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АНОТАЦІЯ 

 
Остапець Т. А. Успадкування ознаки кольору пластинки листка у видів 

костриць та створення вихідного матеріалу за комплексом ознак продуктивності 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво» 

– Національний Науковий Центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України, смт. Чабани, Києво–Святошинського району, 

Київської області, – Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН, 

с. Центральне, 2021. 

Структура дисертації зумовлена логікою дослідження, поставленими 

завданнями і складається зі вступу, п’яти розділів, висновків до розділів, 

висновків до дисертації, рекомендацій сільськогосподарській практиці та 

виробництву, списку використаних джерел і додатків. 

У дисертаційній роботі проаналізовано літературні джерела вітчизняних і 

зарубіжних авторів щодо інтродукції різних видів злакових трав із природних 

популяцій; вивчення таксономічних класифікацій і морфо–біологічних 

особливостей різних видів костриць та їх хромосомний ряд і основні 

морфологічні ознаки, що встановлюють належність до певного виду; вивчення 

цитоплазматичної спадковості; основних методів селекції сортів газонних трав. 

Наведено теоретичне узагальнення особливостей створення вихідного матеріалу 

для селекції костриці червоної, сизої та овечої за комплексом цінних 

господарських ознак у поєднанні з високою декоративністю шляхом залучення у 

схрещування джерел із природних популяцій, доборів і гібридизації. Визначено 

актуальні, недостатньо досліджені питання комплексного підходу до 

ідентифікації кращих генотипів костриці червоної (Festuca rubra), сизої (Festuca 

glauca) та овечої (Festuca ovina). 

Актуальність теми обумовлено необхідністю вирішення проблеми 

збільшення різноманіття вихідного матеріалу, прояву цінних господарських 

ознак та покращення декоративності у гібридних поколіннях костриці червоної, 
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сизої і овечої за участі у схрещуваннях батьківських компонентів із 

природних популяцій, що адаптовані до умов вирощування. 

В результаті аналізу колекційних зразків злакових трав виділено джерела 

костриці червоної, сизої і овечої із сизим забарвленням листкової пластинки. У 

джерел досліджено морфологічні ознаки для встановлення їх належності до 

певного виду та залучення у селекційний процес виділених джерел, як вихідного 

матеріалу. Встановлено, що зразки робочої колекції костриці червоної (49–03), 

костриці сизої (11–03) та костриці овечої (16–03, 17–03, 19– 03) мають сизе 

забарвлення листків різної інтенсивності 

Відібрані зразки за морфологічними ознаками відрізняються від сортів 

стандартів за забарвленням листкової пластинки: сизе забарвлення характерне 

для колекційних зразків 49–03 (костриця червона), 11–03 (костриця сиза), 19–03 

(костриця овеча), світло–сизе у колекційного зразка 16–03 (костриця овеча) та 

яскраво–сизе забарвлення у 17–03 (костриця овеча), тоді як у сортів відповідних 

видів – зелене. 

Встановлено, що колекційний зразок 49–03 відрізнявся від стандарту за 

шириною листка – у стандарту 2 мм, у 49–03 – 3 мм; за висотою стебел – 70 см і 

72 см відповідно; довжиною колосків – у стандарту 10 мм, у колекційного 

зразка – 15 мм. Колір волоті і стебел у костриці червоної сорту Сирецька – 

червоний, а у колекційного зразка 49–03 – сизий. Колір листкової пластинки у 

стандарту зелений, а у колекційного зразка 49–03 сизий. Листки сорту Сирецька 

мають язичок, а у зразка 49–03 – язичок відсутній, колоски сорту гладенькі 

(відсутність опушення), а у зразка 49–03 – колоски з опушенням. 

У сорту Seeigel костриці сизої нижня квіткова луска не має остюка і 

стебла опушені, а у зразка 11–03 (дикорослі форми) нижня квіткова луска з 

остюком і гладенькі стебла (відсутність опушення). 

Виявлено, що колекційні зразки костриці овечої 16–03, 17–03 і 19–03 

відрізнялись від сорту Bornito за наявністю язичка на листках та відсутністю 

остюка на нижній квітковій лусці. 

Аналіз характеру успадкування ознаки «забарвлення листкової 

пластинки» у видів костриць виявив, що у всіх гібридних популяціях між 
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досліджуваними формами і відповідними сортами у першому поколінні 

успадкування відбувається за материнським компонентом, що свідчить про 

плазмогенний контроль цієї ознаки, яка передавалась по материнській лінії. 

Проведено оцінку насіннєвої продуктивності і структури врожайності 

гібридних популяцій костриці червоної, сизої та овечої. 

Рекомендовано селекційні джерела костриці червоної 29 і 31 (добір із 

гібридної популяції КЗ 49–03 / Сирецька), костриці сизої 11 та 17 (добір із 

гібридної популяції КЗ 11–03 / Seeigel) і костриці овечої 49, 51 (добір із 

гібридної популяції КЗ 16–03 / Bornito) використовувати як вихідний матеріал у 

селекції багаторічних злакових трав. 

У процесі оцінки видів костриць за елементами структури врожайності 

встановлено тісну та середню кореляцію між кількістю генеративних пагонів та 

масою насіння з рослини, масою насіння і кількістю насінин з волоті, масою 

насіння з волоті та масою насіння з рослини, між масою 1000 насінин та масою 

насіння з волоті, що дає можливість обґрунтовано створювати технології 

селекційного процесу. 

На завершальних етапах селекційного процесу виділено генотипи костриці 

червоної і овечої на основі використання колекційних зразків із дикорослих 

популяцій та сортів костриці червоної Сирецька, і овечої – Bornito, які передані 

на Державну кваліфікаційну експертизу сортів, як сорти Деметра і Блискавка. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному 

обґрунтуванні та розв’язанні проблеми щодо виявлення особливостей 

успадкування ознаки сизого кольору листкової пластинки (для підвищення 

декоративності) у видів костриць та встановлення можливості її закріплення 

селекційним шляхом. 

За результатами наукових досліджень в селекції костриці червоної, сизої 

та овечої вперше: виділено колекційні зразки злакових трав різного походження 

та створено джерела цінних господарських ознак і властивостей у поєднанні з 

високою декоративністю; виявлено особливості успадкування ознаки сизого 

кольору листкової пластинки у видів костриць та встановлено 
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цитоплазматичний контроль цієї ознаки; встановлено, що гени сизого 

кольору листків розташовані у цитоплазмі і передаються по материнській лінії, а 

інші маркерні ознаки контролюються ядерним апаратом та проявляються за 

наявності домінантної алелі. 

Удосконалено методи оцінки та добору костриці червоної, сизої і овечої 

на різних етапах селекційного процесу за врожайністю і стабільністю, стійкістю 

до абіотичних і біотичних чинників. 

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо добору вихідного 

матеріалу видів костриць та їх залучення до селекційного процесу, 

спрямованого на створення сортів газонного використання з підвищеною 

продуктивністю, високою стійкістю до несприятливих умов середовища у 

поєднанні з високими показниками декоративності. 

Таким чином проведені дослідження відрізняються від раніше відомих 

новим селекційним підходом. Селекційні зразки, створені при виконанні 

дисертаційної роботи використовуються в науково–дослідному селекційному 

процесі вирощування багаторічних злакових трав у ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» та Інституті кормів та сільського господарства Поділля 

НААН (додатки Л., М.). Cорти костриці овечої Блискавка та костриці червоної 

Деметра передані на Державну кваліфікаційну експертизу в Українському 

інституті експертизи сортів рослин (частка авторства 50 %) (додаток Н.). 

Науково-дослідним селекційним установам рекомендовано: 

– при створенні селекційного матеріалу костриці червоної і овечої за 

комплексом цінних господарських ознак залучати у схрещування сорти– 

популяції Деметра і Блискавка та джерела костриці сизої Білявка, костриці 

овечої Афіна і Гера з високою декоративністю; 

– використовувати в селекції маркерні ознаки «язичок у листків», 

«опушення колосків», «остюк на нижній квітковій лусці» сортів–

популяцій при створенні гібридів костриці червоної і овечої; 

– враховувати особливості успадкування ознаки «забарвлення 

листкової пластинки» у видів костриць при створенні сортів газонного 

призначення. 
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Підприємствам, які вирощують злакові трави для газонного використання: 

– здійснювати розмноження насіння сортів костриці червоної Деметра і 

овечої Блискавка, які передані на Державну кваліфікаційну експертизу сортів. 

Ключові слова: колекційний зразок, сизий колір листкової пластинки, 

морфологічні ознаки, материнські та батьківські компоненти, 

цитоплазматична спадковість, популяція, костриця червона, костриця сиза, 

костриця, овеча. 

 
SUMMARY 

 

Ostapets T. A. Inheritance of character of leaf lamina color in fescue species 

and creation of source material for multiple yield components – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of agricultural sciences by specialty 

06.01.05 “Breeding and Seed Growing” – National Research Center “Institute of 

Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine”, Chabany 

urban village, Kyievo-Sviatoshynskyi district, Kyiv region – the V. M. Remeslo 

Myronivka Institute of Wheat of NAAS of Ukraine, Tsentralne village, 2021. 

The structure of the dissertation is determined by the logic of the research, the 

objectives and consists of introduction, five chapters, conclusions to the chapters, 

conclusions to the dissertation, recommendations for agricultural practice and 

production, references and appendices. 

The dissertation analyzes the literary sources of Ukrainian and foreign authors 

on the introduction of different species of cereals from natural populations; study of 

taxonomic classifications and morpho-biological features of different species of 

fescues and their chromosome series and the main morphological features that 

establish affiliation to a particular species; study of cytoplasmic heredity; basic 

methods of breeding lawn grass varieties. Theoretical generalization of features of 

creation of source material for breeding red fescue, blue fescue, and sheep fescue for 

a set of valuable agronomic traits combined with high decorative effect when 

involving sources from natural populations in crossbreeding, through selections and 
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hybridization is presented. Relevant, insufficiently studied issues of a 

comprehensive approach on identification of the best genotypes of red fescue 

(Festuca rubra), blue fescue (Festuca glauca), and sheep fescue (Festuca ovina) 

have been identified. 

The urgency of the subject is due to the need to solve the problem on increasing 

diversity of source material, expression of valuable economic characteristics and 

improving the decorative effect in hybrid generations of red fescue, blue fescue, and 

sheep fescue when involving in crosses parent components from natural populations, 

which are adapted to growing conditions. 

As a result of the analysis of collection samples of cereal grasses, the sources 

of red fescue, blue fescue, and sheep fescue with a blue-grey color of the leaf 

lamina were identified. The morphological features of the sources were 

investigated to establish their belonging to a certain species and to involve the 

selected sources as a source material in breeding process. It was found that the 

samples of the work collection of red fescue (49–03), blue fescue (11–03), and 

sheep fescue (16–03, 17–03, 19–03) had blue-grey color of leaves with different 

intensity. 

Selected samples differed in morphological features from the standard 

varieties for the color of leaf lamina: blue-grey color characterized the collection 

samples 49-03 (red fescue), 11-03 (blue fescue), 19-03 (sheep fescue); light blue-

grey was in the sample 16–03 (sheep fescue) and bright blue-grey color was in the 

sample 17–03 (sheep fescue), while the varieties of the relevant species had green 

color. 

