат в тому 
числі ручної праці, а для проведення хімічної прополки в 
Україні для маку не підібраний і не зареєстрований необхід-
ний комплекс гербіцидів. Тому, для боротьби з бур'янами на 
посівах маку була вивчена група гербіцидів, норми і терміни 
внесення та оптимальне їх поєднання, що дозволяє захисти-
ти мак від бур'янів від сходів до збирання, які пропонується 
для впровадження у виробництво. 

Серед усіх поєднань випробуваних гербіцидів, найвищу 
ефективність у боротьбі з бур'янами на посівах маку показав 
варіант Мерлін 750 Wс - 100 г / га - грунтовий гербіцид, Каліс-
то 480 SC-250 г / га + Намагання 250-400 г / га, після сходів - 
6-8 листків, Зелек супер 1000 г / га - 6-8 листків. 

Грунтовий гербіцид Мерлін 750 Wс протягом 35 днів стри-
мує зростання практично всіх бур'янів, однак на 35-40 день, 
коли знижується захисна дія цього гербіциду спостерігається 
спалах другої хвилі бур'янів. 

Внесення додатково страхових гербіцидів дозволило зни-
щити практично всі бур'яни і грунт на посіві залишався чистим 
від бур'янів до дозрівання маку. І до моменту збирання поле 
було придатне для прямого комбайнування. 

ЗБИРАННЯ  
Мак збирають коли дозріють коробочки. Вони стають жов-

то-бурими, або жовто-сірими і при струшуванні насіння пере-
сипається. Затягувати збирання не варто, оскільки це призво-
дить до втрат врожаю, тому що коробочки дуже крихкі і гігро-
скопічні, збирання проводять в суху погоду після ранішньої 
роси. 

На полях, засмічених бур’янами перед збиранням маку 
необхідно видалити високорослі бур’яни особливо щирицю та 
лободу. Вони можуть попасти в насіння у вигляді важковідді-
лених насінин і збільшити вологість зерна маку. З метою при-
скорення дозрівання маку, знищення бур’янів, які можуть 
впливати на підвищення вологості насіння, застосовуються 
десиканти. Такими можуть бути: хлорат магнію, реглон та ін. 
Препарати вносяться в період побуріння насіння (60-80% ко-
робочок) на центральних стеблах. Найефективнішим є реглон 
в дозі 2,5 кг.га. Вологість коробочок і насіння досягає кондиції 
через 10-15 днів після обробки цим препаратом. 

Обробка десикантами в оптимальних дозах не знижує 
урожай і схожості насіння не впливає на вміст морфію в коро-
бочках. Збирати мак необхідно зерновими комбайнами, які 
забезпечують рівномірний зріз з короткими відрізками стебел, 
з ущільненими вузлами через які може просипатися насіння 
маку. 

Залежно від стану посіву регулюють молотильний бара-
бан комбайну. При обмолоті насіння треба врахувати те, що 
при неправильному регулюванні молотильного агрегату може 
бути пошкодження насіння. Таке насіння погано зберігається і 
втрачає харчові якості. Щоб не висипалось насіння при зби-
ранні в щілини під молотарку підвішують брезент (насіннеу-
ловлювач). 

ОЧИСТКА  НАСІННЯ  
Насіння з під комбайну перевозиться на критий тік, де не-

гайно від нього відокремлюють подрібнені коробочки, тому що 
затримка з розподілом вороха приводить до швидкого самозі-
грівання і псування продукції.  

Розподіл вороху проводять на зерноочисних машинах. 
Очищення насіння маку – на очисних машинах Петкус-Гигант, 
Петкус-Селектра та ін. При очистці маку на машинах – ОС-4,5 
ОСМ-3У, ОСВ, СУ-0.1 застосовуються решета з діаметром:  

А1 = ǿ5, А2 = ǿ2-2.5,  Б1 = ǿ 0.8-0.9,  Б2 = ǿ1.1-1.3, 
В = ǿ 0.5-0.6,  Г = ǿ0.6-0.9 

ЗБЕРІГАННЯ  
Насіння маку зберігають у сухому, прохолодному, венти-

льованому, захищеному від шкідників приміщенні. Вологість 
насіння не повинна перевищувати 8-9%. Зберігати його краще 
у мішках, складених не більше ніж у 4 яруси. При тривалому – 
насипом і не рідше одного разу в місяць перелопачувати, ве-
сти контроль за температурою приміщення та вологістю на-
сіння. При необхідності проводити підсушування зерна. Їстів-
ний мак може зберігатись до 1-1,5 років, тільки відповідної 
якості він може йти в реалізацію. Враховуються такі показни-
ки, як чистота, смак, непошкодженість. 
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АГРОТЕХНІКА  ВИРОЩУВАННЯ  М’ЯТИ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
Рід м’яти (Мentha) нараховує велику кількість видів , із 

яких найбільше промислове значення мають два – м’ята пер-
цева (Mentha piperita L) і м’ята японська (Мentha сanadensis 
L). В Україні широкого розповсюдження набула м’ята перце-
ва, яка має складне гібридне походження, а також міжвидові 
гібриди м’яти японської з м’ятою колосовою та довголистою. 
Культура м’яти перцевої нараховує більше 250 років. Батькі-
вщиною м’яти перцевої є Англія. В теперішній час вона виро-
щується в багатьох країнах всіх континентів. Промислове ви-
рощування м’яти в Україні розпочато в кінці ХІХ століття 
(1892р.). 

 Нині в СНД основними зонами вирощування м’яти є Лісо-
степова частина України, Молдова, Білорусь, країни Прибал-
тики, Краснодарський край Росії. Ефірна олія м’яти перцевої і 
японської та її основний компонент ментол застосовується в 

медицині, парфумерії і косметиці, кондитерському, тютюно-
вому і лікерогорілчаному виробництві. Листя і суцвіття засто-
совують як спеції і приправи. З листків м’яти, які крім ефірної 
олії, містять каротин, рутин, органічні кислоти і інші речовини, 
готують настої судинорозширюючої і тонізуючої дії. В народ-
ній медицині м’яту використовують при хронічних захворю-
ваннях верхніх дихальних шляхів. ЇЇ призначають при захво-
рюваннях печінки і жовчних шляхів, для поліпшення травлен-
ня, як протизапальний , потогінний, протикашлевий і болезас-
покійливий засіб. В науковій медицині настій м’яти використо-
вують як протиблювотний, шлунковий, жовчогінний засіб. 
М’ятна ефірна олія входить до складу протикашлевих табле-
ток, серцево-судинних засобів (корвалол, валокордин, валі-
дол та ін.). Ефірна олія карвонних і ліналоольних м’ят викори-
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стовується в парфумерно-косметичній, харчовій і фармацев-
тичній промисловості. 

Біологічні особливості.  М’ята - трав’яниста багаторіч-
на рослина родини глухокропивових ((Lamiacece). Формуван-
ня надземної маси і окремих органів м’яти в річному циклі 
проходить наступні фази розвитку: початок і повні сходи, га-
луження, бутонізація, початок і повне цвітіння, відцвітання. 

Початком сходів вважають момент появи 3-4 рослин на 
кв. м, а повні сходи спостерігаються при наявності 20-30 рос-
лин на кв. м. Період від перших сходів до повних в районова-
них сортів складає 22-24 дні, в умовах вологої і теплої весни – 
12-15 днів. Через 5-8 днів після фази повних сходів перші ро-
слини починають галузитися. Ця фаза відмічається появою в 
пазухах листків центрального стебла бокових пагонів довжи-
ною 1-2 см. 

Початком бутонізації вважається момент коли 10-15% ро-
слин досягає цієї фази. Повна фаза відмічається при вступі в 
неї не менше ніж 75% рослин. 

Початком цвітіння вважається стан розвитку рослин, коли 
розкриваються перші квітки на суцвіттях головного стебла в 
основної маси рослин. Масове цвітіння – цвіте 50% квіток на 
центральному суцвітті у більшості рослин і починають цвісти 
суцвіття на гілках першого порядку. 

М’ята – культура вимоглива до ґрунтових умов. Найбільш 
придатні для неї високо родючі ґрунти, які мають хороші вод-
но-фізичні властивості, не важкі по механічному складу. Кра-
ще вона росте на слабо кислих ґрунтах, які мають РН сольо-
вої витяжки 5,8-7,0. Це вологолюбива рослина. Оптимальна 
вологість для її розвитку складає 80-85% від ППВ. В період 
вегетації м’ята краще розвивається і накопичує ефірну олію 
при середньодобовій температурі повітря 20-25 С. 

У виробничих умовах - м’яту розмножують вегетативним 
способом – кореневищами і розсадою. 

Місце в сівозміні. В сівозміні м’яту розміщують після 
озимих культур, зернобобових, коренеплодів, а при закладці 
багаторічних плантацій – по чистому і зайнятому пару. 

Обробіток грунту. Ґрунт під м’яту підготовляють за сис-
темою зяблевого обробітку. При розміщенні після стернових 
попередників обов’язковими елементами системи обробітку є 
лущення стерні та внесення у випадку, коли ґрунт за-
бур’янений багаторічними кореневищними бур’янами, гербі-
циду раундап в дозі 3-3,6 кг/га д.р. по вегетуючих бур’янах. На 
полях з під просапних культур ці елементи обробітку не 
обов’язкові. Грунт під м’яту орють на зяб плугами з переплуж-
никами на глибину 25-30 см. Під оранку вносять перегній з 
розрахунку 40-60 т/га і повне мінеральне добриво N90К90К90. 
Передпосадковий обробіток грунту розпочинається рано на-
весні з боронування площі (закриття вологи). Перед садінням 
площу культивують в агрегаті з боронами на глибину 10-12 
см, використовуючи культиватори КПС-4, КП-4М, та ґрунто-
обробні агрегати РВК-3,6, РВК-5,4, КФК-3,6. 

Заготівля садивного матеріалу і садіння. Закла-
дення промислових плантацій м’яти проводиться кореневи-
щами і розсадою. Заготовляють кореневища на насіннєвих 
ділянках м’яти першого року вегетації весною (березень-
квітень). Кореневища викопують картоплекопачем КТН-2Б, 
КВН-2М або спеціальним коренекопачем-проріджувачем 
м’яти КПМ-2. 

М’яту висаджують широкорядно, ширина міжрядь 60-70 
см. Для посадки м’яти використовують спеціальну посадкову 
машину МКМ-2,4 або переобладнані розсадосадильні маши-
ни і культиватори КРН-4,2Б. За допомогою посадкової маши-
ни проводиться транспортування, нарізування борозен з між-
ряддям 60 см, висів неочищених кореневищ з одночасним 
подрібненням і зарубкою їх дисковими окучниками на глибину 
6-10 см. Після закінчення садіння поле коткують кільчато-
шпоровими котками типу 3-ККШ-6. Норма садіння кореневищ 
– 2-3 т/га. Садіння м’яти розсадою починають в першій поло-
вині травня, коли вона досягає висоти 10-15 см і має 6-8 пар 
листків. Заготовляють розсаду вручну. Розсада повинна мати 
відрізок кореневища довжиною 1,5-2 см або власні корінці, що 
забезпечує добру приживлюваність розсади. 

Заготовлену розсаду вмочують корінням в земляну бовта-
нку і до моменту садіння зберігають у зволожених ямках 
щільно притиснутою одна до одної. Висаджують розсаду в 

день заготовки розсадосадильними машинами СКН-6А з при-
стосуванням ПРМ-6. Глибина заробки 6-7 см з таким розра-
хунком, щоб на поверхні грунту залишалось 2-3 пари листків. 
Ширина міжрядь 70 см, норма посадки 100-110 тис.шт. на гек-
тар. 

Догляд за насадженнями м’яти першого року 
життя. Якщо під основний обробіток грунту гербіциди не 
внесені, а площі мають забур’яненість, весною під передпо-
садкову культивацію під розсадну посадку вносять один з ге-
рбіцидів: трефлан (1,5-2,0 кг/га д.р.), сінбар (1,25 кг/га д.р.)., 
пенітран (1,5-2,0 кг/га д. р.), малоран (1,5-2,0 кг/га д.р.), трофі 
(1,5-2,0 кг/га д.р.). 

Після садіння м’яти кореневищами вносять через 10-15 
днів до сходів під боронування один з гербіцидів: гезагард (3-
4 кг/га д.р.), ронстар (2-3 кг/га д.р.), дактал (8-10 кг/га д.р.), 
депра (2 кг/га д.р.), голтікс (4-6 кг/га д. р.), малоран (2-3 кг/га 
д. р.), трефлан (1,5-2,0 кг/га д.р.), ігран (3 кг/га д.р.). сінбар 
(1,25 кг/га д.р.), стомп (2-3 кг/га д.р.), аметрин (1,5-2 кг/га д.р.) 

При високій культурі землеробства обходяться без засто-
сування гербіцидів. Проводяться лише міжрядні обробітки та 
одна прополка бур’янів у рядках. 

Догляд за м’ятою другого року життя. На другий рік 
використання залишають плантації м’яти  з оптимальною гус-
тотою травостою. У вересні–жовтні проводять ручне пропо-
лювання бур’янів, потім поле удобрюють – вносять повне мі-
неральне добриво N120Р90К90 з наступним загортанням його 
боронами. 

У весняний період насадження м’яти вільні від бур’янів з 
осені або зовсім не потребують прополювання, або потребу-
ють лише одного прополювання за масової появи бур’янів на 
початку вегетації. Якщо це прополювання хімічне вносять 
один з гербіцидів: у тих же дозах, що і при кореневищній по-
садці першого року вегетації . Потім проводять боронування 
середніми боронами. 

На площі, що залишається під врожай третього року, в 
другій половині жовтня вносять мінеральні добрива N120Р90К90 
і переорюють на глибину 12- 14 см плугами без передплужни-
ків в агрегаті з кільчато-шпоровими котками. При дефіциті во-
логи в грунті переорювання восени не проводять. Подальший 
догляд за м’ятою третього року життя включає проведення 
ранньовесняного боронування та внесення рекомендованих 
на кореневищній посадці м'яти гербіцидів. 

Збирання м'яти.  Збирають м’яту першого року життя у 
фазу технічної стиглості при 50% цвітінні в теплі сонячні дні, 
тому що дощова прохолодна погода різко знижує (на 35-40%) 
збір ефірної олії з гектара. М’яту другого і третього року життя 
збирають у фазу масової бутонізації – початку цвітіння. Ско-
шування проводять жатками типу ЖВН-6, ЖРБ-4,2, Е-303. 
Підв’ялені у валках рослини через 24-48 годин. При зниженні 
вологості до 55-60%, підбирають із валків і відправляють на 
переробку в кубах-контейнерах КТТ-18 на пункти ППО-4. Для 
підбирання підв’яленої маси із валків використовують кормо-
збиральні машини типу КПИ-2,4, КСС-2,6, Е-281. 

Сорти м'яти. Для вирощування м'яти в двохрічній та 
трьохрічній культурі придатні зимостійкі сорти м'яти: Удайчан-
ка, Діана, Оксамитова. 

УДАЙЧАНКА – перцевого типу, високоврожайний, зимо-
стійкий, стійкий до вилягання. Урожайність цілих підв’ялених 
рослин при 55% вологості – 135,0 ц/га, урожайність листя і 
суцвіть – 20,4 ц/га, збір ефірної олії – 86,0 кг/га, вміст ментолу 
в ефірній олії 47-52%. Чистий прибуток з гектара при вирощу-
ванні на аптечне листя – 15 тис. грн., при переробці на ефірну 
олію – 11830 грн. 

ДІАНА – карвонного типу, високоврожайний, зимостійкий, 
стійкий до вилягання і осипання листя, стійкий до хвороб та 
шкідників. Урожайність цілих підв’ялених рослин становить – 
148,0 ц/га, збір ефірної олії з гектара – 60 кг, вміст карвону в 
ефірній олії – 63-65%. Чистий прибуток – 7430 грн /га. 

ОКСАМИТОВА – линалоольного типу, високоврожайний, 
зимостійкий, стійкий до вилягання і осипання листя, стійкий 
до хвороб та шкідників. Урожайність цілих підв’ялених рослин 
становить – 110,0 ц/га, збір ефірної олії з гектара – 80 кг, 
вміст ліналоолу в ефірній олії – 82-86%. Чистий прибуток ста-
новить – 10630 грн /га. 
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УДК: 635.657:631.527            О.В.Бушулян, к.с.-г.н., завідувач лабораторії селекції та насінництва багаторічних трав і нуту 
 СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

Р ЕКОМЕНДАЦ І Ї  З  ВИРОЩУВАННЯ  НУТУ             
В  ПІВДЕННОМУ  СТЕПУ  УКРА ЇНИ  

Нут здавна відома в Україні сільськогосподарська культу-
ра. Однак, до недавнього часу вона була більш відома тільки 
як городня культура і широкого розповсюдження у промисло-
вому сільськогосподарському виробництві не мала. Останнім 
часом в Україні нут набуває все більшого інтересу виробників 
і посівні площі збільшуються швидкими темпами. Пропону-
ється коротка характеристика культури, особливості агротех-
ніки та характеристика сортів. 

За роки незалежності України спостерігалося суттєве ско-
рочення посівних площ під одно- та багаторічними бобовими 
культурами та збільшення у декілька разів на півдні посівних 
площ під соняшником, що спричинило виникнення проблеми 
попередника під зернові культури та зниження родючості ґру-
нтів. Для багатьох сільськогосподарських культур найкращи-
ми попередниками є бобові.  

В умовах степу та південного лісостепу України у літній 
період часто спостерігаються посухи та суховії, що суттєво 
впливає на урожай найбільш розповсюджених вологолюбних 
зернобобових культур гороху та сої, тому особливу увагу тут 
набуває нут. Ця культура неперевершена за посухостійкістю 
серед зернобобових культур, крім того має ще багато позити-
вних характеристик. Насіння цієї культури містить до 30% біл-
ка, який за якістю наближається до яєчного, до 8% олії, яка 
має протиракову дію, до 7% клітковини, до 60% вуглеводів, 
мінеральні речовини, вітаміни А, В1, В2, В3, С, В6, РР. Біологі-
чна цінність білка нуту досягає 78%, а коефіцієнт перетравно-
сті – 80-83% [1]. У симбіозі з азотфіксуючими бактеріями рос-
лини нуту за вегетацію накопичують до 150 кг/га і залишають 
у ґрунті для наступних культур до 50 кг/га біологічного азоту 
[2].  

Ізраїльські біологи провівши ряд дослідів показали, що нут 
у свій час змінив історію людства. У його насінні накопичуєть-
ся у великій кількості дуже важлива амінокислота триптофан, 
яка при вживанні перетворюється в один з важливіших гор-
монів і нейромедіаторів центральної нервової системи люди-
ни – серотонін. Як вважають вчені, приблизно одночасно з 
введенням нуту у культурне землеробство, біля 11 тис. років 
тому, пройшло й якісне ускладнення людського мозку. Старо-
давні цивілізації Месопотамії і Єгипту своїм виникненням ба-
гато в чому зобов'язані саме нуту. 

У світовому землеробстві нут посідає третє місце серед 
зернобобових культур за посівними площами, поступаючи 
лише сої та квасолі. Загальносвітова площа посіву щороку 
досягає більш 10 млн. га, основні виробники Індія, Туреччина, 
Пакистан та Афганістан, а також посушливі райони Європи, 
Америки та Африки.  

В Україні, особливо у південній частині, спостерігаються 
цілком сприятливі умови для вирощування цієї культури. Нут 
тут до Другої світової війни займав великі площі, але після 
був витіснений горохом. Починаючи з 90 років минулого 
сторіччя посівні площі під нутом на півдні України поступово 
збільшуються й культура займає свою так звану нішу. Особ-
ливо високий попит на насіння нуту в Україні спостерігається 
останнім часом.  

Вітчизняні та іноземні фірми скуповують урожай цієї 
культури за дуже привабливими цінами, наприклад, ціна 
товарного насіння у 2010 та 2011 роках в середньому 
становила біля 8 тис.грн/т. Загальні затрати на один гектар 
при вирощуванні цієї культури складають від 1900 до 2500 
грн. При врожайності від 0,8 т/га вирощування нуту стає 
прибутковим. В залежності від сорту, кількості та якості 
отриманого урожаю чистий прибуток становить від 2500 до 
5000 грн./га, а рентабельність досягає 179-354%. 

Середньобагаторічна врожайність нуту в умовах півдня 
України становить біля 1,7 т/га, а при сприятливих погодних 
умовах і належному догляді може досягати більш 4 т/га. За 
даними українських та міжнародних аналітиків, в Україні 

найближчим часом нут можна вирощувати на площі біля 1 
млн.га і отримувати понад 2 млн.т. товарного насіння. 

Однією з вимог отримання високих і стабільних врожаїв 
нуту є використання нових, більш високопродуктивних, добре 
адаптованих до умов України та зареєстрованих належним 
чином сортів, а також дотримання вимог його вирощування. 
До останнього часу при малому розповсюдженні культури в 
Україні особливих проблем, крім боротьби з бур'янами, не ви-
никало. Концентрація посівів на великих ділянках, нетипово 
вологі умови під час вегетації нуту на півдні України у 2010 і 
2011 роках, а також неконтрольоване ввезення та посів на-
сіння невідомого походження, що не пройшло випробування 
та фітосанітарного обстеження, призвело до виникненню 
епіфітотій найбільш шкодочинних для цієї культури хвороб – 
аскохітозу та фузаріозу.  

М ІСЦЕ  У  С ІВОЗМ ІНІ  
 Особлива проблема при вирощуванні цієї культури це 

відсутність надійних страхових гербіцидів проти дводольних 
та багаторічних коренепаросткових бур'янів. Нут у початковий 
період розвитку дуже посилено розвиває кореневу систему і в 
той же час повільно вегетативну масу, тому потребує для по-
сіву більш-менш чисті від бур’янів площі, особливо від бага-
торічних коренепаросткових. Тому при виборі ділянок під 
майбутні посіви слід уникати мало окультурені поля. Кращими 
попередниками для нуту є зернові колосові культури, в той же 
час нут є відмінним попередником для них самих, тому най-
кращий варіант розташування культури у ланці сівозміни 
„озима пшениця (ячмінь) – нут – озима пшениця (ячмінь)”. Ко-
ренева система нуту покращує фізичні властивості ґрунту, 
підтягує поживні речовини з більш глибоких шарів ґрунту в 
поверхневі, збагачує ґрунт біологічним азотом. Нут рано зві-
льняє площі й тому створюються добрі умови для підготовки 
ґрунту та накопичення вологи. Урожайність озимої пшениці 
після нуту така ж, як по чорному пару, а в окремі роки навіть 
вища. Треба уникати використання в якості попередників ба-
гаторічних трав, бобових та баштанних культур, соняшнику і 
сорго. За наявності збудників аскохітозу і фузаріозу культуру 
треба висівати на одному й тому ж полі не частіше ніж раз у 
чотири роки. 

ОСНОВНИЙ  ОБРОБКА  ҐРУНТУ  
 Обробіток ґрунту під нут звичайний для ранніх ярих куль-

тур. Відразу після збирання попередника проводять диску-
вання, використовуючи на легких та середніх за механічним 
складом ґрунтах лущильники ЛД-10, ЛД-15, на важких – дис-
кові борони БДТ-7, БД-10. Ця операція, яка проведена вслід 
за збиранням попередника, а також створена мульча з рос-
линних решток у 1,5-2,0 рази зменшує втрати вологи на фізи-
чне випаровування і покращує умови для акумуляції опадів. 
Спалювання стерні навіть за сприятливих за зволоженням 
умов і при своєчасному лущенні призводить до значних втрат 
вологи – 743 м3/га за місяць проти 235 м3/га без спалювання 
[3]. 

 Лущення стерні має важливе агротехнічне значення для 
очищення ґрунту від бур'янів. Воно не допускає обсіменіння 
бур'янів і створює добрі умови для проростання їх насіння. 
Систематичне дискування дозволяє зменшити забур’яненість 
сівозміни на 40-50%. По мірі появи нових сходів бур’янів про-
водять друге дискування, а на початку осені – орють на зяб. 
При засміченості поля багаторічними коренепаростковими 
бур’янами дискування проводять два рази за різними діаго-
налями з різницею 10-15 діб. Через місяць поле орють на 
глибину 27-30 см. Найкращий результат отримують при заміні 
другого дискування обробкою відрослих бур’янів гербіцидами 
групи 2,4 Д або суцільної дії. Цей захід дозволяє на 90-95% 
знизити ступінь забур’яненості полів коренепаростковими бу-
р'янами.  
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Як показали досліди Всеросійського інституту олійних 
культур, за посушливих умов явну перевагу має оранка перед 
плоскорізною обробкою ґрунту під сою та нут [4]. Експеримен-
тально доказано, що збільшення глибини оранки з 13,5 до 27 
см підвищує урожай насіння нуту на 36,2% [5]. Глибока оран-
ка розпушує ґрунт на більшу глибину, при цьому створюються 
сприятливі умови для накопичення осінньо-зимової вологи та 
доброї аерації. За таких умов краще розвиваються бульбоч-
кові бактерії, від яких суттєво залежить урожай не тільки нуту, 
а й послідуючої культури. Після нуту рекомендується мініма-
льна обробка ґрунту з двох дискувань та передпосівною куль-
тивацією. 

Поле під нут після оранки необхідно вирівняти шляхом 
культивації на глибину 12-15 см за різними діагоналями. Оскі-
льки нут висівається рано весною й часу для вирівнювання 
поля мало, цей захід краще слід провести восени, що покра-
щує збереження вологи та сприяє підвищенню урожайності. 
При цьому весною достатньо провести ранньовесняне боро-
нування й передпосівну культивацію. 

СИСТЕМА  УДОБРЕННЯ  
 Нут за урожайності 2 т/га виносить з ґрунту 106 кг азоту, 

36 кг фосфору, 150 кг калію та 23 кг магнію. Однак, його біо-
логічні особливості дозволяють добре використовувати піс-
лядію мінеральних та органічних добрив, фіксувати азот пові-
тря у симбіозі з азотфіксуючими бактеріями, засвоювати важ-
кодоступні форми фосфору за рахунок фосфатмобілізуючих 
мікроорганізмів. Органічні добрива в кількості 30-50 т/га слід 
вносити під попередню культуру. 

Потребу в азоті за сприятливих умов нут забезпечує за 
рахунок бульбочкових бактерій. Тільки на бідних ґрунтах для 
покращення початкового росту культури перед сівбою можна 
дати невелику стартову дозу азоту (20-30 кг д.р./га). На ґрун-
тах з високою та середньою якістю внесення стартових доз 
азоту затримує або пригнічує розвиток бульбочкових бактерій 
та знижує їх нітрогеназну активність. Внесення фосфорно-
калійних добрив під основну обробку значно збільшує уро-
жайність даної культури. Експериментально доказано, що 
економічно вигідніше всього використовувати Р30-60 та К45-60 
кг/га д.р. у залежності від родючості ґрунту. 

Рослини нуту вступають у симбіоз з бактеріями виду 
Mesorhizobium ciceri і шляхом біологічної азотфіксації засво-
юють із повітря за вегетацію 80-150 кг/га азоту в діючій речо-
вині, забезпечуючи без внесення добрив врожай насіння нуту 
2-2,5 т/га. Після збирання до 30% біологічно фіксованого азо-
ту залишається з пожнивними та кореневими залишками та 
використовується послідуючими культурами. Він використо-
вується послідуючими культурами на 80%, тоді як з органіч-
них добрив – на 50%, а мінеральних – на 30%. 

У ґрунтах України немає аборигенних бульбочкових бак-
терій нуту і рослини зазвичай не утворюють азотфіксуючих 
бульбочок, формуючи врожай шляхом автотрофного живлен-
ня мінеральним азотом ґрунту та добрив. Іноді рослини фор-
мують одиничні дуже крупні бульбочки, за рахунок бактерій, 
які заносяться з насінням. Для збільшення продуктивності ро-
слин та родючості ґрунту за рахунок азотфіксації насіння нуту 
перед сівбою слід обробляти біопрепаратами селекційних ви-
сокоефективних штамів. Нітрагінізація  нуту збільшує врожай 
насіння  на 0,17-0,65 т/га (15-39%) та підвищує вміст білка в 
насінні на 1,3-3,5%. Раціональне комплексне використання 
мікробіологічних препаратів при вирощуванні нуту забезпечує 
збільшення продуктивності рослин та родючості ґрунту за ра-
хунок відтворюваних природних ресурсів, отримання дешевої, 
екологічно чистої високобілкової продукції. 

СІВБА  
 Нут сіють після ранніх зернових культур, коли ґрунт на 

глибині загортання насіння зігріється до +5...6оС. Сіють сівал-
ками СЗ-3,6 (верхній висів), СКОН-4,2 та іншими. Глибина за-
гортання насіння залежить від вологості ґрунту. Насіння нуту 
для набухання та проростання потребує 140-160% вологи від 
його маси. Глибина загортання насіння у ґрунт зазвичай ста-
новитиме 6-8 см, а при наявності посухи слід сіяти глибше у 
вологий шар, допускається загортання до 15 см. Важливою 
умовою отримання дружних сходів є рівномірне загортання 
насіння на однакову глибину у вологий шар ґрунту. Ефектив-

ним заходом для отримання рівномірних та дружніх сходів, 
особливо за посушливих умов, є коткування (найкращий ре-
зультат при використанні кільчато-шпорових котків). 

Найвищі врожаї нуту зазвичай одержують за ранніх та оп-
тимальних строків сівби. Затягування з посівом призводить до 
скорочення вегетаційного періоду рослин та суттєвого змен-
шення урожайності.  

Нут можна сіяти як звичайним рядковим способом (15 см), 
який рекомендується на чистих полях, так і стрічковим (45+15 
см) або широкорядним способами (45 або 60 см). Від обрано-
го способу залежить й норма висіву насіння. Так, при рядко-
вому способі вона складатиме 500-700 тис/га схожих насінин, 
при стрічковому – 400 тис/га, а при широкорядному – 300-500 
тис/га [6].  

Заради уникнення розвитку хвороб нуту за 14-20 днів до 
початку посівної насіння слід обробити протруювачами. Ре-
комендується проводити обробку препаратами Вітавакс 200 
ФФ (2 л/т) або Ламардор (0,15 л/т), які добре знімають інфек-
цію з насіння, мають тривалий термін дії та не мають негати-
вного впливу на розвиток бульбочкових бактерій. 

В посушливі роки широкорядний і стрічковий способи сів-
би мають перевагу над рядковим. У середні за вологозабез-
печеністю та вологі роки урожай за всіх видів сівби є практич-
но однаковим [7]. 

ДОГЛЯД  ЗА  ПОС ІВАМИ  
 Рослини нуту дуже сильно страждають від бур’янів, особ-

ливо на початкових етапах вегетації. Найбільш шкідливі у по-
сівах багаторічні коренепаросткові бур’яни, які висмоктують з 
глибоких шарів ґрунту поживні речовини, вологу і виділяють 
корінням дуже фітотоксичні для культурних рослин речовини 
[8]. Кореневі залишки бур'янів теж можуть знижувати схожість 
насіння культурних рослин. Крім зниження схожості насіння і 
урожаю культурних рослин, бур’яни негативно впливають на 
процеси догляду за посівами та збирання, погіршуючи товарні 
й посівні якості урожаю. Тому посіви нуту потрібно підтриму-
вати у чистому від бур'янів вигляді. Для знищення проростків 
однорічних бур’янів рекомендується проводити одне досхо-
дове й два післясходових боронувань.  

Своєчасне та якісне проведене боронування може знищи-
ти до 90% сходів бур'янів. Крім проростків бур’янів досходове 
боронування знищує також і ґрунтову кірку після дощу. Про-
водять його середніми боронами або райборінками поперек 
або за діагоналлю посівів за 3-4 доби до появи сходів. Після 
появи сходів нуту у фазі 3-4 листків рекомендується прове-
дення другого боронування на маленькій швидкості ополудні 
поперек посіву або за діагоналлю.  

Деякі виробники при наявності великої кількості сходів од-
норічних бур'янів практикують й трете боронування через 7-
10 днів після другого. Перевага широкорядних і стрічкових 
способів сівби перед суцільним в тому, що є можливість по-
дальшої механічної боротьби з бур'янами. На цих посівах за-
звичай проводять 2-3 міжрядні обробки до змикання рядків. 
На окультурених полях проведення своєчасних та якісних ме-
ханізованих обробок дозволяє виростити нут без застосуван-
ня гербіцидів.   

Індустріальна технологія передбачає використання гербі-
цидів. Для нуту в Україні доки не зареєстровано жодного пре-
парату. Але багаторічними дослідами нами виділено ряд гер-
біцидів, які добре знищують бур'яни і не суттєво впливають на 
рослини нуту.  

Рослини нуту зазвичай досить негативно реагують на бі-
льшість сучасних гербіцидів. З всього різноманіття сучасних 
хімічних засобів боротьби з бур’янами нами виділено ряд гер-
біцидів, які можна рекомендувати при вирощувані цієї культу-
ри. Добре показали себе препарати з діючою речовиною аце-
тохлор (Харнес, Трофі, 2-2,5 л/га), метрибузин  (Зенкор, 1 
кг/га), а також імазетапір та імазамокс (Півот, 0,7 л/га, Фабіан, 
100 г/га, Пульсар, 0,75 л/га), які можна вносити до або після 
посіву, але до появи сходів нуту. Серед страхових гербіцидів 
можна рекомендувати всі препарати з групи грамініцидів, які 
вибірково діють на злакові бур’яни (Фюзілат, Пантера, Селект 
та інші), надійних страхових гербіцидів проти дводольних бу-
р'янів поки що не знайдено.  
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СИСТЕМА  БОРОТЬБИ  З  ШКІДНИКАМИ                             
ТА  ХВОРОБАМИ   

У нуту відсутні специфічні шкідники. Завдяки опушенню та 
виділенню органічних кислот листочками нут досить якісно 
захищається від шкідників. Однак майже кожного року на лис-
тках нижнього ярусу, особливо зі спекотною весною, спостері-
гається пошкодження мінуючою мухою (Phytomyza syngene-
siae Hend). Пошкоджене листя висихає й опадає, що зменшує 
фотосинтетичну активність рослин, але великого впливу на 
продуктивність рослин цей шкідник не має. У деякі роки спо-
стерігаються сильні пошкодження різними видами совок: ди-
ка, або південна підгризаюча (Euxoa agricola B.), озима (Agro-
tis segetum Schiff.), совка с-чорне (Xestia C-nigrum L.), коню-
шинна (Discestra trifolii Hfn.), капустяна (Mamestra brassicae 
L.), садова (Lacanobia sausa Schiff.), чорнувата садова (Mel-
anchra persicariae L.), горохова (Ceramica pisi L.), совка-гама 
(Autographa gamma L.) та інші. За масового розмноження шкі-
дники можуть знищити до 50-70% врожаю.  

Серед засобів  захисту – це  дотримання  сівозміни  та 
просторової ізоляції від овочевих культур. Поріг шкодочинно-
сті совками становить 30-40 особин на 100 помахів сачком на 
початку цвітіння та 15-20 у період бобоутворення. Під час 
льоту та відкладання яєць, що співпадає з фазами розвитку 
"цвітіння-початок бобоутворення", ефективні одно- або дво-
разові обробки посівів інсектицидами. Добре себе показали 
препарати Актелік 500 ЄС, к.є. (1,0 л/га), Арріво, 25% к.є. (0,3-
0,4 л/га), Волатон 500, 50% к.є. (0,8-1,0 л/га), Децис, 25% к.є. 
(0,3 л/га), Сумітіон, 50% к.є. (0,6-1,2 л/га), Ф’юрі, 10% в.є. 
(0,07-0,1 л/га), Шерпа, 25% к.є. (0,2-0,3 л/га) та інші. При ве-
ликій площі посіву можна провести краєві обробки, не чекаю-
чи досягнення порогу шкодочинності. 

Заходами боротьби з хворобами на нуті є своєчасне зби-
рання врожаю, дотримання сівозміни з повторним висіванням 
культури на одному й тому полі не раніше як через 4-5 років, 
сівба протравленим насінням в оптимальні строки, внесення 
під зяблеву оранку добрив (Р40К40), руйнування ґрунтової кір-
ки. Але при високій концентрації посівів та настанні сприятли-
вих умов для ураження та розвитку хвороб нуту (тривалі дощі, 
висока вологість ґрунту і повітря) вищеназвані заходи не за-
хищають посіви у повній мірі. При появі перших симптом роз-
витку захворювання посіви слід негайно обробити фунгіцида-
ми. Свою ефективність у екстремальних умовах 2010 року по-
казав препарат Коронет (0,5-0,6 л/га).  

При роботі з пестицидами слід виконати всі заходи техніки 
безпеки. Використовувати засоби особистого захисту, змішу-
ючі пристрії обприскувачів повинні працювати при заправці 
постійно, приступати до приготування кожної нової порції роз-
чину можна тільки після повного використання попередньої. 

ЗБИРАННЯ  
 Насіння нуту досить рівномірно достигає на всій рослині, 

боби не розтріскуються, насіння не осипається, рослини ви-
сихають і не вилягають, тому збирання прямим комбайнуван-
ням найбільш сприятливе. Вегетаційний період нуту триває 
90-120 днів залежно від сорту і умов вирощування, тому зби-
рають його у серпні після зернових культур. При збиранні нуту 
комбайни додаткового переобладнання не потребують, слід 
тільки зменшити до мінімального швидкість оберту барабана 
та відрегулювати зріз на висоті 10-13 см. Використання навіть 
сучасних гербіцидів не надає повний захист від появи бур'янів 
на протязі всього вегетаційного періоду нуту. У випадках коли 
спостерігається поява другої або третьої хвилі бур'янів і при 
наявності в посівах нуту перед збиранням великої кількості 
зелених бур'янів обов’язковим є проведення десикації. Бо на-
явність навіть невеликої кількості зелених решток у воросі 
призводить до погіршення як посівних так і товарних якостей 
зібраного насіння. Якщо вологість насіння вища за 14%, його 
необхідно терміново підсушити й одразу очистити. 

СОРТИ   
У комплексі заходів, які направлені на збільшення уро-

жайності сільськогосподарських культур, важливе місце при-
належить використанню високоякісного насіння, а також за-
реєстрованих у Реєстрі сортів рослин України і пристосованих 
до місцевих умов сортів. Вони служать засобами не тільки 
збільшення урожайності, але й покращення якості продукції, 

що є метою вирощування культури. У кожному господарстві 
необхідно сіяти два-три сорти з різною характеристикою. У 
Селекційно-генетичному інституті створено і занесені до Ре-
єстру сортів рослин ряд сучасних, добре пристосованих до 
умов України сортів нуту. 

РОЗАННА. Перший створений у СГІ сорт нуту, який на 
сьогоднішній день займає найбільшу посівну площу в Україні 
(біля 50%). Сорт високорослий, з високим прикріпленням ни-
жніх бобів, висота рослин 55-60 см,  прикріплення нижніх бо-
бів – 22-24 см. Має штамбовий тип куща, рослини стислої 
форми, стійкий до вилягання. Боби ромбічної форми серед-
нього розміру, при дозріванні жовтого кольору. Насіння округ-
ле, світло-жовте, поверхня гладка, маса 1000 насінин 290-310 
г. За тривалістю вегетаційного періоду відноситься до серед-
ньостиглої групи (95-100 діб). Розанна найбільш стійкий серед 
всіх існуючих сортів до фузаріозу та аскохітозу. Високопроду-
ктивний, у конкурсному випробуванні інституту в середньому 
за 1993-2010 рр. його урожай склав 1,7 т/га. У 1997, 1999 і 
2005 роках отримали урожай насіння більше 2,2 т/га. У посу-
шливих 1996 і 2002 роках зібрали по 1,4-1,5 т/га. Насіння міс-
тить 25-26 % білка і 5-7 % олії. 

ПАМ’ЯТЬ. Середньостиглий сорт, тривалість вегетаційно-
го періоду 90-95 діб. Висота рослин 50-55 см, висота прикріп-
лення нижніх бобів  20-22 см. Тип куща штамбовий, стійкий до 
вилягання, рослини стислої форми. Боби ромбічної форми, 
середнього розміру, при дозріванні жовто-солом’яного кольо-
ру. Насіння світло-буре, округле, середнє, маса 1000 насінин 
280-300 г. Високопродуктивний сорт, середня багаторічна 
урожайність за роки випробування склала 1,74 т/га,  найбіль-
ша відмічена у 2000 і 2004, 2009 рр. – 2,11 т/га. Характерна 
риса сорту Пам'ять – стійкість до повторного відростання за 
підвищеної вологості, слабо уражується фузаріозом та аскохі-
тозом, накопичує у насінні до 28-30 % білка. 

ТРІУМФ. Сорт середньостиглий, тривалість вегетаційного 
періоду 94-98 діб, зацвітає на 30-35-ий день після появи схо-
дів. Форма куща напівштамбова, рослини напівстиглої форми 
висотою 55-60 см, прикріплення нижнього бобу – 20-22 см. 
Насіння крупне, проміжної форми, поверхня зморщена, беже-
ва, маса 1000 насінин 405-415 г, рубчик яйцевидний, колір ру-
бчика і носика жовтий. Посухостійкість висока, відносно стій-
кий до аскохітозу та фузаріозу. У насінні накопичується до 28-
30% білка. Високоврожайний, середня врожайність за роки 
випробування склала 1,69 т/га при 1,44 т/га у національного 
стандарту. У 2005 та 2010 роках на ділянках розмноження со-
рту у СГІ отримали урожай насіння більше 2,2 т/га. 

