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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Культура гречки займає провідне місце серед 

круп’яних культур і є традиційною для України. Значний вклад у формування 

теоретичного базису та практичну селекцію гречки в Україні внесли 

О. С. Алексеєва, Л. К. Тараненко, В. М. Клюс, І. І. Кацов, І. М. Страхоліс. 

Основним фактором зменшення валового збору зерна гречки в Україні є 

щорічне скорочення посівних площ яке не компенсується пропорційним 

зростанням урожайності. Унаслідок цього валовий збір зерна за період  із 2000 до 

2018 рр., скоротився в 3,7 рази. Одним із шляхів збільшення та стабілізації 

виробництва гречки (без зміни структури сівозмін із домінуванням експортно 

орієнтованих культур) є запровадження технологій її післяукісного та 

післяжнивного вирощування. Наразі реалізація цього напряму стримується 

відсутністю спеціалізованих сортів адаптованих до умов повторних посівів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 

дослідження за темою дисертації виконано в Інституті сільського господарства 

Північного Сходу НААН України у 2015–2018 рр., згідно з пріоритетними 

фундаментальними завданнями галузевої програми наукових досліджень  ПНД 25 

«Круп’яні культури», 11.01.01.82.П «Створити і передати на державне 

сортовипробування сорт гречки з високими технологічними якостями насіння, 

адаптований до умов вирощування» ( 2014–2015 рр., № д. р. 0114U00328) та  

25.00.01.02.Ф «Удосконалити методи оцінки вихідного матеріалу гречки за 

адаптивністю кількісних та якісних ознак, створити і передати на державне 

сортовипробування ранньо- і середньостиглі сорти з потенційною урожайністю 

2,5–3,0 т/га» (2016–2020 рр., № д. р. 0116U001509).  

Мета і завдання досліджень. Мета досліджень полягала в підвищенні 

ефективності культури гречки шляхом створення вихідного матеріалу для 

повторних посівів в умовах північно-східного Лісостепу України. Поставлена 

мета передбачала вирішення таких завдань:  

- визначити агроекологічний діапазон вирощування гречки в повторних 

посівах у північно-східному Лісостепу України; 

- вивчити світовий генофонд гречки за ознаками реакції на умови повторних 

посівів; 

- виділити зразки рослин, адаптовані до умов повторних посівів,  оцінити 

зв’язки ознак короткоденності з комплексом господарсько-цінних ознак та 

сформувати моделі сортів; 

- провести гібридизацію та визначити селекційну цінність отриманих 

гібридів; 

- провести оцінювання вихідного матеріалу  за комплексом господарсько-

цінних ознак в умовах повторних посівів.  

Об’єкт дослідження. Закономірності прояву морфологічних, біологічних і 

господарських ознак у колекційних зразків гречки звичайної та встановлення на їх 

основі селекційної цінності. 

Предмет дослідження. Селекційна цінність та біологічні особливості 

вихідного матеріалу гречки різного еколого-географічного походження за 

основними ознаками та адаптованістю до умов повторних посівів. 
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Методи дослідження: загальнонаукові – аналіз, індукція, дедукція, синтез 

та узагальнення; польові – фенологічні спостереження за колекцією гречки для 

визначення селекційної цінності зразків; спеціальні селекційні – визначення 

біометричних та алометричних параметрів росту і розвитку рослин, зокрема 

вимірювально-вагові, структурний аналіз; статистичні – дисперсійний, 

варіаційний, кореляційний, кластерний аналіз для визначення закономірностей 

мінливості кількісних і якісних ознак, визначення достовірності 

експериментальних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливого 

наукового завдання зі створення та оцінювання вихідного матеріалу гречки, 

адаптованого до умов повторних посівів у зоні північно-східного Лісостепу 

України.  

Уперше визначено агроекологічний діапазон вегетації гречки в повторних 

посівах у зоні північно-східного Лісостепу України. Сформовано робочу колекцію 

та  виділено цінні джерела з високим рівнем адаптованості до умов літньо-

осінньої вегетації. Установлено відмінність у структурі кореляційних зв’язків 

показника продуктивності рослин гречки, залежно від їх фотоперіодичної реакції. 

Визначені та сформульовані моделі сортів зернового (інтенсивного і 

напівінтенсивного) з рівнем потенційної урожайності 3,2–3,6; 2,8–3,5 т/га та 

сидерального (рекреаційного) напрямів використання, здатних формувати 5,3–6,2 

т/га сухої речовини. Визначено характер успадкування основних селекційно 

контрольованих ознак у групах із переважанням короткоденних, фотонейтральних 

та довгоденних характеристик. Створено оригінальний вихідний матеріал сортів 

гречки, орієнтованих на умови повторних посівів.  

Удосконалено схему схрещування та оцінювання гібридного покоління для 

перехреснозапильних, гетеростильних  видів рослин. 

Набули подальшого розвитку питання підвищення рівня адаптованості  при 

звуженні генетичної основи видової популяції. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами виконання 

роботи до НЦГРР України передано та зареєстровано три селекційні зразки 

гречки, сформовано та передано для використання у селекційному процесі 

лабораторії селекції та насінництва Інституту СГПС колекцію короткоденних 

зразків гречки; матеріали статей та річних звітів використовуються у навчальному 

процесі Сумського НАУ.   

Особистий внесок здобувача полягає у плануванні та проведенні 

досліджень, узагальненні наукових даних вітчизняної та зарубіжної літератури за 

темою дисертації, аналізі одержаних експериментальних даних, формуванні 

висновків та рекомендацій для селекції, підготовці та написанні наукових праць. 

Наукові праці опубліковані як самостійно, так і у співавторстві. У сформованих та 

зареєстрованих у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України 

зразків авторство становить 50%. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень оприлюднено та 

обговорено на 11 конференціях, зокрема на 6 міжнародних. Основні положення, 

результати досліджень та висновки роботи впродовж 2015–2018 рр. заслухано та 

обговорено на науково-методичних радах ДУ Інститут сільського господарства 

Північного Сходу НААН України, засіданнях вченої ради Інституту сільського 
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господарства Північного Сходу НААН, координаційних нарадах Селекційно-

генетичного інституту (м. Одеса) з виконання фундаментального завдання ПНД 

НААН 25 «Круп’яні культури» 25.00.01.02.Ф (№ державної реєстрації 

0116U001509) та засіданнях кафедри рослинництва Сумського національного 

аграрного університету. 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено у 25 

публікаціях, із них 8 статей у фахових виданнях України, одна за кордоном.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота за структурою 

містить анотацію, перелік умовних позначень, вступ, п’ять розділів, висновки, 

рекомендації для селекційної практики, список використаних джерел, який 

налічує 266 найменувань, із них 44 латиницею. 

Дисертація викладена на 249 сторінках комп’ютерного тексту, зокрема 157 

сторінок основного тексту. Робота ілюстрована 34 таблицями, 29 рисунками та 25 

додатками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ ГРЕЧКИ  

(Огляд літератури) 

 

У розділі висвітлено результати аналізу вітчизняних та зарубіжних 

публікацій за темою досліджень, зокрема питань походження культури, 

біологічних особливостей розвитку та формування продуктивності культури, її 

адаптивних особливостей, успіхів та проблематики їх використання у селекції. 

Розглянуті досягнення у селекції  гречки, напрями її селекційного покращення за 

основними селекційно-цінними ознаками, характер успадкування ознак та їх 

мінливість, дослідження специфічних механізмів адаптивності культури, зокрема 

фотоперіодичної реакції окремих генотипів. Встановлено недостатній рівень 

вивчення питань зі створення сортів гречки для технологій  її післяукісного та 

післяжнивного вирощування. 

