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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 теоретично узагальнено та практично вирішено 

важливе наукове завдання з 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 результаті проведених 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 з переважанням короткоденних, 

фотонейтральних та довгоденних характеристик. Створений оригінальний 

вихідний матеріал сортів гречки орієнтованих на технології повторних 

посівів. 

Для ефективності тестування зразків видової колекції та селекційних 

доборів було проведене оцінювання умов вегетації гречки у повторному 



3 
 

посіві (аналізуючому фоні) в зоні північно-східного Лісостепу України 

шляхом визначення його часового та екологічного діапазону. Був визначений 

вищий (порівняно із традиційним) рівень теплозабезпечення ювенільних фаз 

розвитку рослин аналізуючого фону – ½ від загального показника суми 

температур за вегетацію, за традиційних технологій вирощування – ¼. 

Перехід до генеративних фаз розвитку відбувався при коротшій на 2 години 

довжині дня 14–13 годин. Кількість опадів протягом періоду вегетації була 

на 19% меншою, ніж за традиційних умов. 

За визначеними рівнями варіабельності ознак та структури їх 

взаємозв’язків наведено характеристики оптимальних фенотипів зразків 

потенційно придатних до осінньо-літніх умов вегетації, які об’єднано у 

робочу колекцію з діапазоном тривалості вегетації 70–85 діб, продуктивності 

рослин 1,4–5,5 г. Зокрема, зразки-джерела максимального прояву ознак 

короткоденності: UC0102183, UC0101129, UC0100153, UC01001871, 

UC0101990, UC0100340, UC0101093, UC0101006, UC0101083 та UC0101868, 

а також перспективні фотонейтральні зразки-носії високої продуктивності: 

UC0101993, UC0100362, UC0100130, UC0100066 та UC0101058. Для деяких 

було визначено ряд особливостей: скоростиглість та крупноплідність була 

притамання зразкам UC0102183, UC0101871 та UC0100153. Для UC0101993 

та UC0101006 при зазначених вище ознаках – компактний габітус. Зразок 

UC0101058 був визначений як середньостиглий, продуктивний з компактним 

габітусом. Підтверджена можливість використання у якості стандартів сортів 

Крупинка та Українка.  

Для визначення селекційної цінності робочої колекції зразків гречки 

було проведене їх оцінювання за рівнем прояву ознак та варіабельності в 

умовах аналізуючого фону. Були виявлені генотипи схильні до прискореного 

проходження періоду «сходи-цвітіння» (73,7%). Скорочення тривалості 

вегетації було відмічене у 21% зразків. Разом з тим відбувалося зниження 

площі листкової поверхні у 54% зразків. Збільшення показників переважно 

було за ознаками висоти (56,7% зразків), кількості гілок І порядку (62,6%), 
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продуктивності (72,9%) та маси 1000 насінин (59,5%). Відмічені суттєві 

відмінності у динаміці варіабельності окремих ознак в умовах аналізуючого 

фону. За рівнем мінливості ознаки тривалості догенеративного періоду 

спостерігалось його зниження на 1,3%. Разом із тим ефект зниження 

варіабельності був відмічений за ознаками: кількість гілок І порядку – 5,6%, 

площа листкової поверхні – 11,5%, продуктивність – 7,1%, кількість 

виповненого насіння – 7,3%; кількість щуплого насіння – 11,8%, індекс 

атракції (54,1%). Підвищення показників варіабельності в умовах 

аналізуючого фону було відмічене за ознаками: тривалість 

післягенеративного періоду – 4,1; маси 1000 насінин – 3,7%. 

Виявлені показники для переважаючих груп зразків в умовах 

аналізуючого фону за ознаками на рівні: тривалість періоду «сходи-цвітіння» 

20–22 доби, тривалість вегетації 70–75 діб, висота 100–110 см, площа 

листкової поверхні 200–300 см2, маса рослин у фазі цвітіння 5–10 г, 

продуктивність рослин 2–3 г, маса 1000 насінин 22–25 г.  

Уперше в умовах північно-східного Лісостепу України за комплексом 

параметрів прямих та індексних ознак методом кластеризації були виділені 

окремі групи зразків з переважанням ознак короткоденності, 

фотонейтральності та довгоденності у відсотковому співвідношенні 40,5%, 

46% та 14%, відповідно. 

Досліджено групові особливості структури кореляційних зв’язків 

ознаки продуктивності рослин у межах виділених кластерів зразків в умовах 

аналізуючого фону: у зразків з переважанням короткоденних характеристик – 

це високий рівень кореляції з показниками загальної кількості насіння (0,81), 

кількості сформованого насіння (0,93) та значень показника репродуктивного 

зусилля (0,82); у фотонейтральних зразків (крім перелічених вище) – 

наявність суттєвої негативної кореляції показника тривалості вегетації (-

0,53); довгоденні зразки характеризуються наявністю низки суттєвих 

негативних кореляцій показників вегетативного розвитку, а саме: висоти 

рослин (-0,71), кількості вузлів (-0,83), площі листкової поверхні (-0,56). 
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Диференційовано кластер короткоденних зразків за відмінністю у 

механізмах прояву ознак короткоденності. Визначений ступінь 

варіабельності та кореляції ознак у групах. У групі 1 найбільш варіабельними 

ознаками (40% і більше) були кількість квіток на рослині, маса насіння з 

рослини, площа листкової поверхні та наявність великої кількості суттєвих 

кореляцій (r>0,5). У групі 2 лише ознака кількості квіток відзначилася 

суттєвою варіабельнісю (43,6%). Особливістю групи була відсутність 

суттєвих кореляцій (r>0,5) з іншими вегетативними ознаками. Висока 

варіабельність за ознакою (72,5%) була притаманна зразкам групи 3 разом із 

великою кількість негативних кореляцій. 

Уперше для зони північно-східного Лісостепу України були виділені 

оптимальні фенотипи та запропоновані моделі сортів інтенсивного, 

напівінтенсивного та рекреаційного (сидерального) типу з потенційним 

рівнем урожайності зерна: 3,2–3,6; 2,8–3,5 т/га та 5,3–6,2 т/га сухої речовини 

при сидеральному використанні. Виділені перспективні зразки-джерела 

максимального прояву ознак короткоденності UC0102183, UC0101129, 

UC0100153, UC01001871, UC0101990, UC0100340, UC0101093, UC0101006, 

UC0101083 та UC0101868, фотонейтральні зразки-носії високої 

продуктивності UC0101993, UC0100362, UC0100130, UC0100066 та 

UC0101058. 

Для визначення схем комбінацій схрещувань, які переважно 

забезпечували отримання характеристик скоростиглості та продуктивності 

рослин в умовах повторних посівів був проведений аналіз ступеня 

фенотипового домінування F1 у 8 варіантах комбінацій за параметрами 

вегетативного та генеративного розвитку. 

Досліджено, що прямі та реципрокні схеми схрещувань короткоденних 

зразків з короткоденними (К х К) забезпечують упадкування ознаки 

тривалість 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 
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проміжним типом. У прямих і реципрокних схрещуваннях фотонейтральних 

(Ф) та довгоденних (Д) зразків тривалість вегетації успадковується за 

проміжним типом (50%), продуктивність рослин за типом дипресії (40%). 

Ознака  маси 1000 насінин у схрещуваннях за участю короткоденних зразків 

успадковується переважно 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%). 

Розраховано, що найвищий рівень ЗКС за показником продуктивності 

рослин забезпечують зразки – UC0100130, UC0101058, UC0101871, 

UC0101993; маси 1000 насіння – UC0101153, UC0101993, UC0102183, 

UC0100083; комплексу селекційно-ціних ознак зразки – UC0102183, 

UC0101993, UC0101871, UC0101153, UC0101058. 

Визначено ряд особливостей для перспективних батьківських форм за 

ефектами ЗКЗ: UC0102183 та UC0100153 – скоростиглі та здатні формувати 

крупні плоди; UC0101993 та UC0101006 – скоростиглі, крупноплідні з 

компактним габітусом; зразок UC0101871 – скоростиглий продуктивний з 

високим репродуктивним зусиллям; зразок UC0101058 – середньостиглий, 

продуктивний з компактним габітусом та високим рівнем репродуктивного 

зусилля. 

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); UC0101093 х UC0101153 (43/16); 

UC0102183 х UC0101093 (49/16). Визначена висока адаптивність номерів до 

нестабільних умов вегетації у повторних посівах у роки досліджень 2017–

2018 у зоні північно-східного Лісостепу України, про що свідчить 

сформована ними урожайність. Середній рівень розрахункової урожайності 

перспективних номерів гречки – 0,86 т/га, прибавка урожайності до сорту 

Українка становила 0,05–0,40 т/га.  
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Створено оригінальний вихідний матеріал сортів гречки орієнтованих 

на технології повторних посівів. До НЦГРРУ передано  та зареєстровано три 

селекційних зразки з переважанням ознак короткоденності: UC0102221, 

UC0102219, UC0102222.  

Результати проведеної роботи впроваджено в селекційний процес 

лабораторії селекції і насінництва Інституту сільського господарства 

Північного Сходу НААН України.  

Матеріали досліджень використовуються в навчальному процесі 

Сумського національного аграрного університету.   

 

Ключові слова: гречка, повторний посів, фотоперіод, 

короткоденність, вихідний матеріал.  
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ABSTRACT 

 

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 been formed, and valuable sources of a high level of adaptability to the 

conditions of summer-autumn vegetation have been 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 high level of potential yield. The nature of 

inheritance of the main breeding-controlled traits in groups with predominance of 

short-day, photoneutral and long-day characteristics was determined. Original 

basic material of buckwheat oriented on summer crops technology was created. 

For the efficiency of the species collection samples testing and breeding 

selection processes, the conditions of buckwheat vegetation in the summer crops 

(analyzing background) in the northeastern Forest-Steppe of Ukraine were 

evaluated by determining of its time and ecological range. There was a definite 

higher (compared to the traditional crops) level of heat supply for juvenile phases 

of plant development. In the analyzing background ½ from the total index of the 
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sum of temperatures during the growing season was determined (for traditional 

cultivation crops – only ¼). The beginning of the generative phases of 

development occurred in conditions of 2 hours shorter day length (14–13 hours). 

The quantity of rainfall during the growing season was 19% lower than under 

traditional conditions.  

According to the levels of variation of main traits, the characteristics of 

potentially suitable samples for summer-autumn vegetation conditions were 

presented, from which a work collection with a vegetation duration range of 70–85 

days, plant productivity of 1,4–5,5 g were combined. In particular, the samples-

sources of the maximal manifestation of the productivity signs were: UC0102183, 

UC0101129, UC0100153, UC01001871, UC0101990, UC0100340, UC0101093, 

UC0101006, UC0101083 and UC0101868, and perspective photoneutral samples – 

UC010101, UC010101 and UC010101. For some, a number of traits were 

identified: fast ripeness and large fruit of UC0102183, UC0101871, and 

UC0100153. For UC0101993 and UC0101006 the trait was the compact habitus 

within the above traits. Sample UC0101058 was identified with the medium 

ripeness, high productivity and compact habitus. The possibility of using 

‘Krupynka’ and ‘Ukrainka’ varieties as testers was confirmed. 

For determining of the work collection buckwheat samples breeding value 

we conducted an evaluation by indexes display level and its variability under 

analyzing background conditions. We identified genotypes susceptible to a rapid 

passage of the period «seedling-flowering» (73,7%). A reduction of the vegetation 

duration was observed in 21% of the samples. However, there was determined a 

decrease of leaf area in 54% of the samples. The increase of indexes was mainly 

observed for such characteristics as height (56,7% of samples), number of primary 

branches (62,6%), plant productivity (72,9%) and weight of 1000 seeds (59,5%). 

Was determined a significant differences in the dynamics of individual traits 

variability under the analyzing background conditions. The level of variability in 

the duration of the pre-generative period decreased by 1,3%. However, the effect 

of reducing of the variability was noted for the characteristics: number of primary 
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branches – 5,6%, leaf area – 11,5%, plant productivity – 7,1%, the number of seeds 

– 7,3%; the amount of pungent seeds was 11,8%, the attraction index (54,1%). An 

increase in the variability in the background analysis was observed for the indexes 

of: duration of the post-generative period – 4,1; weight of 1000 seeds – 3,7%. 

The levels of indicators for the predominant groups of samples under 

analyzing background conditions were found for the characteristics of the duration 

of «seedling-flowering» period 20–22 days, the duration of the vegetation 70–75 

days, height of plants 100–110 cm, leaf area 200–300 cm2, plant weight in 

flowering phase 5–10 g, plant productivity 2–3 g, 1000 seeds weight 22–25 g. 

For the first time in the conditions of the northeastern Forest-Steppe of 

Ukraine, by the complex of direct and index parameters, clustering method was 

used to identify individual groups of samples with predominance of traits of short-

day, photoneutrality and long-day (40,5%, 46% and 14%, respectively). 

The group features of the correlation relationships structure for a trait of 

plant productivity were investigated within selected clusters of samples under the 

analyzing background conditions. For the samples with a predominance of short-

day characteristics it was a high level of correlation with characteristics such as the 

total number of seeds (0,81), the number of formed seeds (0,93) and reproductive 

effort index (0,82). In the case of photoneutral samples (except the ones listed 

above), there was a significant negative correlation of the vegetation duration 

index (-0,53). Long-day samples were characterized by the presence of a number 

of significant negative correlations of vegetative development characteristics, 

namely: plant height (-0,71), number of internodes (-0,83), leaf area (-0,56). 

The cluster of ‘short-day’ samples was differentiated by the difference in the 

mechanisms of manifestation of short-day traits. The variability and correlation 

level of traits in groups was determined. In case of group 1, the most variable traits 

(40% and more) were the number of flowers per plant, plant productivity, the leaf 

surface area. Other feature of this group was the presence of a large number of 

significant correlations (r> 0,5). In group 2, only a trait of the number of flowers 

was significantly variable (43,6%). The peculiarity of the group was the absence of 
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significant level correlations (r> 0,5) with other vegetative traits. High variability 

of the trait the number of flowers per plant (72,5%) was typical for the samples of 

Group 3 along with a large number of negative correlations. 

For the first time for the area of the northeastern forest-steppe of Ukraine the 

were selected optimal phenotypes and the models of varieties of intensive, semi-

intensive and recreational (sideral) type with potential grain yield: 3,2–3,6; 2,8–3,5 

t/ha and 5,3–6,2 t/ha of dry matter in sideral use were proposed. Identified 

perspective samples-sources of maximal traits manifestation of short-day 

characteristics: UC0102183, UC0101129, UC0100153, UC01001871, 

UC0101990, UC0100340, UC0101093, UC0101006, UC0101083 and UC0101868 

and photoneutral samples-sources of high level productivity: UC0101993, 

UC0100362, UC0100130, UC0100066 та UC0101058. 

For determination of the schemes of crosses combinations, which mainly 

provided characteristics of precocity and high plant productivity under conditions 

of summer crops (analyzing background), the level of phenotypic dominance of F1 

was analyzed for 8 variants of combinations according to the parameters of 

vegetative and generative development of plants. 

Our investigations proved that direct and reciprocal cross-breeding schemes 

of short-day samples with same short-day (K x K) provide inheritance of the 

duration of «seedling-flowering» period by type of depression (40%); plant 

productivity – heterosis (36%). In crosses of short-day (K) with photoneutral (F) 

samples, the inheritance of these traits occurs intermediately. In case of direct and 

reciprocal crosses of photoneutral (F) and long-day (D) samples, the duration of 

vegetation was inherited intermediately (50%), plant productivity – by type of 

depression (40%). The trait of the 1000 seeds weight in crosses involving short-day 

samples inherited mainly intermediately, the same with inheritance of the level of 

reproductive effort in crosses with short-day samples (K). In crosses of 

photoneutral (F) with long-day (D) samples effect of heterosis prevailed (42%). 

We estimated the highest levels of a general combination ability (GCA) of 

the traits as plant productivity provide samples – UC0100130, UC0101058, 



12 
 

UC0101871, UC0101993; the weight of 1000 seeds – UC0101153, UC0101993, 

UC0102183, UC0100083; complex of valuable traits for breeding – UC0102183, 

UC0101993, UC0101871, UC0101153, UC0101058. 

A number of features have been identified for perspective parental forms 

according to the effects of GCA: UC0102183 and UC0100153 (fast ripening and 

capable to form large fruits; UC0101993 and UC0101006 – fast ripeness, large-

fruited with a compact habitus; sample UC0101871 is a high-productive with high 

reproductive effort; UC0101058 is medium ripeness, productive with compact 

habitus and high reproductive effort. 

According to the specific combination ability (SCA) for several of traits, the 

best schemes were: UC0102183 x UC0101993 (11/16); UC0102183 x UC0101362 

(9/16); UC0101871 x UC0100130 (14/16); UC0101093 x UC0101153 (43/16); 

UC0102183 x UC0101093 (49/16). High adaptability of named varietal numbers 

to unstable vegetation conditions in summer crops during the years 2017–2018 in 

the north-eastern Forest-Steppe zone of Ukraine has been determined, as evidenced 

by their yield that was in average – 0,82 t/ha with the level of yield increase to 

tester variety ‘Ukrainka’ 0,05–0,40 t/ha. 

The original basic material of buckwheat varieties oriented on the summer 

crops technology was created. 3 breeding samples with predominance of short-day 

characteristics (UC0102221, UC0102219 and UC0102222) were submitted to the 

NCGRU (National Centre of Genetic Resources of Ukraine). 

The results of the researches were 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. 

The research materials are used in the educational process of Sumy National 

Agrarian University. 

 

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

basic material. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Lfl – тривалість періоду «сходи-цвітіння»; 

L – тривалість вегетації, діб;  

Wg – продуктивність рослини, г/рослину;  

NFr – кількість насіння, шт.;  

Ns – кількість виповненого насіння, шт.;  

Ns0 – кількість щуплого насіння, шт.;  

NFL – кількість квіток на рослині, шт.;  

h – висота рослини, см;  

Nint – кількість вузлів, шт.;  

B – кількість гілок, шт.;  

Wp – маса рослини, г;  

WL – маса листків рослини, г;  

SL – площа листкової поверхні, см2;  

RE1 (ПІНП) – потенційна індивідуальна насіннєва продуктивність;  

RE2 – репродуктивне зусилля, %;  

AI – індекс  насіннєвої атракції; 

CV – коефіцієнт варіації; 

r – коефіцієнт кореляції; 

Ht – гетерозис гіпотетичний; 

Hbt– гетерозис істинний; 

hp (СФД) – ступінь фенотипового домінування;  

СКЗ – специфічна комбінаційна здатність; 

ЗКЗ – загальна комбінаційна здатність; 

К – короткоденний тип розвитку; 

Ф – фотонейтральний тип розвитку; 

Д – довгоденний тип розвитку; 

ІСГПС – Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН; 

УДСР – Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва 

В.Я. Юр’єва НААН. 
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ВСТУП 

 

Головним завданням селекції більшості культур в умовах сучасності є 

створення і впровадження у виробництво сортів, що характеризуються 

високим рівнем урожайності та адаптованості до умов вирощування. 

Основна роль в урегулюванні цього питання відводиться вихідному 

матеріалу та дослідженню його за комплексом селекційних та господарських 

ознак. 

Культура гречки займає провідне місце серед круп’яних культур і є 

традиційною для України. Фундамент селекційної роботи з гречкою в 

Україні поклали вітчизняні селекціонери: О. С. Алексеєва, Л. К. Тараненко, 

В. М. Клюс, І. І. Кацов, І. М. Страхоліс [1-3], під керівництвом яких 

сформовано базис сортового забезпечення культури в Україні. Гречка відома 

своїми характерними особливостями, такими як відносно короткий термін 

вегетації, висока потенційна продуктивність, гетеростильність, 

ентомофільність та здатність до тривалого періоду цвітіння [4-9]. Цінність 

гречки визначається високою поживністю її крупи, що підкреслює її 

важливість для здорового дієтичного харчування. Фізіологічні особливості 

кореневої системи визначають гречку як попередник, який покращує 

фітосанітарний стан ґрунту та підвищує ефективність використання 

фосфорних і калійних добрив у сівозміні, що підтверджує доцільність її 

вирощування [10, 11].  

Актуальність теми. Основним фактором зменшення валового збору 

зерна гречки в Україні є щорічне скорочення посівних площ яке не 

компенсується пропорційним зростанням урожайності [12-18]. Унаслідок 

цього валовий збір зерна за період 2000–2018 рр скоротився в 3,7 рази [19]. 

Водночас темп сортооновлення гречки за останні 5 років у рази менший 

порівняно з культурами сої, кукурудзи та соняшнику [20]. Ураховуючи 

умови сучасної тенденції вирощування екcпортно-орієнтованих культур, 

збільшення частки гречки у виробництві зернових без зміни існуючої 
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структури посівних площ можливе лише за рахунок розширення сортового 

спектру культури за рахунок групи генотипів, орієнтованих на повторні 

(післяукісні та післяжнивні) посіви з розробленням відповідних технологій 

вирощування. Передумовами створення таких сортів та їх технологічного 

супроводу є стійка тенденція до аридизації клімату та, як наслідок, поступове 

витіснення посівів гречки із зони Степу й південного Лісостепу в північний 

Лісостеп та Полісся. Досягнення необхідного рівня адаптованості культури 

до специфічних умов літньо-осінньої вегетації можливе лише на основі 

відповідного сортового забезпечення. Одним із ефективних механізмів 

підвищення рівня адаптованості є використання явища фотоперіодизму. 

Фотоперіодизм, як і яровизація, є пристосувальним механізмом, що дозволяє 

рослинам зацвітати за певних, найбільш сприятливих умов та проявляється в 

зміні ростових процесів та розвитку. Сучасна культура гречки розглядається 

як фотонейтральна, однак загальне число градацій фоточутливості у гречки 

достатньо велике та проявляється у випадках зміни географічного 

розташування та строків сівби [21]. Такий стан культури обумовлює високий 

рівень її диференціації за вищезгаданою ознакою. Основу успіху у 

селекційній роботі складає вихідний матеріал. Тому вивчення світового 

генофонду гречки за ознаками реакції на умови повторних посівів, виділення 

адаптованих до таких умов зразків, оцінювання ознак короткоденності та 

створення вихідного матеріалу є пріоритетним завданням селекції, що 

визначає актуальність цих досліджень.  

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

дослідження за темою дисертації виконано в Інституті сільського 

господарства Північного Сходу НААН України у лабораторії селекції і 

насінництва у 2015–2018 рр. згідно з пріоритетними фундаментальними 

завданнями галузевої програми наукових досліджень Національної академії 

аграрних наук України ПНД 25 «Круп’яні культури» у 2014–2015 рр. 

11.01.01.82.П «Створити і передати на державне сортовипробування сорт 

гречки з високими технологічними якостями насіння, адаптований до умов 
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вирощування» (№ державної реєстрації 0114U00328), у 2016–2020 рр. 

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» (№ державної реєстрації 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. Для 

досягнення мети були поставлені та вирішені такі завдання. 

1. Визначити агроекологічний діапазон вирощування гречки в умовах 

повторних посівів у північно-східному Лісостепу України. 

2. Вивчити світовий генофонд гречки за ознаками реакції на умови 

повторних посівів. 

3. Виділити зразки рослин, адаптовані до умов повторних посівів,  

оцінити зв’язки ознак короткоденності з комплексом господарсько-цінних 

ознак та сформувати моделі сортів. 

4. Провести гібридизацію та визначити селекційну цінність отриманих 

гібридів. 

5. Провести випробування 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 стійкістю до умов повторних посівів. 

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 
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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 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. Установлено 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.  

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 
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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 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: 

Міжнародній конференції «Гончарівські читання» (м. Суми, 27 травня 2016 

р.); ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Світові 

рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» (м. Київ, 03 листопада 2016 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

«Молодежь и инновации – 2017» (с. Горки, 1–2 червня 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Гончарівські читання» (м. Суми, 25–26 

травня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 

90-річчю від дня народження професора Наумова Г.Ф. та 80-річчю 

заснування кафедри генетики, селекції та насінництва (м. Харків, 23–24 

жовтня 2017 р.); Обласній науковій конференції молодих вчених та 

аспірантів «Підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської 

продукції в північно-східному регіоні України» (с. Сад, 21 листопада 2016 

р.); Науково-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів 

Сумського НАУ (м. Суми, 20–24 квітня 2017 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Селекція сільськогосподарських рослин у ХХІ 

столітті: Теорія і практика, реалії та перспективи» (м. Львів, 6–8 червня 2018 

р.); Науково-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів 

Сумського НАУ (м. Суми, 20–24 квітня 2018 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Сучасні моделі розвитку агропромислового 
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виробництва: виклики та перспективи» (м. Глухів, 27 вересня 2018 р.); VIІІ 

Міжнародній науковій конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» 

(Парієві читання) (м. Умань, 18–20 березня 2019 р.).  

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 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 11 статей, зокрема 8 у фахових виданнях України, одна в 

іноземному науковому журналі, 2 публіцистичного характеру, 11 тез 

наукових доповідей. Отримано 3 свідоцтва про реєстрацію зразків у 

НЦГРРУ. 

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, з 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ ГРЕЧКИ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Походження та видовий склад культури гречки 

Культура «гречка» відома більше двох тисяч років. Процес 

доместикації відбувався переважно на основі виду Fagopyrum esculentum 

Moench., що належить до родини Polygonaceae [22]. Усього родина об’єднує 

понад 900 видів [23, 24]. Видове різноманіття представлене багаторічними 

трав’янистими рослинами, ліанами, кущами і деревами в тропічних країнах. 

В Україні розповсюджені представники 8 родів, що містять близько двохсот 

видів [25]. З них у культурі представлені тільки три роди: Fagopyrum Mill, 

Rumex L. та Reum L [26]. Найбільш поширені у народному господарстві 

представники роду Fagopyrum Mill. Як цінні лікарські та кормові культури – 

види родів Polygonum L., Atraphaxis L., Oxyria Hill., Calligonum L. [27, 28]. 

Рід Fagopyrum Moench. був виділений як самостійний із роду 

Polygonum завдяки комплексу ознак, серед яких: гетеростилія, подвоєння 

задньої та лівої тичинок зовнішнього кола таким чином, що в сумі кількість 

тичинок зводиться до 5 зовнішнього кола та 3 внутрішнього [29-31]. Досить 

відомими видами роду є: 

 Гречка напівкущова лат. Fagopyrum suffruticosum F. Schmidt (синонім 

Fagopyrum tataricum spp. suffruticosum) Miyabe. Вид поширений у 

регіоні Сахаліну Російської Федерації. 

 Гречка багаторічна (Fagopyrum cymosum Meissn); 

 Гречка гігантська (Fagopyrum giganteum Krot); 

 Гречка гімалайська (Fagopyrum tataricum ssp. himalaicum) [32-34]. 

Наразі систематика різновидів гречки налічує більш ніж 14 

самостійних видів: Fagopyrum callianthum, Fagopyrum capillatum, Fagopyrum 

cymosum, Fagopyrum gilesii, Fagopyrum gracilipes, Fagopyrum homotropicum, 

Fagopyrum leptopodum, Fagopyrum lineare, Fagopyrum macrocarpum, 
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Fagopyrum megacarpum, Fagopyrum pleioramosum, Fagopyrum rubifolium, 

Fagopyrum statice, Fagopyrum urophyllum [28, 35, 36]. 

Однак, як згадувалося вище, переважаючим видом для формування 

культури є Fagopyrum esculentum Moench., найбільша кількість диких форм 

якого зосереджена на території сучасного Непалу та Гімалаїв. Переважно 

дослідники вважають, що первинний процес одомашнення відбувався саме в 

цій частині Азії [37-40]. Разом із тим, як зазначає П. М. Жуковський, чіткі, 

достовірні дані щодо походження культури відсутні, що викликає деякі 

розбіжності у баченні місця та процесів первинної доместикації [41]. Зокрема 

дослідження А. С. Кротова свідчать про те, що гречка походить із північних 

штатів Індії, адже саме там зустрічається найбільше різноманіття її 

культурних та диких форм. Доказом цього є природно-кліматичні умови 

місцевості, абсолютно відповідні вимогам росту та розвитку культури [42]. 

В. Л. Комаров припускав, що походження гречки може бути монгольським 

[43]. Японський учений Омі Оніші в 1988–1990 роках під час наукових 

експедицій до південного Китаю виявив новий вид Fagopyrum homotropicum 

в місцевості Іонг Шенг (провінція Юньнaнь) [44]. Генетичні дослідження 

довели, що цей вид є диким предком гречки звичайної Fagopyrum esculentum. 

Не менш цікавими є палеологічні дослідження, що ідентифікують наявність 

пилку гречки у 2–3 тисячолітніх пластах на території європейської частини 

РФ, України та навіть Данії [45].  

Початок вирощування гречки у Європі був у XV ст. Латинську назву 

культурі – Fagopyrum, що значить «буковоподібний горішок» дав шведський 

лікар Карл Ліней у другій половині XVIII ст. Аналогічним чином у варіанті 

німецької назви buchweizen – «букова пшениця» (у англійській мові – 

buckwheat). До Київської Русі гречка потрапила в VII ст. через волзьких 

болгар, проте значного поширення набула саме у XVI ст. [39, 41-43]. На 

сьогодні гречка поширена на трьох материках: у Євразії, Америці та 

Австралії [38-39, 46].  
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1.2 Адаптивність та особливості формування урожаю  

 

Особливість морфологічної та біологічної природи гречки суттєво 

виділяють її від інших зернових культур. Поєднання властивостей низької 

врожайністі та високого потенціалу продуктивності рослин, теплолюбності і 

адаптованості до помірних широт, вологолюбності і ремонтантності, 

одночасного цвітіння та плодоутворення закріпило за нею репутацію 

«загадкової» культури [5, 46-47]. 

Період вегетації у гречки триває 60–100 днів. Протягом вегетації 

відбувається послідовне проходження семи фенологічних фаз: проростання, 

сходів, гілкування, бутонізації, цвітіння, плодоутворення, достигання. У 

період від сходів до бутонізації ріст гречки дуже повільний, а від бутонізації 

до побуріння насіння енергія росту зростає задля нагромадження близько 

70% сухої речовини [48]. 

 

1.2.1 Етапи органогенезу рослин гречки 

 

За даними Ф. М. Куперман, Н. Н. Мар’яхіна, Н. М. Рибакової 

(лабораторія біології розвитку рослин Московського державного 

університету), у гречки визначено дванадцять етапів органогенезу [49-52]. 

Перші два відповідають за формування вегетативних органів, упродовж 

наступних шести відбувається формування генеративних утворень.  

Найкоротшим є перший етап органогенезу (5–7 діб), що настає після 

початку розгортання першого справжнього листка та характеризується 

розвитком зародкових органів. Під час другого етапу відбувається процес 

диференціації зачаткового стебла на вузли, міжвузля, закладання справжніх 

листків та пагонів. У цей період рослини гречки вбирають мало поживних 

речовин і добре переносять нестачу вологи в ґрунті без зниження врожаю. 

На третьому етапі органогенезу формується вісь суцвіття та 

приквітники – недорозвинені листки. На четвертому – закладаються піхвові 
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приквітники, з яких на п’ятому етапі утворюються квітки. Першими 

утворюються тичинки. Диференціація тканини в пилкових мішках і зав’язі 

(мікро- і макроспорогенез) та формування пилку і яйцеклітини відбувається 

на шостому етапі. Від цього процесу залежить не тільки кількість пилку, а й 

його фертильність. Упродовж сьомого етапу відбувається посилений ріст 

маточки, тичинок, пелюсток та квітконіжки, чоловічих і жіночих гамет. 

Квітка при цьому виноситься за межі плівчастої трубочки. Восьмий етап 

характеризується виходом бутона з приквітника та початком фази 

бутонізації, а також високою фоточутливістю рослин [5, 53]. 

На дев’ятому етапі розвитку гречки відбувається цвітіння і 

плодоутворення, що характеризується інтенсивністю нагромадження 

вегетативної маси [54, 55]. Десятий етап характеризується формуванням 

плодів (зародка та ендосперму) [56]. Одинадцятий етап характеризується 

настанням молочної стиглості плодів. Дванадцятий характеризується 

накопиченням та відкладанням поживних речовин про запас. Упродовж цих 

етапів рослини гречки дуже вибагливі до вологи [57, 58]. 

Отже, вегетаційний період культури умовно можна поділити на 3 

періоди: перший – вегетативний «сходи-цвітіння» (24–35 діб) протягом якого 

відбувається ріст із послідовним утворенням пагонів та великої кількості 

стеблових корінців ; другий –«початок цвітіння – побуріння зерна» (30–35 

діб). Перша половина цього періоду характеризується швидким 

нагромадженням вегетативної маси за рахунок збільшення висоти або 

кількості гілок та масовим цвітінням. Утворення стеблових корінців 

припиняється. Друга – термінацією ростових процесів та формуванням 

зав’язі. Третя – «побуріння зерна – повна стиглість» триває 17–24 діб [5, 50]. 

 

1.2.2 Особливості цвітіння й реалізації генеративного потенціалу 

 

Відомо, що гречка унаслідок гетеростильної природи здатна формувати 

багато квіток, але тільки незначна їх кількість формує виповнені плоди. 
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Наприклад, за урожайності 10–12 ц/га – лише 4–6%. При цьому плоди і 

незапліднені квітки на рослині засихають не обпадаючи до збирання врожаю 

[35, 54]. Причинами загибелі плодів більшість науковців вважають зовнішні 

екологічні фактори та біологічні особливості розвитку рослин [54, 57-60]. 

Високий вплив на запліднення і зав’язування плодів гречки мають 

вологість повітря й ґрунту, наявність комах-запилювачів та виділення 

рослинами нектару. За даними Н. М. Петеліної (1960), низька температура в 

період від початку висівання насіння до появи сходів, а також під час 

цвітіння і до наливання плодів призводить до зниження насіннєвої 

продуктивності гречки [60]. За температури 4–7°С припиняється розвиток 

плодів. Згубною для розвитку гречки є і підвищена (понад 26°С) температура 

повітря у період цвітіння. У спекотну погоду квітки засихають, не 

утворюючи плодових оболонок [5]. Слід зазначити високу потребу у волозі в 

період цвітіння (вдвічі більше, ніж у догенеративний період розвитку). У разі 

її нестачі утворення ендосперму припиняється, що призводить до утворення 

близько 40% щуплого зерна (рудяка) [40, 53-55]. 

Серед причин низького озернення насіння гречки деякі дослідники 

вважають незадовільне забезпечення квіток пластичними речовинами 

внаслідок низького рівня облистяності рослини та паралельності розвитку 

вегетативних і генеративних органів [56-60].  Був зроблений висновок про 

існування критичного моменту у гречки під час цвітіння і формування 

плодів, що впливає на забезпечення рослин пластичними речовинами. 

М. В. Фесенко (1983) пояснював здатність до ремонтантності (тривалий 

інтенсивний ріст) як реакцію у відповідь на несприятливі умови внаслідок 

перерозподілу асимілянтів з плодів на органи росту, що є пристосувальною 

властивістю гречки. При цьому гречці властива ремонтантність – здатність 

до відновлення плодоутворення шляхом утворення нових клітин [61].  

Свого часу Г. М. Соловйов (1948) припустив, що процеси запилення і 

запліднення не впливають на загибель плодів [62]. Однак подальші 

дослідження визначили високий вплив сумісного запилення на забезпечення 
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квіток гречки додатковим живленням. При запиленні несумісним пилком 

плоди гинуть і після початку розвитку зав’язі, що свідчить про реакцію 

рослин на різні типи запилення та здатність до «блокування» розвитку плодів 

від несумісного запилення. Фаза цвітіння подовжується [63]. У цей час за 

сумісного запилення квіток відбуваються швидкі фізіологічні зміни у 

маточці, надходження пластичних речовин з інших частин рослини 

збільшується, відбувається відцвітання [48, 1]. Така реакція є одним із 

проявів генетичного гомеостазу g-н явища, тобто підтримки відповідного 

рівня частоти гена в популяції (С. С. Четвериків, 1926; Лернер, 1950), що 

забезпечує жорстке співвідношення частоти генотипів SS і ss (1:1) у 

гетеростильних рослин [64]. 

Дарвін обґрунтував користь явища гетеростилії у рослин для 

забезпечення перехресного запилення [65, 66]. Особливість, при якій 

найбільший ефект запліднення спостерігається після легітимного запилення,  

робить гетеростильні форми подібними до дводомних рослин. Перевагою 

гетеростилії є здатність до формування плодів усіма особинами, тоді як у 

дводомних – лише жіночими екземплярами. З цього погляду гетеростилія 

найбільш вигідна для виду, а так звана «марнотратність матеріалу» (розвиток 

великої кількості квіток) дає можливість утворити більше потомства [63, 67]. 

Цікавими є результати багаторічних досліджень штучного легітимного 

запилення. Дані свідчать, що таке запилення не забезпечує стовідсоткового 

зав’язування плодів у різних сортів гречки [68-70]. 

Слід зазначити, що в природних умовах найбільше зав’язей у гречки 

відмирає у другій половині цвітіння у зв’язку зі сповільненням вегетативного 

росту рослин, що призводить до відтоку пластичних речовин у сформовані 

плоди (3. П. Паушева, 1970) [50]. Продуктивність рослини залежить від 

норми спадкової реакції та контролюється генотипом, а реакція на зміни 

умов середовища пояснюється модифікаційною мінливістю [69-73]. А отже, 

добір за ознаками продуктивності має бути необхідною складовою 

селекційної роботи з гречкою. 
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1.3 Селекційні ознаки та механізми адаптивності рослин гречки  

 

Вивчення характеру успадкування ознак у гречки ускладнюється 

явищем гетероморфної несумісності, яка обумовлена перехреснозапильністю 

рослин, що зі свого боку робить майже неможливим отримання нащадків 

першого покоління від самозапилення [70-73]. Це створює необхідність 

залучення таких гібридів до аналізуючих схрещувань з метою встановлення 

наявності алельних генів та кількості генів, що контролюють прояв ознаки. 

На сьогодні визначені та вивчені основні ознаки та гени, що їх кодують 

(табл. 1.1) [63]. 

 

Таблиця 1.1 Гени ознак у гречки [63] 

№ 

з/п  
Домінантна ознака  Рецесивна ознака  Символ гена  

1. Короткостовпчатість (К) Довгостовпчатість (Д) суперген GPA-gpa 

2. Коротка маточка Довга маточка GG, Gg-gg 

3. Крупний пилок Дрібний пилок РР, Pp-рр 

4. Довга тичинкова нитка Коротка AA, Aa-aa 

5. Нормальна зона галуження (НГ) 
Неотенія - відсутня 

зона галуження 
Br-br 

6. Неповне домінування НГ Обмежено вторинне Г. Isb-isb 

7. Індетермінантний тип росту Детермінантний D-d, Dm-dm 

8. Нечутливість до фотоперіоду Короткоденність не ідентифіковано 

9. Нормальне забарвлення стебла 

Інтенсивне забарвлення 

сім’ядолей, листя, квіток, 

зниження міцності рослин 

Gs-gs 

10. - „ - Відсутність GsA-gsA 

11. - „ - Рожеве ps, psB, psC, psD 

12. Нормальне забарвлення квітків Зелене Gс-gc 

13. Вкорочення міжвузлів Норма DW 

14. Нормальний ріст Карликовість dwA, dwD 

 

1.3.1 Характер успадкування ознак 

 

У 1865 р., після опублікування Грегором Менделем праці «Досліди над 

рослинними гібридами», було започатковано застосування гібридологічного 

аналізу, який і надалі є основним методом досліджень у генетиці рослин [74]. 
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Під час внутрішньовидових схрещувань гороху, на основі вивчення гібридів 

упродовж кількох поколінь, він зробив висновки, які пізніше були 

підтверджені іншими вченими. На підставі цих висновків були визначені 

закони спадковості (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 Менделюючі ознаки гречки з характерним моногенним 

успадкуванням [1] 

Позначення гена 

літерами 
Генотип Фенотип 

d (від лат. determinant) dd – гомозиготний рецесив 

Детермінантний з обмеженим 

ростом 

DD – гомозиготний домінант Звичайний з необмеженим ростом 

ag (від лат. aplegrum) 

agag – гомозиготний рецесив Із салатним забарвленням листя 

AgAg –  гомозиготний домінант Зі звичайним не мутантним 

забарвленням листя 

gc (від англ. 

greencorolla) 

Gcg c–  гомозиготний рецесив Зеленоквіткова форма 

GcGc –  гомозиготний домінант 

Зі звичайним не мутантним 

забарвленням квіток 

br(від англ. branch) 
brbr –гомозиготний рецесив Одностебла (не гілляста) форма 

BrBr –  гомозиготний домінант Звичайна гілляста форма 

S Ss –  гетерозигота Короткостовпчата форма 

ss – гомозиготний рецесив Довгостовпчата форма 

 

Гібридологічний аналіз рослин потребує підбору для схрещування 

гомозиготних форм, що різняться за однією або кількома парами ознак. При 

вивченні у підібраних формах однієї пари ознак схрещування називають 

моногібридним. У полігібридних схрещуваннях вивчають дві і більше 

контрастні ознаки. При цьому одночасно проводять прямі та зворотні 

схрещування, результати яких порівнюють у кількох поколіннях [75-76, 1]. 

У гречки як виду трапляються рослини, відмінні за типом пагона та 

здатністю призупиняти ріст [77-79]. Наприклад, при підборі для схрещування 

гомозиготних (нерозщеплюваних) форм, де жіночі рослини (довгостовпчаті) 

сорту Казанська мають пагони з обмеженим ростом, що завершуються 

групою малих суцвіть, зібраних у щиток, а чоловічі (короткостовпчаті) сорту 

Нова з характеристиками обмеженого росту пагонів, але завершуються 

нерозгалуженою китицею [1]. За такого підбору гібрид першого покоління 
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характеризується необмеженим ростом, тобто ця ознака є домінантною. 

Невиявлена ознака обмеженого росту – рецесивною. У другому поколінні 

буде спостерігатися розщеплення 3/4 загальної кількості рослин із 

необмеженим ростом і 1/4 рослин з обмеженим. Серед 3/4 рослин з 

необмеженим ростом не всі мають однаковий генотип: 2/4 є гетерозиготами і 

1/4 – домінантними гомозиготами. Рослини з обмеженим ростом мають 

однаковий гомозиготний рецесивний генотип [1, 63]. 

При схрещуванні гібрида першого покоління, отриманого від 

схрещування рослин з необмеженим і обмеженим ростом, схрестити з 

рослинами з обмеженим ростом (рецесивна гомозигота), у потомстві буде два 

фенотипи: з необмеженим і обмеженим ростом у співвідношенні 1:1. Це 

свідчить про гетерозиготний генотип гібрида [63, 80-81, 1]. 

Ознаки з монофакторіальним успадкуванням, як у розглянутої вище 

пари (необмежений ріст – обмежений ріст), виявлені у гречки в результаті 

проведених моногібридного та аналізуючого схрещувань. Аналогічно 

А. М. Астаф’єв (1968) вивчав успадкування пари ознак гіллястість – 

одностеблість, де батьківськими формами були рослини гіллястої та 

безгілкової одностеблої форм за однакових умов вирощування [79]. 

Застосування реципрокних схрещувань допомогло виявити 

домінування гіллястості над одностеблістю [75]. Зокрема, А. В. Желєзнов 

(1976) провів такі схрещування і у другому гібридному поколінні отримав 

розщеплення 5:1 замість очікуваного розщеплення за фенотипом 3:1. Гібриди 

першого покоління були гіллястими. Ці досліди підтвердили рецесивну 

природу одностеблості, але при цьому формула розщеплення в гібридів 

другого покоління була 5:1 і рослини різнилися за типом гіллястості. Це 

дозволило зробити припущення про можливість існування серії алелів у гена, 

що контролює цю ознаку [80]. М. В. Фесенко (1975) доповнив припущення 

можливістю адитивного характеру цих генів [81]. 

Щодо позначень генів, домінантний алель гена галуження 

запропоновано позначати Вr (від лат. branch), рецесивний алель гена 
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одностеблості – br. Так, генотип рецесивних гомозигот описується як brbr, 

домінантних – ВrВr, гетерозиготи – Brbr. У серії гена ВrВr2 генотипи 

гетерозигот позначають як Brbr Br2Br2 [63, 81, 1]. 

Також шляхом моногібридного схрещування рослин гречки, різних за 

типом суцвіття (китиця або щиток), була визначена домінантність суцвіття 

щиток. У потомстві після аналізуючого схрещування було розщеплення 1:1. 

Короткостеблість є рецесивною ознакою з моногенним успадкуванням. 

Виявлено алель si (short internode) [63].  

Серед ознак моногенного типу успадкування – ознаки кольору листя та 

довжини маточки. Салатне забарвлення листя в мутантної форми є 

рецесивною ознакою стосовно звичайного зеленого забарвлення. Умовно 

рецесивний алель гена забарвлення листя запропоновано позначати ag (від 

лат. aplegrum), домінантний – Аg. Так, рецесивний гомозиготний генотип 

салатного забарвлення – аgаg, домінантний звичайного зеленого – АgАg. 

Щодо довжини маточки, довгостовпчаті форми є гомозиготами ssf, а 

короткостовпчасті – гетерозиготами Ss. У разі несумісності довжина маточки 

позначається символом Gg – для короткостовпчастих та gg для 

довгостовпчастих квіток. Ознака зеленого забарвлення квіток є рецесивом та 

позначається (від лат. green corolla) – Gc [63, 1]. 

Складність дослідження успадкування ознак плодів у гречки 

обумовлюється неможливістю визначення фенотипічного впливу 

домінантних генів у рік проведення схрещування, оскільки стінки плода 

(перикарпію) мають материнське походження [1, 63]. Зокрема, при 

успадкуванні крилатості плодів від схрещування рослин з крилатими і 

безкрилими плодами у першому гібридному поколінні утворюються крилаті 

плоди (3. П. Паушева, 1975). Від схрещування рослин з видовженою і 

короткою формами плодів у першому поколінні домінує коротка форма [1]. 

Неалельна взаємодія генів. При вивченні успадкування ознак чіткий 

зв’язок «ген – ознака» простежується не завжди, оскільки дія кожного з генів 

взаємозв’язана. Є ознаки полігенної природи. У разі, коли ознака 
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визначається кількома неалельними генами різних хромосом, можливі різні 

типи їх взаємодії: комплементарна, епістатична, полімерна тощо [79, 1, 63]. 

Таку полімерну взаємодію генів у гречки було виявлено під час 

дослідження успадкування забарвлення віночка. У схрещуванні червоної та 

білоквіткової форм перше покоління характеризувалося проміжним 

фенотипом, що проявлявся у вигляді рожевого забарвлення, друге – 

розщепленням близьким до 15:1, тобто 15/16 забарвлених і 1/16 рослин з 

білими квітами, що свідчить про дигенну природу ознаки. Інтенсивність 

забарвлення залежить від кількості домінантних генів Rc (від лат. Red corolla) 

у генотипі. Частоти п’яти різних генотипів у другому поколінні неоднакові й 

трапляються у співвідношенні 1:4:6:4:1, що свідчить про неоднакову 

інтенсивність забарвлення віночка залежно від кількості домінантних алелів 

у генотипі. За аналізуючого схрещування гібрида з рецесивом забарвлення 

варіює від рожевого до білого: білі форми – 1/4 загальної кількості, а 3/4 – 

неоднакової інтенсивності [1, 82]. 

При успадкуванні ознаки за типом полімерії у випадку суми ефекту 

трьох пар генів розщеплення у F2 – 63:1, а розподіл частоти генотипів з 

різною кількістю домінантних генів у співвідношенні: 1:6:15:20:15:6:1 

(збільшення кількості генотипів зі збільшенням амплітуди мінливості ознаки) 

[75, 84]. Велика кількість генів робить незначний внесок у фенотип ознаки. 

За адитивної дії генів ознака виражається максимально внаслідок суми 

ефектів окремих домінантних генів або за умов наявності лише рецесивних. 

Максимальну концентрацію генів можна виявити масовим відбором [83, 84]. 

Так, за типом полімерії успадковується більшість кількісних ознак. У 

гібридів першого покоління спостерігається проміжний тип успадкування 

ознак,  у другому гібридному поколінні – їх варіювання. Такі ознаки 

зазнають значного впливу навколишнього середовища, що проявляється у 

фенотипі. Тому, в першому гібридному поколінні можна отримати гетерозис, 

а в другому – трансгресії [84, 63]. 
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Під час вивчення характеру успадкування ознак маси 1000 насінин і 

плівчастості зерна у міжсортових гібридів першого покоління було виявлено, 

що вони здебільшого мають проміжні властивості [85, 1]. Ознака 

вегетаційного періоду, загальна тривалість якого залежить від тривалості 

окремих фенофаз, є важливою, але складною для вивчення. Більшість сортів  

гречки – це популяції, представлені кількома біотипами, різними за початком 

настання цвітіння та його тривалістю. Результати від прямих та обернених 

схрещувань за ознакою часто варіюють [82, 84, 1, 63]. 

Ознаки врожайності зерна та виходу крупи є також дуже цінними, але 

маловивченими у генетичному відношенні. За результатами міжсортових 

схрещувань (О. С. Алексєєва, 2004) у гібридів першого покоління були 

виявлені різні результати врожайності з низки причин: гетерозисний ефект, 

рівноцінність порівняно з батьківськими формами, нижча врожайність 

порівняно з батьками, вплив реципрокного ефекту. Як правило, гетерозисні 

гібриди за цією ознакою утворюються від схрещування сортів з високою 

комбінаційною здатністю [86-88, 1]. Метою практичної селекції є не лише 

отримання гетерозисного гібрида з приростом урожайності, й отримання 

гібрида, який перевищує стандарт за ознакою. 

 

1.3.2 Мінливість ознак 

 

Процес мінливості є здатністю живих організмів у процесі 

індивідуального розвитку набувати ознак, відмінних від ознак батьківських 

форм. У різних видів гречки можна легко виявити відмінності за висотою, 

початком настання цвітіння і достигання, забарвленням листя, квіток і 

плодів, їх формою та розміром, плівчастістю тощо. Причини такої 

відмінності неоднакові [86]. Відмінність за генотипом є спадковою та 

проявляється у вигляді комбінаційної (гібридної) та мутаційної мінливості. У 

разі зміни умов вирощування рослин (площі живлення, освітленості, суми 
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опадів, температури, добрив) навіть за генотипової стабільності є шанс 

прояву модифікаційної мінливості [89, 73, 1]. 

Комбінаційна мінливість. Зустрічається під час схрещування рослин, 

різних за генетичним складом. У потомстві гібридів виникають форми, що 

поєднують ознаки батьків або мають новоутворення [63, 79, 90]. Наприклад, 

у дигібридному схрещуванні, де вихідні форми різняться двома парами 

контрастних ознак, що контролюються генами з різних пар хромосом. 