It was found that the collection sample 49–03 differed from the standard in leaf 

width, i.e. 3 mm was in 49–03 vs. 2 mm in the standard; by stem height – 72 cm and 

70 cm, respectively; spikelet length – 15 mm and 10 mm. The color of the panicle and 

stems in the red fescue variety Syretska is red, and in the collection sample 49–03 it is 

blue-grey. The color of the leaf lamina in the standard is green, and in the collection 

sample 49–03 it is blue-gray. The leaves of the variety Syretska have ligules, and the 

sample 49–03 has no ligules, the spikelets of the variety are smooth (no hairs), and the 

spikelets of the sample 49–03 are hairy. 

In the variety Seeigel, the lemma is awnless and the stems are hairy, while in 
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the sample 11–03 (wild forms) the lemma has awns and the stems are smooth (no 

hairs). 

It was found that the collection samples of sheep fescue 16–03, 17–03, and 19– 

03 differed from the variety Bornito in the presence of ligules on the leaves and the 

absence of awn on the lemma. 

Analysis of the inheritance pattern of the trait “leaf blade color” in fescue 

species showed that this trait in all hybrid combinations between the forms under 

study and the corresponding varieties in the first generation was inherited by the 

maternal component, thus indicating cytoplasmic control of this trait transmitted 

maternally.  

Seed productivity and yield components of hybrid populations of red fescue, 

gray fescue, and sheep fescue were evaluated. 

Selection sources of red fescue 29 and 31 (selection from the hybrid population 

KZ 49–03 / Syretska), blue fescue 11 and 17 (selection from the hybrid population KZ 

11–03 / Seeigel) and sheep fescue 49, 51 (selection from the hybrid population KZ 

16–03 / Bornito) are recommended to be used as source material in breeding perennial 

grasses. 

When estimating fescue species by yield components, strong and moderate 

correlation was found between generative shoot number and seed weight per plant, 

seed weight and seed number per panicle, seed mass per panicle and seed weight per 

plant, between 1000 seed weight and seed weight per panicle, which makes it possible 

to reasonably create technologies for breeding process. 

At the final stages of breeding process, derived from collection samples of wild 

populations and the varieties of red fescue Syretska, and sheep fescue Bornito the 

genotypes of red fescue and sheep fescue were identified and submitted to the State 

Qualification Examination as the varieties Demetra and Blyskavka. 

The scientific novelty of the obtained results consists in the theoretical 

substantiation and solution of the problem on identifying the features of inheritance of 

the trait of blue-grey color of leaf blade (to increase decorative effect) in species of 

fescues and establishing the possibility of its fixation by selection. 

According to the results of scientific research in breeding red fescue, blue 

fescue, and sheep fescue for the first time: collection samples of cereal grasses of 
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different origins have been identified and sources of valuable economic features and 

properties in combination with high decorative effect have been created; the 

peculiarities of inheritance of the trait of blue-grey color of leaf blade in fescue 

species have been revealed and cytoplasmic control of this trait has been established; 

it has been found that the genes of the blue-grey color of leaves were located in the 

cytoplasm and were transmitted through the maternal line, but the other marker traits 

were controlled by the nuclear apparatus and expressed in the presence of dominant 

allele. 

There were improved methods for evaluation and selection of red fescue, gray 

fescue and sheep fescue at different stages of breeding process for yield and stability, 

resistance to abiotic and biotic factors. 

Scientific provisions on the selection of the source material of fescue species 

and their involvement in breeding process aimed at creating varieties of lawn use with 

high productivity, high resistance to unfavourable environmental conditions in 

combination with high decorative rates have been further developed. 

Thus, the studies differ from those previously known by the new selection 

approach. Selection samples created during the dissertation was elaborated are used in 

the research breeding process of perennial grasses at the NSC “Institute of Agriculture 

of NAAS” and the Institute of Feed Research and Agriculture of Podillia of NAAS. 

The varieties of sheep fescue Blyskavka and red fescue Demetra were submitted to 

the State Qualification Examination at the Ukrainian Institute for Plant Variety 

Examination (authorship share 50%). 

It is recommended to research breeding institutions: 

– when creating breeding material of red and sheep fescues for a set of 

valuable economic traits, to involve in crossbreeding the varieties-populations 

Demetra and Blyskavka and sources of blue fescue Biliavka, sheep fescue Afina and 

Hera with high decorative effect; 

– to use in selection the marker characteristics “ligule on leaf”, “hairy spikelet”, 

“awn on lemma” of varieties-populations when creating hybrids of red fescue and 

sheep fescue; 

– to take into account the peculiarities of the inheritance of the trait “color of 

the leaf blade” in the species of fescues when creating varieties of lawn use. 
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Enterprises that grow cereals for lawn use are recommended: 

– to carry out reproduction of seeds of the varieties red fescue Demetra and 

sheep fescue Blyskavka which are transferred to the State Qualification Examination 

of varieties. 

Key words: collection sample, blue-grey color of leaf blade, morphological 

traits, maternal and paternal components, cytoplasmic heredity, population, red 

fescue, blue fescue, sheep fescue. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Злакові трави здавна використовували як кормові 

трави, але садівники поступово почали впроваджувати їх в садово-паркові 

композиції. У поєднанні з декоративністю та естетичною насолодою, вони 

набули високого екологічного значення в захисті навколишнього середовища.  

Створення сортів газонних трав української селекції є надзвичайно 

актуальним завданням, оскільки на сьогодні вирощують іноземні сорти з Італії, 

Данії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки та Франції. Аналіз сортового 

різноманіття підтверджує кількісну перевагу сортів західноєвропейської 

селекції (73%) над вітчизняними (27%) [26, 46]. 

Сорти іноземної селекції створені в значно м’якшому кліматі, через це 

вони швидко втрачають свою декоративність після першого року використання. 

На висушування газонів негативний вплив мають літні посухи та перепади 

температур у зимові періоди, які спостерігаємо за останні роки, тому їх 

доводиться пересівати, що впливає на їх довговічність. 

Селекційно–насінницька робота з дослідження видів газонних трав в 

Україні нині зосереджена у п’яти установах Національної академії аграрних 

наук України: Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН, 

Передкарпатському філіалі інституту землеробства і тваринництва західного 

регіону НААН, ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інституті сільського 

господарства Полісся НААН та Національному ботанічному саду імені 

М. М. Гришка НААН, які мають колекції сортів газонних трав, що збереглись 

завдяки праці таких селекціонерів як О. О. Лаптєв, О. О. Сенчило, О. О. Котик, 

Н. К. Ненужна, М. А. Сердюк та інші. Важливим елементом при створенні 

газонів є залучення багаторічних трав із природних популяцій. Питанню 

інтродукції присвячували свої роботи такі науковці: А. О. Бабич, Л. З.  

Байструк–Глодан, М. М. Хом’як, І. О. Беднарська, В.  К.  Рябчун. 

За специфічністю забарвлення листків (сизе), адаптивністю рослин до 

випадання, зберіганням в травостої найбільш цінними є костриця червона 
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(Festuca rubra L), костриця овеча (Festuca ovina L.), костриця сиза (Festuca 

glauca L). 

Недостатня кількість сортів української селекції призвела до вивчення 

природних біоценозів злакових трав, добору генотипів адаптованих до місцевих 

умов і покращення цінних господарських ознак у селекційному процесі та 

обумовила актуальність досліджуваної проблеми, теоретичну та практичну 

значимість її вирішення.  

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

Дослідження за темою дисертаційної роботи були складовою частиною 

наукових досліджень Національного наукового центру «Інститут землеробства 

НААН» і виконували впродовж 2002–2017 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 сорти 

багаторічних злакових трав – сорт костриці лучної сінокісно–пасовищного 

використання з урожайністю зеленої маси 450–500 ц/га, сухої речовини 95–100 

ц/га, насіння 7–8 ц/га» (2001–2005 рр., номер державної реєстрації 

0101U003843); завдання «Створити і передати на Державне сортовипробування 

сорт костриці лучної для умов Лісостепу і Полісся, сінокісно–пасовищний з 

урожайністю сухої речовини 10–11, насіння 0,75–0,85  т/га» (2006–2010 рр., 

номер державної реєстрації 0106U010534) та завдання «Розробити моделі 

сортів на основі використання нових генів, створити і передати на Державне 

сортовипробування сорти низових злакових трав – костриці червоної та 

тонконогу лучного для газонного і пасовищного використання з 

продуктивністю сухої речовини відповідно 9–10 і 8–9 та насіння 0,60–0,65 і 

0,40–0,45 т/га для умов Лісостепу і Полісся» (2011–20015 рр., номер державної 

реєстрації 0111U007193).  

Мета і завдання дослідження полягає в у встановленні особливостей 

успадкування ознаки кольору пластинки листка у видів костриць та створенні 
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нового вихідного матеріалу за комплексом ознак продуктивності, стійкості до 

несприятливих чинників середовища у поєднанні з декоративністю. 

Для досягнення мети потрібно було вирішити наступні завдання: 

– оцінити зразки різних видів костриць з метою виявлення форм із сизим 

кольором листкової пластинки;  

– виділити природні форми видів костриць, які характеризуються 

суттєвими відмінностями за морфологічними ознаками і кольором листків у 

порівнянні із сортами відповідних видів; 

– виявити особливості успадкування кольору листкової пластинки у 

виділених форм і створити джерела за відповідною ознакою;  

– виділити селекційний матеріал за комплексом елементів продуктивності 

та стійкості до несприятливих чинників середовища у поєднанні з 

декоративністю. 

Об’єкт дослідження: формування морфологічних ознак у гібридів, 

одержаних від схрещування колекційних зразків костриці червоної (Festuca 

rubra), сизої (Festuca glauca) та овечої (Festuca ovina) із сизим кольором листків 

та сортів відповідних видів. 

Предмет дослідження: успадкування ознаки кольору пластинки листка у 

видів костриць та створення нового вихідного матеріалу за комплексом 

елементів продуктивності.  

Методи дослідження. У процесі виконання роботи використовували такі 

методи досліджень: польовий (фенологічні спостереження та обліки), 

лабораторний (структурний аналіз насіннєвої продуктивності), порівняльно-

описовий, вимірювально-ваговий (облік насіннєвої продуктивності та елементів 

їх структури), математично-статистичний (дисперсійний та кореляційний 

аналіз), селекційні (контрольоване самозапилення, віддалена гібридизація, 

масовий та індивідуальний добори). Обробку результатів експериментальних 

досліджень здійснювали за допомогою програми Microsoft Excel 2010. 

Наукова новизна одержаних результатів Дисертаційна робота є 

завершеним науковим дослідженням, у якому, на основі теоретичного 
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узагальнення та експериментального вивчення зразків різних видів костриць, 

розв’язано проблему щодо виявлення особливостей успадкування ознаки 

сизого кольору листкової пластинки. 

