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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Забезпечення тваринництва кормами є основою 

вирішення глобальної продовольчої проблеми. Завдяки високій урожайності й 

поживній цінності види пажитниці швидко розповсюдились по Європейському 

континенту від північних скандинавських до південних середземноморських країн. 

Серед представників роду Lolium Lam. найбільший ареал поширення займають два 

види пажитниці – багаторічна (Lolium perenne. L.) і багатоквіткова (Lolium 

multiflorum L.). В Україні вирощуванню пажитниці багатоквіткової перешкоджають 

її низька адаптивність до умов вирощування, зокрема слабка здатність витримувати 

низькі температури взимку та весняно-літні посухи. Однак, пажитниця 

багатоквіткова у порівнянні з пажитницею багаторічною, більш урожайна, швидше 

відростає після скошування та випасання. Для пажитниці багаторічної характерний 

підвищений адаптивний потенціал до абіотичних і біотичних чинників середовища. 

Вона менш вимоглива до ґрунтово-кліматичних умов, зимо-, морозостійка, стійка до 

витоптування й вилягання травостою та осипання насіння.  

Вагомий внесок у розвиток вітчизняної селекції різних видів пажитниці 

зробили такі вчені, як А. П. Микитенко (1973 р.), О. І. Мацьків (1977 р.), 

М. М. Батерук (1986 р.), Б. З. Пилипчук (1987 р.), В. Д. Бугайов (2003 р.), 

Г. С. Коник (2005 р.), М. А. Сердюк (2007 р.), Л. З. Байструк-Глодан (2008 р.) та 

інші. Залучення генотипів із природних популяцій, як вихідного матеріалу, є 

важливим у селекції багаторічних злакових трав. Тому, враховуючи біологічні 

особливості цих двох видів роду пажитниці (Lolium Lam.), шляхом міжвидової 

гібридизації з використанням поліплоїдії, можна досягти поєднання їхніх цінних 

господарських ознак, а за індивідуального добору відібрати генотипи з 

покращеними цінними господарськими ознаками та високою адаптивністю. Саме на 

вирішення цих завдань спрямовані наші дослідження, що визначають пріоритетність 

та актуальність дисертаційної роботи. 

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

за темою дисертації виконано в Національному науковому центрі «Інститут 

землеробства Національної академії аграрних наук України» (ННЦ «ІЗ НААН» 

впродовж 2008–2018 рр. згідно з НТП «Кормові ресурси», підпрограма «Ефективні 

методи селекції, створення високопродуктивних сортів і гібридів та вдосконалення 

технологій вирощування кормових культур», завдання «Створити і передати на 

державне сортовипробування сорт пажитниці багатоквіткової (багатоукісної) для 

умов Полісся і Лісостепу з урожайністю сухої речовини поліпшеної якості 13–14, 

насіння 0,7 т/га, стійких до стресових умов довкілля, з подовженим періодом 

використання (2–3 роки)» (2006–2010 рр, номер державної реєстрації 0106U010310); 

ПНД 14 «Кормові ресурси», підпрограма «Ефективні методи селекції, створення 

високопродуктивних сортів і гібридів та вдосконалення технологій вирощування 

кормових культур», завдання «Розробити методи оцінки вихідного матеріалу на 

морозостійкість і на цій основі створити та передати на державне 

сортовипробування сорт пажитниці багатоквіткової з урожайністю сухої речовини 

14–15, насіння 0,8 т/га, з продовженим періодом використання (2–3 роки) придатний 

для зони Полісся і Лісостепу України» (2011–2015 рр., номер державної реєстрації 
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0111U007183); ПНД 22 «Корми і кормовий білок», підпрограма «Розробити сучасні 

методи селекції кормових культур і сої, створити високопродуктивні адаптивні 

сорти, удосконалити зональні системи ведення насінництва», завдання 

«Удосконалити методи створення та оцінки гібридного матеріалу за господарсько-

цінними ознаками та створити сорт пажитниці багаторічної адаптований для умов 

Лісостепу та Полісся» (2016–2020 рр., номер державної реєстрації 0116U001571). 

Мета і завдання дослідження – вивчити особливості прояву цінних 

господарських ознак у колекційних і селекційних зразків, виділити генетичні 

джерела за комплексом ознак з високим адаптивним потенціалом та створити новий 

вихідний матеріал для селекції пажитниці багатоквіткової й багаторічної в умовах 

північної частини Лісостепу України. 

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

– за результатами дослідження генетичного різноманіття виявити нові джерела 

різних видів пажитниці за цінними господарськими ознаками; 

– створити вихідний матеріал та установити рівень його стійкості до низьких 

температур;  

– підвищити морозостійкість та елементи продуктивності нових генотипів 

шляхом міжвидової гібридизації (Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L.); 

– визначити тривалість періоду ефективного запилення після кастрації квіток 

рослин пажитниці; 

– створити і відібрати новий селекційний матеріал та сорти за комплексом 

цінних ознак із підвищеним продуктивним та адаптивним потенціалом. 

Об’єкт дослідження – закономірності формування нового вихідного 

матеріалу за міжвидової гібридизації Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L. з 

підвищеною насіннєвою і кормовою продуктивністю, морозостійкою та 

багаторічністю використання у виробництві. 

Предмет дослідження – особливості створення вихідного матеріалу для 

селекції видів пажитниці в умовах північної частини Лісостепу України. 

Методи дослідження: загальнонаукові (аналіз синтез, дослід, опис, 

спостереження і порівняння – для вибору напряму наукового дослідження й 

опрацювання фактичного матеріалу), польовий (фенологічні спостереження та обліки), 

лабораторний (структурний аналіз насіннєвої продуктивності), порівняльно-описовий, 

вимірювально-ваговий (облік насіннєвої, кормової продуктивності та елементів їх 

структури). У роботі для створення вихідного матеріалу використовували такі методи 

селекції: контрольоване самозапилення, примусове запилення, міжвидова гібридизація, 

масовий та індивідуальний добори. Обробку результатів експериментальних 

досліджень виконували за допомогою програми Microsoft Excel 2010. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в створенні 

внутрішньовидових і міжвидових генотипів пажитниці з високою адаптивністю та 

багаторічністю кормової та насіннєвої продуктивності в умовах північної частини 

Лісостепу України. 

За результатами наукових досліджень вперше: 

– охарактеризовано колекційні і селекційні зразки пажитниці 

багатоквіткової й багаторічної різного еколого-географічного походження та 

виявлено джерела цінних господарських ознак у поєднанні з підвищеною 
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морозостійкістю; 

– установлено тривалість періоду ефективного запилення після кастрації 

квіток рослин пажитниці; 

– створено новий селекційний матеріал, сорти пажитниці багатоквіткової та 

багаторічної з підвищеною продуктивністю, стійкістю до низьких температур і 

тривалістю продуктивного використання, шляхом міжвидової гібридизації з 

використанням методу поліплоїдії. 

Удосконалено методичні підходи створення та оцінки вихідного матеріалу 

для селекції пажитниці багатоквіткової і багаторічної з підвищеною 

продуктивністю, стійкістю до низьких температур та тривалістю використання у 

виробництві. 