Наприклад, одна пара алельних генів успадковується незалежно одна від 

одної: Br-br (гени гіллястої та одностеблої форми рослин) та забарвлення 

квіток Gc-gc. Так, у першому поколінні дигібрида домінування відбувається 

за кожною парою алельних генів незалежно: гібридні рослини білоквіткові та 

гіллясті (загальна кількість пар хромосом становить 22=4). При з’єднанні 4 

типів материнських і батьківських гамет утворюється 16 зигот, що у другому 

поколінні утворюють 9 генотипів. Фенотипово прояв ознак відбувається у 

співвідношенні 9:3:3:1 [1]. Друге покоління при цьому характеризується 

виникненням нових гомозиготних форм: білоквіткової та одностеблої 

зеленоквіткової (BrBrGcGc і brbrgcgc) [63, 1]. За тригібридного схрещування 

збільшується кількість комбінацій (43=64) та гомозиготних форм (до 6) [90]. 

Модифікаційна мінливість. Зміна фенотипу відбувається після 

потрапляння генотипу в різні умови навколишнього середовища [88-89, 85, 

80, 1]. Ці зміни неоднакові. Різноманітність рослин, що при цьому виникає, 

називають модифікаційною мінливістю, що має характер пристосування.  

Умови навколишнього середовища найменше впливають на якісні 

ознаки (тип суцвіття, забарвлення і форма плодів тощо) і значно більше на 

кількісні (кількість і маса плодів тощо) [1]. Межі варіювання модифікаційної 

мінливості рослин обумовлюються нормою реакції сорту, яка залежить від 

генотипу [90, 63]. Як прикладу – підвищення інтенсивності гілкування у 

відповідь на велику площу живлення  більшості сортів [86, 1]. 
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1.3.3 Еволюційно-пристосувальне значення фотоперіодизму 

 

Поступове витіснення посівів гречки із зони Степу й Південного 

Лісостепу в Північний Лісостеп та Полісся зумовлює пошук селекційних та 

технологічних важелів підвищення її продуктивності, зокрема за рахунок 

запровадження технологій післяукісного та післяжнивного вирощування. На 

сьогодні відпрацювання окремих елементів таких технологій проводиться в 

Інституті землеробства НААН [91-93, 201].  

Досягнення необхідного рівня адаптованості культури до специфічних 

умов літньо-осінньої вегетації можливе лише на базі відповідного сортового 

забезпечення. Ефективним механізмом підвищення рівня адаптованості є 

використання явища фотоперіодизму. Досвід інших культур, насамперед 

соняшнику, сої та проса [95-97], свідчить про можливість створення 

спеціалізованих сортів гречки на основі короткоденних форм [201]. 

Фотоперіодизм – явище тонкої реакції організмів на зміну тривалості 

світлового дня (добового ритму дня і ночі), обумовлена їх фізіологією. 

Проявляється у рослин і тварин як коливання інтенсивності фізіологічних 

процесів [98]. Здебільшого фотоперіодизм притаманний зеленим рослинам, 

оскільки більшість процесів їх життєдіяльності мають пряму залежність від 

світлової енергії Сонця [99, 100]. Відкриття цього явища вперше відбулося  в 

1920 р. на прикладі тютюну американськими вченими В. Гарнером та 

Г. Аллардом [102, 103]. 

У еволюційному аспекті виникнення фотоперіодизму є вторинним 

(адаптивним) явищем, що забезпечує можливість більш тонкої реакції на 

умови географічного розташування та динаміку сезонних змін. Як і 

яровизація, фотоперіодизм є пристосувальним механізмом, що дозволяє 

рослинам зацвітати за певних, найбільш сприятливих умов та проявляється в 

зміні ростових процесів та розвитку [100, 201]. 

У гречки фоточутливість здійснює великий вплив на модифікаційну 

мінливість вегетативних ознак, зокрема збільшення висоти, галуження, 
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формування додаткових суцвіть. Сучасна культура гречки розглядається як 

фотонейтральна. А втім, між її агроекотипами спостерігається значна різниця 

у градаціях фоточутливості. Різниця стає більш вираженою при 

регіональному зміщенні та зміні термінів сівби та проявляється в 

«розтягуванні» періоду вегетації, що призводить до пізньостиглості рослин в 

умовах довгого дня та навіть до втрати здатності формувати урожай [101, 

103, 63]. Значний відсоток світового генофонду гречки характеризується 

високою фоточутливістю. Унаслідок цього виникають проблеми при 

прямому використанні більшості закордонних сортів та збереження в інших 

країнах колекції зародкової плазми інтродукованих генотипів.  

Сорти східноєвропейського агроекотипу характеризуються нижчою 

фоточутливiстю внаслідок пристосування генотипів до природно-

кліматичних умов та природного вибракування фоточутливих генотипів. Так, 

упродовж ХІІІ–XVI ст. внаслідок започаткування землеробства Росії на 

більш північних широтах Москви і північніше, сформувався досить 

унікальний вторинний генетичний центр культури гречки. Такий стан 

обумовлює високий рівень диференціації культури за фоточутливістю [63, 1]. 

У генетичних дослідженнях фоточутливості гречки було виявлено 

значний внесок одного локуса, що характеризував відмінність помірно 

фоточутливої пізньостиглої лінії (ЗВС-7) від фотонейтральної скоростиглої 

(ЗВС-3), але із зазначенням його складної будови та існування 

внутрішньолокусної рекомбінації. Висновок про домінування 

фотонейтральності був зроблений на основі фертильності гібрида F1 в умовах 

довгого дня [63, 1]. 

Широкий спектр природно-кліматичних умов і специфічний для 

кожної зони перебіг подій з інтродукції культури сприяли виокремленню 

значної кількості екотипів та адаптивних форм із відмінними механізмами 

прояву генеративних функцій рослин [104-105, 1]. На сьогодні культура 

гречки, як ніяка інша, відповідає характеристикам «видів-популяцій» у 

розумінні цього терміна М. І. Вавиловим, який вбачав у цьому понятті 
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рухливу морфофізіологічну систему, що існує у формі популяції, 

сформованої за певних умов середовища [30]. Важливою характеристикою 

таких форм є еволюційний мутаційний резерв, що завдяки напрямам 

природного, а пізніше штучного добору може суттєво розширювати 

поліморфізм виду, зокрема у специфічних умовах вирощування. 

Діапазон та механізми фотоперіодичних реакцій гречки. 

Дослідження впливу фотоперіоду у сортів гречки різного походження в 

умовах різної тривалості дня як аналізуючого фону, проводилися в таких 

країнах: Фінляндія, Німеччина та Корея (Proceeding of the 11th International 

Symposium on Buckwheat, Orel, 2010). 

Рядом науковців було досліджено, що тривалість дня більше 18 годин 

викликає затримку початку цвітіння у гречки. Квітки при 18-годинній 

тривалості дня відкривались на 5 днів пізніше, ніж в умовах 16-годинного 

дня (Michiyama et al., 2005). Дослід, проведений у Німеччині показано вплив 

довгих днів упродовж сезону вегетації на посилення росту вегетативної маси 

рослин та зниження урожаю (Schulte aufm Erley et al., 2005) [106]. 

Комплексний вплив тривалості дня та температури на ріст та розвиток 

рослин сортів гречки звичайної та татарської був вивчений корейськими 

вченими Xoxiong Briattia, Kwang Jin Chang (2004) [106]. Установлено, що 

тривалість дня на рівні 10–12 годин є оптимумом для розвитку рослин 

гречки. При цьому кількість днів від сходів до бутонізації зменшувалась при 

підвищенні температури. Бутонізація та цвітіння прискорювалися при 

тривалості дня 14–15 годин, але призупинялися або припинялися взагалі при 

короткому дні 8–10 годин та довгому дні (понад 17 годин). Таким чином, 

було висунуте твердження, що гречка пристосована до вирощування в 

умовах 12-15-годинного дня (Choi et al., 2001). Дослідженнями Lee et al. 

(2001) підтверджено, що коротший фотоперіод індукував раннє зацвітання 

[107].  

Марйо Кескітало, Еліс Кетойа, Маркку Конттурі, Юха-Матті Піхлава 

(Фінляндія, 2003–2007 р.) започаткували дослідження урожайності 21 сорту 
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гречки (з більшою урожайністю, ніж середня) в умовах довгого дня в м. 

Джокіонен (Фінляндія) [107]. Дослідження умов росту відбувалося в типових 

для Фінляндії умовах тривалості дня (18-годин) упродовж половини сезону 

вегетації.  

За умов строків сівби (початок червня) та доз мінеральних добрив NPK 

(40-50), початок цвітіння припав на середину липня, збирання врожаю – на 

вересень). Слід зазначити максимальну тривалість часу між сходом та 

заходом сонця в умовах регіону на рівні 18 годин 56 хвилин (в умовах 

українського північно-східного Лісостепу 16 г 32 хв). Так, тривалість дня 

скадала 18 годин протягом першої половини вегетації гречки (1.06 – 20.07) та 

18-14 годин протягом другої половини до моменту збирання (21.07 – 15.09).  

Відкриття перших квіток відбулося на 40 добу після появи сходів, що 

на 5 днів пізніше, ніж в умовах вирощування при 16-годинній тривалості дня 

(Мічіяма та ін., 2005). Наявність довгих днів упродовж вегетації 

стимулювала ріст стебла та негативно впливала на формування урожаю, 

зменшуючи ІУ (індекс розміру насіння) у досліді до 0,28 порівняно з 

показником досліду проведеного у Німеччині (0,30>) (Schulte aufm Erley та 

інші, 2005) [106]. Показником якості для сортової оцінки був запропонований 

індекс розміру насіння (ІУ). Найнижчою врожайністю (ІУ 0,14) 

характеризувались сорти, що формують потужну біомасу. 

Дослідженнями корейських учених Xoxiong Briattia, Kwang Jin Chang, 

Yong Sup Lim, Soon Kwan Hong, Jong Hwa Kim, Cheol Ho Park [106] 

комплексного впливу комбінацій факторів (морської води, фотоперіоду та 

температури) на проростання насіння та процес росту видів гречки звичайної 

і татарської було визначено, що найкращі умови для росту гречки були за 

високої інтенсивності сонячного світла. Були досліджені варіювання росту та 

продуктивності рослин у контрастних умовах, різних за денними та нічними 

температурами. Був визначений вплив тривалості світлового дня на 

формування квіток. Короткий (менше ніж 14 годин) день сприяв репродукції, 

10–12-годинний день був оптимумом, а умови довгого дня сприяли 
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вегетативному розвитку рослин гречки. Так, тривалість світлового дня 

більше 16 годин здатна зупинити формування бутонів у окремих генотипів (у 

більшості рослин бутони можуть формуватися в умовах 24-годинного дня). 

Рівень запліднення та тривалість періоду «сходи-цвітіння» значно 

зменшувався за умов підвищення температури вище 30оС та зменшення 

нижче 20оС. Подібні результати отримали Yingjie and Clayton (2004) [108], у 

досліді яких температурний ефект був мінімальним в умовах 12-годинного 

дня, але в умовах довшого, ніж 12 годин, або коротшого, ніж 8 годин, дня 

вплив температури збільшувався. Були підтверджені висновки корейських 

учених про пристосованість рослин гречки до вирощування у середньому 

при 12–15-годинному фотоперіоді.  

Другий дослід передбачав використання сортів гречки звичайної Suwon 

№1, Ahndong-jaerae та татарської – KW45, насіння яких було 

простерилізоване 6% розчином гіпохлориду натрію на 10 хв. та змочене в 

дистильованій воді 3 рази перед сівбою. Після появи сходів були застосовані 

фони різних температур та фотоперіоду, а саме: висока температура в умовах 

довгого дня (HL’ 28 ±2оС/14 год); висока температура в умовах короткого 

дня (HS’ 28 ±2оС/8 год); низька температура в умовах довгого дня (LL’ 20 

±1оС/14 год); низька температура в умовах короткого дня (LS’ 20 ±1оС/8 год). 

Рослини сорту Сувон №1 були вищі в умовах високої температури та 

довгого дня, ніж в умовах високої температури / короткого дня, низької 

температури / довгого дня та низької температури / короткого дня. Водночас 

більша довжина коренів та розмір листків були зафіксовані в умовах низької 

температури та довгого дня. Для сорту Ahndong-jaerae вплив фотоперіоду та 

температури на проростання був інший: кількість листків на рослину, 

довжина коренів, висота рослини, розмір листків та зелена маса рослини 

були більшими в умовах високої температури та довгого дня.  

У подібному дослідженні Hiroyusu та ін. (2005) [109] сорти звичайної 

гречки мали вищу довжину основного стебла та бічних гілок за умов високої 
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температури порівняно з умовами з низькою температурою. Початок цвітіння 

наступав при цьому також раніше, а сам період цвітіння подовжувався. 

Гречка татарська (сорт KW45) мала такі показники: високий показник 

зеленої маси рослини, більша кількість листків, довжину коріння в умовах 

високої температури та довгого дня. Найбільші показники висоти, розміру 

листків та свіжої маси рослини були відмічені у досліді з низькою 

температурою та довгим днем. Відповідно до цих результатів, було 

визначено, що умови високої температури / довгого дня та низької 

температури / короткого дня мають більший вплив на ріст та масу рослин, 

ніж умови високих температур та короткого дня, а також низьких температур 

та короткого дня.  

Дослідженнями Lee et al. (2001) [110] доведено, що довжина та ширина 

листків були більшими за умов природного освітлення при опроміненні 

інфрачервоним світлом та меншими при опроміненні синіми хвилями 

відповідно. Вплив фотоперіоду та температури на цвітіння рослин на 21 день 

після сходів виявлявся таким чином: у сорту Suwon #1 був більший відсоток 

(93%) рослин, що зацвіли за умов високої температури та довгого дня та 

низької температури та довгого дня (93%), тоді як за умов низької 

температури та короткого дня – 67%. Усі рослини (100%) сорту Ahndong-

jaerae зацвіли в умовах короткого дня за високої та низької температури. 

Серед рослин гречки татарської сорту KW45 не було виявлено жодної 

рослини, що зацвіла на 21 день після появи сходів. Кількість таких рослин за 

високої температури у гречки звичайної була більшою, що свідчить про те, 

що звичайна гречка більш чутлива до фотоперіоду, ніж татарська. Zdenek et 

al. (2007) [111] за результатами своїх досліджень зробили аналогічні 

висновки, що підтверджує домінантність ознаки фотонейтральності у рослин 

гречки.  

Отже, визначено, що оптимальний фотоперіод для розвитку рослин 

гречки при тривалості світлового дня на рівні 10–12 годин, рання ініціація 

цвітіння відбувається при тривалості світлового дня 14–16 годин. Тривалість 
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дня більше 18 годин, навпаки, викликає затримку початку цвітіння. 

Додатковим фактором разом зі зміною фотоперіоду, який здатний ініціювати 

цвітіння у гречки, є підвищення температури повітря. У комплексі 

збільшення фотоперіоду до 14–16 годин та підвищення температури до 25оС 

викликає раннє цвітіння гречки. Такий температурно-часовий діапазон є 

оптимальним для повторних посівів у північно-східному Лісостепі України. 

 

1.4 Напрями селекційного покращення культури 

 

Селекційна робота з культурою гречки розпочалася з початку XX 

століття. Незважаючи на розвиток землеробства у країнах Європи та зокрема 

у Російській імперії на той час і збільшення обсягів виробництва зерна, 

врожайність культури протягом років залишалась низькою. Це стало 

поштовхом до більш глибокого вивчення біологічних особливостей культури 

та розроблення методів її селекції (І. А. Пульман, Л. Альтгаузен, 

А. Н. Лебедянцев, С. Егіз) [112-115]. 

В останні 30-40 років спостерігається порівняно невелике підвищення 

врожайності гречки. У селекції цієї культури не було такого швидкого 

прогресу, як у селекції деяких інших культур, що, очевидно, пов’язано з 

системою статевого розмноження. Однак відкриття останніх років свідчать 

про можливість успішної селекції гречки на продуктивність, використовуючи 

досліджені ознаки детермінованого росту, гомостилії, самосумісності, 

стійкості до осипання [116, 5, 63]. 

Основними ознаками добору у місцевих популяціях гречки при 

селекції на врожайність вважалися: високорослість, інтенсивне галуження, 

рясне і дружне цвітіння (І. А. Пульман, Г. В. Копелькієвський) [117, 118]. 
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1.4.1 Селекція на тривалість вегетаційного періоду 

 

Ураховуючи неоднакові ґрунтово-кліматичні умови різних зон України 

та спеціалізацію сільськогосподарського виробництва, є необхідність у 

наявності сортів гречки відмінних за тривалістю періоду вегетації. Так, сорти 

гречки поділяють на пізньо- (86–100 діб і більше), середньо- (71–85 діб) і 

ранньотиглі (60–70 діб) [119-121].  

Окремо виділений напрямок селекції гречки на скоростиглість. Його 

особливість полягає у веденні добору на зниження морфологічного 

потенціалу рослин. Перші дослідники культури гречки (І. А. Пульман, 1905; 

Л. Ф. Альтгаузен, 1910) звернули увагу на значно меншу гіллястість 

скоростиглих рослин у порівнянні з пізньостиглими. Згодом рядом авторів 

підкреслювався зв’язок кількості вузлів у зоні галуження зі скоростиглістю 

(В. В. Малай, 1941; В. І. Балюра, 1964 та ін.). Цей показник став основним 

при доборі у селекції гречки на скоростиглість (М. В. Фесенко, 

В. Є. Драгунова, 1972; В. І. Балюра, А. К. Щагіна, 1973) поряд із загальним 

числом вузлів (А. К. Щагіна, 1982). За результатами роботи були створені 

сорт Скоростигла 81 (М. В. Фесенко, 1983) та ін. [117, 122-125]. Суттєвим 

недоліком доборів на скоростиглість є зниження потенціалу продуктивності 

внаслідок зменшення кількості та розміру пагонів, плодоелементів. Над 

вирішенням цієї проблеми працювали Є. Д. Горіна і Т. А. Анохіна (1981). 

Зокрема, Т. А. Анохіна та І. В. Прохорчик (1982) досліджували енергію 

плодоутворення при збереженні габітусу середньостиглої рослини. Ознаками 

для добору були: дружнє дозрівання, висока озерненість елементарних 

суцвіть та високе вагове співвідношення зерна до соломи [126-129].  

М. В. Фесенко у своїх роботах зі створення скоростиглих сортів також 

зазначав доцільність оцінювання вихідного матеріалу за габітусом, строком 

цвітіння та розміром плодів. На його думку саме ці ознаки контролюються 

системою адитивно взаємодіючих генів та мають слабку залежність від 

модифікаційного впливу умов середовища [2, 130-131].  
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1.4.2 Селекція на урожайність та якість урожаю 

 

У ході селекційних досліджень із гречкою виникла потреба пошуку 

додаткових ознак для визначення і добору високопродуктивних рослин. 

Зокрема, Г. В. Копелькієвський (1960) [35] працював у напрямі підвищення 

нектаропродуктивності квіток, вважаючи, що це забезпечить кращу 

відвідуваність посівів гречки запилювачами і, як наслідок, більш високу 

озерненість суцвіть. Л. К. Тараненко і А. Ф. Бобер (1976) [37] в селекційній 

роботі застосовували показник продуктивності суцвіть (відношення маси 

зерна рослини до числа суцвіть). Є. Д. Горіна (1981) [126] використовувала 

показник фертильності елементарних суцвіть (відношення кількості 

сформованих плодів до числа елементарних суцвіть у китиці). 

Є. С. Алексєєва (1971) вела добір за потужністю розвитку кореневої системи 

рослин (О. С. Алексєєва, М. М. Малина, 1976). Робота у напрямі підвищення 

крупноплідності також була ефективною, її результатом стало створення 

сортів Краснострелецкая і Травнева (М. М. Петелина, 1966) [133-136]. 

Окремий напрям селекції у доборах рослин з високим гомеостазом 

плодоутворення мав важливе значення у дослідженнях ряду науковців. 

М. В. Фесенко припустив, що суть гомеостазу плодоутворення гречки 

полягає у відносно слабшій атрактивній здатність і вужчому екологічному 

оптимумі утворених плодів. Тому надходження іонних асимілятів менш 

активне та менш стабільне. На основі цього М. В. Фесенко [137] 

запропонував параметри моделі високоврожайного стабільного сорту: 

детермінантний тип рослини, висока екологічна пристосованість до умов 

вирощування, оптимальний вегетативний розвиток, стійкість проти 

вилягання і обпадання плодів, високий фотосинтетичний потенціал, листко- і 

коренезабезпеченість квіток та висока атрактивна здатність плодів. Отже, 

після настання періоду масового наливу плодів ріст рослин має 

сповільнюватися. Фізіологічною особливістю, що лежить у основі такої 

моделі, є підвищена здатність до адаптивного сповільненого ритму і 
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онтогенезу квітки і плода, тобто збільшення тривалості фази розкриття 

квітки та періоду розвитку плода. 

У тематиці селекції на продуктивність є селекція на гетерозис, що 

передбачає створення сортів-синтетиків, яка включає періодичний добір на 

ЗКЗ (М. В. Фесенко, В. В. Антонов, 1975; А. Ф. Бобер, Л. К. Тараненко, 

1976). Отримані синтетичні сорти характеризуються потужним вегетативним 

розвитком та відповідно довгим вегетаційним періодом (Н. В. Фесенко, 

В. В. Антонов, 1979) [138-140].  

Цікавий напрям у селекції високоврожайних сортів – використання 

індукованого мутагенезу: створення тетраплоїдних сортів (В. В. Сахаров, 

1946; A. M. Дорофєєва, 1979) та залучення мікро- і макромутацій у 

селекційний процес при створенні диплоїдних сортів: Аеліта, Лада, Орбіта, 

Подолянка тощо (О. С.Алексєєва, 1979) [135]. Результати такого напряму 

характеризувалися підвищенням морфологічного потенціалу продуктивності 

рослин (Н. В.Захаров, 1982) [137]. Унаслідок наявних у гречки кореляцій 

відбувається збільшення тривалості вегетаційного періоду. Створені сорти 

характеризувалися високорослістю, високою здатністю до гілкування, 

великою кількістю суцвіть та тривалим вегетаційним періодом. Серед інших 

характеристик таких сортів були: висока потреба у волозі, вилягання, слабка 

реакція на добрива (М. В. Фесенко, Г. Є. Мартиненко, 1984) [138-140]. 

У зв’язку з цим виникла потреба у створенні сортів зі зміненим 

габітусом рослини, що дозволяє отримати високу продуктивність рослин без 

надмірного збільшення їх морфологічного потенціалу. 

 

1.4.3 Селекція на створення сортів з компактним габітусом 

 

Ідея зміни габітусу гречки виникла досить давно. Г. М. Соловйов 

(1948) вказував на доцільність обмеження ростових сил. На думку 

М. М. Петеліної (1962), для створення дружнодозріваючих сортів, що 

дружньо достигають, необхідно поєднувати обмежене галуження з високою 
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озерненістю. У 1940 році Є.А. Столєтова описала детермінантну мутантну 

форму, у якої пагони мали завершений тип росту. На її основі був створений 

сорт Нова (Д. М. Кільдишев, 1954), який, однак, виявився маловрожайним. 

Надалі детермінантні форми виділялися й іншими дослідниками 

(Е. Д. Неттевич, 1962; М. В. Фесенко, 1968; В. М. Клюс, 1980) [1]. Під 

керівництвом ВНДІ зернобобових і круп’яних культур з початку 70-х років з 

цими формами проводяться широкі дослідження і селекційна робота. Було 

створено низку високоврожайних детермінантних сортів, першим з яких був 

районований сорт Сумчанка (М. В. Фесенко, В. М. Клюс та ін., 1986) [141-

142]. Особливістю цих сортів порівняно з сортами звичайного типу є 

збільшення листозабезпеченості квіток у 1,8 раза і озерненості квіток у 1,7 

раза [143]. І. Ф. Самойлович виділив форму, що не гілкується, та створив на її 

основі одностебельний сорт, який виявився маловрожайним [144]. 

О.С. Алексєєва (1967) описала форму з високим розгалуженням стебла, 

із заблокованим розвитком пагонів з декількох нижніх вегетативних пазух. 

М. В. Фесенко (1975) виділив форму з генетично обмеженим галуженням 

бічних пагонів. Зони галуження на гілках першого порядку таких рослин 

відсутні повністю або частково. На основі використання ознаки обмеженого 

галуження гілок першого порядку були створені високоврожайні сорти 

Балада, Чутка, Скоростигла 86 [145, 146, 1]. 

Короткостебельні форми вперше отримали Л. Ф. Альтгаузен (1910) та 

С. Егіз (1924) [114]. Наразі виділено ряд короткостеблих (М. В. Фесенко, 

1976; A. M. Суботів; 1979; Н. В. Захаров, 1981) і карликових форм 

(О. С. Алексєєва та ін., 1976). Їх залучають до селекції на стійкість до 

вилягання [147, 1]. 

Рослини з обмеженим ростом характеризувалися підвищеною реакцією 

на добрива, знижену продуктивність та явищем компенсаційного росту 

інших органів (М. В. Фесенко, 1983). Так, збільшення маси у таких рослин 

відбувається шляхом посилення гілкування або збільшення площі листкової 

поверхні [148, 149] та здійснює негативний вплив на вегетаційний період та 
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урожайність [150-153]. Тому створення сортів інтенсивного типу разом зі 

зміною габітусу рослин для підвищення гомеостазу плодоутворення потребує 

змін внутрішніх фізіологічних взаємозв’язків (М. В. Фесенко, 1983) [61].  

 

1.4.4 Інші напрями селекції гречки  

 

Селекція на технологічність. Для такої селекційної програми 

придатні сорти гречки стійкі до виляганя та обпадання плодів. Добір таких 

рослин проводиться за ознаками високого гілкування та розміщення 

плодоносних суцвіть, обмеженого періоду достигання, міцністю плодоніжок. 

Найбільш перспективним вихідним матеріалом є генотипи зеленоквіткової 

форми [1]. 

Селекція на посухостійкість. Гречка досить чутлива до високих 

температур, особливо суховіїв, тому оцінювання вихідного матеріалу на 

посухостійкість набуває особливого значення у зв’язку з потеплінням 

клімату в Україні. Посухостійкість зумовлюється великою кількістю ознак. З 

метою якості оцінювання вихідного матеріалу О. Л. Яцишен запропонував 

використовувати висококорелятивні ознаки, що тісно корелюють ознакою 

насіннєвої продуктивності (коефіцієнт відновлення на ранніх етапах 

онтогенезу, анатомічні особливості листкової поверхні – товщина листків, 

кількість продихів на одиницю листкової поверхні, електроопір тканин листя 

і стебла, інтенсивність транспірації) [1]. 

Селекція на нектаропродуктивність. У доборі таких генотипів увага 

скеровується не лише на фактичні дані показника, але і враховуються інші 

господарсько-цінні ознаки сорту. Так, В. П. Поліщук запропонував вести 

відбори за високою нектаропродуктивністю у поєднанні із ознаками 

крупності квіток білого забарвлення, добре розвиненого стебла і гілкок та 

високою облистяністю [154].  

Г. В. Копелькієвський, Є. Г. Чепик, О. С. Алексєєва у таких 

селекційних програмах рекомендували вести добір рослин з добре 
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розвиненою кореневою системою і площею листкової поверхні на основі 

встановлення їх прямих кореляційних зв’язків між чистою продуктивністю 

фотосинтезу і нектаропродуктивністю (r=0,81±0.07), площею листків і 

нектаропродуктивністю (r = –0,79±0,07), нектаропродуктивністю і кількістю 

квіток на рослині (r=0,87±0,06), відвідуванням квіток бджолами, кількістю 

виповнених плодів та масою 1000 насінин [155-156].  

Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича пропонує методику 

селекції на нектаропродуктивність із визначенням параметрів: початку 

цвітіння, тривалості життя квітки, рівня і тривалості виділення нектару, 

кількість нектару в перерахунку на одиницю площі, відвідуваність бджолами. 

Під час створення сортів гречки для медоносного конвеєра селекційні номери 

з високим вмістом цукрів висівають у декілька строків з розрахунком, щоб 

загальний період їх цвітіння тривав понад 100 діб [1]. 

Селекція на самосумісність. Вперше роботи із самозапилення гречки 

належать Ч. Дарвіну [65]. Послідовниками, які продовжили ці дослідження, 

були А. Ф. Альтгаузен (1905; 1907), С. Егіз (1929), K. Quisenberry (1935; 

1939), Пульман (1937). Практичним використанням інбридингу в селекції 

гречки вперше зацікавилася А. Ф. Шубіна у 1936 р. Надалі, після тривалої 

перерви, питання інбридингу отримало подальший розвиток у роботах 

А. Желєзнова (1967), А. Ф. Бобра (1975), М. В. Фесенка, В. В. Антонова 

(1975), А. Ф. Бобра, Т. В. Анохіної (1980), Л. К. Тараненко (1976, 1984, 1985). 

У тім, Л. К. Тараненко та О. А. Смолка зазначили активізацію досліджень за 

лінійно-гібридизаційним методом на сьогодні, проте лише на початкових 

етапах його практичного використання у селекції [157, 1]. 

Спорофітний контроль самонесумісності, притаманний рослинам виду 

гречки, обумовлює наявність гомозиготи лише за рецесивними генами. Це 

свідчить про складний шлях їх отримання. Основним методом створення 

ліній є примусове самозапилення (інцухт або залучення донорів само 

сумісності) [158-162]. П. І. Палілов (1981) пояснив таке явище як підвищену 

само сумісність гетерозигот (SsF) утворених внаслідок спонтанної мутації S-
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алеля в sF-алель [163]. Унаслідок інбридингу відбувається гомозиготація 

генів, який характеризується переходом частини гетерозиготних генотипів у 

гомозиготний стан із вищепленням гомозигот за генами самофертильності зі 

збільшенням у F1 інбридингу частки самостерильних форм [157, 160, 164, 1]. 

Для цього здійснювалось схрещування самозапилених нащадків 

(материнських форм) з довгостовпчатим типом будови квітки. У схрещуванні 

їх із сортами рівень кросбридингу коливався від 3,7% до 87,5% зі схильністю 

переважної кількості таких нащадків до самозапліднення. У схрещуванні 

ліній між собою – 38,7–77,2%, спостерігався прояв гетерогенності за ЗКЗ у 

самозапилених потомств [158, 165]. 

Селекція сортів для повторних посівів. Серед низки проведених 

досліджень у селекції гречки, слід відмітити відсутність сортів орієнтованих 

на умови повторних посівів [166, 20]. Зокрема, в Україні розроблення 

селекційних програм зі створення спеціалізованих сортів, орієнтованих на 

технології післяукісного та післяжнивного вирощування, були розпочаті в 

90-х роках на Миколаївській ДСС. Тоді на основі вихідного матеріалу 

отриманого шляхом хімічного мутагенезу із сорту Асторія, були створені 

сорти Веселка, Мрія та Гіллея для повторних посівів в умовах зрошення [167-

169, 1]. Однак внаслідок специфіки технологічного забезпечення (зрошення) 

та низки суб’єктивних причин ця робота не була продовжена. 

Аналізуючи напрями селекційної роботи з гречкою варто відмітити, що 

незважаючи на великий обсяг проведених селекційних досліджень з гречкою, 

сучасні сорти характеризуються недостатньою адаптованістю до умов 

вирощування за існуючої тенденції до зміни клімату. Пошуки нових 

критеріїв оцінювання вихідного матеріалу, роботи щодо впровадження 

індексних ознак у методики, пошуки нових факторів у селекції гречки на 

скоростиглість, що містять критерії добору рослин за архітектонікою, 

скоростиглістю, нектаропродуктивністю, фоточутливістю тощо. Усі ці 

пошуки мають єдину цільову мету – створення придатного сорту для 

вирощування за інтенсивною технологією. 
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Висновки до розділу 1 

 

За матеріалами публікацій вітчизняних та закордонних дослідників 

визначено: 

- стійку тенденцію до зменшення посівних площ та валових обсягів 

виробництва гречки в Україні, що супроводжується періодичним 

дефіцитом урожаю на внутрішньому ринку та втратою експортного 

потенціалу держави; 

- низькі темпи сортооновлення та недостатній рівень сортової 

диференціації культури за комплексом біологічних і 

агротехнологічних ознак;  

- екологічну (погодно-кліматичну) й технологічну можливість 

стабілізації виробництва гречки та покращення структури сівозмін за 

рахунок запровадження технологій її післяукісного та післяжнивного 

вирощування; 

- можливість розширення адаптивного потенціалу культури гречки за 

рахунок використання природних механізмів регуляції – насамперед 

явища фотоперіодизму;  

- недостатній рівень адаптовності традиційних сортів гречки до умов 

повторних посівів та, як наслідок,  низька поширеність останніх в 

умовах виробництва. 

Комплекс виробничих умов та теоретичних напрацювань з питань 

селекційного забезпечення технологій післяукісного та післяжнивного 

вирощування гречки свідчить про необхідність проведення 

експериментальних досліджень із вивчення генофонду культури, виділення 

зразків з необхідним коплексом ознак та створення вихідного матеріалу 

сортів з достатнім рівнем адаптованості до специфічних умов літньо-осінньої 

вегетації.  
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, МАТЕРІАЛ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Місце проведення досліджень 

 

Дослідження виконували упродовж 2015–2018 рр. в умовах північно-

східного Лісостепу України в Інституті сільського господарства Північного 

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

Місце розташування установи за географічними координатами: 50о88` 

північної широти і 34о71` східної довготи від Гринвіча. 

Відстань до обласного центру – міста Суми становить 4,7 км, а до 

найближчої автомагістралі державного значення Суми-Київ – 3 км. Дослідні 

ділянки були розташовані на північний схід від ІСГПС НААН [170]. 

 

2.2 Ґрунтово-кліматичні умови місця проведення досліджень 

 

Клімат зони розташування Інституту СГПС НААН помірно-

континентальний з тривалим теплим періодом, помірно холодною зимою з 

вираженими перехідними періодами сезонності. Середньорічна температура 

повітря становить 7,4оС. Середньомісячна температура найтеплішого місяця 

– липня становить 20,2оС, найхолоднішого – січня -6,1оС [170].  

Ґрунти дослідних ділянок представлені чорноземом типовим 

малогумусним слабовилугуваним крупнопилувато-середньосуглинковим на 

лесі, орний шар якого характеризується такими показниками 171]:  

 вміст гумусу – 4,1%;  

 рH сольове – 6,3; 

 сума ввібраних основ – 31 мг-екв;  

 вміст рухомих форм фосфору – 11,3 мг/100 г ґрунту;  

 вміст обмінного калію – 9,2 мг/100 г ґрунту;  

 вміст легкогідролізованого азоту за Корнфілдом – 11,2 мг/100 г. 
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Таким чином, ґрунти мають високу родючість та за достатньої 

кількості вологи можуть забезпечувати отримання високих урожаїв. 

 

2.2.1 Метеорологічні умови 

 

У формуванні врожаю гречки важливу роль відіграють метеорологічні 

фактори. Гречка має два визначальні періоди, які залежно від перебігу 

факторів погодних умов можуть стати основними у формуванні рівня 

врожайності посівів: «сівба-сходи» та «цвітіння-плодоутворення» [172, 173]. 

У такому разі, як зазначають В. В. Бібик та О. О. Михайлова, важливим для 

вегетативного розвитку рослин та реалізації їх генетичного потенціалу є не 

лише абсолютні показники тепло- та вологозабезпечення, й динаміка їх 

надходження у окремі фази розвитку [174]. 

За даними метеопункта Інституту СГПС НААН, сума ефективних 

температур за роки досліджень (2015–2018) коливалась від 3367 до 3888оС. 

Загальний період з температурою більше 5оС – 205–210 діб, з температурою 

більше 10оС – 168 діб [Додаток А]. Межа переходу через +5оС – друга декада 

квітня – третя декада листопада. Перехід через 15оС відбувається у третій 

декаді вересня. Перший приморозок за багаторічними даними відмічається 

10–20 вересня. Весняні приморозки припиняються у другій-третій декаді 

травня. Прогрівання на глибину 20 см до +10оС відбувається у першій декаді 

травня. Абсолютний температурний максимум повітря припадає на липень 

(38,5оС), абсолютний мінімум – на лютий (-36оС). 

Тривалість вегетаційного періоду зони становить 180–200 діб. Загальна 

сума випаровуваної за вегетаційний період вологи становить у середньому 

350–450 мм. Відносна вологість повітря у зоні досліджень найвища у грудні 

(77–80%); найнижча у вересні (17–21%). Максимальна температура повітря 

за літній період сягає від +37 до +40оС. Максимальна на поверхні ґрунту – до 

+52оС. Середня відносна вологість повітря – 75% [Додаток А]. Ці показники 
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свідчить про достатню забезпеченість зони теплом і вологою для 

вирощування гречки.  

Загалом весняні місяці характеризуються середньою температурою 

повітря. Середньодобова температура травня сягає 15,6оС. Літні місяці 

характеризуються високою температурою повітря. Середньодобові 

температури за місяцями досягають: 18,8оС – у червні, 20,2оС – у липні та 

19,2оС – у серпні. Завершення вегетації гречки у повторних посівах припадає 

на початок вересня, тому важливо, щоб цей період характеризувався 

достатньою забезпеченістю теплом на рівні +14оС, оскільки цей показник є 

«пороговим» для припинення процесів життєдіяльності рослин гречки та 

завершення вегетації. В умовах досліджень середній багаторічний показник 

середньомісячної температури становив 13,4оС (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 Середньомісячна температура повітря за вегетацію,  

2015–2018 рр. 

ПОКАЗНИКИ 2015 2016 2017 2018 Середнє 

багаторічне 

Травень 16,7 16,2 15 19,9 15,6 

Червень 21,1 20,8 19,6 21,5 18,8 

Липень 21,8 22,3 21 22,6 20,2 

Серпень 21,7 21,5 22,6 23 19,2 

Вересень 17,5 13,8 15,9 15,2 13,4 

Середнє за вегетацію 19,8 18,9 18,8 20,4 17,4 

* дані метеопункта Інституту СГПС НААН (2015–2018 рр.) 

 

2015 рік. Травень був теплим із середньодобовою температурою 

повітря на рівні 16,7оС, що є вищим за багаторічну 15,6оС на 1,1оС. Травень 

також відзначився наявністю приморозків на поверхні ґрунту силою від 

мінус 2оС до мінус 1оС. Загальна кількість днів із приморозками становила 3. 

Останній приморозок на поверхні ґрунту у 2015 році було зареєстровано 7 

травня [Додаток А.2]. 
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Загалом за весняний період середньодобова температура повітря 

становила 9,7оС, що на 1,6оС вище за багаторічну (8,1оС). Сума активних 

температур повітря вище плюс 10оС за період становила 700оС за 

багаторічної – 620оС.  

Початок літнього періоду в 2015 році був відмічений 26 квітня із 

переходом середньодобової температури повітря через позначку +15оС у бік 

підвищення [Додаток А.2]. Середньодобова температура повітря за червень 

становила 21,1оС, що на 2,3оС вище за багаторічний показник 18,8оС. Липень 

був теплим, особливо перша і третя декади. Середньодобова температура 

повітря за місяць становила майже норму 21,8оС за багаторічної норми 

20,2оС. Середньодобова температура повітря за серпень становила 21,7оС за 

багаторічної норми 19,2оС. 

Загалом за літній період середньодобова температура повітря 

становила 21,5оС, що на 2,1оС вище за середній багаторічний показник. Сума 

активних температур повітря вище плюс 10оС за літній період становила 

1983оС за багаторічної – 1790оС. 

Оскільки в умовах повторних посівів завершення вегетації гречки 

припадає на першу декаду вересня, важливим є теплове забезпечення цього 

періоду, а саме момент переходу середньодобової температури повітря через 

позначку плюс 15оС у бік зниження, що характеризує початок настання осені 

та одночасно припинення розвитку рослин гречки. Такий перехід відбувся 28 

вересня, що визначає 2015 рік як ідеальний для її вирощування у повторних 

посівах. 

2016 рік. Травень був теплим із середньодобовою температурою 

повітря на рівні 16,2оС, що на 0,6оС вище за багаторічну 15,6оС. У травні 

приморозків на поверхні ґрунту відмічено не було [Додаток А.3]. 

Загалом за весняний період середньодобова температура повітря 

становила 10,2оС, що на 2,1оС вище за багаторічну (8,1оС). Сума активних 

температур повітря вище плюс 10оС за період становила 795оС за 

багаторічної – 620оС.  



59 
 

Початок літнього періоду в 2016 році був відмічений 3 травня із 

переходом середньодобової температури повітря через позначку +15оС у бік 

підвищення [Додаток А.3]. Середньодобова температура повітря за червень 

становила 20,8оС, що на 2,0оС вище за багаторічний показник 18,8оС. Липень 

був теплим. Середньодобова температура повітря за місяць становила майже 

норму 22,3оС за багаторічної норми 20,2оС. Середньодобова температура 

повітря за серпень становила 21,5оС за багаторічної норми 19,2оС. 

Загалом за літній період середньодобова температура повітря 

становила 21,5оС, що на 2,1оС вище за середній багаторічний показник. Сума 

активних температур повітря вище плюс 10оС за літній період становила 

1982оС за багаторічної – 1790оС. 

Перехід середньодобової температури повітря через +15оС у бік 

зниження,  що характеризує початок настання осені, відбувся 14 вересня, що 

відповідає вимогам вегетації гречки у повторному посіві. 

2017 рік. Травень був помірно теплим із середньодобовою 

температурою повітря на рівні 15,0оС, що є нижчим за багаторічну 15,6оС на 

0,6оС. У травні також спостерігалися приморозки на поверхні ґрунту силою 

від мінус 4°С до мінус 1°С. Днів з приморозками було 4 (останній 16 травня) 

[Додаток А.4]. 

Загалом за весняний період середньодобова температура повітря 

становила 9,6оС, що на 1,5оС вище за багаторічну (8,1оС). Сума активних 

температур повітря вище плюс 10оС за період становила 553оС за 

багаторічної  – 620оС та була найнижчою порівняно з іншими дослідними 

роками.  

Початок літнього періоду у 2017 році був відмічений 15 квітня із 

переходом середньодобової температури повітря через позначку +15оС у бік 

підвищення [Додаток А.4]. Середньодобова температура повітря за червень 

становила 19,6оС, що на 0,8оС вище за багаторічний показник 18,8оС. Липень 

був теплим, особливо друга і третя декади. Середньодобова температура 

повітря за місяць становила майже норму 21,0оС за багаторічної норми 
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20,2оС. Середньодобова температура повітря за серпень становила 22,6оС за 

багаторічної норми 19,2оС. 

Загалом за літній період середньодобова температура повітря 

становила 21,1оС, що на 1,7оС вище за середній багаторічний показник. Сума 

активних температур повітря вище плюс 10оС за літній період становила 

1937оС за багаторічної – 1790оС. 

Перехід середньодобової температури повітря через +15оС у бік 

зниження,  що характеризує початок настання осені, відбувся 26 вересня та 

відповідає вимогам вегетації гречки у повторному посіві. 

2018 рік. Травень був помірно теплим із середньодобовою 

температурою повітря на рівні 15,0оС, що є нижчим за багаторічну 19,9оС на 

4,3оС. У травні спостерігалися приморозки на поверхні ґрунту силою від 

мінус 1°С до 0°С (всього 3 дні, останній 29 травня) [Додаток А.5]. 

Загалом за весняний період середньодобова температура повітря 

становила 9,2оС, що на 1,1оС вище за багаторічну (8,1оС). Сума активних 

температур повітря вище плюс 10оС за період становила 920оС за 

багаторічної – 620оС та була найбільшою порівняно з іншими дослідними 

роками.  

Початок літнього періоду у 2018 році був відмічений 29 квітня із 

переходом середньодобової температури повітря через позначку +15оС у бік 

підвищення [Додаток А.5]. Червень був помірно теплим. Середньодобова 

температура повітря за червень становила 21,5оС, що на 2,7оС вище за 

багаторічний показник 18,8оС. Липень був теплим. Середньодобова 

температура повітря за місяць становила 22,6оС за багаторічної норми 20,2оС. 

Середньодобова температура повітря за серпень становила 23,0оС за 

багаторічної норми 19,2оС. 

Загалом за літній період середньодобова температура повітря 

становила 22,4оС, що на 3,0оС вище за середній багаторічний показник. Сума 

активних температур повітря вище плюс 10оС за літній період становила 

2061оС за багаторічної – 1790оС. 
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Перехід середньодобової температури повітря через +15оС у бік 

зниження,  що характеризує початок настання осені, відбувся 16 вересня та 

відповідає вимогам вегетації гречки у повторному посіві. 

За результатами аналізу метеорологічних умов років була виявлена 

подібність у тепловому забезпеченні квітня 2015 та 2017 рр. Травень 2018 

року був теплішим, ніж попередні роки.  

Визначальним чинником вегетації гречки в умовах повторних посівів є 

теплове забезпечення першої декади вересня. 2016 рік відзначився нижчим 

тепловим забезпеченням місяця, що визначає цей рік найменш сприятливим 

для вирощування гречки у повторних посівах. Інші роки, а саме 2015, 2017 та 

2018 відзначилися достатнім забезпеченням тепла у вересні. У загальному 

найбільш теплим був 2018 рік, де середня температура за вегетацію 

становила 19,7оС, що на 3,7оС вище від багаторічного та на 10,5% вище від 

середнього значення 2015-2018 рр. Найнижче середнє значення температури 

повітря за вегетацію було відмічене у 2017 році на рівні 17,2оС.  

За розподілом опадів відмічається нерівномірність. Найвища кількість 

опадів упродовж вегетації гречки випадала у другій–третій декаді червня та 

першій декаді липня. При цьому в період з другої декади липня до другої 

декади серпня нерідко трапляються посухи.  

У весняний період 2015 року найбільша кількість опадів випадала у 

липні (76 мм за багаторічними даними), менша – у квітні (40 мм) (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 Середня кількість опадів за вегетацію, 2015–2018 рр. 

ПОКАЗНИКИ 2015 2016 2017 2018 
Середнє 

багаторічне 

Травень 141,1 153 31 19 54 

Червень 78,3 64 33 38 67 

Липень 51,5 62 78 59 76 

Серпень 7,2 125 15 4 57 

Вересень 50,8 3 21 33 50 

Середнє за вегетацію 65,8 81,4 35,6 30,6 60,8 

* дані метеостанції Інституту СГПС НААН (2015-2018 рр.) 
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Весняний період 2015 року в зоні досліджень характеризувався 

достатньою кількістю опадів, найбільша кількість яких випадала в кінці 

травня. Зокрема, за квітень опадів випало 33,1 мм, що становить 82% за 

багаторічної норми 40 мм. Травень характеризувався надмірною кількістю 

опадів, а саме майже двома з половиною нормами – 141,1 мм, що становить 

261% за багаторічної норми 54 мм. Загалом за весняний період середня 

кількість опадів становила 221,5 мм, що становить 168% за багаторічної 

норми 132 мм.  

Літній період 2015 року характеризувався недостатньою кількістю 

опадів. Найбільша кількість випала у червні, а саме 78,3 мм, що становить 

117% за багаторічної норми 67 мм. У липні опадів випало менше норми – 

51,5 мм, що становить 68% за норми 76 мм. Серпень характеризувався 

найменшою кількістю опадів – 7,2 мм, що становить лише 12,6% від 

багаторічної норми 57 мм. Загалом за літній період випало 137 мм, що 

становить 68% за багаторічної норми 200 мм. Усього за літній період було 22 

дні з опадами. 

Весняний період 2016 року в зоні досліджень відзначився достатньою 

кількістю опадів, найбільша кількість яких випадала в кінці травня. Зокрема, 

за квітень опадів випало 58 мм, що становить 145% за багаторічної норми 40 

мм. Травень року, як і у 2015, характеризувався надмірною кількістю опадів, 

а саме майже двома з половиною нормами – 153,1 мм, що становить 283% за 

багаторічної норми 54 мм. Загалом за весняний період середня кількість 

опадів становила 248,8 мм, або 188% за багаторічної норми 132 мм.  

Початок літнього періоду 2016 року характеризувався недостатньою 

кількістю опадів. Зокрема, у червні випало 63,6 мм опадів, що становить 95% 

за багаторічної норми 67 мм. У липні опадів випало менше норми – 62,6 мм, 

що становить 82% за норми 76 мм. Компенсація недостачі опадів відбулася у 

серпні, який характеризувався найбільшою їх кількістю, а саме 124,8 мм, що 

становить лише 219% від багаторічної норми 57 мм. Загалом за літній період 
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випало 250,6 мм (125%) за багаторічної норми 200 мм. Усього за літній 

період було 25 днів з опадами. 

Весняний період 2017 року в зоні досліджень характеризувався 

недостатньою кількістю опадів, найбільша кількість яких випадала в кінці 

травня, а саме 31,4 мм, або 58% за багаторічної норми 54 мм. Загалом за 

весняний період середня кількість опадів становила 54,4 мм або 41% за 

багаторічної норми 132 мм.  

Літній період 2017 року також характеризувався недостатньою 

кількістю опадів. Зокрема, у червні випало 33,2 мм опадів або 50% за 

багаторічної норми 67 мм. У липні опадів випало майже в межах норми – 

77,7 мм або 102% за норми 76 мм. Найменша кількість опадів була у серпні, а 

саме 15,1 мм, що становить лише 20% від багаторічної норми 57 мм. Загалом 

за літній період випало 126 мм, або 63% за багаторічної норми 200 мм. 

Усього за літній період було 22 дні з опадами. 

Весняний період 2018 року в зоні досліджень характеризувався 

недостатньою кількістю опадів, найбільша кількість яких випала у квітні. 

Найменша кількість опадів випала у травні, а саме 18,6 мм, що становить 

34% за багаторічної норми 54 мм. Загалом за весняний період середня 

кількість опадів становила 150,6 мм, або 114% за багаторічної норми 132 мм.  

Літній період 2018 року також характеризувався недостачею кількості 

опадів. Зокрема у червні випало 37,5 мм опадів, або 56% за багаторічної 

норми 67 мм. У липні опадів випало майже в межах норми – 59,0 мм, що 

становить 78% при нормі 76 мм. Найменша кількість опадів була відмічена у 

серпні, а саме 3,7 мм, що становить лише 6% від багаторічної норми 57 мм. 

Загалом за літній період випало 100,1 мм, або 50% при багаторічній нормі 

200 мм. Усього за літній період було 14 днів з опадами, що є найменшим 

показником порівняно з попередніми роками досліджень. 

За результатами аналізу метеорологічних умов років найбільш 

вологими були 2015 та 2016 роки, де середня кількість опадів за вегетацію 

становила 62,7 та 77,5 відповідно, що більше за багаторічне значення на 5,4 
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та 20,2 відповідно. Зокрема 2016 рік відзначився надмірною вологістю у 

серпні на рівні 125 мм, що на 68 мм більше від багаторічного значення. 