БУДЖАК. Сорт середньостиглий, тривалість вегетаційно-
го періоду 96-99 діб. Форма куща напівштамбова, рослини 
напівстиглої форми висотою 60-65 см, прикріплення нижнього 
бобу – 22-24 см. Боби крупні, довжиною 2,1 х 2,4 см, ромбіч-
ної трохи подовженої форми, зелені, при дозріванні со-
лом’яно-жовті, носик короткий. Насіння крупне, форма промі-
жна, поверхня зморщена, бежева, маса 1000 насінин 415-425 
г, рубчик яйцевидний, колір рубчика і носика жовтий. Посухо-
стійкість висока, більш стійкий до аскохітозу та фузаріозу ніж 
Тріумф. У насінні накопичується до 28% білка. Середня бага-
торічна урожайність за 2008-2011 роки сортів Тріумф і Буджак 
в умовах Криму була найбільшою серед усіх сортів, що там 
вивчалися і дорівнювала 1,2-1,3 т/га при урожайності станда-
рту – 0,95-1,1 т/га. 

ОСОБЛИВОСТ І  НАСІННИЦТВА  НУТУ  
 Нут відноситься до самозапильних культур, перехресне 

перезапилення дуже рідко відмічали у сухих умовах Індії на 
рівні до 0,5%. 

Добре відселектований сорт стійко зберігає комплекс сво-
їх особливостей на протязі тривалого часу. Але у процесі ре-
продукування якість насіння із року в рік погіршується внаслі-
док механічного і біологічного засмічення, зниження стійкості 
проти хвороб в результаті появи нових рас патогенів. Збудни-
ки захворювань відмічаються швидкою зміною поколінь, за 
рахунок чого мають величезний коефіцієнт розмноження, то-
му, як правило, кількість уражених рослин з кожним роком на-
ростає, що спричиняє зниження продуктивності, а іноді й по-
вну вибраковку насіннєвого посіву. Тому практикується сор-
тооновлення. 
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Коли вирощують насіння для сортооновлення, основним 
завданням є збереження всіх цінних господарсько-біологічних 
властивостей і ознак сорту, за якими він був запропонований 
виробництву, оздоровлення насіння, збереження високої чис-
тосортності, запобігання біологічному і механічному засмічен-
ню. Підтримувати в поколіннях цінні властивості сорту, зара-
ди яких він був рекомендований виробництву, тобто вирощу-
вати оригінальне насіння має право лише оригінатор сорту 
або науково-дослідні інститути за договором з оригінатором 
сорту, як правило, під наглядом селекціонера. 

Основний метод створення еліти зернобобових культур, в 
тому числі й нуту, полягає у повторному внутрішньосортово-
му індивідуальному доборі з послідуючою перевіркою за по-
томствами у двох суміжних поколіннях. При цьому необхідно 
дотримуватися високого рівня агротехніки, забезпечуючи для 
кожного сорту фон, який найбільш відповідає його біологічним 
вимогам, стабілізує та поліпшує сортові якості. 

Основні ланки виробництва елітного насіння для більшос-
ті сортів нуту: розсадники випробування потомств і розсадни-
ки розмноження першого і другого років, супереліти та еліти. 
Ці розсадники закладають в такому об’ємі, який забезпечує 
збереження основних якостей сорту. Метод індивідуального 
добору дозволяє виявити неоднорідність сортів і шляхом бра-
кування гірших ліній та сімей покращити сорт в процесі насін-
ництва. Зокрема, у первинних ланках насінництва відбирають 
кращі, типові, найпродуктивніші рослини з наступною оцінкою 
їх родин за основними господарсько-цінними ознаками і влас-
тивостями, проводять видові та сортові прополювання, вида-
ляють нетипові, слаборозвинуті й менш продуктивні рослини 
та ті, що уражені хворобами і шкідниками. Вирощують росли-
ни на кращих агрофонах, завдяки чому формується насіння з 
підвищеними посівними якостями і врожайними властивостя-
ми. Вживають запобіжних заходів щодо механічного і біологі-
чного засмічення посівів і насіння. Крім фенологічних спосте-

режень у розсадниках випробування потомств першого-
другого років, протягом вегетації проводять оцінку родин за 
найважливішими ознаками та властивостями сорту, зокрема 
за тривалістю вегетаційного періоду, стійкістю до несприйня-
тливих умов, пошкодження хворобами і шкідниками. Оціню-
ють типовість за морфологічними ознаками та продуктивність 
рослин. Гірші родини бракують перед збиранням. Високовро-
жайні після аналізу змішують і використовують як маточний 
матеріал для посіву в розсадниках розмноження. 

Важливішими заходами для збереження сорту в чистоті є: 
ведення насінництва в одному господарстві не більш ніж 
двома-трьома сортами; дотримування чергування в посіві; 
збирання та сортування за репродукціями і категоріями чис-
тоти сорту, починаючи з високих; вибраковка рослин з обко-
сів, ретельна очистка мішкотари, сівалок, комбайнів, транспо-
ртних засобів, машин для чищення насіння; боротьба з комір-
ними шкідниками; своєчасність та правильність документації 
та інформації на етикетках і проведення сортових прочисток в 
полі, апробація посівів. 
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ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  МІКРОХВИЛЬОВИЙ  КОМПЛЕКС                  
СТИМУЛЮВАННЯ І ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПОСІВНОГО НАСІННЯ «МІКРОСТИМ-2М» 
Сьогодні є актуальною проблема вирощування екологічно без-

печної продукції з використанням технології без застосування хімі-
чних препаратів. Одним з шляхів досягнення цієї мети є передпосі-
вна обробка насіння в мікрохвильовому полі високої частоти. Бага-
торічними (на протязі майже 20 років) новаторськими дослідження-
ми співробітників Південної філії ОПР МАІ під керівництвом Прези-
дента ПФ ОПВ МАІ В.П.Тучного як альтернатива застосуванню хімі-
чних протруювачів вперше в світовій практиці розроблена мікро-
хвильова технологія передпосівного знезараження та стимуляції 
насіння сільськогосподарських культур з впровадженням у вироб-
ництво 8 типів мікрохвильових установок, остання з яких «Мікро-
стим-2» найбільш повно відповідає вимогам виробництва. 

Результати 8-річної програми наукових досліджень в 17 устано-
вах НААН України та апробація у виробництві передпосівної мікро-
хвильової обробки насіння практично всіх сільськогосподарських 
культур (від зернових, зернобобових, олійних до майже всього спе-
ктра овоче-баштанних культур) переконливо показали ефектив-
ність мікрохвильової технології для підвищення польової схожості 
насіння, стійкості рослин до патогенів і несприятливих факторів 
навколишнього середовища, підвищення урожайності та якості про-
дукції. 

В Луганському інституті агропромислового виробництва НААН 
України вивчення передпосівної мікрохвильової обробки насіння на 
продуктивні якості рослин проведено в 2006-2007 роках з викорис-
танням в дослідах двох сортів нуту – Добробут та Орнамент. Конт-
ролем по кожному сорту використовували висів насінням без об-
робки. У другому контролі здійснювали передпосівне протруюван-
ня насіння препаратом Вітавакс-200 ФФ в дозі 2,5 кг/т.  
Для виявлення оптимальних стимулюючих доз застосовували об-
робку насіння нуту мікрохвильовим полем робочої частоти 2450 
МГц з експозицією 20, 30, 35, 40 та 50 секунд. В наших дослідах були 
також застосовані завищені дози обробки насіння нуту з метою ви-
явити можливий мутагенний ефект мікрохвильового впливу. Високі 
експозиції складали 300-330 с. 

 Результати досліджень показали, що протруювання на-
сіння нуту призводило до суттєвого зниження продуктив-
ності рослин обох сортів, які були на вивченні, порівняно з 
контролем без передпосівного протруювання насіння. Це 
пояснюється згубним впливом хімічного протруювача на 
життєдіяльність азотфіксуючих бактерій на кореневій сис-
темі нуту. 

Сорти нуту мали специфічну реакцію продуктивності на 
обробку насіння мікрохвилями. Оптимальними як для сор-
ту Добробут, так і для сорту Орнамент, були режими оброб-
ки 35-40 секунд. Підвищення продуктивності рослин по від-
ношенню до контролю складало 5,3-12,3%. При тривалості 
обробки 40 секунд перевищення по відношенню контролю 
зберігалося в різних умовах вирощування 2006 та 2007 ро-
ків. Високі експозиції обробки призвели до різкого знижен-
ня продуктивності рослин у Орнамента. Сорт Добробут, на-
впаки, проявив унікальну здатність формувати продуктив-
ність рослин вище контролю при високих дозах опроміню-
вання. Продуктивність його рослин підвищувалась на 19,3-
22,8%. 

Сорти нуту за впливом на елементи структури продук-
тивності рослин дуже відрізнялись. Сорт Добробут у варіа-
нтах з перевищенням контролю формував більшу кількість 
бобів на рослині з суттєвим рівнем різниці. Це стосується 
як варіантів з оптимальним режимом обробки насіння, так і 
з максимальним. А сорт Орнамент при незначному зміненні 
кількості бобів формував суттєво більш крупне насіння. 

В середньому за два роки отримано урожай на контро-
льних варіантах по сортах: Добробут – 14,3 ц/га, Орнамент - 
14,5 ц/га. При дозах обробки 35-40 секунд отримана суттєва 
прибавка урожаю насіння по сортах: Добробут – 3,4 ц/га (на 
23,3% більше контролю), Орнамент – 3,6 ц/га (перевищення 
контролю на 24,8%). 
 

Замовлення на мікрохвильове оброблення насіння приймаємо за адресою: 
ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ ВІДДІЛЕННЯ ПРОМРАДІОЕЛЕКТРОНІКИ МАІ при ООН 

Україна, 65059, м.Одеса, Адміральський проспект, 33а к.310 
тел.: (+38 0482) 37 48 12  факс: (+38 0482) 37 48 13  моб.тел.: 095 279 36 11 
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УДК 635.656:631.526.32                                                                                                                                І.І.Хухлаєв, к.с.-г.н., с.н.с.,  
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

СОРТИ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ  
Однієї з важливих зернобобових культур країни є горох, 

значення якого важко перебільшити. В силу біологічних особ-
ливостей він може вирощуватись в усіх землеробських регіо-
нах країни і давати високі врожаї насіння і зеленої маси. 

Завдяки доволі високому вмісту білка в насінні і вегетати-
вній масі, збалансованості незамінними амінокислотами і лег-
кої засвоюваності їх, горох є надійним продуцентом дешевого 
рослинного білка, який знаходить широке застосування в хар-
чуванні  та кормовиробництві.  

Витрати на виробництво 1 т перетравного протеїну із го-
роху в 2,5…3 рази нижчі, ніж із насіння злакових культур. Біо-
логічна цінність культури дуже висока, тому введення гороху 
в раціон тварин суттєво скорочує витрати кормів на виробни-
цтво продукції та знижує її собівартість. Велике значення має 
горох як овочева культура. Зелений горошок багатий білками 
(6…7%), цукрами у вигляді глюкози і фруктози (4…7,5%), ві-
тамінами, мінеральними сполуками, до складу яких входять 
залізо, кальцій, калій, фосфор.. 

Велика агротехнічна роль культури. Вирощування гороху, 
завдяки симбіотичній фіксації азоту із повітря і позитивного 
фітосанітарного впливу, є важливим чинником біологізації зе-
млеробства, підвищення родючості ґрунтів і покращення по-
передників у сівозмінах. Азот мінеральних добрив засвоюєть-
ся рослинами лише на 50…60%, що призводить до забруд-
нення навколишнього середовища зростаючою (при збіль-
шенні доз добрив, що вносяться) мірою. Горох, загалом, зда-
тний забезпечувати свої потреби в цьому елементі і залишає 
з пожнивними та кореневими рештками відчутну кількість лег-
кодоступного азоту в ґрунті для наступних культур. Він також 
здатен використовувати важкорозчинні мінеральні сполуки, 
що недоступні для інших культур. 

 Значне скорочення вирощування гороху (перш за все че-
рез недостатню адаптивність і технологічність більшості су-
часних сортів) в Україні негативно позначається як на вироб-
ництві рослинного білка, так і структурі попередників озимих 
культур.. 

Найбільш дієвим фактором збільшення посівних площ і 
валових зборів насіння гороху в сучасних умовах є сорт, в 
якому поєднується висока урожайність з адаптивністю до 
умов довкілля та можливістю вирощування за індустріальною 
технологією. Основними показниками технологічності сортів 
гороху є стійкість до вилягання і придатність до збирання 
прямим комбайнуванням та неосипання насіння за повної 
стиглості. 

 У даний час у Канаді (валовий збір – 2,4 млн.т насіння, 
або 50% світового експорту гороху) і країнах Європи (валовий 
збір у Франції – 1,59 млн. т) більшість сортів гороху мають ву-
сатий тип листя. В Україні суттєвих успіхів в селекції таких 
сортів досягли Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва (м. Хар-
ків) – 13 високотехнологічних сортів (близько 35% в Реєстрі 
сортів України) і Луганський інститут АПВ.  

На цей час селекція гороху спрямована на більш повне 
використання генетичного потенціалу виду і тісно пов’язана з 
вивченням конкретних генів, які відповідають за корисні озна-
ки. Головним чином це стосується мутантних генів вусатого 
типу листя (af), детермінантного типу стебла (det, deh), корот-
костебловості (ln), що позитивно впливають на архітектоніку 
рослини гороху, а також неосипання насіння за повної стигло-
сті (def).  

 Для виведення нових технологічних сортів, більш стійких 
до вилягання, у контрольному розсаднику та сортовипробу-
ваннях нашого інституту виділили майже 400 високоврожай-
них ліній зі зміненим типом листя, значна кількість (168) яких 
із ознакою стійкості насіння до обсипання.  

 Активне створення сортів з ознакою неосипання насіння 
обумовлено значними втратами при збиранні врожаю, особ-
ливо при застосуванні роздільного комбайнування на великих 
площах посіву. Ця ознака важлива навіть для стійких до виля-
гання сортів за умов неможливості вчасного збирання вро-
жаю. Перестій на корені призводить до розтріскування стулок 
бобів та обсипання насіння.  

 Багаторічне вивчення великого набору різноманітних за 
морфологією та походженням сортів в екологічному сортови-
пробуванні інституту показало значну залежність врожайності 
як від умов вирощування, так і від їхніх морфологічних особ-
ливостей (табл.1).  
ТАБЛИЦЯ 1. УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ГОРОХУ РІЗНИХ МОРФОТИ-
ПІВ У ЕКОЛОГІЧНОМУ СОРТОВИПРОБУВАННІ СГІ (2007-2011 РР.) 

Урожай, т/га Сорт 
2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. середній 

ВИСОКОРОСЛІ 
Топаз 1,08 1,76 1,41 1,50 1,77 1,50 
Топаз 2 1,00 1,82 1,46 1,43 1,91 1,52 
Надійний 0,94 1,93 1,58 1,42 1,73 1,52 

листочкові:  

Луганський 0,91 1,76 1.29 1,45 1,76 1,43 
Модус 0,86 2,15 1,61 1,66 1,84 1,62 
Камертон 0,85 2,10 1,56 1,69 1,76 1,59 
Комбайн. 1 1.11 1,87 1,28 1,73 1,87 1,57 

вусаті: 

Беркут 1,12 2,34 1,72 1,65 1,97 1,76 
НАПІВКАРЛИКОВІ 

Орловчанин 0,80 1,96 0,80 1,59 1,66 1,36 
Інтенсив. 92 1,05 2,07 1,19 1,62 1,76 1,54 
Харків’янин 0,92 2,09 1,18 1,65 1,82 1,53 

листочкові:  

Аскет 0,84 2,05 1,19 1,82 1,45 1,47 
ЧБЛ-5 1,13 2,26 0,97 1,73 1,84 1,59 
Харк. еталон 0,74 1,96 1,08 1,39 1,72 1,38 
Мадонна 0,85 1,83 1,53 2,00 1,88 1,62 
Світ 0,81 1,81 1,34 1,63 1,78 1,47 
Одорус 0,83 2,15 1,48 1,82 2,04 1,66 

вусаті: 
 
 
 

 
НІР 0,5 0,092 0,129 0,138 0,160 0,191  

Несприятливі погодні умови 2007 року негативно позначи-
лись на рості й розвитку рослин гороху. Незалежно від типу 
листя за умов посухи більшою мірою постраждали низькоро-
слі сорти. Врожайність як вусатих сортів (Мадонна, Харківсь-
кий еталонний), так і листочкових (Інтенсивний 92, Хар-
ків’янин) склала 0,74…0,85 т/га. Врожайність середньо- та ви-
сокорослих вусатих (Комбайновий 1, Беркут) та листочкових 
сортів (Топаз, Надійний) варіювала від 0,85 до 1,12 т/га.  

За більш сприятливих умов 2008 року високорослі вусаті 
сорти перевищували за врожайністю листочкові (1,87…2,34 
т/га, проти 1,76…1,93 т/га). Врожайність низькорослих сортів 
різного морфотипу за таких умов була майже однакова. Дещо 
підвищену продуктивність показали листочкові сорти (виклю-
ченням є більш врожайні вусаті сорти ЧБЛ-5 і Одорус). 

Середня врожайність за 2007–2011 рр. низькорослих сор-
тів за різних умов склала 1,36…1,62 т/га і практично не зале-
жала від типу листя. Дещо вищу врожайність (1,43…1,76 т/га) 
забезпечили високорослі сорти. При цьому більш врожайни-
ми були стійкі до вилягання вусаті сорти (Модус, Беркут). 

 Для отримання високих і стабільних врожаїв необхідно 
використовувати у кожному господарстві два-три сорти з різ-
ною морфологією і пристосованих до місцевих умов. Більш 
висока врожайність насіння середнє- і високорослих ліній під-
тверджує висновок про значення біологічної маси рослин в 
реутилізації поживних речовин для наливу насіння, особливо 
за посушливих умов. 

СВІТ. З 2006 року до Реєстру сортів рослин України зане-
сено сорт Світ спільної із Словаччиною (селекційна станція 
"Горна Стреда") селекції. Вже на рік реєстрації посівна площа 
сорту складала 9 тис. га. В даний час є найбільш поширеним 
за посівними площами в країні, що обумовлено добре органі-
зованим первинним і елітним насінництвом сорту. 

Він створений методом індивідуального добору з гібридної 
комбінації НефритхРамір. Сорт типово "безлисточковий" (af), 
вирізняється простим (без фасціації) міцним стеблом серед-
ньої довжини і добре розвиненими вусиками та прилистками. 
Черешок листа довгий, забарвлення прилистка зелене, з не-
значною плямистістю та восковим нальотом, без антоціаново-
го забарвлення в основі прилистка. Суцвіття – двоквіткова ки-
тиця, довжина квітконіжки середня. Парус квітки білий, серед-
ньої ширини, з прямою формою основи і слабкою хвилястіс-
тю. Верхівка верхнього чашолистика загострена. 

Біб середніх розмірів (70х13 мм), пергаментний, слабкоу-
вігнутий, з тупою верхівкою, зелений. Насінин у бобі 6-7 штук. 
Насінина сферична, гладенька, матова. Сім’ядолі жовті, на-
сіннєва шкірка напівпрозора, тонка. Насіннєвий рубчик оваль-
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ний, світлий, середнього розміру. Маса 1000 насінин 
230…245 г. Вміст сирого протеїну 22,6…24,0%. Розварюва-
ність та смакові якості добрі. 

Сорт середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 
70…85 днів, стійкість до вилягання висока (8 балів), придат-
ний до прямого комбайнування. Стійкість до хвороб на рівні 
кращих стандартів. Середній урожай у державному сортови-
пробуванні за 2003 - 2004 роки в лісостеповій зоні України 
склав 3,52, степовій – 3,32, Поліссі – 3,62 т/га. У сортовипро-
буваннях СГІ (Одеська область) врожайність сорту за роки 
вивчення змінювалась від 0,81 до 3,8 т/га.  

За результатами вивчення лінія 303-04 (високотехнологіч-
ний, з ознакою неосипання добір з гібридної комбінації Аз 96-
637 / ФН 71-92), під назвою ОДОРУС передана в 2010 році до 
Державного сортовипробування. На відміну від стандарту 
(сорт Світ), новий сорт більш технологічний (генотип – af, def) 
з кращою придатністю до прямого комбайнування. За резуль-
татами вивчення 2011 року Одорус переважає національні 
стандарти за врожайністю насіння в зоні Степу, в лісостепової 
зоні – на рівні стандарту. Потенціальна врожайність насіння у 
лісостепової зоні склала 4,1-4,3 т/га, у Степу – 2,9-3,4 т/га. 

Сорт – безлисточковий (af), з простим (без фасціації) міц-
ним стеблом і добре розвиненими вусиками та прилистками. 
Черешок листа довгий, забарвлення прилистка зелене, з не-
значною плямистістю та восковим нальотом, без антоціаново-
го забарвлення в основі прилистка. Суцвіття – двоквіткова ки-
тиця, довжина квітконіжки середня. Парус квітки білий, серед-
ньої ширини, з піднесеною формою основи та слабкою хви-
лястістю. Верхівка верхнього чашолистика загострена.  

Біб середніх розмірів (65-70 х 12-13 мм), пергаментний, 
слабо увігнутий з тупою верхівкою, зелений. Кількість насінин 
у бобі 4…6. Насінина сферична, гладенька, матова. Сім’ядолі 
жовті, насіннєва шкірка напівпрозора, тонка. Насіннєвий руб-
чик не визначається, тому що сорт із ознакою необсипання. 
Маса 1000 насінин 220…245 г. Вміст сирого протеїну 
23,2…24,8%. Розварюваність та смакові якості добрі. 

 Сорт середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 
70-85 днів, стійкість до вилягання висока (8 балів), придатний 
до прямого комбайнування. Стійкість до хвороб на рівні кра-
щих стандартів. У сортовипробуваннях СГІ (Одеська область) 
врожайність сорту за роки вивчення змінювалась від 1,18 до 
2,18 т/га. 
ТАБЛИЦЯ 2. ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ГОРОХУ В ЗАЛЕЖНОСТІ 
ВІД НОРМИ ВИСІВУ (2004-2007 РР.) 

Врожайність, т/га Сорт Норма висіву, 
млн. насінин/га 2004 2005 2006 2007 середня 

Світ 1,2 3,8 1,06 1,43 0,81 1,78 
Світ 1,4 4,76 1,05 1,75 0,58 2,04 

Топаз 2 1,2 1,82 1,05 1,37 1,00 1,31 
НІР05  0,38 0,12 0,16 0,09 - 
Агротехнічні вимоги сортів гороху звичайні для зони ви-

рощування. Оптимальна норма висіву значної більшості лис-
точкових сортів гороху на зерно – 1,2 млн. схожих насінин на 
гектар. Окремі сучасні сорти з вусатим типом листя потребу-
ють підвищеної норми висіву. Нами на протязі ряду років про-
водилось вивчення збільшеної до 1,4 млн. норми висіву сорту 
Світ у порівнянні із листочковим високорослим сортом Топаз 
2 з нормою висіву – 1,2 млн. насінин/га (табл.2). 

Максимальний врожай зерна сорту Світ за збільшеної но-
рми висіву (4,76 т/га) проти 3,8 т/га одержали в надмірно зво-
ложеному 2004 році. Навпаки, врожайність сорту Топаз 2 вна-
слідок значного стовбуріння та вилягання посіву в цей рік сут-
тєво зменшилась (1,82 т/га). 

За умов недостатнього зволоження (81,7 мм опадів за час 
вегетації гороху) 2005 року норма висіву не вплинула на уро-
жай насіння. У гостро посушливому (62,4 мм) 2007 році на тлі 
дуже високої температури повітря, врожайність у загущеному 
посіві навіть суттєво зменшилась. За таких умов більший 
врожай забезпечив високорослий листочковий сорт Топаз 2. 
У більш сприятливому за зволоженням 2006 році врожайність 
зерна сорту Світ при збільшенні норми висіву дорівнювала 
1,75 т/га, за звичайної норми – 1,43 т/га. 

Загалом середня за роки вивчення врожайність сорту Світ 
за збільшеної норми висіву склала 2,04 т/га проти 1,78 т/га за 
звичайної. Але збільшувати норму висіву сорту Світ можливо 

лише в роки зі значним запасом вологи в ґрунті (не менш 160 
мм у метровому шарі на початок квітня). 

Для отримання високих врожаїв посіви гороху сучасних 
вусатих сортів потребують більш ретельного захисту від бу-
р'янів. За значної засміченості врожайність може зменшитися 
до 50%. Кращих результатів зі знищення бур'янів отримують 
при поєднанні агротехнічних та хімічних засобів боротьби. 

Для боротьби з бур'янами варто застосовувати досходове 
і післясходове боронування. Починаючи з фази 3…5 листків і 
до зчіплювання рослин вусиками, проводять боронування 
сходів. Крім знищення бур'янів, боронування сприяє покра-
щенню аерації в посівному шарі та зберіганню вологи в ґрунті. 
Сходи боронують впоперек або за діагоналлю посіву в денні 
години (коли тургор рослин гороху послаблений) середніми 
боронами, встановлюючи зуби борони скісною стороною упе-
ред. Швидкість руху агрегату не повинна перебільшувати 
4…5 км/год.  

Для здійснення хімічних заходів боротьби с бур'янами ви-
користовують ґрунтові та страхові гербіциди. В умовах Украї-
ни на посівах гороху застосовують значну кількість препара-
тів. В південних районах країни через небезпеку пересихання 
посівного шару ґрунту часто вносити ґрунтові гербіциди не-
можливо, тому застосовують страхові гербіциди.  

Для знищення злакових бур'янів використовують Селект 
120 к.е., Фюзілад Супер 125 ЕС к.е., або Фюзілад Форте 150 
ЕС, к.е.. Проти дводольних бур'янів вносять Агрітокс 50% в.р., 
Гербітокс 50% в.р.. Найбільш ефективним гербіцидом контак-
тної дії є Базагран 48% в.р. Препарат знищує надземну масу 
бур'янів на третю-четверту добу. За сухої, спекотної погоди 
ефективність препарату різко зменшується (краще вносити 
ввечері). В даний час для використання в Україні дозволена 
значна кількість аналогів (однакова діюча речовина) Базагра-
ну різних виробників з нормою витрати 3 л/га. 

Проти змішаного забур’янення дводольними і злаковими 
бур'янами використовують бакові суміші гербіцидів. Більш 
ефективним захистом від бур'янів є застосування суміші Ба-
заграну (3 л/га) з Фюзіладом (1…2 л/га). Застосування 0,5 л/га 
Агрітоксу з 0,6 л/га Селекту інколи викликає пригнічення рос-
лин гороху.  

В дослідах СГІ спостерігали відставання в рості та розвит-
ку рослин гороху після внесення суміші 2,5 л/га Базаграну М 
(бентозан, 250 г/л + МРСА, 125 г/л) та 1 л/га Фюзіладу Супер 
125 ЕС. Негативну дію солі МСРА підтвердив у своїх дослі-
дженнях Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр'єва [Зуза В.С., 
2006]. Толерантність гороху до Базаграну була значно ви-
щою, ніж до Базаграну М.  

За багатьма дослідженнями більш придатним для гороху 
є Півот, 10% в.р.к. (імазетапір, 100 г/л) з нормою витрати 0,6 
л/га, який знищує більшість злакових і дводольних бур'янів і 
сприяє зростанню врожаю. З 2010 року Півот було вилучено з 
переліку дозволених до використання, замість нього дозволе-
ний аналог - Юпітер, в.р.к. (імазетапір, 100 г/л) ТОВ «Агро-
сфера», Україна. Спектр бур’янів, проти яких застосовується 
препарат, і норма його витрати – такі самі. 

Обробку гербіцидами проводять у теплу (близько 200С), 
тиху (швидкість вітру не більш 5 м/сек) погоду наземним або 
авіаційним способом. Норма витрати робочого розчину при 
наземному обприскуванні 200…400 л/га, при авіаобробці – 
50…100 л/га. Краща фаза розвитку рослин гороху при оброб-
ці – 3…5 листків. В цю фазу на рослинах вже сформувався 
досить потужний восковий наліт. Обробка в більш пізні строки 
приводить до порушення формування генеративних органів 
рослин. Після боронування сходів вносити гербіциди не ре-
комендується, тому що рослини з пошкодженим восковим на-
льотом менш стійкі до гербіцидів.  

У фазі бутонізації – цвітіння посіви гороху ушкоджуються 
багатьма шкідниками. Особливо небезпечними в цей період є 
горохова попелиця та зерноїд. Суцільний обробіток інсекти-
цидами проводять за чисельності попелиці – 20…30 
ос./рослину, плодожерки і вогнівки – 25…30 яєць/м2, зерноїда 
– 2…3 жука/м2 або 15…20 на 10 помахів сачка. 

Проти плодожерок, попелиці та зерноїда, крім Карате, ви-
користовують Актару 25WG в.р.г. – 0,1 кг/га, Альтекс 100 к.е – 
0,15…0,25 л/га, Базудін 600 ЕW, 60% в.е. – 0,5…0,75 л/га, 
Ф’юрі, 10% в.е. – 0,07…0,10 л/га. Проти попелиць, совок, вог-
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нівок та плодожерок вносять Децис, 25% к.е., – 0,3л/га, Сумі-
тіон, 50% к.е. – 0,6…1,2 л/га, Арріво, 25% к.е. – 0,3…0,4 л/га, 
Шерпа, 25% к.е. – 0,2…0,3 л/га, БІ-58 Новий, 40% – 0,5…1,0 
л/га або його аналоги Біммер, к.е., Дуглас к.е., Фостран к.е. 

Перший обробіток проти зерноїда проводять у фазу буто-
нізації, другий – за 8…10 днів після першого. Для більш рете-

льного захисту розсадників насінництва, що продовжують цві-
тіння, слід проводити додатково третій обробіток. 

Одразу після первинного очищення і підсушування, доки 
зерноїд знаходиться ще у фазі личинки, проводять фумігацію 
насіння (за наявності 10 живих шкідників в 1 кг насіння) фос-
токсином 6…10 г/т. Експозиція – 6 діб за температури 
16…200С або – 5 діб за температури 21…250. 
Л.С.Романюк, В.Г.Михайлов, О.З.Щербина, В.М.Стариченко 

НЦНС ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

КВАСОЛЯ - ЦІННИЙ ПРОДУКТ ХАРЧУВАННЯ 
Ця виключно корисна культура являється однією з найдре-

вніших. Перші згадки про квасолю зустрічаються в стародавніх 
китайських літописах, які відносяться до 2800 року до нашої 
ери, археологічні ж знахідки свідчать про її культивування лю-
диною ще більш ніж 7000 років тому. Батьківщиною квасолі 
звичайної (Phaseolus Vulgaris L.) вважається Південна Амери-
ка, а деякі дрібнонасінні культурні види квасолі (маш – 
Phaseolus aureus, адзуки – Phaseolus angularis) походять з Пів-
денної Азії. Квасолю використовували ще в стародавньому 
Римі та в стародавньому Єгипті не тільки як продукт харчуван-
ня, але і як косметичний засіб. Із неї робили пудру та білила 
для шкіри обличчя. Квасоля входила до складу знаменитої ма-
ски для обличчя цариці Клеопатри. 

У Європу квасоля була привезена з Америки голландськи-
ми та іспанськими мореплавцями в ХVI столітті. З цього момен-
ту, вона розпочала “завоювання Європи”. А вже зі “старого сві-
ту”, квасоля попала в Росію (можливо з Франції). В Росії її дов-
го називали “французькими бобами”. Спочатку квасолю виро-
щували як декоративний кущ. Широке розповсюдження, як 
овочева культура, вона отримала лише на початку  ХVII століт-
тя.  

Квасоля має багато корисних властивостей та являється 
незамінним дієтичним та лікувальних продуктом харчування. 
Це джерело вітамінів (В2 та В6, С, Е та РР) та мінералів (калій, 
магній, залізо, сірка, цинк, мідь). Сірка необхідна при кишкових 
інфекціях, ревматизмі, шкірних захворюваннях, хворобах брон-
хів. Наявність заліза сприяє утворенню еритроцитів, притоку 
кисню до клітин, підвищує опірність організму до інфекцій. 
Цинк, який входить до складу квасолі, нормалізує вуглеводний 
обмін в організмі. Мідь активізує синтез адреналіну та гемогло-
біну. У насінні квасолі міститься до 25% білка, який за своєю 
харчовою цінністю переважає багато сортів м’яса. До того ж, 
білок квасолі засвоюється на 70-80%. 

Квасоля має багато корисних якостей та лікувальних особ-
ливостей, які здавна використовувались для лікування бага-
тьох захворювань. Так використання квасолі в харчуванні хво-
рих цукровим діабетом знижує вміст цукру в крові. Цьому спри-
яє аргінін, який входить до складу бобів. Аргінін має інсуліно-
подібну дію на обмін речовин.  Активні компоненти квасолі, при 
вживанні блюд з неї, добре впливають на нервову, серцево-
судинну систему. Блюда з квасолі рекомендується включати 
при атеросклерозі, гіпертонії, при порушенні ритму серцевої ді-
яльності. Квасоля добре впливає на сечостатеву функцію та 
сприяє покращенню потенції. Квасоля має очищуючий ефект та 
сприяє розчиненню камінців у нирках. Зелена квасоля має ви-
ражений сечогінні властивості, регулює сольовий обмін в орга-
нізмі. ЇЇ використання рекомендується при подагрі. Використан-
ня квасолі в їжу посилює секреціє шлункового соку, сприяє роз-
чиненню та видаленню камінців з жовчного міхура. Дякуючи 
своїм антимікробним властивостям, квасоля знімає запальні 
процеси в печінці. В консервованому вигляді квасоля зберігає 
всі свої корисні властивості. 

Квасоля, так як і горох, буває цукрових та лущильних сор-
тів. Створки квасолі у цукрових сортів  м’які. Такі сорти в харчу-
ванні використовуються цілком. Більшу перевагу мають кущові 
сорти квасолі Ph. Vulgaris, тому що вони більш компактні, кра-
ще витримують холодні умови та дають найранніший урожай. 
Треба відмітити цінність квасолі як азотфіксуючої культури, яка 
позитивно впливає на азотний баланс грунту, залишаючи в 
ньому близько 60 кг/га азоту, що робить її відмінним попере-
дником для інших культур. 

Квасоля, на даний час, завдяки своїм цінним властивостям, 
за посівними площами у світі займає друге місце серед бобо-

вих культур (після сої), що становить близько 30 млн.га. На зе-
рно її вирощують у 115 країнах світу. Найбільші посівні площі 
квасолі в Індії (9 млн.га), Бразілії (4 млн.га), Мексиці (1,9 млн.га) 
та Китаї (1,2 млн.га). Широко поширена квасоля в Європі (Анг-
лія, Германія, Франція, Угорщина). У багатьох південних наро-
дів, квасоля  є невід’ємною частиною національних блюд. 

 У нас, на Україні, ще не повністю використовується потен-
ціал цієї чудової продовольчої культури. На Україні посівні 
площі квасолі недостатні (біля 20 тис.га) і зосереджені в основ-
ному на присадибних ділянках місцевого населення та у фер-
мерських господарствах. Збільшенню посівних площ під квасо-
лею сприятиме створення та впровадження нових сортів при-
датних для механізованого вирощування стійких до поширених 
хвороб, з поліпшеними якісними показниками та достатньо ви-
сокою урожайністю. За 20 років активної праці відділом селекції 
і первинного насінництва зернобобових культур ННЦ ”Інститут 
землеробства НААН” створено і внесено до Державного реєст-
ру сортів рослин придатних до поширення в Україні три сорти 
зернової квасолі: Мавка, Перлина і Щедра. 

МАВКА. Сорт зернового напряму використання, належить 
до виду звичайної квасолі - Ph. vulgaris L , ботанічна різновид-
ність var. ellipticus albus. Рослини індетермінантного типу росту, 
з завиваючою верхівкою та прямостоячою формою куща, стійкі 
до вилягання, висотою 70-80 см. Висота прикріплення нижньо-
го боба – 12-14 см. Зерно біле, з високими смаковими якостями 
та доброю розварюваністю, з вмістом протеїну 23%. Колір квіт-
ки білий, маса 1000 насінин – 225 г. Стійкий до осипання, ура-
ження найбільш поширеними хворобами, а також пошкодження 
квасолевою зернівкою. Придатний до механізованого збиран-
ня. Період вегетації – 105 днів.,  потенційний урожай зерна – 
2,6-2,8 т/га. Зареєстрований з 2001 року. Зони вирощування - 
Лісостеп та Полісся України. 

ПЕРЛИНА. Сорт зернового напряму використання, нале-
жить до виду звичайної квасолі - Ph. vulgaris L , ботанічна різ-
новидність var.sphaericus albus. Рослини індетермінантного ти-
пу росту, з завиваючою верхівкою та не сланкою формою куща, 
стійкі до вилягання, висотою 60-70 см. Зерно біле, з високими 
смаковими якостями та доброю розварюваністю, з вмістом про-
теїну 24%. Колір квітки білий, маса 1000 насінин – 202 г. Форма 
поперечного перетину бобу – округла, основний колір бобу – 
жовтий, текстура поверхні гладенька. Стійкий до осипання, 
ураження найбільш поширеними хворобами, а також пошко-
дження квасолевою зернівкою. Придатний до механізованого 
збирання. Період вегетації 105-110 днів, потенційний урожай 
зерна  - 2,7-2,8 т/га. Зареєстрований з 2006 року. Зони вирощу-
вання - Лісостеп та Полісся України. 

  ЩЕДРА. Сорт зернового напряму використання, належить 
до виду звичайної квасолі - Ph. vulgaris L., ботанічна різновид-
ність - var. ellipticus albus. Рослини детермінантного типу росту, 
з прямостоячою формою куща, стійкі до вилягання, з товстим 
стеблом (7-9 мм) і сильною галузистістю (5-7 галузок), висотою 
50-55 см. Висота прикріплення нижнього бобу – 8-11 см, роз-
ташування нижнього ярусу бобів на висоті 10-12 см. Зерно бі-
ле, з високими смаковими якостями та доброю розварюваніс-
тю, з вмістом протеїну  23%. Маса 1000 насінин 200 - 215г. 
Стійкий до осипання, ураження найбільш поширеними хворо-
бами, а також пошкодження квасолевою зернівкою. Потенційна 
урожайність 2,7-2,9   т/га. Тривалість періоду вегетації 100-105 
днів. Відзначається кращою придатністю до механізованого 
збирання. Зареєстрований з 2011 року. Зони вирощування - Лі-
состеп та Полісся України. 
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СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЛЮЦЕРНИ 
НА НАСІННЯ НА СУХОДОЛІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

Люцерна в Україні була і залишається на сьогоднішній 
день провідною кормовою культурою. Вона відрізняється ви-
сокою продуктивністю, довголіттям, виключною адаптивною 
здатністю до різноманітних природних умов, а також багато-
цільовим використанням. Люцерну використовують у вигляді 
зеленого корму, сіна, а із зеленої маси готують сінаж, трав'я-
не борошно, гранули, брикети, які охоче поїдають тварини. 
Вона забезпечує надходження зеленої маси протягом трива-
лого часу, добре відростає після скошування і може давати 
один-два, а в сприятливі по зволоженню роки і при зрошенні 
чотири-п'ять укосів зеленої маси, здатна формувати урожай 
насіння у першому і другому укосах. Позитивна роль цієї 
культури полягає також у тому, що у симбіозі з бульбочкови-
ми бактеріями вона здатна засвоювати азот з повітря і підви-
щувати родючість ґрунту, запобігати вторинному засоленню 
зрошуваних земель і є хорошим попередником більшості 
сільськогосподарських культур. 

У нинішніх ринкових умовах господарювання виробництво 
насіння люцерни стає одним з найбільш рентабельних на-
прямів. Тому останнім часом спостерігається зростання інте-
ресу багатьох сільськогосподарських виробників до вирощу-
вання на насіння цієї важливої бобової культури, проте не-
знання нюансів технології вирощування та недотримання ре-
комендацій фахівців, призводить до отримання низьких вро-
жаїв.  

Водночас варто зазначити, що посівні площі під люцерною 
в нашій країні за останні десятиліття істотно скоротилися, а їх 
розширення значною мірою стримується недостатнім вироб-
ництвом насіння. Відсутність у достатній кількості посівного 
матеріалу в свою чергу пов'язано з низькою продуктивністю у 
виробничих умовах. Вихід із ситуації можливий тільки при пе-
реході до нових сортів з високим потенціалом врожайності 
насіння та впровадження покращених технологій. 

Селекціонерами Україні за останні роки виведено ряд пе-
рспективних в цьому плані сортів для різних регіонів України. 
Так в Селекційно-генетичному інституті створені та зареєст-
ровані вісім сортів люцерни, для різних ґрунтово-кліматичних 
зон України. 