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо добору вихідного 

матеріалу видів пажитниці, їх залучення до селекційного процесу, спрямованого на 

створення сортів з підвищеною продуктивністю та тривалістю використання в 

кормовиробництві, високою стійкістю до несприятливих умов навколишнього 

середовища. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні нового 

вихідного матеріалу за міжвидової гібридизації Lolium multiflorum L. / Lolium 

perenne L. та виявленні селекційних джерел з покращеними ознаками 

продуктивності, як цінний вихідний матеріал для селекції різних видів пажитниці, 

в умовах північної частини Лісостепу України. Селекційні зразки, створені при 

виконанні дисертаційної роботи, включені до селекційної програми пажитниці у 

ННЦ «Інститут землеробства НААН України» і Передкарпатському відділі 

наукових досліджень Інституту сільського господарства Карпатського регіону 

НААН України. Створено у співавторстві два високо адаптовані сорти пажитниці 

багатоквіткової Берегиня та багаторічної Славетна, які включено до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням авторки. Здобувачкою проаналізовано та узагальнено наукову 

літературу за темою дисертаційної роботи, проведено міжвидову гібридизації із 

наступним переведенням гібриду на тетраплоїдний рівень (2n=4x=28). Виконано 

польові та лабораторні досліди і оцінки, опрацьовано та розглянуто одержані 

експериментальні дані, сформулювано висновки і пропозиції для селекційної 

практики та виробництва. Частка дольової участі дисертантки в публікаціях у 

співавторстві становить 30–100 %, створених сортах пажитниці – 15–35 %. 

Апробація отриманих результатів досліджень. Отримані результати 

дослідження дисертаційної роботи впродовж 2008–2018 рр. були заслухані на 

засіданнях відділу генетики та селекції кормових культур і Методичних комісіях з 

питань селекції й насінництва ННЦ «Інститут землеробства НААН України». Також 

основні положення роботи викладено та обговорено на науково-практичних 

конференціях різного рівня: науково-практичній конференції молодих вчених «Роль 

біологічного землеробства у виробництві конкурентноспроможної 

сільськогосподарської продукції» (смт Чабани, 8–9 грудня 2008 р.); науково-

практичній конференції молодих учених і спеціалістів «Розробка та впровадження 

енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур», 
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(смт Чабани, 25–27 листопада 2009 р.); науково-практичній конференції молодих 

учених і спеціалістів «Розвиток систем сталого землеробства»: (смт Чабани, 6–

8 грудня 2010 р.); науково-практичній конференції молодих учених і спеціалістів 

«Високоефективні технології – шлях до стабілізації аграрного виробництва», 

(смт Чабани, 28–30 листопада 2011 р.); науково-практичній конференції молодих 

учених і спеціалістів «Інноваційні технології для конкурентоспроможного аграрного 

виробництва» (смт Чабани, 11–13 листопада 2013 р.).  

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 11 наукових праць, із 

яких чотири статті у фахових виданнях України, дві – зарубіжних виданнях, п’ять 

тез доповідей наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 173 

сторінках комп
’
ютерного набору, в тому числі основного тексту – 129 сторінок. 

Дисертація містить анотацію, вступ, п’ять розділів, висновки, практичні 

рекомендації для селекції та виробництва, включає 25 таблиць, 22 рисунків та 14 

додатків, список використаних джерел, який нараховує 258 посилань, у тому числі 

52 латиницею.  

Подяки. Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику Батеруку 

Миколі Миколайовичу і співробітникам відділу кормовиробництва ННЦ «Інститут 

землеробства НААН України», за підтримку та всебічну допомогу, офіційним 

опонентам – за детальний огляд та опонування дисертаційної роботи. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

АГРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ПАЖИТНИЦІ, ЇХ 

ЗНАЧЕННЯ В СЕЛЕКЦІЇ ТА ВИРОБНИЦТВІ  

(огляд літератури) 

У розділі наведено узагальнення результатів досліджень вітчизняних та 

іноземних авторів стосовно поширення, господарського значення, видового 

різноманіття, біологічних особливостей і формування насіння пажитниці. 

Висвітлено питання щодо ролі міжвидової гібридизації, поліплоїдії та методів 

визначення морозостійкості у створенні сортів з підвищеними насіннєвою та 

кормовою продуктивністю, довголіттям і морозостійкістю. На основі аналізу джерел 

наукової літератури обґрунтовано актуальність та визначено мету наукових 

досліджень. 

 

УМОВИ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ  

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводили впродовж 2008–

2018 рр. на дослідних полях ННЦ «Інститут землеробства НААН України», які 

розташовані у Києво-Святошинському районі Київської області, в північній частині 

Лісостепу України. Ґрунти дослідних ділянок темно-сірі та чорноземи опідзолені. 

Вміст гумусу в орному шарі ґрунту (0–20 см) становить до 1,31 % (за І. В. Тюріним), 

реакція ґрунтового розчину варіювала від слабокислої до нейтральної. 

Забезпеченість ґрунтів поживними елементами NPК характеризувалась низьким 

умістом гідролізованих форм азоту (N – 103,6 мг/кг ґрунту), досить високим – 

рухомого фосфору (P2О5 – 194,0 мг/кг ґрунту) та від середнього до підвищеного – 
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рухомого калію (K2О від 78,0 до 83,0 мг/кг ґрунту). Глибина першого водоносного 

горизонту від поверхні ґрунту 3,5–5,6 м.  

Клімат зони проведення досліджень помірно-континентальний. Середній 

багаторічний гідротермічний коефіцієнт (ГТК) 1,2–1,3 і помірна кількість 

атмосферних опадів. Кращі погодні умови за температурним режимом і 

зволоженням для вирощування пажитниці складалися у 2008–2010, 2014, 2016, 2017 

і 2018 рр. Умови 2011–2013, 2015 рр. характеризувались великою кількістю опадів 

та підвищеним температурним режимом, що негативно впливало на загальний 

розвиток рослин пажитниці і формування урожайності насіння. Незважаючи на 

окремі варіювання температурного режиму та зволоження, погодні умови 

вегетаційного періоду 2008–2018 рр. в основному були сприятливими для росту і 

розвитку рослин пажитниці, що дозволило сформувати відносно високу насіннєву та 

кормову продуктивність і проявити адаптивний потенціал щодо умов перезимівлі.  

Матеріалом для досліджень слугувала робоча колекція пажитниці багаторічної 

та пажитниці багатоквіткової, створена у відділі генетики і селекції кормових 

культур ННЦ «Інститут землеробства НААН України», яка включала колекційні 

зразки отримані в 1989 р. зі Всесоюзного інституту рослинництва імені 

М. І. Вавилова (ВІР), сорти вітчизняної селекції та дикорослі місцеві популяції. 

Методика, за якою проводили гібридизацію розроблена П. П. Лук’яненком і 

базувалася на кастрації квіток із послідуючим запиленням в оптимальні для цього 

строки (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Схема запилення за віддаленої гібридизації Lolium multiflorum L. / 

Lolium perenne L. залежно від доби після видалення пиляків 

Доба 

запилення 

після 

кастрації 

квіток 

Комбінація схрещування* 

41–5/05 (ПБК) / 

01/06 (ПБ) 

41–5/05 (ПБК) / 

40260 (ПБК) 

41–5/05 (ПБК) / 

Андріана 80 (ПБ) 

4 + + + 

5 + + + 

6 + + + 

7 + + + 

Примітка: *ПБК – пажитниця багатоквіткова; ПБ – пажитниця багаторічна; 

01/06 – дикоросла форма; 40260 – колекційний зразок; Андріана 80 – сорт; + – знак 

схрещування. 

 

Зимостійкість, стійкість до випадання, осипання та інтенсивність відростання 

травостою оцінювали за бальною системою згідно «Классификатора СЭВ семейства 

Poaceae Barnh. и других родов многолетних злаков» (1985 р). Статистичний аналіз 

отриманих даних проводили відповідно до Б. О. Доспєхова (1985 р.) і 

В. Ф. Камінського (2011 р.). Достовірність кореляції визначали на 95 % рівні 

ймовірності. Статистичну обробку результатів експериментальних досліджень 

здійснювали за допомогою програми Microsoft Excel 2010. 
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ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ПАЖИТНИЦІ БАГАТОКВІТКОВОЇ ТА 

БАГАТОРІЧНОЇ ЗА ЦІННИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ 

Успіх у створенні нових сортів, що поєднують продуктивність та 

багаторічність, можливий лише при цілеспрямованому пошуку нових генетичних 

джерел, постійній і систематичній оцінці вихідного матеріалу та контролю цієї 

ознаки на всіх етапах селекційного процесу.  