За результатами наукових досліджень в селекції костриці червоної, сизої 

та овечої вперше: 

– виділено колекційні зразки злакових трав різного походження та 

створено джерела цінних господарських ознак і властивостей у поєднанні з 

високою декоративністю;  

– виявлено особливості успадкування ознаки сизого кольору 

листкової пластинки у видів костриць та встановлено цитоплазматичний 

контроль цієї ознаки; 

– встановлено, що гени сизого кольору листків розташовані у 

цитоплазмі та передаються по материнській лінії, а інші маркерні ознаки 

контролюються ядерним апаратом і проявляються за наявності домінантної 

алелі. 

– Удосконалено методи оцінки та добору костриці червоної, сизої і 

овечої на різних етапах селекційного процесу за врожайністю і стабільністю, 

стійкістю до абіотичних і біотичних чинників.  

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо добору вихідного 

матеріалу видів костриць, їх залучення до селекційного процесу, спрямованого 

на створення сортів газонного використання з підвищеною продуктивністю, 

високою стійкістю до несприятливих умов середовища та декоративністю. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні 

нового вихідного матеріалу на основі схрещувань колекційних зразків костриці 

червоної, овечої і сизої із сортами відповідних видів та отриманні селекційних 

номерів, які характеризуються стабільним проявом ознаки сизого кольору 

листкової пластинки у поєднанні з покращеними ознаками продуктивності і є 

цінним вихідним матеріалом для селекції газонних трав. Селекційні зразки, 

створені при виконанні дисертаційної роботи використовуються в науково–
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дослідному селекційному процесі вирощування багаторічних злакових трав у 

ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інституті кормів та сільського 

господарства Поділля НААН (додаток Л., М.), сорти костриці овечої Блискавка 

та костриці червоної Деметра передані на Державну кваліфікаційну експертизу 

в Українському інституті експертизи сортів рослин, заявка № 163,заявка № 164 

від 10 лютого 2021 р. (частка авторства 50 %) (додаток Н.) 

Особистий внесок здобувача Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням автора, проведеним у 2002–2017 рр. Здобувачем узагальнено 

наукову літературу, розроблено робочу гіпотезу, сплановано та проведено 

польові й лабораторні дослідження, виконано статистичне опрацювання 

експериментальних даних, сформульовано основні положення дисертаційної 

роботи, висновки та рекомендації. Частка особистої участі здобувача в 

публікаціях із співавторами становить 35–80 %. 

Апробація отриманих результатів дисертації. Основні положення 

дисертаційної роботи оприлюднені й обговорені на засіданнях вченої ради 

Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН»  впродовж 

2002–2017 рр., а також на V Всеукраїнській науково–практичній конференції 

молодих учених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва» 

(м. Яремче, 2011 р.), міжнародній науково–практичній конференції 

«Конкурентноспроможне насіння – стабільний урожай» (м. Полтава, 2013 р.), 

міжнародній науковій конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (м. 

Умань, 2013 р, Всеукраїнській науково–практичній інтернет–конференції, 

присвяченої 145–річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин 

«Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки» (м. Херсон, 

2019 р.). 

Апробація отриманих результатів дисертації. Основні положення 

дисертаційної роботи оприлюднені й обговорені на засіданнях вченої ради 
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Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН»  впродовж 

2002–2017 рр., а також на V Всеукраїнській науково–практичній конференції 

молодих учених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва» 

(м. Яремче, 2011 р.), міжнародній науково–практичній конференції 

«Конкурентноспроможне насіння – стабільний урожай» (м. Полтава, 2013 р.), 

міжнародній науковій конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (м. 

Умань, 2013 р, Всеукраїнській науково–практичній інтернет–конференції, 

присвяченої 145–річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин 

«Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки» (м. Херсон, 

2019 р.). 

Публікації. За результатами досліджень, представлених в дисертації, 

опубліковано десять наукових праць, з яких чотири у фахових виданнях 

України, дві – в зарубіжних наукових виданнях та чотири тези доповідей 

науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

викладена на 174 сторінках комп’ютерного набору, в тому числі основного 

тексту – 122 сторінки. Дисертація містить анотацію, вступ, п’ять розділів, 

висновки, практичні рекомендації для селекції та виробництва, список 

використаних джерел, який нараховує 241 посилання, у тому числі 70 

латиницею, включає 36 таблиць, 10 рисунків та 19 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ CЕЛЕКЦІЇ І ГЕНЕТИКИ ГАЗОННИХ ТРАВ 

(Огляд наукової літератури) 

 

Широкого розповсюдження по всій земній кулі набуло царство трав, яке 

складається із рослинних сімейств, представлених родинами Злаків (Poaceae), 

Бобових (Fabaceae), Осокових (Cyperaceae) та інших, а також різнотрав’ям. В 

природних умовах трави ростуть в дуже складних і різноманітних спільнотах 

(фітоценозах).  

Сімейство Злаки – найпоширеніше, воно займає 60-90% всього складу 

природних трав’яних спільнот. Із сімейства Злакових відомо біля 1000 видів 

[146, 149, 156] хоча в деяких спільнотах (групах) звичайно домінує обмежена їх 

кількість. При створенні штучних газонних фітоценозів культивуються лише 

окремі види, переважно багаторічні дерновоутворюючі трави [151]. 

 

1.1 Вимоги до створення газонів і задачі селекції злакових трав 

 

Газоноведення – це наука про еколого-біологічні і фітоценотичні 

особливості  газоноутворюючих рослин, про будову, склад і динаміку газонних 

культур фітоценозів, про створення і склад газонів різного призначення. Газони 

у системі рекреаційних насаджень є ландшафтоутворюючим елементом. Газон, 

як горизонтальний базис і основний фон, служить основою для планомірного 

розміщення на ньому різних типів зелених насаджень, будівель, архітектурних 

споруд та інших елементів садово-паркової композиції. Велике санітарно-

гігієнічне і екологічне значення газонів. Покриваючи значну частину території 

населених пунктів, газони зменшують пило утворюючу поверхню та поверхню, 

що піддається надмірному нагріванню, чим покращують мікроклімат. 

Випаровуючи велику кількість вологи під час росту, газонні травостої 

підвищують відносну вологість повітря і створюють прохолоду над поверхнею. 

Відмічається зниження температури над газонним травостоєм на 2,5 – 5 ℃ у 
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порівнянні з відкритим ґрунтом [62]. Чисельні надземні вегетативні органи 

газонних трав мають велику кількість дрібних звукопоглинаючих поверхонь, 

що створюють бар’єр розповсюдженню міського шуму [139]. 

Французьке слово gazon означає майданчик в садку, парку, на бульварі 

засіяний травою з декоративною метою, зазвичай коротко і рівно підстрижений 

[79]. У наш час термін «газон» сприймається у більш широкому значенні. 

Культурний газон – це ділянка із штучним дерновим покривом, який 

створюється шляхом сівби і вирощування визначених видів трав (переважно 

багаторічних злаків) і є важливим елементом садово–паркових пейзажів [79]. 

Дерновий покрив – це біологічна система, яка характеризується обміном 

речовин і енергії [27].  

У практиці зеленого будівництва до цих пір не має єдиної класифікації 

газонів. Виходячи із особливостей і призначення газонів, їх можна розділити на 

дві групи: декоративні газони і газони спеціального призначення [35, 38].  

Декоративні газони, в свою чергу, діляться на: 

– партерні; 

– звичайні садові; 

– лучні (змішані); 

– мавританські (яскраво–цвіті); 

– комбіновані [31].  

До газонів спеціального призначення відносяться спортивні газони, 

розміщені на стадіонах, іподромах та на аеродромах. 

Трави, які використовуються для створення газонів, повинні бути по 

можливості довгорічними і протягом всього вегетаційного періоду давати 

низький, густий, рівномірно зімкнутий травостій із одноманітним забарвленням 

[30, 33]. Найкраще відповідають цим вимогам багаторічні злакові трави з 

тонкою будовою стебел і листків (переважно вузьколисті). Завдяки розвитку 

пагонів біля основи стебел, ці трави покривають поверхню ґрунту суцільним 

килимом [2].  
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Найбільш складно виділити рослини для партерних газонів, які 

створюються на парадних, найбільш відповідальних в декоративному 

відношенні місцях. Тут весь вегетаційний період повинен підтримуватись 

густий рівномірно–зімкнутий, рівний і низький трав’яний покрив високої 

якості. Для цього потрібно, щоб однорідні за своєю морфологічною 

структурою, тоном забарвлення і характером відростання переважно дрібні 

надземні пагони щільно розміщувались на поверхні ґрунту, а самі рослини мали 

високу стійкість до загущеного травостою, його частим скошуванням. А щодо 

підземних органів, то потрібно, щоб вони формували еластичну, стійку до 

витоптування дернину. [51, 57, 60] 

Лише деякі багаторічні злакові трави підходять для партерних газонів, а 

також газонів, призначених для спортивних споруд високого класу. Наприклад, 

в Англії, де кліматичні умови сприяють вирощуванню різних трав, найкращі 

газони створюють, як правило, лише з однієї Agrostis capillaris – мітлиці 

волосевидної або Festuca rubra – костриці червоної. Такі рослини виділені у 

групу основного або провідного асортименту [75, 76, 82].  

Значення газонів, як невід’ємного елемента благоустрою населених 

пунктів, з року в рік зростає. Вони є прекрасним фоном для квітів, кущів та 

дерев, урізноманітнюють і посилюють їх тональність. Газони не тільки 

покращують декоративність зелених насаджень, але поряд з цим виконують 

певну санітарно–гігієнічну роль. Їх щільна дернина закріплює ґрунт, затримує 

пил, підвищує вологість повітря – загалом покращує мікроклімат [85, 89, 90, 

91].  

Отримати яскравий, низький, найбільш густий травостій газонів можливо 

лише при вирощуванні низькорослих (низових) багаторічних злаків із 

чисельними вкороченими вегетативними пагонами, розміщеними в 

прикореневій зоні, які добре відростають після частих скошувань та стійкі 

проти витоптування [80, 118]. Газонні трави повинні мати високу здатність до 

пагоноутворення, утворювати високодекоративні травостої з рівномірним 

покриттям, яскравим, соковитим, забарвленням, високою конкурентною 
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здатністю у фітоценозах, зимостійкістю і засухостійкістю, стійкістю проти 

хвороб і шкідників, високою насіннєвою продуктивністю [46, 131].  

Важливим елементом при створенні газонів є залучення багаторічних 

трав із природних популяцій. Питанню інтродукції присвячували свої роботи 

такі науковці: Л. З.  Байструк–Глодан, М. М. Хом’як, І. О. Беднарська, 

О. О. Лаптев, Е. А. Котик, Н. К. Коваленко, В. К. Рябчун [8, 12, 22, 29, 34, 60, 

72, 81, 123, 132]. Інтродукція є важливим фактором збільшення сортового 

набору трав і, насамперед, збагачення видового різноманіття агрофітоценозів. 

Завдяки інтродукції та селекційній роботі з місцевими формами рослин 

дикоростучої флори створено значну кількість високопродуктивних сортів. 