 

УМОВИ, МАТЕРІАЛ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Характеристика ґрунтово-кліматичних умов північно-східного 

Лісостепу України. Дослідження виконані протягом 2015–2018 рр. в умовах 

північно-східного Лісостепу України в Інституті сільського господарства 

Північного Сходу НААН, розташованому в с. Сад Сумського району Сумської 

області.  

Ґрунти дослідних ділянок представлені чорноземом типовим малогумусним 

слабовилугуваним крупнопилувато-середньосуглинковим на лесі, орний шар 

якого характеризується вмістом гумусу – 4,1%, рH сольовим – 6,3, сумою 

ввібраних основ – 31 мг-екв, вмістом рухомих форм фосфору – 11,3 мг/100 г 

ґрунту, вмістом обмінного калію – 9,2 мг/100 г ґрунту, вмістом 

легкогідролізованого азоту за Корнфілдом – 11,2 мг/100 г. 

Погодні умови вегетаційних періодів 2015, 2016, 2017 та 2018 років 

характеризувались такими показниками: 

 Сума температур: 2502, 2487, 2332 та 2683 оС; 
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 Сума опадів: 278, 382, 157 та 120 мм; 

 Гідротермічний коефіцієнт (ГТК): 1,11; 1,5; 0,67 та 0,45. 

Середня урожайність гречки в Сумській області у ці роки становила: 1,34; 

1,39; 1,15 та 1,04 т/га, безпосередньо на прилеглій до метеостанції території 

(землекористування ІСГПС НААН): 1,30; 1,45; 1,31 та 1,19 т/га.  

Досить широкий діапазон погодних умов забезпечив можливість прояву та 

вивчення основних характеристик зразків ефективне ведення доборів за 

комплексом селекційних ознак та виділення цінних джерел із характеристиками 

адаптованості  до умов повторних посівів. 

Матеріал, методи та методика досліджень. Матеріалом для досліджень 

була видова колекція, представлена 124 зразками гречки звичайної Fagopyrum 

esculentum Moench. різного еколого-географічного походження, 92 із  яких були 

надані Устимівською дослідною станцією Інституту рослинництва ім. В. Я. 

Юр’єва НААН, 32 зразки із колекції лабораторії селекції та насінництва Інституту 

СГПС НААН. Як тестери були використані національні сорти-стандарти 

Крупинка (детермінантного морфотипу) та Українка.  

У роботі було заплановано та виконано такі польові досліди:  

 Формування та вивчення робочої колекції селекційних зразків гречки 

(2015–2018 рр.). Облікова площа однієї ділянки – 1,35 м2. Умови: 

традиційний посів: 10–12 травня; повторний посів (аналізуючий фон): 5–8 

липня.  

 Отримання та оцінювання міжсортових гібридів гречки (2016-2017 рр.). 

Реципрокні схрещування проводили для 12 зразків гречки. Запилення 

проводили під каркасними ізоляторами на парних ділянках 2х0,5 м. 

Оцінювання F1 проводили індивідуально для зразків та груп із 

переважанням ознак короткоденності (К); ознак фотонейтральності (Ф) та 

ознак довгоденності (Д). Облікова площа однієї ділянки 0,68 м2.  

 Оцінювання вихідного матеріалу сортів гречки в умовах повторних посівів 

(2017–2018 рр.). Попередник – вівсяно-викова суміш. Сівба – післяукісно в 

третій декаді червня. Облікова площа ділянки 4,05 м2. Повторність – 

трикратна. Сівбу проводили сівалкою СКС-6-10 із міжряддям 45 см.  

Агротехніка підготовки ґрунту та вирощування – загальноприйнята для 

зони північно-східного Лісостепу України (Суми, 2004).  

Планування та закладення  польових дослідів  оцінювання матеріалів, аналіз 

рослин, урожаю і якості зерна проводили відповідно до «Методики польового 

досліду» (Доспехов Б. О., 1985), методики Держкомісії з сортовипробування 

сільськогосподарських культур (1981), методики Державного випробування 

сільськогосподарських культур (2000). Оцінювання колекційного та гібридного 

матеріалу за морфологічними, технологічними ознаками та тривалістю вегетації – 

згідно з методичними рекомендаціями «Широкого уніфікованого класифікатора 

роду гречки Fagopyrum Mill.» (2003). Коефіцієнти успадковуваності та показники 

ступеня фенотипового домінування (СФД) за Дж. Л. Брюбейкера (1966), 

К. Мазера, Дж. Джинкса (1985) за формулою Б. Гріффінга. Розрахунок ЗКЗ та 

СКЗ проводився за допомогою програм кафедри генетики і ботаніки БСХА  для 

обробки селекційних експериментів та оцінки комбінаційної здатності при 

нерегулярних схрещуваннях. 
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Обробку цифрових даних, математичні розрахунки проводили за допомогою 

пакета ліцензійних програм  “MS Office” та  “Statisticа 6.0” .  

 

ВИВЧЕННЯ ГЕНОФОНДУ ГРЕЧКИ ТА ФОРМУВАННЯ РОБОЧОЇ 

КОЛЕКЦІЇ 

 

Параметри аналізуючого фону (Умови літньо-осінньої вегетації). 

Визначено, що умови повторних посівів у північно-східному Лісостепу 

характеризуються вищим (порівняно із весняним строком сівби) рівнем 

теплозабезпечення ювенільних фаз розвитку рослин. Так, показник суми 

середньодобових температур періоду «сходи-цвітіння» становив 720оС (½ від 

загального показника суми температур за вегетацію), тоді як за традиційних 

технологій вирощування 350–400 (менше ¼). Перехід до генеративних фаз 

розвитку відбувався при тривалості дня 14–13 годин, тоді як за умов весняного-

літньої вегетації – при 15–16 годинах. Кількість опадів протягом періоду вегетації 

при цьому становила 177 мм, що на 19% менше, ніж за традиційних умов сівби. 

Середня вологість повітря, за умов повторного посіву, була на 18% менша, ніж за 

умов традиційного.  

Комплекс факторів аналізуючого фону сприяв ефективному виявленню 

генотипів, схильних до прискореного проходження періоду «сходи-цвітіння» в 

умовах скорочення тривалості дня та вищого рівня теплозабезпечення ювенільних 

фаз розвитку рослин.  

Характеристика видової колекції гречки. При адресному створенні 

сортів, орієнтованих на специфічні умови вирощування, виникає загроза звуження 

їх генетичної основи. Для зниження ймовірності такого явища в селекційній 

роботі була задіяна максимальна кількість різних за походженням колекційних 

зразків, ознаки яких відповідають умовам зони дослідження. Відповідно до 

поставлених завдань,  на основі паспортних характеристик, було сформовано 

видову колекцію зі 124 зразків гречки виду Fagopyrum esculentum Moench. 

переважна більшість якої була представлена зразками індетермінантного 

(звичайного) типу – 94, меншою мірою зразками детермінантного типу – 30 шт.  

Загалом така структура колекції відповідає диференціації сучасної культури 

соняшнику в умовах Лісостепової зони Євразійського континенту.  

У 2015 році зразки були висіяні  та досліджені в умовах аналізуючого фону. 