Умови вегетації у 2017 та 2018 рр. характеризувалися суттєвим недобором 

вологи у весняний період та на початку літа, компенсація якої відбулася у 

липні та сприяла гарному розвитку гречки в умовах повторних посівів. 

 Найбільш ідеальні умови для вирощування гречки у повторних посівах 

склалися у 2015 році. Оптимальна забезпеченість вологою впродовж 

весняного та літнього періодів, сума активних температур весняного та 

літнього періодів на рівні 700 та 1983оС, відсутність сильних злив у фазі 

цвітіння, а також пізня дата переходу через позначку +15оС у бік зниження у 

вересні. 2016 рік був оптимальним для розвитку гречки у повторному посіві. 

Відсутність приморозків у травні була відмінною особливістю року. 

Недоліком були сильні зливи, що припадали у фазу цвітіння. За іншими 

параметрами рік був подібний до 2015 року. 

Недостатнім зволоженням відзначилися 2017 та 2018 роки. Зокрема, 

2017 рік відзначився більш холодним весняним періодом із сумою активних 

температур нижчою за багаторічний показник, на рівні 553оС у поєднанні із 

недостатньою вологозабезпеченістю періоду. А втім, сума активних 

температур за літній період становила 1937оС і тривалість літнього періоду 

була досить довгою. Зокрема, дата переходу через позначку +15оС у бік 

зниження була відмічена 26 вересня. 2018 рік характеризувався пізнім 

настанням весни, а саме 30 березня, та її розтягненістю, про що свідчить 

пізня дата останнього приморозку, який був відмічений 29 травня. Рік 

характеризувався як посушливий. Недостатність вологи спостерігалася, як 

протягом весни, так і протягом літа при підвищених показниках суми 

активних температур за весняний та літній періоди на рівні 920 та 2061оС. 

Недоліком була наявність злив у фазу цвітіння гречки в умовах повторного 

посіву.  Дата переходу температур через позначку +15оС у бік зниження була 

16 вересня. Так, на основі різниці у наведених факторах була можливість 

отримання достовірних результатів та наведення об’єктивних висновків. 
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Більшість років досліджень були сприятливими для вегетації гречки у 

повторних посівах. Оскільки середня тривалість вегетаційного періоду 

гречки становить 80 діб [175, 6, 1], аналіз багаторічних даних свідчить про 

сприятливість ґрунтово-кліматичних умов північно-східного Лісостепу 

України для її вирощування. Більш наглядно загальну картину погодних 

умов вегетації гречки періоду «травень-вересень» у роки досліджень 

ілюструє рисунок 2.1.  

 

 

*А – теплий сухий; В – теплий вологий; С – прохолодний вологий; D – прохолодний сухий 
 

Рис. 2.1 Характеристика років досліджень (2015-2018 рр.) за відношенням до 

середньобагаторічних значень (∑ ttо – 2360оС та ∑ опадів – 278 мм) 

 

У роки досліджень середня урожайність гречки в ІСГ Північного Сходу 

НААН становила 1,30 т у 2015 році, 1,45; 1,31 та 1,19 т/га у 2016, 2017 та 

2018 рр. відповідно.  
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З метою комплексної оцінки умов зволоження зони вирощування був 

використаний гідротермічний коефіцієнт (ГТК). ГТК є інтегральним 

показником, який відображає загальний вплив температури та опадів [176]. 

У ході досліджень були проаналізовані показники ГТК для умов 

вегетації гречки як за традиційного вирощування, так і за умов повторного 

посіву. Показники ГТК в умовах традиційного вирощування гречки 

коливалися від 0,45 у 2018 році до 1,5 у 2016 (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 Гідротермічні умови вегетації гречки  

(традиційний посів (травень – серпень)), 2015-2018 рр. 

Показники 
Роки 

2015 2016 2017 2018 

Опади, мм 278 382 157 120 

Температура, оС 2502 2487 2332 2683 

ГТК 1,11 1,5 0,67 0,45 

Умови вегетаційного 

періоду 

Оптимальне 

зволоження 

Оптимальне 

зволоження 

Недостатнє 

зволоження 
Посуха 

* Примітка: ГТК менше 0,5 – посуха; 0,5-0,9 – недостатнє зволоження; 1,0-1,5 – 

оптимальне зволоження; більше 1,5 – надмірне зволоження. 

 

Аналізом ГТК дослідних років було підтверджено, що найбільш 

сприятливими роками для вегетації гречки були саме 2015 та 2016, де рівень 

ГТК за вегетацію становив 1,11 та 1,5 відповідно, що характеризує рівень 

зволоження як оптимальний. Умови 2017 року характеризувалися 

недостатністю зволоження (ГТК – 0,67), а 2018 відзначився посухою. 

Дещо іншу тенденцію та нижчий рівень зволоження був відмічений за 

показниками гідротермічного коефіцієнта вегетації гречки в умовах 

повторного посіву (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 Гідротермічні умови вегетації гречки  

(повторний посів (червень – вересень)), 2015-2018 рр. 

Показники 
Роки 

2015 2016 2017 2018 

Опади, мм 110 195 114 96 

Температура, оС 1952 1997 1918 2067 

ГТК 0,56 1,0 0,59 0,46 

Умови вегетаційного 

періоду 

Недостатнє 

зволоження 

Оптимальне 

зволоження 

Недостатнє 

зволоження 
Посуха 

* Примітка: ГТК менше 0,5 – посуха; 0,5-0,9 – недостатнє зволоження; 1,0-1,5 – 

оптимальне зволоження; більше 1,5 – надмірне зволоження. 

 

Значення ГТК коливалися від 0,46 у 2018 році до 1,0 у 2016. Найбільш 

сприятливим для вегетації гречки у повторних посівах був саме 2016, де 

рівень ГТК за вегетацію становив 1,0, що характеризує рівень зволоження як 

оптимальний. Менш сприятливими були 2015 та 2017 роки з ГТК на рівні 

0,56 та 0,59 відповідно. Зокрема, 2018 рік мав характеристики посушливого.  

Досить широкий діапазон погодних умов забезпечив можливість 

прояву та вивчення основних характеристик зразків, ефективне ведення 

доборів за комплексом селекційних ознак та виділенню цінних джерел з 

характеристиками адаптивності для умов повторних посівів. 

 

2.3 Матеріал досліджень 

 

Матеріалом для досліджень була видова колекція представлена 124 

зразками гречки звичайної Fagopyrum esculentum Moench. різного еколого-

географічного походження, 92, з яких за походженням з 6 країн світу були 

надані Устимівською дослідною станцією Інституту рослинництва ім. 

В. Я. Юр’єва НААН [177] та 32 зразки лабораторії селекції та насінництва 

Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН [Додаток Б].  

Як тестери були використані національні сорти-стандарти Крупинка 

(для оцінки зразків детермінантного морфотипу) та Українка (для 

звичайного) (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 Характеристика сортів-стандартів [178, 179] 

Ознака 
Сорт-стандарт 

КРУПИНКА УКРАЇНКА 

Оригінатор 
ІСГ Північного Сходу 

НААН 

ННЦ «Інститут 

землеробства 

НААН» 

Рік внесення до державного 

реєстру сортів рослин 
1990 1997 

Морфологічний тип детермінантний індетермінантний 

Термін вегетації, діб 75–80 80–100 

Тип суцвіття 
одинарна або подвійна 

китиця 

напівзонтик або 

зонтик 

Висота рослин, см 75–90 90–110 

Озерненість квіток, % 0,9 1,3 

Коефіцієнт атракції 0,5–0,8 1–1,3 

Маса 1000 насінин, г 29–30 28–29 

Плівчастість, % 18–20 21–23 

Співвідношення зерна до 

соломи, % 
1:2–2,5 1:3–3,5 

Посухостійкість середня середня 

Потенційна урожайність, т/га 4,4–6,9 т/га. 4,0–4,9 т/га 

Зони районування Лісостеп, Степ Лісостеп, Полісся 

 

Фактична урожайність сортів Крупинка та Українка у 

демонстраційному полігоні ІСГ Північного Сходу НААН у 2015–2018 рр. 

становила: у сорту Крупинка – 3,17; 2,36; 2,24 та 1,95 т/га відповідно за 

роками 2015, 2016 та 2017, у сорту Українка – 3,03; 2,08; 2,17 та 1,82 

відповідно. 

 

2.4 Методи та методика досліджень  

 

Закладення дослідів, оцінювання матеріалів, аналіз рослин, урожаю і 

якості зерна проводили відповідно до «Методики польового досліду» [180], 

методики Держкомісії з сортовипробування сільськогосподарських культур 

(1981), методики Державного випробування сільськогосподарських культур 

(2000). Оцінювання колекційного та гібридного матеріалу за 
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морфологічними, технологічними ознаками та тривалістю вегетації – згідно з 

методичними рекомендаціями «Широкого уніфікованого класифікатора роду 

гречки Fagopyrum Mill.» [181].  

Обробіток ґрунту загальноприйнятий для зони північно-східного 

Лісостепу України [170]. Сівбу проводили селекційною касетною сівалкою 

СКС-6-10 широкорядним способом (ширина міжряддя 45 см). Норма висіву – 

3,0 млн/га схожих насінин.  

У роботі було заплановано та виконано три 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): 15–18 липня.  

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

Облікова площа однієї ділянки 0,68 м2. 

Реципрокні схрещування проводили для 12 зразків гречки: UC0102183 

(К), UC0101993 (Ф), UC0100362 (Ф), UC0101093 (К), UC0101871 (К), 

UC0100130 (Ф), UC0101083 (К), UC0100066 (Ф), UC0100153 (К), UC0101058 

(Ф), UC0100116 (Д), UC0101006 (К). 

Запилення проводили під каркасними ізоляторами на парних ділянках 

2х0,5 м. Оцінювання F1 проводили індивідуально для зразків та груп із 

переважанням ознак короткоденності (К) – 6 зразків; ознак 

фотонейтральності (Ф) – 5 зразків; ознак довгоденності (Д) – 1.  

 Оцінювання вихідного матеріалу сортів гречки для повторних посівів 

(2017–2018 рр.). Сівба: третя декада червня, післяукісно. Попередник 

вико-вівсяна суміш на з/к. Облікова площа однієї ділянки 4,05 м2. 

Упродовж 2015–2018 років досліджень зразки були вивчені за ознаками 

вегетативного розвитку рослин, прямими та індексними показниками 

насіннєвої продуктивності, біологічними особливостями. Визначалися і 

фіксувалися зміни фенотипу під час вегетації та перед збиранням. Проведені 

обліки та аналізи передбачали: 



70 
 

1. Фенологічні спостереження за фазами: сходи, поява 2–3 справжніх 

листків, бутонізація, початок цвітіння, масове цвітіння та дозрівання. 

2. Добір зразків та визначення динаміки росту та розвитку рослин. 

3. Оцінювання селекційного матеріалу за кількісними та якісними 

показниками проводили в польових та лабораторних умовах. Збирання, облік 

урожаю та проведення структурного аналізу врожайності проводився зі 

збором показників:  

 тривалість міжфазного періоду «сходи-цвітіння» (Lfl); 

 тривалість вегетації (L); 

 висота рослин (h); 

 кількість вузлів (Nint); 

 кількість гілок першого порядку (B); 

 кількість гілок другого порядку (B2); 

 маса рослин (Wp); 

 кількість листків (NL); 

 маса листків (WL); 

 площа листкової поверхні (SL); 

 кількість суцвіть (Ni); 

 кількість квіток (NFL); 

 кількість виповненого насіння (Ns); 

 кількість щуплого насіння (Nso); 

 продуктивність рослин (Wg); 

 маса 1000 насінин (W1000); 

 коефіцієнт потенц. індивідуальної насіннєвої продуктивності (RE1); 

 коефіцієнт репродуктивного зусилля (RE2); 

 співвідношення кількості щуплого насіння до виповненого (AI). 

Обсяг вибірки – 30 рослин. 

Отримані експериментальні дані аналізувались методами 

дисперсійного аналізу, варіаційної статистики  та кореляційного аналізу 

(Г. Н. Зайцев, 1990). Додатково процес збирання та аналіз 
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експериментальних даних передбачав: визначення показників якості насіння 

(ДСТУ 4138–2002); визначення якості крупи та плівчастості 

(ДСТУ 4524:2006); визначення площі листкової поверхні за методикою 

А. А. Ничипоровича (1969); ГТК розраховували за формулою 

Г. Т. Селянінова [176]. 

Для аналізу селекційної цінності отриманого гібридного покоління (F1) 

обчислювали істинний гетерозис (Hbt) [182, 183], прояв якого вивчали за 

Matzinger et al. та S. Fonseca, F. Patterson [184-186]. 

Коефіцієнти успадковуваності та показники ступеня фенотипового 

домінування (СФД) визначали за методиками Дж. Л. Брюбейкера (1966), 

К. Мазера, Дж. Джинкса (1985) [187] за формулою Б. Гріффінга [188]. 

Оцінювання діапазона домінування (hp)  проводили за шкалою G. M. Beil, R. 

E. Atkins [189], де числові значення відповідають схемі: 
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Аналіз за ступенем фенотипового домінування у доборах батьківських 

компонентів проводився з метою кількісного оцінювання прояву ознак для 

швидкого оцінювання гібридних нащадків та поліпшення ознак. Оцінювання 

СФД проводили в умовах повторного посіву у 2017 році для гібридного 

покоління F1 у 8 варіантах комбінацій схрещувань зразків за схемами: 

короткоденний х фотонейтральний (К х Ф), короткоденний х короткоденний 

(К х К), короткоденний х довгоденний (К х Д), фотонейтральний х 

короткоденний (Ф х К), фотонейтральний х фотонейтральний (Ф х Ф), 

фотонейтральний х довгоденний (Ф х Д), довгоденний х короткоденний (Д х 

К), довгоденний х фотонейтральний (Д х Ф), таблиця 2.6.  
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Таблиця 2.6 Варіанти комбінацій схрещування, 2016 р. 

Материнська форма Батьківські форми 

Код *К **Ф ***Д 

К 20 30 5 

Ф 30 30 6 

Д 5 6  

Всього 55 66 11 
*К – зразки з ознаками короткоденності; **Ф – зразки з ознаками фотонейтральності; 

***Д– зразки з ознаками довгоденності. 

 

Обробку даних, математичні розрахунки проводили за допомогою 

пакета ліцензійних програм MS Office, Statistics 6.0 [190-192]. Розрахунок 

ЗКЗ та СКЗ проводився за допомогою прикладних програм обробки 

генетичних та селекційних експериментів кафедри генетики і ботаніки БСХА 

(1997) для оцінки комбінаційної здатності при нерегулярних схрещуваннях 

[193]. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Метеорологічні умови у роки досліджень різнилися, що сприяло 

отриманню достовірних результатів, наведенню об’єктивних висновків за 

результатами аналізу та вивченню колекційних зразків і створеного 

селекційного матеріалу гречки.  

2. Ґрунти дослідних ділянок представлені чорноземом типовим та 

характеризуються достатнім рівнем родючості. За погодних умов, 

наближених до середньо багаторічних, ґрунти здатні забезпечувати 

отримання високих урожаїв гречки. 

3. Умови вегетаційного періоду гречки у традиційному посіві 2015 та 

2016 рр. були оптимальні за вологозабезпеченістю. Рівень ГТК становив 1,11 

та 1,5 відповідно. Роки 2017 та 2018 характеризувалися як слабко 

посушливий та посушливий (ГТК = 0,67 та 0,45 відповідно). В умовах 

вегетації гречки за повторного посіву оптимальним за рівнем 

вологозабезпечення був 2016 рік (ГТК = 1). Роки 2015 та 2017 були слабко 

посушливими (ГТК на рівні 0,56 та 0,59 відповідно). 2018 рік мав 

характеристики посушливого (ГТК = 0,46). Динаміка погодних умов 2015 і 

2016 років сприяла виділенню теплолюбних зразків мезофітного типу, 2017 і 

2018 роки – теплолюбних посухостійких. 

4. Представлена у дослідженнях видова колекція зразків гречки 

характеризується широким різноманіттям, віддаленістю за еколого-

географічним походженням та достовірно презентує генотип, що відповідає 

сучасній культурі гречки. 

5. Набір лабораторних, статистичних та математичних методів 

дозволяє достовірно оцінити основні параметри рослин, виділити зразки з 

комплексом селекційно-цінних ознак. 
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РОЗДІЛ 3  

ВИВЧЕННЯ ГЕНОФОНДУ ГРЕЧКИ ТА ФОРМУВАННЯ 

РОБОЧОЇ КОЛЕКЦІЇ 

 

За даними Г. В. Гуляєва, Ю. Н. Гужова (1971), успіх селекційного 

процесу значною мірою визначається правильним підбором вихідних форм 

для схрещування, що є одним з найбільш складних питань практичної 

селекції. Труднощі цього процесу в тому, що не всі ознаки та властивості 

батьківських організмів передаються спадково [194].  

Внутрішньовидовий поліморфізм характеризує пристосувальну 

мінливість рослин гречки. Для майбутніх перспектив розвитку селекції 

важливі ознаки, які вийшли за межі морфофізіологічної конституції виду 

(самосумісність, обмежений ріст, раціональний гомеостаз плодоутворення). 

Єдиним джерелом цих ознак є еволюційний мутаційний резерв роду гречки, 

який суттєво різниться від внутрішньовидового поліморфізму. Природний 

добір спрямований проти таких мутацій, але мутантні алелі зберігаються в 

генофонді виду, утворюючи генетичний пул популяції (М. П. Дубінін, 1966, 

1976) [195-196]. Завдяки дії природного добору популяції набувають 

оптимальної пристосованості до умов існування та стійкості до зміни цих 

умов. Це забезпечується широтою норми реакції генотипів і генетичною 

гетерогенністю популяцій. 

 

3.1 Параметри аналізуючого фону (Умови літньо-осінньої вегетації) 

 

Поняття аналізуючого фону у селекції базується на визначенні, 

сформованому О. Сінською, яка зазначала, що для різностороннього 

біотипічного аналізу необхідне використання методів, що базуються на 

випробуванні в різних екологічних умовах. Нею було виділено 3 фони за їх 

здатністю ініціювати мінливість у рослин, а саме: стабілізуючий фон (за умов 

якого поліморфізм не проявляється), аналізуючий фон (який сприяє появі 
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мінливостей у популяціях) та нівелюючий фон (який пригнічує 

життєздатність біотипів та нівелює розбіжності між ними) [197-198]. 

Ефективність селекційних доборів на різних етапах залежить 

переважно від правильно обраного фону, на якому проводиться добір. 

Зокрема, М. М. Камшилов [199] зазначив, що середовище не лише допомагає 

оцінити та відсортувати ознаки, й відповідає за особливості відібраного 

матеріалу. Таким чином, основним завданням аналізуючого фону є 

виокремлення досліджуваного чинника та оцінювання рівня його впливу. 

Стійка тенденція до потепління та аридизації клімату призвела до 

зміщення зони промислового вирощування гречки у більш північні регіони й 

створила передумови для розширення асортименту культури за рахунок 

використання генотипів зі специфічними характеристиками адаптивного 

характеру. Важливе місце у цьому процесі займає створення сортів для 

післяукісного та післяжнивного використання, які використовують 

агрокліматичні ресурси літньо-осіннього періоду вегетації.  

За традиційних технологій вирощування (весняні строки сівби) 

вегетація гречки в зоні північно-східного Лісостепу триває з третьої декади 

травня до другої декади серпня. Сума температур цього періоду складає 

1650–1880оС, однак лише 350–400оС (менше ¼) припадає на догенеративний 

період розвитку, оскільки проходження фаз сходів, розвитку листків та 

бутонізації відбувається за низьких середньодобових температур весняного 

періоду [200]. Перехід до генеративних фаз розвитку в таких посівах 

відбувається при тривалості дня більше 16 годин (рис 3.1). 
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Рис. 3.1 Діапазон умов вегетації гречки в традиційних та повторних посівах в 

умовах північно-східного Лісостепу України (метеостанція Інституту СГПС 

НААН) 

 

Так, сівба повторних посівів гречки може проводитись розпочинаючи з 

3-ї декади червня при післяукісному та з початку 2-ї декади липня при 

післяжнивному розміщенні. Особливістю вегетації рослин у таких посівах є 

вищий (порівняно з весняним строком сівби) рівень теплозабезпечення 

ювенільних фаз розвитку. Так, показник суми температур періоду «сходи-

цвітіння» становить 720оС, що відповідає ½ від загального показника суми 

температур за вегетацію. Початок та перша половина фази цвітіння таких 

посівів відбувається при довжині дня менше 14 годин (рис 3.2).  
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Рис. 3.2 Динаміка вегетації сортів-стандартів гречки в традиційних та 

повторних посівах в умовах північно-східного Лісостепу України  

(2015-2018 рр.) 

 

Основним лімітуючим фактором повторних (літніх) посівів є рівень 

скоростиглості та закінчення вегетації рослин до переходу середньодобових 

температур (у бік зменшення) через позначку +14оС, оскільки процес 

технологічного дозрівання та збирання урожаю за нижчих температур, як 

правило, потребує десикації посіву. Це визначає важливість оцінки та 

виділення у робочій колекції зразків із тривалістю вегетації не більше 75–80 

діб [201].  

Нами було досліджено, 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, 
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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 (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 Узагальнена характеристика умов вегетації гречки в зоні 

північно-східного Лісостепу України 

 

ПОКАЗНИКИ 

Весняно-

літня 

вегетація 

(традиційний 

посів) 

Літньо-

осіння 

вегетація 

(повторний 

посів) 

Температура проростання насіння, оС 16,2 21,5 

Тривалість періоду «сходи-цвітіння», діб 25 22 

Сума температур періоду «сходи-цвітіння», оС 350-400 720-750 

Сума температур періоду «сходи-кінець вегетації», оС 1877 1374 

Тривалість світлового дня у фазу цвітіння, годин 15-16 14-13 

Тривалість світлового дня у фазу дозрівання, годин 15 12 

Сума опадів, мм 210 177 

Середня вологість повітря, % 67 55 

* дані метеопункта Інституту СГПС НААН (середньобагаторічні) 

 

Нашими дослідженнями було визначено, що в середньому по досліду 

тривалість фаз ювенільного та генеративного розвитку у літніх посівах 

відповідала таким параметрам: сходи – 7 діб, 2–3 справжніх листків – 8 діб, 

бутонізація – 3 доби, початок цвітіння – 6 діб, масове цвітіння – 21 доба, 

плодоутворення – 30 діб. 

Погодні умови окремих років, як правило, не змінювали загальну 

картину співвідношення між фазами вегетації. Водночас, у 2016 році, який 

характеризувався як відносно вологий (792 мм опадів), деякі зразки 

відреагували розтягненістю періоду цвітіння через опади впродовж 

проходження фази, що призводило до збільшення тривалості вегетації 

незалежно від скорочення періоду «сходи-цвітіння». 

Таким чином, комплекс факторів, що визначають умови вегетації 

гречки у повторних посівах, сприяв ефективному виявленню генотипів, 
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схильних до прискореного проходження періоду «сходи-цвітіння» в умовах 

скорочення тривалості дня та вищого рівня теплозабезпечення ювенільних 

фаз розвитку рослин. 

 

3.2 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 має бути задіяна максимальна 

кількість різних за походженням колекційних зразків, ознаки яких 

відповідають вимогам моделі майбутнього сорту [201-203]. 

Відомий на сьогодні світовий генофонд культури гречки налічує 

більше 7 000 зразків, переважно представлених видом Fagopyrum esculentum 

Moench., меншою мірою видом Fagopyrum tataricum L. Зокрема, у колекції 

ФДЦ Всеросійського інституту генетичних ресурсів рослин ім. М. І. Вавілова 

(ВІР) представлена трьома видами роду Fagopyrum Mill і налічує більше 2116 

зразків, зокрема понад 300 іноземного походження. Серед них зразки із 

Польщі, Канади, Франції, Індії, Китаю, Монголії та інших країн. Вид 

татарської гречки Fagopyrum tataricum (L) Gartn. налічує 100 зразків,  

багаторічної гречки Fagopyrum cymosum Meissn. – один зразок [204-205, 44].  

В Україні найбільша колекція зразків підтримується Національним 

центром генетичних ресурсів України, зокрема на Устимівській дослідній 

станції Інституту рослинництва В. Я. Юр’єва НААН, що налічує близько 

2000 зразків. Значні за обсягами колекції, але представлені в основному 

місцевими формами та створеним на їх основі матеріалом мають 

Подільський державний агротехнічний університет (ПДАТУ), Інститут 

землеробства НААН та Інститут сільського господарства Північного Сходу 

НААН. Зокрема, О. С. Алексєєвою у ПДАТУ було створено колекцію роду 

Fagopyrum Mill, що налічує близько 600 зразків [206].  
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Відповідно до поставлених завдань у першому етапі реалізації 

селекційної програми в Інституті СГПС НААН на основі паспортних 

характеристик було сформовано видову колекцію із 124 зразків гречки виду 

Fagopyrum esculentum Moench. [177], 92 з яких були надані НЦГРРУ 

(Устимівською ДСР Інституту рослинництва В. Я. Юр’єва НААН та 32 

зразки лабораторії селекції та насінництва Інституту сільського господарства 

Північного Сходу НААН [Додаток Б]. 

Переважна більшість сформованої колекції була представлена зразками 

індетермінантного (звичайного) типу – 94, меншою мірою, а саме 

детермінантного типу, – 30 зразків.  За рівнем скоростиглості за виробничо-

зональною класифікацією А. С. Кротова (1975) [208] у колекції переважали 

середньостиглі зразки. Їх кількість становила 86 шт., або 67% від загального 

числа представлених зразків. Ранньостиглих – 8, скоростиглих північних – 6, 

пізньостиглих – 10. Загалом така структура колекції відповідає диференціації 

сучасної культури соняшнику в умовах Лісостепової зони Євразійського 

континенту, зокрема в умовах повторних посівів. 

Значно розширювали спектр колекції зразки з особливими 

характеристиками, які можуть бути використані при створенні селекційного 

матеріалу для конкретних умов вирощування, а саме: зразки, що 

вирізняються гомостилією: UC0100362 (Білорусь), обмеженим гілкуванням: 

UC0100267 (Білорусь), UC0100991 (Орловська обл., РФ), 2/14 (Сумська обл.), 

короткостеблістю: UC0100267 (Білорусь), UC0100987 (Чернігівська обл.), 

3/13 (Сумська обл.), з компактною формою куща: 2/13, 25/13, 30/13, 

UC0101975, UC0101993 (Сумська обл.), UC0100340 (Полтавська обл.), 

зеленоквітковістю (UC0101704), вузьколистістю: UC0101977 (Японія), 

посухостійкістю з високим рівнем термостійкості листя на рівні 3,6-5,9 (1/13, 

19/13, 22/13 (Сумська обл.), UC0101204 (Черкаська обл.), UC0101149 

(Волинська обл.), UC0101913, UC0101914 (Кемеровська обл.), UC0101871 

(Респ. Бурятія, РФ), стійкістю до вилягання: 1/13, 2/13, UC0101993 (Сумська 

обл.), UC0101698 (Казахстан), наявністю антоціанового забарвлення квіток: 
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UC0101871 (Респ. Бурятія, РФ), крупноплідністю: С/Н СД (Сумська обл.), 

UC0101698 (Казахстан), чорноплідністю (сортономер 18/13 виділений з 

популяції сорту Ярославна/С/Н 38/12). 

З метою оцінювання комплексу параметрів вегетативного та 

генеративного розвитку рослин у 2015 році видова колекція із 124 зразків 

була висіяна в умовах аналізуючого фону, обраного з урахуванням 

типовизації середовищних умов за значеннями конкретних факторів 

середовища на основі багаторічних спостережень. Аналіз зазначених у 

каталозі зразків характеристик виявив їх відповідність фактичним 

показникам [177] та забезпечив її диференціацію з виокремленням робочої 

колекції із 35 зразків за визначеним рівнем параметрів продуктивності 

рослин, габітусу та тривалості вегетації у межах 70–85 діб (рис. 3.3).  
 

 

Рис. 3.3 Розподіл селекційних зразків гречки звичайної (Fagopyrum 

esculentum) залежно від тривалості їх вегетації та продуктивності рослин в 

умовах аналізуючого фону (2015 р.) 

 

Виокремлення робочої колекції відбулося із деяким звуженням 

генетичної основи у видовій колекції, оскільки до неї не були віднесені 
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низькопродуктивні ультраранні зразки із тривалістю вегетації менше 70 днів, 

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

пізньостиглі зразки з тривалістю вегетації понад 85 днів.  

Отже, звуження генетичної основи культури передусім відбулося у 

площині тривалості вегетації. Діапазон цього показника змінився з 65–97 діб 

до 70–84 діб. Середні значення становили 79,0 та 75,3 діб. Менш суттєвим 

було звуження діапазону значень продуктивності рослин. Цей показник 

змінився із 0,2–5,5 г/рослину у видовій колекції до 1,4–5,5 г/рослину у 

робочій колекції. Середні значення для видової колекції та виокремленої 

групи зразків (робочої колекції) становили відповідно 1,69 та 2,62 г/рослину. 

 

3.3 Характеристика робочої колекції за комплексом ознак 

 

Загальний план робіт етапу передбачав дослідження робочої колекції (в 

умовах аналізуючого фону) на адаптованість до вегетації в умовах літньо-

осінньої вегетації та визначення рівня генетичного різноманіття культури за 

комплексом селекційно-цінних 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. 

3.4). 
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Рис. 3.4 Розподіл робочої колекції зразків гречки за походженням  

 

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).  

За групами стиглості за класифікацією А. С. Кротова (1975), [205] 

найбільшу кількість складали зразки середньостиглої південної групи, а саме 

76%, меншу кількість – скоростиглої північної (16%) та пізньостиглої (8%). 

 

3.3.1 Тривалість вегетації 

 

Життєвий цикл однорічних монокарпічних видів характеризується 

чітким за морфологічними ознаками виділенням вегетативного та 

генеративного періодів розвитку [209-211]. У гречки вегетативний період 

передбачає  послідовне проходження фаз сходів, 2–3 справжніх листків, 

бутонізації. Основні органічні сполуки, що утворюються в ці фази, 

забезпечують ріст стебла, листкової поверхні та коренів. З початком 

утворення генеративних органів – квіток схема розподілу продуктів 

фотосинтезу змінюється на користь генеративних утворень [212-214, 106]. 



84 
 

Таким чином, динаміка розвитку гречки дозволяє виділити 2 функційно 

відмінні міжфазні періоди, що характеризують основні параметри росту і 

розвитку рослин, а саме: «сходи-цвітіння» та «цвітіння-достигання». У 

технологічному аспекті характеристика селекційних зразків доповнювалась 

показником тривалості періоду «сходи-достигання». 

Діапазон середніх значень, мінімальних та максимальних показників 

вегетації рослин гречки в умовах традиційного та повторного посівів 

наведений у таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 Тривалість міжфазних періодів вегетації рослин зразків робочої 

колекції гречки (діб), 2015–2017 рр. 

Показник 
 Традиційний посів 

Повторний посів 

(аналізуючий фон) 

Х min max Cv, % х min max Cv, % 

Сходи-цвітіння 25,2 21,0 35,0 13,8 24,0 20,0 33,0 12,5 

Цвітіння-достигання 52,0 42,0 65,0 20,0 52,6 42,0 67,0 24,1 

Сходи-достигання 77,2 70,0 80,0 8,8 76,6 70,0 90,0 9,8 

 

Різниця в реакції окремих зразків на весняно-літні та літньо-осінні 

умови вегетації зумовила зміщення як середніх показників, так і показників 

мінімальної та максимальної тривалості періодів «сходи-цвітіння», «цвітіння-

достигання» та «сходи-достигання». Загалом для досліду значення середніх 

показників періодів становили: 25,2, 52,0 та 77,2 відповідно. В умовах 

повторного (аналізуючого) посіву ці показники були дещо меншими та 

становили: 24,0, 52,6 та 76,6 діб. Щодо сортів-стандартів, то їх показники 

періоду «сходи-цвітіння» в умовах повторного (аналізуючого) посіву 

дорівнювали 23 доби у сорту Крупинка, 31 – у сорту Українка; показники 

загальної вегетації 74 та 75 діб за сортами відповідно. 

У середньому за роками мінімальне значення за параметром «сходи-

цвітіння» було на рівні 21 (UC0101871), максимальне – 35 (UC0100362) в 
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умовах традиційного (весняного) посіву. В умовах повторного 

(аналізуючого) посіву мінімальне значення було 20 діб (UC0101979), 

максимальне – 33 доби (UC0100362). 

Мінімальний показник вегетаційного періоду «сходи-достигання» при 

цьому був незмінним за умов як традиційного, так і повторного посівів. 

Коливання максимального показника було відмічене в умовах повторного 

посіву до 90 діб (UC0100130), що на 10 діб більше, ніж за умов традиційного 

посіву.  

Більш суттєвими були відмінності в динаміці варіабельності 

показників. Зокрема, рівень мінливості показника тривалість періоду «сходи-

цвітіння» знизився на 1,3% порівняно з рівнем в умовах традиційного посіву 

(13,8%) [Додаток В]. Щодо тривалості періоду «цвітіння-достигання», то у 

цьому разі спостерігалась тенденція до збільшення рівня мінливості ознаки в 

умовах повторного посіву на 4,1%, що свідчить про різноякісність зразків за 

реакцією на скорочення світлового дня. Це виявилося як у «розтягуванні» 

або, навпаки, скороченні періоду цвітіння.  

Щодо загальної тривалості вегетації від сходів до достигання, 

варіабельність показника була найнижчою (8,8% за умов весняного посіву та 

9,8% за умов повторного). Зважаючи на те, що показник мав аналогічну 

тенденцію збільшення рівня варіабельності в умовах повторного посіву, 

різниця була незначною та становила 1,0%. Це свідчить про те, що зміни 

тривалості вегетації від сходів до дозрівання у більшості випадків були 

спричинені змінами у тривалості періоду цвітіння лише незначної частини 

робочої колекції.  

Більш наглядну характеристику розподілу зразків у групах з різною 

тривалістю вегетації забезпечує використання графіка розподілу частот (рис. 

3.5). 
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Рис. 3.5 Графік розподілу частот колекції зразків за тривалістю періоду 

«сходи-цвітіння», 2015–2017 рр. 

 

Варто зазначити, що в обох випадках структура розподілу частот 

суттєво відрізняється від класичної. 

Як бачимо з графіка, за тривалістю періоду «сходи-цвітіння» розподіл 

колекції зразків відбувся в межах 5 градацій. Домінуючою в умовах 

традиційного посіву була група зразків з тривалістю періоду 20–22 доби (18 

зразків). Значну кількість зразків містила група 24–26 (10 шт.). Окремі групи 

склали зразки зі значно більшим періодом догенеративного розвитку. 

За умов повторного посіву розподіл частот зразків відбувся у межах 6 

градацій, що пояснюється наявністю відсутньої у попередніх умовах групи з 

діапазоном 18–20 діб. У межах інших груп спостерігався чіткий перехід 

зразків та наповнення груп менших діапазонів значень як реакція на 

скорочення фотоперіоду. Домінуючою, як і у попередньому випадку, була 

група 20–22 доби (16 шт.). Значна кількість зразків була у групі 22–24 (11 

шт.), яка в умовах традиційного посіву була нечисленною (1 зразок). Щодо 

тривалості вегетації, то розподіл частот зразків відображений на рисунку 3.6. 
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Рис. 3.6 Графік розподілу частот колекції зразків за тривалістю вегетації, 

2015–2017 рр. 

 

Домінуючою групою була група зразків з діапазоном 70–75 діб (19 

шт.), яка разом із зразками діапазону 65–69 діб (3 шт.) становить найбільшу 

цінність у доборах батьківських форм для селекції сортів післяжнивного 

напряму. Найменшу чисельність мали пізньостиглі зразки градації 85–90 діб 

(2 шт.). Слід зазначити, що достатня кількість зразків належить діапазонам 

76–80 (4) та 81–85 (4).  

Як зазначалося вище, позитивну реакцію на умови повторних посівів 

мало 73,7% зразків. При цьому середні значення показника скорочення 

тривалості періоду «сходи-цвітіння» (Lfl) для умов повторних посівів 

становили 1–2 доби. Разом із тим статистично суттєве скорочення (більше 2 

діб) було відмічене у 11 зразків: UC0100083, UC0101058, UC0101129, 

UC0102195, UC0101977, UC0100130, UC0100987, UC0100340, UC0101093, 

UC0101195 та UC0101990. 

Збільшення тривалості міжфазного періоду, що мало місце для зразків 

UC0100177, UC0100990, UC0101868, UC0101045 та UC0101066, у всі роки 

дослідження було статистично несуттєвим. Це підтверджує домінування в 

сучасному генотипі культури гречки ознак фотонейтральності, меншою 

мірою ознак короткоденності та частково ознак довгоденності.  
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Характер взаємозв’язку між загальною тривалістю вегетації (сходи-

достигання) та тривалістю ювенільного періоду розвитку в умовах 

повторного посіву в розрізі окремих селекційних зразків ілюструє рисунок 

3.7.   

 

 

Рис. 3.7 Зміна показників періоду «сходи-цвітіння» (Lfl) та загальної 

тривалості вегетації (L) рослин колекції зразків гречки в умовах 

аналізуючого фону (до умов традиційного посіву), 2015–2017 рр. 

 

Щодо загальної тривалості вегетації (L), то значне скорочення 

показника (на 3 і більше діб) було відмічене у 21% зразків. Найбільшим 
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відхиленням відзначився зразок UC0100002, у якого скорочення періоду було 

на 5 діб. Найбільш повним проявом ознак фотонейтральності відзначився 

зразок UC0101993 (Ярославна), у тривалості періодів вегетації якого змін не 

було взагалі. Зразок UC0101990 (Квітнева) при значному скороченні періоду 

«сходи-цвітіння» аналогічної тенденції щодо загальної тривалості вегетації 

не показав. 3 зразки збільшували тривалість вегетації від 3 діб і більше, а 

саме: UC0101116 (5 діб), UC0101065 (3 доби), UC0100177 (3 доби). 

Таким чином, в умовах аналізуючого фону за ознакою тривалість 

періоду «сходи-цвітіння» було виділено:  

- зразки  з переважанням ознаки короткоденності, що характеризується 

значним (на 3 і більше доби) скороченням періоду «сходи-цвітіння»;  

- зразки з характеристиками фотонейтральних форм, які мали несуттєві 

коливання показника; 

- зразки з переважанням ознак довгоденності, відмінною ознакою яких 

було збільшення тривалості періоду «сходи-цвітіння». 

При цьому враховувались коливання загальної тривалості вегетації та 

їх первинне значення. 

Аналіз тривалості проходження окремих фаз розвитку виявив, що 

скорочення загальної тривалості вегетації в умовах повторного посіву 

відбувалося в основному за рахунок скорочення догенеративного періоду. 

Тривалість генеративних фаз за такої умови збільшувалась, що є реакцією на 

скорочення світлового дня та підвищення температури повітря. Схожа 

реакція була описана за результатами впливу фотоперіоду на розвиток 

рослин гречки корейськими вченими X. Briattia, Kw. J. Chang у 2004 р. [24]. 

 

3.3.2 Параметри вегетативного розвитку рослин 

 

Рівень вегетативного розвитку є одним із визначальних факторів 

переходу рослин до генеративних фаз розвитку. Ця умова визначається 

вторинністю формування генеративних органів, які для свого розвитку 
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використовують органічні речовини, утворені на попередніх етапах 

онтогенезу.  

Іншими умовами для переходу рослин до генеративного періоду 

розвитку є температура та тривалість дня. Так, у окремих видів перехід до 

генеративних функцій може відбуватись лише в умовах 14-годинного 

світлового періоду. Зокрема, рослини родини Хрестоцвітих, які вважаються 

рослинами довгого дня, а саме: капуста, редька, салат, шпинат, петрушка та 

ін. Цвітіння і плодоношення цих рослин відбувається при тривалості дня 

більше 13 годин. Зменшення світлового періоду в довгоденних видів 

викликає затримку розвитку рослини, домінування росту вегетативних 

органів. У таких рослин за умов короткого дня проходить лише ріст 

вегетативних органів [215].  

Рослини гречки характеризуються нерівномірною інтенсивністю росту. 

Найбільший приріст стебла спостерігається в першій половині цвітіння. 

Рослини швидко ростуть у висоту й одночасно утворюють гілки і суцвіття. 

Уповільнюється або припиняється їх ріст при настанні господарської 

стиглості перших плодоутворень [216, 217]. 

Різниця у тривалості окремих фаз розвитку рослин при традиційному 

та літньому термінах сівби обумовлює відмінності у їх вегетативному 

розвитку. Загалом для колекції спостерігалася тенденція до переважання 

кількісних ростових ознак та деякого зменшення в умовах літньо-осінньої 

вегетації показників, що визначають структуру вегетативного розвитку. 

Діапазон середніх значень, мінімальних та максимальних показників 

вегетації рослин гречки в умовах традиційного та повторного посівів 

наведений у таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3 Вегетативний розвиток рослин зразків робочої колекції гречки, 

2015–2017 рр. 

Показник 

 Традиційний посів 
Повторний посів 

(аналізуючий фон) 

х min max 
Cv, 

% 
х min max 

Cv,

% 

Висота, см 116,7 92,0 150,0 6,3 119,2 105,0 158,0 6,0 

Кількість вузлів, шт. 12,5 8,8 18,0 4,9 12,5 9,4 17,2 5,9 

Кількість гілок І 

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

 

Значення середніх показників вегетативного розвитку, а саме: висоти, 

кількості вузлів та кількості гілок І порядку становили: 116,7, 12,5 та 3,8 

відповідно. При загальній схожості реакції зразків на фактор повторного 

посіву були відмічені деякі відмінності, передусім у тривалості росту та 

кінцевих показниках розвитку. 

В умовах повторного посіву висота рослин збільшилась у середньому 

на 2,5 см, кількість вузлів залишилась незмінною, а кількість гілок І порядку 

зменшилася на 0,2 шт., або на 5,6 %. Для сортів-стандартів значення 

вищезазначених параметрів в умовах традиційного посіву становили: 

Крупинка – 92; 8; 3,4; Українка – 136; 10,2; 2,1. В умовах повторного 

(повторного) посіву: Крупинка – 105; 7,2; 2; Українка – 133; 10; 1,3 

відповідно. 

У середньому за роками мінімальне значення за параметром висоти 

було на рівні 92 см (сорт-стандарт Крупинка), максимальне – 150 см у зразка 

UC0101977 в умовах традиційного (весняного) посіву. В умовах повторного 

(аналізуючого) посіву мінімальне значення було 105 (Крупинка), 

максимальне – 158 см у зразка UC0101977. Таким чином, за комплексом 

показників вегетативного розвитку сорти-стандарти характеризувалися як 

фотонейтральні. Незначна різниця у показниках рослин, кількості гілок та 

кількості вузлів, що мала місце у 2016 та 2017 рр., може розглядатися, як 
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реакція на зміну температурного та водного режимів вегетації в умовах 

повторного посіву.  

Мінімальні значення кількості вузлів та гілок І порядку в умовах 

традиційного посіву були 8,8 (UC0101993) та 2,2 шт. (UC0100002) 

відповідно; в умовах повторного посіву 9,4 (UC0102183) та 1,6 шт. 

(UC0100991). Максимальні: 18 (UC0101977) та 6,6 (UC0101008); 17,2 

(UC0101977) та 2,8 (UC0102183), відповідно.  

Загалом за період досліджень загальний діапазон значень показника 

висоти в умовах традиційного посіву становив 163%, в умовах повторного – 

150%. Значення кількості вузлів – 204 та 182,9% відповідно. Значення 

кількості гілок І порядку – 300 і 175% відповідно. 

Більш детальну картину мінливості ілюструє значення показника 

коефіцієнта варіації. В умовах досліду значення коефіцієнта становили: 6,3% 

та 6% для показника висоти рослин в умовах традиційного та повторного 

посівів; 4,9 та 5,9% для показника кількості вузлів та 28,8 і 29,8% для 

показника кількості гілок. Джерела різниці в показниках загального 

діапазону значень та значення коефіцієнта варіації розкривають графіки 

розподілу частот (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8 Графік розподілу частот колекції зразків гречки за висотою,  

2015–2017 рр. 
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Розподіл частот в умовах повторного посіву суттєво відрізнявся від 

«традиційного». Як показує графік, в обох випадках домінуючою була група 

зразків з висотою 100–120 см, субдомінуючою 120–140 см. Відсутність в 

умовах повторного посіву груп з мінімальними показниками висоти може 

пояснюватися наявністю в умовах традиційного посіву селективного 

лімітуючого фактора, дія якого поширюється лише на 4 зразки робочої 

колекції (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9 Зміна показників висоти (h) та кількості гілок І порядку (B) зразків 

гречки в умовах аналізуючого фону (до умов традиційного посіву),  

2015–2017 рр. 
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Як згадувалося раніше, середній показник висоти рослин (h) в умовах 

повторного посіву збільшився на 2,5 см, що свідчить про наявність умов, які 

забезпечують реалізацію вегетативного потенціалу рослин. Разом із тим саме 

комплекс показників вегетативного розвитку наглядно проілюстрував 

різницю у реакції на зміну умов вегетації на рівні окремих генотипів. 

Переважна більшість зразків (56,7%) в умовах повторного посіву 

збільшувала висоту від 1 до 22 см. Найбільш виражену реакцію, що 

проявлялась у збільшенні висоти більше ніж на 10 см, було відмічено у 

зразків: UC0100367, UC0100653, UC0100130, UC0100153, UC0100987.  

У решти зразків показник висоти зменшувався від 1 (UC0100988, 

UC0101195) до 14 см (UC0100153). Значне зменшення висоти більш ніж на 

10 см, спостерігалось у зразків UC0100066, UC0100868, UC0101979, 

UC0100658, UC0100698, UC0100002 та сорту-стандарту Крупинка. Слід 

відмітити зразок UC0102183, висота якого не змінювалась в умовах 

повторного посіву.  

Тенденція до коливань висоти за умов зміни тривалості світлового дня 

є одним із типових проявів реакції на фотоперіод. Так, за результатами 

досліджень корейських учених Xoxiong Briattia, Kwang Jin Chang та ін. (2008) 

було виявлено, що умови довгого дня посилюють вегетативний розвиток 

рослин з домінуванням ознак короткоденності і лише частково 

фотонейтральності. Навпаки, у короткоденних форм основним фактором 

мінливості є температурний та водний режими [106]. 

Щодо інтенсивності галуження, то в умовах повторного посіву 

більшість зразків, а саме 62,2%, зменшували кількість гілок І порядку (B) на 

0,2 (UC0101058) – 3,2 шт./рослину (UC0100991). Найбільш суттєві 

зменшення кількості гілок І порядку (більше 1 шт.) мали 8 зразків: 

UC0100083, UC0100045, UC0100367, UC0100868, UC0100008, UC0100990, 

UC0100991, зокрема і сорт-стандарт Крупинка. Суттєве збільшення 

показника кількості гілок І порядку було відмічене лише у зразка UC0100002. 
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Ураховуючи важливість ознаки вегетативного розвитку для реалізації 

генеративного потенціалу рослин гречки, було виділено зразки, які в умовах 

літньо-осінньої вегетації збільшували розвиток стебла як за рахунок висоти, 

так і додаткової кількості гілок. Зокрема, це зразок UC0100002, де 

збільшення показників висоти та кількості гілок І порядку було на 15 см та 

1,4 шт. відповідно. Зворотна тенденція до зменшення за двома ознаками на 

14 см та 1 шт. відповідно була відмічена у зразка UC0100868. 

Відмінності у напрямах реакції вегетативних параметрів на зміну 

тривалості довжини дня були відмічені також науковцями ІСГ Північного 

Сходу НААН у 2013–2015 рр. при тестуванні сортових номерів гречки на 

адаптивність. Так, розвиток вегетативної маси в умовах повторного посіву 

стримувався дією температур та збільшенням світлового дня в ювенільних 

фазах, тоді як у інших відбувався посилений її розвиток, який проявлявся у 

збільшенні висоти рослин та кількості гілок [218].  

Динаміка площі листкової поверхні та маси рослин. Гречка має 

меншу порівняно з іншими видами забезпеченість генеративних органів 

фотосинтезуючою поверхнею. Ця особливість визначається характером 

розвитку стебла, при якому рослини гречки зберігають здатність до 

формування квіток та плодів упродовж усього генеративного періоду. Так, за 

даними А. К. Шкурихиної та В. К. Гирфанова (1971) листкозабезпеченість 

однієї квітки становить 0,56–0,62 см², тоді як у пшениці 2,5–3 см2, а таких 

культур, як кукурудза та соняшник – до 7–8 см2/квітку [219, 220]. Такий стан 

визначає важливість добору селекційного матеріалу з позитивною реакцією 

за показниками розвитку листкової поверхні. Подібна динаміка була описана 

за результатами досліджень Ю. Мащенка та О. Гайденка (Кіровоградська 

ДСГДС НААН) кореляції рівня забезпеченості фактичної фотосинтезуючої 

поверхні та продуктивності рослин. Так, було відмічене збільшення 

показника листкозабезпеченості із 0,5 до 0,96 см², що сприяло зростанню 

продуктивності рослин з 1,3 до 11,4 г/рослину [221].  
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У межах робочої колекції маса листків у загальній масі рослин у 

середньому становила 23%, коливаючись від 15% до 60% у 2015–2017 рр. 

відповідно. Динаміка показників площі листкової поверхні (SL) та маси 

рослин (Wp) в умовах традиційного та повторного посівів наведена у таблиці 

3.4. 

 

Таблиця 3.4 Площа листкової поверхні та маса рослин зразків робочої 

колекції гречки, 2015–2017 рр. 

Показник 
 Традиційний посів 

Повторний посів 

(аналізуючий фон) 

х min max Cv, % х min max Cv, % 

Площа листкової 

поверхні, см2 
280,0 133,0 741,0 41,9 260,0 173,0 356,0 30,4 

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

 

Значення середніх показників площі листкової поверхні та маси рослин 

становили 280 см2 та 9,4 г. В умовах повторного посіву було відмічене їх 

зниження у середньому на 7,1% (20 см2) та 3,2% (0,3 г), відповідно. 

Діапазон мінливості мінімальних та максимальних значень площі 

листкової поверхні при цьому становив 557 та 206% відповідно. У 

абсолютних значеннях коливання мінімальних значень відбувалось в межах 

від 133 см2  до 173 (у зразка UC0101129); максимальних – від 741 

(UC0100653) до 356 см2 (UC0100658), що вдвічі менше. У сортів-стандартів в 

умовах традиційного посіву: Крупинка (265,6 см2), Українка (205,2 см2), в 

умовах повторного: 250,9 см2 та 222,3 см2 відповідно. У сорту Українка 

показник площі листкової поверхні збільшився на 17,1 см2. 