ДЛЯ  ЗОНИ  СТЕПУ  

ЗАРНИЦЯ – середньоранній сорт, інтенсивного типу, для 
вирощування в умовах зрошення і на суходолі. За роки ви-
пробування середня врожайність зеленої, маси на суходолі 
становила 690 ц/га, сіна – 172,5, насіння – 6,0 ц/га. При зро-
шенні, відповідно, 980,0, 252,0 і 7,5 ц/га. Максимальний уро-
жай насіння становив 10,4 ц/га. Чутливий до зрошення і зда-
тен дати чотири укосу. Характеризується хорошим відростан-
ням навесні і швидким після укосу. Сорт відрізняється гарною 
(до 58%) облистяністю, що дозволяє отримувати високоякіс-
ний корм з вмістом білка більше 18,0%. Морозостійкість і по-
сухостійкість середні (7 балів), середньостійкий до кореневих 
гнилей (4,0 бала) і мало пошкоджується жовтої плямистості 
(3,5 бала). 

СВІТОЧ – середньоранній сорт, за роки конкурсного ви-
пробування середній урожай сухої речовини на суходолі 
склав 87,6 ц/гa, насіння – 2,35 ц/га. У державному сортови-
пробуванні середня урожайність сухої речовини склала 104,2 
ц/га, а насіння – 2,7 ц/га. Має добре розвинену кореневу сис-
тему зі слабко проявленим головним стрижнем. Зимо- і посу-
хостійкість високі, досить стійкий до бурої і жовтої плямистос-
ті листя. Вміст білка в листостебловій масі досягає 16,7-
17,3%. Відрізняється незначним виляганням. 

РАДУГА – ранньостиглий сорт інтенсивного типу, вегета-
ційний період від початку вегетації до повної стиглості насіння 
110-115 днів. Високоврожайний сорт, як на зрошенні, так і на 
суходолі. В інституті на суходолі середній багаторічний уро-

жай зеленої маси склав 348 ц/га, сіна – 93,5, насіння – 2,0 
ц/гa. У державному сортовипробуванні на Ізмаїльський сор-
тодільниці на зрошенні врожайність зеленої маси склала 
559,0 ц/га, сіна – 148,8, насіння – 2,9 ц/га. Біологічною особ-
ливістю сорту є високий урожай зеленої маси у першому уко-
сі. Протягом літа на суходолі спроможний дати 2-3, а на зро-
шенні 4-5 укосів. Морозостійкість середня (7 балів), посухос-
тійкість висока (8 балів), стійкий до кореневих гнилей. На тра-
востоях третього року життя ураження кореневої системи 
гнилями не перевищує 2,9 бала. Стійкість до шкідників насін-
ня вище середньої, до грибкових захворювань – середня. 
Вміст білка в листостебловій масі 17,3%. 

ДЛЯ  ЗОН  СТЕПУ  ТА  ЛІСОСТЕПУ  

РОСИНКА – інтенсивного типу, з високою врожайністю су-
хої речовини і насіння. Відрізняється винятковою посухо- і зи-
мостійкістю (9 балів). В умовах жорстокої посухи, на відміну 
від інших сортів, формує повноцінний травостій. За 4 роки 
конкурсного сортовипробування середня врожайність сухої 
речовини на суходолі склала 54,7 ц/га, насіння – 2,58 ц/га. 
Сорт характеризується високою стійкістю до бурої плямистос-
ті і кореневої гнилі, ураження рослин не перевищує 5-10%. 
Ранньостиглий сорт, від весняного відростання до дозрівання 
насіння –116-120 днів. Добре відростає навесні та після ско-
шування, облистяність висока – 48,7-53,2%, вміст білка в лис-
тостебловій масі у перерахунку на суху речовину 16,8-18,1%. 

ЛАСКА – сорт інтенсивного типу, з високою врожайністю 
сухої речовини і насіння. Має скорочений період спокою і за 
рахунок цього відрізняється активним ростом в осінній період. 
При достатній вологозабезпеченості формує додатковий укіс, 
що істотно підвищує урожай фуражу протягом одного сезону. 
За 4 роки конкурсного сортовипробування середня врожай-
ність сухої речовини на суходолі склала 112 ц/га, насіння – 
2,96 ц/га. Зимо- і посухостійкість високі – 9 балів. Сорт стійкий 
до бурої і жовтої плямистостей і кореневої гнилі, ураження 
рослин не перевищує відповідно 8-10, 12-14 і 15-30%. Сорт 
середньостиглий, тривалість періоду від весняного відрос-
тання до дозрівання насіння – 121-124 днів. Облистяність ви-
сока – 51-53%, вміст білка до 18,3%. 

ДЛЯ  ЗОНИ  ЛІСОСТЕПУ  

МРІЯ ОДЕСЬКА – відрізняється високою врожайністю зе-
леної маси, сухої речовини і насіння в сприятливі за волого-
забезпеченістю роки. За роки державного сортовипробування 
максимальна врожайність зеленої маси в лісостеповій зоні 
склала 560,0 ц/га, сіна – 124,0, насіння – 5,6 ц/га. Особливо 
добре проявляє свої врожайні властивості в лісостеповій зоні. 
Має м'які добре облистяні стебла. Середньоранній сорт, три-
валість вегетаційного періоду від початку весняного відрос-
тання до першого укосу 75-80 днів, до дозрівання насіння – 
110-115 днів. Морозо- і посухостійкість середні, відрізняється 
високою стійкістю до жовтої і бурої плямистості листя і коре-
невої гнилі. 

ДЛЯ  ЗОН  ЛІСОСТЕПУ  ТА  ПОЛІССЯ  

ЄВА – сорт інтенсивного типу з високою врожайністю зе-
леної маси та насіння. За рахунок скороченого періоду спо-
кою вирізняється активним ростом в осінній період при неви-
соких температурах і зменшеній тривалості дня. При достат-
ній вологозабезпеченості в цей період формує додатковий 
укіс, що істотно підвищує загальний урожай фуражу протягом 
сезону. У конкурсному сортовипробуванні інституту середня 
врожайність сухої речовини на суходолі в умовах Півдня 
України становила 87,5 ц/га, насіння – 3,54 ц/га. У державно-
му сортовипробуванні середня урожайність сухої речовини 
склала 113,2 ц/га, максимальна – 155, насіння – 2,9 ц/га. Се-
редньостиглий сорт, тривалість вегетаційного періоду від ве-
сняного відростання до дозрівання насіння 122-125 днів. 
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Вміст білка в листостебловій масі – до 20,0%. Зимо- і посухо-
стійкість вище середньої. Сорт досить стійкий до ураження 
кореневими гнилями, жовтою та бурою плямистостями листя 
уражається слабо. 

ДЛЯ  ВСІХ  ЗОН  УКРАЇНИ  

ЛЮБА – сорт інтенсивного типу, характеризується висо-
кою врожайністю сухої речовини і насіння, облистяність висо-
ка – 51,5-57,8%. За чотири роки конкурсного сортовипробу-
вання в умовах суходолу Півдня України середня врожайність 
сухої речовини склала 70,4 ц/га, насіння – 2,2 ц/га. Зимо- і по-
сухостійкість високі – 9 балів. Сорт відносно стійкий до бурої 
плямистості (11%) і кореневої гнилі (15-30%). Середньостиг-
лий сорт, тривалість вегетаційного періоду від весняного від-
ростання до дозрівання насіння 122-125 днів. У листостебло-
вій масі накопичується до 17,7-19,1% білка у перерахунку на 
суху речовину. 

Головну увагу під час догляду за посівами насіннєвої лю-
церни має бути спрямовано на формування здорових невиля-
гаючих рослин і створення сприятливих умов для цвітіння і 
плодоутворення. Найважливішим є створення для рослин оп-
тимальної площі живлення, при якій створюються найбільш 
сприятливі умови для запилювачів, щоб менше опало квіток, 
бобів і сформувався більш високий урожай насіння. 

Незаперечним фактом є те, що під насінницькі посіви лю-
церни треба планувати і виділяти окремі площі, вирощені за 
особливою технологією, а не вирізані з фуражних посівів. 
Особливу увагу слід приділяти широкорядним розрідженим 
посівам. 

Отримання високого врожаю насіння люцерни в рік її посі-
ву і в наступні 2-3 роки можливо тільки на весняному безпок-
ривному широкорядному посіві при рівномірному розподілі 
рослин у рядках (10-25 шт./м.п.). Більшість сільськогосподар-
ських виробників перестраховуються і збільшують рекомен-
довану науково-обґрунтовану норму висіву 1,5-2 кг/га у два-
три рази, що призводить не тільки до перевитрати насіння, а 
й істотного недобору врожаю.  

Розріджене рівномірне стояння рослин забезпечує фор-
мування високопродуктивного стеблостою за рахунок поліп-
шення повітряного і кореневого живлення, оптимальний про-
цес наростання надземної та підземної фітомаси, кращу осві-
тленість посівів, здатність максимально формувати генерати-
вні органи. У широкорядних розріджених посівах з нормою 
висіву 0,25-0,5 млн. шт./га схожих насінин утворюються 160-
200 генеративних стебел на 1 м2 з 10-15 суцвіттями на кож-
ному. У таких посівах створюються більш сприятливі умови 
для роботи запилювачів. Щоб витримувати такі малі норми 
висіву, необхідна ретельна підготовка ґрунту і насіння, вико-
ристання технічно справних сучасних сівалок. 

Люцерна, що вирощується на насіння, пред'являє особли-
ві вимоги до факторів життя в порівнянні з фуражною. Щоб не 
допустити переростання і вилягання посівів небажано їх роз-
міщувати на дуже родючих або добре удобрених полях, а 
краще розташовувати на середніх за родючістю ґрунтах з 
вмістом гумусу не більше 3%, але добре забезпечених фос-
фором, калієм, кальцієм, бором і молібденом. Це зменшує 
небезпеку переростання у вологі роки. 

Рослини люцерни добре реагують на застосування бору, 
молібдену та інших мікроелементів. Встановлено, що моліб-
ден активізує засвоєння азоту бульбочкових бактерій, а бор 
сприяє поліпшенню запліднення і зав'язування насіння. В яко-
сті борних добрив використовують буру (вміст бору 11%), бо-
рну кислоту (17%), борний суперфосфат простий (0,2%) і по-
двійний (0,4%). З молібденових добрив застосовують моліб-
деновокислий амоній (54% молібдену), молібдат амонію 
(52%), молібденсуперфосфат (0,13%). Мікроелементами мо-
жна обробляти насіння (по 50 г кожного на 1 ц насіння), вно-
сити в ґрунт разом з мінеральними добривами, а також засто-
совують їх як некореневе підживлення під час вегетації рос-
лин (фаза бутонізації). 

Головне завдання при обробці ґрунту під закладку насін-
ників люцерни полягає в застосуванні комплексу заходів по 
боротьбі з бур'янами (покращена зяб або напівпар). Навесні 
проводять ранньовесняне боронування та вирівнювання ґру-
нту, найкращий результат виходить при використанні буряко-

вих культиваторів УСМК-5,4 з обробкою ґрунту на глибину 3-4 
см. Дуже важливо зробити подвійне прикочування – до посіву 
гладкими, а після посіву кільчасто-ребристими котками. 

Основний термін сівби насінників люцерни – ранньовес-
няний, літній посів може застосовуватися тільки в разі випа-
дання рясних дощів і наявності вологи в ґрунті. Оптимальна 
глибина посіву складає 1,0-2,0 см, більш глибокий посів при-
зводить до істотного зниження польової схожості насіння. 

Особливу увагу при вирощуванні насінників люцерни слід 
приділяти чистоті посівів від бур'янів. Від багаторічних бур'я-
нів, особливо коренепаросткових, на ділянках запланованих 
під насіннєві посіви люцерни слід заздалегідь позбутися ме-
ханічним (часті культивації) та хімічним  шляхом (Раундап). У 
період вегетації рослин широкорядні посіви дозволяють три-
валий період проводити розпушування міжрядь, що сприяє не 
тільки знищення бур'янів, а й покращує водний баланс і збі-
льшує аерацію ґрунту.  

Застосування хімічних засобів захисту рослин в сучасному 
сільськогосподарському виробництві дозволяє більш ефекти-
вно боротися з бур'янистою рослинністю, шкідниками та хво-
робами рослин. Так, застосування в фазу 2-3 трійчастих лис-
точків гербіцидів з групи імезетапір (Півот, Капітан тощо) у до-
зі 1,0 л/га, дозволяє вирішити проблему з більшістю одноріч-
них бур'янів на тривалий період.  

Особливу увагу необхідно приділити також боротьбі з шкі-
дниками та хворобами люцерни. При досягненні порогової 
чисельності шкідників (фітономус, тихіус, листовий люцерно-
вий довгоносик, люцерновий клоп, товстоніжка та ін.) до 
останнього часу рекомендували застосовувати інсектициди 
(Базудін, 60% к.е. – 2-3 л/га; Бензофосфат, 30 % к.е. – 1,6-2,3 
л/га; Фастак, 10% к. е. – 0,15-0,2 л/га та ін.).  

Однак вищеназвані препарати негативно впливають на 
бджіл та їх застосування в період цвітіння небажаний. А, як 
правило, саме в період масового цвітіння спостерігаються і 
масові заселення всілякими шкідниками. Тому саме в період 
цвітіння рекомендується проводити обробку насіннєвих посі-
вів люцерни препаратом фірми Байєр Біскайя (0,25-0,3 л/га), 
який є нетоксичним для бджіл. Глибоке розпушування, а в де-
яких випадках і неглибоке дискування, насінницьких посівів 
люцерни пізно восени і рано навесні, до відростання рослин 
(починаючи з 2-го року життя) також сприяє скороченню чисе-
льності шкідників. 

У підвищенні насіннєвої продуктивності люцерни велике 
значення має запилення посівів. Люцерна – типове перехрес-
но запилювана рослина, у якої без розкриття квітки за допо-
могою комахи зав'язування плодів не відбувається.  

Кращі запилювачі люцерни – численні види диких пооди-
ноких бджіл. Найбільше значення мають ґрунторийні бджоли 
(андрена, мелитта, мелиттурга, номия, рофит, эвцера тощо), 
які влаштовують гніздові норки в ущільненому ґрунті, слабо 
зарослих травою або зовсім голому, що добре прогрівається 
сонцем. Зазвичай для гніздування вони використовують уз-
біччя доріг, балки, розріджені лісосмуги, широкорядні посіви 
люцерни. Стеблові бджоли гніздяться в порожніх сухих стеб-
лах різних трав'янистих рослин, дерев і чагарників, у дерев'я-
них будівлях.  

Найбільше комах відроджуються з середини червня до кі-
нця липня, коли цвіте люцерна полуторного і другого укосів. 
Однак високий відсоток розораності ґрунтів в Україні та за-
стосування великої кількості хімічних засобів захисту рослин 
вкрай негативно впливає на чисельність природних запилю-
вачів люцерни. У зв'язку з цим для залучення диких запилю-
вачів і збільшення їх чисельності насіннєві посіви люцерни 
слід закладати ближче до балок, покладів, перелісок, які є по-
стійним місцеперебуванням диких поодиноких бджіл. 

Часто сільськогосподарські виробники при розміщенні на-
сінників люцерни на одному великому масиві (50 га і більше) і, 
особливо, при збиранні насіння з першого укосу, стикаються з 
проблемою відсутності або нечисленності диких запилювачів. 

Для збільшення чисельності диких запилювачів доцільно 
насіннєві посіви люцерни розміщувати в спеціалізованих сіво-
змінах, в яких складаються сприятливі умови для розмножен-
ня всіляких бджіл. При посіві насіннєвої люцерни великими 
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масивами через кожні 150-200 м рекомендується засівати 
смуги шириною в один-два проходи сівалки вівсяницею луго-
вою, райграсом багатоукісним, в яких охоче заселяються 
ґрунторийні одиночні бджоли. В період вегетації люцерни 
смуги слід періодично підкошувати. 

 У разі збирання насінників люцерни в перший рік життя на 
сіно для залучення та харчування диких бджіл слід залишати 
на масиві кілька смуг квітучої люцерни шириною 5-10 м. 

Доцільно на великих полях насіннєвої люцерни ближче до 
посадок залишати рослини для першого укосу, а віддалік – 
полуторного, це дозволяє бджолам по черзі концентруватися 
на дільницях, квітуючих у різні терміни. У насінницьких сіво-
змінах слід підкошувати рослини на стику ділянок, що зали-
шаються на насіння в першому, полуторному і другому уко-
сах. Ширина такої смуги достатня в один прохід жниварки. 
Ґрунтообробні прийоми на смугах виключаються на всі роки 
користування посівом. Ущільнений ґрунт, відсутність траво-
стою, хороша освітленість повною мірою відповідають вимо-
гам одиноких бджіл до вибору місць для гніздування. 

 Для збереження популяції запилювачів, що сформу-
валися на посівах люцерни, травостій в останній рік викорис-
тання слід скосити на корм до початку цвітіння. Це сприяє 
бджолам, які відроджуються переселитися на молоді насіннє-
ві посіви, що сприятиме кращому запиленню люцерни. Оран-
ку пласта рекомендується проводити не раніше кінця червня, 
коли закінчиться масовий вихід молодих бджіл з гнізд. 

У Північній Америці (США і Канаді), також у деяких євро-
пейських країнах розроблена і застосовується технологія роз-
ведення і використання для запилення люцерни бджіл-
листорізів. Спроби впровадження у виробництво цих заплід-
нювачів люцерни були зроблені і в Україні, однак складність 
їх розмноження, утримання та економічні фактори перешко-
джали широкому поширенню даного досвіду. 

У літературі описуються приклади використання медонос-
ної бджоли в якості запилювачів люцерни. Для медоносної 
бджоли квітка люцерни малопривабливий для відвідування 
об'єкт, і розкривають при цьому часто не більше 2-6% відві-
даних квіток. Однак ряд дослідників спостерігали, коли при 
сприятливих умовах медоносні бджоли розкривали 10-15 і 
навіть до 50% відвідуваних квіток. 

Наприклад, насінницька фірма «Бозвелл» в Каліфорнії 
(США) для запилення 7 тис. га насіннєвої люцерни щорічно 
орендує у фермерів-бджолярів близько 50 тис. бджолиних сі-
мей. Половина бджолиних сімей завозиться на посів на поча-
тку цвітіння, а решта – під час масового цвітіння. Це дозволяє 
мати тривалий період часу велику кількість молодих недосві-
дчених бджіл, які краще відвідують квітки люцерни для збору 

нектару і пилку. В середньому за 10 років фірма отримувала з 
кожного гектара 9 ц насіння люцерни, з кращих полів урожай 
сягає 13,5 ц/га. 

Виконані в Ставропольському краї (Росія) дослідження по-
казали, що використання медоносних бджіл на люцерні пози-
тивно впливає на чисельність диких запилювачів. Це поясню-
ється тим, що вони залучають льотною активністю медонос-
них бджіл, тому що мають стадний спосіб життя і вважають за 
краще гніздитися у районі вуликів з медоносними бджолами. 
Так, в Труновському районі при підвозі пасік на насіннєві ді-
лянки люцерни за три роки щільність диких запилювачів збі-
льшилася в 5,8-8,2 рази. 

Величезне значення при вирощуванні люцерни на насіння 
має вибір укосу. Насіння на люцерні можна отримати з пер-
шого, полуторного або другого укосу. У численних публікаціях 
рекомендується в роки з жарким посушливим травнем краще 
використовувати на насіння перший укіс.  

У роки ж з прохолодним вологим травнем, тим більше у 
випадку сильного пошкодження рослин шкідниками, іноді до-
цільно підкосити насіннєву люцерну (за 1-1,5 тижні) до на-
стання бутонізації (на насіння залишається полуторний укіс) 
або у фазу бутонізації (насіння отримують з другого укосу). За 
нашими багаторічними спостереженнями, в умови півдня 
Україні вищі врожаї насіння зазвичай отримують з першого 
укосу навіть в роки з вологою весною. Це пов'язано з тим, що 
в умовах півдня України в літній період часто спостерігаються 
посухи, суховії, високі температури, що збігаються з періодом 
цвітіння і формування врожаю саме полуторного і, особливо, 
другого укосів. 

Збирання насінників люцерни проводять як прямим, так і 
роздільним способами. Перевага прямого комбайнування в 
економії паливно-мастильних матеріалів, зменшенні кількості 
проходів збиральної техніки по полю, зменшенні ризику випа-
дання опадів у період просушування валків і пророщування 
насіння в них. Для цього посіви попередньо обробляють де-
сикантами (Реглон, 2-3 л/га). Десикацію краще проводити 
штанговими обприскувачами з витратою робочого розчину не 
менше 350-400 л/га. Цей прийом дозволяє зібрати до 90% 
біологічного урожаю зі ступенем вимолочування 85-90%. Об-
роблені десикантами травостої бувають готові до збирання 
через 3-4 дні, а щоб уникнути втрат від розтріскування бобів 
повинні бути прибрані протягом двох-трьох днів. 

Недосконалість збиральної техніки обумовлює великі 
втрати насіння у багатьох господарствах. З огляду на те, що 
насіння люцерни дрібне і дуже сипуче, важливо використову-
вати на збиранні справні, сучасні комбайни, здатні з мініма-
льними втратами провести швидке і якісне збирання. 
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ННЦ „ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААНУ” 

ОСОБЛИВОСТІ НАСІННИЦТВА І ВИРОЩУВАННЯ НОВИХ 
СОРТІВ БІЛОГО І ЖОВТОГО ЛЮПИНУ  

Люпин – невибаглива до родючості ґрунтів, холодостійка, 
високопродуктивна культура, яка на бідних, піщаних, кислих, 
неудобрених ґрунтах Полісся, Західного і Північного Лісостепу 
та Прикарпаття України здатна забезпечувати одержання ви-
соких врожаїв багатих білком зерна і зеленої маси. Жовтий 
люпин забезпечує врожай зерна на рівні 2,3 – 2,5 т/га та зе-
леної маси до 60 т/га, білий люпин відповідно до 4,0 – 4,5 т/га 
і 70 т/га.  

Цінність сортів білого і жовтого люпину, створених в ННЦ 
„Інститут землеробства НААН”, в тому, що в зерні міститься 
38-47 % високоякісного, легкозасвоюваного білку, збір якого 
становить 1200-2000 кг з гектара. За вістом незамінних аміно-
кислот білок люпину не відрізняється від білка сої, має одна-
кову біологічну цінність для комбікормової промисловості, од-
нак має нижчу собівартість, ніж у сої або гороху.  

Біологічна цінність білка люпину висока, вона визначаєть-
ся фракційним складом і значною концентрацією незамінних 
амінокислот з легкою розчинністю, а тому й доступністю для 
засвоєння при годівлі тварин. У складі білків насіння люпину 

найцінніші за поживністю альбуміни (прості білки, що розчи-
няються у воді) і глобуліни (розчинні в слабких розчинах ней-
тральних солей) займають основну фракцію, на їх частку при-
падає 26-40% і 40-60% відповідно. За складом амінокислот 
види люпину (білий і жовтий) не відрізняються, але кількість 
накопичення окремої амінокислоти залежить від багатьох фа-
кторів, і, перш за все, від генотипу сорту. 

У зерні і зеленій масі всіх видів люпину містяться алкалої-
ди – гетероциклічні азотовмісні речовини лужного характеру, 
що мають сильну фізіологічну дію. Використання на корм лю-
пину з підвищеним вмістом алкалоїдів може токсично вплива-
ти на організм тварин. Тому при створенні кормових сортів на 
всіх етапах селекційного процесу здійснюється жорсткий кон-
троль за вмістом алкалоїдів. Зразки, які мають вміст алкалої-
дів від 0,1 до 0,3%, відносяться до кормових і можуть викори-
стовуватись для годівлі тварин. Сорти селекції Інституту зем-
леробства містять у зерні 0,01-0,03% алкалоїдів, а в зеленій 
масі – 0,006-0,009%, тобто відносяться до групи з низьким 
вмістом алкалоїдів [1].  
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 Не менш важливе значення має люпин у підвищенні ро-
дючості ґрунту, оскільки він засвоює азот з повітря, залишає в 
ґрунті 150 – 180 кг біологічно чистого азоту, який буде вико-
ристаний наступними культурами.  

Жовтий люпин, як ні одна інша культура, здатний рости на 
бідних кислих ґрунтах. Він задовільно переносить навіть си-
льнокислий грунт (pH 4,0-4,5), а вже при  pH 5,0 з’являється 
активна фіксація атмосферного азоту бульбочковими бакте-
ріями і можливість отримання високих врожаїв. Тому на бід-
них кислих, піщаних і супіщаних ґрунтах жовтий люпин є не-
замінною бобовою культурою [1].  

Нові сорти жовтого люпину селекції Інституту землеробст-
ва Обрій, Бурштин, Круглик характеризуються швидким тем-
пом початкового росту, відсутністю фази „розетки”, скорости-
глістю (вегетаційний період 95-98 діб), стійкістю до вилягання, 
весняних приморозків (до -5оС), не уражуються фузаріозом, 
толерантні до вірусної вузьколистості.  

Урожайність зерна знаходиться в межах 1,8-2,9 т/га. За 
даними Державного сортовипробування, сорти люпину жовто-
го Обрій, Бурштин і Круглик придатні до вирощування в зоні 
Лісостепу і Полісся України для вирощування на кормові цілі. 
Сорти Бурштин і Круглик за врожайністю зерна і зеленої маси 
відносяться до високопродуктивних, за групою стиглості – до 
скоростиглих. Сорт Обрій середньостиглий, продуктивність 
вища за середню (усереднений стандарт). Всі сорти відно-
сяться до групи високобілкових, а також характеризуються 
високою стійкістю до посухи, полягання, осипання зерна і 
ураження хворобами.  

Білий люпин добре росте на легких суглинках, чорнозе-
мах. Погано переносить важкі, глеюваті ґрунти і торф’яники. 
Для нових сортів підходять як кислі, так і нейтральні грунти.  

Нові сорти люпину білого селекції ННЦ „Інститут земле-
робства НААН” Дієта, Вересневий, Серпневий і Макарівський, 
за даними Державного сортовипробування, придатні для ви-
рощування на фураж в зонах Лісостепу і Полісся України. Во-
ни характеризуються високою продуктивністю зерна (38 – 42 
ц/га) і зеленої маси та підвищеним вмістом білка в насінні (39 
– 40%). За стійкістю до посухи, вилягання, осипання і хвороб 
відносяться до групи високостійких. Сорти Дієта, Серпневий і 
Макарівський є скоростиглими, а сорт Вересневий належить 
до групи середньостиглих.   

Нові сорти білого люпину відносяться до інтенсивного ти-
пу. Стійкі і толерантні до хвороб і шкідників, з коротким веге-
таційним періодом, стійкі до екстремальних факторів середо-
вища, придатні для вирощування за ресурсозберігаючою тех-
нологією.  
ОСОБЛИВОСТІ  АГРОТЕХНІКИ  ВИРОЩУВАННЯ  

ЛЮПИНУ  

Люпин має високу здатність засвоювати поживні речовини 
з ґрунту. Він може рости навіть на бідних піщаних ґрунтах, 
але при цьому в значній мірі реагує на внесення калійних до-
брив, дещо гірше (в залежності від ґрунту ) – фосфорних. Фо-
сфор і калій вносять під люпин на насіннєвих посівах у спів-
відношенні 1:2 (Р30–45, К60-90). Азотні добрива вносити під лю-
пин недоцільно [3].  

Особливістю агротехніки вирощування люпину на насіння 
є необхідність сівби в ранні строки, що співпадають з масо-
вою сівбою ранніх ярих зернових культур, коли температура 
ґрунту на глибині 10 см досягне 6-8 ˚С. При пізніх строках сів-
би затягується період цвітіння, дозрівання і в результаті зни-
жується урожайність і якість насіння. 

Обробіток ґрунту під люпин повинен обов’язково включати 
осінню оранку, що викликано необхідністю мати час на усад-
ку. В інших випадках поле під люпин потрібно коткувати до 
посіву.  

Люпин при проростанні виносить сім’ядолі на поверхню 
ґрунту, тому передпосівний обробіток його повинен забезпе-
чити неглибоке, рівномірне загортання, що є основою одер-
жання високої польової схожості [2].  

Глибина заробки насіння залежить від типу ґрунту та во-
логозабезпеченості. Оптимальною глибиною заробки на лег-
ких ґрунтах для люпину білого і жовтого є 3-4 см, а на більш 
важких за складом ґрунтах глибину заробки потрібно зменши-
ти на 1-2 см. В умовах посушливої весни і недостачі вологи в 
верхньому шарі глибину заробки насіння збільшують на 1 см.  

Норма висіву жовтого і білого люпину при вирощуванні на 
зерно становить 0,4-0,6 млн. шт./га схожих насінин при посіві 
широкорядним способом (ширина міжрядь 45 см). При сівбі 
вузькорядним способом (15 см) норми висіву становлять 1 – 
1,2 млн. шт./га насінин для жовтого люпину і 0,8-1 млн. шт./га 
для білого люпину.  

Для боротьби з бур’янами на посівах люпину використо-
вується гербіцид „Півот” в дозі 1,0 л/га до сходів або 0,7 л/га 
по сходах чи його аналоги (діюча речовина – „імазетапір”). 
Рекомендується також використовувати грунтові досходові 
гербіциди. . 

Якщо на посівах до появи сходів утворилась кірка, то поле 
треба заборонувати впоперек рядків легкими боронами або 
ротаційними мотиками. 

На широкорядних посівах для знищення бур’янів і поліп-
шення аерації ґрунту необхідно проводити міжрядну обробку. 
Перша міжрядна обробка проводиться, коли люпин досягає 
фази 4-5 листків, друга – при досягненні рослинами висоти 
12-15 см. 

ОСОБЛИВОСТІ  НАСІННИЦТВА  ЛЮПИНУ   

Насінництво люпину ускладнюється низьким коефіцієнтом 
розмноження, слабкою стійкістю до нових видів і рас патоге-
нів, необхідністю постійного контролю за рівнем алкалоїднос-
ті. Всі сорти безалкалоїдного люпину мають здатність до від-
новлення алкалоїдності, тому цьому питанню потрібно приді-
ляти максимум уваги.  

В насіннєвих партіях допускається не більше 3% насінин з 
алкалоїдністю вище 0,1%. Для еліти та супереліти цей показ-
ник не повинен перевищувати 0,5%, тому виробники репроду-
кційного насіння люпину повинні вчасно проводити сортооно-
влення, закуповувати оригінальне насіння в установ-
оригінаторів.  

Люпин відноситься до факультативних перехресників, що 
приводить до підвищення вмісту алкалоїдних зерен. Практи-
кою встановлено, що кормовий люпин, в еліті якого немає 
домішок алкалоїдних рослин, при ізольованому розмноженні 
довго зберігає свою сортову чистоту. Щоб сорти не нагрома-
джували домішок алкалоїдних рослин, потрібно вирощувати 
елітне насіння високої сортової чистоти і при подальшому 
розмноженні витримувати просторову ізоляцію як для жовто-
го, так і для білого люпину не менше 2 км. 

Алкалоїдність у люпину є домінантною ознакою, тому при 
попаданні гіркої рослини в посіви, де алкалоїдність значно 
нижча, внаслідок перехресного запилення через 2-3 роки з 
цього матеріалу вийде потомство з різко підвищеною алкало-
їдністю.  

 Насіннєві посіви люпину потрібно розміщувати на пло-
щах, де в останні 2-3 роки не вирощувався гіркий або засмі-
чений гіркими формами кормовий люпин, тому що серед на-
сіння гіркого люпину є зернини з твердими оболонками, які 
можуть пролежати в ґрунті кілька років і зійти в рік сівби без-
алкалоїдного люпину [2].  

Насичення сівозмін чистими, повторними і ущільненими 
посівами люпину за рахунок впровадження нових стійких до 
фузаріозну і антракнозу сортів жовтого і білого кормового лю-
пину – шлях до збалансування кормів білком, підвищення ро-
дючості ґрунту і значного зниження затрат енергоресурсів на 
виробництво білка і кормів.  
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І.О.Матусевич, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ОСІННІЙ ТА ПІДЗИМНИЙ ПОСІВ ТОНКОНОГУ ЛУЧНОГО 
(P0A PRATENSIS L.) СВІЖОЗІБРАНИМ НАСІННЯМ 

  Рекомендовані в традиційних технологіях строки весняного по-
сіву тонконогу лучного (Poa pratensis L.) в останній час стали ризико-
ваними із-за частих засух. Встановлений в дослідженнях період спо-
кою (післяжнивного достигання) свіжозібраного насіння сягає 65 – 70 
днів і переривається 6 -8 вересня. Це дає можливість проводити 
осінній посів тонконогу лучного одночасно з озимими зерновими 
культурами і тим самим прискорити селекційний процес та підвищити 
ефективність насінництва тонконогу лучного. 

 Ключові слова: тонконіг лучний, період спокою, осінній посів, 
схожість насіння, урожайність, продуктивність.  

Тонконіг лучний (Poa pratensis L.) – один з найдовговічні-
ших і конкурентоспроможних компонентів природних лучних 
біоценозів має важливе значення в формуванні пасовищних 
та газонних травостоїв. Для його широкого використання не-
обхідно мати достатню кількість високоякісного насіння, у ви-
робництві якого слід вирішити ряд питань селекційного та 
технологічного плану. Особливо це стосується строків посіву 
в зоні Полісся, де за останні роки відмічаються суттєві кліма-
тичні зміни. Так, за даними академіка В.Ф.Сайка, якщо раніше 
вірогідність засух у Київській області була один раз на 100 ро-
ків, то останнім часом вони повторюються майже через кожні 
10, а то і через три роки (1975 – 1979 рр.) (1). 

Погодні умови в роки наших досліджень були контрастни-
ми, в літні періоди переважно сухими і жаркими. Кількість 
опадів за квітень-жовтень становила 185 – 667 мм. Відносно 
сприятливими для формування вегетативної маси були лише 
2006 і 2008 роки. Погодні ж умови 2009 і особливо 2010 року 
виявились винятково сухими. Незначні запаси вологи в грунті 
після малосніжної зими і відсутність ефективних опадів з лю-
того до середини травня зумовили повітряну і ґрунтову засу-
ху. Посушливими весни були також і в 2007 та 2011 роках. У 
таких весняних умовах отримати повноцінні сходи мілконасін-
них культур багаторічних трав стало проблематично. 

У національному стандарті України стверджується, що 
тонконіг лучний на насіннєві цілі слід висівати рано весною 
одночасно з посівом ярих зернових з міжряддям 30 або 45 см 
без покриву. Затримка із посівом тонконогу веде до значного 
зниження врожаю насіння в наступному році (2). 

 Переважна кількість авторів рекомендують також весня-
ний посів згаданої культури (до 15 травня) (3), а інші розтягу-
ють цей період до першої половини червня (4,5). 

Однак, в останній період регулярні весняні засухи із-за 
біологічних особливостей насіння тонконогу лучного (мала 
маса 1000 насінин, довгий період від посіву до сходів та пові-
льний початковий ріст сіянців) значно підвищують ризики вес-
няного посіву. Так, проведені на Київській дослідній станції 
весняні посіви на протязі 2006–2011 років виявились невда-
лими. Із-за засухи сходів не отримували зовсім, або ж вони 
були зрідженеми і згодом гинули. 

 Уникнути вищеназваних недоліків традиційного весняного 
посіву тонконогу лучного можна, сіючи його восени в строки, 
рекомендовані для посіву озимих зернових культур (жито, 
пшениця) або ж і пізніше. Найбільш повно і обгрунтовано про 
переваги осіннього посіву повідомив І.С.Травін (6). За його 
даними: 1) Осінні сходи дружні і не випирають. 2) Рослини 
добре кустяться і дружно відростають весною до масової по-
яви бур’янів. 3) Восени сходи краще розвиваються і менше 
гинуть від високої температури. 4) Часті дощі сприяють про-
ростанню насіння, що залишилось на поверхні грунту або не-
достатньо зароблене в грунт. 

  Проведені на Київській дослідній станції осінні посіви 
тонконогу лучного у 2006 – 2011 роках виявились вдалими. У 
перший рік використання рослини перебували у вегетативно-
му стані, а на другий рік сформували повноцінний урожай зе-
леної маси та насіння. Переваги такого посіву очевидні – це 
наявність достатньої кількості вологи та відсутність одноріч-
них бур’янів. У результаті рослини осіннього посіву входили у 
зиму не забур’яненими в різних (залежно від строків посіву) 
стадіях розвитку. При цьому висока зимостійкість тонконогу 
лучного є надійною гарантією успіху. 

 Можливість осіннього посіву та селекційна направленість 
дослідницьких робіт станції поставила перед нами проблему 
вивчення такої біологічної властивості тонконогу лучного, як 
період спокою (післяжнивного достигання) насіння. З біологіч-
ної точки зору це такий стан насіння, який обумовлює здат-
ність до проростання через певний проміжок часу при настан-
ні сприятливих умов середовища. Період спокою є генетично 
спадковою ознакою виду, забезпечує насіння від проростання 
в несприятливі пори року і відіграє  немалу роль в господар-
ській практиці (7). 

  Період спокою насіння лучних багаторічних злаків Украї-
ни, зокрема тонконогу лучного, майже не вивчався. Найбільш 
повні дослідження з довжини періоду спокою насіння 42 видів 
лучних рослин (в тому числі 16 злакових, 5 осокових, 9 бобо-
вих і 12 різнотравних видів) проводились у 1958 – 1964 роках 
в лабораторних умовах (7). Цими дослідженнями встановле-
но, що свіжозібране насіння тонконогу лучного не проростає 
через 60 днів після його збирання і дає 9,2% сходів через 150 
днів. З цього можна зробити висновок, що свіжозібране насін-
ня, яке висіяне в кінці серпня, початку вересня проростати не 
буде. Результати ж зі схожості насіння через 70–80 і більше 
днів після його збирання, тобто у вересні – жовтні у згаданих 
дослідах не приводяться. 

 У зв’язку з вищесказаним, метою наших досліджень з 
тонконогом лучним є:  

1.Визначити довжину періоду спокою та дату початку про-
ростання у насіння дикорослих і селекційних зразків.  

2. Довести можливість осіннього посіву свіжозібраним на-
сінням.  

3.Визначити вегетативну та насіннєву продуктивність 
окремих фенотипів за індивідуального розміщення рослин.  

4. Визначити урожайність зеленої маси та насіння у ряд-
кових осінніх посівах. 

ВИХІДНИЙ  МАТЕРІАЛ  ТА  МЕТОДИКА  
ДОСЛІДЖЕНЬ  

Дослідження проводились на протязі 2006 – 2011 років в 
лабораторних та польових умовах на дерново-середньо-
підзолистих грунтах Київської дослідної станції ННЦ «Інститут 
землеробства НААН». В якості вихідного матеріалу викорис-
товувались дикорослі та селекційні зразки, що належать до 
трьох різних морфотипів згідно класифікації П.Маєвського (8). 
Дикорослі зразки представлені індивідуальними доборами із 
Житомирської (зібрав О. Панасенко) та Чернігівської (зібрала 
І Матусевич) областей. Селекційні зразки, що використані в 
цій роботі, створені з місцевого вихідного матеріалу на Київ-
ській дослідній станції методом індивідуального циклічного 
добору на сипучість насіння (9). 

Схожість насіння визначали при його пророщуванні в чаш-
ках Петрі за кімнатних умов, при цьому початок проростання 
відмічали на 10-й день, а повне проростання – на 30-й день 
після початку проростання. Постановку на схожість проводи-
ли через 15 – 20 днів, починаючи з початку липня. 

У польових умовах використовували ручний широкоряд-
ний (ширина міжрядь 45 см) та квадратно-гніздовий (45 х 45 
см) посіви. Дата посіву визначалась початком проростання 
насіння в лабораторних умовах. 

У перший рік користування, коли посіви перебували у ве-
гетативному стані, проводили видові прополки та боротьбу з 
бур’янами. 

На 2–3-й роки користування оцінювали вегетативну та на-
сіннєву продуктивність окремих фенотипів за індивідуального 
стояння рослин та урожайність зеленої маси і насіння за ряд-
кового посіву. 

 Зелену масу в стадії колосіння збирали вручну серпами і 
зважували на портативних електронних вагах «Вай Хенг», на-
сіння також збирали вручну, при цьому обмолот окремих суц-
віть проводили вручну, а рядкових посівів на селекційній шас-
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талці СШ–1. Для очистки насіння використовували лаборато-
рний повітряний аспіратор ЛВА–1. Підрахунок кількості насін-
ня в суцвітті здійснювали за допомогою бінокулярної лупи 
МБС – 9, а його зважування – на торзіонних терезах ВТ 500 з 
точністю до 1 мг. Урожайність насіння (г/м2) визначали на оп-
тичних терезах ВЛТК – 500. 

РЕЗУЛЬТАТИ  ДОСЛІДЖЕНЬ  ТА                            
ЇХ  ОБГОВОРЕННЯ  

 Як власні, так і спостереження селекціонерів Київської 
дослідної станції (О.О.Мордовець, В.Ф.Мордовець, 
В.М.Пшеничний) показують, що у багаторічних кормових зла-
ків існує суттєва позитивна кореляція між періодом спокою 
насіння і такою біологічною властивістю, як його осипання. Як 
правило, насіння видів, у яких воно сильно осипається (ти-
мофіївка лучна, костриця лучна, пажитниці, грястиця збірна 
та інші) має високу схожість невдовзі після збирання. Це та-
кож підтверджується і і іншими авторами (7), хоча за даними, 
одержаними в Ставропільському НДІСГ, костриця лучна і гря-
стиця збірна характеризуються доволі тривалим періодом 
спокою насіння, при цьому, на жаль, не приведені конкретні 
величини цього показника (10). 