Аналіз результатів та зазначених у каталозі зразків характеристик виявив їх 

відповідність фактичним показникам. На основі показників тривалості вегетації, 

продуктивності рослин та частково показників якості урожаю (маса 1000 насінин) 

було сформовано робочу колекцію, куди ввійшли 35 селекційних зразків та 2 

сорти-стандарти (рис. 1). Виокремлення робочої колекції відбулося із деяким 

звуженням генетичної основи видової колекції, оскільки до неї не були включені 

низькопродуктивні ультраранні зразки із тривалістю вегетації менше 70 днів, 

зразки з  продуктивністю рослин менше 1,5 г/рослину та пізньостиглі зразки з 

тривалістю вегетації понад 85 днів.  
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Цифрами позначені зразки включені до робочої колекції 

 

Рис. 1  Розміщення селекційних зразків гречки звичайної (Fagopyrum 

esculentum Moench.), залежно від тривалості їх вегетації та продуктивності рослин 

в умовах аналізуючого фону, 2015 р. 

 

Отже, звуження генетичної основи культури передусім відбулося у площині 

тривалості вегетації. Діапазон цього показника змінився з 65–97 діб до 70–84 діб. 

Діапазон значень продуктивності рослин змінився із 0,2–5,5 г/рослину у видовій 

колекції до 1,4–5,5 г/рослину у робочій колекції.  

Характеристика робочої колекції за комплексом ознак. Виділена за 

результатами попереднього добору колекція складалась із 17 вітчизняних зразків 

(UC0101979, UC0101065, UC0101059, UC0101058, UC0101008, UC0100653, 

UC0100658, UC0101129, UC0102195, UC0100153, UC0100987, UC0100988, 

UC0100267, UC0100340, UC0101990, UC0101993, UC0101925) та 18 зразків 

іноземного походження, зокрема: 12 із різних адміністративно-географічних 

регіонів Російської Федерації (UC0100066, UC0101116, UC0100045, UC0101868, 

UC0100990, UC0100130, UC0100002, UC0101195, UC0101093, UC0101871, 

UC0102183, UC0101195), 3 із Республіки Білорусь (UC0100991, UC0100367, 

UC0100362), по одному зразку із Казахстану (UC0101698), Японії (UC010177) та 

Польщі (UC0101977), рис. 2. 

Крім еколого-географічної віддаленості зразків, серед особливостей 

найбільш цікаві генотипи були представлені за такими ознаками, як: 

детермінантність, виражена архітектонікою габітусу рослин (UC0101975, 

UC0101993), вузьколистість (UC0101977), обмежене гілкування (UC0100267), 

гомостилія (UC0100362), посухостійкість та червоноквітковість (UC0101871), 

крупноплідність (UC0101698).  
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Рис. 2  Розподіл робочої колекції зразків гречки за походженням 

 

В умовах аналізуючого фону було відмічене коливання середніх значень, 

яке відбувалося за рахунок розширення або звуження меж діапазону та зміни 

рівня варіабельності основних ознак (табл. 1).  

Таблиця 1  

Характеристика робочої колекції за комплексом параметрів вегетативного 

та генеративного розвитку рослин, 2015-2017 рр. 

Показники 
Традиційний посів 

Аналізуючий фон 

(Повторний посів) 

Х min max Cv, % Х min max Cv, % 

Сходи-цвітіння, діб 25,2 21 35 13,8 24 20 33 12,5 

Цвітіння-достигання, діб 52 42 65 20 52,6 42 67 24,1 

Сходи-достигання, діб 77,2 70 80 8,8 76,6 70 90 9,8 

Висота рослин, см 117 92 150 6,3 119 105 158 6,0 

Кількість вузлів, шт. 12,5 8,8 18 4,9 12,5 9,4 7,2 5,9 

Кількість гілок І порядку, шт.  3,8 2,2 6,6 28,8 3,4 1,6 2,8 29,8 

Площа листкової поверхні, см2  280 133 741 41,9 260 173 356 30,4 

Маса рослини, г 9,4 3,2 18,3 43,3 9,1 3,5 19,7 42,4 

Продуктивність, г/рослину 2,45 0,71 6,32 33,6 2,01 0,64 4,12 25,5 

Кількість виповненого насіння, шт.  100 10,6 353,4 32,3 91,5 27,8 210,4 25,0 

Кількість щуплого насіння, шт. 120 22,6 259 43,9 136 37,4 261 32,1 

Маса 1000 насінин, г 24,5 16,7 34 10 24,6 18,3 32,8 13,7 

 

Збільшення середніх значень було відмічене у показників: тривалість 

періоду «цвітіння-достигання», висота рослин, кількість невиповненого насіння та 

маса 1000 насінин на 1,15; 1,71; 13,3 та 0,41%, відповідно. Збільшення рівня 

варіабельності (Cv) при цьому було відмічене у показників тривалості періоду 

«цвітіння-достигання» (4,1%) та маси 1000 насінин (3,7%), яке відбувалося за 

рахунок незначного розширення меж діапазонів значень. У решти представлених 

показників збільшення середніх значень відбувалося за рахунок зміщення 

діапазону зі звуженням його меж.  

Такі важливі показники генеративного розвитку, як продуктивність рослин 

та кількість виповненого насіння характеризувалися зниженням середніх значень 

в умовах повторного посіву на 17,9 та 9,0%, відповідно.  
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Структура робочої колекції гречки за реакцією на довжину дня.  Реакція 

на тривалість дня розглядається як комплексна адаптивна здатність організму 

пристосовуватись до умов середовища. Здебільшого йдеться про переважання у 

виду (зразка) ознак, характерних для тієї чи іншої групи. Комплексний аналіз 

робочої колекції дозволив виокремити 3 кластери з переважанням ознак 

довгоденності, фотонейтральності та короткоденності (рис. 3). 

До кластеру довгоденних (1) увійшло 5 зразків, або 14%. Найбільш чітке 

проявлення ознак довгоденності було відмічене у зразка UC0101868. Зразок 

збільшував тривалість періоду «сходи-цвітіння» із 29 до 31 доби  (НІР0,05 = 2,0) 

при зменшенні продуктивності рослин із 8,8 до 6,59 г. Схожу, але менш виражену 

реакцію на умови повторного посіву мали зразки UC0101116, UC0100177.  

Кластер фотонейтральних зразків (2)   складав 16 шт., або 46% від загальної 

кількості. Різниця в термінах настання фази цвітіння  при весняних та літніх 

посівах не перевищувала двох діб, а різниця у продуктивності рослин не 

перевищувала 0,5 г/рослину (НІР0,05 = 0,56). До даного кластеру також відійшли і 

сорти-стандарти. 

 

 
Рис. 3 Дендрограма розподілу колекції зразків гречки за комплексом 

параметрів тривалості фаз вегетації та продуктивності рослин в умовах 

аналізуючого фону, 2015-2017 рр. 

 

Кластер із переважанням короткоденних ознак (3) об’єднав 40,5% зразків, 

його формували: UC0100653, UC0101008, UC0101129, UC0102195, UC0101977, 

UC0100706, UC0100153, UC0100987, UC0100988, UC0100340, UC0100362, 

UC0101990, UC0102183, UC0101871. 
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Найбільш чітко виражені характеристики короткоденності були відмічені у 

зразка UC0101990 (сорт Квітнева), який скорочував тривалість періоду «сходи – 

цвітіння» в середньому на 7 діб. При цьому скорочення вегетації не 

супроводжувалось зменшенням продуктивності. 