Щодо маси рослин, то діапазон мінливості між мінімальними та 

максимальними показниками становив 571 та 562% відповідно. У 

абсолютних значеннях коливання мінімального значення маси рослин 

відбувалося в діапазоні від 3,2 г (UC0101059) до 3,5 (UC0100658) г; 

максимального від 18,3 г (UC0101093) до 19,7 (UC0100130) г. У сортів-
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стандартів середнє значення показника в умовах традиційного посіву було на 

рівні: Крупинка (11 г), Українка (10,5 г); в умовах повторного: 10,1 г та 9,7 г 

відповідно. 

Коефіцієнт варіації показника площі листкової поверхні в умовах 

традиційного та повторного посівів становив 41,9% та 30,4%; показника маси 

рослин – 43,3% та 42,4% відповідно.  

Більш повну інформацію щодо частки зразків з різними показниками 

площі листкової поверхні та маси рослин відображають графіки розподілу 

частот (рис. 3.10 та 3.11). 
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Рис. 3.10 Графік розподілу частот колекції зразків гречки за площею 

листкової поверхні, 2015–2017 рр. 

 

Розподіл частот за показником площі листкової поверхні за повторного 

посіву суттєво відрізнявся від структури зразків традиційного посіву. 

Домінуючими в умовах традиційного посіву були групи зразків з діапазоном 

показника 200–300 см2 (20 шт.). Численною також була група діапазону 300–

400 см2 (10 зразків). Окремий зразок, чий показник вийшов за графічні межі 

параболи, належав до діапазону 700–800 см2.  

В умовах повторного посіву спостерігалася зміна у структурі колекції. 

Домінуючими групами були також групи 200–300 см (26 зразків), найменші 
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групи, що формували по 2 зразки, були з діапазонами 150–200 та 350–400 

см2. Слід відмітити відсутність в умовах повторного посіву груп зразків з 

діапазоном відносно низьких значень показника на рівні 100–150 см2 та 

високих значень 500–800 см2. Така тенденція «оптимуму» у розвитку 

листкової поверхні, на наш погляд, пояснюється більш швидким темпом 

проходження ранніх ювенільних фаз розвитку (від 3–5 справжніх листків до 

початку гілкування) рослин [222].  

Щодо показника маси рослин, то в умовах повторного посіву було 

відмічене домінування окремих груп діапазонів (рис. 3.11). 

 

0 5 10 15 20

А     за традиційного посіву

0

5

10

15

20

25

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 з

р
а

зк
ів

, 
ш

т
.

0 5 10 15 20

Б      за повторного посіву

0

5

10

15

20

25

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 з

р
а

зк
ів

, 
ш

т
.

 

Рис. 3.11 Графік розподілу частот колекції зразків гречки за масою рослин 

(2015–2017 рр.) 

 

Як бачимо, розподіл частот зразків відбувся в межах груп, аналогічних 

за значеннями діапазонів при незначному зміщенні чисельності з груп з 

більшою масою рослин у групи з меншими значеннями показника. Так, 

домінуючою в обох випадках була група з діапазоном 5–10 г, але в умовах 

повторного посіву вона була більш чисельною. Значною, але за мінусом двох 

зразків, залишалася група 10–15 г (7 зразків). Однаковим розподілом зразків 

в умовах і традиційного, і повторного посіву характеризувалася група 15–20 г 

(по 4 зразки), найменшим – група з діапазоном 0–5. Детальніше різниця 

показників в умовах аналізуючого фону показана на рисунку 3.12. 
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Рис. 3.12 Зміна показників площі листкової поверхні (SL) та маси рослин 

(Wp) зразків гречки в умовах аналізуючого фону (до умов традиційного 

посіву), 2015–2017 рр. 

 

Як бачимо, у більшості зразків (25 шт.), що становить 67,6%, в умовах 

повторного посіву маса рослин (Wp) зменшувалась від 0,1 г (UC0101116) до 

4,65 г (UC0100988). Кількість зразків, зі значним зменшенням маси рослин 

(більше НІР0,05 1,0 г) – 14 шт. Водночас у решти зразків показник 

збільшувався в межах від 0,4 г (UC010058) до 3,4 г (UC0101698). Кількість 

зразків, що значно збільшували масу рослин у повторних посівах (більше, 
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ніж на 1,0 г), – 9 шт. (UC010066, UC010045, UC010059, UC011698, 

UC010177, UC011977, UC010002, UC010130, UC010987). 

Щодо змін у площі листкової поверхні (SL) в умовах повторного посіву, 

то 54% зразків (20 шт.) відреагували на зміну умов середовища її зниженням 

у діапазоні від 3,2 (UC0101066) до 476,5 см2 (UC0100653). Кількість зразків зі 

значним зменшенням показника (більше НІР0,05 10 см2) – 18 шт. Решта зразків 

проявляла реакцію збільшення площі листкової поверхні в умовах 

повторного посіву, а саме в межах від 4,8 см2 (UC0100990) до 90,1 см2 

(UC0101871). Кількість зразків, що відзначилися значним збільшенням 

показника (більше НІР0,05 10 см2), – 13 шт. У сортів-стандартів в умовах 

повторного посіву зміни показників відбулись таким чином: Крупинка:  

мінус 0,8 г та 17,1 см2 відповідно за показниками; Українка: 0,88 г та мінус 

14,7 см2 відповідно. 

За результатами вивчення динаміки параметрів вегетативного розвитку 

зразків робочої колекції гречки в умовах аналізуючого фону виявив:  

- звуження діапазону більшості показників вегетативного розвитку; 

- зміни у структурі групування за показниками розвитку окремих 

параметрів, які визначалися особливостями реакції різних генотипів; 

- ідентифіковані зразки з проявом ознак адаптованості за параметрами 

вегетативного розвитку до умов повторних посівів, що статистично 

суттєво змінювали показники. За 5 показниками були виділені зразки: 

UC0101008, UC0100367, UC0100990, UC0101988, UC0100362, 

UC0101093. 

 

3.3.3 Реалізація генеративного потенціалу 

 

Урожайність є комплексною ознакою, що формується елементами її 

генеративної структури, прояв яких обумовлюється рівнем вегетативного 

розвитку та комплексом факторів зовнішнього середовища. Головним 

елементом структури врожаю є продуктивність однієї рослини. 
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Гречка належить до видів із розтягнутим періодом цвітіння і 

плодоношення. Формування генеративних органів у рослин не припиняється 

до кінця вегетації. Це визначає низький рівень кореляції між потенційною та 

фактичною насіннєвою продуктивністю. За вегетацію одна рослина може 

сформувати до 2 000 квіток, однак лише 10–12% із цієї кількості утворюють 

повноцінне насіння [223, 224]. В умовах скороченого дня рослини, як 

правило, мають звужений діапазон цвітіння, що створює передумови для 

кращої реалізації генеративного потенціалу генотипів з переважанням ознак 

короткоденності.  

Діапазон середніх значень, мінімальних та максимальних показників 

генеративного розвитку рослин гречки в умовах традиційного та повторного 

посівів наведений у таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5 Показники продуктивності та якості насіння зразків робочої 

колекції гречки, 2015-2017 рр. 

Показник 

 Традиційний посів 
Повторний посів 

(аналізуючий фон) 

х min max 
Cv, 

% 
х min max 

Cv, 

% 

Продуктивність, 

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

Кількість виповненого 

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

Кількість щуплого 

насіння, шт. 
120,0 22,6 259,0 43,9 136,0 37,4 261,0 32,1 

Маса 1000 насінин, г 24,5 16,7 34 10,0 24,6 18,3 32,8 13,7 

 

Середні значення в умовах традиційного посіву для показників 

продуктивності рослин, кількості виповненого насіння, кількості щуплого 

насіння та маси 1000 насінин були: 2,45; 100,6; 120 та 24,5 відповідно. 

Діапазон мінливості між мінімальними та максимальними значеннями 

становив відповідно за ознаками: 890%, 3334%, 1146% та 203,6%. У 

абсолютних значеннях мінімальні показники становили: 0,71 (UC0100177); 
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10,6 (UC0100267), 22,6 (UC0100267) та 16,7 (UC0100083). Максимальні: 6,32 

(UC0101868); 353,4 (UC0101868), 259 (UC0101058) та 34 (UC0102183).  

В умовах повторного посіву значення середніх показників були 2,01; 

91,5; 136 та 24,6 відповідно. Діапазон мінливості між мінімальними та 

максимальними значеннями на рівні відповідно за показниками: 643,8%, 

756,8%; 697,9%  та 179%. У абсолютних значеннях мінімальними при цьому 

були: 0,64 (UC0100177); 27,8 (UC0100267) 37,4 (UC0100267) та 18,3 

(UC0100979). Максимальними: 4,12 (UC0101008); 210,4 (UC0101868), 261 

(UC0101058) та 32,8 (UC0102183) [Додаток В.2]. 

У сортів-контролів середні показники були на рівні: за умов 

традиційного посіву – Крупинка (2,62; 100,4; 64,4; 24,9), Українка (2,27; 

113,4; 128,4; 24); за умов повторного: Крупинка (2,18; 99,2; 69,6; 27,4), 

Українка (1,85; 87,8; 138,2; 23,5). 

Коефіцієнт варіації за генеративними показниками в умовах 

традиційного посіву був таким: продуктивність рослин 33,6%, кількість 

сформованого насіння 32,3%, кількість щуплого насіння 43,9% та маса 1000 

насінин 10,0%. Залежно від умов років діапазон значень ознак змінювався. 

Мінімальним він був у 2017 році, що характеризувався недостатнім 

зволоженням. Зокрема, в умовах повторного посіву спостерігалася посуха. 

Так, значення були на рівні: 25,5%; 25%; 32,1%; 13,7% за показниками 

відповідно. Як бачимо, коефіцієнти варіації кількісних показників в умовах 

повторного посіву були нижчі порівняно з коефіцієнтом варіації маси 1000 

насінин. Різниця розподілу частот зразків за показником продуктивності 

рослин показана на рисунку 3.13. 

 



103 
 

-2 0 2 4 6 8 10

А     за традиційного посіву

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 з

р
а

зк
ів

, 
ш

т
.

0 1 2 3 4 5 6 7

Б    за повторного посіву

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 з

р
а

зк
ів

, 
ш

т
.

 

Рис. 3.13 Графік розподілу частот колекції зразків гречки за продуктивністю, 

2015–2017 рр. 

 

Домінуючою в умовах традиційного посіву була група зразків з 

діапазоном продуктивності рослин до 2 г/рослину (19 зразків). Значною 

також була група 2–4 г/рослину, що складалася з 14 зразків. Меншими були 

групи з діапазонами продуктивності 4–6, 6–8 та 8–10 г/рослину. 

В умовах повторного посіву розподіл суттєво відрізнявся, а зразки були 

розділені на більшу кількість груп за градаціями: 0–1, 1–2, 2–3, 3–4, 4–5, 5–6, 

6–7 г/рослину. Домінуючою групою за таких умов була з градацією 2–3 

г/рослину (17 зразків). Численною, але менш цінною для селекції була група 

1–2 г/рослину. Найбільш цінними та цікавими для селекції були зразки, які 

залишилися в діапазонах 2–7 г/рослину в умовах повторного посіву, а також 

ті, що перейшли в діапазон з груп з меншими його значеннями.  

Особливістю розподілу за повторного посіву була відсутність груп з 

діапазоном продуктивності рослин 7–10 г/рослину, що свідчить про деяке 

звуження діапазону значень колекції за показником продуктивності рослин в 

умовах аналізуючого фону. Такі дані свідчать про необхідність аналізу 

ознаки як складової маси рослини для визначення зв’язків Wg з іншими 

ознаками.  

Дещо інший розподіл частот був за ознакою маси 1000 насінин (рис. 

3.14). 
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Рис. 3.14 Графік розподілу частот колекції зразків за масою 1000 насінин, 

2015–2017 рр. 

 

В умовах традиційного посіву розподіл частот відбувся із виділенням 4 

груп. Домінуючою була група з діапазоном 20–25 г (20 шт.). Значну кількість 

зразків містила група 25–30 г (11 шт.). Зразки цієї групи розглядались як 

потенційно продуктивні. Менша кількість зразків відійшла діапазонам 15–20 

та 30–36 г. Загалом подібна структура спостерігалася і в умовах повторного 

посіву. Як і в умовах традиційного посіву, при домінуванні групи з 

діапазоном 22–24 г (13 шт.) численними були також групи діапазонів з масою 

1000 насінин 20–22 г, 24–26 г (усього 12 зразків). Решта зразків, що є 

найбільш цінними для селекції, складалася з 10 шт. та знаходилась у 

діапазонах 26–28, 28–30, 30–32 та 32–34 г. Відмінністю була відсутність 

зразків діапазону нижче 18 г, а також вище 34 г. Загалом такі розподіли та їх 

подібність свідчать про стабільність ознаки маси 1000 насінин по 

відношенню до змін умов середовища. Більш детально ситуацію щодо 

динаміки зміни показників продуктивності рослин та маси 1000 насінин 

порівняно із показниками за традиційного терміну сівби ілюструє (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15 Зміна показників продуктивності рослин (Wg) та маси 1000 насінин 

(W1000) зразків гречки в умовах аналізуючого фону (до умов традиційного 

посіву), 2015–2017 рр. 

 

Як бачимо, у переважної кількості зразків (72,9%) в умовах повторного 

посіву продуктивність рослин збільшувалась від 0,01 г/рослину (UC0101116) 

до 1,55 г/рослину (UC0102183). Кількість зразків із статистично суттєвим 

збільшенням продуктивності рослин  (більше НІР0,05  0,5 г/рослину) – 10 шт.  

Водночас значна група зразків (27,1%) зменшувала показник 

продуктивності. Зменшення відбувалося в межах від 0,03 г/рослину 
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(UC010990) до 3,25 г/рослину (UC0100002). Кількість зразків, що значно 

зменшували продуктивність у повторних посівах (більше 0,5 г/рослину), – 3 

шт. (UC011868, UC011093, UC010002). 

Щодо динаміки показника маси 1000 насінин в умовах повторного 

посіву переважна більшість, а саме 59,5%, зразків характеризувалася 

збільшенням у діапазоні від 0,2 (UC0101990, UC010153, UC011698) до 4,5 г 

(UC0100002). Кількість зразків із суттєвим збільшенням показника (більше 

0,5 г) – 10 шт.  

Як і в попередньому випадку, частка зразків, що зменшувала показник 

маси 1000 насінин в умовах повторного посіву, наближалась до 20%. 

Діапазон змін показника від 0,2 (UC0101058) до 5,2 г (UC0101871). Кількість 

зразків, що відзначилися значним зменшенням показника (більше 0,5 г) – 10 

шт. Цікавим була відсутність прояву зміни маси 1000 насінин як реакції на 

умови повторного посіву у зразків: UC0101993, UC0101997, UC0100991. 

Реакція сортів-стандартів за умов повторного посіву суттєво 

відрізнялась. Індетермінантний сорт Українка при стабільних показниках 

продуктивності зменшував масу 1000 насінин. Детермінантний сорт 

Крупинка в умовах літньо-осінньої вегетації збільшував показники 

продуктивності рослин на 1,21 г. За таких умов збільшення продуктивності 

відбувалося в основному за рахунок зростання показника маси 1000 насінин 

на 2,7 г. Так, характеристика сорту Крупинка дозволяє розглядати сорт як 

стандарт при випробуванні сортів орієнтованих на умови повторних посівів. 

У результаті досліджень в умовах аналізуючого фону було 

виокремлено групу зразків з позитивною за комплексом параметрів 

генеративного розвитку реакцією на умови повторних посівів за 3 основними 

показниками: масою насіння (Wg), кількістю виповненого насіння (Ns) та 

масою 1000 насінин (W1000). Зразки: UC0101008, UC0100367, UC0101979, 

UC0101059, UC0101008, UC0101977, UC0100002, UC0100706, UC0101871, 

UC0100340, UC0101988. 
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3.3.4 Репродуктивне зусилля  

 

Крім прямих кількісних ознак, що визначають розвиток вегетативної та 

генеративної маси (висота рослин, ступінь гілкування, кількість меживузель, 

суцвіть, кількість і маса насіння) і значною мірою модифікуються умовами 

довкілля, науковий пошук здійснюється у залученні індексних показників. 

До таких ознак віднесені індекси параметрів озерненості елементарного 

суцвіття, виходу зерна та індекс відношення кількості щуплого насіння до 

виповненого. Індексні ознаки мають переваги над своїми вихідними 

показниками, а саме: нижчу мінливість та суттєвий рівень успадкування 

[225]. 

Потенційні й фактичні параметри насіннєвої продуктивності є 

важливими базовими характеристиками процесу насіннєвого відтворення 

популяції і певною мірою відображають ступінь адаптованості та стратегію 

популяції у конкретних умовах існування, а також їх стійкість до дії 

зовнішніх чинників і стабільність [226].  

Більшість сортів гречки з високою продуктивністю була створена у 30–

60-х роках шляхом доборів за ознаками сильного розвитку рослин, добре 

розвинених гілок, дружнього цвітіння і плодоутворення, низького вмісту 

сухих зав’язей, крупноплідності та ін. Починаючи з 70-х років для добору 

продуктивних рослин використовували: відношення маси зерна до суцвіть 

(Л. К. Тараненко, А. Ф. Бобер, 1976) [60]; відношення виповнених плодів до 

загального числа елементарних суцвіть у китиці або до загального числа 

зав’язей та ін. (Є. Д. Горіна, 1981) [227]. Однак нині більш надійним 

критерієм оцінки потенційних та фактичних можливостей генотипу є 

оцінювання репродуктивного зусилля рослин. 

Поняття репродуктивного зусилля було введене Р. А. Фішером (1930) 

та характеризується як внесок організму у кожний акт розмноження. Це 

поняття важливе для розвитку концепції тактики розмноження організмів. У 

ідеальному випадку оцінка репродуктивного зусилля передбачає не лише 
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безпосередні витрати речовини і енергії на розмноження, а й ціну ризику, 

пов’язаного з певною інтенсивністю розмноження [228].  

Визначення репродуктивного зусилля колекції зразків гречки 

проводилось шляхом розрахунку відношення кількості квіток до загальної 

фітомаси (RE1), а також відсотка фітомаси сформованих плодів у загальній 

фітомасі рослин (RE2). Як додатковий критерій оцінювання репродуктивного 

потенціалу та стабільності його прояву було визначено відношення кількості 

щуплого насіння до виповненого (AI), таблиця 3.6.  

 

Таблиця 3.6 Репродуктивний потенціал рослин зразків гречки, 2015–2017 рр. 

№ 

п/п 

Назва /  

№ нац. 

Каталогу 

Традиційний посів 
Повторний посів 

(аналізуючий фон) 

RE1 RE2 AI RE1 RE2 AI 
К Крупинка 0,44 5,04 0,90 0,43 8,80 0,67 

К Українка 0,29 10,55 1,13 0,42 12,04 1,13 

1 UC0100066 0,16 3,16 1,60 0,22 3,40 2,76 

2 UC0101116 0,37 3,93 1,25 0,41 3,60 1,30 

3 UC0100083 0,38 7,20 0,89 0,40 7,64 1,34 

4 UC0100045 0,35 3,12 1,37 0,39 3,47 1,25 

5 UC0100367 0,48 4,58 2,63 0,43 5,43 2,22 

6 UC0101868 0,66 21,36 0,49 0,69 16,06 0,81 

7 UC0101979 0,32 2,00 1,43 0,27 2,46 1,26 

8 UC0101065 0,87 4,14 1,17 0,80 5,14 1,21 

9 UC0101059 0,40 3,10 1,94 0,35 3,12 2,14 

10 UC0101058 0,27 4,25 3,22 0,35 4,38 3,09 

11 UC0101008 0,27 9,03 1,17 0,25 10,56 1,03 

12 UC0100991 0,44 8,62 1,69 0,62 8,22 1,67 

13 UC0100990 0,30 6,15 2,34 0,29 6,50 1,84 

14 UC0100653 0,29 7,39 0,87 0,35 6,05 1,14 

15 UC0100658 0,39 4,40 1,35 0,41 4,95 1,48 

16 UC0101698 0,27 6,10 1,53 0,27 5,70 1,62 

17 UC0100177 0,24 4,90 1,24 0,24 4,08 2,70 

18 UC0101129 0,32 4,86 1,37 0,30 9,24 1,82 

19 UC0102195 0,35 8,56 1,41 0,33 9,53 1,17 

20 UC0101977 0,53 0,79 3,61 0,44 4,32 1,21 

21 UC0100706 0,23 1,94 1,31 0,19 3,75 1,27 

22 UC0100002 0,17 13,45 0,40 0,29 6,00 1,62 

23 UC0100130 0,36 5,14 1,64 0,51 4,29 1,46 

24 UC0100153 0,30 14,23 0,76 0,46 11,12 0,92 

25 UC0100987 0,48 3,57 2,15 0,42 4,46 1,53 

26 UC0100988 0,31 5,84 0,75 0,30 7,03 0,83 

27 UC0100267 0,46 0,88 2,13 0,37 2,34 1,35 

28 UC0100340 0,19 14,16 0,25 0,33 13,81 0,55 
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Продовження таблиці 3.7 

29 UC0101093 0,41 17,10 0,53 0,37 13,02 0,71 

30 UC0100362 0,31 7,51 2,38 0,47 10,46 1,71 

31 UC0101990 0,23 8,37 2,03 0,28 10,28 1,46 

32 UC0101993 0,43 10,39 0,74 0,58 10,75 0,85 

33 UC0102183 0,33 3,94 2,52 0,46 8,11 0,93 

34 UC0101871 0,38 5,24 1,71 0,20 7,69 0,88 

35 UC0101195 0,29 6,64 1,51 0,28 5,07 1,37 

Х 0,36 6,80 1,50 0,38 7,10 1,41 

 

Ураховуючи те що реакція на фотоперіод є ознакою, спрямованою на 

збільшення рівня адаптованості до певних умов середовища, очікуваною 

реакцією зразків із переважанням характеристик адаптивності до умов 

повторного посіву є збільшення вкладу в репродукцію та зростання частки 

виповненого повноцінного насіння порівняно з умовами традиційного 

(весняного) посіву [228]. 

Тестування рослин в умовах аналізуючого фону дозволило 

диференціювати колекцію за показниками коефіцієнтів репродуктивного 

зусилля (RE1 та RE2) та індексу відношення щуплого насіння до 

виповненого (AI). Визначено, що в умовах літньо-осінньої вегетації 

відбувалося збільшення вкладу рослин у репродукцію, зокрема суттєве 

збільшення показника RE1 було відмічене у зразків: UC0100991, UC0100002, 

UC0100130, UC0100153, UC0100340, UC0100362, UC0101993, UC0102183, 

зокрема сорту-стандарту Українка. Навпаки, зразок UC0101987 відзначився 

зниженням значень показника. В абсолютних значеннях у середньому в 

умовах традиційного посіву значення показника RE1 було 0,35. Мінімальне – 

0,16 (UC0100066), найвище – 0,87 (UC0101065). В умовах літньо-осінньої 

вегетації середнє значення було на рівні 0,38. Мінімальним значенням був 

відмічений зразок UC0100706 на рівні 0,16, максимальним, як і у випадку 

весняно-літньої вегетації, – зразок UC0101065 на рівні 0,80.  

Збільшення вкладу рослин у репродукцію, що характеризує фактичну 

індивідуальну насіннєву продуктивність та виражається коефіцієнтом RE2 

(відношенням маси виповненого насіння до загальної маси рослин), в умовах 
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літньо-осіннього посіву було виявлене у зразків: UC0100362, UC0102183. 

Загалом збільшення фактичного потенціалу продуктивності RE2 було 

відмічене у зразків: UC0100008, UC0101129, UC0101977, UC0100706, 

UC0100988, UC0100267, UC0101990, UC0100362, UC0102183, UC0101987, 

зокрема й у сортів-стандартів Крупинки та Українки. Навпаки, значне 

зниження показника на рівні більше 1 було відмічене у зразків: UC0101868, 

UC0100653, UC0101093, UC0101195.  

В умовах традиційного посіву найвище значення показника 

репродуктивного зусилля (RE2) 21,4% було відмічене у зразка UC0101868, 

найнижче – 0,79% у UC0101977 при середньому значенні 6,8%. Умови 

повторних посівів частково обмежували вегетативний розвиток рослин та 

сприяли реалізації генеративного потенціалу генотипів з переважанням ознак 

короткоденності. У комплексі це зумовило зростання середнього значення 

показника репродуктивного зусилля колекції до 7,1% та суттєвого зміщення 

діапазону показника. У середньому за три роки мінімальне значення 2,3% 

було відмічене у зразка UC0100340, а максимальне 16,1% у зразка 

UC0101868. 

Різний прояв репродуктивного потенціалу був відмічений у зразків 

UC0100002 та UC0100153 за обома коефіцієнтами репродуктивного зусилля 

в умовах повторного посіву, а саме збільшення показника вкладу у 

потенційну продуктивність (RE1) з одночасним зменшенням показника 

фактичного вкладу (RE2) в умовах аналізуючого фону.  

Важливим елементом, що визначає стабільність формування 

продуктивності у гречки, є коефіцієнт насіннєвої атракції, який визначається 

співвідношенням щуплого насіння до виповненого (рис. 3.16). 
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Традиційний посів 

 
 

Повторний посів (Аналізуючий фон) 

 

Рис. 3.16 Співвідношення кількості щуплого насіння до 

виповненого в умовах традиційного посіву та аналізуючого фону, % 

(2015–2017 рр.)
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Значення відношення щуплого насіння до виповненого (АІ) на рівні 

менше 1 в умовах весняно-літньої вегетації було відмічене у 40,5% зразків: 

UC0100083, UC0101868, UC0100653, UC0100002, UC0100153, UC0100988, 

UC0100340, UC0101093 та UC0101993. Високими значеннями індексу 

(більше 1,5) і відповідно наявністю великої кількості щуплого насіння у 

структурі продуктивності за таких умов характеризувалися зразки: 

UC0100367, UC0101059, UC0101058, UC0100991, UC0100990, UC0101698, 

UC0101977, UC0100130, UC0100987, UC0100362, UC0101990, UC0102183, 

UC0101871. Частка зразків зі значенням відношення щуплого насіння до 

виповненого менше 1 в умовах аналізуючого фону на відміну від 

традиційного значно зменшилася, а саме до 21,6%: UC0100367, UC0101868, 

UC0100153, UC0100988, UC0100340, UC0101093, UC0101993, UC01001871. 

Решта зразків характеризувалася великою кількістю щуплого насіння. 

Мінімальне значення індексу співвідношення щуплого насіння до 

виповненого в умовах аналізуючого фону мав зразок UC0101083 на рівні 

0,25, найвище – 3,61 – зразок UC0101977. В умовах літньо-осінньої: 0,55 у 

UC0100340 та 3,09 у UC0101058 відповідно. 

Зокрема, 54,1% зразків в умовах повторного посіву характеризувалися 

зниженням показника, що свідчить про позитивний вплив на представлені 

зразки зміни тривалості світлового дня. Значним зниженням індексу та, 

відповідно, зниженням частки щуплого насіння у структурі продуктивності 

(більше 0,5) характеризувалися зразки: UC0100990, UC0100987, UC0100267, 

UC0100362, UC0101990, UC0102183, UC0101871. Значним підвищенням 

показника в умовах повторного посіву характеризувались зразки: 

UC0100066, UC0100177, UC0100002. 

У відсотковому розподілі (рис. 3.16) виповненого та щуплого насіння у 

27% зразків спостерігалося збільшення кількості виповненого насіння та 

відповідно зменшення кількості щуплого в умовах повторного посіву більш 

ніж на 5%, а саме у: UC0102183, UC0100990, UC0102195, UC0101977, 

UC0100267, UC0100987, UC0100267, UC0100362, UC0101871. Аналогічний 
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відсоток зразків колекції характеризувався суттєвим зменшенням кількості 

виповненого насіння в умовах повторного посіву, а саме: UC0100066, 

UC0101083, UC0101868, UC0100653, UC0100177, UC0101129, UC0100002, 

UC0100153, UC0100340, UC0101093. Решта зразків, що становили більшість, 

мали несуттєві коливання у відсотковому розподілі структури 

продуктивності. 

Щодо реакції сортів-стандартів, то значення АІ на рівні менше одиниці 

було відмічене у сорту Крупинка в умовах як традиційного, так і повторного 

посівів. Сорт-стандарт Українка характеризувався значенням АІ більше 

одиниці в умовах традиційного посіву та відзначився несуттєвими його 

коливаннями в умовах аналізуючого фону. 

 

3.4 Структура робочої колекції 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. Найбільш ефективним методом групування статистичних виборок за 

кількома ознаками є кластерний аналіз. Розрахунково кластеризація поданих 

у колекції зразків мала на меті виділення груп, подібних за динамікою 

розвитку та схемами формування продуктивності. Комплексний аналіз 

робочої колекції дозволив виокремити 3 кластери з переважанням ознак 

довгоденності, фотонейтральності та короткоденності (рис. 3.17) 
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Рис. 3.17 Дендрограма розподілу робочої колекції зразків гречки за 

комплексом параметрів тривалості фаз вегетації та продуктивності рослин в 

умовах аналізуючого фону (2015 р.) 

 

За комплексом параметрів прямих та індексних ознак [Додаток Д], 

були виділені групи зразків [230-231]: 

 зразки з переважанням ознак довгоденності (кластер 1) – 

характеризувалися збільшенням тривалості періоду «сходи-

цвітіння» та зниженням продуктивності рослин в умовах 

повторних посівів;  

 зразки з фотонейтральними характеристиками (кластер 2) – мали 

несуттєві коливання показників тривалості вегетації та 

продуктивності рослин; 

 зразки з переважанням ознак короткоденності (кластер 3) – 

характеризувалися суттєвим скороченням періоду «сходи-

цвітіння» та підвищенням продуктивності рослин в умовах 

повторних посівів. 
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Було визначено [229], що більшість зразків колекції (16 шт.) мали 

ознаки фотонейтральності, 5 шт. були довгоденними, а 14 шт. мали ознаки 

короткоденності (рис. 3.18). 

 

 

Рис. 3.18 Розподіл робочої колекції зразків гречки за переважанням 

фотоперіодичних характеристик 

 

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

прояву ознак довгоденності було відмічене у зразка UC0101868. Зразок 

збільшував тривалість періоду «сходи-цвітіння» від 29 до 31 доби  (НІР=2,0) 

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

виражену реакцію на умови повторного посіву мали зразки UC0101116, 

UC0100177.  

Кластер фотонейтральних зразків становив 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 (НІР=0,56). До кластеру також 

відійшли і сорти-стандарти. 

Кластер із переважанням короткоденних ознак 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» у середньому на 7 діб. Скорочення періоду не 

супроводжувалось зменшенням продуктивності рослин [231]. Поєднання 

ознак скорочення вегетації та збільшення продуктивності рослин також було 

відмічене у зразків: UC0101871, UC0102183, UC0101008, UC0100988. 

Окрему групу в цьому кластері формували зразки, які мали суттєве 

збільшення продуктивності рослин при незначному (або за відсутності 

такого) скороченні тривалості періоду «сходи-цвітіння». Найбільш чітко ця 

характеристика проявлялась у зразка UC0102183, який у літніх посівах 

збільшував показник  продуктивності рослин із 1,25 до 2,84 г рослину. 

Середня тривалість періоду від сходів до цвітіння у виділених 

кластерах в умовах традиційного посіву становила 21–33; 22–35 та 29–32 діб, 

відповідно. В умовах повторного посіву спостерігалось зміщення меж 

кластерів та скорочення діапазону термінів початку цвітіння до 20–30 діб для 

групи короткоденних, 20–33 для фотонейтральних та 20–24 доби для групи 

довгоденних генотипів. За відношенням до сортів-тестерів у межах колекції 

були виокремлені групи, тривалість вегетації яких (незалежно від строків 

сівби) характеризувала їх як ранньостиглі (з тривалістю вегетації до 70 діб), 

середньоранні (71–80 діб) та середньопізні (більше 81–90).  

 

3.5 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.  

Попередніми дослідженнями було визначено ефект зростання рівня 

скорельованості між параметрами у повторних посівах, що відповідав їх 

показникам за традиційних строків сівби, а саме: із r=0,40 до r=0,42 для 
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кластеру короткоденних зразків, із r=0,34 до r=0,35 для кластеру 

фотонейтральних та з r=0,59 до r=0,67 для кластеру довгоденних. 

Опосередковано це свідчить про зменшення гетерогенності та зростання 

рівня їх селекційної перебудови у напрямі фотонейтральні – короткоденні – 

довгоденні генотипи [230]. 

 

3.5.1 Кластер короткоденних зразків  

 

Загалом кластер короткоденних зразків відзначився правостороннім 

розподілом кореляцій показників з тривалістю періоду «сходи-цвітіння». 

Сильна позитивна кореляція  (r>0,5) була відмічена лише між тривалістю 

періоду «сходи-цвітіння» та тривалістю вегетації (L). В умовах традиційного 

посіву значення було на рівні (r=0,66) [Додаток Е]. В умовах повторного 

посіву значення збільшувалось до (r=0,86) [Додаток Е.2], що свідчить про 

домінуючий вплив коливання показника періоду «сходи-цвітіння» на 

загальну тривалість вегетації. За обох умов традиційного та повторного 

посівів статистично помірні позитивні кореляції (r>0,3) мали параметри 

генеративного розвитку: продуктивність (Wg) – r=0,36 та 0,33 відповідно; 

кількість виповненого насіння (Ns) – r=0,38 та 0,33; кількість квіток (NFL) – 

r=0,33 та 0,45. Маса рослин також мала помірний позитивний зв’язок на рівні 

r=0,36 та 0,32. Показник висоти характеризувався слабким зв’язком на рівні 

r=0,17 без значних змін в умовах повторного посіву r=0,20 (рис. 3.19). 
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L– тривалість вегетації, діб; Wg – продуктивність, г; NFr – кількість насіння, шт.;  

Ns– кількість виповненого насіння, шт.; Ns0 – кількість щуплого насіння, шт.; 

NFL – кількість квіток, шт.; h – висота, см; Nint – кількість вузлів, шт.; B – кількість 

гілок; Wp – маса рослини, г; WL – маса листків, г; SL – площа листкової поверхні, см2;  

RE2 – репродуктивне зусилля;RE1 – потенційна індивідуальна насіннєва продуктивність; 

AI – індекс атракції. 

Рис. 3.19 Кореляційні зв’язки тривалості періоду «сходи-цвітіння» (Lfl) з 

основними показниками кластеру короткоденних зразків гречки  

(2015–2017 рр.) 

 

Принципову відмінність у структурі кореляцій повторного посіву мали 

показники: кількості щуплого насіння (Ns0), кількості меживузель (Nint), 

кількості гілок (В), площі листкової поверхні (SL) та індексів 

репродуктивного зусилля (RE1, RE2) та індекса щуплого насіння до 

виповненого (АІ). Зокрема показник кількості щуплого насіння в умовах 

літньо-осінньої вегетації мав слабку негативну кореляцію. Аналогічним 

чином відзначився і показник індексу щуплого насіння до виповненого, який 

також набув помірного негативного значення r=-0,38 на відміну від умов 

традиційного посіву. Така залежність свідчить про зміну умов проходження 

фази наливу насіння, що зумовило зменшення кількості невиповнених, 

щуплих плодів. Слід зазначити збільшення залежності розвитку вегетативної 

сфери від тривалості періоду «сходи-цвітіння» в умовах повторного посіву, 
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що характеризується збільшенням показників кількості вузлів та площі 

листкової поверхні [230].  

Щодо продуктивності рослин, то статистично сильні позитивні 

кореляції з цією ознакою були у показників кількості насіння та 

репродуктивного зусилля (RE2) в умовах традиційного та повторного посівів 

(рис. 3.20). 

 
 

  
L– тривалість вегетації, діб; Wg – продуктивність, г; NFr – кількість насіння, шт.;  

Ns– кількість виповненого насіння, шт.; Ns0 – кількість щуплого насіння, шт.; 

NFL – кількість квіток, шт.; h – висота, см; Nint – кількість вузлів, шт.; B– кількість 

гілок; Wp – маса рослини, г; WL – маса листків, г; SL – площа листкової поверхні, см2;  

RE2 – репродуктивне зусилля; RE1 – потенційна індивідуальна насіннєва 

продуктивність; AI – індекс атракції. 
 

Рис. 3.20 Кореляційні зв’язки продуктивності рослин (Wg) з основними 

показниками кластеру короткоденних зразків гречки (2015–2017 рр.) 

 

Статистично суттєвою (r>0,5) кореляцією в обох випадках була 

кількість щуплого насіння. Помірні зв’язки були відмічені для показника 

тривалості періоду «сходи-цвітіння» [Додаток Е.2]. 

Слід відмітити при загальній схожості кореляцій деякий перебіг 

негативних значень показників кількості квіток, висоти та кількості вузлів. В 

умовах повторного посіву значення були на рівні r=-0,25, -0,37 та -0,39.  
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Принциповою відмінністю структури кореляцій повторного посіву 

було зниження сили зв’язку показника продуктивності з кількістю вузлів, 

зміна кореляцій показника загальної фітомаси у позитивний бік з 

аналогічною зміною негативного значення показника потенційної ІНП (RE2). 

Характерною ознакою зразків короткоденного кластеру було 

поєднання високих, із переважно правостороннім типом розподілу, 

показників насіннєвої продуктивності рослин зі значним рівнем їх 

мінливості. Так, значення коефіцієнта варіації (CV,%) показників маси 

насіння, кількості насіння та кількості виповненого насіння у середньому 

знаходились в діапазоні 34–35% в умовах традиційного посіву та 26–32% в 

умовах повторного.  

 

3.5.2 Кластер фотонейтральних зразків  

 

Селекційні зразки, що сформували фотонейтральний кластер 

(потенційна урожайність 3,7 т/га із тривалістю вегетації 70–90 діб), 

характеризувались мінімальними середніми показниками загальної фітомаси 

рослин із переважно лівостороннім типом розподілу середніх значень. 

Характерним для кластеру був невисокий рівень варіювання для більшості 

параметрів вегетативної та генеративної сфери розвитку [230]. 

Кластер відзначився характерним лівостороннім розподілом значень 

кореляцій показника тривалість періоду «сходи-цвітіння» (рис. 3.21). Як і у 

випадку кластеру короткоденних зразків, спостерігалася відсутність сильних 

(r>0,7) кореляційних зв’язків з цією ознакою. Суттєве позитивне значення 

було відмічене з показником кількості вузлів на рівні r=0,52 в умовах 

традиційного посіву. В умовах повторного посіву суттєвих кореляцій 

відмічено не було. Помірної сили (r>0,3) негативні кореляції в умовах обох 

посівів аналізуючого фону були відмічені у кореляційних зв’язках з 

показниками кількості насіння, кількості квіток та маси листків. Подібні, але 
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дещо менші значення мали в умовах повторного посіву показники 

продуктивності, кількості щуплого насіння та загальної фітомаси рослин. 

 

 
 

L– тривалість вегетації, діб; Wg – продуктивність, г; NFr – кількість насіння, шт.;  

Ns– кількість виповненого насіння, шт.; Ns0 – кількість щуплого насіння, шт.; 

NFL – кількість квіток, шт.; h – висота, см; Nint – кількість вузлів, шт.; B – кількість 

гілок; Wp – маса рослини, г; WL – маса листків, г; SL – площа листкової поверхні, см2;  

RE2 – репродуктивне зусилля;RE1 – потенційна індивідуальна насіннєва 

продуктивність;AI – індекс атракції. 
 

Рис.3.21 Кореляційні зв’язки тривалості періоду «сходи-цвітіння» (Lfl) з 

основними показниками кластеру фотонейтральних зразків гречки  

(2015–2017 рр.) 

 

Відмінністю кластеру фотонейтральних зразків в умовах повторного 

посіву було зниження кореляції показника продуктивності з кількістю вузлів 

до r=0,25, перебіг кореляцій з показником кількості гілок у позитивний бік, 

зменшення негативної кореляції площі листкової поверхні та перебіг 

значення кореляції індексу атракції зі слабкого позитивного зв’язку до 

слабкого негативного. 

Загалом схожа (однак із більшою кількістю тісних зв’язків) схема 

кореляцій показника продуктивності рослин показана на рисунку 3.22. 

Особливістю кластеру була велика кількість негативних кореляцій в умовах 

повторного посіву (за винятком показників продуктивності). В умовах 
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повторного посіву слабкі кореляції позитивного характеру значень 

вегетативного розвитку мали слабкі негативні кореляції. 

 

 
 

L – тривалість вегетації, діб; Wg – продуктивність, г; NFr – кількість насіння, шт.;  

Ns – кількість виповненого насіння, шт.; Ns0 – кількість щуплого насіння, шт.; 

NFL – кількість квіток, шт.; h – висота, см; Nint – кількість вузлів, шт.; B – кількість 

гілок; Wp – маса рослини, г; WL – маса листків, г; SL – площа листкової поверхні, см2;  

RE2 – репродуктивне зусилля; RE1 – потенційна індивідуальна насіннєва 

продуктивність;AI – індекс атракції. 

Рис. 3.22 Кореляційні зв’язки продуктивності рослин (Wg) з основними 

показниками кластеру фотонейтральних зразків гречки (2015–2017 рр.) 

 

Відмічена переважно позитивна залежність між змінами показників 

продуктивності. Показник продуктивності рослин цієї групи знаходився в 

тісних кореляційних зв’язках з низкою кількісних показників 

плодоутворення, а саме: кількість насіння (r=0,77 та 0,74 відповідно), 

кількість виповненого насіння (r=0,94 та 0,93), показник репродуктивного 

зусилля (r=0,80 та 0,69). Як і у випадку короткоденного кластеру, 

спостерігалась наявність слабких негативних кореляцій з показником індексу 

атракції (r=-0,36 та -0,28 відповідно).  

Важливе місце у цій характеристиці займала наявність статистично 

суттєвої кореляції між показниками продуктивності та кількості щуплого 

насіння, яке в умовах повторного посіву змінилось незначно (r=0,48). 
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Відмінністю від попереднього кластеру є наявність суттєвих негативних 

зв’язків продуктивності з тривалістю фаз вегетативного розвитку в умовах 

обох посівів на рівні r=0,64 та 0,53 відповідно. 

 

3.5.3 Кластер довгоденних зразків 

 

На відміну від попередніх кластерів, зразки довгоденного кластеру 

мали більш різку реакцію на перехід до умов літньо-осінньої вегетації, що 

проявлялось у кількісних змінах генеративного розвитку та було відображене 

кореляційними зв’язками показників в умовах аналізуючого фону (рис. 3.23). 

 

 
 

L – тривалість вегетації, діб; Wg – продуктивність, г; NFr – кількість насіння, шт.;  

Ns – кількість виповненого насіння, шт.; Ns0 – кількість щуплого насіння, шт.; 

NFL – кількість квіток, шт.; h – висота, см; Nint – кількість вузлів, шт.; B – кількість 

гілок; Wp – маса рослини, г; WL – маса листків, г; SL – площа листкової поверхні, см2;  

RE2 – репродуктивне зусилля; RE1 – потенційна індивідуальна насіннєва 

продуктивність; AI – індекс атракції. 

Рис.3.23 Кореляційні зв’язки тривалості періоду «сходи-цвітіння» (Lfl) з 

основними показниками кластеру довгоденних зразків (2015–2017 рр.) 

 

Притаманний фотонейтральному кластеру переважно лівосторонній 

розподіл (переважаюча кількість негативних значень) показників в умовах 
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повторного посіву зазнав значних змін [230]. Зокрема, перехід негативних 

кореляцій помірної та суттєвої інтенсивності зв’язку ознак (продуктивність, 

кількість насіння, кількість виповненого насіння, кількість щуплого насіння 

та репродуктивного зусилля) до позитивних значень. Так, значення r=-0,46; -

0,49; -0,45; -0,53; -0,39 (відповідно за показниками) в умовах повторного 

посіву набули змін: r=0,54; 0,48; 0,51; 0,37 та 0,49, що свідчить про 

необхідність тривалого періоду «сходи-цвітіння» для формування 

генеративних органів у випадку цього типу рослин. Індекс атракції при 

цьому також значно залежить від тривалості періоду цвітіння, що свідчить 

про пізньостиглість більшості зразків наведеного кластеру. 

Значні зміни у структурі кореляцій в умовах повторного посіву 

відбулися і з показниками вегетативного розвитку. Слабкі негативні 

кореляції показників висоти та кількості вузлів набули суттєвих негативних 

значень r=-0,47 та -0,51 відповідно. Навпаки, суттєві негативні кореляції 

загальної фітомаси рослин, маси листків та площі листкової поверхні набули 

слабких негативних значень. Слід відмітити деяке збільшення суттєвої 

негативної кореляцій показника кількості квіток та позитивної кореляції 

репродуктивного зусилля в умовах повторного посіву, що свідчить про суто 

вегетативний тип розвитку довгоденних зразків в умовах короткого дня. 

Дещо іншу структуру кореляцій (з більшою кількістю тісних зв’язків) 

мав довгоденний кластер зразків із показником продуктивності. На відміну 

від попередніх кластерів, показник продуктивності мав сильні кореляції з 

кількісними та індексними ознаками генеративного розвитку. Наявність 

тісних зв’язків незалежно від зміни тривалості дня була незмінною, а різниця 

між значеннями незначною (рис. 3.24).  
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L– тривалість вегетації, діб; Wg – продуктивність, г; NFr – кількість насіння, шт.;  

Ns – кількість виповненого насіння, шт.; Ns0 – кількість щуплого насіння, шт.; 

NFL – кількість квіток, шт.; h – висота, см; Nint – кількість вузлів, шт.; B – кількість 

гілок; Wp – маса рослини, г; WL – маса листків, г; SL – площа листкової поверхні, см2;  

RE2 – репродуктивне зусилля; RE1 – потенційна індивідуальна насіннєва 

продуктивність; AI – індекс атракції. 

Рис. 3.24 Кореляційні зв’язки продуктивності рослин (Wg) з основними 

показниками кластеру довгоденних зразків гречки (2015–2017 рр.) 

 

Так, в умовах повторного посіву, значення показників кількості 

насіння, кількості виповненого насіння, кількості щуплого насіння та 

репродуктивного зусилля були на рівні r=0,80–0,99. Особливістю також була 

наявність великої кількості негативних кореляцій з показниками 

вегетативного розвитку. Так, показники висоти та кількості вузлів мали 

сильні негативні кореляції в обох умовах аналізуючого фону.  

Відмінністю у структурі кореляцій була суттєва позитивна кореляція 

продуктивності з показником кількість гілок на рівні r=0,84, суттєва 

негативна у показника кількості квіток, а також перехід показника тривалості 

періоду «сходи-цвітіння» від помірного негативного до суттєвого 

позитивного значення. Кореляція продуктивності із загальною фітомасою 

рослин була майже незмінною (негативний помірний зв’язок), тоді як 
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кореляції з масою листків та площею листкової поверхні значно посилились 

у негативному напрямі. 

За результатами кореляційного аналізу було виявлено статистично 

суттєву зміну рівня кореляції показника продуктивності рослин в умовах 

аналізуючого фону. 

Виявлені відмінності у рівнях корелювання показника продуктивності 

рослин різних селекційних зразків гречки свідчить про ефективність 

реалізованої методики виокремлення перспективних для умов північно-

східного Лісостепу генотипів за параметрами тривалості вегетації та 

продуктивності рослин. Виявлена в умовах аналізуючого фону схема 

кореляцій показника продуктивності в групі зразків із тривалістю 

вегетаційного періоду до 75 діб та діапазоном продуктивності від 2,5 до 8,0 

г/рослину свідчить про перспективність запровадження селекційних програм 

зі створення вихідного матеріалу сортів гречки для післяукісного та 

післяжнивного використання з розрахунковим рівнем потенційної 

урожайності 3,0 –3,5 т/га.  

 

3.6 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: UC0101129, UC0101990, UC0100987, UC0101977, 

UC0102195, UC0101093, UC0101871, UC0102183, UC0100988, UC0101008, 

UC0100706, UC0100340, UC0100653 та UC0100153. Це дало змогу у межах 

кластеру короткоденних зразків виокремити 3 групи за механізмом прояву 
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ознак короткоденності [232]. Середні значення основних параметрів груп та 

рівень їх варіації подані на рисунку 3.25. 

 

 
 

 

 

 

 

 

L – загальна тривалість вегетації, діб;  

Lfl – тривалість періоду «сходи-цвітіння», діб;  

h – висота рослин, см;  

Wp – маса рослини, г;  

SL– площа листкової поверхні рослин, см2;  

Wg – продуктивність рослин, г/рослину; 

W1000– маса 1000 насінин, г;   

NFr – загальна кількість насіння, шт./рослину;  

NI – кількість суцвіть, шт./рослину;  

NFL– кількість квіток, шт./рослину. 

 

  

Рис. 3.25 Діаграма варіабельності ознак гречки у групах (2015–2017 рр.) 

 

Найбільш варіабельними ознаками (40% і більше) були кількість квіток 

на рослині, маса насіння з рослини та площа листкової поверхні. У групі 1, 

що представлена зразками UC0101129, UC0101977 та UC0100987, показник 

кількості квіток мав значно більшу варіабельність (72,5%), що свідчить про 

високий рівень гетерогенності рослин групи за цим показником. Найнижча 

варіабельність була відмічена у показника «тривалість вегетації» (5,5; 2,6; 4,8 
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відповідно за групами). Низьку варіабельність також мав показник маси 1000 

насінин (11,1; 9,2; 9), що дозволяє вести паралельний добір за ним. Суттєва 

різниця між групами була відмічена за показником загальної кількості 

насіння з рослини. Мінімальним значенням характеризувались рослини 

групи 3, (17,5%), що представлена зразками UC0101988, UC0101008, 

UC0102183 та UC0101871, максимальним – рослини групи 1 (31,8%). 

Аналогічний характер мала різниця за показником площі листкової поверхні: 

21,7% у групі 3, 42,7% у групі 1. 