  Насіння тонконогу лучного після достигання осипається 
дуже повільно (11), тому можна з певністю стверджувати, що 
воно характеризується вираженим періодом спокою. Підтвер-
дженням цього є результати наших досліджень (табл.1). Вони 
свідчать про те, що тонконогу лучному властивий виражений 
період спокою насіння (до 70 днів).  

П’ятирічні спостереження показують, що він перериваєть-
ся в один і той же час (7 – 8 вересня), тобто практично не за-
лежить від навколишнього середовища і цілком обумовлений 
видовими генетичними особливостями. Тому за роки дослі-
джень нам не вдалося відмітити бодай одного проростка, що 
появився б до 7 вересня. Цей факт можна пояснити тим, що 
тонконіг лучний, як факультативний апомікт, не утворює спон-
танних міжвидових гібридів (звичайне явище для багатьох 
видів із родини Злакових) із досить розповсюдженими тонко-
ногами болотним, звичайним, сплюснутим, які мають значно 
менший період спокою (табл.1). 
ТАБЛИЦЯ 1. ПРОРОСТАННЯ СВІЖОЗІБРАНОГО НАСІННЯ РІЗНИХ 
МОРФОТИПІВ ТОНКОНОГУ ЛУЧНОГО, 2006 – 2011 РР. 

Дата постановки на схожість 
Зразки Морфотип і його  

особливості 5-10 
VII 

25-30 
VII 

10-15 
VIII 

25-30 
VIII 

5-10 
IX 

Дикорослий (Чернігів-
ська обл.) 

f.angustifolia (листки 
вузькі 1-3 мм шири-
ною, стебло кругле) 

- - - - + 

Дикорослий (Жито-
мирська обл.) 

f. vulgaris (листки 4-5 
мм шириною, стебло 
кругле) 

- - - - + 

Селекційні 

f. vulgaris та f. anceps 
(листки 6 і > мм ши-
риною, стебло більш-
менш сплюснуте) 

- - - - + 

Тонконіг болотний 
(Poa palustris L.) - - - + + + 

Тонконіг сплюснутий 
(Poa compressa L.) - - - + + + 

Тонконіг звичайний 
(Poa trivialis L.) - - - + + + 

(-) – cходи відсутні, (+) – сходи наявні 

 На генетичну відмінність тонконогу лучного від вищеназ-
ваних видів вказують такі притаманні лише йому морфологіч-
ні ознаки: поперечна складчастість та каптуровидний кінчик 
листка, який при стисканні між пальцями розривається і утво-
рює фігуру, подібну до ластів’ячого хвоста. 
  ТАБЛИЦЯ 2. ПРОРОСТАННЯ СВІЖОЗІБРАНОГО НАСІННЯ ТОН-
КОНОГУ ЛУЧНОГО В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ ПІСЛЯ ПЕРІОДУ 
СПОКОЮ, 2006 – 2011 РР. 

Проростання (%), через Зразки 
10 днів 20 днів 30 днів 40 днів 

Дикорослий (Чернігівська обл.) 7 30 48 50 
Дикорослий (Житомирська обл.) 10 35 49 40 
Селекційні: масовий добір 15 41 55 60 
Окремі суцвіття рослин 6 – 20  7 – 42  10 – 60  12 – 75  

Приведені в таблиці 2 величини таких ознак, як енергія та 
повне проростання насіння свідчать про наявність значної їх 
варіабельності. 

  Результати лабораторного пророщування показують, що 
тонконіг лучний, як вид, характеризується доволі низькою 
схожістю насіння. На цю видову ознаку вказують і інші дослід-

ники (7). Причиною цього, на нашу думку, є індивідуальні осо-
бливості окремих рослин. Так, пророщування насіння з окре-
мих суцвіть та рослин показало значну варіабельність схожо-
сті. Основна частина індивідуальних доборів за схожістю сут-
тєво не відрізняється від масового добору, однак зустріча-
ються рослини та суцвіття, насіння з яких майже не пророс-
тає, і такі, насіння з яких має порівняно високу схожість. Це 
вказує на можливість ведення селекції на цю важливу госпо-
дарську ознаку. 

 Починаючи з 2006 року нами проведено кількаразовий 
посів свіжозібраним насінням у різні строки (10. IX, 15. IX, 21. 
IX, 25. IX, 4. X) широкорядним та квадратно-гніздовим спосо-
бами на площі, що в 2011 р. становила 0,20 га. Майже усі ро-
слини цих посівів зійшли восени, нормально перезимували, 
на наступний рік перебували у вегетативному стані, а на дру-
гий рік користування сформували добре розвинутий траво-
стій. Він за показниками продуктивності суттєво не відрізняв-
ся, судячи з даних літературних джерел (7,11,12,13) від тра-
востою весняного або природного посіву (табл.3). 
ТАБЛИЦЯ 3. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТОНКОНОГУ ЛУЧНОГО ЗА РІЗНИХ 
СТРОКІВ ПОСІВУ, 2008 – 2011 РР. 

Показники Одиниця виміру Осінній посів Весняний посів 
Кількість насінин/суцвіття штук 68 – 397  175 – 300  
Маса насіння/суцвіття мг 23 – 124  18 – 86  
Маса 1000 насінин  грам 0,20 – 0,33 0,19 – 0,36  
Урожайність насіння г/м2 20 – 25  18 – 30  
Урожайність зеленої маси г/м2 0,8 – 1,3  1,0 – 1,4  
Продуктивність зеленої 
маси 

г/рослину 380 – 1100  451 – 1025  

 Особливої уваги заслуговує посів від 4.10.2006 року, який 
проведений обома способами (широкорядний та квадратно-
гніздовий). Рослини цього строку посіву зійшли весною 2007 
року, коли розпочалось масове весняне відростання (30. III.). 
На цих посівах сформувався нормальний травостій, і в насту-
пному 2008 році отримали повноцінний урожай насіння і зе-
леної маси. Серпень 2010 року видався дуже спекотним, і в 
пік спеки посіви тонконогу лучного вигоріли, але після дощів у 
другій половині вересня посів повністю відновився. Серпневе 
вигорання також не вплинуло на продуктивність тонконогу лу-
чного у 2011 році.  

  Результати цього досліду свідчать про можливість під-
зимного посіву тонконогу лучного. Для підтвердження цієї гі-
потези нами проведений рядковий посів 14 селекційних но-
мерів четвертого циклу індивідуального добору за ознакою 
«сипучість насіння» та їх вихідної популяції. Рослини посіву 
від 24.09. до настання морозів досягли фази 1 – 2 листків, а 
рослини посіву від 11.10.2011 року не зійшли, але вони, як це 
уже було в інших дослідах, зійдуть весною 2012 року. 

Варто відмітити, що встановлений в проведених дослідах 
на протязі 2006 – 2011 років період спокою (післяжнивного 
достигання) свіжозібраного насіння складає 65 – 70 днів. Його 
стале переривання 6 – 8 вересня дозволяє проводити осінні 
та підзимні посіви тонконогу лучного, які за продуктивністю не 
поступаються традиційним весняним посівам. 
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О.В.Бабаянц, СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 
А.П.Галкін, ІНСТИТУТ ХАРЧОВОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ГЕНОМІКИ НАНУ 

РОЛЬ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ В ІМУННО-ЗАХИСНИХ            
РЕАКЦІЯХ РОСЛИН  

В умовах польових дослідів на протязі 3-х років досліджували 
біозахисну антипатогенну активність нових композиційних поліфунк-
ціональних регуляторів росту рослин (РРР) Регоплант та Стимпо на 
інфекційних фонах вирощування різних сортів озимої та ярої пшени-
ці, ячменю, сої та кукурудзи. Найкращі фізіологічні показники вро-
жайності та стійкості рослин до фітопатогенів отримано при подвій-
ній обробці рослин РРР Стимпо і Регоплант протягом передпосівної 
обробки насіння та обприскування посівів під час вегетації, які спри-
яли додатковому збереженню врожаю більш ніж на 60% відносно ко-
нтролю. В дослідах in vivo встановлено ефект успадкування стійкості 
до патогенних організмів рослин другого покоління (які не оброблю-
вались РРР на інфекційному фоні), отриманих з насіння рослин пер-
шого покоління (що оброблювались РРР на інфекційному фоні). Ме-
тодом ДОТ-блот гібридизації виявлено високу ступінь гомології між 
імуно-захисними малими регуляторними si/miРНК та мРНК рослин 1-
го та 2-го покоління і більш низьку ступінь гомології по відношенню 
до контрольних рослин, що свідчить про існування механізмів пере-
програмування геному клітин рослин під впливом РРР. 

Ключові слова: стійкість рослин до патогенів, регулятори росту, 
малі регуляторні si/miРНК, ДОТ-блот гібридизація, „гетерозис-
подібний ефект” дії регуляторів. 

Однією з нагальних проблем сучасного сільського госпо-
дарства є створення високоефективних і екологічно безпеч-
них агротехнологій, які здатні підтримувати стійкість агросис-
тем, спрямовані на посилення використання біологічного за-
хисту рослин від шкідливих організмів, а також сприяти по-
кращенню якості урожаю. За даними ФАО (Організація з про-
довольства і сільського господарства) ООН щорічно світові 
втрати урожаю продовольчих культур становлять приблизно 
20-25%. До найбільш поширених і небезпечних шкідників, що 
вражають такі важливі для сільського господарства культури, 
як пшениця, кукурудза, ячмінь, соя, ріпак, належать: стебло-
вий кукурудзяний метелик, озима совка, шведська муха, дро-
тяники, акацієва вогнівка, бульбочкові довгоносики, соєва 
плодожерка і павутинний кліщ, трипси, ріпаковий квіткоїд, 
блішка, ріпаковий білан, лучні клопи, попелиці. Не менш акту-
альною є проблема захисту рослин від широко розповсюдже-
них грибкових, бактеріальних та вірусних захворювань, таких 
як фузаріоз, церкоспороз, аскохітоз, склеротініоз, пероноспо-
роз, вертицильозне в'янення, борошниста роса, бура листова 
іржа, бактеріальний опік, жовта мозаїка сої та ін. [1, 2]. Сума-
рні втрати урожаю сільськогосподарських культур від хвороб, 
спричинених різними патогенними організмами, сягають в 
Україні від 15 до 50% у відповідності до умов вирощування та 
метеоумов року. 

Одним з вагомих негативів господарювання є порушення 
науково обґрунтованих структур сівозмін. Відхід від сівозмін 
та чергування культур призводить до зниження загальної 
культури землеробства та додаткового погіршення фітосані-
тарного стану полів. 

Як важливий елемент захисних заходів у світовому рос-
линництві все частіше застосовують препарати біологічного 
походження. Створення таких препаратів – це результат ви-
користання новітніх досягнень мікробіології, мікології, біотех-
нології, ґрунтознавства та основ захисту рослин. Як вказують 
багаторічні дослідження та широке впровадження створених 
на Державному підприємстві «Міжвідомчий науково-
технологічний центр «Агробіотех» НАН та МОН України» но-
вих композиційних поліфункціональних препаратів Біоген, 
Стимпо та Регоплант з посиленим біозахистним ефектом та 
регуляторними властивостями (обумовлених синергічним 
ефектом взаємодії продуктів життєдіяльності (суміші аміноки-
слот, вуглеводів, жирних кислот, полісахаридів, фітогормонів 
та мікроелементів) в культурі in vitro гриба-мікроміцета, вилу-
ченого з кореневої системи женьшеню, та аверсектинів - ком-
плексних антипаразитарних макролідних антибіотиків, проду-
ктів метаболізму ґрунтового стрептоміцету Streptomyces 
avermitilis [1]), ці препарати відповідають сучасним вимогам. 

За допомогою молекулярно-генетичного аналізу авторами 
було чітко показано, що вказані позитивні ефекти вищезгада-
них РРР досягаються шляхом кількісних і якісних змін в екс-
пресії генів, тобто являються наслідком перепрограмування 
геному клітин рослин регуляторами росту [3,4-6,7 ]. Дослі-
дження особливості та послідовностей змін таких генетичних 
процесів стало пріоритетним у наших фундаментальних до-
слідженнях при створенні нових перспективних РРР. 

Як виявлено у проведених нами молекулярно-генетичних 
дослідженнях [8], ці препарати значно підвищують стійкість 
рослин до різних патогенів завдяки стимуляції ними синтезу 
власно клітинних малих регуляторних РНК (small regulatory 
RNA), що беруть участь в RNAi (RNA interference) процесі, 
який прийнято називати як посттранскрипційний сайленсінг 
генів (PTGS) у рослин, тварин та грибів [9].  

Сайленсінг генів - процес, в результаті якого відбувається 
або деградація, або блокування трансляції молекул-мішеней 
mRNA, який має велике значення в адаптаційній резистент-
ності до вірусів, у захисті геному проти мобільних елементів 
ДНК, а також в онтогенетичній регуляції експресії генів.  

Головну участь в сайленсінгу виконують малі регуляторні 
si/miPHK розміром 22-24 нт [9], що синтезуються з попере-
дників - дволанцюгових dsRNA (double-stranded RNA) транс-
криптів шляхом ендонуклеазного розщеплення за допомогою 
РНКаза-III подібних ферментів. Разом із сайт-специфічними 
ендо- та екзонуклеазами si/miRNA або блокують (сайленсін-
гують) трансляцію аберантних та недосконалих за структурою 
власно клітинних мРНК, а також мРНК патогенів та паразитів, 
або ферментативно розщеплюють ці молекули-мішені мРНК, 
що і призводить до їх деградації [10]. 

Метою нашої роботи було визначення можливості за до-
помогою вказаних композиційних препаратів створити підси-
лення синтезу ендогенних малих регуляторних si/miRNA як 
основних складових імунної системи рослин. 

МЕТОДИКА  
В експериментах по дослідженню ефективності компози-

ційних регуляторів росту рослин застосовували насіння ози-
мої пшениці, ячменю, сої та кукурудзи. Регулятори росту 
Стимпо та Регоплант використовували для обробки насіння 
озимої пшениці, ячменю кукурудзи та сої, а Стимпо – для об-
прискування посівів озимої пшениці та ячменю у фазі напри-
кінці кущення, сої - у фазі бутонізації і кукурудзи - у фазі 7-9 
листочків.  

Польові досліди проводилися протягом 3-х років (2010 - 
2012 рр.) у Селекційно-генетичному інституті - Національному 
центрі насіннєзнавства та сортовивчення (далі - СГІ-НЦНС) у 
відділі фітопатології та ентомології за додаткового технічного 
сприяння Науково-виробничої фірми «Фунгі» у польових ін-
фекційних розсадниках на штучних інфекційних фонах та на 
природному фоні інвазій протягом 2010 - 2012 рр.  

Другий дослідний полігон був у дослідному господарстві 
на півдні Одеської області. Ділянки площею 10 м2 - 30 м2, об-
лікових рослин - 25 шт., повторність - 4-х разова, повна рен-
домізація, з частим контролем (без препаратів). Використову-
вали сорт озимої пшениці – Дальницька, сорт сої - Аркадія 
одеська, гібрид кукурудзи - Кобза МВ. 

 Норма висіву – 4,5 млн. насіння/га. Термін посіву - 
27.09.2010 р. Ґрунти дослідного поля СП - південні чорнозе-
ми, вміст гумусу – 3,2%. Загальна сума опадів за період вере-
сень 2010 р. - червень 2011 р. - 521.8 мм. Ґрунти полігону до-
слідного господарства - південні мало гумусні чорноземи. 
Вміст гумусу – 3,8%. Загальна сума опадів за аналогічний пе-
ріод – 489,9 мм. 

На полігонах порівнювали дію регуляторів росту на витри-
валість, врожайність, якість отриманого насіння, а також на 
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резистентність рослин до інфекції. Досліди проводили на 
штучних інфекційних фонах сажкових хвороб:  

• для сортів пшениці Лузанівка - розсадник твердої сажки 
Tilletia caries,  

• Русалка - розсадник летючої сажки Ustilago tritici,  
• для сорту ячменю Росава – розсадник твердої сажки 

Ustilago hordei, летючої сажки Ustilago nuda, чорної сажки 
Ustilago nigra. 

Ефективність проти твердої сажки вивчалася на різних за 
інтенсивністю фонах - за слабкої заспореності, тобто 0.1 г 
спор на 1 кг насіння і за високої заспореності, тобто 1 г спор 
на 1 кг насіння. 

РЕЗУЛЬТАТИ  ТА  ОБГОВОРЕННЯ  
В Селекційно-генетичному інституті - Національному 

центрі насіннєзнавства та сортовивчення НААН України з 
2003 року проводяться широкі випробування РРР виробницт-
ва ДП МНТЦ «Агробіотех». Дослідження проводяться на по-
лях СГІ-НЦНС, у польових інфекційних росплідниках та у ви-
робничих умовах сільськогосподарських підприємств Одесь-
кої обл.  

Основним завданням дослідження впливу нових регуля-
торів росту на посівні якості насіння, врожайність, стійкість до 
фітопатогенів, селекційно створених в інституті сортів озимої 
та ярої пшениці, озимого і ярого ячменю, сої, кукурудзи. В ре-
зультаті проведених досліджень встановлено, що обробка 
препаратами Біолан, Радостим, Біосил призводять до підви-
щення енергії проростання та схожості насіння озимої пшени-
ці (табл. 1). 
ТАБЛИЦЯ 1. ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА СХОЖІСТЬ, ВРО-
ЖАЙНІСТЬ ТА ІНФІКОВАНІСТЬ ПАТОГЕНАМИ (ОЗИМА М’ЯКА 
ПШЕНИЦЯ, СОРТ ОКСАНА, ІНФЕКЦІЙНИЙ ФОН 2010 - 2012 РР.) 

Ураження,% Збережений врожай 
Варіант 

Схо-
жість, 

% 
Борошнис-
та роса 

Бура лис-
това іржа 

Фуза-
ріоз 

Врожай-
ність, 
ц/га ц/га %, до К 

Контроль  67 25 35 18 24,0 - - 
Біолан,  
20 мл/т 89 10 10 3 31,0 7,0 29,0 
Біосил,  
20 мл/т 90 15 10 2 29,0 5,0 20,0 
Радостим,  
250 мл/т 91 15 15 5 30,0 6,0 26,0 

НСР05 0,78 

Вагомої уваги заслуговують результати випробувань у ви-
робничих умовах. Встановлено, що всі препарати значно під-
вищують урожай ярої та озимої пшениці, ярого і озимого яч-
меню. Лабораторними аналізами підтверджено, що на фоні 
застосування регуляторів росту підвищуються всі технологічні 
показники. Найбільш ефективними виявилися поєднання у 
дослідах протруйника, регулятора росту та інсектициду у пев-
них співвідношеннях. 

Встановлено, що препарати Біолан, Радостим, Біосил ви-
являють унікальні комплексні властивості: підвищують вро-
жай рослин та його якість, посилюють імунітет рослин до хво-
роб, розкривають біологічний потенціал сорту. Більше того, 
зерно, отримане у варіантах із застосуванням регуляторів ро-
сту, практично не містить мікотоксинів і залишкових кількос-
тей пестицидів, тобто претендує на екологічно безпечну про-
дукцію. 

Важливу роль у системі землеробства відіграють створе-
ний сорт або гібрид, які повинні мати успадковану генетичну 
стійкість до збудників хвороб. Застосування нових регулято-
рів росту сприяє розкриттю потенціалу сорту та активізації 
експресії генів стійкості. Багато років вчені фітопатологи, віру-
сологи, ентомологи, шукають надійний шлях у боротьбі з ві-
русними інфекціями вирощуваних зернових колосових куль-
тур. Найбільш надійним способом є створення стійких і толе-
рантних для вірусів та їх носіїв сортів. Однак цей шлях доста-
тньо довготривалий і не завжди може бути успішним.  

Доказано, що до найбільш шкідливого вірусу – вірусу жов-
тої карликовості ячменю (BYDW), який може призвести до 
втрати 60% урожаю озимої пшениці, відсутня генетично закрі-
плена стійкість і тому необхідний пошук іншого способу вирі-
шення проблеми. Нами було розроблено схему застосування 
у допосівному коктейлі для обробки насіння композицію най-
більш ефективних та екологічно безпечних фунгіцидів, інсек-
тицидів і РРР. При застосуванні композицій РР Біолан у сумі-
ші з фунгоінсектицидними протруйниками отримали макси-
мальний противірусний ефект зі значним підвищенням вро-

жаю, що відкриває нові можливості в технологіях вирощуван-
ня зернових колосових культур. 

В серії експериментів з препаратами Біолан (20 мл/га), 
Біосил (20 мл/га), Радостим (50 мл/га), ми обробляли пшени-
цю в різні строки вегетації, а саме у фазі кущення, фазі вихо-
ду в трубку, під час цвітіння. Обробку проводили в різних ва-
ріантах: одноразова – у фазі кущення, дворазово (вихід у 
трубку і колосіння) та триразово (вихід у трубку, колосіння, 
цвітіння-колосіння). 

Для контролю проводили обробку високоефективним фу-
нгіцидом Фалькон (Німеччина Bayer Crop Science FG) в варіа-
нтах, аналогічних таким експериментам з регуляторами росту 
(табл. 2).  
ТАБЛИЦЯ 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ПРОТИ ЗБУД-
НИКІВ ОСНОВНИХ ХВОРОБ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ (СОРТ АНТОНІВКА, 
2010 - 2012 РР.) 

Інтенсивність 
 ураження, бал Кількість уражених зерен, шт. 

Варіант Blumeria 
graminis 

f.sp. 
tritici 

Puccinia 
recondit
e f.sp. 
tritici 

Septo
ria 

Fusarium 
graminearum F. 
сulmorum F. 

sprotrichoides 

Septoria 
nodorum 
+ S. tritici 

Alterna
ria sp. 

Пліс-
нява  
(ком-
плекс) 

Уро-
жай-
ність, 
ц/га 

Контроль 3 4 4 18 13 22 8 33,2 
Біолан, 20 мл 
одноразово, ку-
щення 

4 4 4 17 13 21 8 35,1 

Біосил, 20 мл 
одноразово,  
кущення 

4 4 4 18 13 20 8 35,9 

Радостим,  
250 мл однора-
зово, кущення 

4 5 4 18 12 20 8 35,7 

Фунгіцид, 0,6 л/га 
одноразово, ку-
щення 

9 8 9 4 2 6 00 41,8 

Біолан, 20 мл 
дворазово 7 7 7 9 8 12 6 38,4 
Біосил, 20 мл 
дворазово 7 7 7 10 8 11 7 39,0 

Радостим, 250 
мл дворазово 7 7 8 8 9 10 7 39,2 
Фунгіцид  
дворазово 9 8 9 1 2 3 2 43,3 

Біолан, 20 мл 
триразово 8 8 8 5 5 9 2 42,9 
Біосил, 20 мл 
триразово 8 8 8 6 3 7 0 44,7 

Радостим, 250 
мл триразово 8 8 8 6 3 7 0 44,7 

Фунгіцид трира-
зово 9 9 9 0 0 0 0 45,1 

НСР 05 1,89 

Виявилось, що застосування регуляторів росту тричі на 
протязі вегетації має високу ефективність захисної дії. На рів-
ні одноразової, а в ряді дослідів дворазової обробки фунгіци-
дом суттєво знижується загальне пошкодження листостебло-
вими захворюваннями, зменшується кількість пошкодженого 
фузаріями та альтернарією зерна в колоссі, підвищується 
відповідно врожай.  

При високому ступені ураження патогенами одноразове 
застосування регуляторів росту, безумовно, не може вплину-
ти на результат. Однак, врожайність навіть в цьому випадку 
підвищується. Це вказує на те, що регулятори росту вплива-
ють на рослини як імуномодулятори, тобто навіть при наявно-
сті розвитку хвороби рослина спроможна вегетувати і бути 
фізіологічно повноцінною.  

При підрахунку економічного ефекту визнано, що трира-
зова обробка фунгіцидами достатньо затратна для господар-
ства, тому триразова обробка регуляторами росту має значні 
переваги, як економічні, так і екологічні в отриманні якісного 
зерна та продуктів його переробки.  

Протягом 2010-2012 років нами були проведені дослі-
дження активності застосування нових регуляторів росту рос-
лин з біозахисним ефектом на інфікованих фонах вирощу-
вання озимої пшениці, ячменю, сої, кукурудзи, у порівнянні із 
сучасними пестицидами провідних фірм «Bayer Crop Science 
FG, Німеччина», фунгіцид Yunta Quadro, фунгіцид Lamardor, 
інсектицид Alpha-cypermethrin, “Syngenta” Швейцарія, інсекти-
цид Selest Top, Terios, Microplant. Отримані нами результати 
представлено в табл. 1, згідно яких можна бачити, що в умо-
вах обробки кондиційного насіння регуляторами росту відмі-
чено позитивну дію на всі фізіологічні показники рослин 
(табл.3).  

Дійсно, вплив на ростові процеси, на елементи структури 
врожаю, на врожайність є досить суттєвим відносно контро-
льного варіанту. Вищу позитивну динаміку виявлено за засто-
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сування Стимпо та Регопланта - новітніх інноваційних препа-
ратів, які проходять предреєстраційні випробовування. 
ТАБЛИЦЯ 3. РРР ТА ЇХ ВПЛИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЕЛЕМЕНТИ 
СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ (2010 - 2012 РР.) 

Урожай 

Варіант 
Коефіці-
єнт ку-
щення 

Густота 
продуктив-
ного стеб-
лостою, 
шт./м2 

Кіль-
кість зе-
рен у 
колосі, 
шт. 

Вага 1 
колосу, г 

Вага 
1000 

зерен, г ц/га ± до К 
ц/га 

± до К, 
% 

Контроль,  
вода 15 л/т 1,55 532 35 1,25 35,7 31,6   

Варіант - передпосівна обробка насіння 
Стимпо,  
25мл/т 2,43 605 43 2,04 47,4 44,2 +12,6 +40 

Регоплант, 
250 мл/т 2,91 661 47 2,16 46,0 45,1 +13,5 +43 

Теріос, 1 л/т 2,45 658 41 2,01 42,7 41,1 +9,5 +30 
Варіант - передпосівна обробка насіння + обприскування посівів 

Регоплант, 
250 мл/т + 
Стимпо, 20 
мл/га 

2,90 662 46 2,19 47,6 49,8 +18,0 +57 

Териос, 1 л/т 
+ Мікроплант, 
1,5 л/га 

2,44 656 40 2,12 53,0 47,1 +15,3 +48 

НСР05 0,39 15 2,1 0,49 1,3 1,6 0,75  
У варіанті вегетаційного обприскування посівів препара-

том Стимпо виявлено позитивний вплив препарату на всі фі-
зіологічні показники. Спостерігається достовірна прибавка до 
врожаю. Найкращі показники виявлено у варіанті, коли РРР 
використовуються удвічі - у момент передпосівної обробки 
насіння та обприскування посівів під час вегетації. Показано, 
що препарати із біозахисним ефектом Стимпо і Регоплант 
сприяли додатковому збереженню врожаю майже на 60% 
відносно контролю. Інші препарати теж виявили високу ефек-
тивність. 

Використання РРР у боротьбі з різними типами традицій-
них інфекцій є доцільним при застосування їх спільно з висо-
коякісними оригінальними хімічними препаратами. Регулято-
ри росту знешкоджують фітотоксичність хімічних протруйни-
ків, а у рослин стимулюють імунні реакції, внаслідок чого від-
бувається оздоровлення як товарної продукції, так і насіннє-
вого матеріалу. 

При вивченні дії РРР на шкідливу фауну насіння (немато-
ди, турун хлібний, совки, злакові мухи) визначено, що їх біо-
захисний ефект є достатньо високим (табл. 4). Хоча переве-
ршити ефект, який виявляють такі фунго-інсектициди, як Юн-
та Квадро та Селест Топ не вдається, однак рівень ефектив-
ності, який нами відмічено за застовування препаратів Регоп-
лант проти пшеничної нематоди, Регоплант - проти туруна, 
Регоплант - проти совки, а також усіх досліджуваних РРР - 
проти злакових мух, є цілком значним і економічно та екологі-
чно вигідним. Тому ми вважаємо перспективним використан-
ня препаратів Регоплант і Стимпо для запобігання розвитку, 
розповсюдженню та шкідливості ґрунтових шкідників та де-
якою мірою і сисних шкідників. 
ТАБЛИЦЯ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ РРР З БІОЗАХИСНИМ ЕФЕКТОМ У 
ПОРІВНЯННІ З ТРАДИЦІЙНИМИ ХІМІЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ - 
ПРОТРУЙНИКАМИ НАСІННЯ ПРОТИ НЕМАТОДИ ПШЕНИЧНОЇ, ТУ-
РУНА, СОВКИ ОЗИМОЇ, ЗЛАКОВИХ МУХ (2010 - 2012 РР.) 
 

Нематода 
пшенична 

Турун 
хлібний 

Совка ози-
ма Мухи злакові Варіант 

Норма 
витра-
ти, л/т 1 2 1 2 1 2 1 2 

Контроль  42,5  36,6  15,2  39,4  
Стимпо 0, 025 22,5 47 14,6 60 9,9 35 17,1 57 
Регоплант 0,25 5,4 87 6,8 81 5,9 61 10,1 74 
Юнта Квадро 0,15 3,5 92 0,1 100 0 100 2,1 95 
Селест Топ 0,2 4,1 90 1,9 95 0 100 2,8 93 
Імідаклоприд 1,0 17,9 58 1,1 97 0,6 96 2,1 95 
Альфа-циперметрин 0,5 29,9 30 9,6 74 4,5 70 7,1 82 
НСР05  1,1  0,9  0,8  2,3  

 

Примітка: Дослід лабораторний, у обмеженому просторі 25см x 25см. По-
вторність 4-х разова. Грунт заселявся окремо нематодою, туруном, совкою 
озимою. Сорт озимої пшениці Дальницька. Насіння у ящик висівалося об-
роблене певним препаратом. Облікових рослин - 50. 1 - Кількість пошко-
джених проростків, шт./м2; 2 - Біологічна ефективність,% 

Регоплант та Стимпо виявляли також антипатогенну акти-
вність проти збудників гнилі та плісені (табл. 5). Однак, вико-
ристання цих препаратів як альтернативи хімічним протруй-
никам не вважаємо за доцільне, особливо за умов наявності 
високого інфекційного фону тієї чи іншої хвороби. За наявніс-
тю невисоких інфекційних фонів застосовувати регулятори 
росту цілком можливо, враховуючи рівень їх потенціальної 
ефективності. 

ТАБЛИЦЯ 5. ЕФЕКТИВНІСТЬ РРР У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ ПРЕ-
ПАРАТАМИ - ПРОТРУЙНИКАМИ НАСІННЯ ПРОТИ ЗБУДНИКІВ 
ГНИЛІ ТА ПЛІСЕНІ ПШЕНИЦІ (СОРТ ОДЕСЬКА НАПІВКАРЛИКОВА, 
2010 - 2012 РР.) 

Fusarium sp. Altemaria sp. Bipolaris 
sorokiniana 

Комплекс 
грибів 

зберігання * 
Bacillus sp.**Варіант 

Норма 
ви-

трати, 
л/т 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Контроль  18,5  21,5  13,5  45,5  9,5  
Стимпо 0,025 8,5 54 10,5 47 4,5 67 16,5 64 1,5 16 
Радостим 0,25 6,5 65 9,0 58 9,0 33 19,5 57 2,5 74 
Регоплант 0,25 4,0 78 5,0 77 3,5 74 11,0 76 1,0 89 
Ламардор 0,2 0,5 97 0 100 0 100 0 100 1,5 84 
Юнта Квадро 1,5 0,5 97 0 100 0 100 0 100 1,5 16 
Мікроплант 1,5 19,5 -5 12,5 42 7,5 44 34,5 24 6,5 32 
НСР05  0,4  0,9  0,6  4,2  3,2  
Примітка: Дослід проводився у лабораторних умовах на штучно інфікова-
ному певними патогенами насінні сорту Одеська напівкарликова. 
1 - Кількість інфікованих зернівок; 2 - Біологічна ефективність,%. 
* гриби Mucor spp., Rhizopus spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., 
Trichothecium roseum.  ** збудники бактеріальної гнилі 

Вперше в Україні нами досліджено також вплив регулято-
рів росту на вегетацію сої та кукурудзи. Показано, що препа-
рати Регоплант і Стимпо впливають позитивно на ростові 
процеси рослин сої (табл.6) та кукурудзи (табл. 7). 
ТАБЛИЦЯ 6. РРР І ЇХ ВПЛИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЕЛЕМЕНТИ 
СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ СОЇ (2010 - 2012 РР.) 

Урожай 
Варіант 

Енергія 
пророс-
тання,% 

Схо-
жість,% 

Кількість 
квіток у 
китиці, 
шт. 

Кількість 
бобів на  
рослині, 
шт. 

Маса  
1000 шт.  
насінин, г ц/га +/- до 

К, ц/га 
+/- до 
К,% 

Контроль,  
вода 15 л/т 72 67 7-8 40-42 154.5 14.8   

Варіант - передпосівна обробка насіння 
Стимпо, 25 мл/т 74 79 12-13 44-46 159,9 17,4 +2,6 17,5 
Регоплант,  
250 мл/т 76 81 14-15 52-54 167,1 19,9 +5,1 34,5 

Теріос, 1 л/т 74 81 14-15 61-62 159,9 17,9 +3,1 20,9 
Варіант - передпосівна обробка насіння + обприскування посівів 

Контроль,  
200 л/га 69 65 6-7 38-40 149,9 14,9   

Регоплант,  
250 мл/т +  
Стимпо, 20 мл/га 

76 80 14-16 52-54 174,1 26,9 +12,0 80,5 

Териос, 1 л/т + 
Мікроплант,  
1,5 л/га 

74 80 14-15 61-62 171,1 22,6 +7,7 51,7 

HCP 05 1,7 1,9 1,6 2,8 1,5 1,4   
Примітка: 1 - кількість уражених колосків; 2 - біологічна ефективність,%. 
ТАБЛИЦЯ 7. РРР І ЇХ ВПЛИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЕЛЕМЕНТИ 
СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ КУКУРУДЗИ (2010 - 2012 РР.) 

+\- до К 
Варіант 

Енергія-
пророс-
тання,% 

Схо-
жість, 

% 

Кількість  
качанів на  
рослину, шт. 

Маса 
1000 зе-
рен, г 

Урожай, 
ц/га ц/га % 

Контроль, вода 15 л/т 67 68 1,1-1,6 256,1 22,6   
Варіант - передпосівна обробка насіння 

Стимпо, 25 мл/т 74 94 2,4-2,6 298,4 36,9 +14,3 63,2 
Регоплант, 250 мл/т 76 96 2,6-2,8 301,1 37,9 +15,3 67,7 

Варіант - передпосівна обробка насіння + обприскування посівів 
Регоплант, 250 мл/т + 
Стимпо, 20 мл/га 76 96 2,6-2,8 309,7 39,9 +17,8 80,5 

НСР03 1,7 1,9 0,8 1,3 0,9   
Досліджуючи вплив Регопланту та Стимпо на розвиток 

хвороб сої і порівнюючи ефективність цих препаратів з хіміч-
ними протруйниками встановили, що за штучного інфікування 
сої небезпечними патогенами насіння виявляється достатня 
ефективність випробовуваних РРР. Тобто за умов викорис-
тання цих препаратів як протруйників, можна очікувати пози-
тивного впливу на оздоровлення насіння сої (табл. 8). 
ТАБЛИЦЯ 8. ЕФЕКТИВНІСТЬ РРР У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ ПРЕ-
ПАРАТАМИ – ПРОТРУЙНИКАМИ НАСІННЯ ПРОТИ ЗБУДНИКІВ 
ГНИЛІ ТА ПЛІСЕНІ СОЇ (2010 - 2012 РР.) 

Fusarium 
sp. 

Botrytis 
cynerea Alternaria spp. Комплекс грибів 

зберігання* Варіант 
Норма 
витра-
ти, л/т 1 2 1 2 1 2 1 2 

Контроль  43,6  29,3  9,7  32,4  
Стимпо 0,025 12,8 71 8,1 72 1,1 89 8,9 73 
Регоплант 0,25 1,8 96 0,6 98 0,5 95 4,5 86 
Ламардор 0,2 1,5 96 0 100 0 100 0 100 
Юнта Квадро 1,5 0 100 0 100 0 100 0 100 
НСР05  0,8  0,7  0,6  1,4  

 

Примітка: Дослід лабораторний. Насіння сої штучно інфіковане збудниками 
найбільш економічно значущих та шкідливих хвороб сої. Після чого насін-
ня у дослідних варіантах оброблялося вище показаними препаратами. 
Сорт сої - Аркадія одеська. 1 - Кількість інфікованих зернівок; 2 - Біологічна 
ефективність,% * гриби Mucor spp., Rhizopus spp., Aspergillus spp., 
Penicillium spp., Trichothecium roseum. 

В дослідах з ефективності регуляторів росту Регоплан і 
Стимпо на зменшення впливу інфекції та на ростові процеси 
насіннєвого матеріалу встановили, що РРР позитивно впли-
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вають на ріст та розвиток насіння кукурудзи. Вони зменшують 
вплив інфекції на розвиток насіння, знімають інфекційне на-
вантаження на товарне зерно, тощо (табл. 9). 

 Вважаємо перспективним використання Регопланту та 
Стимпо у технології вирощування кукурудзи в добре розвине-
них господарствах України. 
ТАБЛИЦЯ 9. ЕФЕКТИВНІСТЬ РРР У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ ПРЕ-
ПАРАТАМИ – ПРОТРУЙНИКАМИ НАСІННЯ ПРОТИ ЗБУДНИКІВ 
ГНИЛІ ТА ПЛІСЕНІ КУКУРУДЗИ (2010 - 2012 РР.) 

Fusarium sp. Alternaria sp. Nigrospora 
sp. 

Комплекс грибів  
зберігання* Варіант 

Норма 
витрати, 
л/т 1 2 1 2 1 2 1 2 

Контроль  21,8  12,9  11,7  65,4  
Стимпо 0,025 10,3 53 2,6 80 4,6 61 27,1 59 
Регоплант 0,25 9,1 58 0,7 95 0,6 95 13,6 79 
Ламардор 0,2 0 100 0 100 0 100 0 100 
Юнта Квадро 1,5 0 100 0 100 0 100 0 100 
НСР05  0,5  0,8  0,6  3,1  
Примітка: 
Насіння кукурудзи гібриду Кобза MB штучно інфікували збудниками най-
більш економічно значущих та шкідливих хвороб культури. Після чого на-
сіння у дослідних варіантах оброблялося вище показаними препаратами.  
1 - Кількість інфікованих зернівок; 
2 - Біологічна ефективність,% 
* - гриби Mucor spp., Rhizopus spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., 
Trichothecium roseum 

В дослідах in vivo нами було досліджено також ефект піс-
лядії регуляторів росту (тобто успадкування стійкості рослин 
до шкідників). В експериментах з насінням, отриманим з ряду 
видів рослин, що були оброблені в процесі вегетації регуля-
торами росту (1-ше покоління) встановлено, що і в другому 
поколінні рослини, що вже не оброблялись регуляторами ро-
сту, зберігають високу життєздатність та продуктивність, які 
близькі до тих, що були отримані у рослин 1-шого покоління.  

Молекулярно-генетичним аналізом з використанням ме-
тоду ДОТ-блот гібридизації виявлено високу ступінь гомології 
між імуно-захисними малими регуляторними si/miРНК та 
мРНК рослин 1-го та 2-го покоління і більш низьку ступінь го-
мології по відношенню до контрольних рослин. Цей ефект 
нами названо «квазігетерозисом» і на ряді культур встанов-

лено, що регулятори Біолан, Біосил, Стимпо суттєво підси-
люють ростові властивості та продуктивність гетерозисних 
рослин.  

У проведених нами дослідженнях встановлено, що 
основний механізм дії вище вказаних регуляторів росту в 
клітинах рослин полягає в підсиленні синтезу (копійності) 
малих регуляторних si/miРНК майже удвічі, які і виявляють 
антипатогенні та антипаразитарні властивості. 

Згідно результатів проведених в польових та лаборатор-
них умовах випробовувань регуляторів росту Регоплант і 
Стимпо вважаємо доцільним рекомендувати ці препарати для 
реєстрації з метою їх використання в Україні на зернових ко-
лосових культурах.  
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І.Л.Байденко, М.С.Приставський, НВП «БІОЛАБТЕХНОЛОГІЯ» 

ІННОВАЦІЙНІ МІКРОДОБРИВА — ОСНОВА                   
ВЕДЕННЯ УСПІШНОГО АГРОБІЗНЕСУ 

В ринкових умовах економіки існує одна боротьба - боро-
тьба технологій. Саме нова технологія, дозволяє покращити 
якість виробленої продукції і в багатьох випадках знизити її 
собівартість. Сучасні агротехнології, базуються на системі 
живлення рослин. Рослина — це саморегулівна система. 
Процеси живлення рослини регулюються на генетичному рів-
ні. Всі операції при вирощуванні сільськогосподарських куль-
тур (оранка, внесення добрив, полив, боротьба з шкідниками 
та хворобами т.ін.) мають одну мету, забезпечення рослини 
поживними елементами.  