 

Групова структура кореляційних зв’язків. З метою оцінювання 

ефективності механізмів реалізації генеративних функцій рослин різними 

зразками гречки, характеру взаємовідносин між параметрами їх розвитку нами 

було визначено середні значення параметрів та рівень їх кореляції в межах 

виділених кластерів.  

Були встановлені відмінності у структурі кореляційних зв’язків ознаки 

продуктивності рослин, залежно від їх фотоперіоду. Так, у зразків з переважанням 

короткоденних характеристик спостерігався високий рівень кореляції з 

показниками загальної кількості насіння (r = 0,81), кількості сформованого 

насіння (r = 0,93) та значень показника репродуктивного зусилля (r = 0,82). Інші 

групи характеризувалися наявністю однієї або кількох негативних кореляцій. Так, 

у фотонейтральних зразків відмічено наявність суттєвої негативної кореляції 

показника тривалості вегетації (r = -0,53). Група довгоденних зразків 

характеризувалася наявністю низки суттєвих негативних кореляцій показників 

вегетативного  розвитку,  а  саме:  висоти  рослин (r = -0,71),  кількості  вузлів  (r = 

-0,83), площі листкової поверхні (r = -0,56). 

 

Диференціація кластеру короткоденних зразків та механізми прояву 

ознаки короткоденності. Попередньо визначені статистично суттєві відмінності 

між параметрами рослин зразків в умовах традиційного та повторного посівів, а 

саме: скорочення тривалості періоду «сходи-цвітіння», збільшення 

продуктивності рослин в умовах скорочення світлового дня та різні варіанти 

поєднання цих ознак стали підставою для додаткової диференціації зразків гречки 

в межах кластеру, представленого зразками з переважанням ознак 

короткоденності. Це дало змогу у межах кластеру короткоденних зразків 

виокремити 3 групи за механізмом прояву ознак короткоденності (рис. 4,  кл. 3,1; 

3,2; 3,3): 

1. Група із «вегетативним» механізмом прояву ознак короткоденності 

(UC0101129, UC0101977 та UC0100987). Зразки в умовах повторних посівів 

зберігали показники продуктивності (характерні для традиційних посівів), однак 

суттєво скорочували тривалість періоду «сходи-закінчення вегетації».  

2. Група із «генеративним» механізмом прояву ознаки короткоденності 

(UC0101093, UC0101990, UC0100340, UC0102195, UC0100653, UC0100706 та 

UC0100153). В умовах повторних посівів зразки збільшували продуктивність 

рослин за стабільних показників тривалості періоду «сходи-цвітіння» та загальної 

тривалості вегетації. 

3. Група із поєднанням «вегетативного» та «генеративного» механізмів 

прояву ознаки короткоденності (UC0101988, UC0101008, UC0102183 та 

UC0101871). Зразки, що увійшли до неї в умовах повторних посівів збільшували 

продуктивність рослин при скороченні загального періоду вегетації.  
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Були визначені внутрішньогрупові кореляції між показниками 

продуктивності рослин (Wg) та комплексом ознак їх вегетативного і 

генеративного розвитку (табл. 2). 

 

Таблиця 2  

Групова структура кореляцій показника продуктивності (Wg) рослин 

короткоденних зразків гречки, 2015-2017 рр. 

Показники Група 1 Група 2 Група 3 
Тривалість періоду «сходи-цвітіння» (Lfl), діб -0,31 0,78 0,40 

Тривалість вегетації (L), діб -0,31 0,25 0,04 

Маса 1000 насінин (W1000), г -0,31 0,62 0,52 

Кількість насіння з рослини  (NFr), шт. 0,77 0,78 0,36 

Кількість невиповненого насіння (NS0), шт. 0,65 -0,07 -0,6 

Кількість суцвіть (NI), шт. 0,53 0,45 0,16 

Кількість квіток (NFL), шт. -0,16 0,18 0,00 

Висота (h), см -0,57 0,08 0,55 

Кількість вузлів (Nint), шт. -0,32 0,02 0,28 

Кількість гілок І порядку (B), шт. -0,22 0,23 0,02 

Кількість гілок ІІ порядку (B2), шт. 0,39 0,25 0,04 

Маса рослини (Wp), г 0,64 0,73 0,31 

Кількість листків з рослини (NL), шт. 0,59 0,66 0,11 

Площа листкової поверхні (SL), см2 0,50 0,27 0,23 

Площа 1 листка (Wl), см2 0,03 -0,38 0,52 

 

Особливістю першої групи була велика кількість негативних кореляцій 

показника продуктивності рослин із параметрами їх вегетативного розвитку  та 

окремими показниками продуктивності, що пояснюється підвищеним рівнем 

галуження рослин їх високорослістю та дрібнонасінністю. Друга група 

відзначилась високим (r = 0,78) рівнем кореляцій показника з тривалістю періоду 

«сходи-цвітіння». Також, суттєві позитивні кореляції в групі були у показників 

маси 1000 насіння (r = 0,62) та кількості насіння (r = 0,78). Зразки групи 3 мали 

суттєво відмінну схему кореляцій показника продуктивності рослин. Насамперед 

це стосувалось наявності суттєвої негативної кореляції показника кількості 

невиповненого насіння (r = -0,60), та позитивні кореляції показника 

продуктивності з висотою (r = 0,55), площею 1 листка (r = 0,52).  

Моделі сортів для умов повторних посівів.  За результатами вивчення 

робочої колекції та аналізу динаміки основних показників у традиційних умовах 

та умовах аналізуючого фону були розроблені моделі сортів для умов повторних 

посівів, табл. 3. 

Із трьох можливих для реалізації моделей дві для традиційного (зернового) 

використання з потенційним рівнем урожайності 3,2–3,6 та 2,8–3,5 т/га та модель 

із «вегетативним» механізмом адаптованості – для сортів спеціалізованого 

(сидерального або рекреаційного) напрямів використання. 
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Таблиця 3  

Параметри моделей сортів гречки для повторних посівів  

у зоні північно-східного Лісостепу України 

Показники 

Моделі сортів для повторних посівів 

інтенсивного 

типу 

напів-

інтенсивного 

типу 

сидерального 

(рекреаційного)  

типу 

Тривалість вегетації, діб 65–75 70–75 більше 80 

Висота рослин, см 

/ Тип розвитку 

70–100 / 

детермінантний 

або 100–120 / 

звичайний 

95–100 / 

детермінантний 

або 100–120 / 

звичайний 

120–150 / 

звичайний 

Площа листкової поверхні 

рослин, см2/ рослину 
220–400 150–320 300–500 

Потенціал насіннєвої 

продуктивності,  г/рослину 
2,7–5,5 2,0–5,0 1,0–3,0 

Потенційна врожайність, т/га 3,2–3,6 2,8–3,5 - 

Біологічна врожайність,  т/га 

сухої речовини 
- - 5,3–6,2 

 

ХАРАКТЕР УСПАДКУВАННЯ ТА ПРОЯВЛЕННЯ ОЗНАК 

АДАПТОВАНОСТІ ДО УМОВ ПОВТОРНИХ ПОСІВІВ 

 

Характеристика гібридного покоління F1 за типом успадкування 

основних ознак. Протягом 2017 року з метою  оцінювання гібридного покоління 

F1, визначення кількісного прояву ознак та їх поліпшення був проведений аналіз 

ступеня фенотипового домінування (СФД), у розрізі восьми представлених схем 

комбінацій схрещувань (табл. 4). 

Було визначено, що ознака «тривалість вегетації» в основному 

успадковувалась за проміжним типом (у середньому для комбінацій – 42%). 