Були визначені внутрішньогрупові кореляції між показниками 

продуктивності рослин (Wg) та комплексом ознак їх розвитку. Група 2, що 

представлена зразками UC0101093, UC0101990, UC0100340, UC0102195, 

UC0100653, UC0100706 та UC0100153, відзначилась високим (r=0,78) рівнем 

кореляцій показника тривалості періоду «сходи-цвітіння» на відміну від 

інших груп, що свідчить про його позитивний вплив на формування 

урожайності. Також, суттєві позитивні кореляції в групі були у показників 

маси 1000 насіння (r=0,62) та кількості насіння (r=0,78). Особливістю групи є 

високий рівень залежності продуктивності від розвитку вегетативної маси 

рослин, що створює можливість залучення зразків до ступінчастих 

схрещувань із більш продуктивними генотипами з метою отримання 

вихідного матеріалу для створення сортів напівінтенсивного типу (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 Групова структура кореляцій показника продуктивності (Wg) 

рослин короткоденних зразків гречки в умовах аналізуючого фону  

(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 щуплого 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 
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Продовження таблиці 3.7 

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 

Маса листків з рослини (WL), г 0,46 0,46 0,27 

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

Площа 1 листка (aL), см2 0,10 -0,49 0,37 

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

 

Зразки групи 3 були виділені за найвищим рівнем подібності [233]. В 

умовах аналізуючого фону в них відбувалось збільшення продуктивності за 

стабільних показників тривалості вегетації. На відміну від попередньої групи 

зразки групи 3 характеризувались відсутністю сильних кореляцій показника 

кількості насіння з рослини та наявності суттєвої негативної кореляції 

показника кількості щуплого насіння (r= -0,60), що свідчить про низький 

рівень абортивності квіток у групі. Відмінністю також стали суттєві 

позитивні кореляції показника продуктивності з висотою (r=0,55) та масою 1 

листка (r=0,55), а також відсутність високих позитивних кореляцій з іншими 

вегетативними ознаками, що свідчить про вирівняність представлених 

генотипів за співвідношенням вегетативної та генеративної сфери, що дає 

можливість використання зразків у створенні вихідного матеріалу для 

створення сортів інтенсивного напряму. 

Реакція, що проявлялась в суттєвому скороченні тривалості вегетації за 

стабільних значень продуктивності була, притаманна зразкам групи 1, що 

відзначилась найбільшою кількістю суттєвих (r>0,5), а також негативних 

кореляцій. Відмінністю від попередніх груп була наявність негативних 

кореляцій з показниками тривалості періоду «сходи-цвітіння», тривалості 

вегетації, маси 1000 насінин (r= -0,31). Негативна кореляція маси 1000 

насінин з продуктивністю пояснюється наявністю у групі дрібнонасінних 

зразків. Попередні дві кореляції – негативним впливом скорочення 

тривалості вегетації на збільшення урожайності. Такі ознаки, як висота, 
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кількість вузлів та гілки першого порядку також відзначились негативними 

кореляційними зв’язками (r= -0,57, r= -0,32 та r= -0,22 відповідно). Суттєвою 

позитивною кореляцією, що відрізняла групу 1, відзначилась ознака кількості 

суцвіть (r= 0,53), що свідчить про негативний вплив надмірного розвитку 

вегетативної сфери на формування продуктивності в межах групи.  

Підвищена здатність рослин до галуження та високорослість, що 

характеризує специфічний прояв ознаки короткоденності в групі 

«вегетативного» характеру, дає підставу зробити висновок про доцільність 

залучення генотипів групи при реалізації селекційних програм для створення 

сортів для сидеральних та рекреаційних посівів. 

З огляду на ведення добору динаміка змін показників кореляції між 

селекційно контрольованими параметрами зразків з переважанням ознак 

короткоденності свідчить про можливість його ведення як в умовах 

традиційних, так і повторних посівів. А досліджена структура кореляційних 

зв’язків дає підставу розглядати оптимальні фенотипи для виділення моделей 

сортів інтенсивного, напівінтенсивного та рекреаційного (сидерального) 

типів. 

 

3.7 Моделі сортів для умов повторних посівів 

 

Визначення моделі сорту М. М. Чекалін, В. М. Тищенко та 

М. Є. Баташова розглядають як науковий прогноз, яким описується 

комбінація заданого рівня ознак рослини та їх якості, зокрема стійкості до 

біотичних та абіотичних умов середовища [63]. З наукової точки зору під 

визначенням моделі сорту розуміють технічне завдання на створення сорту 

разом з належним супроводом, що передбачає опис господарських, 

морфологічних і фізіологічних ознак та шляхів отримання (фонів добору, 

комбінацій схрещування та способів). 

Кінцевим етапом вивчення генофонду гречки та виділення 

перспективних зразків з характеристиками короткоденності було 
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розроблення моделей сортів [233-235]. Зокрема, був визначений оптимальний 

фенотип моделі  інтенсивного типу за такими параметрами: тривалість 

вегетації 65–75 діб, висота та тип стебла: 75–100 см (детермінантна модель) 

або 100–120 см (звичайна), площа листкової поверхні на рівні 220–400 см2, 

потенціал насіннєвої продуктивності: 2,7–5,5 г/рослину, потенційна 

врожайність: 3,2–3,6 т/га (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 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 

     

 

Так, оптимальний фенотип рослин для створення моделі сорту 

напівінтенсивного типу був визначений за параметрами:  тривалість вегетації 

70–75 діб, висота та тип стебла: 95–100 см (детермінантна модель) або 100–

130 см (звичайна), площа листкової поверхні на рівні 150–320 см2, потенціал 

насіннєвої продуктивності 2,0–5,0 г/рослину при потенційній врожайності 

2,8–3,5 т/га. 
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Необхідність створення окремої групи сортів з переважанням 

вегетативного розвитку рослин обумовлена поширенням у виробництві 

практики використання повторних посівів гречки для сидерації ґрунтів 

(особливо у програмах органічного землеробства) та стабілізації 

фітосанітарного стану орних земель після закінчення вегетації основних 

культур [236-238]. Модель для таких сортів буде мати такі параметри: 

тривалість вегетації 75–85 діб, висота та тип стебла: 130–160 см (звичайна 

модель); площа листкової поверхні на рівні 300–500 см2, орієнтована густота: 

500 шт./м2, потенціал насіннєвої продуктивності: 1,0–3,0 г/рослину, 

біологічна врожайність: 5,3–6,2 т/га сухої речовини. 

Виходячи із результатів аналізу комплексу факторів аналізуючого фону 

літньо-осінньої вегетації в умовах північно-східного Лісостепу України, а 

також морфологічної та господарської неоднорідності в межах групи 

генотипів з ознаками короткоденності запропоновані 3 моделі сорту гречки 

для повторних посівів. З трьох запропонованих моделей 2 для традиційного 

(зернового) використання та 1 для спеціалізованого (сидерального або 

рекреаційного) напрямів використання з потенційним рівнем урожайності 

3,2–3,6 та 2,8–3,5 т/га за тривалості вегетації 65–75 та 70–75 діб відповідно. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Для вивчення генетичного різноманіття колекції гречки за рівнем 

скоростиглості та продуктивності із протестованих 124 селекційних зразків 

було сформовано робочу колекцію із 35 зразків, які найбільше відповідали 

умовам повторних посівів за результатами попереднього тестування. Як 

тестери були використані національні сорти-стандарти Крупинка (для 

оцінювання зразків детермінантного морфотипу) та Українка (для 

звичайного). 

2. З метою ефективного екологічного тестування робочої колекції 

зразків був визначений часовий та температурний діапазони аналізуючого 

фону. Був визначений вищий (порівняно із традиційним) рівень 

теплозабезпечення ювенільних фаз розвитку рослин аналізуючого фону – ½ 

від загального показника суми температур за вегетацію, за традиційних 

технологій вирощування – ¼. Перехід до генеративних фаз розвитку 

відбувався при коротшій на 2 години тривалості дня – 14–13 годин. Кількість 

опадів упродовж періоду вегетації була на 19% меншою, ніж за традиційних 

умов. 

3. За комплексом факторів, що визначають умови вегетації гречки у 

повторних посівах, були виявлені генотипи схильні до прискореного 

проходження періоду «сходи-цвітіння» (73,7%). Скорочення тривалості 

вегетації було відмічене у 21% зразків. Водночас відбувалося зниження 

площі листкової поверхні у 54% зразків. Збільшення показників переважно 

відзначалося за такими ознаками: висота (56,7% зразків), кількість гілок І 

порядку (62,6%), продуктивність (72,9%) та маса 1000 насінин (59,5%). 

4. Були відмічені суттєві відмінності у динаміці варіабельності окремих 

ознак в умовах аналізуючого фону. За рівнем мінливості ознаки тривалості 

догенеративного періоду спостерігалось його зниження на 1,3%. Водночас 

ефект зниження варіабельності був відмічений за такими ознаками: кількість 

гілок І порядку – 5,6%, площа листкової поверхні – 11,5%, продуктивність – 
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7,1%, кількість виповненого насіння – 7,3%; кількість щуплого насіння – 

11,8%, індекс атракції (54,1%). Підвищення показників варіабельності в 

умовах аналізуючого фону було відмічене за такими ознаками: тривалість 

післягенеративного періоду – 4,1; маси 1000 насінин – 3,7%. 

5. За розподілом частот показників домінуюча кількість зразків в 

умовах аналізуючого фону характеризувалася тривалістю періоду «сходи-

цвітіння» на рівні 20–22 доби, тривалістю вегетації 70–75 діб, висотою 100–

110 см, площею листкової поверхні 200–300 см2, масою рослин у фазі 

цвітіння 5–10 г, продуктивністю рослин 2–3 г, масою 1000 насінин 22–25 г. 

6. За результатами кінцевого оцінювання зразків за ознаками 

репродуктивного зусилля та індексу атракції були виділені перспективні 

зразки: UC0100008, UC0101129, UC0101977, UC0100706, UC0100988, 

UC0101990, UC0100362, UC0102183, UC0101987, UC0100367, UC0101868, 

UC0100153, UC0100340, UC0101093, UC0101993 та UC01001871. 

7. За комплексом параметрів прямих та індексних ознак методом 

кластеризації були виділені окремі групи зразків з переважанням ознак 

короткоденності, фотонейтральності та довгоденності у відсотковому 

співвідношенні 40,5%, 46% та 14% відповідно. 

8. Визначені достовірні кореляційні зв’язки ознаки продуктивності з 

основними селекційними ознаками у межах показників трьох виділених 

кластерів зразків в умовах аналізуючого фону, загальний рівень 

скорельованості у яких зростав зі збільшенням тривалості вегетації зразків та 

їх продуктивності рослин (r=0,35 до r=0,41 та r=0,47).  

9. У результаті диференціації кластеру короткоденних зразків були 

виділені 3 групи з відмінним проявом ознак короткоденності. У групі 1 

найбільш варіабельними ознаками (40% і більше) були кількість квіток на 

рослині, маса насіння з рослини, площа листкової поверхні та наявність 

великої кількості суттєвих кореляцій (r>0,5). У групі 2 лише ознака кількості 

квіток відзначилася суттєвою варіабельністю (43,6%). Особливістю групи 

була відсутність суттєвих кореляцій (r>0,5) з іншими вегетативними 
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ознаками. Висока варіабельність за ознакою (72,5%) була притаманна 

зразкам групи 3 разом із великою кількістю негативних кореляцій. 

10. За визначеними рівнями варіабельності ознак та структури їх 

взаємозв’язків були виділені оптимальні фенотипи та запропоновані на їх 

основі моделі сортів інтенсивного, напівінтенсивного та рекреаційного 

(сидерального) типу. Виділені перспективні зразки-джерела максимального 

прояву ознак короткоденності: UC0102183, UC0101129, UC0100153, 

UC01001871, UC0101990, UC0100340, UC0101093, UC0101006, UC0101083 

та UC0101868, а також перспективні фотонейтральні зразки-носії високої 

продуктивності: UC0101993, UC0100362, UC0100130, UC0100066 та 

UC0101058. 

11. Результати аналізу динаміки умов вегетації, тривалості міжфазних 

періодів та продуктивності рослин гречки при весняних та літніх строках 

сівби свідчать про доцільність запровадження окремої селекційної програми 

з сортового забезпечення технологій післяукісного та післяжнивного 

вирощування культури в зоні північно-східного Лісостепу та використання 

явища фотоперіодизму як механізму підвищення рівня адаптованості рослин 

до умов літньо-осінньої вегетації. 

12. За результатами аналізу показників відібраних зразків та комплексу 

умов літньо-осінньої вегетації було сформовано підходи до визначення 

оптимальних параметрів сортів інтенсивного, напівінтенсивного та 

рекреаційного типів вирощування. 

Результати розділу висвітлені у працях  [120, 179, 200-201, 222, 224, 

231-239]. 
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РОЗДІЛ 4 

ХАРАКТЕР УСПАДКУВАННЯ ТА ПРОЯВЛЕННЯ ОЗНАК 

АДАПТОВАНОСТІ ДО УМОВ ПОВТОРНИХ ПОСІВІВ 

 

Значним поштовхом у наукових пошуках предикторів ранньостиглості 

сортів більшості культур (пшениці, ячменю, проса, соняшнику та сої) стали 

дослідження добових (циркадних) ритмів, які безпосередньо впливають на 

біологічні процеси, що відбуваються у більшості організмів, зокрема у 

рослин. Наразі молекулярні механізми добових ритмів інтенсивно вивчають 

[240-244].  

Одним із таких ритмів, важливих для розвитку рослин, є явище 

фотоперіодизму, виражене реакцією рослин на тривалість світлового дня 

(фотоперіод). Відповідь рослин на фотоперіод характеризується, головним 

чином, ініціацією цвітіння або його затримкою, а також прискоренням або 

сповільненням росту і розвитку цілого організму [245]. Низкою досліджень 

визначено гени, що контролюють реакцію рослин на фотоперіод і мають 

вплив на швидкість вегетації та врожайність [246]. 

У більшості культур визначені гени, що контролюють реакцію на 

фотоперіод. Так, у пшениці м’якої та твердої це – Ppd-A1, Ppd-B1, Ppd-D1 

[246-247], де низька чутливість до фотоперіоду детермінована домінантними 

алелями генів Ppd, а сильна – рецесивними алелями решти зазначених генів 

[248]. Регуляція ритмів вегетації у рослин сої зумовлена системою генів Е-

серії, що контролюють тривалість міжфазних періодів «сходи-цвітіння» та 

«цвітіння-дозрівання» [244]. За таких умов домінантні алелі генів Е1, Е2 

контролюють прояв короткоденної фотоперіодичної реакції рослин, а 

рецесивні алелі – фотоперіодично нейтральну реакцію [249-250]. У гречки 

такі гени наразі не ідентифіковані [63]. 

Таким чином, фотоперіодизм, як і яровизація, визначає адаптивність 

організму, а створення сортів з визначеним ритмом вегетації (короткоденною 

фотоперіодичною реакцією) є одним з шляхів її підвищення. 
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4.1 Характеристика гібридного покоління гречки F1 за типом 

успадкування основних ознак 

 

Упродовж 2017 р. нами було проведене оцінювання першого 

гібридного покоління за ступенем фенотипового домінування основних 

селекційних ознак: тривалості періоду «сходи-цвітіння», тривалості вегетації, 

продуктивності рослин, маси 1000 насінин та репродуктивного зусилля. При 

цьому визначалось успадкування ознаки за кращою чи гіршою батьківською 

формою [251-252]. 

 

4.1.1 Тривалість вегетації 

 

Важливою селекційною ознакою гречки є вегетаційний період. Його 

загальна тривалість залежить від тривалості окремих періодів розвитку [253]. 

Складність дослідження цієї ознаки у перехреснозапильних видів 

пояснюється гетерогенністю їх популяцій за ознакою тривалості фаз до та 

післягенеративного розвитку. Це свідчить про адаптивний характер ознаки, 

що у природних умовах дозволяє виду зайняти ширшу екологічну нішу.  

В умовах адитивної дії генів фенотиповий ефект одного гена 

стикається з фенотиповим ефектом свого алеля або генів, що впливають на 

прояв ознаки [254]. 

Варто відмітити позитивне значення успадкування ознаки за типом 

депресії для умов повторних посівів, оскільки скорочення тривалості 

міжфазних періодів є індикаторною ознакою виявлення короткоденних форм 

у гречки. Крім того, початок цвітіння, що припадає на другу декаду липня, 

відбувається в умовах задовільного запасу вологи. Зміщення строків цвітіння 

на більш пізні (ефект гетерозису) зумовлює значне подовження періоду 

вегетації, що збільшує ризики зниження і навіть повної втрати врожаю, 

оскільки завершення вегетації рослин гречки обмежується переходом 

середньодобових температур (у бік зменшення) через позначку +14оС [255].   



138 
 

Було досліджено, що ознака «тривалість вегетації» переважно 

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

Ефекти гетерозису та депресії (19 та 22% відповідно), тобто збільшення 

середніх значень порівняно із кращою батьківською формою на 1–9% або їх 

зменшення на 2–22% відповідно (табл. 4.1.) 

 

Таблиця 4.1 Характеристика F1 гречки за ступенем фенотипового 

домінування ознаки тривалості вегетації (%), 2017 р. 

Тип 

успадкування 

Схема комбінації схрещування  

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 24 17 14 14 16 17 14 33 19 

Депресія 24 33 0 24 32 33 14 17 22 

*ЧПД 0 7 29 0 3 0 14 0 7 

**ЧНД 12 5 0 26 10 0 29 0 10 

Проміжне 

успадкування 
40 38 57 36 35 50 29 50 42 

Домінування батьківської форми:  

- кращої: 43 18 33 55 47 50 50 67 43 

- гіршої: 57 82 67 45 63 50 50 33 56 

* ЧПД – часткове позитивне домінування; ** ЧНД – часткове негативне домінування 

 

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 [Додаток И]. 

У комбінаціях короткоденних форм ознака тривалості вегетації 

переважно успадковувалась за проміжним типом (40, 38 та 57% гібридів 

відповідно) [252]. Значний відсоток гібридів схем К х К та К х Ф мав прояв 

ознаки за типом депресії (24 та 33% відповідно). Ефект гетерозису за 

ознакою був відмічений у 24 та 17% гібридів відповідно. Принциповою 

відмінністю успадкування ознаки гібридами схеми К х Д була відсутність 
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ефекту депресії та наявність успадкування за типом ЧПД (29%). Загалом 

домінування кращої батьківської форми за ознакою тривалості вегетації у 

наведених комбінаціях було відмічене у 43, 18 та 33% гібридів.  

Мінімальні значення показника тривалості вегетації (у межах до 75 діб) 

при високому рівні ефекту депресії були відмічені за схемою К х К у номерів 

43/16, 152/16, 213/16 та 149/16, отриманих від схрещування UC0101093 x 

UC0100153, UC0100153 x UC0101871, UC0101006 x UC0101871 та 

UC0100153 x UC0102183 відповідно; за схемою К х Ф у номерів 214/16, 

95/16, 150/16, 45/16 та 211/16, отриманих відповідно від схрещування 

UC0101006 x UC0100130, UC0101093 x UC0100130, UC0100153 x 

UC0101993, UC0101006 x UC0101993 та UC0101006 x UC0100362. 

У комбінаціях з фотонейтральними формами ознака тривалості 

вегетації успадковувалась також здебільшого за проміжним типом (36, 35 та 

50%) відповідно за схемами Ф х К. Ф х Ф та Ф х Д. Ефект депресії був 

відмічений у 24, 32 та 33% отриманих гібридів у межах наведених схемам 

комбінацій відповідно. Гетерозисом характеризувалися 14, 16 та 17% 

відповідно. Домінування кращої батьківської форми за ознакою було 

відмічене у 55, 47 та 50% гібридів відповідно. 

Варто відзначити успадкування ознаки більшістю гібридів як прямої (К 

х Ф), так і реципрокної (оберненої) схеми (Ф х К) за типом депресії (по 40%), 

що свідчть про домінування короткоденної батьківської форми.  

Мінімальні значення показника тривалості вегетації (до 75 діб) для 

групи при високому рівні ефекту депресії були відмічені: за схемою Ф х К у 

номерів 129/16, 164/16, 168/16, 125/16 та 131/16, отриманих від схрещування 

UC0101083 x UC0101871, UC0101058 x UC0101871, UC0101058 x 

UC0100153, UC0101083 x UC0102183, UC0101083 x UC0100153 відповідно; 

за схемою Ф х Ф у номерів 114/16, 126/16, 19/16, 80/16, 166/16, 132/16, 

167/16, отриманих від схрещування UC0100130 x UC0101993, UC0101083 x 

UC0101993, UC0101058 x UC0101993, UC0100362 x UC0101993, UC0101058 

x UC0101083, UC0101083 x UC0101058 та UC0101058 x UC0100066 
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відповідно; за схемою Ф х Д у номерів 133/16 та 88/16, отриманих від 

схрещування U0101083 x UC0101116 та UC0100362 x UC0101116. 

Більш складно відбувалось успадкування ознаки у комбінаціях 

схрещувань за участю довгоденних форм. Зокрема, за схемою Д х К 

успадкування ознаки переважно було за проміжним типом та ЧНД (29% 

кожне). Типом успадкування ознаки «депресія» відзначилося 14% гібридів. 

Схема комбінації Д х Ф відзначилась вищим відсотком успадкування за 

проміжним типом – 50% та відсутності успадкування за типами ЧПД та ЧНД. 

Решта гібридів характеризувалися успадкуванням за типами гетерозису 

(33%) та депресії (17%) при домінуванні кращої батьківської форми у 50 та 

67% гібридних комбінацій (у схемах Д х К та Д х Ф відповідно). 

Мінімальні значення показника тривалості вегетації (у межах до 75 діб) 

та високий рівень ефекту депресії були відмічені за схемою Д х К у номера 

176/16 (UC0101116 x UC0100153). 

Загалом виявлений характер успадкування ознаки у переважної 

кількості гібридів відбувався за проміжним типом. Мінімальні значення у 

межах комбінацій з концентрацією найбільш скоростиглих гібридів з 

високим рівнем ефекту депресії забезпечували схеми К х К (43/16, 152/16, 

213/16, 149/16), К х Ф (214/16, 95/16, 150/16, 45/16), Ф х К (211/16; 129/16, 

164/16, 168/16, 125/16) та Ф х Ф (114/16, 126/16, 19/16, 80/16, 166/16, 132/16, 

167/16, 131/16). Водночас, за ознакою тривалості «сходи-цвітіння» 

переважний прояв успадкування за типом депресії був відмічений у схемах 

комбінацій К х та Ф х К (по 40%) [Додаток И]. 

 

4.1.2 Маса рослини 

 

Маса рослин, як і продуктивність, є комплексною ознакою, що 

складається з ряду окремих метамерів кількісного порядку та 

характеризується взаємозалежністю їх кількості, маси, розміру (кількість 

листків, їх маса та розмір, кількість вузлів, довжина міжвузлів, висота 
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рослин), оскільки різні генотипи мають свої особливості їх поєднання [214]. 

Поєднання ознак у межах одного організму у цьому випадку розглядається як 

особливості архітектоніки рослин.  

Нами було досліджено, що ознака маси рослин переважно 

успадковувалась за проміжним типом (у середньому для комбінацій – 48%) 

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

середніх значень порівняно із кращою батьківською формою на 5–57%. 

Протилежний ефект депресії – у 17% отриманих гібридів (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 Характеристика F1 гречки за ступенем фенотипового 

домінування ознаки маси рослини (%), 2017 р. 

Тип 

успадкування 

Схема комбінації схрещування 

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 19 21 43 24 23 0 29 17 22 

Депресія 24 12 14 17 6 33 29 0 17 

*ЧПД 17 5 0 10 10 0 0 0 5 

**ЧНД 7 19 14 12 10 0 0 0 8 

Проміжне 

успадкування 
33 43 29 38 48 67 42 83 48 

Домінування батьківської форми:  

- кращої: 50 33 43 88 45 50 43 50 50 

- гіршої: 50 67 57 12 55 50 57 50 50 

* ЧПД – часткове позитивне домінування; ** ЧНД – часткове негативне домінування 

 

Окремою складовою, що також визначає архітектоніку рослин є ознака 

репродуктивного зусилля. На відміну від маси рослин успадкування ознаки 

репродуктивного зусилля відбувалося за типом гетерозису (у середньому для 

комбінацій – 46%) в умовах повторних посівів, тобто збільшення середніх 

значень порівняно із кращою батьківською формою на 17–80% та 

проміжного успадкування (у середньому для комбінацій – 21%), тобто 

зниження середніх значень порівняно із кращою батьківською формою на 

0,5–5%. 

Проміжним успадкуванням (33 та 43% гібридів) за ознакою маси 

рослини відзначилися комбінації короткоденних форм з короткоденними та у 
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короткоденних із фотонейтральними. Зокрема, значний відсоток гібридів 

схем К х К та К х Ф мав прояв ознаки за типом гетерозису (19 та 21% 

відповідно). Протилежний ефект депресії був виявлений у 24 та 12% 

відповідно. Особливістю гібридів, створених у схрещуванні за схемою К х Д 

було успадкування ознаки переважно за типом гетерозису (43%). Високий 

відсоток гібридів відзначився проміжним успадкуванням за ознакою (29%). 

За ефектом депресії – 14% гібридів. Домінування кращої батьківської форми 

за ознакою було відмічене у схемі К х К (50% гібридів), тоді як у схемах К х 

Ф та К х Д – домінування гіршої батьківської форми (67 та 57% відповідно).  

Максимальні значення показника маси рослин (більше 25 г) при 

високому рівні гетерозису були відмічені: за схемою К х К у номерів 210/16 

(UC0101006 x UC0102183), 66/16 (UC0102183 x UC0100153) та 213/16 

(UC0101006 x UC0101871), за схемою К х Ф у номерів 98/16 (UC0100153 x 

UC0101058), 67/16 (UC0101871 х UC0101058), 65/16 (UC0101871 х 

UC0100066), 64/16 (UC0101871 х UC0101083), 96/16 (UC0100153 х 

UC0101083) та 97/16 (UC0100153 х UC0100066), за схемою К х Д номерів із 

одночасно високим рівнем гетерозису та показником маси рослини більше 

25 г виявлено не було. 

У комбінаціях фотонейтральних форм успадкування ознаки маси 

рослин відбувалося також здебільшого за проміжним типом (38, 48 та 67%) 

відповідно за схемами Ф х К, Ф х Ф та Ф х Д. Зокрема, за схемами Ф х К та Ф 

х Ф у значної кількості гібридів успадкування відбувалося за типом 

гетерозису на рівні 24 та 23% відповідно. Протилежний ефект депресії був 

відмічений у 17 та 6% отриманих гібридів за схемами Ф х К та Ф х Ф 

відповідно. Особливістю гібридів схеми Ф х Д була відсутність успадкування 

ознаки за типом гетерозису. Ефект депресії був відмічений у 33% гібридів. 

Домінування кращої батьківської форми за ознакою у наведених комбінаціях 

було у схемі Ф х К на рівні 88%, у Ф х Ф – домінування гіршої, гібриди 

схеми Ф х Д відзначились однаковим розподілом кращої/гіршої батьківської 

форми у співвідношенні 50/50.  
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Максимальні значення показника маси рослини (більше 25 г) для групи 

при високому рівні гетерозису були відмічені: за схемою Ф х К у номерів 

25/16 (UC0101993 x UC0101871) та 9/16 (UC0100362 х UC0102183), 

відповідно; за схемою Ф х Ф у номерів 75/16 (UC0101993 х UC0100066), 

80/16 (UC0100362 х UC0101993) та 19/16 (UC0101058 х UC0101993). За 

схемою Ф х Д прояву ознаки за типом гетерозис відмічено не було. 

У комбінаціях довгоденних форм успадкування ознаки в основному 

було за проміжним типом за схемами Д х К та Д х Ф – 42 та 83% відповідно. 

Принциповою відмінністю між схемами була відсутність успадкування 

ознаки за типом депресії у гібридів схеми Д х Ф, тоді як у схемі Д х К – на 

рівні 29%. Решта гібридів відзначилися успадкуванням за типом гетерозису 

(29 та 17% відповідно). Гібриди обох схем відзначилися відсутністю 

успадкування за типом ЧПД та ЧНД. Загалом у наведених схемах комбінацій 

довгоденних форм спостерігався однаковий розподіл домінування кращої / 

гіршої батьківської форми за схемою Д х Ф (50/50%); за схемою Д х К – 

гіршої (57%). 

Високі значення показника маси рослин при високому рівні гетерозису 

були відмічені за схемами Д х К у номера 183/16 (UC0101116 x UC0101871 та 

Д х Ф у номера 179/16 (UC0101116 x UC0100362). 

Виявлений переважаючий характер успадкування ознаки за проміжним 

типом за винятком гібридів схеми К х Д, де успадкування відбувалося за 

типом «гетерозис». Це явище пояснюється гетерогенністю батьківських форм 

за темпами та комплексом інших особливостей вегетативного розвитку 

(висоти, кількості гілок І та ІІ порядків, кількоті та маси листків).  

У випадку із домінуванням кращої батьківської форми позитивний 

результат спостерігався переважно у прямих схрещуваннях з вищим 

показником батьківської форми. Найбільший відсоток прояву гетерозису за 

ознакою забезпечувала схема комбінації Ф х Д на рівні 83%. У реципрокному 

схрещуванні за схемою Д х Ф рівень прояву гетерозису зменшувався (67%). 

Аналогічним чином зниження відсотка гетерозису було відмічене у 
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реципроків комбінацій К х Д (Д х К) із 42 до 29% (Аналогічно за ознакою 

репродуктивного зусилля у реципроків комбінацій К х Д (Д х К) з 57 до 29%. 

Аналогічний результат був відмічений у реципроків схеми Ф х К (К х Ф) з 43 

до 38%, що свідчить про концентрацію більшості генів, що контролюють 

масу рослини за батьківським типом, тоді як за ознакою репродуктивного 

зусилля відбувалось підвищення відсотка гетерозису із 30 до 50%, що 

свідчить про переважно цитоплазматичний контроль генів ознаки. 

Максимальні значення у межах комбінацій з концентрацією найбільш 

цікавих гібридів як за ознаками маси рослин, так і репродуктивного зусилля 

забезпечували схеми: К х К, К х Ф та Ф х К. Витребуваними для умов 

повторних посівів, які забезпечували не лише високий рівень гетерозису за 

ознакою репродуктивного зусилля, й мали значення показника на рівні від 5 

до 15% та характеризувалися помірними темпами росту вегетативної маси, 

були номери: 43/16, 160/16, 204/16, 60/16, 210/16, 11/16, 205/16, 153/16, 

155/16, 207/16, 211/16, 81/16, 136/16, 91/16, 124/16, 9/16, 139/16, 76/16, 59/16.  

 

4.1.3 Продуктивність рослин 

 

Ознака продуктивності є вирішальною у процесі оцінювання 

батьківських компонентів та тестування стабільності гібридних поколінь при 

створенні сортів, орієнтованих на літньо-осінню вегетацію повторних 

посівів. Важливим завданням створення вихідного гібридного матеріалу, 

окрім отримання гетерозису, є оцінка рівня успадкування цієї ознаки за 

різних схем схрещувань.  

За даними результатів вивчення успадкування ознаки у міжсортових 

схрещуваннях О. С. Алексєєвої, Л. К. Тараненко [1] був визначений різний 

рівень її прояву, а саме: ефект гетерозису, рівноцінність порівняно з 

батьківськими формами, нижчий рівень продуктивності порівняно до 

батьківських форм, а також вплив реципрокного ефекту. Так, як і більшість 
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кількісних ознак, продуктивність успадковується за полімерним типом, тобто 

за участю великої кількості генів, що її контролюють [257].  

Нами було визначено, що ознака продуктивності в основному 

успадковувалась за типом гетерозису (у середньому для комбінацій – 34%), 

тобто збільшення середніх значень порівняно із кращою батьківською 

формою на 30–180% та проміжного успадкування (39%). Таке успадкування 

відповідає класичній схемі [257-258, 63]. Протилежний ефект депресії був 

відмічений у 12% отриманих гібридів (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 Характеристика F1 гречки за ступенем фенотипового 

домінування ознаки продуктивності рослин (%), 2017 р. 

Тип 

успадкування 

Схема комбінації схрещування 

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 

 

Найбільш цікавими у селекційному відношенні були показники 

гібридів, отриманих у схрещуваннях за участю зразків з переважанням ознак 

короткоденності. У комбінаціях схрещування короткоденних форм між 

собою та з довгоденними ознака у більшості успадковувалася за типом 

гетерозису (36 та 57% гібридів) та проміжного успадкування (33 та 43% 

відповідно). Домінування кращої батьківської форми за ознакою було 

відмічене у 60 та 71% гібридних комбінацій відповідно. Протилежний ефект 

депресії був у 7% отриманих гібридів за схеми комбінації К х К та 

відсутності такого у К х Д, що було особливістю цих гібридів, разом із 

відсутністю ефектів ЧПД та ЧНД. Такий розподіл свідчить про 
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гетерогенність батьківських форм за ознаками, які контролюють 

продуктивність рослин. У випадку гібридів схеми комбінації К х Ф 

успадковування ознаки переважно відбувалося за проміжним типом (33%). 

Домінування кращої/гіршої батьківської форми було у співвідношенні 50/50. 

Гетерозисом відзначився 31% гібридів. 

Максимальні значення показника продуктивності (більше 2,5 

г/рослину) при високому рівні гетерозису були відмічені: за схемою К х К у 

номерів 43/16 (UC0101093 x UC0100153), 13/16 (UC0102183 x UC0101871), 

111/16 (UC0101871 x UC0101093), за схемою К х Ф у номерів 14/16 

(UC0101871 x UC0100130), 11/16 (UC0102183 x UC0101993), 103/16 

(UC0101871 x UC0100362) та 218/16 (UC0101093 x UC0101058), за схемою К 

х Д у номеру 3/16 (UC0102183 x UC0101116) [Додаток Ж.2]. 

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. Загалом домінування кращої батьківської 

форми за ознакою у наведених комбінацій було відмічене у 67, 45 та 100% 

гібридів відповідно. Високий відсоток гібридів мав прояв ознаки за типом 

гетерозису (33, 16 та 33% відповідно). У схемі Ф х Д формами спостерігалась 

відсутність ефектів депресії, ЧПД та ЧНД. 

Максимальні значення показника продуктивності рослин (більше 2,5 

г/рослину) при високому рівні гетерозису були відмічені у комбінації Ф х К у 

номерів 81/16 (UC0100362 x UC0101093), 172/16 (UC0101058 x UC0101006), 

164/16 (UC0101058 x UC0101871), 91/16 (UC0100362 x UC0101006) та 9/16 

(UC0100362 x UC0102183), у Ф х Ф – у номерів 19/16 (UC0101058 x 

UC0101993), 115/16 (UC0100130 x UC0100362), 49/16 (UC0101083 x 

UC0100066), 75/16 (UC0101993 x UC0100066) та 167/16 (UC0101058 x 

UC0100066), у Ф х Д – у номера 77/16 (UC0101993 x UC0101116). 

Інший характер успадкування ознаки продуктивності був у гібридів, 

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

відмічений однаковий відсоток успадкування ознаки за типами гетерозису, 
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депресії та ЧНД, а саме по 29% кожного. Решта гібридів відзначилися 

проміжним успадкуванням. За схемою Д х Ф успадкування ознаки в 

основному відбувалося за типом гетерозису та проміжного успадкування на 

рівні по 33% кожного; за типом депресії – 17%. Загалом у зазначених схемах 

комбінацій з довгоденними формами спостерігалося домінування гіршої 

батьківської форми: 71 та 67%, відповідно. 

Відмінністю від попередніх груп у комбінаціях довгоденних форм була 

відсутність високих значень гетерозису. Частково це пояснюється вищою за 

середню продуктивністю батьківських форм. У абсолютних значеннях 

максимальні значення показника продуктивності рослин гібридів становили 

1,5 г/рослину, отриманих у комбінаціях із короткоденною формою у номера 

176/16 (UC0101116 x UC0100153) та 1,8 г/рослину з фотонейтральною у 

номера 174/16 (UC0101116 x UC0100066).  

Такий характер успадкування ознаки переважно відповідає класичній 

схемі. Подібні результати у схрещуванні інших перехреснозапильних видів, 

зокрема жита, описані Д. К. Єгоровим та Є. А. Змієвською (2015) [259]. У 

наших дослідженнях найбільший відсоток прояву гетерозису за ознакою 

забезпечувала схема схрещування К х Д (57%), найменший – Ф х Ф (16%). 

Найбільш продуктивними були гібриди, отримані у комбінаціях К х К, К х Ф, 

К х Д та Ф х К (43/16, 13/16, 11/16, 104/16, 14/16, 11/16, 103/16, 218/16, 3/16, 

81/16, 172/16, 164/16, 91/16 та 9/16), які разом із високим рівнем гетерозису 

забезпечували високі значення продуктивності рослин на визначеному рівні.  

 

4.1.4 Маса 1000 насінин 

 

Особливістю проходження генеративного періоду розвитку гречки є 

розтягнуті фази цвітіння та наливу плодів. Результатом цього є високий 

відсоток абортивності зав’язей, утворення щуплого насіння тощо. За цих 

умов показник маси 1000 насінин є стабілізуючим фактором продуктивності. 

Крім того, для гречки як круп’яної культури цей показник визначає низку 
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технологічних параметрів сортів, пов’язаних із виготовленням та 

передпродажною підготовкою крупи. 

Як зазначають О. С. Алексєєва, Л. К. Тараненко та М. М. Малина [1], 

успадкування цієї ознаки у F1 здебільшого відбувається за проміжним типом. 

У результаті наших досліджень в умовах повторного посіву була 

відмічена різниця у характері успадкування ознаки маси 1000 насінин на 

відміну від результатів, отриманих Алексєєвою (2005). Так, успадкування 

ознаки відбувалося переважно за типом гетерозису та зворотного ефекту – 

депресії (у середньому для комбінацій – 46% та 24% відповідно) або 

збільшення середніх значень порівняно з кращою батьківською формою на 

1–25% та зниження на 1–8% відповідно (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 Характеристика F1 гречки за ступенем фенотипового 

домінування ознаки маси 1000 насінин (%), 2017 р. 

Тип 

успадкування 

Схема комбінації схрещування 

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 64 45 29 48 42 33 71 33 46 

Депресія 17 21 29 21 26 33 14 33 24 

*ЧПД 5 5 14 14 6 17 0 0 8 

**ЧНД 0 2 0 2 6 0 0 0 1 

Проміжне 

успадкування 
14 26 29 14 13 17 14 33 20 

Домінування батьківської форми:  

- кращої: 76 67 29 69 65 50 71 33 58 

- гіршої: 24 33 71 31 35 50 29 67 43 

* ЧПД – часткове позитивне домінування; ** ЧНД – часткове негативне домінування 

 

У комбінаціях короткоденних форм між собою та з фотонейтральними 

ознака «маса 1000 насінин» в основному успадковувалася за типом 

гетерозису (64 та 45% гібридів). Значний відсоток гібридів за схемою К х К 

мав прояв ознаки за типом депресії, за схемою К х Ф – проміжного 

успадкування (26%). Превалювання кращої батьківської форми за ознакою у 

зазначених комбінацій було відмічене у 76 та 67% гібридів. Особливістю 

гібридів, створених у схрещуванні за схемою К х Д, успадкування ознаки 
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відбувалося однаково (на рівні по 29%) за типом гетерозису, депресії та 

проміжного успадкування. Слід відмітити високий відсоток успадкування 

ознаки за гіршою батьківською формою (71%), що свідчить про домінування 

ознаки довгоденної форми, незважаючи на гетерогенність батьківських форм. 

Максимальні значення показника маси 1000 насінин (більше 25 г) при 

високому рівні гетерозису були відмічені: за схемою К х К у номерів 13/16 

(UC0102183 x UC0101871), 62/16 (UC0102183 x UC0101093), 70/16 

(UC0101871 x UC0101006), 66/16 (UC0102183 x UC0100153), 60/16 

(UC0102183 x UC0101093), 94/16 (UC0101093 x UC0101871), 43/16 

(UC0101093 x UC0100153) та 107/16 (UC0101871 x UC0100153), за схемою К 

х Ф у номерів 153/16 UC0100153 x UC0100130, 14/16 (UC0101871 x 

UC0100130), 95/16 (UC0101093 x UC0100130), 156/16 (UC0102183 x 

UC0101058), 31/16 (UC0101093 x UC0100362), 11/16 (UC0102183 x 

UC0101993) та 150/16 (UC0100153 x UC0101993), за схемою К х Д номерів із 

одночасно високим рівнем гетерозису та показником маси 1000 насінин вище 

зазначеного рівня виявлено не було. 

У комбінаціях фотонейтральних форм ознака маси 1000 насінин 

успадковувалась також здебільшого за типом гетерозису (48 та 42%) 

відповідно за схемами Ф х К, Ф х Ф (ефект депресії у 21 та 26% відповідно). 

За схемою Ф х Д спостерігалася відмінність, а саме однаковий відсоток 

гібридів, які мали успадкування ознаки за типом гетерозису та протилежним 

ефектом депресії (по 33%). Відсоток проміжного успадкування за схемами 

становив 14, 13 та 17% відповідно. Домінування кращої батьківської форми 

за ознакою було відмічене у 69, 65 та 50% гібридів у наведених комбінаціях. 

Максимальні значення показника маси 1000 насінин (більше 25 г) для 

групи при високому рівні гетерозису були відмічені у комбінації Ф х К у 

номерів 8/16 (UC0101993 x UC0101006), 91/16 (UC0100362 x UC0101006), 

131/16 (UC0101083 x UC0100153), 116/16 (UC0100130 x UC0101093), 125/16 

(UC0101083 x UC0102183), 9/16 (UC0100362 x UC0102183) та 119/16 

(UC0100130 x UC0100153), у Ф х Ф у номерів 17/16 (UC0101993 x 
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UC0100066), 75/16 (UC0101993 x UC0101058), 19/16 (UC0101058 x 

UC0101993), 49/16 (UC0101083 x UC0100066), 80/16 (UC0100362 x 

UC0101993), 71/16 (UC0101993 x UC0100362). У комбінації Ф х Д номерів із 

поєднанням високого рівня гетерозису та значення маси 1000 насінин вище 

25 г виявлено не було. 

У комбінаціях з довгоденними формами успадкування ознаки 

відбулося за типами гетерозису, депресії та проміжного успадкування по 33% 

кожного за схемою Д х К. Гібриди за обома схемами відзначилися 

відсутністю успадкування за типами ЧПД та ЧНД. Решта гібридів 

відзначилися проміжним успадкуванням. За схемою Д х Ф успадкування 

ознаки в основному відбувалося за типом гетерозису та проміжного 

успадкування на рівні по 33% кожного; за типом депресії – 17%. Загалом у 

схемах комбінацій з довгоденними формами спостерігалося домінування 

кращої батьківської форми: 71 та 33%, відповідно. 

Максимальні значення показника маси 1000 насінин (більше 25 г) за 

такої умови для групи при високому рівні гетерозису були відмічені за 

схемою Д х К лише у номера 182/16 (UC0101116 x UC0102183). За схемою Д 

х Ф номерів із одночасно високим рівнем гетерозису та показником маси 

1000 насінин вище 25 г виявлено не було. 

У випадку із домінуванням кращих батьківських форм позитивний 

результат спостерігався переважно у випадку прямих схрещувань з вищим 

показником материнської форми. Найбільший відсоток прояву гетерозису за 

ознакою забезпечувала схема схрещування Д х К на рівні 71%. При 

зворотному схрещуванні у схемі К х Д рівень проявлення гетерозису 

зменшувався (29%), що свідчить про переважно цитоплазматичний тип 

концентрації більшості ознак, що контролюють насіннєву продуктивність.  

Найвищою продуктивністю відзначилися гібриди, створені у схемах: К 

х К, К х Ф та Ф х К. Перспективними для умов повторних посівів були 

номери: 13/16, 62/16, 70/16, 66/16, 60/16, 94/16, 43/16, 153/16, 14/16, 95/16, 

156/16, 31/16, 11/16, 150/16, 8/16, 91/16, 131/16, 116/16, 125/16, 9/16 та 119/16, 
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які одночасно з високим рівнем гетерозису забезпечували високі значення 

показника маси 1000 насінин на рівні більше 25 г.  

За результатами комплексного аналізу номерів в умовах повторного 

посіву були виділені перспективні за кількома ознаками, тобто здатні 

формувати визначений мінімум продуктивності рослин (2,5 г/рослину >, маса 

1000 насінин – 25 г >) при відносно короткому терміні вегетації (< 75 діб) зі 

збереженням архітектоніки рослин та наявністю гетерозису за ознаками.  

Серед номерів були ті, що відзначилися високим рівнем гетерозису за 

парою певних ознак: продуктивності рослин та маси 1000 насінин (13/16, 

14/16, 49/16), репродуктивного зусилля та маси 1000 насінин (60/16, 153/16), 

маси рослин та маси 1000 насінин (66/16), репродуктивного зусилля та 

продуктивності рослин (81/16), тривалості вегетації та маси 1000 насінин 

(95/16, 125/16, 131/16, 150/16), тривалості вегетації та продуктивності 

(164/16, 167/16), тривалості вегетації та репродуктивного зусилля (211/16). 

Поєднанням трьох ознак відзначилися: репродуктивного зусилля, 

продуктивності рослин та маси 1000 насінин (11/16, 91/13), маси рослин, 

продуктивності рослин та маси 1000 насінин (75/16), тривалості вегетації, 

маси рослин та маси 1000 насінин (80/16). Найбільш цікавими були гібриди з 

поєднанням чотирьох ознак: маси рослин, репродуктивного зусилля, 

продуктивності рослин та маси 1000 насінин (9/16), тривалості вегетації, 

маси рослин, продуктивності та маси 1000 насінин (19/16), тривалості 

вегетації, репродуктивного зусилля, продуктивності рослин та маси 1000 

насінин (43/16). 

 

4.2 Комбінаційна здатність селекційних зразків  

 

Перші методи розрахунку та оцінювання комбінаційної здатності 

генотипів були розроблені та застосовані на кукурудзі, але цілком можуть 

бути застосовні для інших об’єктів, оскільки такий аналіз є більш 

інформативним щодо результатів схрещування від емпіричного оцінювання 
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ефективності схрещувань різних сортів або ліній (П. Ф. Рокицький, 1978) 

[260]. 

Є дві форми комбінаційної здатності – загальна (ЗКЗ) і специфічна 

(СКЗ). Загальна комбінаційна здатність визначається адитивними 

спадковими факторами, а в основі специфічної комбінаційної здатності 

лежать домінування, наддомінування та епістаз [260-263].  

Незважаючи на низький рівень вивченості ефектів ЗКЗ у селекції 

гречки, аналіз за окремими селекційно важливими ознаками дозволяє 

отримати додаткову інформацію щодо очікуваних показників майбутнього 

вихідного матеріалу, та рівень стійкості їх проявлення не лише в першому, й 

наступних поколіннях. 

 

4.2.1 Загальна комбінаційна здатність за ознаками вегетативного 

розвитку 

 

Загальна комбінаційна здатність (ЗКЗ) є найбільш важливим 

показником вихідного матеріалу, який відображає здатність генотипу 

формувати середній рівень урожайності при схрещуванні з іншими 

генотипами. 

Дослідники [262-263] виявили, що навіть пара цінних за ознаками 

сортів не завжди дають потомство з ознаками, вираженими краще, ніж у 

батьків. Усе потомство загалом рідко виявляється кращим.  

Оцінюючи ознаки батьківських форм складно передбачити їх 

комбінаційну здатність у гібридних комбінаціях та на перших етапах 

створення сортів. За цих умов попереднє оцінювання загальної комбінаційної 

здатності суттєво підвищує ефективність селекційної роботи [263].  

Додатковим фактором необхідності попереднього оцінювання рівня 

ЗКЗ є низький коефіцієнт розмноження, у зв’язку з чим повторне оцінювання 

рослин з метою нівеляції похибки попереднього шляхом повторного 

випробування родини практично неможливе [63]. Оцінювання ефектів 
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загальної комбінаційної здатності батьківських форм було проведене нами у 

2017 році за комплексом ознак вегетативного розвитку рослин, а саме 

тривалістю вегетації, тривалістю періоду «сходи-цвітіння» та масою рослини. 

Тривалість вегетації. Тривалість вегетації є важливим предиктором 

адаптованості вихідного матеріалу гречки до умов повторних посівів. Це 

визначається необхідністю завершення вегетації рослин до моменту переходу 

середньодобової температури через позначку 14оС, яка в умовах зони 

досліджень припадає на ІІ декаду вересня. Важливість оцінювання тривалості 

догенеративного розвитку рослин в умовах літньо-осінньої вегетації 

визначається «зміщенням» терміну вегетації рослин, що сприяє своєчасному 

завершенню ростових процесів та дозріванню насіння. Виявлення вихідних 

форм, що показують стабільні значення ефектів ЗКЗ як материнської та 

запилювача забезпечує можливість створення вирівняного вихідного 

матеріалу з оптимальною тривалістю фаз цвітіння, формування та наливу 

насіння [63]. 

Загальний діапазон ефектів ЗКЗ за показником тривалості вегетації (L) 

змінювався від -1,73 до 2,85 для материнських форм та від -4,96 до 6,29 для 

батьківських (табл. 4.5, Додаток Л). У розрізі окремих генотипів при їх 

використанні як материнської форми від’ємні ефекти ЗКЗ були відмічені у 7 

зразків: UC0101006, UC0102183, UC0100153, UC0101871, UC0101993, 

UC0100083 та UC0101058 у діапазоні від -1,73 (у UC0101006) до -0,72 (у 

UC0101058). У решти форм були відмічені додатні. У реципрокних 

схрещуваннях (при використанні зразка як запилювача) від’ємні ефекти ЗКЗ 

були відмічені у 6 зразків: UC0101993, UC0101871, UC0102183, UC0100153, 

UC0100083 та UC0101006. 
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Таблиця 4.5 Загальна комбінаційна здатність зразків за ознакою тривалості 

вегетації (L), 2017 р. 

Вихідна форма 
♀ ♂ 

L Ефект L Ефект 

UC0102183 *К -1,45 Н -4,29 Н 

UC0101993 Ф -0,88 Н -4,96 Н 

UC0100362 Ф 0,48 В 2,10 В 

UC0101093 К 0,34 С 5,52 В 

UC0101871 К -1,04 Н -4,70 Н 

UC0100130 Ф 2,85 В 6,29 В 

UC0100083 К -0,78 Н -2,88 Н 

UC0100066 Ф 2,03 В 2,25 В 

UC0100153 К -1,33 Н -4,24 Н 

UC0101058 Ф -0,72 Н 1,72 В 

UC0101116 Д 2,12 В 3,25 В 

UC0101006 К -1,73 В -0,44 Н 

НІР0,05  0,44  0,38  
*К – короткоденний;  Ф – фотонейтральний; Д – довгоденний. 

 

Разом із тим скорочення вегетації (низькі варіанси ЗКЗ) зберігалися у 

зразків UC0102183, UC0101993, UC0101871, UC0100083, UC0100153 та 

UC0101006, що визначає ці зразки як перспективні для отримання 

вирівняного гібридного покоління за ознакою.  

Для фотонейтральних та довгоденної вихідних форм переважно були 

відмічені високі ефекти ЗКЗ при їх використанні як запилювача зі 

збільшенням тривалості вегетації. 