До робочої колекції нами включені місцеві популяції пажитниці багаторічної 

відібрані з природнього фітоценозу. Досліджували 44 колекційні та чотири 

селекційні зразки пажитниці багатоквіткової походженням із чотирнадцяти країн 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1 – Розподіл зразків робочої колекції пажитниці багатоквіткової за 

країнами походження, отриманих відділом генетики і селекції кормових 

культур у 1989 році з Всесоюзного інституту рослинництва імені 

М. І. Вавилова та задіяних в дослідженнях у 2008–2010 рр. 

 

Робоча колекція пажитниці багаторічної налічувала 53 колекційні зразки 

іноземного походження та дев’ять сортів вітчизняної селекції й шість дикорослих 

місцевих популяцій (рис. 2). 
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Рис. 2 – Розподіл зразків робочої колекції пажитниці багаторічної за країнами 

походження, отриманих відділом генетики і селекції кормових культур у 1989 році з 

Всесоюзного інституту рослинництва імені М. І. Вавилова та задіяних в 

дослідженнях у 2008–2010 рр. 
 

Зразки пажитниці багатоквіткової оцінено за основними структурними 

показниками насіннєвої та кормової продуктивності (табл. 2).  
 

Таблиця 2 – Елементи структури кормової та насіннєвої продуктивності 

кращих зразків із робочої колекції пажитниці багатоквіткової, (середнє за 2008–

2010 рр.) 

Зразок 
Країна 

походження 

Висота 

рослин, см 

Залистяність, 

% 

Урожайність 

сухої 

речовини, 

сума за два 

укоси, г/м
2
 

Маса 1000 

насінин, г 

Маса 

насіння, 

г/м
2
 

47373 DNK 75,0 42,0 511,2 3,2 9,5 

521546 DNK 62,0 34,5 199,8 3,2 17,6 

43962 DEU 61,5 40,0 505,8 3,1 6,5 

41-5/05 UKR 68,7 47,0 421,2 3,0 14,2 

4-15/06 UKR 72,3 46,1 395,1 3,1 15,5 

22-32/06 UKR 75,0 45,9 420,8 3,2 15,8 

Ярослав 

гібридний UKR 65,0 44,0 443,2 3,3 17,0 

x  57,8 34,4 353,5 2,9 6,7 

V, % 23,9 19,2 41,6 8,4 72,5 

min 36,0 21,0 111,6 2,2 1,5 

max 86,0 47,0 579,6 3,3 17,6 

Кількість досліджуваних зразків (n) 44 

Примітка: x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; min – мінімальне значення; max – максимальне значення; S – 

стандартне відхилення; V – коефіцієнт варіації. 
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За масою насіння з рослини усі зразки робочої колекції віднесені до 

малопродуктивних. Отримані результати досліджень виявили значну мінливість 

показників структурних елементів насіннєвої та кормової продуктивності, за 

винятком маси 1000 насінин, довжини колосу та залистяності. 

Таким чином, генетична різноманітність колекційних зразків пажитниці 

багатоквіткової за кормовою та насіннєвою продуктивністю у переважній більшості 

обумовлена мінливістю висоти рослин, кормової продуктивності за двох укосів, 

кількістю колосків у колосі, кількістю квіток у колоску, кількістю квіток у колосі та 

масою насіння з рослини. 

У колекційних зразків пажитниці багатоквіткової за структурними елементами 

насіннєвої та кормової продуктивності встановлено достовірну на 5 % рівні 

значимості тісну залежність між кількістю насіння у колосі та кількістю колосків у 

колосі і кількістю квіток у колоску (r = 0,76 та 0,67 відповідно), також між масою 

насіння з рослини та кількістю колосків у колосі (r = 0,65) і кількістю насіння у 

колосі (r = 0,75). Достовірність зв’язку підтверджує критичне значення (0,304) 

коефіцієнта кореляції на 5 % рівні значимості.  

Показники мінливості біометричних параметрів ознак, що оцінювали, кращих 

зразків із робочої колекції пажитниці багаторічної наведені в таблиці 3, згідно яких 

спостерігали значне варіювання показників (більше 20 %). Зокрема, значна 

мінливість показників відмічена за висотою рослин (42,5 %), а максимальний рівень 

коефіцієнта варіації відмічений за масою насіння з рослини (81,6 %). 
 

Таблиця 3 – Показники за елементами кормової та насіннєвої продуктивності 

кращих зразків із робочої колекції пажитниці багаторічної, (середнє за 2008–

2010 рр.) 

Зразок 
Країна 

походження 

Висота 

рослин, 

см 

Залистяність, 

% 

Урожайність 

сухої 

речовини, 

сума за п'ять 

укосів, г/м
2
* 

Маса 

1000 

насінин, 

г 

Маса 

насіння, 

г/м
2
 

40260 GBR 31,6 36,4 477,8 1,3 4,0 

40268 DNK 33,8 40,3 461,1 1,3 2,5 

40310 DEU 25,2 36,1 411,1 1,2 3,4 

Дрогобицький 1 UKR 58,8 33,2 450,0 1,7 1,8 

Дрогобицький 2 UKR 61,8 34,2 478,6 1,8 1,5 

Дрогобицький 16 UKR 63,2 37,0 492,9 1,9 2,1 

Андріана 80 UKR 45,1 31,1 428,6 1,8 1,6 

01/06 UKR 45,2 37,3 485,7 1,8 1,5 

x ** 35,0 29,5 322,6 1,5 1,5 

V, %** 42,5 30,6 36,8 32,9 81,6 

min** 9,5 13,6 66,7 0,6 0,1 

max** 63,2 44,0 494,4 2,5 4,5 

Кількість досліджуваних зразків (n) 66 

Примітка: 1.* імітація випасання згідно «Методики проведення дослідів з 

кормовиробництва» (1994 р); 

2. ** x  – середнє арифметичне; min – мінімальне значення; max – максимальне 

значення; V – коефіцієнт варіації. 
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За оцінки структурних елементів урожаю колекційних зразків пажитниці 

багаторічної встановлено достовірну на 5 % рівні значимості тісну залежність між 

довжиною колосу та кількістю квіток у колоску (r = 0,95), а також масою насіння з 

рослини та кількістю колосків у колосі і кількістю насіння у колосі r = 0,66 та 0,79, 

кількістю насіння у колосі і кількістю колосків у колосі (r = 0,71). Достовірність 

зв`язку підтверджує критичне значення коефіцієнта кореляції на 5 % рівні 

значимості (r05критичне = 0,202). 

З робочої колекції пажитниці багаторічної за стійкістю до вилягання та 

продуктивністю виділено кращі іноземні зразки – низькорослий 36186 (DNK) та три 

середньорослих: 40260 (GBR), 40268 (DNK) і 40310 (DEU); серед сортів – 

Лета (UKR), Андріана 80 (UKR), Дрогобицький 1 (UKR), Дрогобицький 2 (UKR), 

Дрогобицький 16 (UKR) та дикоросла місцева популяція 01/06. З колекції пажитниці 

багатоквіткової кращим виявився селекційний зразок 41–5/05 (UKR). 

На початковому етапі селекції пажитниці багатоквіткової, направленої на 

підвищення морозостійкості рослин культури, одним із важливих методів селекції є 

добір вихідних форм за попередньої оцінки на штучному фоні низьких температур. 

Проморожування пророщеного насіння проводили у морозильних камерах за 

температурного режиму від нуля до мінус 18 °С (0, –2, –4, –6, –7, –8, –10, –12, –13,  

–14, –16 і –18 °С) за методикою проморожування пшениці озимої оптимізованою 

працівниками відділу селекції і насінництва кормових культур ННЦ «Інститут 

землеробства НААН України» до пажитниці багатоквіткової та багаторічної. 