Ефект депресії у середньому для комбінацій становив 22%, тобто зменшення 

середніх значень, порівняно із кращою батьківською формою на 2-22%. У всіх 

представлених схемах більша частина гібридних поколінь характеризувалася 

проміжним успадкуванням за ознакою. Максимальний рівень успадкування за 

типом «депресія» був відмічений у гібридних комбінацій схем К х Ф та Ф х Д 

(33% кожна). Аналогічно переважаючим типом успадкування за ознакою 

тривалості періоду «сходи-цвітіння» був проміжний (у середньому для комбінацій 

– 49%). У розрізі наведених схем К х Ф, К х Д, Ф х Ф, Ф х Д, Д х Ф: 48, 57, 42, 50, 

83% відповідно. Ефекти гетерозису та депресії (у середньому для комбінацій 

становили по 21%), тобто збільшення середніх значень, порівняно з кращою 

батьківською формою, на 4–32% або їх зменшення на 2–30% відповідно.  

Ознака маси рослин здебільшого успадковувалась за проміжним типом (у 

середньому для комбінацій – 48%) та гетерозисом (22%), тобто збільшення 

середніх значень, порівняно з кращою батьківською формою, на 5-57%. 

Домінування проміжного типу успадкування за даною ознакою було відмічене у 

більшості гібридних схем: К х К, К х Ф, Ф х К, Ф х Ф, Ф х Д, Д х К, Д х Ф. Тоді, 
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як у гібридів отриманих за схемами К х Д переважаючим був тип гетерозису на 

рівні 43%.  

 

Таблиця 4 

Характеристика F1 гречки за ступенем фенотипового домінування 

основних селекційних ознак,  2017 р., % 

Ознака  
Переважаючий  

тип успадкування  

Схема комбінацій схрещувань 

*КхК КхФ КхД ФхК ФхФ ФхД ДхК ДхФ Х 

Тривалість періоду 

«сходи-цвітіння»  

Проміжне успадкування  36 48 57 36 42 50 43 83  49 

Депресія  40 17 14 40 23 33 0 0  21 

Загальна тривалість 

вегетації  

Проміжне успадкування  40 38 57 36 35 50 29 50 42  

Депресія  24 33 0 24 32 33 14 17 22 

Маса рослин  
Проміжне успадкування  33 43 29 38 48 67 42 83 48 

Гетерозис  19 21 43 24 23 0 29 17 22 

Продуктивність  
Гетерозис  36 31 57 33 16 33 29 33 34 

Проміжне успадкування  33 33 43 38 48 67 14 33 39  

Маса 1000 насінин  
Гетерозис  64  45  29  48  42  33  71  33  46 

Депресія  17 21 29 21 26 33 14 33 24 

Репродуктивне 

зусилля  

Гетерозис  21  30  57  52  45  83  29  50  46 

Проміжне успадкування  45  32  14  33  16  0  14  17  21 

*К – короткоденні;  Ф – фотонейтральні; Д – довгоденні. 

 

На відміну від попередніх ознак, успадкування яких було за типом 

проміжного успадкування, ознака маси 1000 насінин здебільшого 

успадковувалася за типом гетерозису (у середньому для комбінацій – 45,6%), 

тобто збільшення середніх значень, порівняно із кращою батьківською формою, 

на 1-25%. Значна кількість гібридів (24,3%) характеризувалася протилежним 

ефектом «депресія». Зокрема, гетерозисом за ознакою характеризувалися гібридні 

покоління схем К х К, К х Ф, Ф х К, Ф х Ф, Ф х Д, Д х К . Схеми К х Д та Д х Ф 

відзначилися рівним розподілом гібридних комбінацій за типами «гетерозис» та 

«депресія» (по 29 та 33% відповідно). 

Ознака продуктивності рослин є вирішальною у процесі оцінювання 

батьківських компонентів та тестування стабільності гібридних поколінь при 

створенні вихідного гібридного матеріалу, орієнтованого на умови повторного 

посіву. Переважно ознака успадковувалась за проміжним типом (у середньому 

для комбінацій – 39%) та гетерозису (34%), тобто збільшення середніх значень, 

порівняно із кращою батьківською формою, на 30–180%. Протилежний ефект 

депресії був відмічений у 12% отриманих гібридів (табл. 5). 

Найбільш цікавими у селекційному відношенні були показники гібридів, 

отриманих у схрещуваннях за участю зразків із переважанням ознак 

короткоденності. У комбінаціях короткоденних форм із короткоденними та у 

короткоденних із довгоденними ознаками в основному успадковувалася за типом 
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«гетерозис» (36 та 57% гібридів) та «проміжне успадкування» (33 та 43%, 

відповідно). Загалом домінування кращої батьківської форми за ознакою у 

представлених комбінацій було відмічене у 60 та 71% гібридів. Протилежний 

ефект «депресія» був відмічений у 7% отриманих гібридів короткоденних форм з 

короткоденними та відсутність такого у комбінаціях із довгоденними формами, 

що було особливістю цих гібридів разом із відсутністю ефектів ЧПД та ЧНД. Це 

пояснюється гетерогенністю батьківських форм за ознаками, які контролюють 

продуктивність. 

 

Таблиця 5 

Характеристика F1 гречки за ступенем фенотипового домінування 

ознаки продуктивності рослин,  2017 р., % 

Тип успадкування  К х К К х Ф К х Д Ф х К Ф х Ф Ф х Д Д х К Д х Ф Х 

Гетерозис  36  31  57  33  16  33  29  33  34  

Депресія  14  14  0  12  6  0  29  17  12  

*ЧПД  7  7  0  10  13  0  0  0  5  

**ЧНД  10  14  0  10  13  0  29  17  12  

Проміжне 

успадкування  
33  33  43  38  48  67  14  33  39  

Домінування батьківської форми:  
 

- кращої:  60  50  71  67  45  100  29  33  57  

- гіршої:  40  50  29  33  55  0  71  67  43  
* ЧПД – часткове позитивне домінування; ** ЧНД – часткове негативне домінування  
 

У випадку гібридів, створених у схрещуванні короткоденних форм із 

фотонейтральними ознака здебільшого успадковувалась за проміжним типом на 

рівні 33%. Домінування кращої та гіршої батьківських форм було у 

співвідношенні 50/50. Гетерозисом відзначилося 31% гібридів, депресією – 14%. 

У комбінаціях фотонейтральних форм ознака «продуктивність» 

успадковувалась здебільшого за проміжним типом (38, 48 та 67%), відповідно за 

схемами Ф х К, Ф х Ф та Ф х Д. У цілому домінування кращої батьківської форми 

за ознакою у представлених комбінацій було відмічене у 67, 45 та 100% гібридів 

відповідно. Великий відсоток гібридів мав прояв ознаки за типом гетерозис (33, 

16 та 33% відповідно). Протилежний ефект «депресія» був відмічений у 10 та 13% 

отриманих гібридів від схем із короткоденними та фотонейтральними відповідно. 

У схемі фотонейтральних із довгоденними формами спостерігалась відсутність 

ефектів депресії, ЧПД та ЧНД.  

Дещо іншим характером успадкування ознаки продуктивності відзначилися 

гібриди, отримані у комбінаціях довгоденних форм. Зокрема, у схемі Д х К був 

відмічений рівний відсоток успадкування ознаки за типами «гетерозис», 

«депресія» та «ЧНД», а саме по 29% кожного. Решта гібридів відзначилися 

проміжним успадкуванням. За схемою Д х Ф успадкування ознаки в основному 

відбувалося за типами гетерозису та проміжного успадкування на рівні по 33% 

кожного; за типом депресії – 17%. У цілому у представлених схемах комбінацій із 
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довгоденними формами спостерігалося домінування гіршої батьківської форми: 

71 та 67% відповідно. На відміну від попередніх груп, у комбінаціях довгоденних 

форм високих значень гетерозису виявлено не було.  