Інтродукція і залучення нових зразків рослин дає змогу поповнити асортимент 

трав, який існує в конкретних екологічних умовах. Більшість малопоширених 

рослин після введення їх в культуру на рівні сорту або популяції здатні 

підвищувати свою продуктивність [8]. Цінність дикорослого насіннєвого 

матеріалу безперечна. Даними Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону та інших науково–дослідних установ доведено, що насіння дикорослих 

трав відзначається високими посівними якостями, а рослини мають високу 

кормову цінність. Дикорослі трави менше пошкоджуються хворобами, 

шкідниками; вони довговічні і краще пристосовані до місцевих умов, ніж 

окультурені. Для виявлення серед травостоїв цінних трав треба користуватися 

двома–трьома найголовнішими ознаками. Цінні дикорослі кормові трави 

зустрічаються великими масивами або (частіше) вузькими смугами. Ростуть 

вони переважно в суміші, а іноді засмічені бур‘янами. Трапляються й чисті 

травостої однієї якоїсь кормової рослини. Ці ділянки в першу чергу треба 

відводити для збирання насіння [22]. 

Інтродукція і селекція газонних трав мають свої особливості, зважаючи на 

специфічні вимоги, які ставляться до біоморфологічних особливостей газонних 

трав на відміну від кормових [66, 132]. Найбільш пластичними екобіоморфними 

серед багаторічних злаків для інтродукції є мезофіти, які не набули вузької 

спеціалізації і можуть вирощуватись у нових, змінених умовах середовища [34, 
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62, 132, 136]. Відбір популяцій із місцевої флори і інтродукція географічно 

віддалених популяцій можуть забезпечити цінним вихідним матеріалом. 

Великий інтерес представляють популяції дикоростучих злакових трав, 

особливо із гірських районів Кавказу, Середньої Азії, Алтаю, Сибіру, Далекого 

Сходу і Карпат, а також сорти–популяції із країн Європи і Америки. Корисно 

залучати матеріал широких географічних ареалів [14, 15, 132].  

При інтродукції і селекції сортів газонних трав для екстремальних умов 

(засушлива зона, засолені ґрунти, холодні зими і т. ін. ) вирішальним є відбір 

життєвих форм із місцевої флори або аналогічних ґрунтово–кліматичних умов. 

Перенесення в екстремальні умови генотипу більш продуктивних форм із умов 

з помірним кліматом може використовуватись для покращення вихідного 

матеріалу [106, 130].  

Останнім часом як у нашій, так і більшості розвинених країн, газонні 

трави використовують не тільки для декоративного призначення ландшафтного 

дизайну, а й як фактор, який покращує навколишнє середовище. Особливістю 

покращення стану газонних травостоїв є використання низових злакових трав. 

Газонні покриття під час скошування, виділяють фітонциди і цим самим 

оздоровлюють повітря [60, 62]. Такі властивості газонів є необхідними в умовах 

сучасного урбанізованого середовища, коли постійно розширюються межі міст, 

збільшується чисельність населення, будівель, промислових об’єктів, доріг 

різного призначення тощо. Створити такі травостої можна лише за наявності в 

достатній кількості насіння сортів газонних трав, максимально адаптованих до 

природно–кліматичних умов різних зон України [57, 98].  

Для створення газонів в Україні використовується обмежена кількість 

видів багаторічних злакових трав. Необхідною умовою для створення 

високопродуктивних травостоїв з використанням газонних трав у Північному 

Лісостепу є детальне вивчення біоекологічних особливостей перспективних 

видів із залученням нових районованих сортів вітчизняної селекції, а також 

підвищення їхніх продуктивних та декоративних показників за допомогою 

комплексу основних технологічних прийомів (удобрення, догляд і 
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використання). Встановлено, що газонні трави мають відповідати цілому 

комплексу вимог, а саме: бути багаторічними, розмножуватись вегетативно та 

насінням, утворювати щільний травостій, мати високі показники насіннєвої 

продуктивності та декоративності [30, 31, 101].  

За даними академіка В. Ф. Сайка, якщо раніше вірогідність засух у 

Київській області була один раз на 100 років, то останнім часом вони 

повторюються майже через кожні десять років, а то і через три роки [102]. 

Несприятливі умови для перезимівлі газонних трав також створюються у 

малосніжні зими, коли сніговий покрив майже не прикриває рослини і слабо–

зимостійкі види випадають з травостоїв.  

Тому експансія іноземних сортів, у першу чергу західноєвропейського 

походження, без детальної перевірки в грунтово–кліматичних умовах України 

не завжди є виправданою і може нанести великих матеріальних збитків. [119].  

Селекційно–насінницька робота по вивченню видів газонних трав в 

Україні нині зосереджена у п’яти установах Національної академії аграрних 

наук України: Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН 

(один сорт костриці овечої Забава, три сорти костриці червоної – Айра, Янка, 

Древлянська), Передкарпатському філіалі інституту землеробства і 

тваринництва західного регіону НААН (один сорт костриці червоної Говерла), 

ННЦ «Інститут Землеробства НААН» (один сорт костриці овечої Дева, один 

сорт костриці червоної Богданка), та Інституті сільського господарства Полісся 

НААН (сорт костриці червоної Древлянська) та Національному ботанічному 

саду імені М. М. Гришка НААН ( чотири сорти костриці червоної – Видубецька 

Славна, Дніпровська, Києвлянка, Сирецька) [37].  

Аналіз вітчизняного та світового досвіду створення сортів для кормового 

і газонного призначення свідчить про те, що вимоги до них різні. Тому й роботи 

з селекції сортів трав для газонів, пасовищ та сіножатей ведуться в 

протилежних напрямах. Сорт кормового призначення мусить мати швидкий 

ріст та здатність забезпечувати максимальну кількість зеленої маси високої 

якості (підвищений вміст білка, високу перетравність та поживність) [36, 145]. 
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Сорти ж для газонів, навпаки, мають забезпечувати швидке проростання 

насіння і добре укорінення рослин після сівби, високу конкурентну здатність з 

бур’янами, вегетативне розмноження без утворення насіння, добре кущення, 

швидке задерніння поверхні ділянки, повільне відростання після укосів, 

соковитий, красивий зелений покрив після скошування, високу стійкість проти 

хвороб, мінімальний догляд, посухо – і морозостійкість [12, 44, 46]. Слід 

зауважити, що сорти газонних трав у переважній більшості використовуються в 

сумішах з трьома–п’ятьма видами трав, збалансованих за природними 

вимогами, відібраних за темпами росту і розвитку, і які різняться за реакціями 

на фактори стресу. Суміш, що складається з декількох видів трав, краще 

пристосовується і має більше шансів вижити. Ці принципи беруться за основу 

відбору сортів трав з урахуванням особливостей довкілля, призначенням 

газону, можливостей догляду [30, 130].  

Селекціонерів, які працюють над створенням сортів газонних трав, 

найбільше цікавлять форми рослин, що витримують пізні строки сівби. Поряд з 

цим, вихідний селекційний матеріал оцінюють на швидкість проростання 

насіння та добре укорінення рослин після висіву, конкурентну здатність з 

бур’янами, рівень вегетативного розмноження без утворення насіння, кущення, 

швидкість задерніння поверхні ділянки, повільне відростання після укосів, 

насиченість зелені після скошування, витонченість листків, стійкість проти 

хвороб, мінімальні затрати на догляд. Саме з урахуванням такої оцінки 

створювались і створюються нові сорти багаторічних низових злакових трав 

для газонного призначення [127]. В Україні існує великий генетичний 

потенціал інтродукованої та місцевої флори газонних трав, які добре адаптовані 

до кліматичних умов регіону, вирізняються високими продуктивними 

показниками та декоративністю [123].  

Найбільш цінними газонними культурами є види костриці червоної 

(Fеstuca rubra L.), костриці сизої (Festuca glauca L.) та костриці овечої (Festuca 

ovina L.). Здатність цих костриць формувати невисокий щільний травостій, 

який зберігає декоративні якості упродовж кількох років, надає газону високих 
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естетичних та технологічних якостей. Крім цього, у цих видів виділено форми з 

сизим забарвленням листків, що теж надзвичайно важливо у ландшафтному 

проектуванні та дизайні.  

 

1.2 Таксономічні класифікації і морфо–біологічні особливості різних 

видів у костриць 

 

Встановлення мінливості кожної ознаки в межах популяції, виду чи групи 

видів, а також факторів, які визначають ці зміни дозволяє виявити таксономічну 

цінність ознаки. З цього почали свої дослідженя костриць E. Hackel і A. Saint–

Yves 191, 219, 220. E. Hackel у 1881 р. вперше з’ясував філогенетичне 

відношення між таксонами костриць, намітив загальну схему еволюції роду 

[192, 193]. A. Saint–Yves почав вивчати таксономічні ознаки костриць у 1913 

 р., вводячи внутрішньовидові таксони [194, 195].  

Через невизначеність у питанні про таксономічну цінність кожної ознаки 

багато авторів до E. Hackel вважали відміни по будь–якій ознаці достатніми для 

виділення таксонів будь–якого рангу, навіть видів. E. Hackel хоча і висунув ряд 

важливих для систематики костриць ознак, вирішив це питання лише частково, 

оскільки не застосовував у своїх дослідженнях географічного методу і тому не 

міг пов’язати морфологічні відміни таксонів з географічними 192, 196. 

Частково з цієї причини деякі таксони, що добре розпізнаються морфологічно, 

екологічно і географічно, які заслуговують рангу видів, E. Hackel визначав як 

підвид, різновидності і підрізновидності [193, 194]. У роботах A. Saint–Yves 

використовував ще більше внутрішньовидових таксонів, за якими приховані 

реальні види 219, 220, 221, 223. Пізніше питання про таксономічну цінність 

ознак, які використовувались у систематиці костриць, і причини їх мінливості 

багато авторів не розглядали і тому не вводили в обґрунтування наведених 

ними таксонів яких–небудь нових ознак [4]. Лише А. К. Скворцов і 

Н. Н. Цвєлєв виявили деякі нові, цінні в таксономічному відношенні ознаки і 

використали їх у цілях діагностики костриць 134, 148, 150, 152. В Україні 
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питанням вивченям систематики костриць займалась І. О Беднарська [9, 11, 12, 

13]. За класифікацією цих вчених костриці відносяться до таких видів: костриця 

червона (Festuca rubra L.), костриця овеча (Festuca ovina L.), костриця сиза 

(Festuca glauca L.) та інші. Ці види відрізняються між собою за такими 

ознаками, як будова пагонів і дернини, ступінь замкнутості піхв, анатомічна 

будова пластинки листка та її опушення, наявність сизого нальоту на 

пластинках листків, опушення гілочок, волоті і стебел та інші [3, 4, 11, 47, 69, 

129].  

Костриця червона (Festuca rubra L). – дуже поліморфний вид, 

представлений декількома підвидами: Festuca rubra L subsp. rubra, Festuca 

rubra L subsp. fallax (Thuill) Num., Festuca rubra L subsp. arenaria (Osbeck. ) O. 

Schwarz., Festuca rubra L subsp. arctica (Hack. ) Govor. та інші, між якими є ряд 

перехідних форм [4, 7, 10, 12, 61, 63]. Коливання хромосомного ряду костриці 

червоної досить широке 2n = 14, 28, 42, 56, 70, однак найчастіше зустрічаються 

види з 2n = 28, 42 [157].  