Водночас, за ознакою тривалості періоду «сходи-цвітіння» збереження 

низьких ефектів ЗКС було відмічене у батьківських форм UC0102183, 

UC0101871, UC0100083, UC0100153, UC0100066 та UC0100058. Загалом при 

використанні зразків як материнської форми від’ємні ефекти ЗКЗ були 

відмічені у семи: UC0100083, UC0101006, UC0101093, UC0102183, 

UC0101871, UC0101058, UC0100153 у діапазоні від -2,01 (у UC0100083) до -

0,05 (у UC0100153) [Додаток К]. 
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Аналіз у групах з різними фотохарактеристиками показав, що 

короткоденні форми переважно зберігали характеристики скоростиглості у 

реципрокних схрещуваннях. Зокрема, було відмічене збільшення від’ємного 

ефекту ЗКЗ у короткоденних зразків на 31–82%.  

Маса рослин. За показником маси рослин (Wp) загальний діапазон 

ефектів ЗКЗ змінювався від -10,46 до 13,4 для материнських форм та від -5,74 

до 7,83 для батьківських. Додатні ефекти ЗКЗ при використанні як 

материнської форми були відмічені у 5 зразків: UC0100130, UC0101006 та 

UC0102183 у діапазоні від 19,3 (у UC0101093) до 1,7 (у UC0100362). За 

реципрокних схрещувань додатні ефекти ЗКЗ були відмічені у UC0101093, 

UC0100130 та UC0102183 (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1 Загальна комбінаційна здатність зразків за ознакою маси 

рослин (Wp), 2017 р. 

 

Стабільним залишався показник максимального зменшення Wp у 

реципрокних схрещуваннях зразків: UC0101993, UC0101871, UC0100083, 

UC0100066, UC0100153 та UC0101058 (при істотно низьких ефектах ЗКЗ) за 

умов незначного коливання, що визначає їх селекційну перспективність за 

ознакою.  
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У групах за ознакою фотоперіодичності рівень ЗКЗ дещо відрізнявся 

від результатів схрещування за ознакою маси рослин. Так, короткоденні 

форми переважно характеризувалися зменшенням ознаки маси рослин як у 

прямих, так і в обернених схрещуваннях. Для фотонейтральних високі 

додатні значення були характерні переважно при їх використанні як 

материнської форми. Довгоденний зразок UC0101116 відзначився 

збільшенням маси рослини при використанні його як запилювача. 

 

4.2.2 Загальна комбінаційна здатність за ознаками генеративного 

розвитку 

Основною селекційною ознакою для сортів, орієнтованих як на 

традиційні, так і на специфічні умови вирощування, є продуктивність рослин 

(Wg). Особливістю літньо-осінньої вегетації є тренд до зниження 

середньодобових температур при проходженні рослинами фаз формування та 

наливу насіння. Це визначає необхідність орієнтації на генотипи з високою 

інтенсивністю ростових процесів у всі фази розвитку.  

Оцінювання ефектів ЗКЗ батьківських форм за комплексом ознак 

генеративного розвитку рослин було проведене за показниками 

продуктивності рослин, маси 1000 насінин та репродуктивного зусилля. 

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) (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.6 Загальна комбінаційна здатність зразків за ознакою 

продуктивності рослин (Wg), 2017 р. 

Вихідна форма 
♀ ♂ 

Wg Ефект Wg Ефект 

UC0102183 *К 0,06 В -0,30 Н 

UC0101993 Ф 0,12 В 0,03 В 

UC0100362 Ф 0,36 В -0,07 Н 

UC0101093 К -0,36 Н 0,01 С 

UC0101871 К 0,43 В 0,23 В 

UC0100130 Ф 1,09 В 0,88 В 

UC0100083 К -0,41 Н -0,66 Н 

UC0100066 Ф -0,38 Н 0,07 В 

UC0100153 К -0,62 Н -0,47 Н 

UC0101058 Ф 0,45 В 0,26 В 

UC0101116 Д -0,56 Н -0,06 Н 

UC0101006 К -0,16 Н 0,09 В 

НІР0,05  0,02  0,01  
*К – короткоденний;  Ф – фотонейтральний; Д – довгоденний. 

 

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 [Додаток Л.2]. За реакцією на тривалість дня 

короткоденні форми переважно характеризувалися збільшенням Wg у 

схрещуваннях з використанням зразка як материнської форми. Аналогічною 

тенденція була і для фотонейтральних зразків, тобто високий ефект ЗКЗ 

відмічався лише при використанні їх як материнської форми. Довгоденний 

зразок відзначився деяким збільшенням продуктивності при використанні 

його як запилювача. 

Додаткову інформацію щодо ефективності схрещування забезпечує 

використання показника репродуктивного зусилля (RE) [Додаток К]. Високі 

ефекти ЗКЗ за цією ознакою були відмічені у UC0101871 та UC0101058 (2,58 

та 3,05 відповідно). Варто зазначити, що за показником продуктивності 
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рослин (Wg) ці зразки також характеризувалися високими ефектами ЗКЗ. 

Загалом відмічалося переважання високих ефектів ЗКЗ за ознакою RE при 

використанні зразків як запилювача, а саме: UC0101871, UC0100130, 

UC0100066, UC0101058, UC0101006 (1,99; 0,60; 2,38; 2,20; 0,69 відповідно). 

Маса 1000 насінин. Важливим елементом структури врожаю гречки є 

маса 1000 насінин. Ця ознака є також одним із найважливіших технологічних 

показників продуктивності рослин, що характеризує крупність, виповненість, 

а також запас поживних речовин у насінні. 

За показником маси 1000 насінин (W1000) загальний діапазон ефектів 

ЗКЗ змінювався від -2,25 до 1,57 для материнських форм та від -1,44 до 1,02 

для батьківських. При використанні окремих генотипів як материнської 

форми додатні ефекти ЗКЗ були відмічені у 7 зразків: UC0102183, 

UC0100083, UC0100362, UC0100153, UC0101993, UC0100130 та UC0101093 

у діапазоні від 1,6 (у UC0102183) до 0,2 (у UC0101093).   

Додатні ефекти ЗКЗ у реципрокних схрещуваннях, збільшення ознаки 

були відмічені у 6 зразків UC0100153, UC0101006, UC0101993, UC0102183, 

UC0100083 та UC0100066 разом зі збереженням високих ефектів ЗКЗ, що 

визначає їх перспективними для ведення доборів за ознакою (рис. 4.2). 

 

 
 

Рис. 4.2 ЗКЗ зразків за ознакою маси 1000 насінин (W1000), 2017 р. 

 

У фотоперіодичних групах були відмічені приблизно однакові ефекти 

ЗКЗ за ознакою W1000 спостерігалися при їх використанні як материнської 
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форми, так і запилювача. У фотонейтральних спостерігалось переважання 

від’ємних та середніх ефектів ЗКЗ при їх використанні як запилювача. 

Довгоденний зразок UC0101116 відзначився суттєвим від’ємним ефектом 

ЗКЗ незалежно від схеми комбінації схрещування. 

 

4.2.3 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 (табл. 4.7, Додаток К). 

 

Таблиця 4.7 Оцінювання ЗКЗ за комплексом селекційних ознак, 2017 р. 

ЗРАЗОК L Wp Wg W1000 

UC0102183 *К 
♀ Н В В В 

♂ Н В Н В 

UC0101993 Ф 
♀ Н Н В В 

♂ Н Н В В 

UC0100362 Ф 
♀ В С В В 

♂ В Н Н Н 

UC0101093 К 
♀ С В Н В 

♂ В В С Н 

UC0101871 К 
♀ Н Н В Н 

♂ Н Н В Н 

UC0100130 Ф 
♀ В В В В 

♂ В В В Н 

UC0100083 К 
♀ Н Н Н В 

♂ Н Н Н В 

UC0100066 Ф 
♀ В Н Н Н 

♂ В Н В В 

UC0100153 К 
♀ Н Н Н В 

♂ Н Н Н В 

UC0101058 Ф 
♀ Н Н В Н 

♂ В Н В Н 

UC0101116 Д 
♀ В Н Н Н 

♂ В С Н Н 

UC0101006 К 
♀ В В Н Н 

♂ Н Н В В 

*К – короткоденний;  Ф – фотонейтральний; Д – довгоденний. 
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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) [Додаток К]. 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. Низькі ефекти 

ЗКЗ в усіх наведених вище зразків характерні були і для ознаки тривалості 

періоду «сходи-цвітіння» (Lfl) [Додаток К]. Виключенням став зразок 

UC0100130, який незважаючи на високі ефекти ознаки тривалості вегетації, 

був віднесений до перспективних як материнська форма та запилювач, 

оскільки загалом за тривалістю цих періодів зразок відповідав заданим 

критеріям моделі та відзначився високими ефектами ЗКЗ ознак 

продуктивності. 

Так, було визначено ряд особливостей для перспективних батьківських 

форм за ефектами ЗКЗ. Зразки UC0102183, UC0101083 та UC0100153 можна 

охарактеризувати як скоростиглі і здатні формувати крупні плоди; 

UC0101993 та UC0101006 як скоростиглі, крупноплідні з компактним 

габітусом; UC0101871 як скоростиглий продуктивний з високим 

репродуктивним зусиллям; UC0101058 як середньостиглий, продуктивний з 

компактним габітусом та високим репродуктивним зусиллям. 
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4.3 Специфічна комбінаційна здатність 

 

 

Специфічна комбінаційна здатність (СКЗ) визначає рівень гетерозису в 

кожній конкретній комбінації. Було проведене оцінювання специфічної 

комбінаційної здатності (СКЗ) вихідних форм гречки із використанням 

значень варіанс СКЗ. Низькі рівні варіанс СКЗ свідчать, що батьківська 

форма однаково передає контрольовану ознаку гібридам при схрещуванні її з 

іншими формами (адитивний характер успадкування ознаки, при якому 

ознака буде мати високий рівень успадкування у наступних поколіннях) 

[260]. Високі рівні варіанс свідчать про можливість виникнення у потомстві 

відносно кращих чи гірших комбінацій порівняно із визначеними за 

параметрами ЗКЗ. Таким чином, популяції, які здатні перевищувати середні 

значення варіанси СКЗ, є цінними як батьківські компоненти конкретних пар 

[257, 260]. 

Попереднім аналізом ЗКЗ було виявлено 7 батьківських форм, що 

відзначилися високими ефектами за основними селекційними ознаками як 

материнської форми та запилювача, а саме: UC0102183, UC0101871, 

UC0100153, UC0101006, UC0101993, UC0101058 та UC0100130 [Додаток М].  

З метою підвищення інформативності СКЗ перелік ознак було 

доповнений показником тривалості періоду «сходи-цвітіння» (Lfl), а 

натомість із комплексного оцінювання вилучений показник маси рослин 

(Wp), оскільки він є пластичним та високоваріабельним. Для визначення 

достовірностей ефектів СКЗ використовували середні значення варіанси. 

Достовірно високими значеннями були ті, що перевищували середні 

значення варіанси. 

Оцінювання варіанс СКЗ за ознаками тривалості періоду «сходи-

цвітіння» та тривалості вегетації проводилося зі зміною знака (табл. 4.8).  
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Таблиця 4.8. Ефекти СКЗ кращих комбінацій за комплексом ознак, 2017 р. 

КОМБІНАЦЯ  
Lfl  L  Wg W1000 

♀  ♂  ♀  ♂  ♀  ♂  ♀  ♂  

UC0102183    
 

 

х  UC0101993  Ф  11/16 2,99 0,25 1,34 2,58 -0,18 1,13 -2,55 -1,14 

х  UC0101093  К  49/16 -4,08 -4,17 -0,88 -4,90 0,25 -1,20 -1,71 4,06 

х  UC0101871  К  13/16 1,30 0,81 -2,50 3,32 0,19 0,52 0,28 5,72 

х  UC0101362  К  9/16 -3,70 0,77 -0,02 3,51 0,48 -1,47 0,26 -4,05 

х  UC0101006 К 60/16 0,20 -2,21 1,19 1,05 0,72 -0,21 -2,15 2,07 

UC0101993     

х  UC0102183  К  28/16  0,25 2,99 2,58 1,34 1,13 -0,18 -1,14 -2,55 

х  UC0100153  К  76/16  -1,49 -5,06 -4,54 2,29 -0,22 0,32 -0,77 -3,91 

х  UC0101058  Ф  17/16  -1,22 0,81 -0,15 1,32 1,90 -1,14 3,29 3,66 

UC0101871   
 

 

х  UC0102183  К  2/16 0,81 1,30 3,32 -2,50 0,52 0,19 5,72 0,28 

х  UC0100130  Ф  14/16 0,76 -4,45 6,03 -8,08 -0,36 1,22 0,03 2,91 

х  UC0101058  Ф  67/16 -1,66 0,12 -0,40 3,48 0,37 0,58 -1,18 -1,13 

UC0101058     

х  UC0101993  Ф  19/16  0,81 -1,22 1,32 -0,15 -1,14 1,90 3,66 3,29 

х  UC0100066  Ф  167/16  0,50 2,55 0,42 -2,35 0,46 0,32 0,14 0,21 

х  UC0100153  К  168/16  -0,28 0,12 3,77 -0,87 0,26 -1,08 1,84 1,23 

х  UC0101006  К  172/16  0,02 -1,68 1,18 1,33 0,79 0,69 2,42 -1,29 

х  UC0101871 К 164/16 0,12 -1,66 3,48 -0,40 0,58 0,37 -1,13 -1,18 

UC0100153   
 

 

х  UC0101093  К  43/16 1,87 3,09 -5,93 -2,02 1,86 -0,35 0,40 2,38 

х  UC0100130  Ф  153/16 -2,46 -3,85 0,56 5,21 -0,18 0,26 -0,10 1,89 

UC0101006   
 

 

х  UC0102183  К  210/16 -2,21 0,20 1,05 1,19 -0,21 0,72 2,07 -2,15 

х  UC0100130  Ф  214/16 2,74 2,45 -2,24 -5,39 0,12 -0,32 -1,11 1,67 

х  UC0101058  Ф  209/16 -1,68 0,02 1,33 1,18 0,69 0,79 -1,29 2,42 

UC0100130    
 

 

х  UC0101093  К  116/16  0,17 -0,21 -7,46 -2,2 -0,22 0,53 2,17 1,57 

х  UC0101871  К  58/16  -4,45 0,76 -8,08 6,03 1,22 -0,36 2,91 0,03 

х  UC0101993 Ф 114/16 0,24 0,20 -7,24 -5,72 0,18 -0,06 -0,73 -0,18 

* Курсив - статистично достовірні значення СКЗ, що перевищували середні значення 

варіанси 

 

У результаті аналізу констант СКЗ у розрізі кожного блока комбінацій 

схрещування були визначені оптимальні пари, здатні забезпечувати 

поєднання успадкування важливих селекційних ознак тривалості періоду 
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«сходи-цвітіння» або тривалості вегетації водночас з високим рівнем 

продуктивності, маси 1000 насінин та репродуктивного зусилля у комплексі 

[Додаток Н]. 

Суттєвий рівень варіанс СКЗ за поєднанням чотирьох ознак 

забезпечувала комбінація UC0101871 х UC0100130. Зокрема, ознак 

продуктивності рослин (Wg), 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);  

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

3,70 відповідно);  

- 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);  

- Lfl та W1000 – комбінації UC0100153 х UC0100130 (-2,46 та 1,89); 

- Lfl та RE – комбінації UC0101871 х UC0101058 (-1,66 та 4,50), 

UC0100130 х UC0100153 (-3,85 та 4,15);  
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- L та W1000 – комбінації UC0101993 х UC0101058 (-0,87 та 1,23); 

- 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 реципрокна комбінація забезпечувала суттєвий 

рівень СКЗ лише за однією ознакою). 

За поодинокими ознаками суттєвий рівень варіанс СКЗ забезпечували 

комбінації:  

- Lfl – UC0101058 х UC0101006 (0,69), UC0102183 х UC0101006 (-2,21), 

UC0100153 х UC0101993 (-5,06), UC0101093 х UC0102183 (-4,08); 

- L – UC0100130 х UC0101993 (-5,72), UC0101006 х UC0100130 (-5,39, 

реципрок UC0100130 х UC0101006 – -2,24);  

- Wg – UC0101871 х UC0101058 (0,58), UC0102183 х UC0101006 (0,72); 

- W1000 – UC0100153 х UC0101058 (1,84), UC0101993 х UC0101058 (3,66), 

UC0101093 х UC0100130 (1,57; реципрок UC0100130 х UC0101093 – 

2,17), UC0100153 х UC0101093 (2,38), UC0101006 х UC0102183 (2,07); 

- RE – UC0101993 х UC0102183 (-1,51). 

У результаті вивчення колекційних зразків гречки звичайної були 

виділені цінні джерела з високим рівнем адаптованості до умов повторних 

посівів (літньо-осінньої вегетації) у зоні північно-східного Лісостепу, за 

участю яких була створена переважна кількість селекційних номерів: 

- зразки з переважанням ознак короткоденності: UC0102183, UC0100153, 

UC01001871, UC0101093, UC0101006; 

- зразки з переважанням ознак фотонейтральності: UC0101993, 

UC0100362, UC0100130, UC0100066 та UC0101058. 

Цінні джерела, що характеризувалися комплексом ознак адаптованості, 

а саме 9/16, 11/16 та 43/16, були передані до НЦГРРУ для реєстрації зразків 

генофонду рослин в Україні. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. У результаті аналізу ступеня фенотипового домінування F1 у 8 

варіантах комбінацій за параметрами вегетативного та генеративного 

розвитку були визначені схеми схрещувань, які переважно забезпечували 

отримання характеристик скоростиглості та продуктивності рослин в умовах 

повторних посівів. 

2. Виявлені характери успадкування ознак тривалості періоду «сходи-

цвітіння», загальної тривалості вегетації, маси рослин, продуктивності, маси 

1000 насінин та репродуктивного зусилля у межах представлених схем 

схрещувань. Зокрема, був виявлений різний характер успадкування ознак в 

залежності від схеми схрещування різних за фотоперіод-реакцією зразків. В 

більшості схем ознака тривалості періоду «сходи-цвітіння» успадковувалася 

за проміжним типом, як і ознака тривалості вегетації та маси рослин. Ознаки 

продуктивності рослин, маси 1000 насінин та репродуктивного зусилля 

успадковувалися за типом наддомінування (гетерозису).  

3. У результаті визначення ефектів загальної комбінаційної здатності 

вихідного матеріалу та оцінювання отриманих ефектів селекційних ознак 

були виділені перспективні вихідні форми як материнська та запилювач: 

UC0102183, UC0101993, UC0101871, UC0100153, UC0101058, UC0101006 та 

UC0100130. Серед представлених 4 зразки із ознаками короткоденності та 3 – 

фотонейтральності. 

4. Визначено ряд особливостей для перспективних батьківських форм 

за ефектами ЗКЗ: UC0102183 та UC0100153 – скоростиглі та здатні 

формувати крупні плоди; UC0101993 та UC0101006 – скоростиглі, 

крупноплідні з компактним габітусом; зразок UC0101871 – скоростиглий 

продуктивний з високим репродуктивним зусиллям; зразок UC0101058 – 

середньостиглий, продуктивний з компактним габітусом та високим рівнем 

репродуктивного зусилля. 
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5. Визначені високі значення варіанс СКЗ у межах конкретних 

комбінацій стали підставою для визначення селекційної цінності як самих 

комбінацій, так і батьківських форм, задіяних у схрещування. 

6. У результаті аналізу констант СКЗ були визначені кращі пари для 

окремих вихідних форм, у розрізі кожного блока комбінацій схрещування, 

здатні забезпечувати поєднання успадкування важливих селекційних ознак 

тривалості періоду «сходи-цвітіння» або тривалості вегетації водночас з 

високим рівнем продуктивності рослин, маси 1000 насінин та 

репродуктивного зусилля у комплексі. Такими парами були визначені для 

вихідної форми UC0102183: UC0101871, UC0101993 та UC0101006; для 

UC0101871: UC0102183, UC0100130 та UC0101058; для UC0100153: 

UC0101093 та UC0100130; для UC0101006: UC0101058 та UC0100130; для 

UC0101993: UC0102183 та UC0101058; для UC0100130: UC0101871.  

Результати розділу висвітлені у працях [251, 252]. 
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РОЗДІЛ 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВНИХ НОМЕРІВ ТА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ У ПОВТОРНИХ ПОСІВАХ 

 

5.1 Оцінювання вегетативного та генеративного розвитку рослин 

 

Ріст і розвиток гречки в умовах літньо-осінньої вегетації 

характеризується специфічними умовами температурного режиму, розподілу 

опадів і тривалості світлового дня. Першочерговою умовою розвитку рослин 

у повторних посівах є завершення вегетації (для гречки – настання 

господарської стиглості) до початку переходу середньодобової температури 

через 15оС у бік зниження, що визначає оптимальну тривалість вегетації 

(період від сходів до технологічної стиглості) на рівні до 75 діб [265].  

Оцінку тривалості вегетації селекційних номерів проводили за 

показниками тривалості міжфазних періодів «сходи-цвітіння» та «сходи-

господарська стиглість» (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 Результати випробування перспективних селекційних номерів за 

показниками тривалості вегетації (2017-2018 рр.) 

Селекційний 

номер 

Тривалість  

періоду «сходи-цвітіння», 

діб 

Тривалість періоду «сходи-

технологічна стиглість», 

діб 

Lfl (+/-) st L (+/-) st 

Українка (st) 31  74  

9/16 21 -10,5 70 -4 

11/16 27 -4,5 72 -2 

14/16 27 -4 76 1,5 

43/16 25 -6 72 -2 

49/16 22 -9 76 1,5 

НІР0,05  4,5  1,5 

 

У середньому для досліду сорт-стандарт Українка мав такі показники: 

тривалість періоду «сходи-цвітіння» - 31 доба, тривалість періоду «сходи-
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технологічна стиглість» - 74 доби. Залежно від умов року значення сорту-

стандарту склали: 32 та 75 діб ( у 2017), 30 та 73 доби (у 2018), відповідно. 

За показником тривалість періоду «сходи-цвітіння» селекційні номери 

ранжувалися в такому порядку (від меншого значення до більшого): 9/16, 

49/16, 43/16, 11/16 та 14/16 із середніми значеннями: 21, 22, 25, 27 та 27 діб, 

відповідно.  

Ранжування селекційних номерів за ознакою тривалості періоду 

«сходи-господарська стиглість» відбулося у дещо іншому порядку: 9/16, 

11/16, 43/16, 14/16, 49/16 зі значеннями: 70, 72, 72, 76, 76 діб, відповідно. 

Відмінність у ранжуванні пояснюється різною швидкістю проходження фази 

цвітіння у номерів, що може бути обумовлене особливостями ростових 

процесів та архітектонікою рослин.  

Так, при середньому значенні тривалості періоду «сходи-технологічна 

стиглість» 73 доби, більш перспективними номерами були: 9/16, 11/16 та 

43/16, у яких тривалість вегетації не перевищувала 75 діб. По відношенню до 

сорту-стандарту Українка ці номери характеризувалися коротшим періодом 

«сходи-господарська стиглість», в той час, як у номерів 14/16 та 49/16 

відбувалося його несуттєве збільшення при значенні НІР 1,5. Коливання 

показника за роки досліджень становили 65-75; 72-72; 66-78 та 73-78; 75-75 

діб, відповідно.  

За період конкурсного випробування усі номери мали меншу 

тривалість вегетації. Статистично короткий період вегетації мали зразки 9/16, 

11/16, 43/16 та 49/16 при значенні НІР на рівні 4,5. 

Суттєвим одночасним скороченням періоду «сходи-цвітіння» та 

«сходи-господарська стиглість» характеризувались номери 9/16 та 43/16, в 

той час, як інші номери мали дещо іншу тенденцію зменшення/збільшення 

тривалості вегетації за рахунок інших біологічних процесів. 

Важливу роль у динаміці міжфазних періодів вегетації та значеннях 

показника цільової ознаки (продуктивності рослин) відіграє вегетативний 
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розвиток рослин. Оцінка номерів проводилася за параметрами: висоти 

рослин, їх маси та площі листкової поверхні (табл. 5.2).  

 

Таблиця 5.2 Результати випробування перспективних селекційних номерів за 

показниками вегетативного розвитку (2017-2018 рр.) 

Селекційний 

номер 

Висота 

рослини, см 
Маса рослини, г 

Площа листкової 

поверхні, см2 

Н (+/-) st Wp (+/-) st SL (+/-) st 

Українка (st) 123,4  39,4  258  

9/16 119,1 -4,3 33,0 -6,4 374,7 116,7 

11/16 99,5 -23,9 21,0 -18,4 315,3 57,3 

14/16 130,4 6,9 39,5 0,1 464,4 206,4 

43/16 112,8 -10,6 22,7 -16,7 346,4 88,4 

49/16 116,4 -7,0 31,7 -7,7 212,9 -45,1 

НІР0,05  5,4  5,0  48,2 

 

Так, у середньому для досліду сорт-стандарт Українка мав такі 

показники вегетативного розвитку: висоти – 123,4 см, маси рослини – 39,4 г 

та площі листкової поверхні – 258 см2. Залежно від умов року значення 

сорту-стандарту склали: 134,3 см; 40,6 г та 293,7 см2 ( у 2017) та 112,5 см; 

38,2 г та 222,3 см2 (у 2018), відповідно. 

За показником висоти рослин селекційні номери ранжувалися в такому 

порядку (від меншого значення до більшого): 11/16, 43/16, 49/16, 9/16 та 

14/16 зі значеннями: 99,5; 112,8; 116,4; 119,1 та 130,4 см, відповідно. 

Аналогічним чином відбулося ранжування номерів за ознакою маси рослини 

зі значеннями: 21,0; 22,7; 31,7; 33,0 та 39,5 г.  

Ранжування селекційних номерів за ознакою площі листкової поверхні 

відбулося у дещо іншому порядку, а саме: 49/16, 11/16, 43/16, 9/16, 14/16 зі 

значеннями: 212,9; 315,3; 315,3; 346,4 та 374,7 см2, відповідно. Відмінність у 

ранжуванні пояснюється особливостями ростових процесів та архітектоніки 

рослин.  

При середньому, за роки випробувань, значенні висоти рослин 

селекційних номерів 115,6 см, найвищими були рослини селекційного зразка 
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14/16 (125-132), найнижчими – у 11/16 (95-104 см). По відношенню до сорт-

стандарту Українка найбільші відхилення мали номери 11/16 та 43/16 на 

рівні -23,9 та -10,6 відповідно. Позитивним значенням відхилення 

відзначився лише номер 14/13, що мав тенденцію до розвитку вегетативної 

маси в умовах повторного посіву за рахунок росту стебла. Незначним 

відхиленням від стандарту характеризувався номер 9/16 (-4,3) при значенні 

НІР на рівні 5,4. 

Схожа тенденція спостерігалась за масою рослин. Переважно 

відхилення від сорту-стандарту були негативного характеру. При рівні НІР 

5,0 суттєві відхилення мали номери 9/16, 11/16, 43/16 та 49/16 при 

абсолютних значеннях показника 33,0; 21,0; 22,7 та 31,7 відповідно.  

Щодо площі листкової поверхні, в середньому показник мав значення 

на рівні 342,7 см2. Слід зазначити, що більшість номерів відзначились 

збільшенням цього показника у порівнянні із сортом-стандартом Українка. 

Тим не менш, неоднорідною була частка листкової поверхні у формуванні 

загальної маси рослин. Найкраще ця тенденція була відображена 

архітектонікою рослин номеру 49/16, де при висоті рослин 116,4 та масі на 

рівні 31,7 г площа листкової поверхні складала лише 212,9 см2, в той час, як у 

номеру 9/16 з подібною архітектонікою цей показник був на рівні 374,7 см2. 

Слід зазначити, негативний характер відхилення показника у номеру 49/13 на 

рівні -45,1. Решта зразків характеризувалася значимими відхиленнями 

позитивного характеру від сорту-стандарту при значенні НІР 48,2, що 

свідчить про різний характер розвитку вегетативних формувань у 

представлених генотипів. 

Маса 1000 насінин є одним з найважливіших технологічних показників 

продуктивності рослин, що регламентуються державними стандартами 

наряду із чистотою насіння, вологістю, схожістю, життєздатністю і тд. Ця 

ознака характеризує крупність, виповненість, а також запас поживних 

речовин у насінні [61, 85], рисунок 5.1. 
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Рис. 5.1 Результати випробування перспективних селекційних номерів за 

показником маси 1000 насінин (2017-2018 рр.) 

 

Так, у середньому для досліду маса 100 насінин у сорту-стандарту 

Українки становила 26,9 г. Залежно від умов року значення сорту-стандарту 

склали: 30,3 г (у 2017) та 23,5 г (у 2018). Значення показника НІР 0,05 у ці роки 

складало 1,3 та 1,5 г відповідно. Ранжування селекційних номерів за 

показником маси 1000 насінин  відбувалося в такому порядку: 43/16, 49/16, 

14/16, 11/16, 9/16 зі значеннями: 32,2; 28,9; 26,8; 25,6 та 24,9 г.  

Слід відмітити, що не всі номери відзначилися позитивними 

відхиленнями від сорту-стандарту за показником. В абсолютних значеннях у 

середньому за номерами показник складав 27,7 г. Суттєвими позитивними 

відхиленнями характеризувалися номери 43/16 на рівні 5,3 та 49/16 (2,0 

відповідно). Суттєвими негативними відхиленнями – номери 9/16 та 11/16. 

Відмінність номера 14/16 за масою 1000 насінин від стандарту була 

незначною.  

Так, перспективними номерами за генеративними ознаками були 

визначені: 14/16, 49/16, 11/16 та 43/16, де рівень продуктивності з однієї 

рослини складав не менше 2,5 г, а маса 1000 насінин при цьому була на рівні 

не менше 25 г. Слід зазначити наявність високої (більше 2,5 г/рослину) 

продуктивності у всіх представлених селекційних номерів, що обумовило їх 
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добір як найбільш перспективних для подальшого розмноження та 

тестування.  

Основною селекційною ознакою є продуктивність, що безпосередньо 

визначає господарську цінність сортів. У виробничому відношенні 

продуктивність характеризується, як здатність рослин до формування 

повноцінних плодів у визначених технологією вирощування діапазонах 

густоти посіву. 

Крім дослідження селекційного матеріалу за елементами структури 

продуктивності у контрольному розсаднику також визначались індексні 

ознаки продуктивності рослин, які є індикаторами для виявлення генотипів із 

найбільш раціональним співвідношенням вегетативної та генеративної маси 

рослин гречки. Оцінка номерів за непрямими ознаками була проведена з 

метою добору рослин з ефективним перерозподілом асимілятів на користь 

плодоутворення навіть у стресових умовах довкілля. Такими ознаками були: 

репродуктивне зусилля та індекс насіннєвої атракції у розумінні цього 

поняття вираженого співвідношенням кількості щуплого насіння до кількості 

виповненого (табл. 5.3). 

 

 Таблиця 5.3 Результати випробування перспективних селекційних номерів за 

індексними показниками генеративного розвитку (2017-2018 рр.) 

Селекційний 

номер 

Продуктивність, 

г/рослину 

Репродуктивне 

зусилля 

Індекс насіннєвої 

Атракції 

Wg (+/-) st RE2 (+/-) st AI (+/-) st 

Українка (st) 2,95  9,88  1,18  

9/16 4,32 1,4 13,1 3,2 0,9 -0,24 

11/16 3,33 0,4 15,8 6,0 1,4 0,19 

14/16 4,22 1,3 10,8 0,9 1,1 -0,07 

43/16 2,96 0,0 13,0 3,1 0,5 -0,66 

49/16 3,71 0,8 17,5 7,6 1,2 0,01 

НІР0,05  0,33  1,2  0,08 

 

Так, у середньому для досліду сорт-стандарт Українка мав такі 

показники генеративного розвитку: продуктивності рослин – 2,95 г/рослину, 
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репродуктивного зусилля – 9,88% та індексу насіннєвої атракції – 1,18. 

Залежно від умов року значення сорту-стандарту склали: 3,13 г, 7,7% та 1,2 ( 

у 2017),  2,77 г, 12,0 % та 1,13 (у 2018), відповідно. 

За показником продуктивності рослин на відміну від маси 1000 насінин 

ранжування селекційних номерів було дещо строкатим, у такому порядку 

(від більшого значення до меншого): 9/16, 14/16, 49/16, 11/16 та 43/16 зі 

значеннями: 4,32; 4,22; 3,71; 3,33 та 2,96 г/рослину, відповідно. Така 

відмінність вказує на різну крупність плодів у номерів, а також на 

особливості формування їх кількості. Враховуючи величину НІР 0,33 

статистично вищі показники продуктивності мали номери 9/16 та 14/16.  

При середньому, за роки випробувань, значенні продуктивності 3,7 

г/рослину найбільшою продуктивністю характеризувався номер 9/16 на рівні 

4,32 г/рослину, найнижчою – номер 43/16 (2,96 відповідно). Важливим є те, 

що всі номери характеризувалися позитивним характером відхилення від 

сорту-стандарту Українка. Значимими відхиленнями від стандарту 

відзначилися номери: 9/16, 11/16, 14/16 та 49/16 при значенні НІР 0,33. 

Ранжування селекційних номерів за ознакою репродуктивного зусилля 

відбулося у дещо іншому порядку, а саме: 49/16, 11/16, 9/16, 43/16, 14/16 зі 

значеннями: 17,5; 15,8; 13,1; 13,0 та 10,8%, відповідно. Відмінність у 

ранжуванні пояснюється відмінностями зав’язування та формування плодів у 

номерів. За індексом атракції ранжування номерів (від меншого до більшого) 

було таким чином: 43/16, 9/16, 14/16, 49/16 та 11/16 зі значеннями: 0,5; 0,9; 

1,1; 1,2 та 1,4, відповідно. Так, при середньому значенні індексу атракції 1,0, 

перспективними номерами були: 43/16 та 9/16, де показник ознаки не 

перевищував 1. За показником репродуктивного зусилля найбільш 

перспективними були номери 49/16 та 11/16, де значення було на рівні 

більше 15% при середньому 14%.  

Задовільні значення індексу насіннєвої атракції (AI ≤ 1) мали номери: 

9/16 та 43/16. Значними відхиленнями від сорту-стандарту Українка при 

значенні НІР 0,08 характеризувалися номери: 9/16, 11/16 та 43/16. 
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Заключним етапом аналізу представлених селекційних номерів було 

оцінювання за параметрами урожайності в умовах повторного посіву. 

Оцінювання урожайності представлені у таблиці 5.4. 

 

Таблиця 5.4 Середні показники урожайності селекційних номерів гречки в 

умовах повторного посіву (2017-2018 рр.) 

Селекційний 

номер 
Походження 

Урожайність* 

т/га + до st 

Українка (st) 0,65 
 

9/16 UC0100362 х UC0101093 1,05 0,4 

11/16 UC0102183 х UC0101993 0,97 0,32 

14/16 UC0101871 х UC0100130 0,7 0,05 

43/16 UC0101093 х UC0100153 0,76 0,11 

49/16 UC0100083 х UC0100066 0,82 0,17 

НІР0,05 2017 0,03 
 

НІР0,05 2018 0,05 
 

* Розрахунково у перерахунку із ділянки 4,05 м2 

 

Урожайність становила, відповідно за номерами: 9/16, 11/16, 14/16, 

43/16 та 49/16: 1,05, 0,97, 0,70, 0,76 та 0,82 т/га, що в середньому складало 

0,86 т/га. 

Загалом із 10 представлених ознак, за якими проводився детальний 

аналіз кращих селекційних номерів, за 7 з них виявлені найбільш 

перспективні для залучення у подальший селекційний процес метою 

створення сортів інтенсивного типу для умов повторних посівів, а саме: 9/16, 

11/16 та 43/16. 

 

5.2 Характеристика створених селекційних номерів 

 

Характеристика отримана на основі проведених вимірів та обліків 

згідно методики широкого уніфікованого класифікатору роду гречки 

(Fagopyrum Mill.) [181]. 
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Селекційний номер 9/16 створений методом гібридизації з подальшим 

індивідуальним добором за комплексом ознак адаптованості до умов 

повторних посівів (продуктивність, тривалість вегетації, дружність 

дозрівання насіння, маса 1000, плівчастість, придатність до механізованого 

збирання) з гібридної популяції від схрещування зразків UC0100362 (Мінська 

обл., Республіка Білорусь) та UC0101093 (Орловська обл., Російська 

Федерація), таблиця 5.5. 

 

Таблиця 5.5 Ідентифікаційні ознаки селекційного номера 9/16 

Господарсько-цінні властивості 

Рівень вираженості ознак, 2017-2018 

стандарту 

Українка* 

зразка 

9/16* 

вихідні форми** 

♀ зразок 

UC0100362  

♂ зразок 

UC0101093  

Урожайність та її елементи: 

Урожайність (г/м2) 239 361 192 459 

Продуктивність рослини (г/рослину) 2,95 4,32 2,2 5,1 

Кількість зерен на рослині (шт.) 115 170 89 176 

Вегетаційний період (діб) 74,5 70 75 80 

Висота рослини (см) 123,4 119 107 106 

Висота прикріплення нижнього 

суцвіття (см) 
24,3 22,6 22,1 21,5 

Висота прикріплення нижньої гілки 

(см) 
20,1 19,7 20,2 19,5 

Якість (біохімічний склад та технологічні характеристики) 

Маса 1000 зерен (г) 26,9 25 22,3 28,8 

Плівчастість (%) 20,9 21,2 21,2 21,0 

Вирівняність (%) 76,1 76,8 77 77 

*Середнє за 2017-2018 рр. ; ** Середнє за 2015-2017 рр. 

 

Ідентифікаційні ознаки. Різновидність – алята. Диплоїдний. Морфотип 

– індетермінантний. Короткоденний з високою в умовах літньо-осінньої 

вегетації урожайністю та продуктивністю рослини. Рослина за габітусом 

слабкорозлогого типу, довжина стебла – середня (115-125 см), гіллястість 

сильна (5-6), терміни настання цвітіння (19-22 доби) та достигання (65-75 

діб). Висота головного пагона знаходиться вище рівня гілок. Пагін має 

середню кількість вузлів у зоні галуження. Висота прикріплення нижньої 

гілки – висока (бал 7), висота прикріплення нижнього суцвіття – низька (бал 

3), кількість міжвузлів – середня (5), форма листкової пластинки – 
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серцеподібна (4), поверхня листків гладка. Термінальне суцвіття на 

головному пагоні – щиток середнього розміру (бал 5), має не більше 4 китиць 

середньої довжини. Бічні суцвіття – китиці. Квітки гетероморфні білого 

забарвлення, середнього розміру, колір пиляків – блідо-червоний. 

Нектаропродуктивність середня. Плід видовжений, середньої ширини із 

середніми крилами. Форма граней плоду – плоскі, верхівки – гострі із 

середнім ступенем вираження основи. Скоростиглий. 

Технологічні властивості. Середнє значення розрахункової 

урожайності номеру за роки випробування в умовах повторного посіву – 4,32 

т/га, фактичної – 1,0. Високий бал стійкості до вилягання та осипання плодів 

(9). Висока дружність достигання. 

Селекційний номер 11/16 створений методом гібридизації з 

подальшим індивідуальним добором за комплексом ознак адаптованості до 

умов повторних посівів (продуктивність, тривалість вегетації, одночасність 

дозрівання насіння, маса 1000 насіння, плівчастість, придатність до 

механізованого збирання) з гібридної популяції від схрещування зразків 

UC0102183 (Російська Федерація) та UC0101993 (с. Сад, Сумська обл., 

Україна) (табл. 5.6). 

 

Таблиця 5.6 Ідентифікаційні ознаки селекційного номера 11/16 

Господарсько-цінні властивості 

Рівень вираженості ознак, 2017-2018 

стандарту 

Українка* 

Зразка 

11/16* 

вихідні форми** 

♀ Зразок 

UC0102183 

♂ Сорт 

Ярославна 

Урожайність та її елементи:  

Урожайність (г/м2) 239 300 229 214 

Продуктивність рослини (г/рослину) 2,95 3,33 2,83 2,64 

Кількість зерен на рослині (шт.) 115 130 79,2 110,1 

Вегетаційний період (діб) 74,5 72 73,5 70 

Висота рослини (см) 123,4 100 100 86 

Висота прикріплення нижнього суцвіття (см) 24,3 23,3 30,6 20 

Висота прикріплення нижньої гілки (см) 20,1 21,8 24 18 

Якість (біохімічний склад та технологічні характеристики) 

Маса 1000 зерен (г) 26,9 26 27,1 24,4 

Плівчастість (%) 20,9 21,2 20,5 24,0 

Вирівняність (%) 76,1 76,6 77,5 72,3 

*Середнє за 2017-2018 рр. ; ** Середнє за 2015-2017 рр. 
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Ідентифікаційні ознаки. Різновидність – алята. Диплоїдний. Морфотип 

– індетермінантний. Короткоденний з високою в умовах літньо-осінньої 

вегетації урожайністю та продуктивністю рослини. Рослина за габітусом 

слабкорозлогого типу, довжина стебла – мала (95-105 см), гіллястість середня 

(3-4), терміни настання цвітіння (24-29 діб) та достигання (72 доби). Висота 

головного пагона знаходиться вище рівня гілок. Пагін має середню кількість 

вузлів у зоні галуження. Висота прикріплення нижньої гілки прикріплення 

нижньої гілки – дуже висока (бал 9), висота прикріплення нижнього суцвіття 

– низька (бал 3), кількість міживузлів – мала (3), форма листкової пластинки 

– серцеподібна (4), поверхня листків гладка. Термінальне суцвіття на 

головному пагоні – щиток середнього розміру (бал 5), бічні суцвіття – китиці. 

Квітки гетероморфні білого забарвлення, середнього розміру, колір пиляків – 

блідо-червоний. Нектаропродуктивність середня. Плід округлий, середньої 

ширини із середніми крилами. Форма граней плоду – випуклі, верхівки – 

гострі із середнім ступенем вираження основи. Скоростиглий. 

Технологічні властивості. Середнє значення розрахункової 

урожайності номеру за роки випробування в умовах повторного посіву – 3,3 

т/га, фактичної – 0,93 т/га. Характеризується високою стійкістю до вилягання 

та осипання плодів (9). Висока дружність достигання. 

Селекційний номер 14/16 створений методом гібридизації з 

подальшим індивідуальним добором за комплексом ознак адаптованості до 

умов повторних посівів (продуктивність, тривалість вегетації, одночасність 

дозрівання насіння, маса 1000, плівчастість, придатність до механізованого 

збирання) з гібридної популяції від схрещування зразків UC0101871, 

Республіка Бурятія, РФ) та UC0100130 (Приморський край, РФ), таблиця 5.7. 

Ідентифікаційні ознаки. Різновидність – алята. Диплоїдний. Морфотип 

– індетермінантний. Короткоденний з високою в умовах літньо-осінньої 

вегетації урожайністю та продуктивністю рослини. Рослина за габітусом 

слабкорозлогого типу, довжина стебла – велика (128-132 см), гіллястість 

середня (3-4), терміни настання цвітіння (25-29 діб) та достигання (73-78 діб). 
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Висота головного пагона знаходиться вище рівня гілок. Пагін має середню 

кількість вузлів у зоні галуження. 

 

Таблиця 5.7 Ідентифікаційні ознаки селекційного номера 14/16 

Господарсько-цінні властивості 

Рівень вираженості ознак, 2017-2018 

стандарту 

Українка* 

Зразка 

14/16* 

вихідні форми** 

♀ Зразок 

UC0101871 

♂ Зразок 

UC0100130 

Урожайність та її елементи:  

Урожайність (г/м2) 239 372 229 214 

Продуктивність рослини (г/рослину) 2,95 3,98 2,83 2,64 

Кількість зерен на рослині (шт.) 115 174 79,2 110,1 

Вегетаційний період (діб) 74,5 74 73,5 70 

Висота рослини (см) 123,4 130 100 86 

Висота прикріплення нижнього суцвіття 

(см) 
24,3 21,3 30,6 20 

Висота прикріплення нижньої гілки (см) 20,1 20,8 24 18 

Якість (біохімічний склад та технологічні характеристики) 

Маса 1000 зерен (г) 26,9 27 27,1 24,4 

Плівчастість (%) 20,9 20,8 20,5 24,0 

Вирівняність (%) 76,1 72,6 77,5 72,3 

*Середнє за 2017-2018 рр. ; ** Середнє за 2015-2017 рр. 

 

Висота прикріплення нижньої гілки – середня (бал 5), висота 

прикріплення нижнього суцвіття - низька (бал 3), кількість міжвузлів – 

середня (5), форма листкової пластинки – серцеподібна (4), поверхня листків 

гладка. Термінальне суцвіття на головному пагоні – напівзонтик середнього 

розміру (бал 5), бічні суцвіття – щитки. Квітки гетероморфні світло-рожевого 

забарвлення, середнього розміру, колір пиляків – блідо-червоний. 

Нектаропродуктивність середня. Плід звичайний, середньої ширини із 

середніми крилами. Форма граней плоду – плоскі, верхівки – тупі із середнім 

ступенем вираження основи. Середньостиглий. 

Технологічні властивості. Середнє значення розрахункової 

урожайностіномеру за роки випробування в умовах повторного посіву – 4,2 

т/га, фактичної – 0,67. Характеризується високим балом стійкості до 

вилягання (9) та дружністю достигання. 

Селекційний номер 43/16 створений методом гібридизації з 

подальшим індивідуальним добором за комплексом ознак адаптованості до 
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умов повторних посівів (продуктивність, тривалість вегетації, одночасність 

дозрівання насіння, маса 1000, плівчастість, придатність до механізованого 

збирання) з гібридної популяції від схрещування зразків UC0101093, 

Російська Федерація) та UC0100153 (Полтава, Україна), таблиця 5.8. 

 

Таблиця 5.8 Ідентифікаційні ознаки селекційного номера 43/16. 

Господарсько-цінні властивості 

Рівень вираженості ознак, 2017-2018 

стандарту 

Українка** 

зразка 

43/16* 

вихідні форми** 

♀Зразок 

UC0101093  

♂ Зразок 

UC0100153 

Урожайність та її елементи :  

Урожайність (г/м2) 239 291 312,2 216 

Продуктивність рослини (г/рослина) 2,95 2,96 3,85 2,66 

Кількість зерен на рослині (шт.) 115 90 138 109,6 

Вегетаційний період (діб) 74,5 72 78 75 

Висота рослини (см) 123,4 113 105,8 118,8 

Висота прикріплення нижнього суцвіття 

(см) 
24,3 24,8 25,6 22,1 

Висота прикріплення нижньої гілки (см) 20,1 22 22 20,2 

Якість (біохімічний склад та технологічні характеристики) 

Маса 1000 зерен (г) 26,9 32,2 27,9 24,5 

Плівчастість (%) 20,9 21,7 21 21,6 

Вирівняність (%) 76,1 77,3 77 72,3 

*Середнє за 2017-2018 рр. ; ** Середнє за 2015-2017 рр. 

 

Ідентифікаційні ознаки. Різновидність – алята. Диплоїдний. Морфотип 

– індетермінантний. Короткоденний з високою в умовах літньо-осінньої 

вегетації урожайністю та продуктивністю рослини. Рослина за габітусом 

слабкорозлогого типу, довжина стебла – середня (110-115 см), із середньою 

кількістю гілок (3-4), терміни настання цвітіння (25 діб) та достигання (66-78 

діб). Висота головного пагона знаходиться вище рівня гілок. Пагін має 

середню кількість вузлів у зоні галуження. Висота прикріплення нижньої 

гілки – дуже висока (бал 9), висота прикріплення нижнього суцвіття –низька 

(бал 3), кількість міжвузлів – середня (5), форма листкової пластинки – 

серцеподібна (4), поверхня листків гладка. Термінальне суцвіття на 

головному пагоні – щиток середнього розміру (бал 5), має більше трьох 

китиць середньої довжини. Бічні суцвіття – китиці. Квітки гетероморфні 

білого забарвлення, середнього розміру, колір пиляків – блідо-червоний. 
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Нектаропродуктивність середня. Плід звичайний, середньої ширини із 

середніми крилами. Форма граней плоду – плоскі, верхівки – гострі із 

середнім ступенем вираження основи. Середньостиглий. 

Технологічні властивості. Середнє значення розрахункової 

урожайностіномеру за роки випробування в умовах повторного посіву – 2,96 

т/га, фактичної – 0,72. Характеризується високою стійкістю до осипання (9) 

та дружністю достигання. 

Селекційний номер 49/16 створений методом гібридизації з 

подальшим індивідуальним добором за комплексом ознак адаптованості до 

умов повторних посівів (продуктивність, тривалість вегетації, одночасність 

дозрівання насіння, маса 1000, плівчастість, придатність до механізованого 

збирання) з гібридної популяції від схрещування зразків UC0100083 

(Брестська обл., Білорусь) та UC0100066 (Російська Федерація), таблиця 5.9. 

 

Таблиця 5.9 Ідентифікаційні ознаки селекційного номера 49/16 

Господарсько-цінні властивості 

Рівень вираженості ознак, 2017-2018 

стандарту 

Українка* 

зразка 

49/16* 

вихідні форми** 

♀ Зразок 

UC0100083  

♂ Зразок 

UC0100066 

Урожайність та її елементи :  

Урожайність (г/м2) 239 306 312,2 216 

Продуктивність рослини (г/рослина) 2,95 3,82 3,85 2,66 

Кількість зерен на рослині (шт.) 115 154 138 109,6 

Вегетаційний період (діб) 74,5 75 78 75 

Висота рослини (см) 123,4 116 105,8 118,8 

Висота прикріплення нижнього суцвіття 

(см) 
24,3 24,5 25,6 22,1 

Висота прикріплення нижньої гілки (см) 20,1 22,3 22 20,2 

Якість (біохімічний склад та технологічні характеристики) 

Маса 1000 зерен (г) 26,9 28,6 27,9 24,5 

Плівчастість (%) 20,9 22,9 21 21,6 

Вирівняність (%) 76,1 72,2 77 72,3 

*Середнє за 2017-2018 рр. ; ** Середнє за 2015-2017 рр. 

 

Ідентифікаційні ознаки. Різновидність – алята. Диплоїдний. Морфотип 

– індетермінантний. Короткоденний з високою в умовах літньо-осінньої 

вегетації урожайністю та продуктивністю рослини. Рослина за габітусом 

слабкорозлогого типу, довжина стебла – середня (112-120 см), із середньою 
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кількістю гілок (3-4), терміни настання цвітіння (21-23 доби) та достигання 

(75-76 діб). Висота головного пагона знаходиться вище рівня гілок. Пагін має 

середню кількість вузлів у зоні галуження. Висота прикріплення нижньої 

гілки – висока (бал 7), висота прикріплення нижнього суцвіття - низька (бал 

3), кількість міжвузлів – мала (3), форма листкової пластинки – серцеподібна 

(4), поверхня листків гладка. Квітки гетероморфні білого забарвлення, 

середнього розміру, колір пиляків – блідо-червоний. Нектаропродуктивність 

середня. Термінальне суцвіття на головному пагоні – суцвіття – 

щитоквеликого розміру (бал 7), має більше трьох китиць середньої довжини. 