В живленні рослини можна виділити два процеси - водний 
режим та мінеральний режим. В деяких випадках їх можна 
ототожнити, розуміючи - систему живлення рослин. Для 
отримання повноцінноїї, високої якості продукції, рослині по-
трібно не менше 60 мінералів.  

В складі організмів знайдено 81 елемент, при чому 45 із 
них визначені кількісно і є їх складовою частиною, а в 30 із 
них встановлена біогенність. В.І.Вернадський писав: “Жива 
речовина охоплює та регулює в області біосфери всі або май-
же всі хімічні елементи. Вони всі потрібні для життя і потрап-
ляють до складу організму не випадково. Немає особливих, 
властивих життю елементів... Є пануючі... Життя є планетне 
явище”.  

Всі елементи живлення поступають в рослину із грунту, 
води та повітря. Ні один мінерал, в метаболічних процесах, 
не можна замінити на інший. Всі вони в певних співвідношен-
нях повинні поступати в організм в період всієї вегетації. При 
порушенні такого балансу, рослини хворіють мікроелементо-
зними захворюваннями.  

Мікроелементози представляють собою патологічні про-
цеси, визвані дефіцитом (недостачею) чи надмірою мінералів 
(макро, мікро, та ультрамікроелементів). При гострій їх недо-
стачі візуально можна визначити хлорози (залізний, марган-
цевий, цинковий, ін..). При цьому різко знижується якість про-

дукції та врожайність. При мікроелементозах прогресують 
грибкові, бактеріальні, вірусні, інші захворювання. Продукти 
їхньої життєдіяльності залишаються в продукції - забруднюю-
чи її. В наш організм, мінерали в основному поступають з 
їжею. Дані багатьох досліджень показують, що 3% людей не 
мають порушень мінерального обміну, які є першопричиною 
або індикатором приблизно 95% всіх відомих захворювань.  

Дослідженнями встановлено, що 80% населення страж-
дає від більше чи менше вираженого дисбалансу (відхилення 
від норми) мікро- та ультрамікроелементів. Лікар Генрі Шре-
дер говорив, що “мінеральні речовини - більше важливі фак-
тори в людській їжі, чим вітаміни, оскільки організм може ви-
робляти багато вітамінів і видаляти отруйні”. Мінерали мають 
поступати ззовні, для всіх без виключення живих організмів 
на землі. В біологічних системах не діє ізольовано ні один хі-
мічний елемент. Всі вони знаходяться в комплексних сполу-
ках. На всіх грунтах України зменшується вміст мікроелемен-
тів та ультрамікроелементів в системі грунт — рослина. В гу-
мусі, мікроелементи та ультамікроелементи знаходяться в 
комплексному зв’язку. Це особлива форма хелатів. Тому 
ефективно і актуально вносити мікродобрива в виді комплек-
сних сполук.  

На сьогоднішній день випускається багато (біля 300) син-
тетичних сполук, що називаються комплексонами, і містять в 
собі основні та кислотні групи, де утворюють з іонами металів 
комплексонати. Такі сполуки з іонами металів прийнято нази-
вати хелатами. Комплексонати металів є спрощена модель 
живих організмів. Комплексонати металів володіють рядом 
цінних властивостей: 

• вони практично не отруйні -  регулюють мембранний обмін; 
• не піддаються ензимному та кислотному гідролізу; 
• добре розчинні в воді; 
• стійкі в широкому діапазоні рН ( від 3,5 до 10,0 од.); 
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• в них стирається антагонізм між мікро- та ультрамікроеле-
ментами; 

• антиоксиданти, попереджують окислення різних субстра-
тів, в тому числі і вітамінів; 

• зв’язують отруйні іони AI, Mn, Fe, Cu та Zn, в результаті чо-
го зменшується кількість блокуючих фосфорзв’язків - AI-P, Fe- 
P, Cu-P. 

В виробництві хелатних добрив частіше всього викорис-
товують такі комплексони: 

• етилендиамінтетраоцтова кислота (ЕДТА); 
• диетилентриамінпентаоцтова кислота (ДТПА); 
• оксіетилідендифосфонова кислота (ОЕДФ); 
• етилендиамінди (2-гідроксифеніл) диоцтова кислота (ЕДО-

ФА); 
 Кожен комплексонат має певні фізико-хімічні властивості. 

Залежно від природи використання комплексоната, отриму-
ють різні за якістю поліхелатні мікродобрива. 

Про це чомусь замовчують виробники добрив. Серед ви-
робників мікродобрив дуже часто використовують кислоту 
ЕДТА. Торгова назва Трилон Б. Вона «добре працює» виклю-
чно на слабокислих середовищах — до 6,5 од. рН. Тому в гід-
ропонних системах підтримують середовище (субстрат, жи-
вильний розчин) в межах 5,5 од. рН. На грунтах, де рН грунту 
не відповідає слабокислому середовищу, таку кислоту не мо-
жна використовувати, тому, що комплексонати на основі такої 
кислоти швидко розпадаються і це не дає ефекту.  

На карбонатних грунтах, де рН складає 7,4-8,2 і більше 
(Одеська, Миколаївська, Херсонська обл. та республіка Крим) 
найкраще придатна для використання ЕДОФА. Серед 300 
комплексонів, які сьогодні випускає промисловість, ця кислота 
є найкращою. Комплексони виготовлені на такій кислоті стійкі 
від 3,5 до 10,0 рН од. Для карбонатних ґрунтів півдня України 
вона незамінима. Зараз все більше виробників переходять 
саме на цю кислоту. 

Дуже важливу роль в засвоєнні мікро- та ультрамікроеле-
ментів відіграють плівкоутворюючі речовини. Саме, за їх від-
сутності, особливо на злакових, ефективність хелатних доб-
рив зменшується до 10%, а в деяких випадках взагалі відсут-
ня. Злакові культури на поверхні листа містять вісковий наліт. 
Він має гідрофобні властивості. При внесені добрив без при-
липача, розчин добрив швидко стікає з поверхні листа, що 
обмежує доступність елементів живлення. Мікродобрива “Біо-
хелат” містять в своєму складі не тільки плівкоутворюючу ре-
човину, але й речовини, які збільшують швидкість дифузії 
комплексонів через вісковий наліт злакових та інших культур. 
Така речовина збільшує швидкість засвоєння мікроелементів 
в два і більше разів, не тільки для злакових, але і інших сіль-
ськогосподарських культур.  

Науково-виробниче підприємство «Біолабтехнологія» на 
основі екологічно чистої технології розробило і впровадило в 
виробництво широку низку мікродобрив серії “Біохелат” з ма-
ксимально повним спектром мікроелементів в активній формі.
 Інноваційність “Біохелат” полягає у підтримці активності мік-
роелементів (Fe, Mn, Zn, B, Cu, Co, Mo, I, Ti,) за рахунок ком-
плесних зв’язків з хелатуючими агентами ( ОЕДФ і ЕДОФА) та 
утворенням комплексонатів (хелатів мікроелементів)стійкими 
на всіх типах грунтів від 3,5 до 10,0 од. рН. 

Особливо цінно, що “Біохелат” містить аніони - бор (В) і 
молібден у комплексному зв’язку. Це дозволяє отримувати 
найвищої якості посівний матеріал соняшнику. Бор на слабо-
лужних грунтах різко знижує свою розчинність і тому знахо-
диться в малодоступний формі.  

Цього року Науково-виробниче підприємство “Біолабтех-
нологія” освоїло синтез комплексонів титану. Цей метал вико-
нує роль активатора більшості життєзабезпечуючих процесів 
рослини. Титан постійно присутній в ембріоні, пильниках. В 
грунтах України знаходиться в важкодоступній формі через 
свою високореакційну здатність. В комплексонатних сполуках, 
він легко засвоюється та швидко включається в метаболічні 
процеси, а це в свою чергу збільшує засвоювання заліза 
майже в чотири рази. Так само краще засвоюються макро-
елементи, N, P, K і др. Він також має виражену рістстимулю-
ючу дію. Поєднання таких унікальних властивостей дає дода-
тковий синергетичний ефект і дозволяє використовувати 
більш низькі концентрації мікроелементів при підвищувальній 
їх засвоюваності. 

“Біохелат” компенсує втрати мікроелементів, що вино-
сяться з ґрунту рослинами. Підвищує холодо-посухостійкість 
рослин, покращує процеси дозрівання, протидіє сольовому 
стресу. Поліпшується смак, колір і текстура плодів, підвищу-
ється лежкість і транспортабельність продукції. 

Безсумнівною перевагою застосування “Біохелат” є меди-
чно-гігієнічний аспект. Вченими доведено зв’язок недостат-
нього вмісту у продуктах мікроелементів (Fe, Mn, Zn, B, Cu, 
Co, Mo, I, Ti та ін.) з виникненням захворювань у людини і 
тварин. Важлива роль мікроелементів, як біологчно активних 
центрів ферментів, які формують у рослинах вітаміни і біоло-
гічно активні сполуки. 

Застосування “Біохелат” підвищує ефективність викорис-
тання основних макроелементів - N, P, K. Пестицидне наван-
таження на рослини скорочується на 30%. Зараз проводяться 
дослідження по використанню ультамікроелементів, які ма-
ють забезпечити стійкість рослин до хвороб. Це дозволяє ви-
користовувати малу кількість хімічних засобів захисту рослин, 
а в окремих випадках, взагалі не використовувати, як основ-
них забруднювачів продукції. Це екологічно чисті технології 
для вирощування продукції найвищої якості. Альтернативи 
таким технологіям немає.  

Вирощування рослин по біодинамічних технологіях, не до-
зволяє отримувати продукцію найвищої якості. Тому, що в 
грунті йдуть не контрольовані процеси. Грунт не є тим сере-
довищем, де закладався генотип рослини. Генотип рослини 
закладався у воді. І до сьогоднішнього дня фізіологія рослини 
регулюється генотипом, який був закладений, коли рослина 
була в воді. З виходом на сушу, у фізіології рослини, майже 
нічого не змінилося. Вона лише пристосувалася до фізико-
хімічних властивостей ґрунту.  

Якщо ми візьмемо таку фізичну характеристику ґрунту, як 
обмінна ємкість, то всім типам ґрунтів властивий обмін катіо-
нами. Грунти можуть обмінювати такі катіони як К+, Mg+2, NH+

4 
та ін. А аніони (NO3

-, H2PO4
-, SO3

2-, та ін.) теж потрібні рослині, 
але грунти не володіють властивостями обміну аніонами.  

Виникає питання, як, в такому випадку рослина зможе оп-
тимально регулювати живлення? Тому ми не можемо отри-
мати продукцію найвищої якості способом біологічного зем-
леробства. До того, ж не всі ґрунти містять необхідну кількість 
макро-, мікро- та ультрамікроелементів. Багато мікроелемен-
тів знаходяться в важкодоступній формі. Тому це дуже важ-
ливий аспект, який визначає стратегію розвитку технологій, 
які забезпечують виробництво продукції найвищої якості.  

Сьогодні клітинна фізіологія, заснована на застарілій тео-
рії, якій вже більше ста років. Нині, як ніколи йде заміна ста-
рих парадигм на нові. Напівпроникливість мембран, осмотич-
на стабільність, енергетика клітини, різного роду калієві насо-
си т. ін. заставляють агробіотехнологічну науку дивитися на ці 
концепції по-новому. Нові наукові парадигми ставлять перед 
агрономічною наукою нові завдання. Без заміни старих пара-
дигм на нові - ми не зможемо розвиватися.  

Розв’язувати новітні задачі допомагають нам нанотехно-
логії. Це технології сьогодення. І наступним кроком в розвитку 
“Біохелат” буде випуск нового мікродобрива “Біохелат- нано”. 
Цей продукт побудований на нових знаннях фізіології росли-
ни. «В сучасному бізнесі знання і управління ними з метою 
створення конкурентних переваг, стає головним корпоратив-
ним пріоритетом» - Джеймс Широ. Впровадження нових інно-
вацій стали нормою НВП «Біолабтехнологія». Нові інноваційні 
добрива Біохелат” дозволяють вирощувати продукцію най-
вищої якості, що забезпечує конкурентну здатність агровиро-
бника в ринкових умовах.  

НВП «Біолабтехнологія» володіє своєю лабораторією, в 
якій постійно ведуться наукові дослідження. Співпрацюємо із 
різними науковими установами. Сьогодні нові наші розробки 
проходять випробування на кафедрі плодоовочівництва та 
виноградарства Одеського державного аграрно-технічного 
університету, фермерських господарствах, агрофірмах у різ-
них регіонах України. Запрошуємо тих, які люблять свою 
справу до співпраці. 

НВП «БІОЛАБТЕХНОЛОГІЯ» 
Україна, 65078, м.Одеса, вул.Гайдара,13 

тел./факс: +38 048 766 91 33 
тел.: + 38 048 799 47 54; моб.тел.: 067 490 99 22 

www.biochelat.com.ua 
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В.Г.Адамовська, О.О.Молодченкова, Л.Й.Цісельська, Л.Я.Безкровна, О.В.Рищакова 
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НА 
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ ЗА БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

(МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ) 
1.ТЕОРЕТИЧНЕ  ОБГРУНТУВАННЯ                    

ВИКОРИСТАННЯ  
 Фузаріоз є гострою проблемою технології виробництва 

зерна в багатьох країнах світу, в тому числі й на Україні. Шкі-
дливий вплив Fusarium spp. обумовлений його метаболітами-
токсинами і ферментами, необхідними для проникнення і ко-
лонізації гриба усередині зернівки та гідролізу її біополімерів. 

 Генетичний апарат рослин забезпечує норму їх реакції і 
адаптацію рослин до стресових чинників середовища. Меха-
нізм гомеостазу визначає межі мінливості та характер проду-
кційних процесів в межах генетичної норми рослин [1]. 

 Селекційний шлях підвищення стійкості сільськогоспо-
дарських рослин до біотичних та абіотичних умов агроценозів 
є стратегічним, він має реалізовуватися через створення по-
кращених або принципово нових генотипів, які володіють ком-
плексною стійкістю до найбільш небезпечних стресових чин-
ників середовища. Проте таких генотипів серед використову-
ваних у виробництві сортів і гібридів практично немає. Існуючі 
сорти зернових злакових культур мають, як правило, відносну 
стійкість до окремих чинників середовища, у тому числі й до 
фузаріозу. Не дивлячись на досягнуті в селекції певні успіхи 
по створенню стійких сортів зернових культур, дуже часто 
стійкість сортів, виявляється недовговічною [1].  

 Дослідження біохімічних процесів, які відбуваються в ро-
слинах при дії стресорів різної природи, зокрема при інфіку-
ванні збудниками хвороб, призводить до висновку, що однією 
з складових фітостійкості є білковий обмін [2]. Формування 
захисних реакцій рослин у відповідь на стрес супроводжуєть-
ся репрограмуванням експресії генів, що виявляється в упові-
льненні синтезу одних білків та індукції або появі інших, відсу-
тніх в тканинах здорових рослин. 

 Відомо, що рослини синтезують не менше 10 різних біо-
хімічних класів сполук, які беруть участь в реакціях стійкості 
до несприятливих чинників середовища [3]. 

 Ключова роль в регуляції метаболізму структурних і ката-
літичних білків, належить протеолітичним ферментам та їх ін-
гібіторам. Накопичення інгібіторів протеїназ у відповідь на 
пошкодження фітопатогенними мікроорганізмами виявлене в 
ряду культурних рослин, що належать до різних родів і родин. 

Функції інгібіторів протеїназ повністю не розкриті. Вважа-
ють, що вони захищають рослини від дії ферментів грибів, ба-
ктерій, комах. Існують дані, які свідчать про здатність інгібіто-
рів оберігати внутріклітинні білки від ушкоджувальної дії ендо-
генних протеїназ.  

У дослідженнях лабораторії біохімії рослин СГІ та інших 
авторів обгрунтована концепція регуляторної ролі інгібіторів 
протеїназ у формуванні захисних реакцій рослин при інфіку-
ванні патогенами, біосинтезі та накопиченні запасних білків 
[4,5,6]. 

 На даний час в літературі також обговорюється питання 
про участь лектинів в розпізнаванні рослиною патогенних мік-
роорганізмів. Аналіз рівня лектинів в інфікованих рослинах, а 
також динаміка їх кількісної зміни дозволить наблизитися до 
відповіді про захисну роль цих білків при патогенезі.  

Однією з ознак залучення білків в реакцію стійкос-
ті/сприйнятливості рослини є кількісна зміна їх рівня або акти-
вності [7]. Так, наприклад, виявлений зв'язок між гемагглюти-
нуючою активністю водорозчинних лентинів в листях й буль-
бах картоплі та стійкістю картоплі до фітофторозу. Показано, 
що насіння сортів сої, стійких до Phytopthora megasperma 
var.sojae, характеризуються удвічі більшим вмістом лектину 
порівняно з таким у сприйнятливих [8].  

У дослідженнях лабораторії біохімії рослин СГІ також ре-
єстрували збільшення активності лектинів при дії біотичних та 
абіотичних чинників у різних родів зернових культур [9,10]. 
Зараження проростків T.turgidum і H.sativum B. sorocinica, що 
викликає ураження кореневою гниллю, супроводжувалося 

значним зростанням рівня лектину в основі стебла, причому 
рівень активності лектину зростав по мірі розвитку хвороби і 
збільшенні ступеня ураження патогеном, що, ймовірно, вказує 
на мобілізацію лектину в захист рослин пшениці та ячменю до 
даного патогену [11]. Підставою для такого припущення мо-
жуть служити досліди, які показують, що введення виділеного 
лектину пшениці в суспензію патогена пригнічувало розвиток 
колоній цього патогена [12,13]. 

 Інокуляція 7-денних проростків ярої пшениці суспензією 
спор S.nodorum також викликало підвищення рівня лектинів 
до моменту візуального прояву хвороби майже в 3 рази [14]. 
Наведені вище літературні та наші дані переконливо свідчать 
про участь лектину пшениці у формуванні в реакціях відгуку 
рослин пшениці при ураженні кореневою гниллю та септоріо-
зом, що може свідчити про залучення лектину до розвитку 
стійкості зернових культур до різних грибних хвороб і реаль-
ності виконання ним захисної функції. 

 Разом з лектинами та інгібіторами протеїназ у формуван-
ні захисних реакцій рослин при патогенезі важлива роль від-
водиться фенольним сполукам, в катаболізмі яких бере 
участь фенілаланінаміакліаза (ФАЛ) - ключовий фермент фе-
нольного метаболізму. 

 Підвищений синтез вільних фенольних сполук та лігніфі-
кація в більшості випадків корелює із збільшенням рівня акти-
вності ФАЛ. ФАЛ бере участь в утворенні попередників салі-
цилової кислоти, фітоалексинів, мономерів лігніну, які укріп-
люють механічні бар'єри клітин.  

Роботами лабораторії біохімії рослин СГІ, а також іншими 
авторами показаний зв'язок між активністю ФАЛ і стійкістю 
зернових культур при інфікуванні рослин збудниками септорі-
озу, бурої іржи і фузаріозу [15,16]. 

 Дослідженнями нашої лабораторії показано, що зміна ак-
тивності протеїназно-інгібіторної системи, ФАЛ та ендогенно-
го лектину в проростках на інфекційному фоні, а також відмі-
чене індуковане збільшення активності цих показників при 
введенні в середовище проростання цих біологічно активних 
речовин відбувалося в залежності від стійкості генотипів зер-
нових культур до фузаріозу [17]. 

Сукупність даних літератури і результати наших дослі-
джень дозволили нам рекомендувати для ідентифікації стій-
ких генотипів зернових культур до фузаріозу кількісну зміну 
активності ІТ, ФАЛ та лектинів при інфікуванні збудниками фі-
тозаховрювання [18,19]. 

Оцінка на стійкість зернових культур до фузаріозу в різних 
селекційних установах проводиться в неоднакових об'ємах і 
на різних етапах селекційного процесу залежно від оснащен-
ня їх лабораторій та кваліфікації персоналу і так далі. 

 Ефективність селекційного процесу з даної проблеми в 
значній мірі залежить від комплексності досліджень. Контроль 
повинен здійснюватися з найраніших етапів селекційного 
процесу і у взаємозв'язку селекціонерів з фітопатологами та 
біохіміками.  

Обов’язковою умовою виведення стійких сортів є випро-
бування на стійкість до захворювання дуже великої кількості 
сортозразків і селекційних ліній, отриманих в процесі схрещу-
вання і подальшого відбору. Тому варто віддавати перевагу 
експрес-методам, зокрема біохімічним, свідомо йдучи на де-
яке зниження точності, що в даному випадку, не становить за-
грози, оскільки первинне бракування за біохімічними показни-
ками має бути дуже жорстким. 

У зв'язку з цим в літературі все частіше вказують на доці-
льність застосування біохімічних критеріїв при створенні стій-
ких до фітозахворювань сортів зернових культур. 

Дані методичні рекомендації висвітлюють процедури ви-
значення низки біохімічних показників, що беруть участь у 
формуванні захисних реакцій рослин при інфікуванні грибами 
роду Fusarium. 
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2.  МЕТОДИКА  ВИРОЩУВАННЯ  ДОСЛІДНОГО     
МАТЕРІАЛУ  

Для досліду відібрати здорове, нормально виконане 
зерно, що має схожість не менше 75–85%. Перед 
пророщуванням зерно слід продезинфікувати 1% розчином 
КMnO4 і заздалегідь замочити на протязі 12 годин. Після 
цього зернівки промити водою і злегка обсушити на фільтру-
вальному папері. Пророщування зерна проводять в 
стерильних чашках Петрі при 24°С на фільтрувальному 
папері в термостаті, де можна створити постійну температуру. 
Якщо вологість повітря в термостаті не регулюється, на дно 
його треба розмістити кристалізатор з водою для зволоження 
повітря. Підготовлене зерно (озимої пшениці, ярого ячменю) 
розкласти на фільтрувальний папір по 25–50 зернівок в кожну 
чашку. У дослідному варіанті повторність 3-4-х кратна, в 
контрольному - 2-х кратна. У кожну чашку прилити по 25 мл 
води (контроль) або середовища, що містить 105конідій/мл 
високопатогенного штаму Fusarium graminearum К-90 (для 
озимої пшениці) та Fusarium culmorum (для ярого ячменю). 
Чашки помістити в термостат на 4 доби при температурі 24°С, 
потім відпрепаровані надземні частини та коріння проростків 
заморозити при -700С.  Для роботи необхідні: мірні циліндри для розливу води та 
суспензії грибів в чашки Петрі, ножниці, пінцети, ваги, годинні 
скельця (для зважування). 

3.  СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИЙ  МЕТОД  ВИ -
ЗНАЧЕННЯ  АКТИВНОСТІ  ІНГ ІБ ІТОРУ  ТРИПСИНУ  
ПО Г ІДРОЛ ІЗУ  БАПНА [ 20] .   

 У 1961 році був запропонований специфічний для інгібі-
торів трипсину і трипсиноподібних протеаз синтетичний суб-
страт БАПНА (N-α-бензоїл-l-аргинін-пара-нітроанілід). При йо-
го розщеплюванні утворюється забарвлений в жовтий колір 
паранітроанілід, кількість якого визначають спектрофотомет-
рично при довжині хвилі 382,5 нм. 

 
Реактиви: 

1. Субстрат - 43,5 міліграм БАПНА розчинити в 1 мл диме-
тилформаміду, прогріти на водяній бані до повного розчинен-
ня і довести об'єм до 100 мл буфером; 

2. Буферний розчин - 0,4 М Трис – НCl, рH - 7,6. 
3.Розчин трипсину: до 20 мг. кристалічного трипсину дода-

ють 5 мл. 0,2 М ацетатного будера, 0,1 мл. 0,1 М СаСl2 , пе-
ремішують та додають дистильовану воду до об’єма 100 мл. 
Розчин трипсину зберігають при -20°С.  

Устаткування: 
1. Водяна баня: +300 ±0,200С; 
2.Спектрофотометр з термостатованою кюветою. 
Хід визначення: 
У пробірці змішати рівні об'єми трипсину і досліджуваного 

зразка (0,3 мл + 0,3мл), витримати 10 хвилин та відібрати 0,5 
мл суміші, до якої додати 2,5 мл інкубаційної суміші, яка готу-
ється заздалегідь шляхом розведення субстрата БАПНА з 
буфером у співвідношенні 1:1 та відразу вимірити екстинкцію 
при 382,5 нм проти води. Потім пробірки проінкубувати на во-
дяній бані на протязі 30-45 хвилин, залежно від активності 
трипсину. Одночасно поставити контроль на активність трип-
сину. Для цього в пробірці змішати рівні об'єми трипсину та 
екстрагента, на якому був приготовлений розчин досліджува-
ного зразка, в якому визначають активність інгібітора. Витри-
мати 10 хвилин і далі поступають так, як описано вище. Крім 
того, треба приготувати контроль на реактиви, проти якого 
визначають екстинкцію на приладі (0,5 мл NaCl + 2,5 мл інку-
баційної суміші). Початковий ферментний розчин трипсину 
треба розвести перед реакцією в 5-10 разів. Активність інгібі-
тора трипсину розраховують за формулою:  

ІА=(ΔΕтр-ΔΕ)٠40٠n٠m/ΔΕтр ٠1000 (г/кг), де 
ΔЕтр. –екстинція трипсину 
ΔЕ – різниця між екстинцією дослідної та контрольної проб 
40 – концентрація трипсину (розведення в 5 раз - початкова 

концентрація трипсину 200мкг/мл) 
n - розведення досліджуваного зразка 
m - екстракція (співвідношення наважки до екстрагента). 

4.  ВИЗНАЧЕННЯ  АКТИВНОСТІ  
ФЕНІЛАЛАНІНАМІАК-ЛІАЗИ  (ФАЛ) [21].  
Реактиви: 

1. Субстрат 12мМ – α-фенілаланін: 0,198 міліграм α-
фенілаланіна розчинити в 100 мл 0,1М боратного буфера, рН 
8,8. 

2. 0,2М боратний буфер: 
1) 0,05М бури (Na2B4O4, М.М. 201,22) – 20,12 г/1000мл;  
2) 0,2 М борна кислота (Н3ВО3(М.М. 61,84))–12,37 г/1000мл. 
 700 мл 0,05М бури + 300 мл 0,2М борної кислоти (розвести 

в 2 рази). 
 Обладнання: 

1. спектрофотометр 
2. центрифуга 
3. термостат 37±20°С 
Виділення ферменту: 
150г. рослинного матеріалу (заморожені проростки і ко-

ріння) розтерти з піском на холоді до гомогенного стану, до-
дати 2,4 мл охолодженого 0,1М боратного буфера, рН 8,8 та 
екстрагувати фермент при постійному помішуванні на протязі 
30 хвилин при +40С. Відцентрифугувати 20 хвилин при 
10.000об/хв. У надосадовій рідині (НОЖ) визначити активність 
ФАЛ. 

Хід визначення: 
У пробірці змішати 0,1 мл екстракту досліджуваного зраз-

ка та 0,4 мл 0,1 М боратного буфера рН 8,8, який містить 12 
мМ α-фенілаланіна, додати 2,5 мл дистильованної води та 
відразу вимірювати екстинкцію при 290 нм проти води (конт-
роль). Одночасно приготувати дослідний зразок: 0,4мл 0,1М 
боратного буфера рН 8,8, який містить 12 мМ α-фенілаланіна, 
та 0,1 мл екстракту досліджуваного зразка і відразу поставити 
на інкубацію в термостат при 37°С на протязі 16 годин, по за-
кінченню часу додати 2,5 мл води та визначити екстинкцію на 
приладі. Крім того, приготувати контроль на реактиви, проти 
якого визначають екстинкцію дослідного зразка (0,4 мл 0,1М 
боратного буфера, рН 8,8, який містить 12 мМ α-фенілаланіна 
та 2,6 мл води). Активність ферменту вимірюють в одиницях 
оптичної щільності на міліграм білка (∆Е/мг білка). 

5.  ВИЗНАЧЕННЯ  АКТИВНОСТІ  ЛЕКТИНІВ  
КЛІТИННИХ  СТІНОК  ПРОРОСТКІВ  [22] 
Реактиви :  

1. 20 мМ калій - фосфатний буфер, рН 7,4 
2. 0,05 мМ фенілметилсульфонілфторид (ФМСФ) 
3. 0,5 мМ дітіотріетол (ДТТ) 
4. 10 мМ етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТА) 
5. NaCl 0,2 М та 0,9% 
6.  Сахароза 0,36 М (12,3г на 100 мл середовища А) 
7. Тритон Х - 100 0,05% 
8. Трипсин кристалічний 

Середовище А: у мірну колбу на 100мл додати 850 мі-
ліграм ФМСФ, 7,8мг ДТТ, 2,92 г ЕДТА, 12,3 г сахарози, об'єм 
довести до мітки 20 мМ калій - фосфатним буфером, рН 7,4 
при постійному помішуванні на магнітній мішалці. 

Середовище Б: у мірну колбу на 100 мл додати 850 мі-
ліграмів ФМСФ, 7,8мг ДТТ, 2,92 г ЕДТА, 12,3 г сахарози, 900 
міліграм NaCl, 0,05 г тритона Х - 100, об'єм довести до мітки 
20 мМ калій - фосфатним буфером, рН 7,4 при постійному 
помішуванні на магнітній мішалці. 

Устаткування: 
1.Пластикові планшетки з U-подібними лунками 
1.Центрифуга 
2.Термостат 

Виділення лектинів клітинних стінок проростків: 
 0,3 г рослинного матеріалу (коріння, надземна частина 

проростків) розтерти з піском до гомогенного стану в 0,9 мл 
середовища А. Отриманий гомогенат профільтрувати через 
два шари бавовняної тканини. Отриманий на тканинному фі-
льтрі осад, що містить клітинні стінки, тричі промити 20 мМ 
калій - фосфатним буфером, рН 7,4, потім ресуспензувати в 
0,9 мл того ж буфера та відцентрифугувати при 10.000 об/хв, 
НОЖ відкинути, а з осаду (клітинні стінки) виділити лектини 
середовищем Б настоюванням на протязі 4 годин при постій-
ному помішуванні при температурі + 40С. Після цього екстракт 
відцентрифугувати 30 хв. при 15.000 об/хв.мін, осад відкину-
ти, а в НОЖ визначити активність лектинів. 

Активність лектинів оцінюють по гемаглютинації еритро-
цитів крові білих щурів. 
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Отримання суспензії еритроцитів 
[23]. 

Кров одного щура внести до 200 
мл 0,2М NaСl, струсити і центрифу-
гувати 10 хвилин при 1000 об/хв., 
НОЖ злити. Процедуру повторити 
три рази, до повного осадження ери-
троцитів. Потім відмиті еритроцити 
обробити трипсином в концентрації 
1,5 міліграм/мл протягом 1 години 
при 37°С в термостаті. По закінченні 
часу еритроцити тричі промити 0,2 М 
NaСl з подальшим центрифугуван-
ням при 1000 об/хв. на протязі 10 
хвилин. 

 Реакцію гемаглютинації здійсню-
вати при кімнатній температурі, ви-
користовуючи 4% суспензію еритро-
цитів (0,4 мл еритроцитів, що осіли, довести до 10 мл 0,2 М 
NaСl). Перед мікротитруванням досліджуваний розчин зазда-
легідь розвести в 2,4,8,16,32 і т.д. рази залежно від очікуваної 
лектинової активності в досліджуваному зразку.  

 Мікротитрування провести таким чином: до лунок план-
шеток внести по 20 мкл кожного розведення досліджуваного 
зразка, потім додати 20 мкл 4% суспензії еритроцитів. Ре-
зультати гемаглютинації реєструються через 2 години після 
початку мікротитрування. Лектинову активність розраховую-
ється по формулі, як величина зворотна мінімальної концент-
рації білка, при якій відбувається аглютинація еритроцитів. У 
початковому екстракті досліджуваного зразка визначити білок 
по методу Лоурі.  

АЛ=1/Х (мг/мл)-1, Х= ΔΕбелка٠n٠1000/m, де  
n - розведення досліджуваного зразка, m - розведення екстракту при 
мікротитруванні 

6.  ВИЗНАЧЕННЯ  БІЛКА  ПО  МЕТОДУ  ЛОУРІ  
[24] 

Реактиви: 
1. Реактив А: 2% (маса:об'єм) розчин Na2СО3 в 0,1М NAOH 
2. Реактив В: 0,5% CuSO4 на 1% розчину лимоннокислого 

натрію ((CH2OOH)2C(OH)COONa) 
3. Реактив З: 1мл реактиву В довести реактивом А до 50 мл 

(готують в день визначення) 
4. Реактив Фоліна: 100г вольфрамокислого натрію (NaWO4 

,2H2O) та 25 г молібденокислого натрію (Na2MоO4 
.2H2О) роз-

чинити в 700 мл дистильованої води, потім додати 50 мл 85% 
ортофосфорної кислоти (H3РО4) та 100 мл концентрованої 
соляної кислоти (HСl).  

Нагрівати в колбі ємкістю 1,5л із зворотним холодильником 
протягом 10 годин. Охолодити, додати 150г сульфату літію, 
50мл води і поступово, краплями, додати бром. Залишок 
брому відігнати, нагріваючи колбу без холодильника. Після 
охолоджування об'єм довести до 1л і профільтрувати. Розчин 
повинен бути золотисто-жовтого кольору без зеленого відтін-
ку. Для визначення білка використовують реактив, розведе-
ний водою в 2 рази. Калібрувальну криву для реактиву Фоліна 
будувати як описано в книзі Крилової [25].  

Хід визначення: 
У пробірки піпеткою внести 0,2 мл досліджуваного розчину 

білка, підлити 2 мл реактиву З, перемішати і через 10 хвилин 
додати 0,2 мл реактиву Фоліна. Витримами 30 хвилин та ви-
мірити оптичну щільність при 750нм на спектрофотометрі 
”Specol-11” проти проби холостого досліду (0,2 мл екстракту, 
яким витягують білок із зразка, 2мл реактиву З, 0,2мл реакти-
ву Фоліна). 

Білок розрахувати за формулою: С=ΔΕ٠n٠m/k (мг/г) 
ΔΕ – экстинція, n – екстракт, m – разведення, k - коефіцієнт пере-

рахунку за реактивом Фоліна. 
 РЕЗУЛЬТАТИ  ПРАКТИЧНОГО  ВТІЛЕННЯ  
За допомогою запропонованих методів була проведена 

оцінка на стійкість генотипів озимої пшениці і ярого ячменю до 
збудників фузаріозу (Fusarium graminearum К90 та Fusarium 
culmorum), які відрізнялися за стійкостю до фузаріозної інфе-
кції. Для оцінки використовувалися надземна частина пророс-
тків та коріння 4-х добових проростків, а так само на цьому 
матеріалі було проведено визначення активності ІТ в цілісно-
му зерні та активності лектинів зародків.  

Як видно з таблиць 1, 2, 3 генотипи 
в межах одного виду мали достатньо 
істотні відмінності за рівнем активності 
ІТ, ФАЛ і лектинів. При цьому біохіміч-
на оцінка генотипів та їх стійкість доб-
ре корелюють, що дозволяє викорис-
товувати запропоновані біохімічні по-
казники в селекційній практиці при 
створенні сортів, стійких до фузаріозу. 

При визначенні одночасно декіль-
кох показників, можна застосовувати 
методи багатомірної статистики. Для 
прикладу візьмемо таблицю 3. Вира-
зимо рівні стійкості (ФО – фітопатоло-
гічна оцінка) цифровою шкалою: ВС=1; 
C=2; CCП=3 та СП=4. Застосувавши 2-
мірну лінійну регресію, отримаємо, що 
комбінація двох зважених показників 

за формулою: ФО= 2,25-0,0074*ІТ + 0,0105* Лект. описує біля 
80% загальної мінливості  (рис.1). 
ТАБЛИЦЯ 1. ЗМІНА АКТИВНОСТІ ІТ В ЗЕРНІ ТА ЛЕКТИНІВ ЗАРОД-
КІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СТІЙКОСТІ ГЕНОТИПІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ДО 
ФУЗАРІОЗУ (В % ВІД КОНТРОЛЮ) 
№ Сорт Активність 

ІТ в зерні 
Лект.активн. 
В зародкахх 

Фітопат. 
Оцінка 

1 Ерит. 80/06 245,7 181,0 С 
2 Ерит. 84/06 185,0 125,3 С 
3 Ласточка од. 125,5 110,3 С 
4 Вихованка  120,3 103,1 C 
5 F6(5/20-91 x Superb) 133,3 205,1 C 

Cереднє 161,9 144,9  
1 Харківська 26 49,9 87,1 СП 
2 Од.напівкарл. 28,1 85,7 СП 
3 Ніконія  97,3 98,3 СП 
4 Рання 7 84,6 80,6 СП 
5 Лада  86,8 98,0 СП 

Середнє 69,3 89,9  
Примітка. Достовірно при р=0,05 (критична величина t=2,306 при n=5)  
ТАБЛ 2. ЗМІНА АКТИВНОСТІ ФАЛ, ІТ ТА ЕНДОГЕННИХ ЛЕКТИНІВ 
У РІЗНИХ ЗА СТІЙКОСТЮ ДО ФУЗАРІОЗУ ГЕНОТИПІВ ОЗИМОЇ 
ПШЕНИЦІ ТА ЯРОГО ЯЧМЕНЮ (N=5) 

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ 
ФАЛ ІТ Лектини  

контроль дослід контроль дослід контроль дослід 
Сприйнятливі сорти 

Надземн.ч.прор 0,399+ 
0,007 

0,290+ 
0,006 

0,271+ 
0,014 

0,245+ 
0,008 

0,198+ 
0,005 

0,344+ 
0,006 

Коріння 0,424+ 
0,011 

0,357+ 
0,012 

0,246+ 
0,012 

0,231+ 
0,007 

0,454+ 
0,013 

0,833+ 
0,016 

Сума 0,823 0,647 0,523 0,478 0,652 1,177 
% від контр  78,6  91,4  180,5 

Стійкі сорти 

Надземн.ч.прор 0,141+ 
0,005 

0,336+ 
0,006 0,160 0,297+ 

0,006 
0,043+ 
0,003 

0,318+ 
0,009 

Корніння 0,043+ 
0,002 

0,067+ 
0,003 0,160 0,292+ 

0,005 
0,089+ 
0,004 

0,892+ 
0,018 

Сума 0,184 0,403 0,320 0,570 0,132 1,204 
% від контр  219,0  180,9  932,0 

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ 
Сприйнятливі сорти 

Надземн.ч.прор 0,158+ 
0,008 

0,263+ 
0,005 0,194 0,171+ 

0,005 0198 0,199+ 
0,006 

Коріння 0,730+ 
0,012 

0,502+ 
0,011 0,138 0,062+ 

0,003 0,215 0,237+ 
0,007 

Сума 0,888 0,765 0,331 0,233 0,411 0,436 
% від контр  86,2  70,2  106,1 

Стійкі сорти 

Надземн.ч.прор 0,156+ 
0,005 

0,278+ 
0,007 0,195 0,250+ 

0,004 0,250 0,667+ 
0,013 

Коріння 0,083+ 
0,003 

0,125+ 
0,004 0,150 0,224+ 

0,005 0,322 0,476+ 
0,007 

Сума 0,230 0,403 0,345 0,474 0,572 1,141 
% від контр  168,6  137,4  199,8 

Примітка. Достовірно при р=0,05 (критична величина t=2,306 при n=5)  
На завершення слід підкреслити, що запропоновані на-

шою лабораторєю біохімічні методи оцінки стійкості пшениці 
та ярого ячменю до збудників фузаріозу, потрібно розглядати 
як додаткові, експресні методи контролю рослин до даного 
фітозахворювання.  

Враховуючи тот факт, що оцінка селекційного матеріалу 
проводиться на зерні, зародках та 4-добових проростках, в 
строго контрольованих умовах, виключені факти випадкових 
помилок та впливу зовнішних факторів середовища. Для ана-
лізу, в залежності від методики, треба 50-150 мг вирощеного 
матеріалу або 200 зернівок для 4-х кратної біологічної повто-
рності зразка, що аналізується.  