В. І. Кречетович та Е. Г. Бобров відзначають, що цей вид відрізняється 

великою різноманітністю популяцій і форм, які мають широкий діапазон 

кольору листків – від сизо–зеленого із восковим нальотом до яскраво–зеленого; 

зустрічаються різновидності із пласкими листковими пластинками (var. 

planifolia) і з дуже шорсткими дугоподібно зігнутими листковими пластинками 

(var. juncea) [21, 73].  

Костриця червона розповсюджена у Північній Америці, Ісландії, Малій і 

Центральній Азії, в Китаї, Англії та Білорусі, зустрічається також у лісовому, 

лісостеповому і високогірному поясах Кавказу, Карпат та інших гірських 

районах [6, 8, 9, 10, 28, 53, 101, 103, 189, 191, 194]. Вважалось, що в Криму в 

природних умовах даний вид не росте. Однак у 60–ті роки вона знайдена в 

природному вигляді на північному схилі гір з підвищеним зволоженням і 

прохолодним кліматом [21].  

Для костриці червоної характерне поєднання екстра (позапіхвового) і 

інтравагінального (внутрішньопіхвового) галуження із перевагою того або 
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іншого серед нещільнокущових і кореневищно–нещільнокущових різновидів. 

Екстравагінальність сприяє швидкому розростанню, захвату площі і 

вегетативному розмноженню, в той час як інтравагінальність сприяє стійкості 

до несприятливих чинників середовича [11, 13]. У травостої костриці червоної 

переважають чисельні розеточні прикореневі вегетативні пагони з вузькими 

(1,5–2,0 мм), вздовж складеними листковими пластинками довжиною 30–60  см 

[5]. Дернина костриці червоної має значну зв’язаність, щільність і пружність 

[28, 67, 69]. Завдяки підвищеній здатності до інтенсивного вегетативного 

відновлення костриця червона добре витримує регулярні стрижки. Однак вона 

не витримує постійного скошування нижче 2,5–3,0 см. Вважається, що 

оптимальна висота скошування для неї 4–5 см при відростанні травостою не 

вище 8–10 см [57]. Інтенсивне утворення пагонів і листків сприяє формуванню 

у костриці червоної значної листкової поверхні, яка забезпечує високу 

фотосинтетичну діяльність [58]. Завдяки утворенню значної листкової поверхні 

костриця червона значно впливає на умови мікросередовища [105].  

Генеративні стебла костриці червоної тонкі, прямі, гладенькі, з малою 

кількістю листків, невисокі (30–70 см). Суцвіття – волоть довжиною до 16  см, 

під час цвітіння розкидиста, після – стиснута, з невеликими коротко остистими 

колосками; у період дозрівання насіння вона червоніє. Процес дисемінації 

(почервоніння волоті) продовжується 15–20 діб. Темп росту середній, розвиток 

у посівах протікає відносно повільно, що є передумовою її довголіття [115]. 

Насіння костриці червоної має високу життєздатність; схожість зберігається 

чотири – п’ять років, окремих зернівок – до 10 років [61].  

Костриці червоній притаманні різні способи розмноження: статевий і 

вегетативний – пагонами від кореневищ. Вона формує насіння на другий рік 

життя; насінники використовують три – п’ять років [7, 57]. Цей вид має високу 

конкурентну здатність в різних ґрунтово–кліматичних районах. У травосумішах 

при сприятливих умовах йому належить найбільша конкурентна потужність, 

пластичність і стійкість, починаючи з другого року життя. Костриця червона у 

посівах сумісна із тонконогом лучним, половицею білою і тонкою, пажитницею 
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пасовищною, кострицями овечою та лучною. За даними спостережень у 

степовому Криму в умовах недостатнього поливу костриця настільки 

пригнічується при сумісному вирощуванні з пажитницею, що після її 

випадання не встигає зайняти звільнені місця. Однак надалі вона повністю 

домінує у травостої, утворюючи рівномірний покрив. Цей процес відбувається 

за інтенсивного догляду, який створює сприятливі умови для росту костриці на 

всіх етапах становлення газону [2]. Костриця червона відзначається високою 

холодостійкістю і зимостійкістю, досить стійка до приморозків.  

У Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні 

зареєстровано 27 сортів костриці червоної, з них одинадцять – Зоря, Львів’янка, 

Айра, Говерла, Янка, Видубецька, Дніпровська, Києвлянка, Сирецька, 

Древлянка, Богданка [UA], шість – Релевант, Рафаель, Райдер, Руфілла, Роланд, 

Реверент [DE], шість – ГРІНМІЛ, ГОНДОЛІН, Сергей, Вагнер, ПІНАФОР, 

Корейл [DK], три – Джасперіна, Адіо, Сава [US], один – Німба [PL] [37].  

Костриця овеча (Festuca ovina L.). Встановлено, що у цього виду базове 

число хромосом 2n = 14, 42, однак переважають тетраплоїдні види з 

хромосомним набором 2n = 42 [72, 73, 112]. Багаторічний трав’янистий низовий 

щільнокущовий злак. Кущ низькорослий (40–60 см) із щитоподібними 

листками [8]. Коренева система досить міцна, густомичкувата. Проникає у 

ґрунт до 65 см, але основна маса коріння розміщується в орному шарі. За 

класифікацією А. П. Шеннікова костриця овеча відноситься до психро–

ксерофітів (рослини, витримують короткочасні посухи) [161]. Листки яскраво– 

або темно–зелені, іноді сизувато–зелені, злегка блискучі, м’які, але міцні, 

циліндричні, численні, прикореневі, зібрані на дуже вкорочених вегетативних 

пагонах. Довжина листків 20–40 см, ширина 1мм. Рослина утворює значну 

кількість генеративних пагонів. Стебла прямостоячі, тонкі, облиственість 

незначна. Генеративні пагони закінчуються суцвіттям у вигляді невеликої 

волоті. Під час цвітіння волоть трохи розлога, часто однобока. У перший рік 

життя рослина розвивається швидко, але повного розвитку набуває на другий–

третій рік [67, 72, 210]. До ґрунту і клімату костриця овеча відносно 
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невибаглива. Добре росте навіть на дуже бідних і сухих ґрунтах. Добре 

витримує витоптування і часте скошування, хоча після скошування відростає 

повільно. У травостої зберігається 10 років і більше. На поживних супіщаних 

ґрунтах, при густому посіві, систематичній стрижці і помірному зрошенні цей 

вид утворює тонкий, однорідний травостій і більш–менш рівну дернину, хоча у 

рідкому травостої бувають яскраво виражені купини. У густому травостої 

купини утворюються пізніше [137].  

У Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні 

зареєстровано сім сортів костриці овечої, з них два – Забава, Дєва [UA], три – 

Bornito, Spartan, Ментор, [DE], один – Думас [DK], один – Noni [DE] [37].  

Костриця сиза Festuca glauca Lam. supsp. crassifolia (Cand) Stohr) 

густодернинна багаторічна рослина європейського ареалу. Хромосомний ряд 

представлений числами 2n=14, 28 [9, 147]. Листкові пластинки сизуваті, ширші 

у порівнянні з вузьколистковими кострицями, в діаметрі 0,8–1,6 мм, зверху 

гладенькі. Усі пагони інтрапіхвові, висотою 35–57 см, піхви вегетативних 

органів по всій довжині майже до основи розщеплені, як у Festuca trachyphylla, 

на відміну від Festuca rubra, у якої інтрапіхвові пагони мають зімкнуті піхви 

[148, 150]. Розповсюджена у Франції, Швейцарії, Німеччині. Цей вид є 

резервним фондом перспективних трав для одно– і багатовидових 

декоративних газонів. Його невибагливість у поєднанні з високою 

декоративністю, а головне з посухостійкістю, зимо– і морозостійкістю, 

стійкістю до пилових бур, шкідників і хвороб, вказує на його велику 

перспективу. У більш сухих і сонячних місцях у рослин костриці сизої 

утворюється більш яскравий сіро–голубий колір листків. На 

експериментальних газонах Festuca glauca формувала досить щільний 

травостій (115–123 пагони на 1 дм2, проективне покриття 85–95 %) [59 62, 226]. 

Пагоноутворююча здатність Festuca glauca висока. При вільному вирощуванні 

окремих кущів, отриманих клонуванням, вже на кінець першого року в кущі 

нараховували 181 пагін, на кінець другого – 748, а третього – 1843; кількість 
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генеративних пагонів складала 199–254 на кущ [69]. У Державному реєстрі 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні не зареєстровано жодного 

сорту костриці сизої.  

З літературних джерел встановлено, що костриці червона, овеча і сиза 

відрізняються за висотою рослин і стебел, довжиною колосків та зернівок, 

розміром листка, однак всі вони характеризуються щільною дерниною та 

довговічним, декоративним травостоєм, що має важливе значення при 

створенні газонів.  

 

1.3 Цитоплазматична спадковість у клітинах еукаріотів 

 

У клітинах еукаріотів, крім ядерної спадковості виявлено також 

цитоплазматичну або позаядерну. Вона полягає у здатності певних структур 

цитоплазми зберігати і передавати нащадкам частину спадкової інформації 

батьків не через хромосоми, які перебувають у ядрі, а через цитоплазму 

клітини. Хоча провідна роль в успадкуванні більшості ознак організму 

належить ядерним генам, роль цитоплазматичної спадковості теж значна. Вона 

пов'язана з двома видами генетичних явищ: успадкуванням ознак, які 

кодуються позаядерними генами, розташованими в певних органелах 

(мітохондріях, пластидах); проявом у нащадків ознак, зумовлених ядерними 

генами, але на формування яких впливає цитоплазма яйцеклітини. 

Найважливіші випадки нехромосомної спадковості пов’язані з пластидами й 

мітохондріями, в яких містяться кільцеві молекули ДНК. Хромосомна теорія 

спадковості встановила провідну роль ядра і хромосом, що перебувають у 

ньому у явищах спадковості. Але в той же час вже в перші роки формування 

генетики як науки були відомі факти, які показують, що спадкування деяких 

ознак пов'язано з не хромосомними компонентами клітини і не 

підпорядковується законам Менделя, заснованим на розподілі хромосом під час 

мейозу [39, 100, 169, 203].  
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У 1908 – 1909 рр. C. Correns одночасно і незалежно від нього E Baur. 

описали випадки строкатості у рослин нічної красуні і ротиків, яка 

успадковується через цитоплазму. Всі вони тлумачилися як приклади 

цитоплазматичної спадковості, але тим не менше їх довгий час розглядали 

просто як окремі відхилення від законів Г. Менделя [180]. 

Подальше вивчення явищ спадковості призвело до необхідності 

встановити не тільки механізм передачі генів хромосом від одного покоління 

організмів іншому, але і те, як ці гени контролюють процеси клітинного 

метаболізму та розвиток певних ознак і властивостей. Тому клітину стали 

розглядати як єдину цілісну систему, що визначає передачу та відтворення 

ознак серед нащадків в результаті взаємодії компонентів ядра (генів, хромосом) 

і цитоплазми, що можна показати на прикладі її здатності до фотосинтезу. 