Результати дослідження дали змогу виявити, що зразки (робоча колекція пажитниці 

багатоквіткової) не проявили стійкості до низьких температур (для них критична 

температура проморожування проростків пажитниці була на рівні мінус 8 °С.). 

Винятком став лише один селекційний зразок 41–5/05 (UKR) (критична температура 

– мінус 10 °С).  

Серед зразків пажитниці багаторічної виявлено колекційний зразок 

40268 (DNK) з низькою стійкістю пророщеного насіння, критична температура не 

перевищувала мінус 12 °С, а колекційний зразок 40260 (GBR) характеризувався 

підвищеною стійкістю рослин до низьких температур – при мінус 18°С вижило 32 

пророщені насінини, або 11 %. Сорти Лета (UKR), Дрогобицький 1 (UKR), 

Дрогобицький 2 (UKR) і Дрогобицький 16 (UKR) характеризувались низькою 

стійкістю, а критична температура перших трьох не опускалась нижче мінус 13
о
С, 

останнього – мінус 14
о
С. Лише сорт Андріана 80 (UKR) виявився стійким до 

низьких температур – при мінус 18
о
С вижило 150 пророщених насінин, або 53 %. Це 

один з найвищих показників за стійкістю до низьких температур. За результатами 

проведених досліджень, дикоросла низькоросла популяція 01/06 характеризувалась 

підвищеною стійкістю до низьких температур – при мінус 18 °С вижило 48 

пророщених насінини, або 16 %. Таким чином, за результатами поетапної оцінки 

вихідних форм за основними ознаками та показниками виділено наступні зразки: 

пажитниці багатоквіткової – селекційний зразок 41–5/05 (UKR), пажитниці 

багаторічної – середньорослий зразок 40260 (GBR), сорт Андріана 80 (UKR) та 

дикоросла низькоросла популяція 01/06. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ЗАПИЛЕННЯ ЗА МІЖВИДОВОЇ 

ГІБРИДИЗАЦІЇ ПАЖИТНИЦІ 

Селекція кормових культур, зокрема багаторічних трав, принципово 

відрізняється від зернових та олійних культур, у яких успіх пов’язаний переважно із 

перерозподілом асимілятів у межах рослинного організму (від листків, стебел, 

колосових лусок в насінні і його запасних поживних речовин). Об’єктом селекції 

багаторічних трав є кормова маса рослин, формування якої залежить від багатьох 

об’єктивних біологічних і екологічних факторів. Тому основним завданням селекції 

пажитниці, поряд із підвищенням кормової продуктивності, є збільшення стійкості 

до абіотичних чинників довкілля. Все це має відповідний вплив на вибір методів 

селекції та їх ефективність у схемі селекційного процесу багаторічних трав. 
Для селекції пажитниці варто використовувати метод міжвидової гібридизації, 

який є найбільш поширеним способом передачі ознак і властивостей від одного 

генотипу іншому, за якої можливо отримати конкурентоспроможні сорти, які здатні 

займати широкий ареал використання їх у виробництві.  

У наших дослідженнях в якості материнського компоненту використали 

пажитницю багатоквіткову (добір із селекційного номера 41–5/05). Даний генотип 

характеризувався високою насіннєвою та кормовою продуктивністю, стійкістю до 

вилягання, але за зимо- морозостійкістю рослин був нестійким. З метою покращення 

морозостійкості використані різні зразки пажитниці багаторічної в якості джерел 

даної ознаки: добори з дикорослої популяції 01/06, зразок 40260, а також сорт 

Андріана 80. Ці джерела були відібрані після ретельного вивчення та оцінки в 

польових умовах за селекційною цінністю.  

Під час схрещування різних видів багаторічних злакових трав виникають 

труднощі, аналогічні з віддаленою гібридизацією інших культур, тобто низьке 

зав’язування насіння, низька життєздатність гібридного насіння, часткова або повна 

стерильність першого і понижена фертильність пилку подальших поколінь. Тому за 

міжвидової гібридизації пажитниці застосовували два методи запилення з 

видаленням пиляків: обмежено вільне – підстановка батьківських компонентів під 

ізолятор і примусове – на приймочку пилок наносився вручну пінцетом, проте, 

найпродуктивнішим визначили останній (табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Результати зав’язування насіння при міжвидовій гібридизації 

пажитниці за примусового запилення, %, 2010 р. 

Доба запилення 

після кастрації 

пиляків 

Комбінація схрещування* 

41–5/05 (ПБК) / 

01/06 (ПБ) 

41–5/05 (ПБК) / 

40260 (ПБ) 

41–5/05 (ПБК) / Андріана 

80 (ПБ) 

4 0,7 0,7 2,0 

5 1,0 1,7 6,0 

6 1,7 3,3 11,7 

7 0,3 0,3 0,7 

Примітка: *ПБК – пажитниця багатоквіткова; ПБ – пажитниця багаторічна; 

01/06 – дикоросла популяція; 40260 – колекційний зразок; Андріана 80 – сорт. 
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Також слід відмітити і те, що на четверту і сьому добу після кастрації квіток 

зав’язалася найменша кількість насіння, до шести насінин, їх частка не 

перевищувала 0,7 %. За результатами проведення схрещувань найрезультативнішим 

часом виявили шосту добу запилення після кастрації квіток материнського 

компоненту пажитниці багатоквіткової (селекційний номер 41–5/05), а кращим 

запилювачем – сорт пажитниці багаторічної Андріана 80, за участі якого 

зав’язування гібридного насіння було на максимальному рівні – 2,3 % за допомогою 

підстановки батьківського компонента під ізолятор та 11,7 % – шляхом нанесення 

пилку на приймочку маточки. 

 

ОЦІНКА МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ ПАЖИТНИЦІ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ 

НАСІННЄВОЇ ТА КОРМОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

Пажитниця – один із родів Poaceae Barnhart, еволюція якого проходить на 

диплоїдному рівні, тобто відсутній природний поліплоїдний ряд. Для штучного 

індукування поліплоїдів використовують різні фактори: дія низьких та високих 

температур, іонізуючі випромінювання, механічні пошкодження тканин, 

застосування різних хімічних речовин та інші. Традиційно використовують алкалоїд 

колхіцин, оскільки він забезпечує утворення великої кількості поліплоїдних форм 

багатьох сільськогосподарських культур. За міжвидової гібридизації Lolium 

multiflorum L. / Lolium perenne L. поліплоїдія сприяє послабленню бар’єрів 

несумісності і одержанню фертильних міжвидових гібридів – аллоплоїдів. 

Оскільки отриманий гібридний матеріал стерильний, нами розроблена схема 

(рис. 3) відновлення фертильності за допомогою колхіцину (С), шляхом 

замочування насіння (F0) у 0,5 % розчині. 

 

Lolium multiflorum L. 2x / Lolium perenne L. 2x 

F0 – стерильні рослини, 2010 р. 

 

Колхіцинування насіння (F0 / С0) 

 

С1 – химерні, частково стерильні рослини, 2011 р. 

 

С2–С4 – добір фертильних форм, 2012–2014 рр. 
 