Комбінаційна здатність селекційних зразків. Процес оцінювання 

гібридного покоління F1 у 2017 році додатково передбачав визначення загальної 

комбінаційної здатності (ЗКЗ) вихідних форм з метою визначення здатності 

окремих генотипів формувати середній рівень гетерозису у гібридів F1. Діапазон 

ефектів ЗКЗ за показником продуктивності рослин (Wg) змінювався від - 0,62 до 

1,09 для материнських форм та від - 0,66 до 0,88 для батьківських. При їх 

використанні як материнської форми додатні ефекти ЗКЗ були відмічені у 6 

зразків: UC0100130, UC0101058, UC0101871, UC0100362, UC0101993 та 

UC0102183 у діапазоні від 1,09 (у UC0100130) до 0,06 (у UC0102183). У 

реципрокних схрещуваннях додатні ефекти ЗКЗ, зокрема збільшення Wg, були 

відмічені у 7 зразків: UC0100130, UC0101058, UC0101871, UC0101006, 

UC0100066, UC0101993 та UC01010933. Разом із тим збільшення показника 

(збереження високих ефектів ЗКЗ) відбувається у зразків UC0101871, UC0100130, 

UC0101058 та UC0101993, що визначає їх селекційну цінність за ознакою. За 

реакцією на тривалість дня короткоденні форми переважно характеризувалися 

збільшенням продуктивності у схрещуваннях з використанням зразка як 

материнської форми. 

Оцінювання ефектів ЗКЗ за комплексом селекційних ознак. З метою 

виділення більш перспективних вихідних форм як материнської форми та 

запилювача було проведене їх оцінювання за комплексом селекційних ознак 

шляхом порівняння ефектів ЗКЗ. Діапазон ефектів ЗКЗ у вихідних форм різнився 

залежно від схеми їх використання як материнської форми чи запилювача. 

Орієнтуючись на розроблені моделі сортів у виборі кращих вихідних форм, 

більша увага приділялася тим, які характеризувалися низькими ефектами ЗКЗ 

ознак міжфазних періодів та високими для ознак продуктивності. Найбільш 

перспективними при такому оцінюванні були: UC0102183, UC0101993, 

UC0101871, UC0100153, UC0101058, UC0101006 та UC0100130.  

Серед наведених 4 зразки із переважанням ознак короткоденності та 3 – 

фотонейтральності. Зокрема, зразки UC0102183 та UC0101993 відзначилися 

низькими ефектами ЗКЗ ознаки тривалості вегетації (L) та високими для ознак 

продуктивності рослин (Wg) і маси 1000 насінин (W1000). Зразки UC0101871 та 

UC0101058 мали низькі ефекти L та Wg при низьких ефектах ознаки W1000. 

Характерним для цих зразків були високі ефекти ЗКЗ за ознакою репродуктивного 

зусилля (RE2). Для зразка UC0100153 були характерними низькі ефекти ЗКЗ 

ознак L та Wg при високих ефектах W1000. Особливістю UC0101006 було 

поєднання низьких ефектів L та високих для ознак продуктивності, однак лише у 

якості запилювача.  

Специфічна комбінаційна здатність. Для визначення рівня гетерозису у 

кожній конкретній комбінації було проведене оцінювання специфічної 

комбінаційної здатності (СКЗ) вихідних форм гречки із використанням значень 

варіанс СКЗ. 

Суттєвий рівень варіанс СКЗ за поєднанням чотирьох ознак забезпечувала 

комбінація UC0101871 х UC0100130. Зокрема, ознак продуктивності рослин (Wg), 
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тривалості періоду «сходи-цвітіння» (Lfl), тривалості вегетації та маси 1000 

насіння (1,22, – 4,45, – 8,08 та 2,91, відповідно). Поєднання трьох ознак 

продуктивності (Wg), тривалості періоду «сходи-цвітіння» (Lfl) та маси 1000 

насінин (W1000) забезпечувала комбінація UC0101058 х UC0101993 (1,90, -1,22 та 

3,29, відповідно), продуктивності (Wg), маси 1000 насінин (W1000) та 

репродуктивного зусилля (RE) – комбінації UC0101006 х UC0101058 (0,79, 2,42 та 

5,12 відповідно), ознак тривалості періоду «сходи-цвітіння» (Lfl), маси 1000 

насінин (W1000) та репродуктивного зусилля (RE) забезпечувала комбінація 

UC0102183 х UC0101093 (– 4,17, – 4,90 та 4,06 відповідно), ознак продуктивності 

рослин (Wg), тривалості періоду «сходи-цвітіння» (Lfl), тривалості вегетації та 

репродуктивного зусилля (RE) – 0,37, –1,66 та 4,50 відповідно – комбінація 

UC0101058 х UC0101871.  

Поєднання двох ознак Wg та W1000 забезпечували комбінації UC0100130 х 

UC0101871 (1,22 та 2,91 відповідно), UC0102183 х UC0101871 (0,52 та 5,72, 

відповідно), UC0101058 х UC0101993 (1,90 та 3,29 відповідно); поєднання ознак 

Lfl та Wg забезпечували комбінації UC0101362 х UC0102183 (0,48 та -3,70 

відповідно); ознак Wg та RE – комбінації UC0102183 х UC0101993 (1,13 та 9,41), 

UC0101006 х UC0102183 (0,72 та 2,17), UC0100066 х UC0101058 (0,46 та 5,61), 

UC0101093 х UC0100153 (1,86 та 10,3); ознак Lfl та W1000 – комбінації UC0100153 

х UC0100130 (-2,46 та 1,89); ознак Lfl та RE – комбінації UC0101871 х UC0101058 

(-1,66 та 4,50), UC0100130 х UC0100153 (-3,85 та 4,15); ознак L та W1000 – 

комбінації UC0101993 х UC0101058 (-0,87 та 1,23); ознак L та RE – комбінації 

UC0100153 х UC0101993 (-4,54 та 1,88), UC0101058 х UC0100066 (-2,35 та 8,59), 

UC0101993 х UC0100130 (-7,24 та 3,17), тоді як обернена комбінація 

забезпечувала суттєвий рівень СКЗ лише за однією ознакою. 

Загалом за  результатами вивчення колекційних зразків гречки звичайної 

були виділені як цінні джерела з високим рівнем адаптованості до умов 

повторних посівів   у зоні північно-східного Лісостепу:   

- зразки з переважанням ознак короткоденності: UC0102183, UC0100153, 

UC01001871, UC0101093, UC0101006; 

- зразки з переважанням ознак фотонейтральності: UC0101993, 

UC0100362, UC0100130, UC0100066 та UC0101058. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗРАЗКІВ ТА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ У ПОВТОРНИХ ПОСІВАХ 

 

Ріст і розвиток гречки в умовах літньо-осінньої вегетації характеризується 

специфічними умовами температурного режиму, розподілу опадів і тривалості 

світлового дня. Першочерговою умовою отримання урожаю  повторних посівів є 

завершення вегетації до  переходу середньодобової температури через +14о С у 

бік зниження. У обидва роки досліджень статистично менші показники тривалості 

періоду «сходи-технологічна стиглість» мали номери: 9/16, 11/16, 43/16. Середня 

тривалість їх вегетації склала 70, 72 та 72 діб відповідно при 74 доби у сорту 

Українка.  