R2 = 0.78
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Рис. 1. Застосування методів багатомірної регресії для 
прогнозування стійкості за 2 біохімічними показниками 
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Перевагою розроблених методів є їх експресність, висока 
відтворюваність, що дозволить селекціонерам вести оцінку 
селекційного матеріалу починаючи з ранніх етапів селекції та 
в короткі строки. Так, при наявності кваліфікованого персона-
лу, один лаборант за місяць може проаналізувати: за активні-
стю інгібітора трипсину 600 зразків, за активністю фенілалані-
наміакліази – 500 зразків за активністю лектинів – до 900 зра-
зків. Вартість аналізу 1 зразка залежно від показника – 30-50 
грн. Як видно із приведеного вище матеріалу, методики не 
потребують коштовного обладнання та реактивів. 
ТАБЛИЦЯ 3. ЗМІНА АКТИВНОСТІ ЛЕКТИНІВ В ЗАРОДКАХ ЯРОГО 
ЯЧМЕНЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СТІЙКОСТІ СОРТУ ДО ФУЗАРІОЗУ (У % 
ВІД КОНТРОЛЮ) 

№ 
ділянки Сорт ІТ Лектинова 

Активність 
Фітопатологічна 

оцінка 
  Стійки сорти 

25 92-31-19 281,9 36,4 ВС 
2137 95-111-7 141,3 52,4 ВС 

16 94-155-12 119,0 47,2 ВС 
2 Одеський 115 111,0 46,0 ВС 

364 88-166-35хМішка 124,2 40,5 ВС 
15 94-63-31 122,0 44,8 С 

253 94-141-5 93,3 20,7 С 
25 92-31-19 71,4 36,4 С 

Середнє 133,0 40,5  
Слабосприйнятливі сорти 

26 Адапт 89,0 82,9 ССП 
8 Гетьман 89,6 109,0 ССП 

249 94-131-6 100,0 136,0 ССП 
1 Одеський 151 110,0 76,0 ССП 

335 94-97-15 86,4 91,1 ССП 
242 94-102-4 87,9 123,0 ССП 
41 94-170,22 80,5 134,6 ССП 

Середнє 91,9 107,5  
Сприйнятливі сорти 

1649 95-57-15 100,0 163,3 СП 
296 93-214-31 101,0 302,0 СП 
306 94-12-37 79,7 261,0 СП 
255 92-31-9 95,9 235,2 СП 
40 Чудовий 75,4 209,9 СП 
29 92-126-6 87,8 162,1 СП 

Середнє 89,9 222,2  
ВС – високостійкі сорти; C – cтійкі сорти; ССП – слабосприйнятливі сорти; 
СП – сприйнятливі сорти 

Для більш надійної та точної оцінки селекційного матеріа-
лу та в залежності від особливостей зразків пропонується па-
ралельний аналіз декількох (2-3) біохімічних показників з од-
ночасним використанням як внутрішніх стандартів сортів-
еталонів з відомим рівнем стійкості до хвороби (визначений 
стандартними польовими або фітопатологічними методами).  

Залучення сортів-еталонів та використання методів бага-
томірної статистичної обробки даних дозволять підвищити 
надійність експрес-прогнозу стійкості сортів та селекційного 
матеріалу за біохімічними показниками.  
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В.Г.Адамовська, О.О.Молодченкова, Л.Й.Цісельська, Т.В.Сагайдак, О.В.Рищакова 
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКТИНУ СОЇ ЯК ІНДУКТОРА СТІЙКОСТІ 
ДЛЯ ВІДБОРУ СТІЙКИХ ДО ФУЗАРІОЗУ ГЕНОТИПІВ                
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ) 

1.ТЕОРЕТИЧНЕ  ОБГРУНТУВАНЯ  
Стійкість до основних біотичних та абіотичних стресів - 

одна з основних вимог, які пред'являються до сучасних сортів 
сільськогосподарських культур та технологій їх вирощування. 
Для досягнення стабільного результату в мінливих умовах 
середовища важливо не тільки правильно вибрати сорт, але 
й застосовувати прийоми обробки, здатні максимально мобі-
лізувати потенційні захисні сили організму.  

Рослини, використовуваючи свої ресурси на формування 
стійкості до несприятливих факторів середовища, в тому чис-
лі до біотичних, жертвують частиною біопотенціалу, спрямо-
ваного на врожайність. Втрати від хвороб при формуванні 
врожаю можуть досягати 30-50%, а при культивуванні нестій-
ких генотипів вони можуть зростати й до 100%.  

Стратегія захисту рослин це, перш за все, селекція сортів 
з генами стійкості, інтродукція генів комплексної стійкості від 
диких видів, хімічні засоби захисту. Проте, різноманітність ви-
дового складу патогенів, високий ступінь їх адаптації і полі-

генний характер успадковування ознаки резистентності, вкрай 
ускладнює створення сортів з комплексною стійкістю до фіто-
захворювань.  

Використання сучасних засобів захисту рослин є достат-
ньо високоефективним, але вони мають низький ступень ути-
лізації в природному середовищі, накопичуються в продуктах 
харчування та характеризуються високою канцерогенністю. В 
якості альтернативного шляху створення стійких генотипів 
рослин пропонується використання індукторів формування 
захисних реакцій, які є продуктами проміжних реакцій імунно-
го відгуку (1). Показано, що рослини синтезують не менше 10 
класів різних біохімічних сполук, які беруть участь в реакціях 
формування індукованної стійкості (2).  

Зазвичай індуктори посилають сигнали захисним генам 
рослин, що призводить до включення цілого каскаду захисних 
реакцій і призводить до формування індукованої стійкості. 
Вони дозволяють реалізувати генетичний потенціал стійкості 
рослин, внаслідок чого рослини справляються з інфекцією за 
допомогою власних метаболитів. В якості індукторів можуть 
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виступати такі сполуки як: саліцилова кислота, 2,6-діхлор-
ізонікотинова кислота, s-метиловий ефір, системін, а також 
рослинні лектини (3).  

Взаємодія лектинів з гаптеном фітопатогенів може запус-
кати у відповідь на інфекцію ланцюг захисних реакцій. Важли-
ва роль в цьому процесі відводиться β-лектинам (екстенси-
нам), які тісно пов’язані з клітинними стінками, їм же відво-
диться головна роль в участі в першій стадії взаємодії росли-
на – патоген - міжклітинне розпізнавання патогена за сигна-
льними молекулами, що формують сигнальний відгук рослин. 
Роль класичних лектинів полягає у їх зв’язуванні зі спорами 
фітопатогенних грибів та іншими інфекційними структурами 
патогена, внаслідок чого гальмується ріст та розвиток оста-
нього (4). Слід відмітити, що прямих доказів залучення агглю-
теніна зародка пшениці до формування захисних реакцій ро-
слина – гриб (in vivo) поки не отримано, однак на користь його 
участі в механізмах захисту можуть служити дані про 2-3-х 
кратне зростання вмісту цього білка та його активності в ура-
жених кореневими гнилями та септаріозом генотипів злакових 
рослин, які відрізняються за стійкістю до даних патогенів 
(5,6,7). 

 Відзначена тенденція свідчить про підвищення лектино-
вої активності, однієї з неспецифічних захисних реакцій, і, як 
наслідок, про участь лектинів в формуванні неспецифічної 
стійкості рослин.  

В літературі обговорюється питання про участь лектинів в 
захисних реакціях рослин у відповідь на дію різних за приро-
дою несприятливих факторів, що дозволяє віднести їх до 
компонентів неспецифичної стійкості, які контролюються абс-
цизовою кислотою (8).  

На ринках світу в останні роки з’явилися препарати, які на 
відміну від пестицидів, призначені не для знищення патогенів 
та шкідників, а для стимуляції захисних механізмів рослин. 

Проведені нами дослідження свідчать про те, що до таких 
препаратів можна віднести лектини. Отримані нами дані пока-
зали, що введення екзогенного лектину в середовище проро-
стання патогенів (Fusarium graminearum, Fusarium culmorum) 
пригнічує його розвиток. Це запобігало гальмуванню ростових 
процесів, зниженню біомаси рослин на фоні стимуляції актив-
ності ендогенного лектина рослин (9). Практичним виходом з 
цих досліджень може бути використання екзогенних лектинів 
(в наших дослідженнях це - лектин сої) для підвищення стій-
кості зернових культур до фузаріозу. 

Один із найважливіших періодів в житті кожної рослини – 
це перші 15–20 діб після посіву, коли експресія генів створює 
фенотип рослини, головною функцією якого є адаптація до 
умов навколишнього середовища (2). Впливаючи на рослини 
на цій стадії онтогенезу шляхом обробки насіння певними 
біологічно активними речовинами, можна індукувати зміни 
метаболізму й, таким чином, виявити генетичний потенціал 
стійкості, що в практичному плані можна розглядати як новий 
метод контролю стійкості рослин.  

В даних методичних рекомендаціях як індуктор стійкості 
ми використовували екзогенний лектин, виділений з насіння 
сої. Ідентифікацію стійких генотипів зернових культур (пшени-
ця, ячмінь) проводили за кількісною зміною активності лекти-
нів в 4-х добових проростках, а також на зародках, вирощених 
або замочених на середовищі, що містить різні концентрації 
лектину сої (50, 100 мкг/мл). 

 2 .  МЕТОДИКА  ВИРОЩУВАННЯ  ВИХІДНОГО     
МАТЕРІАЛУ  

Для досліду відібрати здорове, нормально виконане на-
сіння, що має схожість не менше 75-85%. Перед пророщуван-
ням насіння продезинфікувати 1% розчином КMnO4 на протязі 
40 хвилин та заздалегідь замочити на протязі 12 годин у про-
точній воді. Після цього зернівки промити водою і злегка про-
сушити на фільтрувальному папері. Пророщування насіння 
треба проводити в стерильних чашках Петрі при 24°С на фі-
льтрувальному папері в термостаті. Якщо вологість повітря в 
термостаті не регулюється, на дно його помістити кристаліза-
тор з водою. Підготовлене насіння розкласти на фільтруваль-
ний папір по 25-50 штук в кожну чашку. У дослідному варіанті 
повторність 3-4-х кратна, в контрольному - 2-х кратна.  

 У кожну чашку налити по 25 мл води(контроль) та розчин 
лектину сої (дослід). Концентрація лектину при вирощуванні 
проростків зернових культур повинна бути 50 або 100 мкг/мл. 

Чашки помістити в термостат на 4 доби при температурі 24°С, 
потім відпрепаровані надземні частини та коріння проростків 
заморозити при -42°С. 

 Для роботи необхідні мірні циліндри для дозування води 
та розчинів лектину, ножниці, пінцети, ваги, годинникові ске-
льця (для зважування). 

3.ВИДІЛЕННЯ  ЛЕКТИНУ  СОЇ  (10) 
 Лектини із знежиреного борошна насіння сої екстрагувати 

дистильованою водою, яка підкислена 0,2 М НСl до рн 4,5 - 
5,5 , в співвідношенні 1:8 (1г. наважки борошна + 8 мл Н2О) 
протягом 4 годин при 37°С, а потім 20 годин при 4°С. Екстракт 
відцентрифугувати при 10 000 об/хв. на протязі 15 хвилин. 
Осад відкинути, а з охолодженої до 4°С надосадової рідини 
96% етанолом, охолодженим до -20°С, осадити фракцію біл-
ків, доводячи його об'ємну частку до 76%. Відцентригувати 
при 10 000 об/хв. протягом 15 хвилин, надосоадову рідину 
злити, а осад ліофільно висушити.  

Реактиви: 
1. 0,2 М НСl 
2. Етанол 96% 
Устаткування: 

1. Центрифуга 10 000 об/хв. 
2. Холодильник лабораторний + 4 - + 6°С 
3. Водяна баня + 37°С ± 0,2°С 
4. Дистилятор 

4.  ВИЗНАЧЕННЯ  АКТИВНОСТІ  ЛЕКТИНІВ  
КЛІТИННИХ  СТІНОК  ПРОРОСТКІВ  (11) 
Реактиви :  

1. 20 мМ калій - фосфатний буфер, рН 7,4 
2. 0,05 мМ фенілметилсульфонілфторид (ФМСФ) 
3. 0,5 мМ дітіотріетол (ДТТ) 
4. 10 мМ етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТА) 
5. NaCl 0,2 М та 0,9% 
6.  Сахароза 0,36 М (12,3г на 100мл середовища А) 
7.  Тритон Х - 100 0,05% 
8.  Трипсин кристалічний 

Середовище А: у мірну колбу на 100мл додати 850 мг. 
ФМСФ, 7,8мг ДТТ, 2,92 г ЕДТА, 12,3 г сахарози, об'єм довести 
до мітки 20 мМ калій - фосфатним буфером, рН 7,4 при по-
стійному помішуванні на магнітній мішалці. 

Середовище Б: у мірну колбу на 100 мл додати 850 мг. 
ФМСФ, 7,8мг ДТТ, 2,92 г ЕДТА, 12,3 г сахарози, 900 мг. NaCl, 
0,05 г тритона Х - 100, об'єм довести до мітки 20 мМ калій - 
фосфатним буфером, рН 7,4 при постійному помішуванні на 
магнітній мішалці. 

Устаткування: 
1. Пластикові планшетки з U-подібними лунками 
2. Центрифуга 
3. Термостат 

Виділення лектинів клітинних стінок проростків: 
 0,3 г рослинного матеріалу (коріння, надземна частина 

проростків) розтерти з піском до гомогенного стану в 0,9 мл 
середовища А. Отриманий гомогенат профільтрувати через 
два шара бавовняної тканини. Отриманий на тканинному фі-
льтрі осад, що містить клітинні стінки, тричі промити 20 мМ 
калій - фосфатним буфером, рН 7,4, потім ресуспензувати в 
0,9 мл того ж буфера та відцентрифугувати при 10.000 об/хв, 
НОЖ відкинути, а з осаду (клітинні стінки) виділити лектини 
середовищем Б настоюванням на протязі 4 годин при постій-
ному помішуванні при температурі 40С. Після цього екстракт 
відцентрифугувати 30 хв. при 10.000 об/хв., осад відкинути, а 
в НОЖ визначити активність лектинів. 

Активність лектинів треба оцінювати за гемагглютинацією 
еритроцитів крові білих щурів (12). 

Отримання суспензії еритроцитів (13). 
 Кров одного щура внести до 200 мл 0,2М NaСl, струсити і 

центрифугувати 10 хвилин при 1000 об/хв., НОЖ злити. Про-
цедуру повторити три рази, до повного осадження еритроци-
тів. Потім відмиті еритроцити обробити трипсином в концент-
рації 1,5 міліграм/мл протягом 1 години при 37°С в термоста-
ті. По закінченню часу трипсинізації еритроцити тричі промити 
0,2 М NaСl з подальшим центрифугуванням при 1000 об/хв. 
на протязі 10 хвилин. 

 Реакцію гемагглютинації здійснювати при кімнатній тем-
пературі, використовуючи 4% суспензію еритроцитів (0,4 мл 
еритроцитів, що осіли, довести до 10 мл 0,2 М NaСl) (12). Пе-
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ред мікротитруванням досліджуваний розчин заздалегідь 
розвести в 2,4,8,16,32 і т.д. рази залежно від очікуваної лек-
тинової активності в досліджуваному зразку.  

 Мікротитрування провести таким чином: до лунок план-
шеток внести по 20 мкл кожного розведення досліджуваного 
зразка, потім додати 20 мкл 4% суспензії еритроцитів. Ре-
зультати гемагглютинації реєструвати через 2 години після 
початку мікротитрування. Лектинову активність розрахувути 
за формулою, як величину зворотну мінімальній концентрації 
білка, при якій відбувається агглютинація еритроцитів. У по-
чатковому екстракті досліджуваного зразка визначити білок за 
методом Лоурі.  

АЛ = 1/Х (мг/мл)-1, Х= ΔΕбілка٠n٠1000/m, де 
 n - розведення досліджуваного зразка, m - розведення екстракту 

при мікротитруванні 

 
5.  ЕКСПРЕС-МЕТОД  ВИЗНАЧЕНЯ  АКТИВНОСТІ  

ЛЕКТИНІВ  В  ЗАРОДКАХ  
 Зернівки пшениці або ярого ячменю замочити на протязі 

12 годин у водному розчині лектину сої в концентрації 50 і 100 
мкг/мл. 

 Зародки із зерна виділити за допомогою пінцета. Лектини 
із зародків виділити 0,2 М NaCl у співідношенні 0,1г :1мл 0,2 М 
NaCl. Зародки розтерти у ступці з піском до гомогенного ста-
ну, потім додати екстрагуючий розчин. Екстракцію провести 
при кімнатній температурі на протязі 30 хвилин при постійно-
му струшуванні. По закінченню вказанного часу екстракт від-
центригувати при 10.000 об/хв. 20 хвилин. В надосадовій рі-
дині визначити активність лектинів. 

Методика отримання еритроцитів та схема проведення 
реакції гемаглютинації та розрахунку активності лектинів ана-
логічна тій, що описана в розділі 4. 
6.  ВИЗНАЧЕННЯ  БІЛКА  ЗА  МЕТОДОМ  ЛОУРІ  

(14).  
Реактиви: 

1. Реактив А: 2% (маса:об'єм) розчин Na2СО3 в 0,1М NAOH 
2. Реактив В: 0,5% CuSO4 на 1% розчину лимоннокислого 

натрію ((CH2OOH)2C(OH)COONa) 
3. Реактив З: 1мл реактиву В довести реактивом А до 50 мл 

(готують в день визначення) 
 4. Реактив Фоліна: 100г вольфрамокислого натрію (NaWO4 

,2H2O) та 25 г молібденокислого натрію (Na2MоO4 
.2H2О) роз-

чинити в 700 мл дистильованої води, потім додати 50 мл 85% 
ортофосфорної кислоти (H3РО4) та 100 мл концентрованої 
соляної кислоти (HСl).  

Нагрівати в колбі ємкістю 1,5л із зворотним холодильником 
протягом 10 годин. Охолодити, додати 150г сульфату літію, 
50мл води і поступово, краплями, додати бром. Залишок 
брому відігнати, нагріваючи колбу без холодильника. Після 
охолоджування об'єм довести до 1л і профільтрувати. Розчин 
повинен бути золотисто-жовтого кольору без зеленого відтін-
ку. Для визначення білка використовують реактив, розведе-
ний водою в 2 рази. Калібрувальну криву для реактиву Фоліна 
будувати як описано в книзі Крилової (15).  

Хід визначення: 
У пробірки піпеткою внести 0,2 мл досліджуваного розчину 

білка, підлити 2 мл реактиву З, перемішати і через 10 хвилин 
додати 0,2 мл реактиву Фоліна. Витримати 30 хвилин та вимі-
ряти оптичну щільність при 750нм на спектрофотометрі ”Spe-
col-11” проти проби холостого досліду (0,2 мл екстракту, яким 
витягують білок із зразка, 2мл реактиву З, 0,2мл реактиву Фо-
ліна). 

Білок розрахувати за формулою:  

С = ΔΕ٠n٠m/k (мг/г) 
ΔΕ – экстинція, n – екстракт, m – разведення, k - коефіцієнт пере-

рахунку за реактивом Фоліна. 
Таким чином, дані, представлені в таблицях 1 - 3 показу-

ють, що лектин, виділений із насіння сої, не тільки уповільнює 
розвиток колоній грибів Fusarium graminearum та Fusarium 
culmorum та позитивно впливає на ростові процеси росли, 
але й бере участь в регуляції кількісних змін ендогенного лек-
тину. При цьому слід зазначити, що лектін-індукована зміна 
активності ендогенного лектину різних зернових культур за-
лежить від концентрації.  

 ТАБЛИЦЯ 1. ЗМІНА АКТИВНОСТІ ЛЕКТИНІВ В НАДЗЕМНІЙ ЧАС-
ТИНІ ПРОРОСТКІВ ТА КОРІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ЯКІ ВІДРІЗ-
НЯЮТЬСЯ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО ФУЗАРІОЗУ (N-5) (МКГ/МЛ)-1 

Озима пшениця Ярий ячмінь Варіанти 
Контроль 50 мкг/мл 100 мкг/мл Контроль 50 мкг/мл 100 мкг/мл 

Стійкі генотипи 

Надз.част. прор. 0,043± 
0,004 

0,114± 
0,03 

0,254± 
0,041 

0,250± 
0,02 

0,520± 
0,042 

0,400± 
0,025 

% від контролю  265,1 590,6  208,0 160,0 

Коріння 0,089± 
0,006 

0,382± 
0,01 

0,534± 
0,026 

0,320± 
0,03 

0,570± 
0,038 

0,370± 
0,03 

% від контролю  429,2 600,0  178,1 115,6 
% від контролю 
(ціла рослина)  375,7 596,9  201,7 135,0 

Сприйнятливі генотипи 

надз.част.прор. 0,729± 
0,03 

0,414± 
0,05 

0,694± 
0,016 

0,393± 
0,01 

0,680± 
0,041 

0,390± 
0,06 

% від контролю  56,7 95,2  173,0 99,2 

Коріння 0,450± 
0,05 

0,750± 
0,04 

0,570± 
0,025 

0,320± 
0,01 

0,380± 
0,025 

0,580± 
0,028 

% від контролю  159,4 125,7  118,7 181,2 
% від контролю 
(ціла рослина)  98,7 107,2  148,6 136,0 

В таблиці наведені дані середніх арифметичних з п’яти 
біологічних та трьох аналітичних повторностей, а також їх по-
хибка. Достовірно при р=0,05 (критичне значення t=2,306, при 
n=5). 
 ТАБЛИЦЯ 2. ВПЛИВ ЛЕКТИНУ НА РОЗВИТОК КОЛОНІЙ ГРИБІВ 
FUSARIUM GRAMINEARUM ТА FUSARIUM CULMORUM (ММ) 

Середній діаметр колонії 
Патоген 

Контроль лектин 
50мкг/мл 

лектин 
100мкг/мл 

Fusarium graminearum 46 38 33 
Fusarium culmorum 52 36 28 

ТАБЛИЦЯ 3. ІНДУКОВАНА ЗМІНА АКТИВНОСТІ ЛЕКТИНІВ ЗАРОД-
КІВ ЗЕРНА ГЕНОТИПІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ 
ЗА СТІЙКІСТЮ ДО ФУЗАРІОЗУ (% ВІД КОНТРОЛЮ) 

Варіанти 
досліду 

% від контро-
лю % від контролю % від контро-

лю % від контролю 

 Озима пшениця Ярий ячмінь Контроль 
стійкі сприйнятливі стійкі сприйнятливі 

50 мкг/мл 219,3±5,0 71,1±2,0 67,7±1,7 60,6±0,8 
100мкг/мл 376,4±7,5 116,5±1,2 65,9±4,5 54,2±3,8 

В таблиці наведені дані середніх арифметичних з п’яти 
біологічних та трьох аналітичних повторностей, а також їх по-
хибка. Достовірно при р=0,05 (критичне значення t=2,306, при 
n=5) лектину сої в середовищі пророщування. Для озимої 
пшениці для відбору стійких генотипів вона складає 100 
мкг/мл ( на проростках та зародках зерна), а для ярого ячме-
ню – 50 мкг/мл (на проростках). 

 Методики оцінки стійкості генотипів зернових культур, за-
пропоновані в даних методичних рекомендаціях, прості у ви-
конанні, не вимагають дорогого устаткування і відрізняються 
високою продуктивністю. За наявності кваліфікованого персо-
налу 1 лаборант може за день виконати 40-50 аналізів або 
960 зразків на місяць. 
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О.О.Молодченкова, В.Г.Адамовська, Л.Й.Цісельська, Л.Я.Безкровна 
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НЦНС НААНУ 

ДОБІР ГЕНОТИПІВ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ПИВОВАРНОГО            
НАПРЯМУ ЗА БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЗЕРНА 

(МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ) 
1.ТЕОРЕТИЧНЕ  ОБГРУНТУВАННЯ  

 Ячмінь – важлива зернова культура. Різноманітність на-
прямів використання ячменю ( кормовий, харчовий, а також 
незамінна сировина для пивоварної промисловості) визначає 
його високу господарсько-виробничу значимість. В залежності 
від напрямку використання зерно ячменю має відповідати чіт-
ко вираженним показникам якості.  

 Пивоварні властивості – комплекс ознак, пов’язаних з 
вмістом та властивостями білка, крохмалю, рівнем екстракти-
вності зерна та рядом інших показників. Труднощі селекції за 
цими господарсько-цінними ознаками пов’язані з їх складним 
генотипичним контролем, а також з впливом на їх проявлення 
умов вирощуваня [1].  

За кордоном за останні десятиріччя генетичні досліджен-
ня показників якості зерна базуються на принципово новій ме-
тодологічній основі, а саме на використанні молекулярних 
маркерів та методів генної інженерії, за допомогою яких мож-
на не тільки контролювати гени якості зерна, але й дослідити 
їх функціональні властивості, цілеспрямовано впливати на 
рекомбинаційні процеси, процеси біосинтезу білків та ферме-
нтів, інтеграцію генів в хромосомах і, як наслідок, цілеспрямо-
вано формувати показники якості зерна, які були задані селе-
кціонерами та виробниками [2]. 

 Така методологія добору та оцінки селекційного матеріа-
лу, враховуючи складність генетичного контролю пивоварних 
властивостей, а також коштовність необхідного для прове-
дення даних досліджень обладнання, а також відсутність спе-
ціально підготовленого персоналу, в сучасних селекційних 
центрах нашої країни робить її використання практично не 
можливим. Тому в селекційних процесах при доборі генотипів 
ячменю пивоварного напрямку необхідно відібрати ряд прос-
тих та достатньо надійних технологічних, фізіологічних та біо-
хімічних показників, кількісні величини яких корелювали би з 
пивоварними властивостями ячменю. 

 При виробництві пива особлива увага приділяється біохі-
мічним показникам сировини. При оцінці якості ячменів пиво-
варного напряму вищий бал отримують сорти ячменю з вміс-
том білка 9,5-11%. Складним та непостійним є якісний та кіль-
кісний склад білків. Зміна його в процесі солодорощення та 
сушки призводить до збагачення солоду азотистими сполука-
ми з різною молекулярною масою, роль яких неоднозначна 
для цілей пивоваріння. Недостатня кількість низькомолекуля-
рних азотистих сполук, і перш за все, амінокислот, утрудняє 
процес бродіння, а збіднення сусла середньомолекулярними 
пептидами погіршує смак та пінні властивості пива [3].  

Дворічні дослідження, проведені в лабораторії біохімії ро-
слин СГІ (1999-2000 р.р.) показали, що сорти пивоварного 
ячменю з низьким вмістом білка в зерні характеризувалися 
найвищим рівнем фракцій глобулінових білків з М.М. менше 
12,7 кД та найнижчим вмістом фракцій білків з М.М. 12 кД в 
порівнянні з високобілковими сортами. Повторюваність отри-
маних результатів по рокам та наявність чітких сортових від-
мінностей, дозволило авторам запропонувати селекціонерам 
використовувати відмінності за молекулярними масами гло-
булінових білкових фракцій при оцінці пивоварних властивос-
тей зерна ячменю [4]  

Встановлено, что колоїдне помутніння пива обумовлене 
присутністю в зерні ячменю танінів. Тому для пивоваріння по-
трібні сорти зі зниженим вмістом танінів.  

 Екстрактивність зерна ячменю звичайно знаходиться в 
прямій залежності від вмісту в ньому крохмалю, кількісний 
вміст якого позитивно впливає на його пивоварну цінність. Ві-
домо, що зростання кількості білка в зерні, як правило, веде 
до зменшення вмісту крохмалю, що в подальшому негативно 
впливає на вміст екстрактивних речовин солоду, які на дві 
третини складаються з цукрів, які утворюються під дією α-, β-
амілаз. Дуже важливо, щоб ячмінь пивоварного напрямку ха-

рактеризувався високою активністю ферментів дихання (ка-
талаза, пероксидаза), роль яких полягає в знешкоджуванні 
отруйних для зародка речовин в начальній стадії замочуван-
ня. Чим вища активність цих ферментів, тим кращі пивоварні 
властивості має ячмінь [5].  Стінки ендосперму містять прак-
тично всі β-глюкани зерна, висока кількість яких негативно 
впливає на пивоварну цінність солода.  

Відомо, що якість пива, солода та пов’язані з ними фізич-
ні, біохімічні та фізіологічні особливості ячмінного зерна хара-
ктеризуються значно більшою кількістю показників, ніж описа-
но вище. 

 В даних методичних рекомендаціях описані методи, які 
були апробовані на різноманітному селекційному матеріалі 
відділу селекції та насінництва ячменю в лабораторії біохімії 
рослин СГІ.  

Запропоновані методи можуть використовуватися для ма-
сової жорсткої оцінки з наступним добором цінного вихідного 
матеріалу за комплексом біохімічних ознак, які визначають 
належність сортів ярого ячменю до пивоварних. Автори даних 
методичних рекомендацій рекомендують для підвищення до-
стовірності та точності оцінки, в роботі використовувати не 
один якийсь біохімічний показник, а декілька, які відповідають 
за різні механізми формування якості зерна. 

2.  ВИЗНАЧЕННЯ  БІЛКА  ЗА  МЕТОДОМ  
К ’ЄЛЬДАЛЯ  

 Сутність методу полягає в мінералізації органічної речо-
вини концентрованою сірчаною кислотою в присутності ката-
лізатора з утворенням сульфату аммонію, руйнуванні суль-
фату аммонію гідрокисом натрію з виділенням аміаку, відгон-
ки аміаку водяним паром в розчин борної кислоти з наступ-
ним титруванням соляною кислотою.  

 Хід визначення:  
 Наважку рівномірно подрібненого матеріалу помістити в 

пробірку. Як правило, аналіз треба проводити в двох-трьох 
повторностях. Величина наважки залежить від величини про-
центного вмісту сирого протеїну в пробі. Для злакових куль-
тур – 0,100г; для зернобобових – 0,050г; для зеленої маси – 
0,100г.  

 До наважки в пробірку додати одну таблетку каталізатора 
(1т. містить 1,5 г. К2SO4 та 0,0075 г. Se, Kjeltabs Auto Tecator). 
Потім до вмісту пробірки долити 3 мл концентрованої сірчаної 
кислоти. Штатив з пробірками помістити в попередньо прогрі-
тий блок для спалювання (температура – 4100С, час – 1 годи-
на). Необхідно звернути увагу, що для повної мінералізації 
органічних речовин після просвітлення розчину в пробірках, їх 
потрібно витримати в блоці ще 20-30 хвилин. По закінченню 
спалювання пробірки охолодити та приступати до відгонки 
аміаку на приладі ''Кjeltec – Auto- 1030” (згідно інструкції до 
нього).  

 Обрахунок результатів: 
1. Визначити молярність соляної кислоти 

М=21,20٠m/1,401٠ml, де: 
 21,20 - % азоту в сульфаті амонію; 
 m – наважка, яка взята для аналізу; 
 ml – кількість 0,1 М HCl, яка пішла на титрування. 

2. Вирахувати калібрувальний коефіцієнт за формулою: 
В(N٠6.25)=14,01٠М٠6,25  В(N٠5,7)=14,01٠М٠5,7, де: 

М – молярність 0,1 М HCl 
6,25 і 5,7 – коефіцієнти перерахунку азоту на білок (ячмінь – 6,25) 

 Значення, отримані на приладі, відповідають процентно-
му вмісту сирого протеїну в дослідному матеріалі. 

Розрахунок зробити за формулою: 
% білка=14,01٠М٠6,25(5,7)٠ml ٠100/n, де 

ml – показники приладу 
n – наважка 

 Результати визначення загального азоту треба доповни-
ти обов’язковим виначенням процента вологи в дослідному 
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матеріалі для вираження даних у % на абсолютно суху речо-
вину.  

3.  ВИЗНАЧЕННЯ  КРОХМАЛЮ  
ПОЛЯРИМЕТРИЧНИМ  МЕТОДОМ  [6] 

 Принцип методу полягає в гідролізі крохмалю та визна-
ченні у гідролізаті кута обертання. В основі аналізу лежить 
метод Еверса.  

Реактиви: 
1. 1% HCl 
2. 5% фосфорновольфрамова кислота 
3. Мірні колби на 50 та 100 мл 
Обладнання: поляриметр. 
 Наважку тонко здрібненних насінин масою 1,5 грамів пе-

ренести в колбу на 50 мл, яка містить 25 мл 1% HCl. Добре 
перемішати вміст, колбу нагріти на водяній бані, що бурхливо 
кипить, впродовж 15 хвилин, періодично струшуючи. По закін-
ченні часу колбу охолодити та додати 5 мл 5% фосфорново-
льфрамової кислоти, та після збовтування довести водою до 
позначки. Екстракт відфільтрувати в суху колбу перед визна-
ченням кута обернення. Прозорий фільтрат налити в поляри-
заційну трубку (звернути увагу на її довжину) та визначити кут 
обернення в поляриметрі (умови гідролізу крохмалю, наваж-
ка, розбавлення, кипіння бані, збовтування повинні бути од-
наковими для всіх проб). 

 Вміст крохмалю (в %) на суху речовину розрахувати за 
однією із формул: 

1) при використанні поляриметра з прямою шкалою 
X=k٠a٠100(100-b) 

2) при використанні поляриметра з кривою шкалою  
X= k٠a٠100/0,3468(100-b), де 

k – коефіцієнт переводу, рівний для ячменю 1,912; 
а – значення сахариметра або поляриметра в градусах шкали; 
b – вологість розмолотого зерна, % 

Коефіцієнт переводу k розрахований на довжину трубки 
200мм (2дм). Знаючи питоме оберення крохмалю [a] D, кое-
фіцієнт розраховують за формулою: 

k=v٠0.34681٠00/ н٠[a] D λ, де 
v – об’єм гідролізату крохмалю, мл 
н – наважка, г 
 λ – довжина трубки (2дм) 
 0,3468 – коефіцієнт перерахунку в градуси кривої шкали 

4.  ВИЗНАЧЕННЯ  ВМІСТУ  ТАНІНІВ  

 Таніни – сполуки поліфенольної природи - широко розпо-
всюджені серед рослин.  

 Метод визначення танінів в зерні ячменю заснований на 
утворенні продуктів реакції танінів з ваніліном, забарвлених в 
рожевий колір в присутності концентрованої соляної кислоти. 

Реактиви: 
1. 1% розчин ваніліну 
2. концентрована HCl 
Обладнання: 
1. Центрифуга 
2. Спектрофотометр 
 Хід визначення: 
 Для аналізу в центрифужні пробірки на 10 мл зважити 50 

мг добре здрібненого рослинного матеріалу. Потім долити 2,5 
мл 80%-розчину етилового спирту, пробірки ретельно стру-
шувати впродовж 20 хвилин та залишити на 28 годин при кім-
натній температурі. По закінченню часу відцентрифугувати, в 
дві пробірки відібрати по 0,5 мл екстракту та додати до нього 
2,5 мл 1% розчину ваніліну в розчині концентрованої HCl, че-
рез 20 хвилин після додавання реактиву виміряти оптичну гу-
стину на фотоколориметрі при довжині хвилі 525 нм. Етало-
ном порівняння при колориметруванні має бути розчин, який 
складається з 0,5 мл 80%-розчину етилового спирту та 2,5 мл 
1% ваніліну в соляній кислоті, оптичну густину якого, через 
швидку зміну кольору, виміряти відносно розчину 80% етано-
лу. Для обрахування результатів треба побудувати калібру-
вальну криву за катехіном. Концентрація катехіну у вихідному 
розчині – 0,5 мг в 1 мл розчину 80% етанола. Взяти 10 пробі-
рок, прилити в них стандартний розчин катехіну в кількості 
0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5…1мл. Загальний об’єм в пробірках дове-

сти до 1 мл 80% етанолом. Стандартні розчини обробити, як 
описано вище. Кількість катехіну в пробірках становить 0,05; 
0,10; 0,15; 0,20; 0,25 …0,5мл. На підставі отриманих даних 
побудувати калібрувальний графік.  

 Кількість % танінів (виражених в катехіні) знайти за фор-
мулою: 

X=a٠v٠100/(n٠v1٠1000), де 
а – кількість катехіну в пробі, знайдене за калібруваною кривою, мг 
v – загальний об’єм спиртової витяжки, мл 
v1 – об’єм витяжки, взятий для визначення, мл  
n – наважка насіння на повітряно суху речовину, г 
1000 – коефіцієнт переводу в г. 

5.  ВИЗНАЧЕННЯ  ВМІСТУ  Β-ГЛЮКАНІВ  [7] 

Принцип методу: 
 Зразки прогідротувати в буферному розчині (рН-6,5), по-

тім проінкубувати з очищеною ліхеназою та відфільтрувати. 
Відібрати аліквоту фільтрату та гідролізувати з очищеною β-
глюкозідазою. β-глюкоза утворюється в результаті викорис-
тання глюкозо-оксидази/пероксидази. 

 Реактиви: 
1. Ліхеназа (специфічна, ендо-(1-3)(1-4)-β-D-глюкан 4 – 

глюканогідролаза) суспензія (1 мл, 1,000 од/мл). 
2. β-глюкозідаза (1 мл, 40 од/мл), суспензія. 
3. GOPOD –R-буфер. К-фосфатний буфер (1М, рН 7,4), 

p-гідроксибензойна кислота (0,22 М) та озід натрію (0,4%). 
4. GOPOD-R-ензими. Глюкозооксидаза (> 12,000 од), пе-

роксидаза (>650 од) та 4-аміноантипірин (80 мг). Ліофільно 
висушені. 

5.  Стандартний розчин D-глюкози (5 мл, 1,0мг/мл) в 0,2% 
бензойній кислоті. 

6. Стандартний зразок борошна ячменю з відомим вміс-
том β-глюканів. 

Обладнання: 
1. Поліпропіленові пробірки з кришками об’ємом 3 мл 
2. Скляні пробірки об’ємом 12 мл 
3. Мікропіпетки на 100, 200 мкл. 
4. Дозатор об’ємом 5 мл 
5. Автоматичні піпетки об’ємом 0-5 мл, 3 мл, 0-25 м. 
6. Сушильна шафа 
7. Аналітичні ваги 
8. Спектрофотометр 
9. Струшувач 
10. Термостатована баня на 40°С 
11. Секундомір 
12. Центрифуга 
13. Лабораторний млин з ситом 0,5 мм 
14. Водяна баня 
 Хід визначення: 
Наважку рівномірно здрібненого матеріалу в кількості 0,5 г 

з відомим вмістом вологи перенести в поліпропиленову про-
бірку (35 мл). Додати 1 мл водного розчину етанолу (1:1) для 
подальшої екстракції. Долити 5 мл Na-фосфатного буферу 
(20 мМ, рН-6,5). Добре все струсити та інкубувати пробірки на 
водяній бані, що кипить, 5 хвилин, періодично струшуваючи 
для попередження утворення грудок та гелей. Пробірки охо-
лодити до 400С та додати 0,2 мл ліхенази в кожну пробірку, 
закрити, струсити та проінкубувати при 400С на протязі 1 го-
дини. Після охолодження об’єм в пробірках довести до 30 мл 
та відцентригувати при 1000 об/хв. 10 хвилин. Перенести алі-
квоту 0,1 мл надосадової рідини в три тестові пробірки. Дода-
ти 0,1 мл ацетатного буфера (50 мМ, рН-4,0) в одну із пробі-
рок (холостий дослід), а в дві інші (дослід) 0,1 мл β-
глюкозідази в 50 мМ ацетатному буфері,рН-4,0. Проінкубува-
ти 15 хвилин при 400С, охолодити та додати 3 мл GOPOD – R 
та проінкубувати ще 20 хвилин. Виміряти екстинкцію при 510 
нм. Кольоровий комплекс стабільний на протязі 2 годин при 
кімнатній температурі. 

Обрахунок результатів провести за формулою: 
β-глюкан %=ΔА*F*300*1/1000*100/W*162/180= 

ΔА*F/W*27 
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де, ΔА – різниця абсорбції досліду та контролю 
F – фактор для переводу рівня абсорбції в мг глюкози =100(мг D-
глюкози)/абсорбція 100 мг D-глюкози 
300-загальний об’єм ( 0,1 мл з 30 мл) 
10000- об’ємний фактор (перевод результата на 1 литр) 
1/1000 – перевод μг в мг 
100/W- фактор переводу % на суху речовину 
W- калькуляція сухої маси в мг 
162/180 - фактор конвертації D-глюкози в ангідро-D- глюкозу 

6.  ВИЗНАЧЕННЯ  АКТИВНОСТІ  КАТАЛАЗИ  

 Каталаза (1.11.1.6) відноситься до складних ферментів, 
які складаються із білкового комплекса і так званої простати-
чної групи, яка містить залізо. Каталаза розкладає перекис 
водню на кисень та воду (2Н2О2=2Н2О+О2). 

Реактиви: 
1. Субстрат 4% перекису водня 
2. 0,2 М фосфатний буфер рН 7,0 
3. 4% молібдат натрію Na2МоО4 
Обладнання: 
1. Спектрофотометр 
2. Центрифуга (10 000 об/хв.) 
Виділення ферменту: 
 До 250 мг свіжо здрібненого борошна насінин додати 2 

мл 0,2М фосфатного буфера рН 7,0 та екстрагувати фермент 
при +4оС при постійному помішуванні на протязі 1 години. По 
закінченню часу відцентригувати на протязі 20 хвилин при 10 
000 об/хв. В надосадовій рідині визначити активність катала-
зи. 

Хід визначення: 
 В скляні пробірки внести 2 мл 4% Н2О2,додати 0,2мл на-

досадової рідини, а в контрольні проби - 2 мл 4% Н2О2 та 0,2 
мл надосадової рідини, попередньо прогрітої 10 хвилин при 
100 оС та поставити на інкубацію при кімнатній температурі на 
20 хвилин, потім додати 1 мл 4% Na2МоО4 та одразу виміряти 
екстинкцію розчину при 410 нм проти контролю на реактиви. 

 Контроль на реактиви: 0,2 мл фосфатного буфера рН 7,0 
+2 мл 4% Н2О2 +1 мл 4% Na2МоО4 

 Активність ферменту виражають в міжнародних одиницях 
або в % та визначають за формулою: 

А%=(Ек-Ео/Ек)٠100 
Аод/мл = ( ΔЕ٠n٠ m) /( 0,2٠т ٠к ) 

ΔЕ =(Ек-Ео/Ек) 
Е- оптична густина при 410 нм 
n – розведення ферментного розчину 
т – час інкубації 
к – коефіцієнт перерахунку концентрації перекису 
m – співвідношення маси наважки та об’єма витяжки. 