 

Рис. 3 – Схема відновлення фертильності міжвидових гібридів Lolium 

multiflorum L. / Lolium perenne L. (41–5/05 / 01/06, 41–5/05 / 40260 і 41–5/05 / 

Андріана 80) шляхом використання методу поліплоїдії 

 

У зв’язку з химерною будовою рослин після колхіцинування добір поліплоїдів 

у C0 поколінні мав певні відмінності, оскільки виділяти поліплоїдні форми на ранніх 

стадіях розвитку рослин недоцільно ні за морфологічними ознаками, ні за кількістю 
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хромосом, адже характер химерності з віком може значно змінитися, а тому 

початкове визначення рівня плоїдності може виявитися хибним. Дуже 

відповідальною і складною справою є добір і стабілізація індукованих тетраплоїдів у 

поколіннях C2-4. Так, отримані популяції після поліплоїдії кожного міжвидового 

гібриду Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L. відповідно 41–5/05 / 01/06, 41–5/05 / 

40260 і 41–5/05 / Андріана 80 пересаджували в ізольовані розсадники гібридного 

матеріалу для подальшого вивчення кожної гібридної комбінації окремо. 

Для попереднього виділення поліплоїдів рослини міжвидових гібридів Lolium 

multiflorum L. / Lolium perenne L. в кожній гібридній комбінації, відповідно 41–5/05 / 

01/06, 41–5/05 / 40260 і 41–5/05 / Андріана 80, поділили на дві групи генотипів. До 

перших груп генотипів, відібраних із кожної гібридної комбінації відповідно 41–

5/05 / 01/06, 41–5/05 / 40260 і 41–5/05 / Андріана 80, входили диплоїдні (2n=2x=14) 

рослини незмінені або мало змінені. Окремо згруповані за подібністю до 

батьківського компонента морфотипу L. perenne, а до другої – змінені тетраплоїди 

(2n=4x=28) відібраних рослини гібридної комбінації відповідно 41–5/05 / 01/06, 41–

5/05 / 40260 і 41–5/05 / Андріана 80 з ознаками, характерними для химер поліплоїдів 

з круглим потовщенням стебла, твердими листками інтенсивного забарвленням, а 

також рослини з більш сильними змінами колосу, типовими для химер із високим 

рівнем плоїдності. Рослини, що належали до окремих гібридних комбінацій, 

відповідно 41–5/05 / 01/06, 41–5/05 / 40260 і 41–5/05 / Андріана 80, другої групи 

слугували предметом для подальших досліджень. Добір проводили насамперед з 

виявлення і групування всіх диплоїдних і тетраплоїдних рослин кожної гібридної 

комбінації окремо. При цьому відбирали тетраплоїди за морфологічними ознаками: 

довжина колоса, наявність остюка на нижній квітковій лусці та висота рослин. До 

третього покоління, включно, вибраковували стерильні рослини усіх генотипів 

досліджуваних гібридних комбінацій. Фертильність, як і форма колосу, 

стабілізувалася в C4. У четвертому поколінні рослини отриманих гібридів по кожній 

гібридній комбінації відповідно 41–5/05 / 01/06, 41–5/05 / 40260 і 41–5/05 / 

Андріана 80, за маркерними ознаками були згруповані, як тетраплоїдні гібридні 

популяції пажитниці багатоквіткової та диплоїдні – багаторічної.  

Після оцінки гібридного матеріалу за основними показниками кормової та 

насіннєвої продуктивності визначали стійкість тетраплоїдних форм до низьких 

температур шляхом проморожування пророщеного насіння. З метою оцінки 

гібридного матеріалу на стійкість до низьких температур проморожували кожне 

гібридне покоління (C2–C4). Виживання пророщеного насіння по кожній гібридній 

комбінації відповідно 41–5/05 / 01/06, 41–5/05 / 40260 і 41–5/05 / Андріана 80 за 

температури проморожування мінус 14°С і нижче свідчить про те, що з кожним 

поколінням поліплоїдних генотипів морозостійкість зростає. Так, виживання рослин 

у кожній гібридній комбінації за температури мінус 14 °С свідчить про рівень 

морозостійкості вищий середнього, а за мінус 18 °С – наближений до 

максимального.  

За отриманими результатами проморожування виявлено, що гібридна 

комбінація 41–5/05 / Андріана 80 мала значно більшу кількість рослин, які вижили 

за різних температурних режимів проморожування і прижилися у польових умовах, 

ніж за інших тестерів (рис. 4), найменш морозостійка гібридна комбінація 41–5/05 / 
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40260. Проміжне місце за динамікою морозостійкості зайняла гібридна комбінація 

за участю батьківської дикорослої популяції 01/06. 

 

 
Примітка: * – пажитниця багатоквіткова; **пажитниця багаторічна. 

 

Рис. 4 – Рівень стійкості паростків кращої гібридної комбінації 41–5/05 / 

Андріана 80 до низьких температур у порівнянні з батьківськими компонентами 

(середнє за 2012–2014 рр.)  

 

Успадкування гібридами стійкості до низьких температур від батьківського 

компоненту пажитниці багаторічної сприяло подовженню тривалості продуктивного 

використання. До прикладу наведемо найбільш зимо- та морозостійку гібридну 

комбінацію 41–5/05 (ПБК) / Андріана 80 (ПБ), генотипу пажитниці багатоквіткової, 

який виділили як зразок Берегиня (табл. 5). 

 

Таблиця 5 – Тривалість продуктивного використання (середнє за 2013–2015 ) 

Зразок 

Критична 

температура 

виживання 

проростків, °С 

Тривалість продуктивного 

використання (роки) 

на насіння на корм 

41–5/05 (ПБК) (♀) -8 1 2 

Андріана 80 (ПБ) (♂) -18 3 4 

Берегиня -18 2 3 

Примітка: ПБК – пажитниця багатоквіткова (зразок); ПБ – пажитниця 

багаторічна (зразок). 

 

На завершальних етапах селекційного процесу пажитниці багатоквіткової та 

багаторічної, вивчення показників кормової і насіннєвої продуктивності у гібридних 
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популяцій продовжували у конкурсному випробуванні в у мовах північної частини 

Лісостепу України (табл. 6). 

 

Таблиця 6 – Насіннєва продуктивність та урожайність сухої речовини 

міжвидових гібридних популяцій Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L. у 

конкурсному випробуванні, т/га, (середнє за 2013–2018 рр.) 

Зразок* 

Урожайність сухої 

речовини, т/га 

Насіннєва 

продуктивність, т/га 

середнє 
± до 

стандарту 
середнє 

± до 

стандарту 

міжвидові гібридні популяції морфотипу Lolium multiflorum L., 2013–2015 рр. 

Ярослав гібридний, стандарт 3,88 – 0,63 – 

ПБК 41–5/05 / ПБ 01/06 3,84 -0,04 0,63 0,00 

ПБК 41–5/05 / ПБ 40260 3,80 -0,08 0,69** +0,06 

Берегиня 4,64** +0,76 0,71** +0,08 

НІР05 0,17 – 0,02 – 

міжвидові гібридні популяції морфотипу Lolium perenne L., 2016–2018 рр. 

Лета, стандарт 3,05 – 0,38 – 

ПБК 41–5/05 / ПБ 01/06 3,35** +0,30 0,43** +0,05 

ПБК 41–5/05 / ПБ 40260 3,81** +0,76 0,48** +0,10 

Славетна 4,07** +1,02 0,49** +0,11 

НІР05   0,13 – 0,02 – 

Примітка: 1. * ПБК – пажитниця багатоквіткова; ПБ – пажитниця багаторічна 

01/06 – дикоросла форма; 40260 – зразок; Андріана 80 – сорт; 

2. ** достовірно на 5% рівні значимості. 

 

Найкращі показники кормової продуктивності пажитниці багатоквіткової 

відмічено для селекційного зразка Берегиня, виділеного з тетраплоїдної гібридної 

популяції 41–5/05 / Андріана 80, який забезпечив достовірне на 5 % рівні значимості 

перевищення продуктивності стандарту Ярослав гібридний за урожайністю сухої 

речовини на 0,76 т/га, насіння – 0,08 т/га. Гібридна комбінація 41–5/05 / 40260 за 

насіннєвою продуктивністю також достовірно перевищила стандарт на 0,06 т/га. 