Фотосинтез пов'язаний з цитоплазматичними структурами клітини: пластидами 

і пігментом хлорофілу, який знаходяться в них. Функції пластид 

обумовлюються спадковими факторами і дією зовнішніх умов (головним чином 

світла, без якого хлорофіл в пластидах не утворюється). Мутації в деяких 

локусах хромосом можуть частково або повністю порушувати процес 

утворення пластид і хлорофілу що міститься в них Таким чином, найважливіша 

властивість клітини – її здатність до фотосинтезу – визначається взаємодією 

генів хромосом, структурних елементів цитоплазми і умов зовнішнього 

середовища [141, 169]. 

Генетичному матеріалу хромосомного набору (геному) відповідає 

плазмон, що включає весь генетичний матеріал цитоплазми. Подібно до генів 

хромосом у структурних елементах цитоплазми пластидах, кінетосомах, 

мітохондріях, центросомах і в основній її речовині знаходяться носії 

нехромосомной спадковості – плазмогени. Вони можуть визначати розвиток 

деяких ознак клітини, здатні подвоювати їх, відтворювати, при розподілі 

материнської клітини вони розподіляються між дочірніми клітинами.  

Для вивчення ролі ядра і цитоплазми в успадкуванні використовують 

різні методи. До них відносяться: 
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– метод заміщення ядра; 

– метод реципрокних і обернених схрещувань; 

– метод отримання цитоплазматичних мутацій і вивчення їх поведінки у 

поколіннях.  

Питанню вивчення цитоплазматичної спадковості присвячували свої 

праці C. Darlington, M. Sirks, W. Stubbe, P. Michaelis [183, 214, 230, 231]. 

Дослідників нехромосомної спадковості постійно хвилювало два питання, які 

поставив ще C. Correns. Перше з них – чи можна випадки передачі пластид 

розглядати як дійсну спадковість. Автор вважав, що пластидна спадковість 

відрізняється від хромосомної тим, що при ній відбувається пряма передача 

пластид, тоді як у випадку хромосомної спадковості має місце цілий ланцюг 

процесів між геном і ознакою. Пластиди розвиваються у процесі онтогенезу. 

Крім того, було показано, що спадкова конституція пластид визначає не тільки 

передачу дефектів забарвлення або успадкування нормального забарвлення 

пластид, але впливає також і на інші ознаки рослини: на її життєздатність, 

форму листка та колір його листкової пластинки [181]. Друге питання полягає в 

тому, чи можна розглядати неменделівську строкатість як результат сортування 

нормальних і мутантних пластид. C. Correns наводив приклади проти такого 

уявлення. Він вважав, що сортування пластид повинно відбуватись на дуже 

ранніх стадіях розвитку рослини, тоді як при строкатості ми нерідко 

зустрічаємо дуже тонку мозаїку білих і нормально забарвлених ділянок, яка 

може виникнути на пізніх етапах онтогенезу. Вирішення питання залежало від 

положення «змішаних клітин», тобто клітин з двома типами пластид у 

строкатих рослинах. І такі клітини вдалось виявити. Іноді у одній клітині 

присутні пластиди навіть не двох, а декількох типів. Це явище спостерігається у 

тих випадках, коли пластиди знаходяться у стані постійної мутації [180].  

Дж. Джинкс вважав, що носіями спадковості можуть бути тільки ті 

елементи клітини, які виникають лише від подібних до себе, іншими словами – 

елементи, що наділені фізичною неперервністю. Однак, фізична неперервність 

часто заперечувалась у мітохондрій і пластид. Що стосується мітохондрій, то 
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довести їх фізичну неперервність дуже складно внаслідок великої кількості цих 

органоїдів у клітині. Але незважаючи на це, вдалось прослідкувати поділ 

мітохондрій, виділених із клітини [39]. Виявляється майже не реальним, щоб 

мітохондрії могли виникати не з інших мітохондрій, а якось інакше. Щодо 

пластид, то їх роль в успадкуванні так безсумнівно доказана, що питання 

фізичної непереривності не викликає сумнівів [100].  

Великим досягненням у вивченні нехромосомної спадковості слід 

вважати відкриття дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) у пластидах, 

мітохондріях і кінетосомах. Присутність ДНК у названих органоїдах доказано 

як методом радіоавтографії, так і шляхом виділення ДНК із відповідних 

органоїдів. Генетичною безперервністю і здатністю передавати генетичну 

інформацію володіють тільки ДНК і РНК. Стійкі зміни генів хромосом 

пов'язують із зміною числа і порядку чергування нуклеотидів в ДНК і РНК. 

Можна було б припустити, що і не хромосомні мутації мають ту ж біохімічну 

природу. Але виявити ДНК для компонентів цитоплазми тривалий час не 

вдавалося. Лише з часом ДНК була виявлена в мітохондріях і пластидах. 

Присутність ДНК в цих органелах доведено як методом радіоавтографії, так і 

шляхом її безпосереднього виділення. У тих клітинах і частинах, які не мають 

ДНК, але містять РНК, передача спадкової інформації може бути пов'язана з 

цією нуклеїнової кислотою як, наприклад, у всіх рослинних вірусів [100]. У тих 

же умовах у пластидах були знайдені рибосоми, які дещо відрізняються від 

рибосом цитоплазми (дуже дрібні). Цікаво, що апарат пластид, які містять ДНК, 

зовні схожий на відповідний апарат бактерій та синьо–зелених водоростей. 

Виходячи з цих досліджень, можна розглядати пластиди як досить самостійний 

органоїд, наділений усім необхідним для передачі генетичної інформації та 

синтезу специфічних білків. Також існує метод з визначення ДНК у 

мітохондріях. У всіх випадках, коли це питання досліджувалось, було 

встановлено, що ДНК мітохондрій відрізняється від ядерної ДНК. Відмінності 

між ДНК, яка присутня в органоїдах цитоплазми, і ядерною ДНК доводить те, 

що органоїди не є вихідцями із ядра.[201]  
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Пластиди – це своєрідні лабораторії синтезу вуглеводів у рослинному 

організмі. У ряді випадків встановлено, що пластиди розмножуються поділом і 

розходяться в дочірні клітини під час їх поділу. Є приклади (рід Cylindrocystis), 

коли в ході запліднення зливаються дві клітини, кожна з яких має по дві 

пластиди, в результаті чого утворюється зигота з чотирма пластидами. Після 

мейозу кожна з гаплоїдних клітин дістає по одній пластиді, яка поділяється ще 

один раз. У результаті гамета, що утворюється, містить в собі дві пластиди. 

Отже, у мейозі відбувається своєрідна редукція кількості пластид [100, 122]. 

Якщо клітина втратила пластиди, то вона не спроможна утворювати їх знову. 

Успадковування пластид підпорядковується особливим правилам: тільки за 

материнською лінією [19, 39]. Здатність пластид бути носіями спадкових 

зачатків встановили вже давно. Сукупність пластид клітини як структур, які 

передають спадкову інформацію, була названа пластидомом [121]. З усіх 

структурних елементів цитоплазми рослин, з якими можна пов’язувати 

передачу нащадкам ознак материнського організму, пластиди найзручніші для 

аналізу, бо здебільшого вони чітко розрізняються і мають цілий ряд 

морфологічних особливостей. Вони здатні до стрибкоподібних змін – 

пластидних мутацій, які в подальшому чітко відтворюються. Такі самі 

особливості мають і мітохондрії. Мітохондрії сперматозоїда при заплідненні не 

проникають у середину яйцеклітини або руйнуються в ній. Тож усі мітохондрії 

організм одержує від матері [214].  

У ряді випадків було показано, що хромосомна й нехромосомна 

спадковість можуть комбінуватися, даючи складну картину успадковування 

ознак [183, 188]. Таким чином, найважливіша властивість клітини – її здатність 

до фотосинтезу – визначається взаємодією генів хромосом, структурних 

елементів цитоплазми і умов зовнішнього середовища.  

Під впливом різних зовнішніх умов в організмі відбуваються специфічні 

зміни компонентів цитоплазматичної спадковості. Вони можуть суттєво 

відрізнятися між собою за стійкістю до фенотипового прояву. Найменш стійкі 

зміни цитоплазми отримали назву фенокопій. Зміни ознак, викликані 
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зовнішніми впливами на цитоплазму, що зберігаються протягом декількох 

поколінь, називаються тривалими модифікаціями. При припиненні впливів 

повнота і сила прояву цих змін з покоління в покоління слабшають. В окремих 

представників потомства тривалі модифікації іноді виявляються протягом 

кількох або навіть багатьох поколінь. Тривалі модифікації можуть 

успадковуватися по материнській лінії і при вегетативному розмноженні доти, 

поки у вихідних особин зберігається зміна фенотипу [188]. 

До закономірностей цитоплазматичного успадкування можна віднести 

передачу ознак по материнській лінії, відсутність точних кількісних 

закономірностей розщеплення, відносну постійність плазмогенів та 

множинність ідентичних плазмогенів. Таким чином, можна зробити висновки, 

що роль цитоплазми в успадкуванні ознак встановлена в різних організмів. Це 

свідчить про те, що зв'язок між поколіннями забезпечується всіма 

самовідтворюючими структурами клітини: ядерними і цитоплазматичними. 

Цитоплазматична спадковість дискретна: її можна вивчати шляхом спонтанних 

і індукованих мутацій – плазмогенів. Детальне дослідження явищ 

цитоплазматичної спадковості допоможе вирішенню багатьох генетичних і 

загально–біологічних проблем, з яких найбільш важливою є проблема взаємодії 

ядра і цитоплазми у процесі передачі спадкової інформації і реалізації її в 

онтогенезі [214]. 

 

1.4 Методи селекції сортів газонних трав 

 

Перш ніж приступити до селекційної роботи із створення місцевих сортів, 

необхідно накопичити велику кількість популяційного і сортового матеріалу з 

використанням вже досягнутого рівня селекції в інших країнах і регіонах. 

Класичним прикладом такого підходу є створення унікальної колекції 

сільськогосподарських культур колективом Всесоюзного інституту 

рослинництва під керівництвом М. І. Вавилова [24].  
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В Україні функції генбанку покладено на НЦГРРУ, який був створений в 

1992 р.при ІР і об’єднує 34 установи НААН, які формують Систему генетичних 

ресурсів рослин України. [123, 124]. У своїх роботах В. К. Рябчун та ін. [126] 

обґрунтували важливість ефективного функціонування Національного генбанку 

України і визначили основні завдання щодо поповнення новими зразками, які 

потрібні для забезпечення матеріалом наукових досліджень і наочним 

матеріалом навчальних програм; для розширення різноманіття джерел і донорів 

генів ознак та властивостей, а також, які є цінними для селекції та інших 

фундаментальних і прикладних наук та для збереження стародавніх сортів і 

зразків народної селекції, дикорослих видів і форм. Автори наголошують, що 

потрібно постійно оновлювати генбанк зразками генофонду, оскільки селекція 

та експериментальні дослідження рослин розвиваються швидкими темпами і 

зростає попит на різноманіття нових видів продукції рослинництва [124]. 