7.  ВИЗНАЧЕННЯ  АКТИВНОСТІ  АМІЛАЗ  [6] 

 В основі методу лежить одна з найчутливіших реакцій в 
аналітичній хімії – реакція молекулярного йоду з крохмалем.  

Реактиви: 
1. Ацетатний буфер рН 5,5 
2. 1% розчин NaCl 
3. 2% розчин розчинного крохмалю (2г крохмалю, розміша-

ного в 20 мл холодної води влити в 80 мл води, що кипить. 
Після чого нагріти на водяній бані, що викіпає до просвітлен-
ня розчину). 

4. 1 н HCl (81 мл концентрованої HCl довести до 1 лiтра во-
дою) 

5. 0,3% розчин йоду в 3% розчині йодистого калію 
Обладнання: 

1. Центрифуга 
2. Ультратермостат 
3. Спектрофотометр 

Виділення фермента (α-+β-амілаза): 
Наважку 0,2 г борошна змішати з 5 мл 1% розчину NaCl та 

струшувати 30 хв. при кімнатній температурі, потім відцент-
рифугувати 20 хвилин при 4000-5000 об/хв. 

Визначення активності α-та β-амілази: 
 Взяти 4 пробірки (2 дослідні та 2 контрольні) та внести в 

них по 3 мл ацетатного буферу та 3 мл 2% розчину крохма-
лю. Суміш прогріти 10 хв. на водяній бані при 400С. Потім в 

дослідні проби додати по 0,2 мл ферментного розчину, а в 
контрольні – таку ж кількість Н2О та залишити на 30 хв. при 
400С. Після інкубації в кожну пробірку долити по 2 мл 1 н HCl. 
Потім, для виявлення крохмалю, що не прореагував з фер-
ментом, провести реакцію з йодом. В мірну колбу на 50 мл 
додати приблизно 30 мл води, 1 мл 0,1 н HCl та 5 капель 
0,3% розчину йоду та додати в кожну пробірку по 0,5 мл су-
міші. Вміст колб добре перемішати, довести до мітки водою 
та виміряти оптичну густину на спектрофотометрі при 585 нм.  

 Для визначення активності α-амілази в конічну колбу на 
100 мл долити 5 мл ферментного препарату, додати дрібку 
сухого оцтовокислого кальцію та витримати на водяній бані 
або в ультратермостаті 15 хвилин при 700С, для інактивації β-
амілази, потім швидко охолодити, а в подальшому визначеня 
α-амілазної активності проводити за вищеописаною процеду-
рою. Активність β-амілази визначити за різницею між сумар-
ною активністю α-і β-амілази та активністю α-амілази. Актив-
ність ферментів виразити в міліграмах гідролізованого крох-
малю на 1 грам борошна за 30 хвилин за формулою: 

X=(d-d1)av/Dnv1, де 
d – оптична густина контрольного розчину 
d1 – оптична густина дослідного розчину 
D – оптична густина контрольного розчину 
a – кількість внесеного крохмалю (60 мг) 
n – маса наважки, г 
v – об’єм вихідної ферментної витяжки, мл 
v1 – об’єм витяжки, взятої для інкубації, мл 
8.  ФРАКЦІОНУВАННЯ  ВОДО-СОЛЬОВИХ  
РОЗЧИННИХ  БІЛКІВ  МЕТОДОМ  ГЕЛЬ-

ФІЛЬТРАЦІЇ  

 Сутнiсть методу полягає в екстракції розчинних водосо-
льових білків та роздiлення їх за молекулярною масою з ви-
користанням гель-фільтрації. 

Реактиви: 
1. 1 М NaCl 
2. Сефадекс – G 100 
3. Маркери молекулярних мас (1мг/мл): Dextran Blue 

(2000 кД),феритiн (330 кД), бичачий сироватковий альбумiн 
(67 кД), альбумiн (45 кД), хiмотрипсиноген (25 кД), цитохром С 
(12,3 кД). 

Обладнання: 
1. Скляна колонка 1,6-28 см 
2. Спектрофотометр з проточною кюветою (Uvicord) 
3. УФ-спектрофотометр (190-1100 нм) 
4. Перистальтичний насос 
5. Колектор фракцiй 
6. Самописець 
7. Центрифуга (10000 об/хв) 
8. Струшувач 
9. Вакуумна система для деаерації розчинiв 
Хiд проведення: 
Наважку 0,5 г борошна змiшати з 2 мл 1М NaCl та струшу-

вати 1 годину при кiмнатнiй температурi, потiм 
вiдцентрифугувати 20 хвилин при 10000 об/хв. Надосадову 
рiдину зiбрати. До осаду додати 2 мл 1 М NaCl та струшувати 
1 годину при кiмнатнiй температурi, потiм вiдцентрифугувати 
20 хвилин при 10000 об/хв. Надосадову рiдину знов зiбрати. 

Пiдготовка сефадексу G -100: 
До 5 г сефадексу додати 100 мл дистильованої води, пе-

ремiшати та витримати 5 годин на водянiй бані, що кипить. 
Суспензію сефадекса охолодити, перемiшати та провести де-
кантацiю декiлька разiв до просвiтлення рiдини над осадом. 
Потiм суспензiю сефадекса деаерувати. 

Проведення фракцiонування водо-сольових бiлкiв: 
 Заповнити скляну колонку суспензією сефадекса та при-

єднати її до ”Uvicord”, самописця, перистальтичного насосу та 
колектора фракцiй. Для елюції білків потрiбно використовува-
ти 1М NaCl. За допомогою перистальтичного насосу 
вiдрегулювати швидкiсть елюювання – 0,5 мл/хв. Встановити 
на колекторi фракцій об'єм 2 мл. 

 На колонку спочатку нанести маркери молекулярних мас 
та визначити для кожного з них елюцiйний об'єм. Побудувати 
калiбрувальну криву. Потiм на колонку нанести дослiдний 
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розчин водо-сольових бiлкiв зерна ячменю, зiбрати отриманi 
пiсля хроматографії фракції бiлкiв. В кожнiй фракції виміряти 
на спектрофотометрi білок при 280 нм та за методом Лоурi. 
За допомогою калібрувальної кривої визначити молекулярні 
маси бiлкiв пiсля фракцiонування в кожнiй фракції.  

9.  ВИЗНАЧЕННЯ  БІЛКА  ПО  МЕТОДУ  ЛОУРІ  

 Реактиви: 
1. Реактив А: 2% (маса:об'єм) розчин Na2СО3 в 0,1М NаOH 
2. Реактив В: 0,5% CuSO4 на 1% розчину лимоннокислого 

натрію ((CH2OOH)2C(OH)COONa) 
 3. Реактив З: 1мл реактиву В довести реактивом А до 50 мл 

(готують в день визначення) 
 4. Реактив Фоліна: 100г вольфрамокислого натрію (NaWO4 

,2H2O) та 25 г молібденокислого натрію (Na2MоO4 
.2H2О) роз-

чинити в 700 мл дистильованої води, потім додати 50 мл 85% 
ортофосфорної кислоти (H3РО4) та 100 мл концентрованої 
соляної кислоти (HСl). Нагрівати в колбі ємкістю 1,5л із зворо-
тним холодильником протягом 10 годин. Охолодити, додати 
150г сульфату літію, 50мл води і поступово, краплями, додати 
бром. Залишок брому відігнати, нагріваючи колбу без холо-
дильника. Після охолоджування об'єм довести до 1л і профі-
льтрувати. Розчин повинен бути золотисто-жовтого кольору 
без зеленого відтінку. Для визначення білка використовують 
реактив, розведений водою в 2 рази. Калібрувальну криву 
для реактиву Фоліна будувати як описано в книзі Крилової [8].  

Хід визначення: 
 У пробірки піпеткою внести 0,2 мл досліджуваного розчи-

ну білка, підлити 2 мл реактиву З, перемішати і через 10 хви-
лин додати 0,2 мл реактиву Фоліна. Витримати 30 хвилин та 
виміряти оптичну густину при 750нм на спектрофотометрі 
проти проби холостого досліду (0,2 мл екстракту, яким витя-
гують білок із зразка, 2мл реактиву З, 0,2мл реактиву Фоліна) 

Білок розрахувати за формулою: 
С=ΔΕ٠n٠m/k (мг/г), де 

ΔΕ – екстинція, n – екстракт, m – розведення, k - коефіцієнт пере-
воду за реактивом Фоліна. 

ЗАКЛЮЧЕННЯ  
 На даний час пiд пививарними властивостями розумiють 

широкий комплекс ознак, число яких з розвитком науки про 
зерно все бiльше зростає, причому на першому мiсцi висту-
пають біохімічні ознаки, якi визначають спрямованнiсть вико-
ристання зерна.  

Як видно iз представлених в таблицях даних (Табл. 1-8), 
всi біохімічні показники, запропонованi авторами даних мето-
дичних рекомендацiй для оцінки генотипiв ярого ячменю пи-
воварного напряму, в рiзнiй мiрi змiнюються залежно вiд їх 
сортових особливостей та умов вирощування. Тому, для 
отримання достовірних результатiв необхiдно бiльш широко 
та комплексно пiдходити до їх оцінки, використовуючи не 
тiльки стандартні (бiлок, крохмаль), але й iнші методи, вiдомі 
в свiтовiй практицi. 
ТАБЛИЦЯ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ 
ЗА БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ, ПО РОКАХ  

Сорт Білок, 
% 

Крох-
маль, 

% 
Таніни, 
мг/% Сорт Білок, 

% 
Крох-
маль, 

% 
Таніни, 
мг% 

1999 р. 2 0 0 0 р. 
 ВИСОКОБІЛКОВІ СОРТИ 

Донецький 15 13,0 51,2 1,53  Форум 12,4 45,4 1,63 
Мить 13,0 51,2 1,83  Tabora 12,6 47,4 2,96 
INARI 12,4 51,2 2,04  Astoria 12,1 48,6 2,45 
Saana 13,4 51,2 1,73  Pyramid 12,2 47,4 2,24 
Мрія 13,0 50,6 1,96  Мрія 11,9 45,4 2,45 
Луран 13,2 50,6 1,94  Луран 11,8 48,0 1,94 
Сер.(n=6) 13,0 51,1 1,83  Сер.(n=6) 12,2 47,0 2,24 
 sx  0,14 0,13 0,08  sx  0,12 0,55 0,19 

СЕРЕДНЬОБІЛКОВІ СОРТИ 
Celinka 10,8 51,8 2,04  Celinka 11,5 51,2 2,24 
Обрам 11,2 56,1 1,43  Олбрам 11,5 49,3 2,35 
Sultane 11,1 54,4 1,97  Sultane 11,4 51,8 2,86 
Толар 11,6 51,2 1,83  Nevada 11,7 48,0 3,06 
Tabora 10,6 54,4 2,55  Пеяс 11,1 48,0 2,35 
Тюрінгія 11,1 53,5 1,73  Мадонна 11,3 49,3 2,45 
Сер. (n=6) 11,1 53,6 1,92  Saana 11,5 49,3 1,93 
sx 0,13 0,74 0,15 Донецький 15 10,7 46,1 2,24 
     Мить 11,6 48,0 2,24 
     Сер.(n=9) 11,3 48,0 2,41 
     sx 0,10 0,58 0,11 

 
 

Сорт Білок, 
% 

Крох-
маль, 

% 

Таніни, 
мг/% Сорт Білок, 

% 
Крох-
маль, 

% 

Таніни, 
мг% 

 НИЗЬКОБІЛКОВІ СОРТИ 
Адоур 10,3 57,6 1,73  Адоур 10,5 49,3 2,45 
Скарлет 10,3 53,1 1,73  Скарлет 10,6 51,8 2,55 
Луксор 9,8 53,1 2,24  Тюрингія 10,6 48,6 2,86 
Pyramid 9,9 54,4 1,94  Толар  10,3 47,4 2,24 
Пеяс 9,5 57,6 1,53  INARI 10,5 47,4 2,65 
Форум 10,4 57,6 1,83  Луксор 8,3 49,3 2,35 
Astoria 9,0 54,4 1,94  Сер.(n=6) 10,1 48,9 2,52 
Мадонна 9,6 54,4 1,73  sx  0,37 0,67 0,09 
Nevada 9,8 54,4 2,24     
Сер.(n=9) 9,8 55,1 1,88     
sx 0,15 0,63 0,08     

ТАБЛИЦЯ 2 . БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ ЯРОГО ЯЧ-
МЕНЮ (2006 Р.) 

Сорти Білок, 
% Крохмаль, % Таніни,  

% 
Геміцелюлоза, 

% 
Каталаза, 
од/мл 

 ПИВОВАРНІ СОРТИ 
Галактік 11,3 50,6 3,2 10,7 1,4 
Зоряний 11,8 49,9 2,9 11,1 2,4 
Південний 10,9 54,4 3,3 9,7 1,9 
Оболонь 12,5 54,4 3,2 11,5 2,0 
Гетьман 10,6 55,0 3,4 10,8 2,2 
Чудовий 11,5 53,1 2,8 8,4 1,9 
Чарівний 11,2 51,8 3,1 10,8 2,1 
Казковий 10,4 53,8 3,3 11,1 2,1 
Селеніт 10,8 54,4 3,8 11,5 2,1 
Командор 11,3 53,8 3,3 10,3 1,8 
Еней 11,2 52,5 3,3 9,8 2,3 
Вакула 9,2 55,0 3,7 10,7 2,6 
Гелі ос 9,5 55,7 3,7 11,8 1,8 
Палідум 107 8,7 55,0 3,4 9,9 2,6 
Целінка 9,7 55,0 2,5 10,2 2,2 
Невада 11,5 57,0 3,0 10,4 2,5 
Мішка 11,1 56,3 3,2 10,2 2,2 
Жозефін 11,3 54,4 2,7 10,6 2,7 
Тюрінгія 11,0 53,1 3,2 10,5 2,5 
Філадельфія 11,3 54,4 4,2 8,6 2,3 
Анабель 10,8 55,0 2,9 12,7 2,5 
Андрієн 11,8 55,7 2,9 8,8 2,0 
Пасадена 11,5 55,0 2,9 11,3 2,6 
Роланд 11,3 52,7 3,1 8,8 2,6 
Пеяс 10,9 50,6 2,4 9,9 2,5 
Толар 11,8 53,8 2,5 11,8 2,4 
Скарлет 10,1 53,1 3,0 9,7 2,5 
Європрестиж 11,1 55,0 2,7 10,9 2,3 
Мадонна 10,7 55,7 2,9 11,1 2,6 
Середнє 10,9 53,9 3,1 10,4 2,26 
sx 0,15 0,31 0,07 0,18 0,058 

ТАБЛИЦЯ 3 . БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ ЯРОГО ЯЧ-
МЕНЮ (2008 Р.) 

Сорти Білок, 
% 

Крохмаль, 
% 

α-амілаза, 
мг/г за 30 хв. 

β-амілаза, 
мг/г за 30 хв. 

Каталаза, 
Од/мл 

Пивоварні сорти 
Чарівний  10,4   52,5  110,6  543,9  1,43 
Казковий  10,4   52,1  133,4  284,7  1,40 
Селеніт  10,6  51,7  147,6  543,9  1,50 
Вакула  9,2  52,5  178,9  300,6   1,38 
Гелі ос  9,4  52,2  110,6  328,0  1,40 
Всесвіт  11,0  53,0  178,9  146,1  1,86 
Святого  10,4   52,8  213,3  659,7  1,71 
Цезар  10,8  52,7   314,0  159,7  1,88 
Henley  10,4   53,4  213,3  309,3  1,89 
Целінка  10,2  52,7  123,9  417,1  1,46 
Невада  11,2   52,2  222,2  411,0  2,04 
Мішка  11,0  52,6  150,7  581,9  1,56  
Жозефін  11,3  51,5  198,5  609,0  2,07 
Тюрінгія  11,3  52,4  144,5  365,8  1,85  
Філадельфія  11,1  52,7  127,6  987,4  1,86 
Анабель  11,4  52,0  166,7  343,6  1,57 
Данута  11,0  52,2   184,5  338,1  1,76 
Бонер  11,6  52,6  185,9  663,7  1,84 
Пеяс  11,8  51,6  185,9  860,0  1,89 
Толар  11,5   51,9  73,1  864,4   2,01 
Скарлет  10,5  52,5  148,4  331,1   1,50  
Лінус  11,1  51,7  185,9  823,0  1,89 
Мадонна  11,3  52,5   66,7  501,4  1,93 
Середнє  10,8  52,3  163,7   494,49  1,72 
sx  0,13  0,098  11,12  48,3  0,047 
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ТАБЛИЦЯ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ 2009 
РОКУ ВИРОЩУВАННЯ ЗА БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ, ЩО 
ВПЛИВАЮТЬ НА ПИВОВАРНІ ВЛАСТИВОСТІ ЯЧМЕНЮ 

Сорт Походження Білок,% 
Nx6,25 на а.с.р. 

Крохмаль, 
% на а.с.р. Таніни,% 

Чудовий  10,8+0,07 54,6+0,95 4,4 
Оболонь  9,78+0,08 53,7+0,87 4,1+0,05 

Командор  11,0+0,06 54,4+0,91 4,9+0,04 
Геліос  9,32+0,05 56,6+0,79 3,8+0,05 

Святогор  11,54+0,1 54,0+0,65 4,8+0,06 
 Галактік  10,17+0,08 54,0+0,89 3,7+0,05 

Вакула  7,65+0,07  60,5+0,99 4,6+0,08 
Чарівний  10,48+0,08 55,6+0,89 4,8+0,04 

Еней  11,49+0,09 56,3+0,78 5,5+0,06 
Селеніт  9,25+0,05 58,1+1,1 3,7+0,04 
Всесвіт ДСВ 10,75+0,06 55,3+0,93 3,4+0,03 
Цезарь Миронівка 11,94+0,09 59,1+0,98 3,9+0,05 
Целінка Франція 10,6+0,08 53,2+0,79 4,6+0,07 
Хенлей -//- 10,4+0,06 56,8+0,81 4,7+0,06 
Мішка -//- 10,22+0,07 55,8+0,74 4,0+0,04 

Жозефін -//- 12,03+0,09 54,05+0,82 3,8+0,03 
Тюрінгія Німеччина 9,78+0,06 58,2+1,1 4,3+0,05 

Філадельфія -//- 10,81+0,08 59,3+0,98 5,4+0,06 
Скарлет -//- 11,49+0,09 56,2+0,86 4,0+0,03 
Боннер Нідерланди 11,48+0,08 53,1+0,75 4,7+0,05 
Андрієн -//- 11,56+0,07 55,1+0,67 4,1+0,03 

Лінус Данія 8,83+0,05 55,6+0,89 4,0+0,04 
Мадона Чехія 9,82+0,06 54,2+0,81 4,7+0,05 

 ТАБЛИЦЯ 5. ВМІСТ Β-ГЛЮКАНІВ В ЗЕРНІ СОРТІВ ЯРОГО ЯЧМЕ-
НЮ 2005 ТА 2009 РОКУ ВИРОЩУВАННЯ  

Сорт Рік вирощування Вміст β-глюканів, % на а.с.р. 

Вакула 2005 2,035+0,001 
Вакула 2009 1,930+0,0009 
Мадона 2005 2,668+0,0009 
Мадона 2009 2,057+0,001 

Водограй 2005 2,834+0,001 
Водограй 2009 2,730+0,002 

Адапт 2005 3,032+0,001 
Адапт 2009 2,942+0,0009 

Андрієн 2005 3,150+0,005 
Андрієн 2009 3,138+0,003 
Скарлет 2005 3,346+0,004 
Скарлет 2009 2,770+ 0,002 

  

ТАБЛИЦЯ 6. ЗМІНА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ 
ПИВОВАРНІ ВЛАСТИВОСТІ ЯЧМЕНЮ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОКУ 
ВИРОЩУВАННЯ 

Показники 1999 
n=21 

2000 
n=21 

2006 
n=29 

2007 
n=33 

2008 
n=50 

Білок % 11,3 11,2 10,9 10,7 11,8 
Min 9,5 9,3 8,7 9,2 10,3 
max 13,4 12,6 12,5 11,8 12,8 
Крохмаль % 53,6 47,9 53,9 51,9 50,8 
Min 50,0 47,0 50,6 50,4 47,2 
max 57,6 51,8 57,0 52,7 54,0 
Таніни% 1,88 2,39 3,1 3,2 2,79 
Min 1,43 1,94 2,4 2,96 2,4 

Показники 1999 
n=21 

2000 
n=21 

2006 
n=29 

2007 
n=33 

2008 
n=50 

max 2,55 3,06 3,7 3,44 3,57 

Каталаза% - - 2,26 1,63 1,46 

Min - - 1,4 1,2 0,93 

max - - 2,1 2,07 1,77 

α-амілаза мг/г 30’ - - - 150,4 113,0 

Min - - - 66,1 31,3 

max - - - 198,5 334,4 

β-амілаза мг/г 30’ - - - 557,4 478,1 

Min - - - 146,1 156,0 

max - - - 1115,0 1247,3 

ТАБЛИЦЯ 7. ВПЛИВ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ НА ВМІСТ БІЛКА ТА 
РІЗНІ ЗА МОЛЕКУЛЯРНИМИ МАСАМИ ФРАКЦІЇ БІЛКА В ЗЕРНІ ПИ-
ВОВАРНИХ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ 

Розподіл білків за молекул. масою, % Сорти 
1999 рік 2000 рік 

№ група Білок 
% 

67,0 
кД 

45,0 
кД 

25,0 
кД 

12,7 
кД 

<12,7 
кД 

Білок 
% 

67,0 
кД 

45,0 
кД 

25,0 
кД 

12,7 
кД 

<12,7 
кД 

1 
Високо- 
білкові 

13,0 28,2 14,4 15,0 13,6 28,8 12,2 28,2 14,2 15,0 13,9 28,7 

2 
Серед-

ньо- 
білкові 

11,1 29,4 13,6 15,0 12,1 29,3 11,1 29,6 13,8 15,6 12,6 29,4 

3 
Низько- 
білкові 

9,8 27,1 13,4 15,9 11,6 32,0 10,5 26,8 13,8 15,8 11,7 32,4 

 ТАБЛИЦЯ 8. CПІВВІДНОШЕННЯ ФРАКЦІЙ БІЛКА (< 12,7 / 12,7) В 
ЗЕРНІ ПИВОВАРНИХ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ 

Cпіввідношення фракцій білка  (< 12,7 / 12,7) Сорти 
1999 рік 2000 рік 

1 Високобілкові 2,12 2,06 

2 Середньобілкові 2,42 2,33 

3 Низькобілкові 2,76 2,77 
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Ю.І.Буряк, к.с.-г.н.; Ю.Є.Огурцов, к.с.-г.н. 

ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ім.В.Я.Юр’єва НААНУ 

ТРАВМУВАННЯ НАСІННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР ТА              
СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ЙОГО НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 
Виконання завдань розвитку сільського господарства у галузі 

рослинництва великою мірою залежить від уміння вирощувати доб-
роякісне насіння, правильно його зберігати і використовувати. Можна 
виконати всі агротехнічні заходи – від основного обробітку ґрунту до 
збирання урожаю, але якщо насіння було погане, бажаного результа-
ту, навіть у сприятливі роки, не отримати. 

Аналіз стану насінництва в Харківській області свідчить про по-
зитивну динаміку розвитку галузі – збільшилися обсяги виробництва 
насіння, поліпшився його сортовий і репродукційний склад. Проте ни-
зка питань повсякденної практики насінницьких і інших господарств 
ще потребує вирішення. 

Так, великою проблемою залишається травмування насіння. За 
даними науково-дослідних установ, у господарствах Лісостепу Украї-
ни травмування насіння наразі становить у середньому 50-60, а інко-
ли – 70-90%. Якщо врахувати, що кожен відсоток травм у посівному 
матеріалі зменшує врожайність на 4-6 і до 10 кг/га, то стає очевидним, 
який великий недобір врожаю спричиняє травмування насіння. Отже, 
проблема зменшення травмування і здійснення заходів щодо зни-
ження негативного впливу травм на посівні якості і врожайні власти-
вості насіння набуває особливого значення у насінництві всіх сільсь-
когосподарських культур. 

Важливим резервом поліпшення посівних якостей і урожайних 
властивостей насіння є його правильна післязбиральна обробка, 
зберігання і передпосівна обробка засобами захисту та стимуляції 
розвитку рослин.  

ПРИЧИНИ  ТРАВМУВАННЯ  НАСІННЯ  ТА  
СПОСОБИ  ЙОГО  ВИЗНАЧЕННЯ  

Насіння – це складні живі системи, посівні якості і урожай-
ні властивості яких обумовлюються багатьма факторами і то-
му потребує до себе особливого ставлення з боку агрономіч-
ної служби. Так, за агротехнічними вимогами, дроблення на-
сіннєвого зерна не повинно перевищувати 1%. Проте в біль-
шості випадків воно складає 2-10%. 

З ростом відсотка дроблення збільшується і кількість на-
сіння з мікротравмами, яке створює велику проблему у насін-
ництві багатьох сільськогосподарських культур. Насіння з мік-
ротравмами практично не можна відокремити на очисних і 
сортувальних машинах. На це не завжди звертають увагу аг-
рономи-насінняри з тієї причини, що у посівного матеріалу з 
мікротравмами одразу після збирання лабораторна схожість 
відносно висока. 

При збиранні і післязбиральній обробці насіннєвого зерна 
необхідно враховувати специфіку окремих культур і навіть 
сортів, пов’язану із станом насіння, їх фізичними властивос-
тями і морфолого-анатомічними властивостями. 

Важливе значення має морфологія і структура оболонок 
насінини – насіння з опуклим зародком завжди пошкоджуєть-
ся сильніше. Так, наприклад, зернівка жита має випуклий за-
родок, тонкі покривні тканини і тому у 2-3 рази сильніше тра-
вмується, ніж зернівка озимої м’якої пшениці, яка має грубіші 
покриви і утоплений в ендосперм зародок. Зернівка твердої 
пшениці має менш захищений зародок, скловидну структуру 
ендосперму, менш щільні оболонки і тому для неї характерна 
висока ступінь травмування – відколи, розколи, дроблення. 
Насіння плівчастих культур (просо, гречка та ін.) легко обру-
шується, після чого травмуються і інші частини насінини. Зер-
на кукурудзи травмуються в сильній мірі: пошкоджується ен-
досперм (особливо у зубовидних), з’являються тріщини і т.д. 

Дуже легко травмується насіння зернобобових культур і 
через це стає некондиційним. 

Великий вплив на травмування насіння має їх вологість. 
Встановлено, що насіння як з низькою вологістю, так із висо-
кою легко пошкоджується, тому збирати насіння треба при 
оптимальній вологості, величина якої залежить від зони і 
культури (для зернових вона в межах 12-20%). 

На міцність зернівки впливає і температура. Встановлено, 
що міцність зернівки із зниженням температури зменшується і 
вона стає більш крихкою. При температурі нижче нуля зерно 
стає ламким. Обробка узимку призводить до значного трав-
мування насіння і погіршення його посівних властивостей. 
Сортування пшениці при мінусовій температурі збільшує тра-

вмування на 50%, жита – на 40%, а схожість знижується, в 
середньому, на 20%. 

Безпосередньою причиною травмування насіння є збира-
льні, очисні і сортувальні машини, транспортери всіх видів і 
сушка. Проведений аналіз дає підстави зробити висновок, що 
в середньому 70% насіння травмується комбайном, до 25% - 
навантажувально-розвантажувальними й очисними машина-
ми і 5% - в природних умовах. 

Фактори, які спричиняють травмування насіння, настільки 
різноманітні, що всі їх врахувати неможливо і травмування є 
неминучим. Але знання цих факторів і постійна до них увага 
дозволяють значно знизити ступінь травмування. 

ПРИЧИНИ  ТРАВМУВАННЯ  НАСІННЯ  ПРИ  
ЗБИРАННІ  УРОЖАЮ  (ЗА  А .Н .  ПУГАЧОВИМ ,  

1976): 
1. Властивості хлібної маси – культура, сорт, урожайність, 

співвідношення зерна і соломи, вологість, розмір зерна, маса 
1000 насінин, забур’яненість стеблостою, фаза стиглості і 
спосіб збирання 

2. Технологічні регулювання молотильного пристрою та ін-
ших робочих органів молотарки – частота обертання бараба-
на, молотильні зазори, регулювання очистки, шнеків, елева-
торів. 

3. Режим роботи молотильного пристрою та інших робочих 
органів молотарки – величина подачі вороху в молотарку, 
розташування колосся в хлібній масі, рівномірність подачі зе-
рнової маси, рівномірність подачі вороху по довжині барабана 
та ін. 

4. Конструктивні особливості молотильного барабана – тип 
(бильний, штифтовий та ін.), параметри барабана (кількість, 
діаметр і т.д.), конструкція бил (їх кількість, спрямування ри-
фів і т.д.), конструкція підбарабанника (кут обхвату барабана і 
т.д.), матеріал робочих органів та ін. 

5. Технічний стан робочих органів молотарки – спрацювання 
бичів, спрацювання і вигин планок підбарабанника, технічний 
стан шнеків і елеваторів. 

6. Майстерність комбайнера – стаж, знання, увага. 
Післязбиральні обробки насіння – очистка, сортування, 

сушіння, а також транспортування спричиняють подальше 
збільшення травмування насіння і часто дуже значне. За-
вдання післязбиральної обробки – відібрати найбільш життє-
здатне насіння, знайти шляхи покращання його якості. Щоб 
довести насіння до високих посівних кондицій, дуже часто го-
сподарства декілька разів перепускають зернову масу через 
сортувальні машини. Проте встановлено, що один пропуск 
через навантажувач травмує від 2 до 9% насіння, через ОВП-
20 і ОВС-25 - від 3 до 8%, а через ОС-4,5М і СМ-4 – від 2 до 
7%. Після таких обробок загальне травмування насіння може 
досягати 100%. Лабораторна схожість такого насіння може 
бути на прийнятному рівні, однак польова схожість може зни-
зитися до 40% 

Травмоване насіння має знижену енергію проростання і 
схожість (особливо польову), різко знижену силу росту. Ріст і 
розвиток рослин з такого насіння значно погіршується. Все це 
зумовлює зниження урожаю. Небезпека травмування підси-
люється тим, що його дія не завжди проявляється зразу і бі-
льшою частиною має прихований характер, внаслідок чого 
припускають інші причини зниження врожаю. За даними ІР ім. 
В.Я. Юр’єва, при висіванні травмованого насіння урожай ози-
мих культур знижується в середньому на 0,35 т/га, ярих куль-
тур – на 0,64 т/га, а кукурудзи – на 0,64 – 0,73 т/га. 

Існує багато способів визначення травмування насіння, 
призначених для різних культур і різних цілей. Найбільш при-
йнятний для практичного застосування – метод перегляду на-
сіння через лупу при 2-5 разовому збільшенні. Щоб полегши-
ти перегляд насіння його зафарбовують аниліновими барвни-
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ками, індиго-карміном тощо, для того щоб місця травм чітко 
означилися. 

Спосіб визначення ступеню травмування зер-
на: З бункеру набирають зерно у сірниковий коробок і підра-
ховують кількість обрушених і дроблених зернин. Якщо у про-
бі виявлено не більше 2 пошкоджених зерен, то травмування 
вважають незначним; якщо 3-5 – малим; 6-8 – середнім; бі-
льше 8 – великим. 
ЕКСПРЕС-МЕТОД  ВИЗНАЧЕННЯ  МАКРОТРАВМ  
ЗЕРНОБОБОВИХ  КУЛЬТУР  (ГОРОХ ,  СОЯ)  (ЗА  

МАТЮЩЕНКО  Л .В . ): 
Відраховують 400 зерен і поміщають їх у воду на 10-12 

хвилин. Насіння з макротравмами, у котрого порушена ціліс-
ність оболонки і сім’ядолей, сильно набрякає і візуально ви-
різняється в пробі. Кількість його, розділена на чотири, пока-
зує вміст зерен з макротравмами у відсотках. 

Насіння з мікротравмами після замочування має зморш-
кувату оболонку і типи травм визначають звичайним спосо-
бом. 

ЗАХОДИ  ПО  ЗНИЖЕННЮ  ТРАВМУВАННЯ  
НАСІННЯ  ТА  УСУНЕННЯ  ЙОГО  НЕГАТИВНИХ  

НАСЛІДКІВ  
Всі заходи можна звести здебільшого до агротехнічних та 

технологічних. 
Комплекс агротехнічних заходів слід спрямувати на 

одержання дружних сходів, вирівняного, чистого від бур’янів 
стеблостою, комплексний захист від хвороб і шкідників. 

Обов’язковою є передпосівна обробка насіння захисними 
препаратами, бажано за методом інкрустування. Травмоване 
насіння необхідно висівати лише в оптимальні строки, щоб 
створити максимально сприятливі умови до його проростан-
ня. 

ТЕХНОЛОГІЧНІ  ЗАХОДИ :  
Оптимальний строк збирання. Дозрівання насіння 

різних сільськогосподарських культур має свої особливості. 
Так, особливістю проса є неодночасне дозрівання насіння у 
волоті. Зазвичай, коли насіння, яке розташоване у верхній ча-
стині волоті, досягає повної зрілості, то у середній частині на-
сіння знаходиться у восковій, а у нижній – лише вступають у 
фазу молочної стиглості. До того ж, схильність до обсипання, 
висока вологість стебел і листя при вже дозрілому насінні є 
факторами, які ускладнюють визначення строку збирання 
проса. 

На рослинах гречки в період дозрівання можна побачити 
не лише дозріле насіння, але й квітки. Дозрівання коробочок 
триває 5-10 днів (від початку до повної стиглості). Надхо-
дження пластичних речовин у коробочки гречки триває до на-
стання вологості близької до 35%. 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В ПЕРІОД 
ДОЗРІВАННЯ 

Культура Стиглість Період стиглості Вологість насіння,% 
Початок 40-36 
Середина 35-25 Воскова 
Кінець 24-21 
Початок 20-18 

Зернові колосові 

Повна 
Кінець 17 і нижче 
Початок 34-25 Жовта 
Кінець 24-20 
Початок 19-15 

Горох 

Повна 
Кінець 14 і нижче 

Для сої ознаками дозрівання є пожовтіння і опадання лис-
тя, побуріння стебел і бобів. Дозрілі боби не розкриваються, 
насіння набирає властивого сорту кольору і стає твердим. 

У соняшнику дозрівання насіння характеризується зміною 
забарвлення рослин. Починати збирання слід, коли у посіві 
залишається 12-15% рослин з жовтими і жовто-бурими коши-
ками, а решта – бурі і сухі. 

Люцерну і конюшину вважають дозрілими при побурінні 
90-95%, а еспарцет – 50% бобів. 

Насіння багаторічних злакових трав сильно обсипається, 
що при помилці у визначенні фази зрілості на 2-3 дні призво-
дить до втрати більше половини врожаю. Щоб правильно ви-
значити початок збирання, потрібно точно встановити фазу 
розвитку насіння. 

Визначити час початку однофазного збирання нескладно: 
настала повна стиглість (вологість насіння 16-18%) – можна 
розпочинати. При збиранні двохфазним (роздільним) спосо-

бом передчасне скошування у валки призводить до одержан-
ня щуплого насіння і недобору врожаю, а запізніле – супрово-
джується великими втратами і погіршенням якості насіння. 

Фазу стиглості визначають за різними методами: за воло-
гістю насіння, за зовнішніми ознаками рослин і насіння та за 
консистенцією останнього, за кількістю дозрілого насіння то-
що. Надійним методом визначення оптимального строку зби-
рання врожаю роздільним способом є використання барвника 
еозину, здатного проникати в недозрілий колос з поживними 
речовинами із рослин в зерно. Щойно зрізані колоски з стеб-
лом довжиною 10-15 см занурюють в 1%-й розчин барвника 
(10 г еозину на 1 л води). Колоски, в які доступ поживних ре-
човин ще продовжується, через 2,5 – 3 години зафарбуються 
в червоний колір. При підігріві води розчину до 40-50о С цей 
процес настає через 15-20 хвилин. Розчин барвника можна 
використовувати для трьох-чотирьох визначень. Якщо доступ 
поживних речовин припиняється, колос не зафарбовується. 
Це і служить сигналом до початку роздільного збирання пше-
ниці озимої (фаза – середина воскової стиглості, вологість 
зерна – 32 – 27%). 

На насінницьких посівах роздільне збирання слід почина-
ти не раніше, ніж через 2-3 дні після припинення зафарбову-
вання. Це буде відповідати кінцю воскової стиглості (вологість 
зерна – 27 – 22%), при якій формується насіння з високими 
посівними якостями і урожайними властивостями, здатне за-
безпечувати прибавку урожаю в потомстві, порівнюючи з на-
сінням більш ранніх строків збирання  на 0,2-0,4 т/га. 

Для зернових культур мінімум пошкоджень насіння спо-
стерігається при вологості 17-19%, для гороху, вики, сої, ква-
солі – 16-17%, для качанів кукурудзи – 11-23%. Кращим стро-
ком для скошування пшениці і жита є кінець воскової стиглос-
ті. Горох скошують, коли на рослині пожовтіє 50-70% бобів, 
просо і гречку – при дозріванні 75-80% насіння на рослині. 
Насінницькі посіви соняшнику обробляють десикантами при 
повному пожовтінні кошиків і вологості насіння 25-28%, а зби-
рають при вологості насіння 7-8% (без застосування десикан-
тів також). 

ОПТИМАЛЬНИЙ  СПОСІБ  ЗБИРАННЯ   
При двохфазному збиранні насіння, як правило, травму-

ється менше, ніж при однофазному, проте у дощові роки 
більш високоякісне насіння одержують при прямому комбай-
нуванні. 

При застосуванні роздільного способу збирання слід ви-
користовувати жниварки, що укладають не масивні валки і на 
висоті зрізу мінімум 15 см. 

Висоту зрізу зернових колосових культур встановлюють 
залежно від густоти і висоти рослин. 
2. ОПТИМАЛЬНА ВИСОТА ЗРІЗУ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР, СМ 

Довжина стебел, см Кількість стебел, 
шт./м2 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 Понад 120 

300-400 15 15 17 18 22 25 
401-500 15 17 18 20 22 25 
501-600 15 18 20 22 23 25 
601-700 18 18 20 23 25 27 

Понад 700 18 18 22 25 27 27 
Зернобобові культури що вилягають (горох, вика), а також 

культури з низьким розміщенням бобів (соя, квасоля) скошу-
ють на висоті 5-8 см. 

Висота зрізу проса – 12-18 см, гречки – 15-20 см. 
При збиранні соняшнику висоту зрізу встановлюють на 10-

20 см нижче рівня найбільш нахилених кошиків. 
Правильний вибір типу комбайна для насінницьких посі-

вів: двохбарабанні комбайни завжди менше травмують насін-
ня, ніж однобарабанні. 

Правильний режим роботи комбайна при оптимальному 
регулюванні робочих органів. Залежно від стану стеблостою 
рекомендується наступна швидкість обертання барабана 
(об/хв.): 

• пшениця і овес - 1000-1200 
• жито і ячмінь - 900-1000 
• просо - 700-850 
• гречка - 500-600 
• горох та інші зернобобові -400-500 

Слід використовувати можливість подвійного обмолоту на 
однобарабанних комбайнах. Перший раз хлібну масу обмо-
лочують на м'якому режимі при малій частоті обертання ба-
рабана і великому зазорі між барабаном і підбарабанником. 
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Віддаль між бичами і кликами підбарабанника встановлюють 
таким чином, щоб із хлібної маси вимолочувалось 60-80% зе-
рен; 

При використанні двобарабанних комбайнів типу СКД-6, 
частоту обертання першого барабана молотарки слід змен-
шити на 200-300 об./хв. в порівнянні з другим (1000-1200 
об./хв.). Віддаль між першими барабаном і підбарабанником 
на 3-4 мм більша, ніж між другим барабаном і деком. Віддаль 
між барабаном і підбарабанником встановлюється при зби-
ранні на першому молотильному апараті в прийомі 24 мм, а 
на виході – 6 мм. При збиранні сухого зерна ці величини слід 
дещо збільшити, а вологого – зменшити. Розміри необхідно 
регулювати також і протягом доби, при підвищеній вологості 
зранку її слід зменшити, а при підсиханні – збільшити. У дру-
гого молотильного апарату зазори в прийомі складають 16 
мм, на виході – 4 мм. Регулювання величини подачі рослин-
ної маси в молотильний апарат при обмолоті здійснюють 
шляхом зміни швидкості руху комбайна. 

Регулювання молотильних зазорів треба проводити кілька 
разів протягом доби: вранці, коли хлібна маса має підвищену 
вологість, зазор зменшують; о 10-12 годині - збільшують: о 14-
15 годині - збільшують повторно, а о 17-18 годині – зменшу-
ють. Залежно від зони і конкретних метеорологічних умов цей 
час може змінюватися. 

Застосування оптимальних технологічних регулювань мо-
лотарок дозволяє зменшити в 5-10 разів втрати зерна і меха-
нічне травмування насіння.  

Технологічні регулювання деяких сучасних комбайнів при 
збиранні основних сільськогосподарських культур наведені у 
додатках 1-8. 

При кожному регулюванні комбайна необхідно контролю-
вати ступінь травмування насіння. Зазвичай орієнтуються по 
кількості дробленого зерна. 

Для зменшення пошкодження насіння в польових умовах 
хлібними жуками і клопами-черепашками на насінницьких по-
сівах слід обов’язково застосовувати інсектициди в рекомен-
дованих дозах. 