Серед міжвидових диплоїдних гібридних популяцій пажитниці багаторічної 

найкращі показники урожайності сухої речовини забезпечили: зразок Славетна, 

виділений із гібридної популяції 41–5/05 / Андріана 80 і гібридна комбінація 41–5/05 

/ 40260, показники кормової продуктивності яких достовірно на 5% рівні значимості 

перевищили стандарт Лета відповідно на 1,02 і 0,76 т/га. За насіннєвою 

продуктивністю нові генотипи вищезазначеної гібридної комбінації достовірно 

перевищували стандарт на 0,11 і 0,10 т/га відповідно.  

За результатами конкурсного випробування за стійкістю до низьких 

температур та умов перезимівлі сорт пажитниці багатоквіткової Берегиня внесений 

у 2019 р. до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 
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рекомендований для вирощування в умовах Полісся (свідоцтво про держреєстрацію 

№ 190398). Сорт тетраплоїдний (2n=4x=28), кущ напівпрямий, довжина листків 

середня 15–25 см, за шириною – вузькі 4–5 мм. Суцвіття довге (16–20 см) з великою 

кількістю колосків. Урожайність насіння 0,8 т/га, вихід сухої речовини 5 т/га, вміст 

сирого протеїну 12,6 %, клітковини 27,3 %, залистяність 45,9 %, зимостійкість – 7 

балів, стійкість до посухи – 7, вилягання – 9, збудників стеблової іржі та 

борошнистої роси – 9 балів, відповідно. 

Сорт пажитниці багаторічної Славетна у 2020 р. внесений до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (свідоцтво про 

держреєстрацію № 200597). Сорт диплоїдний (2n=2x=14), кущ за формою 

напівпрямий, листки за довжиною короткі 10–20 см, за шириною – вузькі 3–4 мм. 

Суцвіття щільне, коротке 12–18 см і має 8–10 колосків. Урожайність насіння 

0,5 т/га, вихід сухої речовини 4 т/га, вміст сирого протеїну 12,8 %, клітковини 

28,6 %, залистяність 43,9 %, зимостійкість – 7 балів, стійкість до посухи – 7, 

вилягання – 9, осипання – 7, збудників стеблової іржі та борошнистої роси – 7 балів, 

відповідно. Рекомендований для вирощування в умовах Степу, Лісостепу та Поліссі 

України. 

За результатами досліджень розраховані основні економічні та енергетичні 

показники сорту пажитниці багатоквіткової Берегиня у порівнянні зі стандартом 

Ярослав гібридний. Фінансові ресурси на закладання травостою розподіляли 

рівномірно на три роки, в періоди використання травостою витрати в основному 

були пов’язані з доглядом за посівом і збором урожаю. Зокрема, за вирощування 

пажитниці на зелений корм отримуємо чистий прибуток 24697 грн/га, рівень 

рентабельності 256 % при виході обмінної енергії з урожаю 133 ГДж/га та 

коефіцієнт енергетичної ефективності (КЕЕ) 10,7; сіно – чистий прибуток 

21585 грн/га, рівень рентабельності 269 % при виході обмінної енергії з урожаю 

133 ГДж/га та КЕЕ 9,4; насіння – чистий прибуток 42807 грн/га, рівень 

рентабельності 630 % при виході обмінної енергії з урожаю 12,4 ГДж/га та КЕЕ 1,7. 

Отже, аналіз економічних та енергетичних показників підтвердив 

ефективність вирощування нового сорту пажитниці багатоквіткової Берегиня у 

порівнянні зі стандартом Ярослав гібридний. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено практичне вирішення важливого наукового 

завдання, яке полягає у створенні вихідного матеріалу для селекції пажитниці 

багатоквіткової на продуктивне довголіття і багаторічної на підвищення кормової та 

насіннєвої продуктивності шляхом міжвидової гібридизації з використанням методу 

поліплоїдії в умовах північної частини Лісостепу України. 

Отримані результати дають підстави сформулювати відповідні висновки та 

рекомендації, що мають теоретичне і практичне значення. 

1. За результатами оцінки колекційних зразків пажитниці багаторічної 

виділено стійкі до вилягання та найпродуктивніші – низькорослий зразок 

36186 (DNK), середньорослі – 40260 (GBR), 40268 (DNK) і 40310 (DEU), сорти 

Лета (UKR), Андріана 80 (UKR), Дрогобицький 1 (UKR), Дрогобицький 2 (UKR) і 



16 
 

Дрогобицький 16 (UKR) та дикоросла популяція 01/06. Серед пажитниці 

багатоквіткової – селекційний зразок 41-5/05 (UKR). 

2. Оцінюючи колекційні зразки пажитниці багатоквіткової за структурними 

елементами насіннєвої та кормової продуктивності встановлено достовірну на 5 % 

рівні значимості тісну залежність між кількістю насіння у колосі та кількістю 

колосків у колосі і кількістю квіток у колоску (r = 0,76 та 0,67 відповідно), також 

між масою насіння з рослини та кількістю колосків у колосі і кількістю насіння у 

колосі r = 0,65 та 0,75. За оцінки структурних елементів насіннєвої та кормової 

продуктивності колекційних зразків пажитниці багаторічної – між довжиною колосу 

та кількістю квіток у колоску (r = 0,95), між масою насіння з рослини та кількістю 

колосків у колосі і кількістю насіння у колосі r = 0,66 та 0,79 також між кількістю 

насіння у колосі і кількістю колосків у колосі (r = 0,71).  

3. Встановлено, що за проморожування попередньо пророщеного насіння в 

морозильних камерах найбільш стійким до низьких температур пажитниці 

багатоквіткової виявлено селекційний номер 41–5/05 (UKR) (мінус 8 °С), пажитниці 

багаторічної – 01/06 (дикоросла популяція), колекційний зразок 40260 (GBR) та сорт 

Андріана 80 (мінус 18 °С). 

4. Визначено, що в гібридів Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L. 

максимальний рівень зав’язування гібридного насіння відбувається на шосту добу 

після кастрації квіток та штучного нанесення пилку. 

5. Виявлено, що за міжвидової гібридизації пажитниця багатоквіткова / 

пажитниця багаторічна найрезультативнішим є спосіб примусового запилення за 

якого у гібридної комбінації пажитниця багатоквіткова селекційний номер 41-5/05 / 

Андріана 80 був досягнутий максимальний (11,7%) рівень зав’язування насіння. 

6. З’ясовано, що насіння F0 оброблене 0,5%-ним розчином колхіцину, 

отриманого за міжвидової гібридизації Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L., дає 

змогу у наступних поколіннях отримати фертильні і продуктивні гібриди. 

7. Установлено, що у першому, другому та третьому поколінні міжвидових 

гібридів Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L. після поліплоїдизації відбувалося 

розщеплення, яке спричинило появу химерних рослин, тетраплоїдних гібридних 

популяцій генотипу пажитниця багатоквіткова та диплоїдних – пажитниця 

багаторічна. 

8. Установлено, що шляхом індивідуального добору за маркерними 

(морфологічними) ознаками у четвертому поколінні сформовано стабільні 

поліплоїди міжвидових гібридів Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L. кожної 

гібридної комбінації, відповідно 41–5/05 / 01/06, 41–5/05 / 40260 і 41–5/05 / Андріана 

80; тетраплоїди генотипу пажитниця багатоквіткова та диплоїди – пажитниця 

багаторічна. 

9. Виявлено, що попередній скринінг за морозостійкістю пророщеного 

гібридного насіння в усіх поколіннях кожної гібридної комбінації: 41–5/05 / 01/06, 

41–5/05 / 40260 і 41–5/05 / Андріана 80 при проморожуванні за темперного режиму 

нижче мінус 14 °С сприяв добору морозостійких форм.  

