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Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція  ІСГЗП  НААН України 
 
Наведено результати досліджень з оцінки стійкості різних сортів жита озимого до основних 

збудників хвороб. Визначено продуктивність агроценозу жита озимого та якість зерна в умовах 
Полісся. 
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Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. В останні роки стало очевидним, що роль 
сорту у формуванні врожайності сільськогоспо-
дарських культур надзвичайно зросла, і причина-
ми недобору врожаю нерідко є нестача необхід-
ного асортименту сортів культур, стійких до шкід-
ливих об’єктів. Проблема підвищення стійкості 
рослин до хвороб дуже складна і принципово від-
різняється від селекції на інші ознаки, так як лю-
дина втручається в процеси взаємодії двох орга-

нізмів – рослини і патогену. Більшість сортів ма-
ють не лише високу продуктивність, а й високу 
генетичну однорідність, тому є сортами, сприйня-
тливими до хвороб. Агроценози таких сільського-
сподарських рослин перетворюються в живильне 
середовище для збудників хвороб. 

Сільськогосподарське виробництво висуває 
обґрунтовані вимоги до нових сортів та гібридів, 
зокрема необхідність комплексного поєднання 
високого рівня продуктивності зі стійкістю проти 
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шкодочинних хвороб і шкідників, несприятливих, 
особливо стресових факторів середовища, висо-
кої якості продукції. Тому використання сортових 
рослинних ресурсів є найважливішою ланкою 
сільського господарства – основою економічного і 
соціального розвитку держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вихідний матеріал, що володіє високою стійкістю 
до хвороб і комплексом господарсько-корисних 
ознак, має значну селекційну цінність. Найбільш 
стійкі до шкідливих організмів популяції рослин 
формуються в природних екосистемах, парале-
льно з появою нових вірулентних форм грибів. 
Епіфітотії і масове розмноження шкідливих орга-
нізмів відбуваються в них рідко і приймають ло-
кальний характер, не спричиняючи рослинам 
шкоди. Види, несприятливі до одного патогену, 
часто стійкі до багатьох інших збудників хвороб 
[1]. Вивчення джерел генетичної мінливості (ген-
них мутацій, рекомбінацій) і їх використання в 
селекції відкривають можливість одержувати ро-
слини, що володіють комплексною стійкістю до 
шкідливих організмів [2].  

Тривалість збереження стійкості рослин ви-
значається рядом факторів: біологічними особ-
ливостями збудників, швидкістю наростання в їх 
популяціях клонів, здатних долати стійкість рос-
лин, генетичною системою імунності сорту та 
умовами навколишнього середовища [3]. В літе-
ратурі зустрічаються різні відомості щодо стійкос-
ті сортів проти грибкових хвороб. Так, аналіз сор-
тів в останні роки дозволяє відмітити, що у біль-
шості випадків селекція на стійкість ведеться ли-
ше до одного, рідше до 2-х збудників хвороб. Рід-
ко нові сорти характеризуються тривалістю збе-
реження цих ознак. Практично відсутні сорти з 
комплексною і груповою несприйнятливістю [4].  

У зерновому балансі України житу озимому 
належить одне з провідних місць, оскільки краще 
інших культур пристосоване до ґрунтів з невисо-
кою природною родючістю. Здебільшого високос-
тебельні сорти цієї культури схильні до вилягання 
та ураження грибковими хворобами і, як наслідок, 
відрізняються невеликою врожайністю. Вирощу-
ванням стійких сортів успішно можна вирішити 
завдання ресурсозбереження і управління фіто-
санітарним станом агроценозів сільськогоспо-
дарських рослин. Враховуючи вище вказане, пи-
тання вивчення впливу екологічних умов на стій-
кість до хвороб та продуктивність середньорос-
лих сортів диплоїдного жита озимого в умовах 
Полісся є актуальним. 

Формулювання цілей статі. Метою наших 
досліджень було вивчення стійкості сортів зару-
біжної та вітчизняної селекції жита озимого до 
основних збудників хвороб та їх продуктивність і 

якість зерна в умовах Полісся. 
Методика досліджень. Дослідження з ви-

вчення стійкості сортів жита озимого проти хво-
роб проводили протягом 2011 – 2012 рр. в третій 
селекційній сівозміні Волинської державної сіль-
ськогосподарської дослідної станції Інституту 
сільського господарства Західного Полісся НААН 
України. Грунт дослідних ділянок – дерново-
підзолистий легкосуглинковий, який характеризу-
ється показниками: вміст гумусу – 1,41%; N – 5,3, 
Р2О5 – 14,8, К2О – 17,3 мг на 100 г грунту; рН – 
5,85. Жито озиме вирощували на дослідних діля-
нках площею 10 м2 в шестиразовій повторності за 
загальноприйнятою (в зоні Полісся) технологією. 
Попередник – картопля. Протягом вегетаційного 
періоду проводили регулярні фенологічні спосте-
реження [5]. Поширення і розвиток хвороб жита 
озимого визначали за загальноприйнятими мето-
диками [6]. Облік урожаю зерна жита озимого 
проводили поділяночно методом відбору пробних 
снопів. Статистичну обробку отриманих експери-
ментальних даних проводили методом диспер-
сійного аналізу за допомогою прикладних 
комп’ютерних програм [7].  

