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ВИКОРИСТАННЯ КОЛЕКЦІЇ РОДУ FAGOPYRUM MILL.
У СЕЛЕКЦІЙНИХ ПРОГРАМАХ
Мета. Методом гібридизації на основі
еколого-географічного принципу підбору батьківських пар створити новий вихідний матеріал
у селекції гречки і провести його комплексну
оцінку. Методи. Закладання дослідів, оцінку
матеріалу, аналіз рослин, урожаю та якості зерна проводили відповідно до загальноприйнятої
методики Державного сортовипробування. Результати. Створено і проведено оцінку нового
вихідного матеріалу в селекції гречки на основі
залучення до гібридизації зразків колекції роду
Гречкових, зокрема сортів Снежеть, Ботансоба,
Нохеда, Приморська 7, колекційного зразка №
4013, Вікторія Подільська, Білоруська скоростигла, Ароса. Проведено порівняння гібридних
зразків із сортом-стандартом Вікторія. Виявлено, що вищою урожайністю на 0,38–0,80 ц/га у
порівнянні зі стандартом характеризуються
прямі і зворотні гібриди першого покоління від
схрещування сортів: Ботансоба і Снежеть, Снежеть і Вікторія Подільська, Нохеда і Снежеть.
Висновки. Випробування кращих селекційних
номерів плануємо продовжити у наступних розсадниках селекційного процесу. Кращі за біометричними і урожайними показниками селекційні номери плануємо використовувати у селекційних програмах Науково-дослідного інституту круп’яних культур ПДАТУ.
Ключові слова: гібридизація, вегетаційний
період, біометричні параметри, урожайність.
Завдяки високим харчовим та лікувальнодієтичним властивостям крупи гречка традиційно посідає особливе місце серед усіх сільськогосподарських культур, що вирощуються в
Україні. Окрім того, вона є хорошим медоносом, добрим попередником для багатьох сільськогосподарських культур, а також має важливе
кормове значення [1].
Збільшення виробництва рослинної продукції та покращення її якості є постійними пріоритетами в діяльності сучасного аграрного підприємства. Проте наявні сорти гречки не забезпечу©