10. З’ясовано, що за міжвидової гібридизації пажитниця багатоквіткова / 

пажитниця багаторічна з подальшим застосуванням поліплоїдії, проморожування та 

індивідуального добору можливо отримати гібридні популяції генотипу пажитниці 
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багатоквіткової та пажитниці багаторічної з поєднанням цінних господарських 

ознак обох батьківських компонентів схрещування та підвищеною морозостійкістю і 

багаторічністю використання. 

11. Установлено, що найбільш морозостійкою була гібридна комбінація 

пажитниця багатоквіткова селекційний номер 41–5/05 / Андріана 80, з якої шляхом 

індивідуального добору сформовано два генотипи: пажитниця багаторічна (диплоїд, 

2n=2x=14) та пажитниця багатоквіткова (тетраплоїд, 2n=4x=28).  

12. За результатами роботи сорт пажитниці багатоквіткової Берегиня у 2019 р. 

внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 

та рекомендований для вирощування в умовах Полісся (свідоцтво про 

держреєстрацію № 190398), а сорт пажитниці багаторічної Славетна внесений у 

2020 р. до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 

та рекомендований для вирощування в умовах Степу, Лісостепу та Полісся України 

(свідоцтво про держреєстрацію № 200597). 

13. З’ясовано, що за вирощування сорту Берегиня на зелений корм отриманий 

чистий прибуток у розмірі 24697 грн/га, рівень рентабельності – 256 %, сіно – 

чистий прибуток 21585 грн/га, рівень рентабельності 269 %; насіння – чистий 

прибуток 42807 грн/га, рівень рентабельності 630 %.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ І ВИРОБНИЦТВА 

1. Науково-дослідним селекційним установам: 

– за добору батьківських компонентів при міжвидовій гібридизації перевагу 

слід віддавати зареєстрованим сортам Андріана 80, Славетна, Берегиня та місцевим 

дикорослим популяціям пажитниці 01/06, 40260, як найбільш адаптованим до умов 

вирощування;  

– при виборі компонентів схрещування необхідно оцінювати вихідний 

матеріал видів пажитниці за рівнем продуктивності, зокрема за масою насіння з 

рослини, залистяністю, виходом сухої речовини та резистентності до низьких 

температур; 

– у селекційному процесі на підвищення продуктивності рекомендуємо 

застосовувати гібридизацію міжвидових генотипів за схемою Lolium multiflorum L. / 

Lolium perenne L. з подальшим використанням методу поліплоїдії та індивідуальним 

добором за цінними господарськими ознаками;  

– міжвидову гібридизацію Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L. бажано 

проводити за примусового запилення на шосту добу після кастрації квіток; 

– при створенні вихідного матеріалу пажитниць з підвищеною 

продуктивністю та адаптивністю використовувати в якості батьківського 

компонента сорт пажитниці багаторічної Андріана 80, як джерело стійкості до 

низьких температур. 

2. Агроформуванням різних форм власності: 

– широко впроваджувати у кормовиробництві високоадаптивні сорти (зимо- та 

посухостійкість 7 б.) пажитниці багаторічної Славетна та багатоквіткової Берегиня з 

подовженим періодом продуктивного використання (на 2–3 роки більше порівняно з 

існуючими сортами) і урожайністю насіння – 0,5–0,8 т/га, сухої речовини 4–5 т/га, 

відповідно. 
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Київ, 2015. Вип. 3. С. 125–138. (60 % авторства: планування та проведення досліджень, 

аналіз і узагальнення результатів, написання статті).  
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багатоквіткової і багаторічної за здатністю до самозапилення. Збірник наукових праць 
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досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті).  

3. Бочарова М. І., Батерук М. М. Ефективність міжвидової гібридизації залежно від 
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Вип. 3. С. 140–150.  (70 % авторства: проведення досліджень, аналіз і узагальнення 

результатів, написання статті). 

4. Бочарова М. І., Міняйло В. Д. Успадкування елементів насіннєвої 
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«Інститут землеробства НААН». Київ, 2020. Вип. 1–2. С. 203–212. (80 % авторства: 

проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті). 

 

 

Статті у зарубіжних фахових виданнях 

5. Бочарова М. І., Батерук М. М. Оценка коллекционных образцов райграса 

многолетнего по морфологическим и хозяйственно-ценным признаком: Научно-
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проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті). 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Батерук М. М., Бочарова М. І. Створення вихідного матеріалу пажитниці 

багатоквіткової «Роль біологічного землеробства у виробництві конкурентноспроможної 

сільськьгосподарської продукції»: матеріали науково-практичної конференції молодих 

вчених (смт Чабани, 8, 9 грудня 2008 р.). Чабани, 2008. С. 84. (40 % авторства: 

проведення досліджень, аналіз результатів, написання тез). 

8. Бочарова М. І., Батерук М. М. Оцінка колекційних зразків пажитниці 

багатоквіткової «Розробка та впровадження енергозберігаючих технологій вирощування 

сільськогосподарських культур», матеріали науково-практичної конференції молодих 

учених і спеціалістів (смт Чабани, 25–27 листопада. 2009 р.). Чабани, 2009. С. 102. . (30 % 

авторства: проведення досліджень, аналіз результатів, написання тез). 

9. Бочарова М. І., Батерук М. М. Одержання і оцінка гібридів F1 між пажитницею 

багатоквітковою і багаторічною «Розвиток систем сталого землеробства»: Матеріали 

науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів (смт Чабани, 6–8 грудня 
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2010 р.). Чабани, 2010. С. 119. (50 % авторства: проведення досліджень, аналіз 

результатів, написання тез). 

10. Бочарова М. І., Батерук М. М. Використання пажитниці багатоквіткової в 

кормовиробництві «Високоефективні технології – шлях до стабілізації аграрного 

виробництва»: матеріали науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів 

(смт Чабани, 28–30 листопада 2011 р.). Чабани, 2011. С. 56. (50 % авторства: проведення 

досліджень, аналіз результатів, написання тез). 

11. Бочарова М. І., Батерук М. М. Значення міжвидових схрещувань в селекції 

пажитниці багатоквіткової «Інноваційні технології для конкурентоспроможного 

аграрного виробництва»: матеріали науково-практичної конференції молодих учених і 

спеціалістів (смт Чабани, 11–13 листопада 2013 р.). Чабани, 2013. С. 65. (60 % авторства: 

проведення досліджень, аналіз результатів, написання тез). 

 

АНОТАЦІЯ 

Бочарова М. І. Особливості створення вихідного матеріалу для селекції видів 

пажитниці в умовах Лісостепу України. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво». – Миронівський інститут 

пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, с. Центральне, 2021. 

У дисертаційній роботі наведено практичне вирішення актуального завдання, 

щодо виявлення особливостей створення вихідного матеріалу для селекції 

пажитниці багатоквіткової на продуктивне довголіття та пажитниці багаторічної на 

підвищення кормової і насіннєвої продуктивності шляхом міжвидової гібридизації з 

використанням методу поліплоїдії в умовах північної частини Лісостепу України. 

За результатами комплексної оцінки за стійкістю до вилягання та 

продуктивністю виділено кращі зразки пажитниці багаторічної – низькорослий 

36186 (DNK) та три середньорослих 40260 (GBR), 40268 (DNK) і 40310 (DEU). 

Серед сортів – Лета (UKR), Андріана 80 (UKR), Дрогобицький 1 (UKR), 

Дрогобицький 2 (UKR) і Дрогобицький 16 (UKR), а між дикорослими 

низькорослими популяціямим – 01/06 та селекційний зразок пажитниці 

багатоквіткової – 41–5/05 (UKR). 

У результаті порівняльного аналізу методів примусового та обмежено-

вільного запилення, найрезультативнішим виявився спосіб примусового запилення 

за якого у гібридної комбінації пажитниця багатоквіткова селекційний номер 41–

5/05 / Андріана 80 досягнутий максимальний (11,7 %) рівень зав’язування насіння. 