Виклад основного матеріалу. Оцінку стій-
кості сортів жита озимого до найбільш поширених 
і шкідливих хвороб проводили в період максима-
льного їх поширення і розвитку, застосовуючи 
інтегровані шкали обліку стійкості зернових куль-
тур. Результати проведених нами досліджень 
свідчать, що сорти жита озимого мали різну сту-
пінь стійкості до хвороб (табл. 1).  

Найбільш стійкими до кореневих гнилей за 
ураженістю рослин виявилися сорти Княже, Клич, 
Первісток та Пліса. Серед досліджуваних сортів 
більш сприйнятливими до ураження кореневими 
гнилями були сорти Данковський діамант, Інтен-
сивне 99, Хлібне та Інтенсивне 95, розповсю-
дження хвороби на яких складало 12,5–17,0 % 
при розвитку хвороби на рівні 2,78–4,03 %. Всі 
сорти жита озимого виявились  відносно стійкими 
до ураження бурою листковою іржею, оскільки 
ступінь ураження їх не перевищував 10 % та роз-
виток хвороби 5 %. Найменш уразливими до рі-
жок  виявились сорти Ірина, Офелія, Пліса, Син-
тетик 38, Хамарка, Хасто, на посівах яких не ви-
явлено ознак прояву хвороби. На сортах жита 
озимого в колекційному розсаднику не було ви-
явлено в період вегетації таких хвороб як стеб-
лова іржа та борошниста роса. Не виключено, що 
така ураженість сортів жита озимого хворобами 
залежала від видового складу збудників хвороб в 
агроценозі та ґрунтово-кліматичних умов. Ураже-
ність рослин хворобами в наших дослідженнях, у 
свою чергу, позначилась і на продуктивності жита 
озимого (табл. 2). 
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Таблиця 1  
Стійкість сортів жита озимого до основних хвороб, 2011 – 2012 рр. 

Назва сорту 
Кореневі гнилі Бура листова іржа Ріжки 

поширення, 
% розвиток, % бал 

стійкості 
поширення

, % розвиток, % бал 
стійкості 

поширення
, % 

бал 
стійкості 

Данковський 
діамант –стандарт 12,5 4,03 8 8,2 4,31 8 0,3 8 

Велетень 8,1 5,62 8 4,2 0,65 8 0,2 8 
Інтенсивне 99 12,5 2,78 8 5,55 2,75 8 0,25 8 
Ірина 8,2 5,05 8 6,2 2,48 8 0,0 9 
Клич 0,0 0,00 9 4,2 1,46 8 0,2 8 
Княже 0,0 0,00 9 2,75 1,06 8 1,0 8 
Ніка 6,2 1,00 8 4,5 1,48 8 0,2 8 
Офелія 3,4 2,09 8 2,6 1,62 8 0,0 9 
Паллада 3,0 2,04 8 4,3 0,74 8 0,2 8 
Первісток 0,0 0,00 9 5,65 2,33 8 0,3 8 
Пліса 0,0 0,00 8 5,60 2,30 8 0,0 9 
Полікросне 8,7 1,0 8 8,05 4,47 8 0,2 8 
Синтетик 38 9,8 2,64 8 6,45 3,57 8 0,0 9 
Хамарка 8,2 1,3 8 5,9 3,24 8 0,0 9 
Хасто 3,35 1,34 8 4,55 2,37 8 0,0 9 
Хлібне 12,5 3,52 8 2,75 1,38 8 0,3 8 
Фінал 7,3 1,31 8 3,95 1,68 8 0,2 8 
Інтенсивне 95 17,0 3,68 8 4,3 1 8 0,3 8 

 

Таблиця 2 
Продуктивність сортів жита озимого та якість зерна (2011 – 2012 рр.) 

Назва сорту Урожайність зерна, 
т/га 

Відхилення від 
стандарту ±, т/га 

Маса 1000 
зерен, г 

Вміст в зерні 
білку, % 

Данковський діамант – 
стандарт 3,4 – 44,0 10,96 

Велетень 3,5 +0,1 39,5 10,02 
Інтенсивне 99 3,05 –0,35 43,0 10,62 
Ірина 3,84 +0,44 47,0 10,90 
Клич 4,02 +0,62 43,0 11,28 
Княже 3,96 +0,56 49,5 11,22 
Ніка 3,3 –0,1 47,5 10,78 
Офелія 3,75 +0,35 47,5 10,9 
Паллада 3,61 +0,21 40,0 11,63 
Первісток 3,87 +0,47 41,0 10,26 
Пліса 3,88 +0,48 34,0 10,65 
Полікросне 3,6 +0,2 45,5 11,32 
Синтетик 38 3,62 +0,22 45,0 10,98 
Хамарка 3,72 +0,32 41,0 11,13 
Хасто 3,77 +0,37 37,5 10,95 
Хлібне 3,37 –0,03 47,0 10,38 
Фінал 3,70 +0,3 43,5 11,01 
Інтенсивне 95 3,38 –0,02 44,0 10,90 
       НІР05  2011 р. – 0,39; 2012 р. – 0,37 