ють бажаного рівня стабільності врожаїв, а отже,
й обсягів виробництва, що відповідали б зростаючому попиту ринку на цю важливу для широкого кола споживачів продукцію [7, 8].
Такий стан не мотивує представників бізнесу приділяти гречці належну увагу, а періодично виникаючі дефіцити компенсуються за рахунок низькоякісного імпорту, що також не
сприяє збільшенню її виробництва у нашій державі [10].
Гречка як об’єкт для селекційних робіт
використовується вченими понад століття. За
цей час досягнуто значних успіхів у підвищенні
врожайності та якості продукції цієї культури.
Однак стабільність таких характеристик та їх
подальше покращення стримують біологічні
властивості роду Fagopyrum Mill: диморфізм
будови квіток; одночасний ріст веґетативної
маси, цвітіння та плодоутворення; слабкий розвиток листкового апарату; негативна реакція на
несприятливі погодно-кліматичні чинники – все
це призводить до опадання зав’язей і квіток
через недостатнє надходження поживних речовин [2].
Завданням селекції є виведення та впровадження у виробництво нових сортів із високим потенціалом урожайності і поліпшеними
технологічними якостями зерна. Покращення
місцевих сортів методом простих доборів не дає
бажаних результатів, оскільки врожайність здебільшого підвищується мало, а природа рослини
залишається незмінною. Саме тому для створення вихідного матеріалу необхідно застосовувати різні методи рекомбіногенезу – гібридизацію, поліплоїдію, експериментальний мутагенез [3].
Основним методом створення нових сортів є гібридизація та відбір з отриманого матеріалу форм із сукупністю кращих морфологічних,
фізіологічних, біохімічних ознак і властивостей.
Використання гібридизації для створення нових
сортів і гібридів може дати очікуваний результат лише за правильного підбору компонентів
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для схрещування на основі знань закономірностей успадковування кількісних ознак, які визначають продуктивність, тривалість вегетаційного
періоду та інші характеристики рослин
[3, 4, 6, 9, 14, 15].
Слід також відзначити, що для успішного
ведення селекційного процесу важливе значення має не лише урожайність отриманих зразків,
але й показники індивідуальної насіннєвої продуктивності генотипів, що проявляються в кількості і масі зерен із рослини, крупності зерен;
кількості суцвіть на стеблі та гілках, озерненості
тощо [16].
Багато досліджень, що тривалий час проводилися в різних регіонах України, показали,
що міжсортова гібридизація гречки, як правило,
призводить до значного підвищення продуктивності рослин і може широко застосовуватися в
селекційній роботі та насінництві цієї культури
[3, 4, 6–9, 14].
Матеріали і методи
Польові дослідження проводили в польовій сівозміні Науково-дослідного центру «Поділля» ПДАТУ протягом 2018–2019 рр. Ґрунтовий покрив дослідного поля в переважній більшості представлений малогумусним, слабовилугуваним чорноземом. Основною ґрунтоутворювальною породою є карбонатний лес і лесовидні
суглинки.
Вихідний матеріал для досліджень був
узятий нами з колекції роду Гречкових Науково-дослідного інституту круп’яних культур
ім. О. Алексеєвої Подільського державного аграрно-технічного
університету
(НДІКК
ім. О. Алексеєвої ПДАТУ). Матеріал вивчався
відповідно до схеми селекційного процесу в
селекційному і контрольному розсадниках. Із
метою проведення гібридизації нами було обрано низку сортів зарубіжної та вітчизняної селекції з високими показниками продуктивності, а
саме: Ароса, Білоруська скоростигла, Ботансоба,
Вікторія Подільська, Нохеда, Приморська 7,
Снежеть. Проведено вивчення гібридного матеріалу й оцінку у порівнянні з вихідними батьківськими формами і сортом-стандартом Вікторія. Під час гібридизації гречки використовували явище гетеростилії: на початку цвітіння проводили браковку рослин на Д (довгостовпчастий) тип квіток у материнської (♀) та на К (короткостовпчастий) – у батьківської (♂) форм.
У селекційному розсаднику номери висівали на двох, чотирьох рядкових ділянках із
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обліковою площею від 1,35 до 2,7 м2. Кращі
гібридні номери з цього розсадника вивчали в
контрольному розсаднику з обліковою площею
5 м2 у трьох повтореннях. Стандарт у цих розсадниках висівали після відповідної групи гібридів (однакового походження) або через 10 номерів.
За стандарт в усіх розсадниках прийнято
сорт Вікторія, який занесений до Реєстру сортів
рослин України. Закладання дослідів, оцінку
матеріалу, аналіз рослин, урожаю та якості зерна проведено відповідно до загальноприйнятої
методики Державного сортовипробування [12].
Схрещування та вивчення матеріалу проводилося в умовах екранної ізоляції, створеної
за допомогою тетраплоїдної форми гречки, з
шириною екранних смуг 10,8 м. Методика запропонована Е. Д. Неттевичем і М. В. Фесенком [13] та удосконалена О. С. Алексеєвою [5].
Спосіб сівби – широкорядний із шириною міжрядь у 45 см, сівбу проводили касетною сівалкою СКС-6-10.
Висів насіння 2018 року проводився 15
травня, перші сходи з’явилися 21 травня, повні
– 23 травня, цвітіння почалося 13–18 червня.
2019 року сівба відбувалася 23 травня, перші
сходи з’явилися 29 травня, повні – 31 травня,
цвітіння почалося 21– 26 червня. Урожай із ділянок гібридизації та батьківських форм зібрано
під час досягнення посівами господарської зрілості.
Аналіз структури рослин проводили за такими показниками: висота рослин, см; кількість
гілок, шт., в т. ч. першого порядку; всіх: кількість вузлів, шт.; на основному стеблі; вузол 1го: гілкування та суцвіття; кількість суцвіть,
зерен, маса зерна з рослини та маса 1000 зерен.
Отримані дані аналізували методом варіаційної
статистики [11].
Результати та обговорення
Тривалість вегетаційного періоду є важливою ознакою, що зумовлює урожайні характеристики зразків через забезпечення реалізації
їх продуктивного потенціалу [1, 2]. Нами було
проведено оцінку міжсортових гібридів у порівнянні з батьківськими формами і стандартом за
тривалістю міжфазних і вегетаційного періоду.
За тривалістю міжфазних і вегетаційного періодів лише у сорту Приморська 7 вона була однаковою із сортом-стандартом. У решти досліджуваних сортів і міжсортових гібридів спосте-
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рігали подовження тривалості вегетаційного
періоду на 2–4 дні.
Оцінка міжсортових гібридів, батьківських форм і сорту-стандарту Вікторія за основними біометричними параметрами свідчить про
те, що висота рослин варіювала від середньої до
високої. Погодні умови 2018 року зумовлювали
вищу висоту рослин у порівнянні із 2019 роком.
Меншою висотою рослин у порівнянні з сортом-стандартом Вікторія і батьківськими компонентами сортів Ботансоба, Снежеть, Нохеда і
Вікторія Подільська характеризувалися їх міжсортові гібриди. Цей показник варіював від
93,43 у комбінації Снежеть × Нохеда до 108, 43
см Снежеть × Вікторія Подільська. За показником кількість вузлів на рослині необхідно відзначити те, що найменшу їх кількість спостерігали у комбінації Снежеть × Ботансоба – 29,47;
найбільшу – у батьківського компоненту сорту
Ароса – 52,67. Кількість гілок першого порядку
за роки досліджень змінювалася від 2,4 шт. у
батьківського компонента сорту Ботансоба і
міжсортового гібриду Снежеть × Нохеда до 3,7
шт. у батьківського компонента сорту Білоруська скоростигла. Із створених міжсортових гібридів за строками дозрівання усі вони відносяться до середньостиглих, оскільки вузол першого гілкування розміщений на рівні 2,53–3,3
шт.
До основних репродуктивних показників,
які безпосередньо пов’язані з продуктивністю,
відносять кількість суцвіть, зерен, масу зерна з
рослини.
Найменшу кількість суцвіть на рослинах
гречки спостерігали 2019 року у міжсортового
гібриду Снежеть × Ботансоба, найбільшу
(37,47 шт.) – у сорту-стандарту Вікторія 2019