Бічні суцвіття – щиток. Плід звичайний, середньої ширини із середніми 

крилами. Форма граней плоду – плоскі, верхівки – гострі із середнім 

ступенем вираження основи. Середньостиглий.  

Господарські ознаки. Середнє значення розрахункової 

урожайностіномеру за роки випробування в умовах повторного посіву – 3,71 

т/га, фактичної – 0,78. Стійкий до вилягання.  

Наведена характеристика селекційних номерів вказує на їх високу 

адаптивність до нестабільних умов вегетації у повторних посівах у роки 

досліджень 2017-2018 у зоні північно-східного Лісостепу України, про що 

свідчить сформована ними висока урожайність. Так, у селекційних номерів,  

9/16, 11/16, 14/16, 43/16 та 49/16 відмічений рівень урожайності був: 361, 297, 

352, 263 та 302 г/м2, що становить 149%, 122%, 145%, 108% та 124%, 

відповідно, по відношенню до сорту-стандарту Українка. Це свідчить про 

доцільність ведення доборів за фотоперіод-реакцією у популяціях з метою 

ідентифікації скоростиглих форм. 
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5.3 Оцінка економічної ефективності вихідного матеріалу  

 

На сьогодні, за порівняно низького рівня розвитку тваринництва та 

недостатнього виробництва й споживання тваринницької продукції гречка 

особливо необхідна для успішного вирішення продовольчої проблеми в усіх 

регіонах України. Це обумовлено важливими споживчими властивостями 

одержуваної з неї продукції і значно нижчою затратомісткістю одиниці 

поживних речовин порівняно з продуктами тваринництва [266, 63]. 

Незважаючи на низький рівень експортного потенціалу гречки та, 

переважно, внутрішню її орієнтованість, серед круп’яних культур вона є 

найбільш популярною за темпами споживання. Такий стан визначає 

стабільний попит на продукцію культури. Слід зазначити здатність гречки 

забезпечувати високу рентабельність вирощування.  

Результатами досліджень О.С. Алексєєвої доведена висока 

рентабельність вирощування гречки, зокрема урожай 1 т/га може 

забезпечувати рівень рентабельності до 112,4%, а за умов нижчої 

урожайності на рівні 0,6 т/га рентабельність становить 18,7%. При цьому 

дослідження свідчать про збитковість вирощування культури у випадку, 

якщо рівень урожайності становить 0,5 т/га і менше [266]. 

Важливим значенням за ринкових умов ведення господарювання є 

наявність прибутковості за оптимальних затрат на виробництво продукції. 

Суттєве значення мають технологічні елементи вирощування польових 

культур. В умовах цінової нестабільності та «нішевої» категорії культури 

гречки зростає потреба економічній оцінці окремих елементів технологій 

виробництва її насіння. Виходячи із цін станом на 12.12.2018 року, 

реалізаційної ціни 1 т  урожаю - 6700 грн. та розрахункової урожайності 

селекційних номерів гречки у повторних посівах на рівні 0,86 т/га, була 

розрахована виручка, що становила 5762,0 грн./т. (табл. 5.10). 
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Таблиця 5.10 Економічна ефективність вирощування гречки в умовах 

повторних посівів (за цінами станом на 12.12.2018 р.) 

Найменування робіт 

Сорт-

стандарт 

Українка 

Середнє для 

селекційних 

номерів 

+/- до 

стандарт

у 

Розрахункова урожайність, т/га 0,65 0,86 + 0,21 

Загальні витрати на вирощування та 

збирання, у т.ч. добрива, грн./га 
3514,42 3580,2 + 65,78 

Реалізаційна ціна 1 т насіння, грн. 6700,0 6700,0  

Виручка від реалізації насіння, 

грн./т 
4355,0 5762,0 -1407,0 

Прибуток, грн./га 840,58 2181,8 -1341,2 

Рівень рентабельності, % 23,9 60,9 -37,02 

 

У порівнянні до стандарту, слід зазначити різницю, що становить 1407  

грн./т. Різниця в показниках прибутку склала 1341,2 грн/га.  Розрахунковий 

рівень рентабельності  при вирощуванні перспективних номерів склав 60,9% 

проти 23,9% у сорту страндарту.  

Проведене економічне оцінювання вирощування селекційних номерів 

гречки в умовах повторного посіву вказує на виключну беззбитковість 

запровадження таких технологій у виробництво та використання селекційних 

номерів у створенні спеціалізованих сортів для повторних посівів. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. За результатами тестування створеного матеріалу визначена висока 

адаптивність номерів до нестабільних умов вегетації у повторних посівах у 

роки досліджень 2017-2018 у зоні північно-східного Лісостепу України, про 

що свідчить сформована ними висока урожайність. Так, у селекційних 

номерів 9/16, 11/16, 14/16, 43/16 та 49/16 відмічений рівень урожайності був: 

361, 297, 352, 263 та 302 г/м2, що становить 149%, 122%, 145%, 108% та 

124%, відповідно, по відношенню до сорту-стандарту Українка. 

2. Загалом із 10 представлених ознак, за якими проводився детальний 

аналіз кращих селекційних номерів за 7 з них виявлені перспективні для 

залучення у подальший селекційний процес метою створення сортів 

інтенсивного типу для умов повторних посівів: 9/16, 11/16 та 43/16, які були 

передані до НЦГРРУ для реєстрації зразків генофонду рослин в Україні. 

4. За результатами конкурсного випробування в умовах повторного 

посіву визначено середній рівень розрахункової урожайності перспективних 

номерів гречки – 0,86 т/га, прибавка урожайності до сорту Українка 

становила 0,05–0,40 т/га.  

5.  Розрахунковий рівень рентабельності повторних посівів 

(післяукісних)  вихідного матеріалу спеціалізованих сортів гречки складає 

60,9%, проти 23,9% у сорту-стандарту. Проведене економічне оцінювання 

вирощування селекційних номерів гречки в умовах повторного посіву вказує 

на виключну беззбитковість запровадження таких технологій у виробництво 

за умов використання   спеціалізованих сортів адаптованих до умов 

повторних посівів. 

Результати розділу висвітлені у працях [256, 265]. 
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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 та напрямів реалізації 

фотоперіодичних ознак:  «вегетативний» напрям проявлявся у скороченні (в 

умовах аналізуючого фону) тривалості періоду «сходи - закінчення вегетації» 

без зміни показників продуктивності рослин, зразки UC0101129, UC0101977 

та UC0100987; «генеративний» напрям проявлявся у збільшенні значень 
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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 упадкування 

ознаки тривалість 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 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. 
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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) є 

донорами ознаки врожайності та скоростиглості 313-329 г/м2 при 66 днях 

вегетації, один (UC0102222) урожайності та маси 1000 насінин  321 г/см2 та 

30,0 г відповідно.  

9. Доведено економічну перевагу вирощування у повторних посівах 

створених селекційних номерів. Середня прибавка урожайності, порівняно до 

сорту-стандарту, становила 0,18 т/га,  рентабельність виробництва склала 

60,7%, 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, UC0102220, UC0102221. 
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ДОДАТОК А 

 

Сума активних температур повітря вище +10оС за вегетаційний період,  

2015–2018 рр. 
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Квітень 

І 27 385 10 418 74 599 52 450 47 496 

ІІ 51 436 54 472 126 725 22 472 115 611 

ІІІ 86 522 127 599 92 817 84 556 140 751 

За місяць 164 - 191 - 292 - 158 - 302 - 

Травень 

І 125 647 137 736 156 973 132 688 224 975 

ІІ 152 799 154 890 145 1118 57 745 173 1148 

ІІІ 179 978 228 1118 203 1321 206 951 221 1369 

За місяць 456 - 519 - 504 - 395 - 618 - 

Червень 

І 183 1161 216 1334 170 1491 179 1130 180 1549 

ІІ 187 1348 214 1548 205 1696 187 1317 228 1777 

ІІІ 196 1544 203 1751 248 1944 221 1538 239 2016 

За місяць 566 - 633 - 623 - 587 - 647 - 

Липень 

І 197 1741 234 1985 216 2160 190 1728 211 2227 

ІІ 206 1947 181 2166 257 2417 205 1933 223 2450 

ІІІ 226 2173 262 2428 220 2637 255 2188 270 2720 

За місяць 629 - 677 - 693 - 650 - 704 - 

Серпень 

І 203 2376 242 2670 238 2875 250 2438 239 2959 

ІІ 196 2572 215 2885 187 3062 269 2707 234 3193 

ІІІ 196 2768 216 3101 242 3304 181 2888 241 3434 

За місяць 595 - 673 - 667 - 700 - 714 - 

Вересень 

І 153 2921 185 3286 184 3488 160 3048 218 3652 

ІІ 117 3038 164 3450 191 3679 187 3235 175 3827 

ІІІ 88 3126 176 3626 22,8 3702 132 3367 61 3888 

За місяць 358 - 525 - 398 - 479 - 454 - 

Всього 2768 3218 3177 2969 3439 
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ДОДАТОК А.2 

Метеорологічна характеристика вегетаційного періоду 2015 року 

№ 

з/п 
Показники 

Травень Червень 

фактично багаторічна фактично багаторічна 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1 Середня місячна 

температура повітря,оС 
 16,7   15,6   21,1   18,8  

2 Середня декадна 

температура повітря,оС 
13,7 15,4 20,7 13,9 15,9 16,8 21,6 21,4 20,3 18,4 18,7 19,4 

3 Максимальна  температура 

повітря,оС 
21,0 25,0 29 31,9 31,4 34,4 29,0 31,0 26,0 34,3 36,5 33,3 

4 Мінімальна температура 

повітря,оС 
5,5 6,0 4,5 -6,6 -1,5 -1,0 9 9 11,5 3,4 3,2 2,4 

5 Мінімальна температура на 

поверхні ґрунту,оС 
-2 1 3 -3 -4 -3 44 55 41 50 50 50 

6 Температура  ґрунту на глибині  

5 см,оС 
15,0 16,7 22,0 12,9 15,6 18,1 5 4 9 0 2 5 

7 Температура  ґрунту на глибині  

10 см,оС 
14,1 16,0 20,5 14,0 15,4 17,6 22,5 22,9 22,0 20,6 21,6 22,5 

8 Температура ґрунту на глибині  

20 см,оС 
13,0 14,7 18,4 11,6 14,4 16,6 21,2 21,9 21,3 16,9 18,8 20,0 

9 Середня декадна відносна 

вологість повітря,% 
61 84 88 62 61 64 19,5 20,5 20,2 17,8 18,9 20,3 

10 Мінімальна  відносна вологість 

повітря, % 
13 43 21 22 20 24 59 61 77 62 67 70 

11 Кількість опадів за 

місяць, мм 
 141,1   54  30 16 31 23 24 20 

12 Кількість опадів за 

декаду, мм 
23,8 9,4 107,9 16 14 24  78,3   67  

13 Кількість днів з опадами 4 3 4 4 4 4 3,4 23,8 51,1 19 22 26 
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Продовження додатка А2 

№ 

з/п 
Показники 

Липень Серпень Вересень 

фактично багаторічна фактично багаторічна Фактично багаторічна 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1 
Середня місячна 

температура повітря,оС 
21,8 20,2 21,7 19,2 17,5 13,4 

2 
Середня декадна 

Температура  повітря,оС 
23,4 18,1 23,8 19,7 20,5 20,5 24,2 21,5 19,6 20,3 19,6 17,9 18,5 16,3 17,6 15,7 13,1 11,4 

3 
Максимальна  

температура повітря,оС 
30,0 28,0 40,0 36,8 33,0 36,5 32,0 34,0 30,0 36,0 24,4 32,8 34,0 30,0 30,0 31,9 28,7 30,9 

4 
Мінімальна температура 

повітря,оС 
12 11 12 6,5 5,8 5,1 11,5 7,0 7,0 8,3 3,7 9,3 7,0 7,0 9,0 7,5 4,5 1,7 

5 

Максимальна  

температура на поверхні 

ґрунту,оС 

48 44 57 49 51 49 58 55 52 48 42 46 47 39 39 48 48 31 

6 
Мінімальна температура 

на поверхні ґрунту,оС 
9 7 10 5 8 6 8 5 5 6 3 2 3 2 4 6 -2 -7 

7 
Температура ґрунту на 

глибині  05 см,оС 
25,0 20,5 24,7 22,9 23,1 23,0 25,5 23,7 21,3 22,5 21,6 20,4 19,6 16,5 17,6 18,6 15,6 12,7 

8 
Температура ґрунту на 

глибині  10 см,оС 
23,9 20,3 24,0 21,2 21,6 21,4 24,8 23,4 20,8 20,3 18,1 18,3 19,5 16,3 17,6 13,7 12,3 13,7 

9 
Температура  ґрунту на 

глибині  20 см,оС 
22,2 20,0 22,4 20,4 21,9 22,0 23,5 22,6 20,1 21,2 19,9 19,4       

10 
Середня відносна 

вологість повітря,% 
64 73 68 71 70 70 54 64 56 68 68 68 73 67 65 71 74 76 

11 
Мінімальна  відносна 

вологість повітря,% 
37 49 37 21 21 22 31 29 23 19 20 21 32 26 31 21 23 17 

12 
Кількість опадів за 

місяць, мм 
51,5 76 7,2 57 50,8 50 

13 
Кількість опадів за 

декаду,мм 
3,6 28,8 19,1 26 24 26 1,7 5,5 - 19 18 20 46,9 - 3,9 18 16 16 



218 
 

ДОДАТОК А.3 

Метеорологічна характеристика вегетаційного періоду 2016 року 

№ 

з/п 
Показники 

Травень Червень 

Фактично багаторічна фактично багаторічна 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1 
Середня місячна 

температура повітря,оС 
16,2 15,6 20,8 18,8 

2 
Середня декадна 

температура повітря,оС 
15,6 14,5 18,4 13,9 15,9 16,8 16,9 20,5 24,8 18,4 18,7 19,4 

3 
Максимальна  температура 

повітря,оС 
25,0 26,0 28,0 31,9 31,4 34,4 26,0 30,0 31,0 34,3 36,5 33,3 

4 
Мінімальна температура 

повітря,оС 
4,0 6,0 9,0 -6,6 -1,5 -1,0 6,0 9,0 16,0 3,4 3,2 2,4 

5 
Мінімальна температура на 

поверхні ґрунту,оС 
1 3 5 -3 -4 -3 42 42 62 50 50 50 

6 
Температура  ґрунту на глибині  5 

см,оС 
16,5 16,5 18,8 12,9 15,6 18,1 -1 5 5 0 2 5 

7 
Температура  ґрунту на глибині  

10 см,оС 
15,3 15,8 17,0 14,0 15,4 17,6 20,1 21,0 26,1 20,6 21,6 22,5 

8 
Температура ґрунту на глибині  

20 см,оС 
13,6 14,6 15,9 11,6 14,4 16,6 18,7 19,9 24,2 16,9 18,8 20,0 

9 
Середня декадна відносна 

вологість повітря,% 
76 79 79 62 61 64 17,2 18,8 22,4 17,8 18,9 20,3 

10 
Мінімальна  відносна вологість 

повітря,% 
39 49 45 22 20 24 70 77 75 62 67 70 

11 
Кількість опадів за 

місяць, мм 
153,1 54 63,6 67 

12 
Кількість опадів за 

декаду, мм 
10,0 59,2 83,9 16 14 24 0,7 49,7 13,2 19 22 26 

13 Кількість днів з опадами 3 5 6 4 4 4 1 5 3 5 4 6 
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Продовження додатка А3 

№ 

з/п 
Показники 

Липень Серпень Вересень 

фактично Багаторічна фактично багаторічна Фактично багаторічна 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1 Середня місячна 

температура повітря,оС 
22,3 20,2 21,5 19,2 13,8 13,4 

2 Середня декадна 

Температура  повітря,оС 
21,6 25,7 19,9 19,7 20,5 20,5 23,8 18,7 22,0 20,3 19,6 17,9 18,4 13,6 9,4 15,7 13,1 11,4 

3 Максимальна  

температура повітря,оС 
30,0 35,0 32,0 36,8 33,0 36,5 35,0 30,0 37,0 36,0 24,4 32,8 29,0 27,0 15,5 31,9 28,7 30,9 

4 Мінімальна температура 

повітря,оС 
11,0 14,0 12,0 6,5 5,8 5,1 13,0 11,0 13,0 8,3 3,7 9,3 8,0 2,0 3,0 7,5 4,5 1,7 

5 
Максимальна  

температура на поверхні 

ґрунту,оС 

48 62 45 49 51 49 62 45 50 48 42 46 42 40 30 48 48 31 

6 Мінімальна температура 

на поверхні ґрунту,оС 
8 10 10 5 8 6 13,0 11,0 13,0 6 3 2 4 1 -2 6 -2 -7 

7 Температура ґрунту на 

глибині  5 см,оС 
23,7 26,1 11,0 22,9 23,1 23,0 24,4 19,9 22,0 22,5 21,6 20,4 20,2 16,3 11,7 18,6 15,6 12,7 

8 Температура ґрунту на 

глибині  10 см,оС 
22,4 24,6 21,0 21,2 21,6 21,4 23,0 19,0 20,8 20,3 18,1 18,3 19,4 16,2 11,6 13,7 12,3 13,7 

9 Температура  ґрунту на 

глибині  20 см,оС 
21,5 23,0 20,2 20,4 21,9 22,0 21,8 18,2 19,8 21,2 19,9 19,4       

10 Середня відносна 

вологість повітря,% 
69 64 78 71 70 70 74 84 74 68 68 68 75 87 85 71 74 76 

11 Мінімальна  відносна 

вологість повітря,% 
33 30 42 21 21 22 36 39 43 19 20 21 48 62 49 21 23 17 

12 Кількість опадів за 

місяць, мм 
62,2 76 124,8 57 2,7 50 

13 Кількість опадів за 

декаду,мм 
11,2 22,6 28,4 26 24 26 6,9 110,5 7,4 19 18 20 - - 2,7 18 16 16 

14 Кількість днів з опадами 2 2 4 4 4 4 1 5 2 4 5 4 - - 1 5 4 4 
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ДОДАТОК А.4 

Метеорологічна характеристика вегетаційного періоду 2017 року 

№ 

з/п 
Показники 

Травень Червень 

фактично багаторічна фактично багаторічна 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1 Середня місячна 
температура повітря,°С 

15,0 15,6 19,6 18,8 

2 Середня декадна 
температура повітря,°С 

14,9 10,9 18,7 13,9 15,9 16,8 17,9 18,7 22,1 18,4 18,7 19,4 

3 Максимальна  температура 

повітря,°С 
27,0 22,0 28,0 31,9 31,4 34,4 30,0 27,0 31,0 34,3 36,5 33,3 

4 Мінімальна температура 

повітря,°С 
3,0 0,0 5,0 -6,6 -1,5 -1,0 4,0 10,0 12,0 3,4 3,2 2,4 

5 Мінімальна температура на 

поверхні ґрунту,°С 
-4 -3 1 -3 -4 -3 0 0 3 0 2 5 

6 Температура  ґрунту на глибині  5 

см,°С 
14,8 12,4 17,3 12,9 15,6 18,1 18,5 19,1 21,9 20,6 21,6 22,5 

7 Температура  ґрунту на глибині  10 

см,°С 
14,2 12,1 16,7 14,0 15,4 17,6 18,1 18,9 21,5 16,9 18,8 20,0 

8 Температура ґрунту на глибині  20 

см,°С 
13,4 11,6 14,7 11,6 14,4 16,6 16,8 17,8 19,9 17,8 18,9 20,3 

9 Середня декадна відносна 

вологість повітря,% 
64 73 72 62 61 64 79 75 75 62 67 70 

10 Мінімальна  відносна вологість 

повітря,% 
17 33 40 22 20 24 35 42 52 23 24 20 

11 Кількість опадів за 

місяць, мм 
31,4 54 33,2 67 

12 Кількість днів з опадами 1 5 2 4 4 4 2 3 4 5 4 6 
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Продовження додатка А4 

№ 

з/п 
Показники 

Липень Серпень Вересень 

фактично багаторічна фактично багаторічна фактично багаторічна 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1 Середня місячна 

температура повітря, °С 
21,0 20,2 22,6 19,2 15,9 13,4 

2 Середня декадна 

Температура  повітря, °С 
19,0 20,5 23,2 19,7 20,5 20,5 25,0 26,9 16,5 20,3 19,6 17,9 16,0 18,7 13,2 15,7 13,1 11,4 

3 Максимальна  температура 

повітря, °С 
30,0 30,0 31,0 36,8 33,0 36,5 34,0 35,0 32,0 36,0 24,4 32,8 26,0 29,0 28,0 31,9 28,7 30,9 

4 Мінімальна температура 

повітря, °С 
9,0 12,0 13,0 6,5 5,8 5,1 15,0 15,0 11,0 8,3 3,7 9,3 8,5 7,0 -1,0 7,5 4,5 1,7 

5 Максимальна  температура на 

поверхні ґрунту, °С 
50 45 50 49 51 49 52 57 45 48 42 46 39 41 39 48 48 31 

6 Мінімальна температура на 

поверхні ґрунту, °С 
-2 0 3 5 8 6 4 3 3 6 3 2 5 -2 -8 6 -2 -7 

7 Температура ґрунту на глибині  

5 см, °С 
20,8 21,3 22,7 22,9 23,1 23,0 24,3 24,6 19,8 22,5 21,6 20,4 18,0 19,3 15,1 18,6 15,6 12,7 

8 Температура ґрунту на глибині  

10 см, °С 
20,5 20,9 22,3 21,2 21,6 21,4 23,8 24,1 19,3 20,3 18,1 18,3 17,8 18,8 15,1 13,7 12,3 13,7 

9 Температура  ґрунту на 

глибині  20 см, °С 
19,4 20,0 21,3 20,4 21,9 22,0 22,5 23,1 18,9 21,2 19,9 19,4       

10 Середня відносна вологість 

повітря,% 
62 71 80 71 70 70 69 56 77 68 68 68 93 93 67 71 74 93 

11 Мінімальна  відносна вологість 

повітря,% 
47 33 18 21 21 22 30 22 38 19 20 21 74 51 45 21 23 74 

12 Кількість опадів за 

місяць, мм 
77,7 76 15,1 57 21,2 50 

13 Кількість опадів за 

декаду, мм 
13,8 29.6 34,3 26 24 26 - - 15,1 19 18 20 21,2 - - 18 16 21,2 

14 Кількість днів з опадами 2 2 6 4 4 4 - - 3 4 5 4 2 - - 5 4 2 
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ДОДАТОК А.5 

Метеорологічна характеристика вегетаційного періоду 2018 року 

 

 

№ 

з/п 
Показники 

Травень Червень 

фактично багаторічна Фактично Багаторічна 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1 Середня місячна 

температура повітря,°С 
 19,9   15,6   21,5   18,8  

2 Середня декадна 

температура повітря,°С 
22,4 17,3 20,1 13,9 15,9 16,8 18,0 22,8 23,8 18,4 18,7 19,4 

3 Максимальна  температура 

повітря,°С 
30,0 27,0 28,0 31,9 31,4 34,4 29,0 28,0 31,0 34,3 36,5 33,3 

4 Мінімальна температура 

повітря,°С 
10,0 7,0 9,0 -6,6 -1,5 -1,0 3,0 8,0 10,0 3,4 3,2 2,4 

5 Мінімальна температура на 

поверхні ґрунту,°С 
2 -1 0 -3 -4 -3 -3 -2 -1 0 2 5 

6 Температура  ґрунту на глибині 

5 см,°С 
20,5 18,1 22,0 12,9 15,6 18,1 21,9 24,7 25,2 20,6 21,6 22,5 

7 Температура  ґрунту на глибині 

10 см,°С 
20,0 18,0 21,3 14,0 15,4 17,6 21,0 23,7 24,1 16,9 18,8 20,0 

8 Температура ґрунту на глибині 

20 см,°С 
17,5 16,8 19,0 11,6 14,4 16,6 18,9 21,2 22,0 17,8 18,9 20,3 

9 Середня декадна відносна 

вологість повітря,% 
74 74 89 62 61 64 89 90 88 62 67 70 

10 Мінімальна  відносна вологість 

повітря,% 
53 26 81 22 20 24 77 84 74 23 24 20 

11 Кількість опадів за 

місяць, мм 
 18,6   54   37,5   67  

12 Кількість днів з опадами 1 2 1 4 4 4 1 2 2 5 4 6 
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Продовження додатку А5 

№ 

п/п 
Показники 

Липень Серпень Вересень 

фактично багаторічна фактично багаторічна фактично багаторічна 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1 Середня місячна 

температура повітря, °С 
 22,6   20,2   23,0   19,2   14,8   13,4  

2 Середня декадна 

Температура  повітря, °С 
21,1 22,3 24,3 19,7 20,5 20,5 23,9 23,4 21,9 20,3 19,6 17,9 17,9 15,4 11,0 15,7 13,1 11,4 

3 Максимальна  температура 

повітря, °С 
30,0 30,0 32,0 36,8 33,0 36,5 32,0 35,0 32,5 36,0 24,4 32,8 28,0 26,0 20,0 31,9 28,7 30,9 

4 Мінімальна температура 

повітря, °С 
18,0 16,0 15,0 6,5 5,8 5,1 10,0 12,0 8,0 8,3 3,7 9,3 9,0 3,0 4,0 7,5 4,5 1,7 

5 Максимальна  температура на 

поверхні ґрунту, °С 
46 45 52 49 51 49 56 55 51 48 42 46 47 44 34 48 48 31 

6 Мінімальна температура на 

поверхні ґрунту, °С 
10 3 5 5 8 6 8 5 5 6 3 2 0 -4 -2 6 -2 -7 

7 Температура ґрунту на глибині  

05см, °С 
23,7 24,9 25,9 22,9 23,1 23,0 26,4 26,3 23,2 22,5 21,6 20,4 20,7 17,3 11,9 18,6 15,6 12,7 

8 Температура ґрунту на глибині  

10см, °С 
20,9 24,2 25,0 21,2 21,6 21,4 26,3 25,6 23,4 20,3 18,1 18,3 20,3 17,2 11,9 13,7 12,3 13,7 

9 Температура  ґрунту на 

глибині  20см, °С 
21,4 22,6 23,4 20,4 21,9 22,0 23,5 23,2 22,0 21,2 19,9 19,4       

10 Середня відносна вологість 

повітря,% 
89 92 91 71 70 70 86 83 86 68 68 68 59 52 76 71 74 76 

11 Мінімальна  відносна вологість 

повітря,% 
81 84 79 21 21 22 79 68 72 19 20 21 29 20 24 21 23 17 

12 Кількість опадів за 

місяць, мм 
 59,0   76   3,6   57   75,1   50  

13 Кількість опадів за 

декаду,мм 
2,6 37,1 19,3 26 24 26 - - 3,6 19 18 20 - - 75,1 18 16 16 

14 Кількість днів з опадами 2 4 2 4 4 4 - - 1 4 5 4 - - 2 5 4 4 
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ДОДАТОК Б 

Видова колекція зразків гречки Fagopyrum esculentum Moench., 2015–2017 рр. 

№ 
п/п 

№ нац. 

каталогу 

Походження 

(Регіон / 

Область) 

Група 

стиглості 
Морфотип Назва / Примітки 

К  Сумська *СС. ПД Детермінант Крупинка 

К  Київська СС. ПД Індетермінант Українка 

1 UC0100066 Татарстан СК. ПН. Індетермінант   

2 UC0101116 Татарстан СК. ПН. Індетермінант Каракитянка 

3 UC0100083 Брестська  СК. ПН. Індетермінант   

4 UC0100045 Татарстан СК. ПН. Індетермінант   

5 UC0100367  Мінська  СК. ПН. Індетермінант Жняярка 

6 UC0101868 Алтайський СС Індетермінант   

7 UC0101979 Хмельницька  СС. ПД Індетермінант Малинка 

8 UC0101065  Полтавська  СС. ПД Індетермінант П-448 

9 UC0101059 Полтавська  СС. ПД Індетермінант П-442 

10 UC0101058  Полтавська  СС. ПД Індетермінант П-441 

11 UC0101008 Хмельницька СС. ПД Індетермінант Мутант 089 

12 UC0100991  Мінська  СС. ПД Індетермінант Білоруська одностебельна 

13 UC0100990 Орловська СС. ПД Індетермінант Ера 4 

14 UC0100653 Тернопільска СС. ПД Індетермінант Хоростківська 

15 UC0100658 Тернопільска СС. ПД Індетермінант   

16 UC0101698 Казахстан СС. ПД Індетермінант 
Шортандинська 

крупноплідна 

17 UC0100177 Польща СС. ПД Індетермінант Emka, тетраплоїдний 

18 UC0101129 Хмельницька СС. ПД Індетермінант Кара-Даг 

19 UC0102195  Київська СС. ПД Індетермінант СИН 3/02; синтетик  

20 UC0101977  Японія ПС Індетермінант Кетавасе 

21 UC0100706 Башкоростан 
 

 
 

22 UC0100002 Башкоростан   Індетермінант   

23 UC0100130  Приморський  ПС. ПМ Індетермінант 
Комета; суцвіття 

шароподібні пишні 

24 UC0100153 Полтавська СС. ПД Індетермінант 
 

25 UC0100987  Чернігівська СС. ПД Індетермінант Чернігівська 17 

26 UC0100988 Хмельницька СС. ПД Індетермінант Козачка 

27 UC0100267 Хмельницька СС. ПД Індетермінант 
Карлик аномальний – тип 

Надія 

28 UC0100340 Полтавська СС. ПД Індетермінант   

29 UC0101093  Орловська СС. ПД Індетермінант Величава; (Ц) дружн. 

30 UC0100362  Мінська обл. СС. ПД Індетермінант Білоруська гомостильна 

31 UC0101990 Хмельницька СС. ПД Індетермінант Квітнева 

32 UC0101993  Сумська РС Детермінант Ярославна 

33 UC0102183  РФ СС. ПД Індетермінант   

34 UC0101871  Бурятія СС. ГР Індетермінант 
Місцевий; терм. листя 

3,6; червоноквітковий 

35 UC0101195   СС. ПД Індетермінант   

36 UC0101199 Київська СС. ПД Індетермінант 
 

37 UC0101925 Волинська СС. ПД Індетермінант 
 

38 
 

Сумська СС. ПД Детермінант  Сумчанка 
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Продовження додатка Б 
39  Тернопільська СС. ПД Індетермінант Вікторія 

40  Київська СС. ПД Індетермінант Мальва 

41  Київська СС. ПД Індетермінант Рута 

42  Сумська СС. ПД Індетермінант С/Н Сімка 

43  Сумська СС. ПД Індетермінант С/Н СД 

44  Сумська СС. ПД Індетермінант Слобожанка 

45  Сумська СС. ПД Детермінант Іванна 

46  Сумська СС. ПД Детермінант Ювілейна 100 

47  Сумська РС Детермінант Селяночка 

48  Сумська СС. ПД Детермінант С/Н Гігант 

49 UC0100612 Харківська СС. ПД Індетермінант 
 

50 UC0100289 Амурська ПС Індетермінант 
 

51 UC0100253 Приморський ПС Індетермінант 
 

52 UC0100231 Приморський ПС Індетермінант 
 

53 UC0100186 Амурська ПС Індетермінант Ударниця 

54 UC0100023 Московська СС. ПД Індетермінант 
 

55 UC0100045 Татарстан   Індетермінант 
 

56 UC0100048 Татарстан   Індетермінант 
 

57 UC0100059 Татарстан   Індетермінант 
 

58 UC0100089 Київська СС. ПД Індетермінант 
 

59 UC0100092 Київська СС. ПД Індетермінант 
 

60 UC0100211 Орловська СС. ПД Індетермінант 
 

61 UC0100971 Полтавська СС. ПД Індетермінант 
 

62 UC0101034 Орловська СС. ПД Детермінант Дождик 

63 UC0101089 Читинська   Індетермінант Скоростигла 86 

64 UC0101092 Орловська СС. ПД Індетермінант Омега 

65 UC0101634 Хмельницька СС. ПД Індетермінант 
 

66 UC0100440 Полтавська СС. ПД Індетермінант 
 

67 UC0100612 Харківська СС. ПД Індетермінант 
 

68 UC0100655 Тернопільська СС. ПД Індетермінант Гримайлівська 

69 UC0100835 Орловська СС. ПД Індетермінант 
 

70 UC0101731 Тернопільська СС. ПД Індетермінант Теребовлянська 

71 UC0101169 Закарпатська СС. ПД Індетермінант Селятинська 

72 UC0101750 Мінська СС. ПД Індетермінант 
 

78 UC0101778 Гомельська СС. ПД Індетермінант 
 

79 UC0101835 Чернігівська СС. ПД Індетермінант 
 

80 UC0101847 Самарська СС. ПД Індетермінант 
 

81 UC0100985   ПС Індетермінант 
 

82 UC0101913 Кемеровська СС. ГР Індетермінант Термостійкість листя 5,9 

83 UC0101173 Приморський 
 

Індетермінант   

84 UC0101914 Кемеровська  Індетермінант Термостійкість листя 5,9 

85 UC0100710   СС. ПД Індетермінант  

86 UC0102201   СС. ПД Індетермінант 
 

87 UC0101978 Приморський ПС Індетермінант Приморська 7 

88 UC0101975 Сумська СС. ПД Детермінант ДТ 

89 UC0101646   СС. ПД Індетермінант 
 

90 UC0101203 Самарська СК. ПН Індетермінант 
 

91 UC0101149 Волинська СС. ПД Індетермінант Посухостійкий 

92 UC0101152 Одеська СС. ПД Індетермінант   
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Продовження додатка Б 
93 UC0102193   СС. ПД Індетермінант   

94 UC0101713 Хмельницька СС. ПД Індетермінант   

95 UC0101704 Хмельницька СС. ПД Індетермінант  Зеленоквіткова 1 

96 UC0101156   ПС Індетермінант   

97 UC0101204 Черкаська СС. ПД Індетермінант Посухостійкий 

98 UC0101148   ПС Індетермінант 
 

99 UC0101198 Хмельницька СС. ПД Індетермінант Роксолана 

100 UC0101960   СС. ПД Індетермінант Антарія 

101 UC0101872 Бурятія СС. ГР Індетермінант 1/13 

102  Сумська РС Детермінант 2/13 

103  Сумська СС. ПД Детермінант 3/13 

104  Сумська РС Детермінант 4/13 

105  Сумська РС Детермінант 5/13 

106  Сумська СС. ПД Детермінант 6/13 

107  Сумська СС. ПД Детермінант 8/13 

108  Сумська СС. ПД Детермінант 9/13 

109  Сумська РС Детермінант 10/13 

110  Сумська СС. ПД Детермінант 11/13 

111  Сумська СС. ПД Детермінант 12/13 

112  Сумська РС Детермінант 13/13 

113  Сумська СС. ПД Детермінант 18/13 

114  Сумська СС. ПД Детермінант 19/13 

115  Сумська РС Детермінант 22/13 

116  Сумська СС. ПД Детермінант 25/13 

117  Сумська РС Детермінант 27/13 

118  Сумська СС. ПД Детермінант 28/13 

119  Сумська СС. ПД Детермінант 29/13 

120  Сумська СС. ПД Детермінант 30/13 

121  Сумська РС Детермінант 1/14 

122  Сумська СС. ПД Індетермінант 2/14 

123  Сумська СС. ПД Індетермінант 4/14 

124  Сумська СС. ПД Індетермінант 1/13 

*РС – ранньостиглий, СС – середньостиглий, ПС – пізньостиглий, ГР – гірський, ПД – 

південний, ПН – північний, ПР – приморський, Д - детермінантний, І – індетермінантний. 
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ДОДАТОК В 

Характеристика робочої колекції за тривалістю періоду «сходи-цвітіння» 

(Lfl), 2015–2017 рр. 

 

ЗРАЗОК 

Весняний Літній 

Lf  CV, % 

 

+/- до 

контролю 

Lf  CV, % 

 

+/- до 

контролю 

К Крупинка (дет) 25 8,5  23 7,3  

К Українка (інд) 33 15,2  31 12  

1 UC0100066 22 21 5,8 24 25,4 13,4 

2 UC0101116 22 21,6 6,4 22 22,2 10,2 

3 UC0100083 24 17 1,8 21 8,8 -3,2 

4 UC0100045 22 18,2 3 24 15 3 

5 UC0100367 22 9,2 -6 21 9,5 -2,5 

6 UC0101868 22 15,4 0,2 24 12 0 

7 UC0101979 22 21,4 6,2 20 19,5 7,5 

8 UC0101065 25 12,8 -2,4 23 10 -2 

9 UC0101059 22 14 -1,2 21 16 4 

10 UC0101058 26 9,7 -5,5 23 8,5 -3,5 

11 UC0101008 22 19 3,8 22 21 9 

12 UC0100991 22 22 6,8 21 18,5 6,5 

13 UC0100990 22 16 0,8 24 17 5 

14 UC0100653 25 12 -3,2 23 8,7 -3,3 

15 UC0100658 22 8,9 -6,3 21 6 -6 

16 UC0101698 22 11 -4,2 21 6,2 -5,8 

17 UC0100177 22 14 -1,2 23 15,6 3,6 

18 UC0101129 25 11,6 -3,6 21 8 -4 

19 UC0102195 25 12,3 -2,9 22 10,4 -1,6 

20 UC0101977 33 9,8 -5,4 30 12,7 0,7 

21 UC0100706 25 12 -3,2 24 10 -2 

22 UC0100002 22 17 1,8 20 14,3 2,3 

23 UC0100130 33 21 5,8 29 20 8 

24 UC0100153 25 8,7 -6,5 23 5,9 -6,1 

25 UC0100987 25 7 -8,2 22 9 -3 

26 UC0100988 22 10,2 -5 21 18 6 

27 UC0100267 33 17,5 2,3 31 16 4 

28 UC0100340 33 10,2 -5 29 9 -3 

29 UC0101093 33 18,6 3,4 30 12,3 0,3 

30 UC0100362 35 15,2 0 33 12,8 0,8 

31 UC0101990 33 21 5,8 22 15 3 

32 UC0101993 22 5 -10,2 22 4,8 -2,5 

33 UC0102183 22 7,5 -7,7 22 6 -6 

34 UC0101871 21 8,2 -7 22 5,8 -6,2 

35 UC0101195 25 12 -3,2 20 13,7 1,7 
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ДОДАТОК В.2 

Характеристика робочої колекції за продуктивністю рослин (Wg),  

2015–2017 рр. 

 

ЗРАЗОК 

Весняний Літній 

Wg CV, % 

 

+/- до 

контролю 

Wg CV, % 

 

+/- до 

контролю 

К Крупинка (дет) 2,62 51,4  2,18 22  

К Українка (інд) 2,27 47,4  1,85 23  

1 UC0100066 1,22 21,2 -1,05 1,05 29 -0,8 

2 UC0101116 2,19 18,9 -0,08 0,82 24,1 -1,03 

3 UC0100083 1,82 21,3 -0,45 2,1 19,1 0,25 

4 UC0100045 1,97 36,6 -0,3 1,1 27,4 -0,75 

5 UC0100367 1,52 42 -0,75 1,63 25,5 -0,22 

6 UC0101868 6,32 29,6 4,05 3,28 27,2 1,43 

7 UC0101979 1,42 20,9 -0,85 1,58 24,8 -0,27 

8 UC0101065 1,99 23,9 -0,28 0,95 16,4 -0,9 

9 UC0101059 1,45 21,9 -0,82 1,02 19,7 -0,83 

10 UC0101058 2,44 39,8 0,17 2,21 31,5 0,36 

11 UC0101008 3,43 43,1 1,16 4,12 41,3 2,27 

12 UC0100991 3,24 24,4 0,97 2,83 16,8 0,98 

13 UC0100990 1,83 22,1 -0,44 1,42 23,5 -0,43 

14 UC0100653 3,2 40,8 0,93 2,56 22,9 0,71 

15 UC0100658 1,88 19,7 -0,39 2,12 19,6 0,27 

16 UC0101698 3,14 42,6 0,87 2,62 28,3 0,77 

17 UC0100177 1,58 11,4 -0,69 0,64 23 -1,21 

18 UC0101129 0,88 27 -1,39 1,45 24 -0,4 

19 UC0102195 3,06 24,9 0,79 3,21 33,4 1,36 

20 UC0101977 0,71 40,7 -1,56 1,19 46,8 -0,66 

21 UC0100706 0,73 38,8 -1,54 0,8 43,3 -1,05 

22 UC0100002 5,65 65,5 3,38 2,12 43,8 0,27 

23 UC0100130 1,68 51,5 -0,59 1,72 23,7 -0,13 

24 UC0100153 4,05 41,5 1,78 2,72 28,2 0,87 

25 UC0100987 1,34 19,3 -0,93 1,9 17,2 0,05 

26 UC0100988 1,78 33,3 -0,49 2,05 15,1 0,2 

27 UC0100267 0,91 51,4 -1,36 0,7 34 -1,15 

28 UC0100340 3,88 47,4 1,61 3,59 36,7 1,74 

29 UC0101093 6,26 21,2 3,99 2,71 12,8 0,86 

30 UC0100362 1,85 18,9 -0,42 2,2 29,7 0,35 

31 UC0101990 2,45 21,33 0,18 2,6 12,3 0,75 

32 UC0101993 3,68 36,58 1,06 3,22 16,4 1,04 

33 UC0102183 1,99 41,96 -0,28 2,5 23,4 0,65 

34 UC0101871 2,02 29,35 -0,25 2,62 17,5 0,77 

35 UC0101195 2,15 20,87 -0,12 1,12 15,1 -0,73 
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ДОДАТОК Д 

Розподіл робочої колекції зразків гречки за показниками основних 

селекційних ознак в умовах аналізуючого фону, 2015–2017 рр. 

№ 
№ нац. 

каталогу 

**

Lfl 
L Wg W1000 Ns NFL h B Wp SL 

*st Крупинка -2 -2 1,21 2,7 32,8 -1,1 12,8 -1,4 2,2 -14,7 

st Українка -2 -2 -0,16 -0,5 9,4 -33,6 -2,6 -0,2 -16,8 17,1 

1 UC0100066 2 2 0,12 -0,5 -3,8 -58,0 16,8 -0,2 3,2 -3,2 

2 UC0101116 0 5 0,04 0,8 -3,0 1,6 -7,0 0,2 -3,6 7,8 

3 UC0100083 -1 2 0,15 3,7 -13,0 -1,4 -1,8 -2,2 1,8 7,2 

4 UC0100045 2 -2 0,25 -2,7 19,0 -14,2 1,2 -1,0 0,4 -110,7 

5 UC0100367 -1 -1 0,21 1,5 15,0 3,8 -14,0 -1,0 2,0 -11,0 

6 UC0101868 2 -1 -2,21 -1,8 -79,0 -3,4 10,8 -1,0 3,3 -48,9 

7 UC0101979 -2 -1 0,32 0,5 17,6 38,6 12,8 0,2 1,4 -38,0 

8 UC0101065 -2 3 0,45 0,7 17,6 5,8 1,6 0,2 6,8 63,9 

9 UC0101059 -1 -3 0,05 0,9 1,8 18,6 1,4 -0,8 -5,0 -40,0 

10 UC0101058 -2 2 0,11 -0,2 4,2 -40,8 -2,0 -0,2 -7,6 -50,8 

11 UC0101008 0 -3 0,58 -0,3 21,8 10,0 6,4 -2,8 -7,0 19,2 

12 UC0100991 -1 -3 -0,17 0,0 -7,0 -24,0 3,6 -3,2 -5,8 -18,5 

13 UC0100990 2 -3 -0,01 -3,4 15,0 -1,2 7,2 -1,2 1,6 90,1 

14 UC0100658 -1 -1 0,30 0,3 -7,4 -7,0 -11,2 0,4 -33,8 -476,5 

15 UC0101698 -1 0 -0,22 -0,3 11,8 -3,4 22,2 -0,6 1,0 -37,8 

16 UC0100177 1 3 -0,08 0,2 -11,4 -3,0 10,6 0,4 6,8 -5,5 

17 UC0101129 -4 -2 0,69 0,3 -4,4 32,0 9,0 -0,4 10,2 18,5 

18 UC0102195 -3 -1 0,37 0,1 32,2 -0,2 7,4 0,0 1,8 40,0 

19 UC0101977 -3 -2 1,43 0,5 14,2 8,0 2,8 0,6 0,6 -23,3 

20 UC0100706 -1 -3 0,66 0,0 59,4 11,0 0,6 0,4 -11,0 -40,5 

21 UC0100002 -2 -5 -2,99 3,0 14,8 25,6 2,8 0,6 -0,6 15,8 

22 UC0100130 -2 2 0,25 4,5 -175,7 -108,0 15,6 1,4 18,2 56,1 

23 UC0100153 -2 2 0,49 0,4 9,8 -3,0 -10,0 0,6 7,6 -22,2 

24 UC0100987 -3 1 0,66 0,2 19,8 -8,4 -14,2 -0,6 10,2 -49,6 

25 UC0100988 -1 -1 0,54 1,0 30,8 28,6 -11,0 -0,8 -11,8 -233,7 

26 UC0100267 -2 -2 0,42 -0,9 34,4 12,6 -1,8 0,2 20,0 55,5 

27 UC0100340 -4 -1 0,12 0,5 17,2 15,4 6,4 0,0 5,2 34,7 

28 UC0101093 -3 -4 -1,18 -1,5 4,0 -56,2 2,8 0,2 -0,4 7,2 

29 UC0100362 -2 -4 0,35 -0,4 -38,0 17,6 -4,0 -0,6 -1,8 -14,9 

30 UC0100653 -2 0 0,03 -1,1 13,4 -35,0 4,6 -0,6 7,0 85,5 

31 UC0101990 -11 0 0,06 0,2 2,6 -44,4 7,6 -0,6 -1,6 24,5 

32 UC0101993 0 0 -0,15 0,0 -7,4 -25,6 4,2 -0,6 2,8 -10,5 

33 UC0102183 0 2 1,59 -1,2 46,2 -18,8 0,6 -0,6 -7,6 17,7 

34 UC0101871 0 0 0,85 -5,2 47,6 78,0 5,8 -0,6 4,8 4,8 

35 UC0101195 -2 -1 -0,17 -0,4 8,6 24,0 -0,4 -0,4 1,2 -59,7 
*St – сорти-стандарти Крупинка та Українка;  

** Lfl – тривалість періоду «сходу-цвітіння», діб; L – тривалість періоду «сходи-технологічна 

стиглість», діб; Wg – продуктивність рослин, г/рослину; W1000 – маса 1000 насіння, г; Ns – 

кількість насіння з рослини, шт.; NFL – кількість квіток на рослині, шт.; H – висота стебла, см; 

B – кількість гілок І порядку, шт.; Wp – маса рослини, г; SL – площа листкової поверхні, см2. 
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ДОДАТОК Е 

Кореляційні зв’язки основних селекційних ознак групи короткоденних зразків гречки в умовах традиційного посіву 

(2015–2017 рр.) 

Lfl L Wg W1000 NFr Ns NS0 NI NFL 1 NFL2 h Nint B B2 Wp Wpfl NL WL SL aL Wl RE RE2 AI

Lfl 0,66 0,36 -0,06 0,30 0,38 0,09 0,28 0,15 0,33 0,17 -0,29 0,00 0,24 0,36 0,08 0,20 0,13 0,03 -0,25 -0,18 0,29 0,40 0,02

L 0,66 0,31 -0,11 0,01 0,32 -0,38 0,08 0,34 0,35 -0,07 -0,21 0,03 0,01 0,11 0,17 0,04 0,01 -0,08 -0,19 -0,08 0,31 0,30 -0,19

Wg 0,36 0,31 0,36 0,87 0,98 0,40 -0,10 0,20 -0,30 -0,19 -0,55 0,20 0,06 -0,02 0,00 -0,18 -0,19 -0,14 0,07 -0,03 0,95 0,96 -0,63

W1000 -0,06 -0,11 0,36 0,30 0,21 0,28 -0,28 0,13 -0,04 -0,44 -0,49 0,13 -0,15 0,01 0,15 -0,14 -0,32 -0,37 -0,54 -0,63 0,31 0,27 0,10

NFr 0,30 0,01 0,87 0,30 0,85 0,78 0,09 0,20 -0,36 -0,13 -0,55 0,32 0,27 0,12 0,04 -0,05 -0,05 0,04 0,16 0,01 0,78 0,83 -0,42

Ns 0,38 0,32 0,98 0,21 0,85 0,34 -0,11 0,21 -0,34 -0,12 -0,49 0,14 0,01 -0,03 -0,08 -0,17 -0,15 -0,07 0,21 0,05 0,94 0,98 -0,70

NS0 0,09 -0,38 0,40 0,28 0,78 0,34 0,29 0,10 -0,25 -0,10 -0,39 0,41 0,47 0,25 0,17 0,11 0,10 0,15 0,05 -0,05 0,27 0,32 0,08

NI 0,28 0,08 -0,10 -0,28 0,09 -0,11 0,29 -0,23 0,59 0,63 0,34 0,67 0,81 0,90 0,56 0,78 0,84 0,77 0,18 0,23 -0,32 -0,19 0,53

NFL 1 0,15 0,34 0,20 0,13 0,20 0,21 0,10 -0,23 -0,17 -0,29 -0,12 -0,06 -0,19 -0,09 0,26 -0,16 -0,21 -0,16 0,01 -0,14 0,17 0,17 -0,21

NFL 2 0,33 0,35 -0,30 -0,04 -0,36 -0,34 -0,25 0,59 -0,17 0,53 0,27 0,25 0,17 0,63 0,48 0,54 0,54 0,32 -0,21 0,06 -0,38 -0,35 0,68

h 0,17 -0,07 -0,19 -0,44 -0,13 -0,12 -0,10 0,63 -0,29 0,53 0,72 0,07 0,18 0,57 0,14 0,50 0,62 0,54 0,28 0,40 -0,28 -0,14 0,31

Nint -0,29 -0,21 -0,55 -0,49 -0,55 -0,49 -0,39 0,34 -0,12 0,27 0,72 -0,09 0,01 0,27 0,12 0,33 0,45 0,42 0,30 0,41 -0,61 -0,52 0,32

B 0,00 0,03 0,20 0,13 0,32 0,14 0,41 0,67 -0,06 0,25 0,07 -0,09 0,71 0,65 0,57 0,44 0,48 0,51 0,29 0,12 -0,03 0,05 0,18

B2 0,24 0,01 0,06 -0,15 0,27 0,01 0,47 0,81 -0,19 0,17 0,18 0,01 0,71 0,68 0,57 0,67 0,67 0,67 0,06 -0,01 -0,15 -0,10 0,33

Wp 0,36 0,11 -0,02 0,01 0,12 -0,03 0,25 0,90 -0,09 0,63 0,57 0,27 0,65 0,68 0,61 0,82 0,81 0,75 0,08 0,00 -0,28 -0,10 0,57

Wpfl 0,08 0,17 0,00 0,15 0,04 -0,08 0,17 0,56 0,26 0,48 0,14 0,12 0,57 0,57 0,61 0,62 0,61 0,50 -0,07 0,01 -0,14 -0,22 0,43

NL 0,20 0,04 -0,18 -0,14 -0,05 -0,17 0,11 0,78 -0,16 0,54 0,50 0,33 0,44 0,67 0,82 0,62 0,96 0,90 -0,05 -0,11 -0,33 -0,28 0,59

WL 0,13 0,01 -0,19 -0,32 -0,05 -0,15 0,10 0,84 -0,21 0,54 0,62 0,45 0,48 0,67 0,81 0,61 0,96 0,95 0,19 0,18 -0,34 -0,27 0,52

SL 0,03 -0,08 -0,14 -0,37 0,04 -0,07 0,15 0,77 -0,16 0,32 0,54 0,42 0,51 0,67 0,75 0,50 0,90 0,95 0,38 0,20 -0,30 -0,20 0,35

aL -0,25 -0,19 0,07 -0,54 0,16 0,21 0,05 0,18 0,01 -0,21 0,28 0,30 0,29 0,06 0,08 -0,07 -0,05 0,19 0,38 0,79 0,00 0,14 -0,41

Wl -0,18 -0,08 -0,03 -0,63 0,01 0,05 -0,05 0,23 -0,14 0,06 0,40 0,41 0,12 -0,01 0,00 0,01 -0,11 0,18 0,20 0,79 -0,05 0,00 -0,20

RE 0,29 0,31 0,95 0,31 0,78 0,94 0,27 -0,32 0,17 -0,38 -0,28 -0,61 -0,03 -0,15 -0,28 -0,14 -0,33 -0,34 -0,30 0,00 -0,05 0,94 -0,73

RE2 0,40 0,30 0,96 0,27 0,83 0,98 0,32 -0,19 0,17 -0,35 -0,14 -0,52 0,05 -0,10 -0,10 -0,22 -0,28 -0,27 -0,20 0,14 0,00 0,94 -0,70

AI 0,02 -0,19 -0,63 0,10 -0,42 -0,70 0,08 0,53 -0,21 0,68 0,31 0,32 0,18 0,33 0,57 0,43 0,59 0,52 0,35 -0,41 -0,20 -0,73 -0,70  
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ДОДАТОК Е.2 

Кореляційні зв’язки основних селекційних ознак групи короткоденних зразків гречки в умовах повторного посіву  

(2015–2017 рр.) 