При очищенні і сортуванні насіння потрібно жорстко до-
тримуватися технологічних режимів: 

• - не допускати перевищення швидкості руху робочих орга-
нів (що часто роблять у гонитві за продуктивністю); 

• - максимально скоротити транспортувальну систему – осо-
бливо сильно травмують насіння норії (до 70% всіх транспор-
тних травм), зернопульти і зернонавантажувачі; 

• - не допускати падіння зерна з великої висоти; 
• - не допускати збільшення кількості пропусків зерна через 

зерноочисні машини, правильно добирати потрібні решета і 
т.д. 

СУШІННЯ  НАСІННЯ :  
Додаткове травмування насіння у вигляді тріщин і змор-

шок відбувається під час сушіння від контактів з робочими ор-
ганами і впливу теплоносія за рахунок зміни вологості. Особ-
ливо легко травмується при сушінні насіння кукурудзи, соня-
шнику і зернобобових. 

Протягом сушіння слід жорстко дотримуватись встанов-
лених режимів. Допускається нерівномірність нагрівання зер-
на в межах 3-40С, нерівномірність сушіння ± 1°С, відносна во-
логість відпрацьованого теплоносія 65-75%. 

Не можна перевищувати температуру зовнішнього повітря 
більш, ніж на 10-15°С. Зниження вологості за одне прохо-
дження зернової маси не повинно перевищувати для бобо-
вих, круп’яних і кукурудзи – 3-4%. 

Проведення протягом періоду збирання і підготовки насін-
ня до посіву внутрішньогосподарського контролю за його якіс-
тю з визначенням відсотка дроблення, рівня і типу травму-
вання дозволяє навіть на існуючій техніці в багатьох випадках 
знизити дроблення до 0,4-1,0%, а  травмування – до 20-25%. 
3. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ 
ПІСЛЯЗБИРАЛЬНІЙ ОБРОБЦІ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ, 
КРУП’ЯНИХ, ЗЕРНОБОБОВИХ І ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 
Найменуван-
ня операцій Вимоги до проведення технологічних операцій 

Попереднє 
очищення 

Очищенню підлягає насінний ворох вологістю не більше 40% і з 
вмістом бур’янистої домішки не більше 20%, в т.ч. соломистої – не 
більше 5%. Ворох розділяють на дві фракції: зерно і відходи. З во-
роху виділяють не менше 50% бур’янистих домішок.. В насінні не 
повинно бути більше 0,2% соломистих домішок довжиною до 50 мм, 

Найменуван-
ня операцій Вимоги до проведення технологічних операцій 

вміст повноцінного насіння у полові не повинно перевищувати 
0,05% від їх маси у вихідному матеріалі, Вміст соломистих домішок 
довжиною понад 50 мм в зерні не допускається. 

Тимчасове 
зберігання, 
активне ве-
нтилювання  

Тимчасовому зберіганню піддають насінний ворох вологістю до 30% 
з вмістом домішок соломи з довжиною не більше 50 мм до 0,2%. 
Використання для вентилювання повітря, що вже пройшло через 
шар насіння що вентилюється, не допускається. Насіння з вологістю 
до 24% при вентилюванні атмосферним повітрям має зберігатися 
не більше двох діб, при більшій вологості їх продувають повітрям з 
температурою на 5-10°С вищою, ніж довкілля, і періодично перемі-
щають з бункера в бункер, при цьому за один пропуск дроблення 
насіння не повинне перевищувати 0,2%. 

Сушіння В сушарках сушать зерно вологістю до 30% і з вмістом домішок до 
2% при їх довжині до 50 мм. Температуру нагрівання насіння під час 
сушіння вибирають залежно від їх виду і початкової вологості.. Піс-
ля сушки насіння слід охолодити до температури не більше +25°С, 
а при температурі зовнішнього повітря вище +15°С – до температу-
ри, що перевищує температуру останнього не більш, ніж на 10°С. 
Дроблення насіння не повинно перевищувати 0,25%. 

Первинна 
очистка 

Первинній очистці піддають насіння вологістю не більше 18% і з 
вмістом бур’янистих домішок не більше 8%, при цьому вихідний ма-
теріал розділяють на три фракції: насіння, фуражні відходи крупні, 
легкі і мілкі домішки. Вміст повноцінного насіння в фуражних відхо-
дах, крупних і легких домішках не повинен перевищувати 1,5, а в 
мілких домішках – 0,05% від маси повноцінного насіння в вихідному 
матеріалі. 

Триєруван-
ня  

Насіннєвий матеріал після первинної очистки при триєруванні роз-
діляіють на розділяють на дві або три фракції, в залежності від вмі-
сту в ньому довгих і коротких домішок. 
Вміст повноцінного насіння в відходах не повинно перевищувати 
3% від їх маси у вихідному матеріалі. 

Вторинна 
очистка 

Вторинній очистці піддають насіннєвий матеріал з вологістю до 18% 
і вмістом домішок до 8%, в т.ч. бур’янистих – до 3%, при цьому ви-
хідний матеріал розділяють на чотири фракції: насіння, фуражні 
відходи, повітряні відходи, крупні домішки і мілкі. 
Насіння після очистки не повинно мати домішок більше 1%, в т.ч. не 
більше 10 насінин других рослин на 1 кг маси, окрім випадків засмі-
чення їх домішками, для видалення котрих потрібна спеціальна об-
робка. 
Вміст повноцінного насіння в повітряних відходах, крупних і мілких 
домішках не  повинно перевищувати 1% від їх маси у вихідному ма-
теріалі. 

4. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ 
ПІСЛЯЗБИРАЛЬНІЙ ОБРОБЦІ НАСІННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ 
Найменуван-
ня операцій Вимоги до проведення технологічних операцій 

Тимчасове 
зберігання і 
підсушуван-

ня 

На тимчасове зберігання надходить ворох насіння багаторічних 
трав будь-якої вологості і забур’яненості. Вологий ворох приймають 
на майданчики, які вентилюються і забезпечують його підсушку і 
збереження до основної обробки. Нерівномірність укладки вороха в 
шарі за товщиною не повинна перевищувати 10%. Зовнішнє повітря 
для підсушки вороха слід підігрівати не більш, ніж на 10°С. 
Безпечний строк зберігання вороха з вологістю до 20% при його ак-
тивному вентилюванні зовнішнім повітрям з температурою 15-20°С 
складає два тижні, а з вологістю більше 24% за тих же умов – один 
тиждень. 

Попередня 
очистка 

Очищувати насінний ворох рекомендується при вологості не більше 
15%. В процесі попередньої очистки ворох розділяють на дві фрак-
ції: насіння і полову. При цьому має бути виділено не менше 50% 
соломистих домішок, в т.ч. не менше 90% домішок довжиною понад 
20 мм. Вміст повноцінного насіння в відходах за масою не повинен 
перевищувати 1% від їх маси у воросі. При необхідності  сход з 
верхніх решіт машини попередньої очистки спрямовують на коню-
шинотертку. 

Сушка на-
сіння 

Насіння злакових трав слід висушувати до вологості 15, а бобових – 
до 13%. Висушування насіння до кондиційної вологості має бути в 
потоці, при цьому необхідно стежити за температурою, щоб не зни-
зити їх енергію проростання і схожість. 
Після сушки насіння слід охолодити до температури не більше 
+25°С, а при температурі зовнішнього повітря вище +15°С – до те-
мператури, що перевищує температуру останнього не більш, ніж на 
10°С. Дроблення насіння під час сушки не повинно перевищувати 
0,5%, а обрушення плівчастих видів насіння – не більше 5%. 

Основна 
очистка 

При основній очистці насіння необхідно розділити на очищені, об-
меженої придатності і непридатні відходи. Основна очистка вклю-
чає первинну і вторинну обробки насіння на повітряно-решітних 
машинах, а також триєрування. Втрати насіння у відходи при осно-
вній обробці не повинні перевищувати 10%, якщо в них відсутні 
важковідокремлювані домішки. 

Додаткова 
очистка 

Додатково насіння очищають на пневматичному сортувальному 
столі, електромагнітній насіннєочисній машині, при цьому втрати 
насіння основної культури не повинні перевищувати 10%. 

ЗБЕРІГАННЯ  НАСІННЯ  
Фактори, що впливають на збереження насіння. На збері-

гання слід закладати сухе виповнене насіння, оскільки щупле 
насіння зберігається гірше. Особливої уваги потребує насіння, 
яке збирали у дощову погоду, а також у морозну (частіше ку-
курудза) - у такого насіння пошкоджується оболонка. Небажа-
ними є і інші види травмування насіння (механічне і шкідники) 
– воно утричі сильніше дихає, ніж ціле, що створює умови для 
самозігрівання і активної діяльності мікроорганізмів. У пода-
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льшому вирішальними факторами зберігання насіння є воло-
гість насіння і температура. 

В процесі дихання насіння виділяє воду, вуглекислий газ і 
значну кількість тепла, проте у сухому середовищі цей процес 
протікає повільно і не загрожує зберіганню. Критична воло-
гість для насіння пшениці, жита, ячменю становить 14,5-
15,5%, для кукурудзи – 13-14%, проса – 12-13%, соняшнику – 
7-9%. Якщо ж вологість перевищує критичний поріг, за яким 
починається активна фізіологічна діяльність, то з’являється 
вільна вода, котра активізує діяльність ферментної системи. 
В обмін вступає крохмаль, а потім і білкові сполуки, дихання 
посилюється, життя насіння все більше активізується і воно 
може набрякнути. 

Негативно впливають на зберігання часті коливання воло-
гості насіння, зумовлені змінами вологості повітря. Напри-
клад, при відносній вологості зовнішнього повітря 80% рівно-
важна вологість для насіння пшениці становитиме 16,7%, для 
жита – 17,5%, а при 90% вона відповідно підвищиться до 20,4 
і 21,6%. 

Дуже небезпечними в цих умовах є плісняві гриби, котрі 
можуть розмножуватися при вологості зерна 15-16%. Оскільки 
зародок завжди має більшу вологість, ніж насінина в цілому, 
то вони розвиваються перш за все на зародку. Їхні гіфи про-
никають у тканини зародка і насінина втрачає схожість. Тому, 
щоб уникнути ураження насіння грибами, зберігати його треба 
при вологості що нижче критичної на 3-4%, а для олійних 
культур – на 2-3%. За даними Д Харингтона, у насінні з воло-
гістю нижче 12% не розвиваються хвороби, а нижче 9% не 
з’являються і шкідники. 

Життєдіяльність насіння залежить також і від температури 
середовища: чим вища температура, тим інтенсивніше ди-
хання. Встановлено, що з підвищенням температури на 10º 
дихання посилюється в 2-3 рази, якщо вологість вище крити-
чної. При низькій вологості дихання насіння мало залежить 
від температури.  

В умовах сухого клімату при зберіганні насіння з вологістю 
9,5-11,5% схожість насіння понад 90% зберігається у пшениці 
і ячменю 12 років, у вівса – 13, кукурудзи – 9, жита і проса – 5 
років. В умовах вологого клімату ці строки різко скорочуються: 
у ячменя – до 4, пшениці – до 3 років і т.д. В оптимальних 
умовах насіння зберігає свої кондиції близько 15 років. 

Насіння потребує спеціальної підготовки в період збиран-
ня і післязбиральної обробки. Під час збирання, навіть у фазі 
повної стиглості насіння, до бункера потрапляють зелені час-
тини рослин або бур’янів з вологістю 50-80%. Ця маса зволо-
жує насіння протягом першої ж доби, що може призвести до 
часткового зігрівання і погіршення якості насіння, тому необ-
хідно слідкувати, аби зерно, що надійшло на тік, було одразу 
очищене від цих домішок. 

Насіння, що надходить від комбайнів, дуже різне за воло-
гістю, стиглістю та іншими показниками і тому в його масі мо-
жуть легко виникати вогнища самозігрівання. Треба 
пам’ятати, що насіння, яке побувало в осередку самозігріван-
ня, має значні фізіологічні зміни і його схожість буде швидко 
знижуватися. Таке насіння необхідно підсушити, краще шля-
хом активного вентилювання. Отже, на тривале зберігання 
закладають насіння з вологістю що нижче критичної і цілком 
очищене і відсортоване. 

ПЕРЕДПОСІВНА  ОБРОБКА  НАСІННЯ  
Зменшити негативний вплив травмування і поліпшити 

врожайні властивості насіння можна, застосовуючи різні за-
ходи впливу (фізичні, хімічні, біологічні та інші) на процес їх 
проростання, появу проростка і підвищення продуктивності 
рослин.  

Всі заходи за часом їх проведення ділять на три групи: 
1. Післязбиральна обробка насіння – заходи, яких вжи-

вають після обмолоту в процесі доведення насіння до стан-
дартних показників якості або закладки його на зберігання. 

2. Допосівна обробка – заходи впливу на насіння в період 
його зберігання до початку посівних робіт. 

3. Передпосівна обробка – обробка насіння безпосередньо 
перед сівбою або за 3-10 днів до неї. 

Допосівна і передпосівна обробки ведуться з різною ме-
тою: для прискорення або здійснення лабораторного аналізу, 
охорони насіння від хвороб і шкідників, стимулювання проро-

стання і початкового росту насіння, збагачення їх мікрооргані-
змами, для покращання росту та інших. 

В сільськогосподарській практиці найбільшого значення 
набувають заходи захисту насіння і проростків від хвороб та 
стимуляції проростання насіння і росту і розвитку рослин. 

ПРОТРУЮВАННЯ  НАСІННЯ  
Багато небезпечних хвороб передається через насіння. 

Збудники хвороб можуть знаходитися або цілком всередині 
насіння (наприклад, летюча сажка зернових колосових), або 
на поверхні насіння (спори, плодові тіла) і в зовнішніх части-
нах (бактеріальні клітини, міцелій). У першому випадку насін-
ня гине або дає ослаблені рослини, у другому – уражуються 
сходи, а потім і дорослі рослини (гельмінтоспоріози, фузаріо-
зи, аскохітози). Серед насінного матеріалу можуть бути саж-
кові утворення, котрі руйнуються і спори заражають насіння; 
під час проростання насіння міцелій укоріняється в тканини 
рослини і спричиняє захворювання твердою сажкою (пшени-
ця, жито, ячмінь). Як домішки в насінні можуть бути ріжки ба-
гатьох злакових культур, склероції білої гнилі соняшнику, кот-
рі потім проростають у ґрунті і теж заражають рослини. Тому 
насіння необхідно обов’язково протруювати. 

Протруювання сучасними препаратами дозволяє знеза-
ражувати насіння від збудників хвороб рослин, які переда-
ються через насіннєвий матеріал; захищати насіння і пророс-
тки від збудників хвороб, які знаходяться у ґрунті; зменшувати 
шкоду, яку спричиняє насінню травмування за рахунок активі-
зації його захисних властивостей і запобігання розвитку пато-
генів; зменшувати пошкоджуваність сходів кореневими гни-
лями. 

За способом дії протруйники поділяються на контактні і 
системні. Перші пригнічують розвиток патогенів, які знахо-
дяться на поверхні насіння, другі – знезаражують його від 
внутрішньої інфекції. 

Ефективність протруювання у великій мірі за-
лежить від строків його проведення. Контактні пре-
парати більш ефективні при завчасному протруюванні (біль-
ше, ніж за 15 діб до сівби), а системні – при передпосівному 
(за 1-15 діб). 

Контактні протруйники, при збільшенні тривалості дії на 
збудника, значно посилюють захисний ефект. Токсичність си-
стемних протруйників проявляється тільки при проростанні 
насіння і одночасному пробудженні та рості збудників. Ці пре-
парати не діють на спори, які знаходяться у стані спокою. Во-
ни поступово розкладаються і до початку проростання насін-
ня значно втрачають свою фунгіцидну токсичність, що суттєво 
знижує їх біологічну ефективність. 

Для поліпшення прилипання протруйників з метою запобі-
гання їх втрат через обсипання та покращання санітарно-
гігієнічних умов використовують плівкоутворюючі речовини, 
тобто протруювання проводять за методом інкрустації. При 
цьому використовують полімерні плівкоутворювачі – ПВС 
(полівініловий спирт), NaКМЦ (натрієва сіль карбоксиметил-
целюлози), а також РКД (рідке комплексне добриво) марки 
10-34, 8-24, СМАН-20. На обробку 1 т насіння достатньо 200-
300 г ПВС або 100-200 г NaКМЦ 

Приготування інкрустуючих розчинів. Для при-
готування 10 л розчину в ємкість заливають третину води, на-
грітої для ПВС до 80°С, NaКМЦ – до 45°С. Полімер засипають 
при постійному перемішуванні до одержання однорідної маси, 
яку доливають до повного об'єму окропом при приготуванні 
розчину з ПСВ, і холодною водою – з NaКМЦ. Розчин має бу-
ти безбарвним, без грудочок і осаду. Регулятори добавляють 
до бакової сумішки після охолодження рідини до 25°С. 

РКД застосовують з розрахунку 3л на 7 л води, а СМАН-
20 – 1,5 л на 8,5 л води на 1 т насіння. 

ЗАСТОСУВАННЯ  РЕГУЛЯТОРІВ  РОСТУ  І  
БІОПРЕПАРАТІВ  ПІД  ЧАС  ПЕРЕДПОСІВНОЇ  

ОБРОБКИ  
 Сучасні вітчизняні регулятори росту рослин дають змогу 

не тільки підвищувати врожай, поліпшувати якість продукції, а 
й прискорювати строки визрівання, істотно підвищувати стій-
кість рослин до несприятливих факторів середовища, знижу-
вати обсяги використання пестицидів і добрив, значно покра-
щати екологічний стан ґрунтів і довкілля.  
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Деякі з препаратів (емістим С, агростимулін, фумар, марс, 
демос, біолан, біосил, вимпел, реаком та ін.) вивчалися в до-
слідженнях ІР ім. В.Я. Юр’єва на зернових, зернобобових, 
круп’яних культурах і люцерні. Одержані дані свідчать, що, у 
більшості випадків, застосування цих препаратів дозволяє 
підвищити продуктивність польових культур на 5-15%, а також 
підвищити такі важливі посівні якості як енергія проростання і 
схожість одержаного, в т.ч.травмованого насіння, особливо в 
несприятливих умовах його дозрівання і збирання.  

Приготування робочого розчину для передпо-
сівної обробки насіння. Маточний розчин з рекомендо-
ваною дозою регулятора росту на тонну насіння розчиняють в 
10 л води або інкрустуючого розчину (див. вище) і ретельно 
перемішують. 

Спільне застосування регуляторів росту і пес-
тицидів. Доцільним є спільне внесення пестицидів та регу-
ляторів росту як при передпосівній обробці насіння, та і при 
обприскуванні посівів.. Завдяки цьому створюються умови 
для зменшення рекомендованих оптимальних доз пестицидів 
при протруюванні насіння на 20-25% без зниження захисного 
ефекту. 

Умови та строки зберігання. Рекомендовані для 
застосування регулятори росту і біопрепарати зберігають в 
упаковці виробника в темному прохолодному місці. Не допус-
кається їх зберігання поблизу нагрівальних приладів. Гаран-
тований строк зберігання регуляторів росту в упаковці вироб-
ника – 3 роки. 

 ДОДАТКИ 
1. Технологічні регулювання комбайну “Дон” 

Середнє значення параме-
трів  регулювань 

Культура Воло-
гість,% 

Частота обер-
тання молоти-
льного бара-
бана, об/хв. 

Частота 
обертання 
вентилято-
ра, об/хв. 

Зазор в моло-
тильному при-
строї на вихо-

ді, мм 

Зазор в реше-
тах верхнє/ 
нижнє ,мм 

9-12 650-780 650-750 6-7 12 / 7 
13-16 760-830 750-850 5-6 15 / 8 Пшениця 
17-20 830-900 850-950 4-5 18 / 9 
9-12 600-630 550-600 6-7 12 / 8 

13-16 630-680 600-650 5-6 14 / 9 Ячмінь 
17-20 680-700 650-700 3-4 16 / 10 
9-12 700-750 600-630 4-6 13 / 8 

13-16 750-800 630-700 3-4 14 / 10 Жито 
17-20 800-850 700-750 2-3 18 / 10 
9-12 550-580 500-550 6-8 13 / 8 

13-16 580-620 550-600 5-6 14 / 10 Овес 
17-19 620-650 600-650 4-6 16 / 12 
9-12 350-400 700-800 16-20 12 / 8 

13-16 400-450 800-850 14-16 14 / 10 Горох 
17-20 450-500 850-950 12-14 16 / 10 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕГУЛЮВАННЯ КОМБАЙНІВ “ДОН”, “СЛАВУ-
ТИЧ” 
Середнє значення параметрів  

регулювань 

Культура Вологість,% 

Частота обер-
тання молоти-
льного бараба-
на,  об/хв-1 

Частота  
Обертання 
вентилят-
ра, об/хв-1 

Зазор в 
 молотильному 
пристрої на 
виході, мм 

Зазор в ре-
шетах верх-
нє/ нижнє, 

мм 

Кукурудза Не більше 
30 350-400 850-950 18-25 20/15 

Соняшник 16 - 18 200-300 500-600 25-30 12/8 

3. ТЕХНОЛОГІЧНА НАЛАДКА ЖНИВАРКИ ДО КОМБАЙНУ “ДОН” 
Культура Пшениця, ячмінь, жито, овес 

Стан хліб-
ної маси 

Низькоросла (30 
– 40 см) Полегла Нормальна прямо-

стояча 
Висока (вище 80 

см.) 
Швидкість 
комбайна, 

км/год 
3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 

Частота 
обертання 
мотовила, 

хв.-1 

26 31 38 40 46 48 49 31 36 40 43 46 49 49 26 31 36 40 43 46 49 49 26 31 36 40 43 46 49 

Висота зрі-
зу, мм 50 –100 50 150-180 Вище 180 

Підйом  
мотовила 

Від 1/3 довжини 
зрізаних стеблин 

до рівня зрізу 

Кінці граблин по-
винні торкатися 

землі 
Не більше ½ довжини зрізаних стеблин 

Винос мо-
товила, мм 

Штоки циліндрів 
задвинуті повніс-
тю (крайнє заднє 

положення) 

Штоки циліндрів 
видвинуті повніс-

тю (крайнє пе-
реднє положення) 

0-50 (в сторону край-
нього заднього по-

ложення) 

Штоки циліндрів 
задвинуті повніс-
тю (крайнє заднє 
положення) 

Зазор між 
шнеком і 
днищем, 
мм 

10 – 15 10 – 15 10-15 10-15 

Зазор між  
пальцями  
шнека та  
днищем, 
мм 

12 – 20 12 – 20 12-20 20-30 

Культура Пшениця, ячмінь, жито, овес 
Зазор між 
пальцями 
бітера та 
простав-
кою, мм 

28 – 35 28 – 35 23-35 28-35 

4. ТЕХНОЛОГІЧНА НАЛАДКА ПЛАТФОРМИ - ПІДБИРАЧА ДО КОМ-
БАЙНУ “ДОН” 

Культура Пшениця, ячмінь, жито, овес Пшениця, ячмінь, горох 
Характеристика вал-
ка 

Нормальний, укладений на стерні  
висотою 100–200 мм  

Пророслий, укладений на сте-
рні висотою до 50 мм 

Швидкість комбайна, 
км/год 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 -- 

Частота обертання 
транспортера підби-
рача, хв.-1 

159 212 265 318 371 424 475 475 148 148 159 212 265 318  

Розміщення втулок  
на вертикальній вісі 
коліс підбирача мм 

Дві втулки знизу Дві втулки зверху 

Зазор між шнеком і 
днищем, мм 10 – 15 10 – 15 

Зазор між пальцями 
шнека та днищем, 
мм 

12 – 20 12 – 20 

Зазор між пальцями 
бітера та простав-
кою, мм 

28 – 35 28 – 35 

5. ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕГУЛЮВАННЯ РУСЕЛЬНИХ ЖАТОК МАШИН 
ДЛЯ ЗБИРАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО КСКУ-6, ККП-3, ККП-2, 
КМД-6 (“ДОН–1500Б”), ПЗКС-6 (“СЛАВУТИЧ”, КЗС-9), ППК-4 (СК-
5А) 

Біологічна врожайність ц/га Назва регулювань 
100 200 300 400 500 600 

Висота зрізу стебел, мм 100 100 100 100 100 100 
Висота  25 35 40 55 70 80 

25-27 27-30 32-33 33-35 38-41 45-47 Зазор спереду/позаду між від-
ривними пластинами, мм 28-30 30-38 35-38 36-38 41-44 48-50 
Зазор на вході між відривними 
вальцем, мм 

23-25 26-27 28-29 30-32 33-34 35-36 

Зазор між шнеком стебел і ко-
жухом, мм 

3-4 6-7 9-10 12-14 17-18 20-21 

Зазор між шнеком копачів і ко-
жухом, мм 

3 4 6 8 9 10 

Зазор між ротором і протиріза-
льною пластиною 

2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 4-4,5 4,5-5 

Зазор між бітерами і днищем 
пох. камери, мм 

20 25 30 35 40 45 

Зазор між  3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

6. ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАЛАДКИ КОМБАЙ-
НА “ОБРІЙ”. 

Зазор між пластина-
ми в решетах, мм. 

Культура 

Швид-
кість 
обер-
тання 
молоти-
льного  
бараба-
на, об/хв 

Положення 
головного 
регулюваль-
ного важеля 
молотильно-
го барабана 
(зубець на 
шкалі) 

Швид-
кість  
обер-
тання  
сепа-
рато-
ра, 
об/хв 

Положення 
головного 
регулюва-
льного ва-
желя сепа-
ратора (зу-
бчик на 
шкалі) 

Швид-
кість 

обертан-
ня бара-
банів со-
ломотря-
су, об/хв 

Шви-
дкість 
обер-
тання 
вен-
тиля-
тора, 
об/хв 

Верх-
нього 

Ниж-
нього 

Коло-
сово-
го 

Кукуру-
дза 450-600 6-12 400 3 425 600-

700 35х21 ∅19 35х21 

Соняш-
ник 600 8-12 760 3 650 400 5-8 ∅4 5-8 

7. ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАЛАДКИ КОМБАЙ-
НА “DOMINATOR 118” 

Відстань між молоти-
льним барабаном та 
підбарабанником 

Розкриття пластин решіт, 
мм 

Культура 

По-
ложе
ння 
зуб-
ців 
мото-
вила 

головн. ре-
гулювальн. 
важіль 

Важіль по-
переднього 
встанов-
лення 

Швидкість 
обертання 
молотильн. 
барабана, 
об/хв 

верхнє ре-
шето нижнє решето 

Швид- 
кість 
обер-
тання 
венти – 
лятора, 
об/хв. 

Пшениця 3 e-m 1000-1300 10-13 5-8 1200 
Жито 3  –  4 e-m 1200-1400 10-13 5-8 1100 
Оз. яч-
мінь 2 e-m 1300-1500 10-13 5-8 1100 

Яр. яч-
мінь 2  e-m 1300-1500 10-13 5-8 1000 

Овес 3  – 5 e 1200-1300 10-13 5-8 900 
Горох 6  – 9 W 300-430 10-13 5-8 1100 
Кукуру-
дза 5 W 650-800 10-13 5-8 1400 

Соняш-
ник 6 – 12 m 650-800 10-13 5-8 1100 

Просо 3 – 5 m 650-800 10-13 5-8 1100 
Конюши-
на, лю-
церна 

вер-
тика-
льне 

1 – 2 W 1500 8-10 3-5 700 
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8. ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАЛАДКИ КОМБАЙ-
НА “BIZON BS Z110”  

Зазор між пласти-
нами в решетах, мм. 

Культура 

Швидкість  
обертання 
молотиль-
ного бара-
бана,  об/хв 

Положення 
головного 
регулюваль-
ного важеля  
молотильно-
го  барабана 
(зубець на 
шкалі) 

Швид-
кість 
обер-
тання 
сепа-
рато-
ра, 

 об/хв 

Положення 
головного 
регулюваль-
ного важеля 
сепаратора 
(зубець на 
шкалі) 

Швид-
кість  

обертання 
барабанів 
 соломо-
трясу, 
об/хв 

Швид-
кість 

 обертан-
ня венти-
лятора, 
 об/хв. 

верх-
нього 

ниж-
нього 

коло-
сово-
го 

Пше-
ниця 750-1100 3-8 760 2 800 550-670 8-12 5-8 8-12 

Жито 800-1100 4-8 760 2 800 550-670 8-12 5-8 8-12 
Ячмінь 900-1100 2-6 760 2 800 550-670 8-12 5-8 8-12 

Зазор між пласти-
нами в решетах, мм. 

Культура 

Швидкість  
обертання 
молотиль-
ного бара-
бана,  об/хв 

Положення 
головного 
регулюваль-
ного важеля  
молотильно-
го  барабана 
(зубець на 
шкалі) 

Швид-
кість 
обер-
тання 
сепа-
рато-
ра, 

 об/хв 

Положення 
головного 
регулюваль-
ного важеля 
сепаратора 
(зубець на 
шкалі) 

Швид-
кість  

обертання 
барабанів 
 соломо-
трясу, 
об/хв 

Швид-
кість 

 обертан-
ня венти-
лятора, 
 об/хв. 

верх-
нього 

ниж-
нього 

коло-
сово-
го 

Овес 800-1100 4-10 760 2 800 450-550 8-12 5-8 8-12 
Куку-
рудза 450-600 6-12 400 3 425 600-700 35х21 ∅19 35х2

1 
Соня-
шник 600 8-12 760 3 650 400 5-8 ∅4 5-8 
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПРИ СЕПАРУВАННІ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ 
У статті запропонований новий підхід у вирішенні проблеми калі-

брування насіння кукурудзи. Розроблені нові циліндричні решета з ін-
тенсифікаторами-направлювачами інтенсифікують процес сепару-
вання насіння кукурудзи і підвищують продуктивність вібровідцент-
рових сепараторів. 

Україна посідає досить вагоме місце по валовим показни-
кам виробництва та експорту агропродовольчої продукції й 
входить у першу десятку країн – світових виробників пшениці, 
кукурудзи, ріпаку, ячменю, гречки, соняшнику. Потужний зе-
мельний ресурсний потенціал та сприятливі кліматичні умови 
дозволили Україні займати високі конкурентні позиції на сві-
товому ринку, незважаючи на відставання від більшості дер-
жав за показниками матеріально-технічного забезпечення аг-
рарної галузі. 

Кукурудза – одна з основних культур сучасного світового 
землеробства. Ця культура різнобічного використання і висо-
кої врожайності. Так, на продовольство в країнах світу вико-
ристовується близько 20% зерна кукурудзи, на технічні – 15-
20% і приблизно дві третини – на фураж. За останні 20 років в 
Україні площі під кукурудзою збільшились вдвічі. Кукурудзою 
зайнято близько 10% посівної площі України і цей показник 
відчутно змінюється по регіонах. Водночас у США кукурудзою 
засівається четверта частина ріллі, що дозволяє країні зали-
шатися на перших позиціях у світовому рейтингу виробництва 
кукурудзи [1].  

Аналіз залежностей, представлених на графіку (рис. 1) 
показує, що урожайність кукурудзи в Україні [2], в умовах зна-
чного впливу погодного чинника і низького рівня внесення мі-
неральних добрив, є нестабільною. Проте, в останнє десяти-
річчя, урожайність демонструє стійку тенденцію до зростання, 
що, скорше за все, є наслідком упровадження багатьма сіль-
госппідприємствами сучасних технологій вирощування цієї 
культури, зокрема, розширення використання високоврожай-
ного насіннєвого матеріалу.  

Врожай кукурудзи залежить від сортових та посівних якос-
тей насіння. Сортові якості означають справжність насіння і їх 
відповідність певному сорту. Посівні якості передбачають 
комплекс показників, які характеризують його життєздатність і 
продуктивність. Якісним вважається насіння, що відповідає 
певним вимогам і кондиціям. Відповідно до ДСТУ 2240-93 [3] 
встановлено 5 норм, що регламентують якість насіння куку-
рудзи: типовість, кількість ксенійних зерен, чистота, схожість, 
вологість зерна. 

За категоріями насіння поді-
ляють на: 

• оригінальне (ОН) – це насін-
ня, створене в науково-
дослідних установах і учбових 
закладах, які висівають в пер-
винних ланках насінництва; 

• елітне (ЕН) – насіння, отри-
мане від послідовного розмно-
ження оригінального насіння; 

• репродуктивне (РН) – насін-
ня, отримане від послідовного 
пересівання елітного насіння; 

• гібридне (F1, F2) – категорія насіння, яке отримують шля-
хом схрещування генетично відмінних рослин – батьківських 
форм. Друге покоління гібридів є менш продуктивним, знижує 
врожайність, особливо зернову, тому в крайньому випадку йо-
го можна використовувати для здобуття листостеблової (си-
лосної) маси. 

В Україні все більшу популярність здобувають високопро-
дуктивні гібриди провідних світових селекцій, які гарантують 
отримання додаткового істотного збільшення врожайності за 
рахунок більшої стійкості до хвороб і шкідників, сильної коре-
невої системи, кращої холодо- та посухостійкості, кращого за-
своєння поживних речовин з ґрунту та ефективного синтезу. 
Насіння гібридів кукурудзи повинно мати високу сортову чис-
тоту, типовість, енергію проростання (90%) та схожість (не 
менше 92%), бути відкаліброваним, протруєним та обробле-
ним стимуляторами росту. Потенційна врожайність кукурудзи 
досягається за рахунок певних технологічних умов: дотри-
мання строків сівби та густоти посіву, оптимального мінера-
льного живлення та захисту рослин. 

Наступне, на що треба звернути увагу, підбираючи насін-
ня – це його якість. Аналіз партій насіння кукурудзи, підготов-
леного до сівби, свідчить про його різну якість і схожість. За-
гальновідомими дослідженнями встановлено, що насіння дрі-
бної фракції помітно знижує енергію проростання і схожість 
на 5-8% порівняно з крупною фракцією [4]. 

Сепарування попередньо очищеного насіння на фракції за 
розмірами має назву калібрування. Розміри насіння кожної 
фракції знаходяться в певних межах, що обумовлено вимога-
ми рівномірного висіву апаратами сіялок. Для насіння кукуру-
дзи існують такі поділи на фракції: І фракція – крупні плоскі, ІІ 
фракція – дрібні плоскі, ІІІ фракція – крупні круглі, ІV фракція 
– дрібні круглі. Використання відкаліброваного насіння дозво-
ляє рівномірно розподіляти його в рядах або по гніздах, що 
забезпечує зниження витрат праці по догляду за посівами, 
економію посівного матеріалу та підвищення врожайності.  

В даний час технологічний процес калібрування насіння 
кукурудзи ведеться за двома напрямами: з використанням 
складних і простих зерноочисних машин з відповідним набо-
ром решіт, а також на спеціальних заводах з безперервним 
механізованим циклом робіт. 

Забезпечити необхідну якість насіння можливо за рахунок 
багаторазових пропусків зернового матеріалу через калібру-

вальні машині. Але це підвищує енер-
гоємність та зменшує продуктивність 
процесу калібрування, збільшує відсо-
ток травмованого насіння. Додає нега-
тиву і відсутність в Україні універсаль-
них машин, що можуть використовува-
тися як сепараційні, так і калібруваль-
ні. 

На даний час з'явилася велика кі-
лькість зерноочисного обладнання іно-
земного виробництва. В Україні вели-
кою популярністю користується зерно-
очисне обладнання таких виробників, 
як Petkus (Німеччина), Cimbria (Данія), Рис. 1. Динаміка виробництва кукурудзи в США і в Україні 
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Ferrel (США), Denis (Франція) і ін. Аналіз 
даних зерноочисних агрегатів вказує на те, 
що одним з головних недоліків є їх висока 
вартість і енергоємність. 

Високопродуктивними і перспективними 
зерновими сепараторами сучасності є віб-
ровідцентрові А1-БЦСМ-100, Р8-БЦСМ-50 
виробництва ВАТ «Вібросепаратор» 
(м. Житомир), які забезпечують високу 
якість при мінімальних витратах. Однак, по-
тенціал даних сепараторів повністю не ви-
черпаний. Підвищення режимно-
кінематичних параметрів супроводжується 
динамічною напругою їх роботи. Збільшен-
ня питомого завантаження сепараторів ве-
де до зниження якості процесу сепарації.  

Одним з шляхів підвищення продуктив-
ності сепараторів є інтенсифікація процесу 
сепарування на решетах. Зернова суміш, 
притискаючись під дією відцентрових сил, 
рухається по поверхні циліндричного реше-
та зверху вниз і просіюється. Але частинки, 
які лягли більшою площиною на решето не 
мають можливості провертатися навколо 
своєї поздовжньої осі, оскільки притиснуті 
відцентровою силою. Відповідно, такі част-
ки, які потенційно могли б просіяти іншою 
стороною, йдуть проходом і залишаються в 
зерновій суміші. 

Аналіз існуючих способів інтенсифікації 
процесу сепарування показує, що найбільш 
перспективним є встановлення інтенсифіка-
торів. Вони дозволяють, не змінюючи осно-
вних конструктивних-кінематичних параме-
трів сепараторів, впливати на частки в зер-
новому шарі, чим змушують їх просівати.  

Для підвищення ефективності процесу 
сепарування насіння кукурудзи використо-
вуються циліндричні решета з інтенсифіка-
торами-направлювачами [5]. Дані решета 
розроблені колективом науковців Харківського національного 
технічного університету сільського господарства ім. Петра 
Василенка спільно з фахівцями ВАТ «Завод імені Фрунзе» 
(м.Харків), захищені патентами.  

Інтенсифікатори-направлювачі виконані у вигляді продов-
гуватих (рис. 2, а) і круглих (рис. 2, б) рифів, які розташовані 
на місцях частини отворів. Вибір форми рифлів проводився 
відповідно до вимог технологічного процесу. Геометричні па-
раметри рифлів підібрані з умови мінімального опору руху зе-
рнової суміші.  

Принцип дії розробленого циліндричного решета наступ-
ний. Частинки зернової суміші рухаються по решету і потрап-
ляють на рифлі (інтенсифікатори-направлювачі), де намага-
ються стати на свою бічну поверхню (торець). Це відбуваєть-
ся в момент знаходження їх над отворами. Частинки мають 
можливість просіятися різними сторонами, замість раніше од-
нієї. Шахове розташування рифлів на решеті дозволяє повто-
рювати цю операцію багаторазово, по мірі проходження су-
міші по решету. Збільшення кількості просіяних часток суміші 
дає можливість підвищити питоме завантаження решета, тоб-
то продуктивність сепаратора. 

Решета з інтенсифікаторами-направлювачами не вимага-
ють зміни конструктивно-режимних параметрів сепараторів і 
виготовляються на решітних заводах ВАТ «Завод ім. Фрун-
зе». Таким чином, застосування розроблених решіт дозволяє 
інтенсифікувати процес сепарування насіння кукурудзи і під-
вищити продуктивність вібровідцентрових сепараторів при 
незмінній якості. 

Виробничими випробуваннями (рис. 3) на ЗАТ «Гутянсь-
кий елеватор» (Харківська обл.) розроблених циліндричних 
решіт з інтенсифікаторами-направлювачами на вібровідцент-
ровому зерновому сепараторі Р8-БЦСМ-50 встановлено: 
продуктивність сепаратора збільшилась на 25-30% до 8 т/год; 
якість відкаліброваного насіння відповідає вимогам ДСТУ 

2240-93; кількість відходів калібрування зменшилась з 10-12% 
до 6-7%, за рахунок підвищення кількості основного відкаліб-
рованого насіння. 

На підставі результатів проведених спільних виробничих 
випробувань на ЗАТ «Гутянський елеватор» з фахівцями ВАТ 
«Завод ім.Фрунзе», ВАТ «Вібросепаратор», Харківської філії 
УкрНДІПВТ ім.Л.Погорілого, Шевченківської районної держав-
ної насіннєвої інспекції, ТОВ агрофірми «Сади України» з 
2008р. розроблені решета впроваджені у серійне виробницт-
во ВАТ «Завод ім. Фрунзе» і включені в комплектацію віброві-
дцентрових зернових сепараторів ВАТ «Вібросепаратор» для 
калібрування насіння кукурудзи. 

Також у 2008 році ВАТ «Вібросепаратор» на основі розро-
блених решіт впровадив у серійне виробництво нові калібру-
вальні машини Р8-БЦСМ-50К. 

У 2010 році розроблені решета були представлені на Все-
українському конкурсі-виставці «Кращий вітчизняний товар 
2010 року» в номінації «Наука», отримали золоту медаль. 

Завдяки незмінності конструктивно-режимних параметрів, 
нові сепаратори є універсальними. Замінивши решета з риф-
лями на серійні, сепаратор може працювати на розділенні ін-
ших зернових сумішей: пшениці, ячменю, жита і т. і. Таким чи-
ном, нові сепаратори можуть задовольнити потребу в високо-
ефективних калібрувальних машинах та якісному насінні ку-
курудзи, як в межах Україні, так і за її кордоном. 
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а) б) 

  
Рис. 2. Розроблені решета з інтенсифікаторами-направлювачами: а) з прямокутними отвора-
ми та шаховим розташуванням, б) з круглими отворами та рядовим розташуванням 

  
Рис. 3. Виробничі випробування нових циліндричних решіт на ЗАТ «Гутянський елеватор»  
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