 

Результати досліджень свідчать, що сорти 
жита озимого Клич, Княже, Первісток, Пліса та 
Ірина  забезпечили достовірне підвищення уро-
жайності зерна на 0,37–0,62 т/га або на 10,9 і 18,2 
% порівняно із стандартним сортом Данківський 
діамант. Найвищу урожайність зерна (3,87–4,02 
т/га) отримано за вирощування відносно стійких 
до хвороб сортів жита озимого Первісток, Пліса,  
Княже, Клич, де приріст становить 0,47–0,62 т/га 
(13,8–18,2%) порівняно із стандартним сортом 
Данковський діамант. Вміст білку в зерні жита 
озимого становив на рівні 10,02–11,28%. 

Висновки. Найефективнішим і екологічно 

безпечним заходом покращання фітосанітарного 
стану агроценозу жита озимого є впровадження 
стійких сортів. Встановлено, що всі досліджувані 
сорти виявили імунність до стеблової іржі та бо-
рошнистої роси і відносну стійкість проти бурої 
іржі, кореневих гнилей та ріжок в умовах Полісся. 
Отже, для отримання високого і якісного врожаю 
жита озимого однією з необхідних умов є підбір 
та вирощування сортів, які характеризуються ви-
сокою продуктивністю, стійкістю до комплексу 
збудників хвороб. Перспективою подальших дос-
ліджень є вивчення стійкості сортів жита озимого 
на штучних інфекційних фонах. 
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СОРТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АГРОЦЕНОЗОВ РЖИ ОЗИМОЙ 

Т.Н. Тимощук, А.В. Чайка, В.B. Ничипорук, О.С. Орищук, Е.А. Ничипорук 
Приведены результаты исследований по оценке устойчивости различных сортов ржи озимой 

к основным возбудителям болезней. Определена продуктивность агроценоза ржи озимой и качес-
тво зерна в условиях Полесья. 

Ключевые слова: рожь озимая, сорт, устойчивость, продуктивность, агроценоз, болезни. 
 

A VARIETY AS A FACTOR OF RESISTANT FORMATION OF WINTER RYE AGROCENOSES  
T.M. Tymoshchuk, O.V. Chaika, V.V. Nychyporuk, O.S. Oryshchuk, O.O. Nychyporuk 
The article deals with the results of investigations concerning the evaluation of resistance of different 

winter rye varieties to main pathogens. The yield capacity of winter rye agrocenosis and grain quality under 
the conditions of Polissya were determined. 

Key words: winter rye, variety, resistance, productivity, agrocenosis, diseases 
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СЕЛЕКЦІЯ ГРЕЧКИ: ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
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М. П. Бондаренко, к.с.-г.н., с.н.с. 
І. М. Страхоліс, к.с.-г.н., с.н.с. 
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН України 
 
Залучення, створення і вивчення вихідного селекційного матеріалу гречки в умовах  Інституту 

сільського господарства Північного Сходу забезпечило надійну базу для ведення селекційного про-
цесу. 

Детальне вивчення і всебічна оцінка вихідного селекційного матеріалу дали змогу успішно ви-
користати його в селекційних програмах і створити вісім сортів гречки, з яких шість районованих 
з високим потенціалом урожайності та цінними господарськими якостями. Сорти детермінантно-
го морфотипу (Сумчанка, Крупинка, Іванна, Ювілейна-100, Ярославна) та індетермінатного (зви-
чайного) морфотипу (Слобожанка), що занесені до Державного реєстру сортів рослин України. 

Ключові слова: гречка, селекція, сорт, детермінантність 
Постановка і стан вивчення проблеми. 

Гречка – надзвичайно цінна круп'яна культура, 
що традиційно широко поширена в сільськогос-
подарському виробництві України. Її посіви, в ос-
новному, зосереджені в Лісостеповій зоні – 60% 
від загальної площі, а решта – в зоні Степу (30%) 
та в Поліссі (10%). Загальна площа посіву по ро-
ках становить 280-360 тис. га. За урожайністю 

вона значно поступається ярим культурам. Ця 
обставина в свій час ініціювала полеміку з питан-
ня доцільності вирощування цієї  культури. 

Перед селекцією в зв'язку з цим, поставлене 
дуже складне завдання – в короткі строки суттєво 
підвищити генетичний потенціал продуктивності 
культури, наблизити  її за урожайністю до рівня 
ярих культур. 