Більш інформативно рівень адаптованості до умов повторних посівів 

розкривають значення продуктивності рослин, показника їх репродуктивного 
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зусилля та індексу насіннєвої атракції. Залежно від умов року ці значення у сорту-

стандарту склали у 2017 році: 3,13 г/рослину, 7,7% та 1,2 у 2018: 2,77 г/рослину, 

12,0 % та 1,13. У середньому для досліду сорт-стандарт Українка формував – 2,95 

грам насіння/рослину при цьому рівень репродуктивного зусилля складав – 

9,88%, а індекс насіннєвої атракції – 1,18. Статистично суттєве перевищення 

значень сорту-стандарту за показником продуктивності рослин в обидва роки 

досліджень мали номери 9/16; 11/16; 14/16 та 49/16. Їх показники склали 

відповідно 4,32 (+ 1,4 г до сорту-стандарту); 3,33 ( + 0,4), 4,22 (+ 1,3), та 3,71 

грам/рослину (+ 0,8 ). При цьому всі номери мали суттєво вищі значення 

показника репродуктивного зусилля, що вказує на більш ефективний механізм 

реалізації генеративних функцій. Суттєве зниження показників індексу насіннєвої 

атракції (відношення невиповненого насіння до нормально сформованого) 

свідчить, що більш повна реалізація генеративного потенціалу у короткоденних 

зразків відбувалась передусім за рахунок оптимізації умов постембріонального 

розвитку плодів.  

 

Таблиця 6 

Урожайність перспективних номерів гречки в умовах повторного посіву, 

2017-2018 рр. 

Селекційний  

номер 
Походження 

Урожайність Маса 1000 насінин 

т/га + до st г + до st 

Українка (st) 0,65   26,9   

9/16 UC0100362 х UC0101093 1,05 0,40 24,9 -2,0 

11/16 UC0102183 х UC0101993 0,97 0,32 25,6 -1,3 

14/16 UC0101871 х UC0100130 0,70 0,05 26,8 -0,1 

43/16 UC0101093 х UC0100153 0,76 0,11 32,2 5,3 

49/16 UC0100083 х UC0100066 0,82 0,17 28,9 2,0 

НІР0,05 2017 0,03   1,3   

НІР0,05 2018 0,05   1,5   

 

Різниця в значеннях комплексу селекційно-контрольованих ознак 

обумовила суттєві відмінності в показниках урожайності та якості урожаю (маси 

1000 насінин). Найвищу прибавку урожаю 0,40; 0,32 та 0,17 т/га забезпечили 

селекційні номери 9/16, 11/16 та 49/16. При цьому лише один номер (9/16) мав 

нижче, порівняно із сортом-стандартом значення показника маси 1000 насінин. 

Інші зразки за цією ознакою знаходилися на рівні або перевищували сорт-

стандарт.  

При середній за два роки урожайності в досліді 0,65 т/га для сорту 

стандарту та 0,86 т/га для створених номерів прибуток від вирощування в 

повторних посівах склав відповідно 840,6 та 2181,8 грн/га. Рентабельність 

вирощування сорту-стандарту Українка склала 23,9%, створених селекційних 

номерів 60,9 %. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено та практично вирішено 

важливе наукове завдання із визначення селекційної цінності колекційних зразків 

гречки звичайної та створено вихідний матеріал сортів, орієнтованих на умови 

повторних посівів у зоні північно-східного Лісостепу України.  

1. Визначено часовий та температурний діапазони аналізуючого фону для 

тестування селекційних зразків на адаптованість до умов повторних посівів. 

Порівняно до традиційних (весняно-літніх умов вегетації), фон характеризується: 

високим рівнем теплозабезпечення ювенільних фаз розвитку (складає ½ від 

загального показника суми температур за вегетацію), скороченою тривалістю 

світлового дня (мінус 2 години у фазу цвітіння та мінус 4 години у фазу наливу 

насіння), зменшеною на 18% сумою опадів. 

2. Встановлені відмінності у структурі кореляційних зв’язків ознаки 

продуктивності рослин, залежно від їх фотоперіоду: у зразків із переважанням 

короткоденних характеристик – це високий рівень кореляції з показниками 

загальної кількості насіння (r = 0,81), кількості сформованого насіння (r = 0,93) та 

значень показника репродуктивного зусилля (r = 0,82); у фотонейтральних зразків 

(крім перелічених вище) – наявність суттєвої негативної кореляції показника 

тривалості вегетації (r = - 0,53); довгоденні зразки характеризуються наявністю 

низки суттєвих негативних кореляцій показників вегетативного розвитку, а саме: 

висоти рослин (r = -0,71), кількості вузлів (r = - 0,83), площі листкової поверхні (r 

= - 0,56) 

3. Визначено відмінності та проведено диференціацію групи короткоденних 

зразків залежно від механізмів реалізації фотоперіодичних ознак:  «вегетативний» 

механізм проявлявся у скороченні (в умовах аналізуючого фону) тривалості 

періоду «сходи - закінчення вегетації» без зміни показників продуктивності 

рослин, зразки UC0101129, UC0101977 та UC0100987; «генеративний» механізм 

реалізації проявлявся у збільшенні значень насіннєвої продуктивності рослин без 

зміни тривалості їх вегетації, зразки: UC0101093, UC0101990, UC0100340, 

UC0102195, UC0100653, UC0100706 та UC0100153;  механізм із поєднанням 

«вегетативного» та «генеративного» напрямів реалізації ознаки короткоденності 

характеризувався збільшенням продуктивності рослин при скороченні окремих 

фаз або всього періоду їх вегетації, зразки UC0101988, UC0101008, UC0102183 та 

UC0101871. 

4. За рівнем реакції на умови аналізуючого фону запропоновані моделі 

сортів зернового (інтенсивного й напівінтенсивного типів) з потенційним рівнем 

урожайності зерна: 3,2–3,6; 2,8–3,5 т/га та сидерального (рекреаційного) напрямів 

використання здатних до формування 5,3–6,2 т/га сухої речовини.  

5. Досліджено, що прямі та реципрокні схеми схрещувань короткоденних 

зразків із короткоденними (К х К) забезпечують успадкування ознаки тривалості 

періоду «сходи-цвітіння» за типом депресії (40%); продуктивності рослин – за 

типом гетерозису (36%). У схрещуванні короткоденних (К) та фотонейтральних 

зразків (Ф) успадкування цих ознак відбувається за проміжним типом. У прямих і 

реципрокних схрещуваннях фотонейтральних (Ф) та довгоденних (Д) зразків 
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тривалість вегетації успадковується за проміжним типом (50%), продуктивність 

рослин за типом депресії (40%). Ознака  маси 1000 насінин у схрещуваннях за 

участю короткоденних зразків успадковується за проміжним типом, рівень 

репродуктивного зусилля у схрещуваннях з участю короткоденних зразків – за 

проміжним типом, у схрещуваннях за участю фотонейтральних та довгоденних – 

за типом гетерозису (42%). 

6. Виявлені зразки, що забезпечують високі ефекти ЗКЗ за показником 

продуктивності рослин – UC0100130, UC0101058, UC0101871, UC0101993; маси 

1000 насінин – UC0101153, UC0101993, UC0102183, UC0100083; комплексу 

селекційно-цінних ознак – UC0102183, UC0101993, UC0101871, UC0101153, 

UC0101058. 