Lfl L Wg W1000 NFr Ns NS0 NI NFL1 NFL2 h Nint B B2 Wp Wpfl NL WL SL aL Wl RE RE2 AI

Lfl 0,86 0,33 0,06 0,11 0,33 -0,19 0,08 -0,09 0,45 0,20 -0,01 0,28 0,17 0,32 0,24 0,33 0,38 0,22 -0,24 0,09 0,23 0,23 -0,26

L 0,86 0,25 -0,07 0,15 0,29 -0,08 -0,10 -0,14 0,26 0,00 -0,18 0,09 0,01 0,05 -0,08 0,04 0,15 0,11 0,13 0,27 0,28 0,36 0,05

Wg 0,33 0,25 0,45 0,81 0,93 0,43 0,10 -0,11 -0,25 -0,37 -0,39 0,02 -0,15 0,13 0,24 0,05 -0,24 -0,14 -0,38 -0,72 0,85 0,82 -0,64

W1000 0,06 -0,07 0,45 0,02 0,11 -0,09 0,09 0,01 0,02 -0,39 -0,31 0,18 -0,09 -0,06 0,25 -0,07 -0,22 -0,25 -0,30 -0,46 0,44 0,28 -0,24

NFr 0,11 0,15 0,81 0,02 0,89 0,84 0,20 -0,21 -0,23 -0,18 -0,29 0,07 0,03 0,25 0,15 0,13 -0,13 0,01 -0,27 -0,61 0,61 0,71 -0,18

Ns 0,33 0,29 0,93 0,11 0,89 0,51 0,05 -0,17 -0,26 -0,23 -0,31 -0,07 -0,17 0,20 0,15 0,12 -0,16 -0,01 -0,29 -0,66 0,75 0,82 -0,65

NS0 -0,19 -0,08 0,43 -0,09 0,84 0,51 0,31 -0,19 -0,13 -0,08 -0,20 0,23 0,26 0,23 0,10 0,09 -0,08 0,02 -0,17 -0,38 0,27 0,38 0,32

NI 0,08 -0,10 0,10 0,09 0,20 0,05 0,31 0,23 0,47 0,43 0,40 0,83 0,74 0,72 0,84 0,65 0,63 0,61 -0,20 0,00 -0,30 -0,37 0,22

NFL 1 -0,09 -0,14 -0,11 0,01 -0,21 -0,17 -0,19 0,23 0,07 -0,06 0,17 0,01 0,01 -0,04 0,37 -0,07 0,01 -0,05 -0,03 0,16 -0,16 -0,35 0,09

NFL 2 0,45 0,26 -0,25 0,02 -0,23 -0,26 -0,13 0,47 0,07 0,75 0,44 0,70 0,35 0,62 0,46 0,64 0,77 0,51 -0,26 0,30 -0,50 -0,47 0,34

h 0,20 0,00 -0,37 -0,39 -0,18 -0,23 -0,08 0,43 -0,06 0,75 0,76 0,49 0,30 0,73 0,35 0,81 0,87 0,71 -0,25 0,19 -0,69 -0,56 0,35

Nint -0,01 -0,18 -0,39 -0,31 -0,29 -0,31 -0,20 0,40 0,17 0,44 0,76 0,25 0,11 0,47 0,41 0,58 0,66 0,47 -0,25 0,28 -0,66 -0,65 0,27

B 0,28 0,09 0,02 0,18 0,07 -0,07 0,23 0,83 0,01 0,70 0,49 0,25 0,73 0,65 0,73 0,61 0,66 0,55 -0,19 0,13 -0,28 -0,36 0,31

B2 0,17 0,01 -0,15 -0,09 0,03 -0,17 0,26 0,74 0,01 0,35 0,30 0,11 0,73 0,58 0,57 0,50 0,58 0,53 -0,10 0,16 -0,40 -0,42 0,38

Wp 0,32 0,05 0,13 -0,06 0,25 0,20 0,23 0,72 -0,04 0,62 0,73 0,47 0,65 0,58 0,72 0,97 0,89 0,85 -0,39 -0,20 -0,38 -0,27 -0,06

Wpfl 0,24 -0,08 0,24 0,25 0,15 0,15 0,10 0,84 0,37 0,46 0,35 0,41 0,73 0,57 0,72 0,67 0,62 0,55 -0,37 -0,12 -0,17 -0,34 0,10

NL 0,33 0,04 0,05 -0,07 0,13 0,12 0,09 0,65 -0,07 0,64 0,81 0,58 0,61 0,50 0,97 0,67 0,92 0,85 -0,41 -0,18 -0,44 -0,32 -0,08

WL 0,38 0,15 -0,24 -0,22 -0,13 -0,16 -0,08 0,63 0,01 0,77 0,87 0,66 0,66 0,58 0,89 0,62 0,92 0,88 -0,20 0,21 -0,65 -0,56 0,00

SL 0,22 0,11 -0,14 -0,25 0,01 -0,01 0,02 0,61 -0,05 0,51 0,71 0,47 0,55 0,53 0,85 0,55 0,85 0,88 0,10 0,08 -0,53 -0,40 -0,06

aL -0,24 0,13 -0,38 -0,30 -0,27 -0,29 -0,17 -0,20 -0,03 -0,26 -0,25 -0,25 -0,19 -0,10 -0,39 -0,37 -0,41 -0,20 0,10 0,56 -0,12 -0,10 0,09

Wl 0,09 0,27 -0,72 -0,46 -0,61 -0,66 -0,38 0,00 0,16 0,30 0,19 0,28 0,13 0,16 -0,20 -0,12 -0,18 0,21 0,08 0,56 -0,55 -0,60 0,43

RE 0,23 0,28 0,85 0,44 0,61 0,75 0,27 -0,30 -0,16 -0,50 -0,69 -0,66 -0,28 -0,40 -0,38 -0,17 -0,44 -0,65 -0,53 -0,12 -0,55 0,92 -0,51

RE2 0,23 0,36 0,82 0,28 0,71 0,82 0,38 -0,37 -0,35 -0,47 -0,56 -0,65 -0,36 -0,42 -0,27 -0,34 -0,32 -0,56 -0,40 -0,10 -0,60 0,92 -0,44

AI -0,38 -0,16 -0,60 -0,30 -0,17 -0,58 0,37 0,15 -0,05 0,15 0,12 0,11 0,23 0,39 -0,09 -0,19 -0,15 0,05 -0,03 0,23 0,49 -0,51 -0,45  
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ДОДАТОК Ж 

Характеристика F1 комбінацій короткоденних форм за рівнем прояву 

гетерозису та СФД ознаки тривалість вегетації (L), 2017–2018 рр. 

Гібрид 

Фото-тип 

батьківських 

форм 

Батьківські 

форми 
Показник  

Hbt hp 
Тип 

успадкування 

♀ ♂ ♀ ♂ F1 P1 P2 х 

109/16 К Д 871 116 80 70 80 75 0,0 1,0 Гетерозис 

157/16 К Д 153 116 78 72 80 76 -2,5 0,5 Проміжне 

196/16 К Д 987 116 75 72 80 76 -6,3 -0,3 Проміжне 

208/16 К Д 988 116 78 72 80 76 8,3 0,5 Проміжне 

99/16 К Д 093 116 83 84 80 82 -1,2 0,5 Проміжне 

219/16 К Д 006 116 76 75 80 77,5 -5,0 -0,6 ЧНД 

3/16 К Д 183 116 72 70 80 75 -10,0 -0,6 ЧНД 

66/16 К К 183 153 72 70 72 71 0,0 1,0 Гетерозис 

190/16 К К 987 871 75 72 70 71 4,2 4,0 Гетерозис 

60/16 К К 183 006 75 70 75 72,5 0,0 1,0 Гетерозис 

160/16 К К 153 006 76 72 75 73,5 1,3 1,7 Гетерозис 

197/16 К К 988 006 75 72 75 73,5 0,0 1,0 Гетерозис 

110/16 К К 871 987 73 70 72 71 1,4 2,0 Гетерозис 

104/16 К К 871 093 86 70 84 77 2,4 1,3 Гетерозис 

69/16 К К 183 988 75 70 72 71 4,2 4,0 Гетерозис 

107/16 К К 871 153 72 70 72 71 0,0 1,0 Гетерозис 

68/16 К К 183 987 75 70 72 71 4,2 4,0 Гетерозис 

202/16 К К 988 871 68 72 70 71 -5,6 -3,0 Депресія 

111/16 К К 871 988 70 70 72 71 -2,8 -1,0 Депресія 

149/16 К К 153 183 70 72 70 71 -2,8 -1,0 Депресія 

152/16 К К 153 871 65 72 70 71 -9,7 -6,0 Депресія 

43/16 К К 093 153 66 84 72 78 -21,4 -2,0 Депресія 

213/16 К К 006 871 68 75 70 72,5 -9,3 -1,8 Депресія 

220/16 К К 006 987 72 75 72 73,5 -4,0 -1,0 Депресія 

221/16 К К 006 988 72 75 72 73,5 -4,0 -1,0 Депресія 

185/16 К К 987 183 70 72 70 71 -2,8 -1,0 Депресія 

198/16 К К 988 183 68 72 70 71 -5,6 -3,0 Депресія 

50/16 К К 988 987 75 72 72 72 4,2 0,0 Проміжне 

13/16 К К 183 871 73 70 70 70 4,3 0,0 Проміжне 

217/16 К К 006 153 73 75 72 73,5 -2,7 -0,3 Проміжне 

212/16 К К 153 093 78 72 84 78 -7,1 0,0 Проміжне 

206/16 К К 988 153 73 72 72 72 1,4 0,0 Проміжне 

2/16 К К 871 183 68 70 70 70 -2,9 0,0 Проміжне 

102/16 К К 093 006 80 84 75 79,5 -4,8 0,1 Проміжне 

101/16 К К 093 988 76 84 72 78 -9,5 -0,3 Проміжне 

159/16 К К 153 988 72 72 72 72 0,0 0,0 Проміжне 

100/16 К К 093 987 80 84 72 78 -4,8 0,3 Проміжне 

62/16 К К 183 093 75 70 84 77 -10,7 -0,3 Проміжне 

33/16 К К 987 988 75 72 72 72 4,2 0,0 Проміжне 

158/16 К К 153 987 71 72 72 72 -1,4 0,0 Проміжне 

194/16 К К 987 153 72 72 72 72 0,0 0,0 Проміжне 

112/16 К К 987 006 74 72 75 73,5 -1,3 0,3 Проміжне 

189/16 К К 987 93 80 72 84 78 -4,8 0,3 Проміжне 
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Продовження додатка Ж 

201/16 К К 988 093 78 72 84 78 -7,1 0,0 Проміжне 

70/16 К К 871 006 71 70 75 72,5 -5,3 -0,6 ЧНД 

210/16 К К 006 183 71 75 70 72,5 -5,3 -0,6 ЧНД 

92/16 К К 093 183 71 84 70 77 -15,5 -0,9 ЧНД 

94/16 К К 093 871 72 84 70 77 -14,3 -0,7 ЧНД 

204/16 К К 006 093 82 75 84 79,5 -2,4 0,6 ЧПД 

98/16 К Ф 153 058 80 72 78 75 2,6 1,7 Гетерозис 

67/16 К Ф 871 058 80 70 78 74 2,6 1,5 Гетерозис 

108/16 К Ф 987 058 80 72 78 75 2,6 1,7 Гетерозис 

105/16 К Ф 987 083 74 72 73 72,5 1,4 3,0 Гетерозис 

61/16 К Ф 183 362 80 70 79 74,5 1,3 1,2 Гетерозис 

203/16 К Ф 988 130 88 72 88 80 0,0 1,0 Гетерозис 

187/16 К Ф 987 362 80 72 79 75,5 1,3 1,3 Гетерозис 

45/16 К Ф 006 993 68 75 70 72,5 -9,3 -1,8 Депресія 

154/13 К Ф 183 083 70 70 73 71,5 -4,1 -1,0 Депресія 

205/16 К Ф 006 083 72 75 73 74 -4,0 -2,0 Депресія 

192/16 К Ф 988 083 72 72 73 72,5 -1,4 -1,0 Депресія 

96/16 К Ф 153 083 72 72 73 72,5 -1,4 -1,0 Депресія 

218/16 К Ф 093 058 78 84 78 81 -7,1 -1,0 Депресія 

31/16 К Ф 093 362 78 84 79 81,5 -7,1 -1,4 Депресія 

216/16 К Ф 093 066 80 84 80 82 -4,8 -1,0 Депресія 

150/16 К Ф 153 993 65 72 70 71 -9,7 -6,0 Депресія 

186/16 К Ф 987 993 68 72 70 71 -5,6 -3,0 Депресія 

95/16 К Ф 093 130 75 84 88 86 -14,8 -5,5 Депресія 

199/16 К Ф 988 993 70 72 70 71 -2,8 -1,0 Депресія 

211/16 К Ф 006 362 75 75 79 77 -5,1 -1,0 Депресія 

214/16 К Ф 006 130 75 75 88 81,5 -14,8 -1,0 Депресія 

93/16 К Ф 093 993 75 84 70 77 -10,7 -0,3 Проміжне 

151/16 К Ф 153 362 75 72 79 75,5 -5,1 -0,1 Проміжне 

191/16 К Ф 987 130 80 72 88 80 -9,1 0,0 Проміжне 

193/16 К Ф 988 066 76 72 80 76 -5,0 0,0 Проміжне 

195/16 К Ф 988 058 75 72 78 75 -3,8 0,0 Проміжне 

29/16 К Ф 871 993 72 70 70 70 2,9 0,0 Проміжне 

11/16 К Ф 183 993 72 70 70 70 2,9 0,0 Проміжне 

63/16 К Ф 183 130 80 70 88 79 -9,1 0,1 Проміжне 

103/16 К Ф 871 362 75 70 79 74,5 -5,1 0,1 Проміжне 

200/16 К Ф 988 362 76 72 79 75,5 -3,8 0,1 Проміжне 

207/16 К Ф 006 066 78 75 80 77,5 -2,5 0,2 Проміжне 

156/16 К Ф 183 058 75 70 78 74 -3,8 0,3 Проміжне 

64/16 К Ф 871 083 72 70 73 71,5 -1,4 0,3 Проміжне 

209/16 К Ф 006 058 77 75 78 76,5 -1,3 0,3 Проміжне 

106/16 К Ф 987 066 78 72 80 76 -2,5 0,5 Проміжне 

97/16 К Ф 153 066 78 72 80 76 -2,5 0,5 Проміжне 

215/16 К Ф 093 083 74 84 73 78,5 -11,9 -0,8 ЧНД 

14/16 К Ф 871 130 73 70 88 79 -17,0 -0,7 ЧНД 

65/16 К Ф 871 066 78 70 80 75 -2,5 0,6 ЧПД 

155/16 К Ф 183 066 78 70 80 75 -2,5 0,6 ЧПД 

153/16 К Ф 153 130 86 72 88 80 -2,3 0,8 ЧПД 

 

* Д – довгоденна форма; К – короткоденна форма; Ф – фотонейтральна форма; Hbt – істинний 

гетерозис; hp – ступінь домінування; F1 – гібрид першого покоління; P1 – материнська форма; P2 

– батьківська форма; х – середнє значення показника. 
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ДОДАТОК Ж.2 

Характеристика гібридного покоління (F1) комбінацій короткоденних форм 

за рівнем прояву гетерозису та СФД ознаки продуктивності рослин (Wg), 

2017-2018 рр. 

Гібрид 

Фото-тип 

батьківських 

форм 

Батьківські 

форми 
Показник  

Hbt hp 
Тип 

успадкування 

♀ ♂ ♀ ♂ F1 P1 P2 х 

219/16 К Д 6 116 1,8 1,53 0,98 1,26 16,3 1,9 Гетерозис 
99/16 К Д 93 116 1,1 1,12 0,98 1,05 0,0 1,0 Гетерозис 
3/16 К Д 183 116 3,7 1,70 0,98 1,34 117,1 6,5 Гетерозис 

196/16 К Д 987 116 2,9 2,31 0,98 1,65 23,4 1,8 Гетерозис 
157/16 К Д 153 116 0,8 0,66 0,98 0,82 21,2 0,1 Проміжне 

109/16 К Д 871 116 1,8 2,58 0,98 1,78 -31,0 0,0 Проміжне 
208/16 К Д 988 116 1,1 1,34 0,98 1,16 -16,4 -0,2 Проміжне 
43/16 К К 093 153 3,0 1,12 0,66 0,89 170,5 9,3 Гетерозис 

212/16 К К 153 093 1,8 0,66 1,12 0,89 56,3 3,7 Гетерозис 
197/16 К К 988 006 2,3 1,34 1,53 1,44 52,3 9,4 Гетерозис 
190/16 К К 987 871 3,6 2,31 2,58 2,45 37,6 8,2 Гетерозис 
160/16 К К 153 006 2,1 0,66 1,53 1,10 36,6 2,3 Гетерозис 
210/16 К К 006 183 2,2 1,53 1,70 1,62 30,6 7,1 Гетерозис 
110/16 К К 871 987 3,0 2,58 2,31 2,45 17,8 4,4 Гетерозис 
13/16 К К 183 871 2,9 1,70 2,58 2,14 10,5 1,6 Гетерозис 

101/16 К К 093 988 1,5 1,12 1,34 1,23 8,2 2,0 Гетерозис 
206/16 К К 988 153 1,5 1,34 0,66 1,00 8,2 1,3 Гетерозис 
221/16 К К 006 988 1,7 1,53 1,34 1,44 7,8 2,3 Гетерозис 
111/16 К К 871 988 2,7 2,58 1,34 1,96 3,9 1,2 Гетерозис 
104/16 К К 871 093 2,7 2,58 1,12 1,85 3,1 1,1 Гетерозис 
220/16 К К 006 987 2,3 1,53 2,31 1,92 1,3 1,1 Гетерозис 
201/16 К К 988 093 1,4 1,34 1,12 1,23 0,7 1,1 Гетерозис 

198/16 К К 988 183 1,3 1,34 1,70 1,52 -21,2 -1,0 Депресія 
69/16 К К 183 988 1,2 1,70 1,34 1,52 -28,2 -1,7 Депресія 
68/16 К К 183 987 1,5 1,70 2,31 2,01 -37,2 -1,8 Депресія 
60/16 К К 183 093 1,0 1,70 1,12 1,41 -42,9 -1,5 Депресія 
62/16 К К 183 093 0,8 1,70 1,12 1,41 -53,5 -2,1 Депресія 
50/16 К К 988 987 0,9 1,34 2,31 1,83 -62,8 -2,0 Депресія 

204/16 К К 006 093 1,3 1,53 1,12 1,33 -15,0 -0,1 Проміжне 

217/16 К К 006 153 0,9 1,53 0,66 1,10 -42,5 -0,5 Проміжне 
213/16 К К 006 871 2,2 1,53 2,58 2,06 -15,9 0,2 Проміжне 
102/16 К К 093 006 1,2 1,12 1,53 1,33 -19,6 -0,5 Проміжне 
92/16 К К 093 183 1,6 1,12 1,70 1,41 -8,8 0,5 Проміжне 
94/16 К К 093 871 1,5 1,12 2,58 1,85 -43,8 -0,5 Проміжне 

152/16 К К 153 871 1,9 0,66 2,58 1,62 -28,3 0,2 Проміжне 
158/16 К К 153 987 1,2 0,66 2,31 1,49 -46,8 -0,3 Проміжне 
159/16 К К 153 988 1,2 0,66 1,34 1,00 -14,2 0,4 Проміжне 
70/16 К К 871 006 1,9 2,58 1,53 2,06 -27,1 -0,3 Проміжне 

107/16 К К 871 153 1,7 2,58 0,66 1,62 -34,9 0,1 Проміжне 
2/16 К К 871 183 2,3 2,58 1,70 2,14 -11,2 0,3 Проміжне 

185/16 К К 987 183 2,0 2,31 1,70 2,01 -13,0 0,0 Проміжне 
202/16 К К 988 871 1,9 1,34 2,58 1,96 -27,1 -0,1 Проміжне 
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Продовження додатка Ж.2 

100/16 К К 093 987 1,2 1,12 2,31 1,72 -46,3 -0,8 ЧНД 

149/16 К К 153 183 0,9 0,66 1,70 1,18 -47,6 -0,6 ЧНД 

112/16 К К 987 006 1,6 2,31 1,53 1,92 -31,6 -0,9 ЧНД 

33/16 К К 987 988 1,5 2,31 1,34 1,83 -36,8 -0,8 ЧНД 

66/16 К К 183 153 1,6 1,70 0,66 1,18 -5,9 0,8 ЧПД 

189/16 К К 987 093 2,1 2,31 1,12 1,72 -8,2 0,7 ЧПД 

194/16 К К 987 153 2,0 2,31 0,66 1,49 -13,4 0,6 ЧПД 

193/16 К Ф 988 066 2,3 1,34 1,23 1,29 71,6 18,5 Гетерозис 

11/16 К Ф 183 993 3,1 1,70 1,84 1,77 70,1 19,4 Гетерозис 
192/16 К Ф 988 083 2,1 1,34 0,81 1,08 58,2 3,9 Гетерозис 
207/16 К Ф 006 066 2,1 1,53 1,23 1,38 34,6 4,5 Гетерозис 
108/16 К Ф 987 058 3,3 2,31 2,57 2,44 26,5 6,2 Гетерозис 
216/16 К Ф 093 066 1,5 1,12 1,23 1,18 25,2 6,6 Гетерозис 
103/16 К Ф 871 362 3,0 2,58 2,27 2,43 17,1 3,8 Гетерозис 
14/16 К Ф 871 130 4,5 2,58 3,98 3,28 12,3 1,7 Гетерозис 

218/16 К Ф 093 058 2,9 1,12 2,57 1,85 10,9 1,4 Гетерозис 
187/16 К Ф 987 362 2,6 2,31 2,27 2,29 10,4 13,0 Гетерозис 
93/16 К Ф 093 993 2,0 1,12 1,84 1,48 8,2 1,4 Гетерозис 

186/16 К Ф 987 993 2,4 2,31 1,84 2,08 2,6 1,3 Гетерозис 
215/16 К Ф 093 083 1,1 1,12 0,81 0,97 0,0 1,0 Гетерозис 

61/16 К Ф 183 362 0,5 1,70 2,27 1,99 -79,7 -5,4 Депресія 
200/16 К Ф 988 362 1,0 1,34 2,27 1,81 -55,5 -1,7 Депресія 
45/16 К Ф 006 993 1,0 1,53 1,84 1,69 -48,4 -4,7 Депресія 

199/16 К Ф 988 993 1,0 1,34 1,84 1,59 -44,0 -2,2 Депресія 
209/16 К Ф 006 058 1,6 1,53 2,57 2,05 -39,7 -1,0 Депресія 
67/16 К Ф 871 058 2,1 2,58 2,57 2,58 -17,8 -1,0 Депресія 

214/16 К Ф 006 130 2,3 1,53 3,98 2,76 -41,7 -0,4 Проміжне 

95/16 К Ф 093 130 2,2 1,12 3,98 2,55 -44,2 -0,2 Проміжне 
153/16 К Ф 153 130 2,5 0,66 3,98 2,32 -38,4 0,1 Проміжне 
150/16 К Ф 153 993 1,1 0,66 1,84 1,25 -39,7 -0,2 Проміжне 
65/16 К Ф 871 066 2,1 2,58 1,23 1,91 -18,6 0,3 Проміжне 
64/16 К Ф 871 083 1,4 2,58 0,81 1,70 -45,0 -0,3 Проміжне 
29/16 К Ф 871 993 2,2 2,58 1,84 2,21 -15,1 -0,1 Проміжне 

203/16 К Ф 988 130 2,2 1,34 3,98 2,66 -45,0 -0,4 Проміжне 
96/16 К Ф 153 083 0,8 0,66 0,81 0,74 -4,9 0,5 Проміжне 
97/16 К Ф 153 066 1,0 0,66 1,23 0,95 -18,7 0,2 Проміжне 
63/16 К Ф 183 130 2,5 1,70 3,98 2,84 -37,2 -0,3 Проміжне 

191/16 К Ф 987 130 3,1 2,31 3,98 3,15 -22,4 -0,1 Проміжне 
98/16 К Ф 153 058 1,9 0,66 2,57 1,62 -26,5 0,3 Проміжне 

105/16 К Ф 987 083 1,9 2,31 0,81 1,56 -18,6 0,4 Проміжне 
31/16 К Ф 093 362 1,3 1,12 2,27 1,70 -41,4 -0,6 ЧНД 

156/16 К Ф 183 058 1,9 1,70 2,57 2,14 -27,2 -0,6 ЧНД 

155/16 К Ф 183 066 1,3 1,70 1,23 1,47 -21,8 -0,6 ЧНД 

106/16 К Ф 987 066 1,3 2,31 1,23 1,77 -42,0 -0,8 ЧНД 

151/16 К Ф 153 362 0,9 0,66 2,27 1,47 -61,7 -0,7 ЧНД 

154/13 К Ф 183 083 1,0 1,70 0,81 1,26 -42,9 -0,6 ЧНД 

195/16 К Ф 988 058 2,5 1,34 2,57 1,96 -3,5 0,9 ЧПД 

205/16 К Ф 006 083 1,5 1,53 0,81 1,17 -5,2 0,8 ЧПД 

211/16 К Ф 006 362 2,1 1,53 2,27 1,90 -6,6 0,6 ЧПД 

 

* Д – довгоденна форма; К – короткоденна форма; Ф – фотонейтральна форма; Hbt – істинний 

гетерозис; hp – ступінь домінування; F1 – гібрид першого покоління; P1 – материнська форма; P2 

– батьківська форма; х – середнє значення показника. 
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ДОДАТОК И 

 

Характеристика СФД F1 гречки за ознаками 

 

Тип 

успадкування 

Тривалість періоду «сходи-цвітіння» (Lfl),% 

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 21 26 14 19 16 0 57 17 21 

Депресія 40 17 14 40 23 33 0 0 21 

*ЧПД 2 5 0 0 6 0 0 0 2 

**ЧНД 0 5 14 5 10 17 0 0 6 

Проміжне 

успадкування 
36 48 57 36 42 50 43 83 49 

Домінування батьківської форми:  

- кращої: 53 35 50 50 46 33 57 60 48 

- гіршої: 47 65 50 50 54 67 43 40 52 

Тип 

успадкування 

Репродуктивне зусилля (RE2),% 

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 21 30 57 52 45 83 29 50 46 

Депресія 14 26 14 7 19 0 29 33 18 

*ЧПД 5 7 0 2 6 0 0 0 3 

**ЧНД 14 5 14 5 10 17 29 0 12 

Проміжне 

успадкування 
45 32 14 33 16 0 14 17 21 

Домінування батьківської форми:  

- кращої: 40 60 57 64 68 0 29 67 59 

- гіршої: 60 40 43 36 32 0 71 33 42 

* ЧПД – часткове позитивне домінування; ** ЧНД – часткове негативне домінування 
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ДОДАТОК К 

 

Загальна комбінаційна здатність селекційних номерів за ознаками, 2017 р. 

 

Вихідна форма 

Тривалість періоду «сходи-цвітіння» (Lfl) 

♀ ♂ 

Lfl Ефект Lfl Ефект 

UC0102183 *К -0,79 Н -1,10 Н 

UC0101993 Ф 1,87 В -0,71 Н 

UC0100362 Ф 0,56 В 3,77 В 

UC0101093 К -1,07 Н 4,71 В 

UC0101871 К -0,44 Н -2,27 Н 

UC0100130 Ф 2,26 В 4,65 В 

UC0100083 К -2,01 Н -0,70 Н 

UC0100066 Ф 0,17 В -2,48 Н 

UC0100153 К -0,05 Н -1,05 Н 

UC0101058 Ф -0,32 Н 1,08 В 

UC0101116 Д 1,14 В -2,76 Н 

UC0101006 К -1,34 Н -3,25 Н 

НІР0,05  0,03  0,11  

Вихідна форма 

Репродуктивне зусилля (RE2) 

♀ ♂ 
RE2 Ефект RE2 Ефект 

UC0102183 *К -1,23 С -2,51 Н 

UC0101993 Ф 0,10 С -0,23 Н 

UC0100362 Ф 0,00 С -0,65 Н 

UC0101093 К -3,81 Н -1,79 Н 

UC0101871 К 3,58 В 1,99 В 

UC0100130 Ф -0,10 С 0,60 В 

UC0100083 К 0,30 С -1,33 Н 

UC0100066 Ф 1,20 С 2,38 В 

UC0100153 К -0,74 С -1,05 Н 

UC0101058 Ф 3,05 В 2,20 В 

UC0101116 Д -1,91 С -0,29 Н 

UC0101006 К 2,65 С 0,69 В 

НІР0,05  3,02  0,01  
*К – короткоденний;  Ф – фотонейтральний; Д – довгоденний. 
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ДОДАТОК Л 

Масив вихідних даних та параметри ЗКЗ за ознакою тривалості вегетації (L), 2018 р. 

 

183 993 362 093 871 130 083 066 153 058 116 006       Xj EXj gj

183 72 80 75 73 80 70 78 72 75 72 75 74,73 822 -1,45 -15,91

993 72 75 85 72 74 72 75 73 78 80 73 75,36 829 -0,88 -9,70

362 72 70 80 71 85 75 79 73 77 79 76 76,09 837 0,48 5,30

093 71 75 78 72 75 74 80 66 78 83 80 75,64 832 0,34 3,75

871 68 72 75 86 73 72 78 72 80 80 71 75,18 827 -1,04 -11,43

130 72 68 85 82 80 74 84 75 80 83 76 78,09 859 2,85 31,30

083 70 70 78 80 68 90 76 70 73 78 75 75,27 828 -0,78 -8,61

066 71 75 80 82 71 88 75 74 80 81 77 77,64 854 2,03 22,30

153 70 65 75 78 65 86 72 78 80 78 76 75,3 753 -1,33 -13,27

058 72 70 76 80 70 85 72 75 70 78 76 74,91 824 -0,72 -7,97

116 78 75 80 85 73 90 75 76 70 76 76 77,64 854 2,12 23,30

006 71 68 75 82 68 75 72 78 73 77 76 74,09 815 -1,73 -19,06

ПАРАМЕТРИ -0,12 0,00

Xicp 71,7 70,91 77,91 81,36 71,18 81,91 73 77,91 71,64 77,64 78,91 75,55 75,83

Exicp 717 780 857 895 783 901 803 857 788 854 868 831 9934

 gi -4,29 -4,96 2,10 5,52 -4,70 6,29 -2,88 2,25 -4,24 1,72 3,25 -0,44 -0,39

-42,91 -54,57 23,15 60,70 -51,75 69,15 -31,66 24,70 -46,64 18,97 35,70 -4,85 0,00

Материнські 

форми

ПАРАМЕТРИБатьківські форми
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ДОДАТОК Л.2 

Масив вихідних даних та параметри ЗКЗ за ознакою продуктивності рослин (Wg), 2018 р. 

 

183 993 362 093 871 130 083 066 153 058 116 006       Xj EXj gj

183 3,13 0,46 0,79 2,85 2,5 1,42 2,1 1,6 2,12 3,69 1,88 2,05 22,54 0,06 0,64

993 1,6 2,12 1,95 1,63 3,11 1,77 3,26 1,89 1,21 2,2 2,2 2,09 22,94 0,12 1,36

362 2,5 2 4,49 2,2 2,87 1,44 2,04 1,23 2,32 1,98 2,55 2,33 25,62 0,36 3,92

093 1,55 1,99 1,33 1,45 2,22 0,77 1 3,03 1,89 1,12 1,23 1,60 17,58 -0,36 -3,97

871 2,29 2,19 3,02 2,66 4,47 1,88 1,34 1,68 3,25 1,78 1,58 2,38 26,14 0,43 4,74

130 3,06 2,97 4,1 3,55 3 1,78 1,92 2,44 3,02 3,78 3,12 2,98 32,76 1,09 11,95

083 1,22 1,01 1,11 1 2 2,64 3,61 0,55 1,22 1,23 2,08 1,61 17,67 -0,41 -4,56

066 1,6 1,5 1,7 1,5 2,0 2,5 0,6 1,3 2,3 1,1 1,3 1,57 17,27 -0,38 -4,22

153 0,89 1,1 0,9 0,97 1,9 2,5 1,0 1,3 1,9 0,8 2,1 1,38 15,20 -0,62 -6,81

058 0,78 4,29 2,55 2,44 3,1 2,8 1,6 2,8 0,9 2,0 3,2 2,39 26,29 0,45 4,92

116 0,53 0,67 1,1 1,00 1,5 2,4 1,3 1,8 1,5 2,0 1,5 1,40 15,43 -0,56 -6,18

006 2,22 0,95 2,12 1,8 2,2 2,3 1,1 1,5 0,9 2,9 1,8 1,79 19,70 -0,16 -1,79

ПАРАМЕТРИ 0,00

Xicp 1,65 1,98 1,86 2,00 2,16 2,75 1,33 2,06 1,55 2,19 1,95 2,07 1,963

Exicp 18,20 21,78 20,45 22,05 23,74 30,24 14,66 22,71 17,06 24,04 21,48 22,73 259,14

 gi -0,30 0,03 -0,07 0,01 0,23 0,88 -0,66 0,07 -0,47 0,26 -0,06 0,09 0,00

-3,31 0,31 -0,78 0,09 2,56 9,66 -7,29 0,72 -5,12 2,87 -0,68 0,96 0,00

Материнські 

форми

ПАРАМЕТРИБатьківські форми
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ДОДАТОК М 

Масив вихідних даних та параметри СКЗ за ознаками 

  

тр
и

в
ал

іс
ть

 в
ег

ет
ац

ії
 (

L
),

 2
0
1

8
 р

. 

183 993 362 93 871 130 83 66 153 58 116 6

183 2,58 3,51 -4,90 3,32 -0,67 -1,51 1,37 1,85 -1,11 -5,63 1,05

993 1,34 -2,06 4,53 1,75 -7,24 -0,07 -2,20 2,29 1,32 1,80 -1,51

362 -0,02 -1,35 -1,83 -0,61 2,40 1,56 0,44 0,93 -1,04 -0,56 0,13

093 -0,88 3,79 -0,28 0,53 -7,46 0,71 1,58 -5,93 0,10 3,58 4,27

871 -2,50 2,17 -1,90 5,69 -8,08 0,09 0,96 1,45 3,48 1,96 -3,35

130 -2,39 -5,72 4,22 -2,20 6,03 -1,80 3,08 0,56 -0,40 1,08 -2,24

083 -0,76 -0,09 0,85 -0,57 -2,34 8,66 -1,29 -0,81 -3,77 -0,29 0,39

066 -2,57 2,10 0,04 -1,38 -2,15 3,85 0,02 0,38 0,42 -0,10 -0,42

153 -0,21 -4,54 -1,61 -2,02 -4,80 5,21 0,37 1,25 3,77 0,25 1,94

058 1,18 -0,15 -1,21 -0,63 -0,40 3,61 -0,23 -2,35 -0,87 -0,35 1,33

116 4,34 2,01 -0,06 1,53 -0,25 5,76 -0,07 -4,20 -3,71 -3,68 -1,51

006 1,19 -1,14 -1,20 2,38 -1,39 -5,39 0,78 1,66 3,14 1,18 -1,34

Батьківські формиМатеринські 

форми

 

п
р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

 р
о
сл

и
н

 (
W

g
),

 2
0

1
8

 р
. 

183 993 362 93 871 130 83 66 153 58 116 6

183 1,13 -1,47 -1,20 0,52 -0,37 0,00 0,04 0,01 -0,17 1,72 -0,21

993 -0,18 0,13 -0,10 -0,76 0,18 0,29 1,14 0,24 -1,14 0,17 0,05

362 0,48 -0,30 2,20 -0,43 -0,29 -0,28 -0,32 -0,66 -0,26 -0,29 0,16

093 0,25 0,41 -0,18 -0,46 -0,22 -0,23 -0,64 1,86 0,03 -0,43 -0,44

871 0,19 -0,19 0,71 0,29 1,22 0,08 -1,10 -0,29 0,58 -0,57 -0,89

130 0,31 -0,06 1,16 0,53 -0,36 -0,67 -1,17 -0,18 -0,29 0,78 0,00

083 -0,03 -0,52 -0,35 -0,52 0,14 0,24 2,02 -0,57 -0,60 -0,27 0,46

066 0,28 -0,09 0,16 -0,10 0,11 0,03 -0,33 0,18 0,46 -0,39 -0,35

153 -0,16 -0,22 -0,39 -0,35 0,19 0,26 0,23 -0,06 0,26 -0,50 0,68

058 -1,33 1,90 0,23 0,06 0,37 -0,49 -0,26 0,32 -1,08 -0,38 0,69

116 -0,57 -0,71 -0,21 -0,37 -0,21 0,19 0,52 0,36 0,57 0,32 0,07

006 0,72 -0,83 0,41 -0,02 0,06 -0,32 -0,08 -0,30 -0,49 0,79 0,03

Батьківські формиМатеринські 

форми
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ДОДАТОК Н 

Ефекти СКЗ створених комбінацій за комплексом ознак, 2017 р. 

Вихідна форма 
UC0102183 

Lfl L Wg W1000 RE  

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
UC0101993 Ф 2,99 0,25 1,34 2,58 -0,18 1,13 -2,55 -1,14 1,51 9,41 

UC0100362 Ф -3,70 0,77 -0,02 3,51 0,48 -1,47 0,26 -4,05 1,10 -3,57 

UC0101093 К -4,08 -4,17 -0,88 -4,90 0,25 -1,20 -1,71 4,06 0,98 -1,91 

UC0101871 К 1,30 0,81 -2,50 3,32 0,19 0,52 0,28 5,72 -0,57 0,79 

UC0100130 Ф 1,59 0,89 -2,39 -0,67 0,31 -0,37 0,06 -2,44 2,60 -1,07 

UC0100083 К -0,13 1,24 -0,76 -1,51 -0,03 0,00 1,76 0,78 -0,76 -0,91 

UC0100066 Ф -3,32 -0,98 -2,57 1,37 0,28 0,04 -0,64 -2,41 -0,77 -3,13 

UC0100153 К -3,10 1,59 -0,21 1,85 -0,16 0,01 0,46 0,49 -0,98 -1,57 

UC0101058 Ф 1,17 1,46 1,18 -1,11 -1,33 -0,17 0,06 -2,69 -5,81 -3,92 

UC0101006 К 0,20 -2,21 1,19 1,05 0,72 -0,21 -2,15 2,07 2,17 -1,74 

х  2,86 2,20 0,96 2,04 0,37 0,43 0,48 2,62 1,67 5,10 

Вихідна форма 

UC0101993 
Lfl L Wg W1000 RE  

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
UC0102183 К 0,25 2,99 2,58 1,34 1,13 -0,18 -1,14 -2,55 9,41 1,31 

UC0100362 Ф -1,10 1,12 -1,35 -2,06 -0,30 0,13 1,03 2,45 -1,55 0,46 

UC0101093 К 2,53 -3,82 3,79 4,53 0,41 -0,10 -0,94 -2,34 0,80 1,00 

UC0101871 К 4,90 4,16 2,17 1,75 -0,19 -0,76 -1,14 -2,20 -0,01 -4,65 

UC0100130 Ф 0,20 0,24 -5,72 -7,24 -0,06 0,18 -0,18 -0,73 -0,26 3,17 

UC0100083 К -1,53 -3,41 -0,09 -0,07 -0,52 0,29 0,84 2,59 -2,68 1,27 

UC0100066 Ф -2,71 4,37 2,10 -2,20 -0,09 1,14 1,53 2,00 2,18 -1,57 

UC0100153 К -1,49 -5,06 -4,54 2,29 -0,22 0,32 -0,77 -3,91 -1,86 1,88 

UC0101058 Ф -1,22 0,81 -0,15 1,32 1,90 -1,14 3,29 3,66 2,65 -3,35 

UC0101006 К 1,80 1,14 -1,14 -1,51 -0,83 0,05 -2,99 2,75 -2,84 -0,85 

х  1,51 3,66 2,16 2,61 1,15 0,35 1,67 2,69 3,76 1,52 

Вихідна форма 

UC0101871 
Lfl L Wg W1000 RE  

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
UC0102183 К 0,81 1,30 3,32 -2,50 0,52 0,19 5,72 0,28 0,79 -0,57 

UC0101993 Ф 4,16 4,90 1,75 2,17 -0,76 -0,19 -2,20 -1,14 -4,65 -0,01 

UC0100362 Ф -1,54 0,42 -0,61 -1,90 -0,43 0,71 0,34 -0,59 0,83 3,78 

UC0101093 К -0,91 -4,51 0,53 5,69 -0,46 0,29 1,87 -1,28 -1,70 0,40 

UC0100130 Ф 0,76 -4,45 6,03 -8,08 -0,36 1,22 0,03 2,91 -3,30 0,26 

UC0100083 К -0,97 -2,11 -2,34 0,09 0,14 0,08 0,54 1,74 -0,86 -0,01 

UC0100066 Ф 4,85 0,68 -2,15 0,96 0,11 -1,10 0,54 0,10 0,27 -1,82 

UC0100153 К -2,93 -0,76 -4,80 1,45 0,19 -0,29 -0,96 0,05 0,34 -0,86 

UC0101058 Ф -1,66 0,12 -0,40 3,48 0,37 0,58 -1,18 -1,13 4,50 -0,95 

UC0101006 К -0,64 2,45 -1,39 -3,35 0,06 -0,89 -1,27 -0,61 -2,45 3,87 

х  1,44 2,95 1,88 3,95 0,23 0,51 1,51 1,02 1,35 2,08 

Вихідна форма 

UC0101058 
Lfl L Wg W1000 RE  

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
UC0102183 К 1,46 1,17 -1,11 1,18 -0,17 -1,33 -2,69 0,06 -3,92 -5,81 

UC0101993 Ф 0,81 -1,22 1,32 -0,15 -1,14 1,90 3,66 3,29 -3,35 2,65 

UC0100362 Ф 0,12 0,30 -1,04 -1,21 -0,26 0,23 -0,36 -0,11 -1,58 -0,92 

UC0101093 К 0,74 0,36 0,10 -0,63 0,03 0,06 -1,53 0,00 -3,32 -1,26 

UC0101871 К 0,12 -1,66 3,48 -0,40 0,58 0,37 -1,13 -1,18 -0,95 4,50 
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Продовження додатка Н 
UC0100130 Ф -2,59 0,42 -0,40 3,61 -0,29 -0,49 0,63 -1,21 -0,88 -3,98 

UC0100083 К 1,69 -1,23 -3,77 -0,23 -0,60 -0,26 -2,67 -2,23 -3,39 0,99 

UC0100066 Ф 0,50 2,55 0,42 -2,35 0,46 0,32 0,14 0,21 5,61 8,59 

UC0100153 К -0,28 0,12 3,77 -0,87 0,26 -1,08 1,84 1,23 2,56 -4,00 

UC0101006 К 0,02 -1,68 1,18 1,33 0,79 0,69 2,42 -1,29 5,12 -0,04 

х  1,43 1,44 1,39 0,73 0,41 0,60 1,74 1,18 4,10 4,18 

Вихідна форма 

UC0100153 
Lfl L Wg W1000 RE  

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
UC0102183 К 1,59 -3,10 1,85 -0,21 0,01 -0,16 0,49 0,46 -1,57 -0,98 

UC0101993 Ф -5,06 -1,49 2,29 -4,54 0,24 -0,22 -3,91 -0,77 1,88 -1,86 

UC0100362 Ф 3,24 3,03 0,93 -1,61 -0,66 -0,39 -1,79 -0,23 -2,77 -3,17 

UC0101093 К 1,87 3,09 -5,93 -2,02 1,86 -0,35 0,40 2,38 10,3 0,26 

UC0101871 К -0,76 -2,93 1,45 -4,80 -0,29 0,19 0,05 -0,96 -0,86 0,34 

UC0100130 Ф -2,46 -3,85 0,56 5,21 -0,18 0,26 -0,10 1,89 -2,30 4,15 

UC0100083 К 1,82 0,50 -0,81 0,37 -0,57 0,23 2,11 -2,59 -3,25 -0,19 

UC0100066 Ф -1,37 1,28 0,38 1,25 0,18 -0,06 -0,99 -1,20 2,51 -0,43 

UC0101058 Ф 0,12 -0,28 -0,87 3,77 -1,08 0,26 1,23 1,84 -4,00 2,56 

UC0101006 К 2,15 0,05 3,14 1,94 -0,49 0,68 2,60 -0,90 -1,91 1,90 

х  2,41 2,13 2,53 2,63 0,57 0,32 1,15 1,64 4,90 1,84 

Вихідна форма 

UC0101006 
Lfl L Wg W1000 RE  

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
UC0102183 К -2,21 0,20 1,05 1,19 -0,21 0,72 2,07 -2,15 -1,74 2,17 

UC0101993 Ф 1,14 1,80 -1,51 -1,14 0,05 -0,83 2,75 -2,99 -0,85 -2,84 

UC0100362 Ф -0,55 -2,68 0,13 -1,20 0,16 0,41 0,80 0,86 -1,06 1,08 

UC0101093 К -0,93 -2,61 4,27 2,38 -0,44 -0,02 1,43 -0,74 -2,34 -0,65 

UC0101871 К 2,45 -0,64 -3,35 -1,39 -0,89 0,06 -0,61 -1,27 3,87 -2,45 

UC0100130 Ф 2,74 2,45 -2,24 -5,39 0,00 -0,32 -1,11 1,67 1,51 1,03 

UC0100083 К -0,98 0,79 0,39 0,78 0,46 -0,08 0,59 1,09 7,35 -0,43 

UC0100066 Ф -1,16 -1,42 -0,42 1,66 -0,35 -0,30 -0,60 -1,82 -3,40 -2,30 

UC0100153 К 0,05 2,15 1,94 3,14 0,68 -0,49 -0,90 2,60 1,90 -1,91 

UC0101058 Ф -1,68 0,02 1,33 1,18 0,69 0,79 -1,29 2,42 -0,04 5,12 

х  1,25 1,83 1,88 2,28 0,41 0,50 1,53 1,73 3,66 2,35 

Вихідна форма 

UC0100130 
Lfl L Wg W1000 RE  

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
UC0102183 К 0,89 1,59 -0,67 -2,39 -0,37 0,31 -2,44 0,06 -1,07 2,60 

UC0101993 Ф 0,24 0,20 -7,24 -5,72 0,18 -0,06 -0,73 -0,18 3,17 -0,26 

UC0100362 Ф 4,55 1,72 2,40 4,22 -0,29 1,16 -0,41 -0,03 -1,08 5,96 

UC0101093 К 0,17 -0,21 -7,46 -2,20 -0,22 0,53 2,17 1,57 -0,55 0,15 

UC0101871 К -4,45 0,76 -8,08 6,03 1,22 -0,36 2,91 0,03 0,26 -3,30 

UC0100083 К 3,12 -0,81 8,66 -1,80 0,24 -0,67 -0,22 -1,20 0,87 -1,66 

UC0100066 Ф -2,07 -0,02 3,85 3,08 0,03 -1,17 -2,01 -0,51 -1,00 -5,37 

UC0100153 К -3,85 -2,46 5,21 0,56 0,26 -0,18 1,89 -0,10 4,15 -2,30 

UC0101058 Ф 0,42 -2,59 3,61 -0,40 -0,49 -0,29 -1,21 0,64 -3,98 -0,88 

UC0101006 К 2,45 2,74 -5,39 -2,24 -0,32 0,00 1,67 -1,11 1,03 1,51 

х  3,45 1,21 5,76 2,45 0,39 0,67 2,16 0,58 1,90 2,56 
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ДОДАТОК П 

Результати випробування у повторних посівах перспективних селекційних номерів, 2017–2018 рр. 
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ДОДАТОК Р 

Розміщення дослідів 2 та 3 
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ДОДАТОК Т 
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ДОДАТОК Т.2 
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ДОДАТОК Т.3 
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ДОДАТОК Т.4 
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ДОДАТОК Т.5 

 