року. У міжсортових гібридів кількість суцвіть
на рослинах (шт.) варіювала від 21,27 (Ботансоба × Снежеть) до 26,8 (Вікторія Подільська ×
Снежеть). У решти міжсортових гібридів показник кількості всіх суцвіть зайняв проміжне положення.
Найменшу кількість зерен із рослини на
рослинах гречки спостерігали у сорту-стандарту
Вікторія – 33,27 шт., а найбільшу (102,03 шт.) –
у сорту Вікторія Подільська. У міжсортових
гібридів кількість зерен на рослинах (шт.) варіювали від 81,07 у Снежеть × Вікторія Подільська до 97,4 у Вікторія Подільська × Снежеть. У
решти міжсортових гібридів показник кількості
зерен із рослини зайняв проміжне положення.
Практично виявлено те, що маса зерна з
рослини за роки досліджень варіювала від 0,18
до 8,92 г (табл. 1).
Найбільше варіювання маси зерна з рослини спостерігали у міжсортових гібридів,
отриманих від схрещування сортів Снежеть,
Нохеда, Вікторія Подільська. Вищу масу зерна з
рослини (на 0,06–0,39 г. ) у порівнянні з сортомстандартом Вікторія спостерігали у міжсортових гібридів Вікторія Подільська × Снежеть,
Снежеть × Нохеда. Решта міжсортових гібридів
характеризувалася нижчою масою зерна з рослини. Найбільше варіювання маси зерна з рослини спостерігали у міжсортових гібридів Снежеть × Ботансоба, Ботансоба × Снежеть, Вікторія Подільська × Снежеть, де коефіцієнти варіації були високими 98,89; 78,85 і 74,91 %.
Нами проведено облік урожайності сортустандарту Вікторія, вихідних батьківських компонентів і міжсортових гібридів за роки проведення досліджень (табл. 2).