Визначено, що шляхом індивідуального добору за маркерними (морфологічними) 

ознаками у четвертому поколінні можливо сформувати стабільні гібридні популяції 

генотипу пажитниця багатоквіткова та пажитниця багаторічна. Виявлено, що 

колхіцинування насіння за міжвидової гібридизації Lolium multiflorum L. / 

Lolium perenne L. дає змогу отримати фертильні і продуктивні генотипи. 

Установлено, що найбільш морозостійкими є гібридна комбінація пажитниця 

багатоквіткова селекційний номер 41–5/05 / Андріана 80, з якої шляхом 

індивідуального добору створено два генотипи: пажитниця багаторічна (диплоїд, 

2n=2x=14) та пажитниця багатоквіткова (тетраплоїд, 2n=4x=28). Сорт пажитниці 
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багатоквіткової Берегиня у 2019 р. внесений до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні та рекомендований для вирощування в умовах 

Полісся (свідоцтво про держреєстрацію № 190398), а сорт пажитниці багаторічної 

Славетна внесений у 2020 р. до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні та рекомендований для вирощування в умовах Степу, 

Лісостепу і Полісся (свідоцтво про держреєстрацію № 200597). 

Ключові слова: пажитниця багатоквіткова та багаторічна, міжвидова 

гібридизація і поліплоїдія, вихідний матеріал, цінні господарські ознаки, нові 

генотипи.  

 

АННОТАЦИЯ 

Бочарова М. И. Особенности создания исходного материала для селекции 

видов плевела в условиях Лесостепи Украины. – Квалификационная научная 

работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.05 «Селекция и семеноводство». – Мироновский 

институт пшеницы имени В. Н. Ремесла НААН Украины, с. Центральное, 2021. 

В диссертационной работе представлено практическое решение актуальной 

задачи по выявлению особенностей создания исходного материала для селекции 

плевела многоцветкового на продуктивное долголетие и плевела многолетнего на 

повышение кормовой и семенной продуктивности путем межвидовой гибридизации 

с использованием полиплоидии в условиях северной части Лесостепи Украины.  

Отобранные образцы по устойчивости к полеганию и по продуктивности 

плевела многолетнего – низкорослый образец 36186 (DNK) и три среднерослых 

40260 (GBR), 40268 (DNK) и 40310 (DEU). Среди сортов выделены лучшие: Лета 

(UKR), Андриана 80 (UKR), Дрогобицкий 1 (UKR), Дрогобицкий 2 (UKR), 

Дрогобицкий 16 (UKR), а между дикорастущими низкорослыми формами – 01/06 и 

лучший селекционный номер плевела многоцветкового – 41–5/05 (UKR).  

Установлено, что при промораживании предварительно проросших семян в 

морозильных камерах наиболее устойчивым к низким температурам среди плевела 

многоцветкового оказался селекционный номер 41–5/05, среди коллекционных 

образцов плевела многолетнего – дикорастущая форма 01/06, коллекционный 

образец 40260 (GBR), и сорт Андриана 80 (UKR). 

В результате сравнительного анализа принудительного и ограниченно-

свободного опыления, наиболее эффективным оказался способ принудительного 

опыления, при котором в гибридной комбинации плевела многоцветкового 

селекционный номер 41–5/05 / Андриана 80 достигнут максимальный (11,7 %) 

уровень завязывания семян.  

Установлено, что в первом, втором и третьем поколении межвидовых 

гибридов Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L. после полиплоидизации 

происходило расщепление, которое способствовало появлению растений с 

изменениями.  

Выделили тетраплоидные (2n=4x=28) гибридные популяции генотипа плевела 

многоцветкового и диплоидные (2n=2x=14) – плевела многолетнего. Определено, 

что путем индивидуального отбора по маркерным (морфологическими) признакам в 
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четвертом поколении возможно сформировать стабильные полипоиды межвидовых 

гибридов Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L. каждой гибридной комбинации 

соответственно 41–5/05 / 01/06, 41–5/05 / 40260 и 41–5/05 / Андриана 80: диплоид 

генотипа плевел многоцветковый и тетраплоид – плевел многолетний. 

Установлено, что наиболее морозостойкая гибридная комбинация плевела 

многоцветкового селекционный номер 41–5/05 / Андриана 80 из которой путем 

индивидуального отбора сформировано два генотипа: плевел многолетний и плевел 

многоцветковый. Сорт плевела многоцветкового Берегиня в 2019 г. (свидетельство 

госреестрации № 190398) внесен в Государственный реестр сортов растений, 

пригодных для распространения в Украине и рекомендован для выращивания в 

условиях Полесья, а сорт плевела многолетнего Славетна внесен в 2020 г. 

(свидетельство госреестрации № 200597) в Государственный реестр сортов 

растений, пригодных для распространения в Украине и рекомендован для 

выращивания в условиях Степи, Лесостепи и Полесья. 

Ключевые слова: плевел многоцветковый и многолетний, межвидовая 

гибридизация и полиплоидия, исходный материал, ценные хозяйственные признаки, 

новые генотипы. 

 

ABSTRACT 

Bocharova M. I. Features of the creation of source material for breeding 

Lolium species in the Forest-Steppe of Ukraine. – Qualifying scientific paper, 

manuscript copyright. 

Dissertation for the degree of Candidate of Agricultural Sciences in the specialty 

06.01.05 “Breeding and seed growing”. – The V. M. Remeslo Myronivka Institute of 

Wheat of NAAS of Ukraine, Tsentralne Village, 2021. 

The dissertation work presents a theoretical substantiated and new solution of the 

urgent problem on identifying the features of creating source material for breeding Italian 

ryegrass for productive longevity and perennial ryegrass for increasing fodder and seed 

productivity when using interspecific hybridization in combination with polyploidy, under 

conditions of northern part of the Forest-Steppe of Ukraine. 

According to the results of comprehensive assessment, in terms of lodging 

resistance and productivity, there were identified the best samples of perennial ryegrass, 

namely, short height sample 36186 (DNK) and three medium-height ones 40260 (GBR) 

40268 (DNK), and 40310 (DEU). There were distinguished as the best samples of Italian 

ryegrass, namely, the varieties of Ukrainian breeding Leta, Andrianа 80; Drohobytskyi 1, 

Drohobytskyi 2, Drohobytskyi 16, wild short height forms 01/06 as well as breeding 

sample 41–5/05. Resulted from the analysis of forced vs. limited free pollination, forced 

pollination was revealed to be the most effective method, in which the maximum (11.7 %) 

level of seed setting was achieved by the hybrid combination of Italian ryegrass breeding 

sample 41–5/05 / Andriana 80. It was determined that by individual selection for marker 

(morphological) traits it was possible to form stable hybrid populations in the fourth 

generation of Italian ryegrass and perennial ryegrass. It was revealed that seed treatment 

with colchicines permitted to obtain fertile progeny resulted from interspecific 

hybridization Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L. 
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It was found that the hybrid combination Italian ryegrass breeding sample 41–5/05 / 

Andriana 80 was the most frost-resistant one, and by individual selection it resulted in two 

genotypes: perennial ryegrass (diploid) and (tetraploid). In 2019, the Italian ryegrass 

variety Berehynia was put on the State Register of Plant Varieties Suitable for 

Dissemination in Ukraine and recommended for cultivation in the Forest-Steppe and 

Polissia. In 2020 the perennial ryegrass variety Slavetna was put on to the State Register of 

Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine and recommended for cultivation in 

the Steppe, Forest-Steppe and Polissia. 

Key words: Italian ryegrass and perennial, interspecific hybridization and 

polyploidy, initial material, valuable agronomic traits, new genotypes. 