Реалізація селекційних програм із кострицею залежить від підбору 

батьківських компонентів, обсягу отриманих гібридних популяцій, способів 

добору бажаних генотипів та методів оцінки продуктів добору. Штучний добір 

із природних популяцій тривалий час був і залишається основним методом 

створення сортів багаторічних трав [177, 178, 199]Водночас він також 

залишається обов’язковим етапом селекційного процесу під час створення 

сортів іншими методами селекції (гібридизація, мутагенез, поліплоїдія і т. д.) 

[181]. Залежно від завдання селекції і складу вихідних популяцій при роботі з 

багаторічними травами застосовують наступні методи добору: екотиповий, 

масовий негативний, масовий позитивний, груповий біотиповий та 

індивідуально–родинний [55, 141, 142].  

Гібридизація – основний і найбільш надійний шлях створення нових 

сортів, який дозволяє поєднати в новому генотипі ознаки і властивості, 

роззосереджені в різних сортах, формах і зразках, а також створювати генотипи 

з новими цінними ознаками і властивостями за рахунок пере комбінації 

існуючих наборів генів і мутантних алелей [21, 142, 145]. Складність підбору 

батьківських компонентів зумовлена генетичними факторами успадкування, 
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фізіолого–біохімічним механізмом прояву і взаємозв’язку ознак, які визначають 

пристосування до певних умов вирощування, якість і довговічність видів 

костриць для газонів [172]. В селекції багаторічних трав широко 

використовують різні способи гібридизації: природне (спонтанне) 

перезапилення, вільне (неконтрольоване) перезапилення, обмежене вільне 

перезапилення і штучне схрещування [44, 96] 

Існують також і інші методи селекції з використанням гібридизації, 

зокрема: створення сортів–синтетиків і складно–гібридних сортів–популяцій, 

метод насичуючих схрещувань і метод періодичного добору, створення 

гетерозисних гібридів, мутагенез і поліплоїдія [96, 97,]. При створенні нових 

сортів газонних трав використовуються методи популяційного відбору із 

синтетичних гібридів, які отримують шляхом вільного перезапилення, при 

штучному впливі і вимушеній гібридизації популяцій, отриманих із віддалених 

географічних районів і відібраних із природних біоценозів. При селекції 

пагоноутворюючих і пагононосних трав використовують методи клонової 

селекції, а також міжсортове схрещування [175]. Створюючи нові сорти 

газонних трав, потрібно звертати особливу увагу на ті ознаки, які у значній мірі 

покращують їх якість та окомірне сприйняття травостою. Такими ознаками є 

характер кущення, кущистість, облиствленість рослин, розвиток кореневої 

системи, характер відростання після скошування, зимостійкість, 

засухостійкість, стійкість до випадання, форма та колір листків [55, 63, 64, 178, 

182, 199]. Всі ці ознаки в основному є біологічними чинниками, які дають 

повне уявлення про культуру і визначають можливість використання їх для 

різних цілей у певному районі.  

Кущистість і травостій. Селекційна робота повинна бути направлена на 

створення низових злаків, які утворюють низькорослі кущі, що добре кущаться. 

Досягти бажаної кущистості можливо шляхом добору низькорослих рослин, які 

формують однорідний щільний травостій і не утворюють купини [118, 158].  

Облиствленість. Характер розподілу листків по всьому стеблу, наявність 

достатньої кількості листків у нижній частині пагонів має велике значення для 
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газонних трав. Ступінь облиствленості згладжує вигляд оголеності. Тому при 

створенні сортів газонних трав особливу увагу звертають на добір трав із 

природних біоценозів, які мають достатню кількість листків на всьому стеблі і 

особливо в нижній його частині. Також слід закріплювати ці ознаки шляхом 

гібридизації [145, 146].  

Характер відростання після скошування має також велике значення, тому 

що швидке відростання після скошування створює протягом короткого періоду 

приємний килим із молодих ніжних листків. Цю ознаку виділяють шляхом 

добору трав, здатних до швидкого відростання [68, 129].  

Характер кущення. Потрібно, щоб трави, які використовуються для 

газонів, мали кореневищно–кущовий тип кущення, тому що вони створюють 

найщільніший та рівномірно густий травостій, зумовлений укороченими 

підземними пагонами. Досягти бажаного результату можна шляхом добору 

трав із кореневищно–кущовим типом кущення, які мають укорочені підземні 

пагони, потім провести клонування та подальше розмноження [66, 69, 147, 163, 

154, 159, 163].  

Рівень зимостійкості злакових трав має також суттєвий вплив на 

створення газонів та клумб, тому що дає можливість правильно підбирати 

асортимент рослин для кожного району. Для створення зимостійких сортів 

використовують метод штучного проморожування клонів, метод загартування 

при температурі 2–4ºС, замороження упродовж 48 год, використання 

холодильних камер. Також зимостійкість можна вивчати в польвих умовах, 

користуючись бальною оцінкою, згідно класифікатора СЄВ. [56].  

Важливим є також і колір газону, чим не звичайним він буде, тим вищою 

буде декоративність газону. Тому потрібно створювати такі сорти газонних 

трав, які б мали екзотичний колір листків, наприклад сизий, темно–зелений та 

інші. Досягти бажаного результату можна шляхом доборів рослин з незвичним 

кольором із природних екосистем, виділенням та гібридизацією для 

закріплення відібраних ознак. Нажаль, роботи в цьому напрямку не 

проводились і природа даної ознаки не вивчалась. 
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Таким чином, при створенні нових сортів та форм газонних трав потрібно 

враховувати всі ці ознаки, для того, щоб у подальшому мати асортимент трав 

для високодекоративних газонів.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Проведено аналіз літературних джерел з питань головних вимог і 

задач щодо створення газонів із видів злакових трав. 

2. Охарактеризовано праці авторів, які досліджували таксономічні 

класифікації і біологічні особливості різних видів костриць та їх хромосомний 

ряд і основні морфологічні ознаки, що визначають належність до певного виду. 

3. Проаналізовано історію відкриття цитоплазматичної спадковості та 

досвід авторів, які досліджували це питання.  

4. Наведені основні методи селекції сортів газонних трав. 

5. У зв’язку з недостатньою вивченістю питання слід продовжувати 

дослідження у напрямку успадкування ознаки сизого кольру пластинки листка 

у видів костриць та створення вихідного матеріалу. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Ґрунтово–кліматичні та метеорологічні умови проведення 

дослідження 

 

Дослідження за темою дисертації виконувались протягом 2002 – 2017 рр. 

у селекційній сівозміні на полях ННЦ «Інститут землеробства НААН», який 

розташований в  смт. Чабани Києво–Святошинського району Київської області, 

у правобережній частині Північного Лісостепу України. Ґрунти дослідних 

ділянок – темно–сірі і чорноземи опідзолені. Уміст гумусу в орному шарі 

ґрунту (0–20 см) становив до 1,3 – 3,5% (за М. М. Тюріним). Реакція ґрунтового 

розчину коливається від слабо кислої (рН – 5,4) до нейтральної (рН – 7,2). 

Забезпеченість ґрунтів у сівозміні 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 – обмінного калію (K2О від 78,0 до 83,0 мг/кг 

ґрунту). Глибина першого від поверхні ґрунту водоносного горизонту 3,5–5,6 м. 

Клімат правобережної зони Північного Лісостепу є помірно–

континентальним, який характеризується відносно поступовою зміною зими 

весною й далі літом та помірною кількістю атмосферних опадів. Безморозний 

період триває близько 165 днів, середньорічна температура повітря в регіоні 

становить +7 – +8оС. За рік в середньому випадає від 500 до 600 мм опадів, що 

складає близько 240 мм, 50 % суми опадів припадає на квітень–липень – 

240 мм. У червні–липні зазвичай випадає найбільша кількість опадів. 

Взимку сніговий покрив нестійкий. Початок зими настає у другій 

половині жовтня – листопаді, коли середньодобова температура переходить 

через 5 оС і продовжується до другої половини березня (перехід 

середньодобової температури через 0 оС). Найбільш холодним місяцем є січень 

з температурою повітря–5,7 оС. У холодні роки середня температура може 
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знижуватись до –15 оС, а в теплі підвищуватись до 0 – +5 оС. під час теплих зим 

часто бувають відлиги, під час яких температура підвищується до 10 оС. Опади 

взимку випадають у вигляді снігу, але можливі й у вигляді дощу та дощу зі 

снігом. в середньому їх кількість складає 90–120 мм Сніговий покрив 

встановлюється в середньому у другій декаді грудня і сходить в другій 

половині березня. 

Для характеристики рівня вологозабеспечення розраховували 

гідротермічний коефіцієнт (ГТК) за формулою Г. Т. Селянинова [128]: ГТК= Σ 

r/0,1 Σ t °C, 

де: Σ r–сума опадів за період, мм вегетації; 

Σ t°C− сума температур вище 10 °С за той же період; 

0,1 – постійний коефіцієнт. 

За рівнем вологозабезпечення умов за значеннями ГТК виділяють такі 

зони: 0,4–0,7– дуже посушливі; 0,8–1,0 – посушливі; 1,1–1,5 – оптимальні; 

більше 1,6 – надто зволожені. 

Погодні умови за період проведення досліджень були нестабільними у 

порівнянні з середньобагаторічними показниками.  

2002 р. був досить сприятливим для росту і розвитку костриці, особливо 

теплим був травень з достатньою кількістю вологи, середньомісячна 

температура становила 16,5 С, опадів випало 65 мм. Несприятливим був тільки 

посушливий липень з температурою повітря 23,9 С, який припав на період 

відростання листків після збирання врожаю.  

Грудень 2002 р. відзначався нестачею опадів і відносно нестійким 

сніговим покривом, коли кількість опадів становила 10 мм (22 % від норми).  

За січень місяць 2003 р. на Київщині випало 37 мм опадів або 97 % від 

норми та в лютому випало 120 мм– 343 % норми. За розміром снігового 

покриву зиму 2003 р. можна вважати відносно малосніжною. Висота снігового 

покриву у грудні становила 3–5 см, і найбільшою була у третій декаді січня і 

досягла 12–18 см.  
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Внаслідок незначних морозів, коли мінімальна температура повітря в окремі 

дні першої декади січня та другої декади лютого досягла – 6,8–8,8 С, відмічено 

неглибоке промерзання ґрунту, максимальне значення якого у третій декаді 

лютого становило 33 см. Рівень ГКТ 2,1, що свідчить про надмірне зволоження 

протягом року. Стійкий перехід температури повітря через 0 С, що свідчить 

про початок весняного режиму погоди, у відбувався на початку третьої декади 

березня на декілька днів раніше звичайного (19. 03.). Опади випадали 

нерівномірно. Їх сума у березні становила 26 мм, або 79 % місячної норми, що 

значно поповнило запаси продуктивної вологи в ґрунті. Середньомісячна 

температура повітря у квітні була 7 С, що дещо нижче норми, опадів теж 

випало менше норми (50 %), але враховуючи запаси продуктивної вологи в 

ґрунті, посіви костриці були оптимально забезпечені вологою і теплом. Травень 

2003 р.був відносно теплим 19,4 С, що на 4,4 С вище від норми. Опадів 

випало в межах норми і їх сума склала 49 мм, або 102 % від норми, але їх 

розподіл по території і в часі був дуже нерівномірним. Так у першій декаді 

травня випало 37 мм опадів, або 218 % норми, а в другій – лише 0,3 мм – 2 %. 