7. За значеннями СКЗ для групи показників продуктивності кращими 

схемами були: UC0102183 х UC0101993 (11/16); UC0102183 х UC0101362 (9/16); 

UC0101871 х UC0100130 (14/16); UC0101153 х UC0101093 (43/16); UC0102183 х 

UC0101093 (49/16).  

8. Створено та зареєстровано в НЦГРР України три селекційні зразки із 

переважанням ознак короткоденності, два із яких (UC0102221, UC0102219) 

можуть бути використані як донори ознаки врожайності та скоростиглості 313–

329 г/м2 при 66 днях вегетації, один (UC0102222) урожайності та маси 1000 

насінин – 321 г/м2 та 30,0 г відповідно.  

9. Доведено економічну перевагу вирощування у повторних посівах 

створених селекційних номерів. Середня прибавка урожайності, порівняно до 

сорту-стандарту, становила 0,21 т/га, рентабельність виробництва склала 60,9%, 

при 23,9% у сорту-стандарту.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ І ВИРОБНИЦТВА 

 

1. При створенні сортів, орієнтованих на умови осінньо-літньої вегетації у 

якості донора ознак адаптованості, використовувати короткоденні зразки: : 

UC0102183, UC0100153, UC01001871, UC0101093, UC0101006  або 

фотонейтральні зразки UC0101993, UC0100362, UC0100130, UC0100066 та 

UC0101058.  

2. Селекційну роботу із залученням короткоденних зразків проводити 

диференційовано для моделей сортів зернового (інтенсивного, 

напівінтенсивного) та сидерального напрямів використання. 

3.  При адресному створенні сортів гречки, орієнтованих на повторні посіви в 

умовах північно-східного Лісостепу України, використовувати зразки 

UC012219, UC0102221, UC0102222. 
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АНОТАЦІЯ 

Несмачна М. В. Cтворення та оцінювання вихідного матеріалу гречки 

для повторних посівів в умовах північно-східного Лісостепу України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво» (201 

– Агрономія). – Сумський національний аграрний університет. Суми, 2019 р. 

У дисертаційній роботі викладено результати досліджень підвищення 

ефективності культури гречки шляхом створення вихідного матеріалу для 

повторних посівів в умовах північно-східного Лісостепу України шляхом 

використання явища фотоперіодизму як ефективного механізму підвищення рівня 

адаптованості.  

У ході досліджень було визначено часовий та екологічний діапазон вегетації 

гречки в повторних посівах і зоні північно-східного Лісостепу України. 

Сформовано робочу колекцію та  виділено цінні джерела з високим рівнем 

адаптованості до умов літньо-осінньої вегетації. Встановлено відмінність у 

структурі кореляційних зв’язків показника продуктивності рослин гречки залежно 

від фотоперіодичної реакції. Визначені та сформульовані моделі сортів зернового 

(інтенсивного і напівінтенсивного) та сидерального (рекреаційного) напрямів 

використання з рівнем потенційної урожайності 3,2-3,6; 2,8-3,5 т зерна/га та 5,3-

6,2 т/га сухої речовини відповідно. Визначено характер успадкування основних 

селекційно-контрольованих ознак у групах із переважанням короткоденних, 

фотонейтральних та довгоденних характеристик.  

Створено оригінальний вихідний матеріал сортів гречки, орієнтованих на 

технології повторних посівів. Селекційні номери 9/16, 11/16, 43/16 з 

переважанням ознак короткоденності передано до Національного центру 

генетичних ресурсів рослин України та залучено у селекційний процес. 

Ключові слова: гречка, повторний посів, фотоперіод, короткоденність, 

вихідний матеріал.  

 

АННОТАЦИЯ 

Несмачна М. В. Создание и оценивание исходного материала гречихи 

для повторных посевов в условиях северо-восточной Лесостепи Украины. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук (доктора философии) по специальности 06.01.05 «Селекция и 

семеноводство» (201 – Агрономия). – Сумской национальный аграрный 

университет. Сумы, 2019 г. 
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В диссертационной работе изложены результаты исследований повышения 

эффективности культуры гречихи путем создания исходного материала для 

повторных посевов в условиях северо-восточной Лесостепи Украины путем 

использования явления фотопериодизма как эффективного механизма повышения 

уровня адаптивности. 

В ходе исследований был определен временной и экологический диапазоны 

вегетации гречихи в повторных посевах и зоне северо-восточной Лесостепи 

Украины. Сформирована рабочая коллекция и выделены ценные источники с 

высоким уровнем адаптивности к условиям летне-осенней вегетации. Определено 

различие в структуре корреляционных связей показателя продуктивности 

растений гречихи, в зависимости от фотопериодической реакции. Определены и 

сформулированы модели сортов зернового (интенсивного и полуинтенсивного) и 

сидерального (рекреационного) направлений использования с уровнем 

потенциальной урожайности 3,2–3,6; 2,8–3,5 т зерна/га и 5,3–6,2 т/га сухого 

вещества соответственно. Определен характер наследования основных 

селекционно-контролируемых признаков в группах с преобладанием 

короткодневных, фотонейтральных и длиннодневных признаков. 

Создан оригинальный исходный материал для сортов гречихи, 

ориентированных на технологии повторных посевов. Селекционные номера 9/16, 

11/16, 43/16, с преобладанием признаков короткодневности, переданы в 

Национальный центр генетических ресурсов растений Украины и привлечены в 

селекционный процесс. 

Ключевые слова: гречиха, повторный посев, фотопериод, короткодневность, 

исходный материал. 

 

ANNOTATION 

Nesmachna M.V. Creation and evaluation of buckwheat basic material for 

summer crops in the conditions of the northeastern Forest-Steppe of Ukraine. - 

Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Dissertation for the first doctoral degree (Doctor of Philosophy) in the specialty 

06.01.05 «Plant breeding and Seed Production» (201 – Agronomy). – Sumy National 

Agrarian University. Sumy, 2019. 

The dissertation theoretically summarizes and practically solves the important scientific 

problem of increasing the efficiency of buckwheat culture by creating the basic material 

for summer crops in the northeastern Forest-Steppe of Ukraine by using the 

phenomenon of photoperiodism as an effective mechanism for increasing of the level of 

adaptability. 

As a result, of the conducted researches, the time and ecological range of 

buckwheat vegetation in summer crops in the northeastern Forest-Steppe area of 

Ukraine were determined. A work collection has formed, and valuable sources of a high 
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level of adaptability to the conditions of summer-autumn vegetation have identified. 

The difference in the structure of correlation relationships of plant productivity index 

was determined depending on the photoperiodic response of buckwheat plants. Models 

of varieties were defined for grain (intensive and semi-intensive) and sidereal 

(recreational) directions of use with the level of potential yield 3,2–3,6; 2,8–3,5 t of 

grain/ha and 5,3–6,2 t/ha of dry matter, respectively. The nature of inheritance of the 

main breeding-controlled traits in groups with predominance of short-day, photoneutral 

and long-day characteristics was determined.  

The original basic material of buckwheat varieties oriented on the summer crops 

technology was created. 3 breeding samples (9/16, 11/16, 43/16) with predominance of 

short-day characteristics were submitted to the National Centre of Genetic Resources of 

Ukraine and introduced into the breeding process of the laboratory of plant breeding and 

seed production of the Institute of Agriculture of the Northern East of the National 

Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. 

Keywords: buckwheat, summer crop, photoperiod, short-day characteristics, basic 

material. 

 