Таблиця 1. Маса зерна з рослини кращих міжсортових гібридів гречки, г
Сорт, міжсортовий гібрид
Хmin-Xmax
Sx
Ẋ
Вікторія–Standart
0,42-6,99
2,55
0,37
Ботансоба × Снежеть
0,26-6,97
2,37
0,34
Снежеть × Ботансоба
0,36-7,79
2,15
0,39
Нохеда × Снежеть
0,25-5,35
2,31
0,23
Снежеть × Нохеда
0,18-8,81
2,61
0,32
Снежеть × Вікторія Подільська
0,54-4,90
2,42
0,21
Вікторія Подільська × Снежеть
0,45-8,92
2,94
0,40

V, %
80,43
78,85
98,89
53,44
67,40
47,48
74,91
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Sx,%
14,68
14,40
18,06
9,76
12,30
8,67
13,68
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Вікторія – Standart.
Ботансоба × Снежеть
Снежеть × Ботансоба
Нохеда × Снежеть
Снежеть × Нохеда
Снежеть × Вікторія Подільська
Вікторія Подільська × Снежеть
НІР005

86
90
89
88
89
90
90

Урожайність,
т/га

Походження

Вегетаційний період, днів

Таблиця 2. Урожайність окремих міжсортових гібридів гречки, т/га
Відхилення ±, т/га від

0,9
1,24
1,4
1,19
1,19
1,29
0,97

St.

♀

♂

0,34
0,5
0,29
0,29
0,39
0,07
0,02

0,34
0,3
0,02
0,09
0,19
-0,33

0,14
0,4
0,09
0,03
-0,13

Виявлено те, що більш сприятливі умови для формування урожайних показників зерна гречки
спостерігали 2019 року. Вищою урожайністю у порівнянні з батьківськими формами і сортомстандартом Вікторія характеризувалися міжсортові гібриди, отримані від схрещування сортів Снежеть, Ботансоба. Дещо нижчі показники спостерігали у міжсортових гібридів, отриманих від схрещування сортів Снежеть і Нохеда. У міжсортового гібрида Снежеть × Вікторія Подільська урожайність
вища від стандарту і материнського компонента сорту Снежеть на 0,39 і 0,19 т/га відповідно, проте
нижча від батьківського компонента сорту Вікторія Подільська.
Нижчу у порівнянні з сортом-стандартом і батьківськими компонентами урожайність спостерігали у гібридів, отриманих від схрещування сортів Вікторія Подільська і Снежеть, Білоруська скоростигла, Ароса, Приморська. Міжсортові гібриди, створені на їх основі, характеризувалися нижчими
біометричними і урожайними показниками, тому їх було вибракувано на первинних ланках селекційного процесу.
Сорти гречки Ботансоба, Снежеть, Вікторія Подільська та їх міжсортові гібриди доцільно використовувати у селекційних програмах для отримання цінного вихідного матеріалу.
Висновки
Вищою урожайністю (на 0,34–0,5 т/га ) у порівнянні з сортом-стандартом Вікторія і батьківськими сортами характеризуються прямі і зворотні міжсортові гібриди, одержані від першого насичуючого схрещування сортів Ботансоба і Снежень. Подальше вивчення вихідних батьківських форм та
створених на їх основі кращих гібридних комбінацій плануємо продовжити у різних розсадниках
селекційного процесу.
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USE OF THE COLLECTION OF THE BUCKWHEARS GENUS IN BREEDING PROGRAMS
Aim. Using the hybridization method on the basis of the ecological and geographical principle of parental pairs selection, to create a new source material in the selection of buckwheat and conduct a comprehensive assessment of it.
Methods. Testing, material evaluation, analysis of plants, yield and grain quality were carried out in accordance with
the generally accepted methods of the State variety testing. Results. А new source material was created and evaluated in
the selection of buckwheat based on the attraction to the hybridization of samples from the collection of the buckwheat
genus, in particular, varieties Snezhen, Botansoba, Nokheda, Prymorska 7, collection sample No. 4013, Victoria Podilska, Belorussian early ripening, Arosa. Hybrid samples are compared with the Victoria standard variety. It was revealed
that direct and reverse hybrids of the first generation from crossing varieties: Botansoba and Snezhen, Snezhen and
Victoria Podilska, Nokheda and Snezhen are characterized by higher yields by 0.38–0.80 c/ha compared to the standard.
Conclusions. We plan to continue testing the best breeding numbers in the following nurseries of the breeding process.
Better with biometric and yield indicators, we plan to use breeding numbers in the breeding programs of the Scientific
Research Institute of Cereal Crops of the PDATU.
Keywords: hybridization, growing season, biometric parameters, yield.
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