Червень був надзвичайно посушливим із значним недобором тепла, особливо 

на початку місяця, коли середньодобова температура повітря становила 2,3 С, 

дещо тепліше, але все ж на 0,1 С менше норми було у другій та третій декадах 

червня. Опадів випало 26 мм, що становить 34 % від норми. Липень був жарким 

і вологим з достатньою кількістю опадів. Середньомісячна температура повітря 

перевищувала норму, і на території Чабанів вона становила 21,1 С, проти 

19,3 С. В найтепліші дні липня температура повітря досягала 30 С. Сума 

опадів за липень складала 61 мм, або 70 % від норми, найвологішою була третя 

декада і відносно сухою – перша. У серпні середня місячна температура в 

умовах Чабанів становила 18,8 С. В теплі години максимальна температура 

повітря досягала 29 – 30 С, в холодні години ночі – 12 – 15 С. Сума опадів за 

місяць складала 91 мм, що становить147 % норми. ГКТ 1,6, що відповідає 

надмірному зволоженню. 
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Погодні умови періоду вегетації 2003 р.були не досить сприятливими для 

росту багаторічних злакових трав. Це пояснюється тим, що хоча температура 

повітря майже не відрізнялась від норми, але випала значна кількість опадів, 

починаючи з липня по серпень.  

Зимово–весняний період 2004 р. характеризувався несталим сніговим 

покривом, ґрунт промерз до 33 см. Так, на початку грудня висота снігового 

покриву досягала 2–3 см, а в наступні декади місяця він зійшов і знов випав в 

січні з середньою висотою по декадах: І – 10 см, ІІ –6 см, ІІІ – 18 см; у лютому 

сніговий покрив залишався незначної висоти у І декаді – менше 0,5 см, ІІ – 

1 см, ІІІ – 1 см.  

Але затяжне охолодження ґрунту не завдавало відчутної шкоди 

кострицям. Запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на кінець 

березня були в межах 195–220 мм проти 163–205 за нормою.  

Холодний і сухий червень 2004 р. характеризувався середньомісячною 

температурою повітря 16,7С і кількістю опадів – 7 мм. Липень був жарким і 

вологим з надмірною кількістю опадів, середня місячна температура повітря на 

території Чабанів становила 20,4 С проти 19,3 С, в найтепліші дні липня 

температура повітря досягала 30 С. Сума опадів за липень в умовах смт. 

Чабанів складала 113 мм або 130 % від середніх багаторічних показників. 

Найвологішою була третя декада і відносно сухою – перша. У серпні 

продовжувала стояти жарка, особливо в першій і третій декадах, погода, яка 

сприяла накопиченню активних температур. Середня місячна температура 

становила 20,1 С проти 18,8С. У теплі години максимальна температура 

повітря досягала 29–30 С, в холодні години ночі – 12–15 С (табл. 2. 1). Сума 

опадів за місяць складала 130 мм, що становила 210 % норми , ГКТ 1,7 за 

період вегетації, що свідчить про надмірне зволоження. 

Зимовий період 2005 р. був досить стабільним з невеликими морозами 

(від –1,3 С – у січні до –5,0 С – у березні) та достатнім зволоженням, що 

добре відзначилось на перезимівлі костриць. На початку вегетаційного періоду 

2005 р. складались несприятливі умови для росту і розвитку костриці. Тривалі 
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опади в травні – 54,0 мм привели до того, що посів всіх розсадників здійснено в 

дуже пізні строки, що завадило нормальному росту і розвитку костриці, ГКТ 

1,7. 

Зимовий період 2006 р. характеризувався низькими температурами. Так, у 

січні температура знижувалась до –7,3 С (середньобагаторічна –5,5 С), а в 

березні становила – 0,5 С при нормі 1,4 С. Січень і березень були 

малосніжними (47 і 18 % відповідно) а в лютому випадала достатня кількість 

опадів 33 мм, що становить 94 % від середньобагаторічного Такі погодні умови 

сприяли добрій перезимівлі всіх видів костриць. Період вегетації 2006 р. був 

нестабільним за температурним режимом та зволоженням. У травні випала 

велика кількість опадів – 120 мм, середня місячна температура становила 

14,3 С.  

Така кількість опадів припала на дві перші декади травня, тому період 

вегетації багаторічних трав дещо збільшився. В цілому за період вегетації, рік 

характеризувався нормальним рівнем зволоження (ГКТ 1,5). 

Зимово–весняний період 2007 р. характеризувався, як досить теплий і 

перевищував температурні норми, січень і лютий був достатньо забезпечений 

вологою від 126 до 171 % від середньобагаторічних, а березень і квітень були 

досить сухими, що створювало несприятливі умови для початку вегетації 

костриць (табл. 2.2). 

Метеорологічні умови за 2007 р. помітно відрізнялися від багаторічних 

показників, що нерівнозначно впливало на продуктивність рослин і 

ефективність факторів, що досліджувались. Квітень 2007 р. був теплим і сухим. 

Середньомісячна температура травня становила 18,2 С, проте друга половина 

місяця відзначалась високими денними температурами, що сягали понад 30 С. 

Такі температури поряд із посухою вплинули на швидке дозрівання насіння у 

досліджуваних видів костриці. Кількість опадів, які випали наприкінці місяця і 

становили 49 мм ускладнювала збір урожаю Червень та липень відзначились 

помірними температурами в межах 20,7 С–21,3 С.  
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Таблиця 2.1 

Температура повітря за період вегетації костриці червоної, сизої та овечої, °С 

Рік 

Місяці 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII Середні показники  

Температура повітря, °С °С ±* 

2002 –4,7 –3,6 5,4 9,9 16,5 18,4 23,9 20,2 13,9 7,0 3,9 –8, 4 10,1 +2,3 

2003 3,9 –6,4 0,0 7,0 19,4 18,0 21,2 18,8 13,1 6,1 2,7 1,9 8,8 +1,1 

2004 –4,3 –2,6 3,7 9,2 13,2 16,7 20,4 20,1 14,2 10, 4 2,9 1,6 8,6 +0,9 

2005 –1,3 –4,9 –5,0 10,2 16,2 17,3 2,3 20,0 16,3 8,8 2,4 –1,0 6,8 –1,0 

2006 –7,3 –5,7 –0,5 9,7 14,3 18,4 20,9 19,9 15,4 9,7 3,3 2,5 8,4 +0,7 

2007 1,9 –4,3 6,2 9,0 18,2 20,7 21,3 21,5 14,8 9,5 1,8 –0,8 10,0 +2,3 

2008 –2,5 2,2 4,6 10,7 14,2 18,9 20,8 21,7 13,5 10,8 3,5 –1,6 9,7 +2,0 

2009 –3,4 –1,7 2,2 11,1 15,0 20,5 21,7 18,9 17,8 9,1 4,3 –9,7 8,8 +1,1 

2010 –8,8 –3,0 3,6 10,3 17,3 22,0 24,5 24,8 14,8 6,2 7,9 –3,2 9,7 +2,0 

2011 –2,3 –6,3 1,4 10,2 16,5 21,1 19,3 18,8 15,8 7,8 2,4 3,2 9,0 +1,3 

2012 –3,7 –9,2 1,9 11,2 17,6 19,6 23,5 20,2 16,2 10,6 7,1 3,1 9,8 +2,1 

2013 –4,0 –0,3 –1,6 10,5 19,1 21,6 20,2 19,8 12,3 9,6 6,4 –0,1 9,5 +1,7 

2014 –4,1 0,0 6,5 10,5 17,0 18,2 21,3 21,4 14,5 8,2 1,8 –2,7 9,4 +1,7 

2015 –0,7 –0,8 4,8 9,3 16,1 20,8 19,0 22,6 15,7 7,3 5,4 –2,3 9,8 +2,0 

2016 –5,5 2,1 3,2 12,6 15,4 19,1 19,6 22,3 14,3 6,5 1,0 –2,4 9,0 +1,3 

2017 –4,7 –3,6 5,4 9,9 16,5 18,4 23,9 20,2 13,9 7,0 3,9 –8, 4 10,1 +2,3 

Норма –5,6 –4,2 0,7 8,7 15,2 18,2 19,3 18,6 13,9 8,1 2,1 –2,3 7,7  
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Цей період припав на активне відростання костриць після збору врожаю, 

рослини активували свій ріст та розвиток за таких погодних умов. Загалом за 

період вегетації 2007 р. Кількість опадів, які випали наприкінці місяця і 

становили 49 мм ускладнювала збір урожаю. Червень та липень відзначились 

помірними температурами в межах 20,7 С–21,3 С. Цей період припав на 

активне відростання костриць після збору врожаю, рослини активували свій 

ріст та розвиток за таких погодних умов. Загалом за період вегетації 2007 р. 

показник ГТК становив 1,4, що відповідає засушливому періоду. 

Зимовий період 2008 р. був досить теплим та посушливим, лише в березні 

випала значна кількість опадів 36 мм (109 % від норми). Такі погодні умови не 

вплинули на перезимівлю костриць. Даний рік відзначався нерівномірністю 

температурного режиму повітря та значною кількістю опадів. У квітні випало 

123 мм опадів, в результаті чого відносна вологість досягла 74 %. Травень 

характеризувався нестійким температурним режимом. На початку місяця 

відмічались зниження до 2 С, а наприкінці відзначали дні з високою 

температурою повітря (27 С). Червень був теплим з опадами 101  мм, що 

становить 131 % від норми. Серпень відзначався помірними температурами 

повітря – 21,7  С. Максимальне значення денної температури 36С зафіксовано 

в середині місяця, мінімальне 8 С – наприкінці. Незважаючи на окремі 

коливання температурного режиму та зволоження, погодні умови вегетаційного 

періоду у 2008 р. були в цілому сприятливими для росту і розвитку костриць й 

забезпечували продуктивне формування врожаю. Рівень вологозабезпеченості 

ГКТ становив 2,2, що вказує на надмірний рівень забезпечення вологою 

протягом року. 

Зимово–весняний період 2009 р. був досить теплим, в цілому 

температурні показники перевищували норму на 2,1–2,4 С. Опади випадали 

нерівномірно – у січні 3  мм (92 % від норми), березні – 167 % від норми. 

Квітень 2009 р. був досить посушливим. Кількість опадів становила 2 мм.  
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Таблиця 2.2 

Кількість опадів за період вегетації костриці червоної, сизої та овечої, мм 

Рік 

Місяці 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 
Середні 

показники  

Кількість опадів, мм мм  %* 

2002 21 39 18 41 65 190 14 102 77 74 50 10 701 118 % 

2003 37 120 26 23 49 26 61 91 53 110 31 32 659 111 % 

2004 55 46 21 21 53 7 113 130 79 16 43 14 598 101 % 

2005 51 63 51 58 54 37 22 63 6 78 39 78 600 101 % 

2006 18 33 6 25 120 60 61 56 36 39 24 12 490 83 % 

2007 48 60 15 10 49 85 111 97 30 21 87 21 634 107 % 

2008 33 14 36 123 38 101 84 27 151 17 42 77 743 125 % 

2009 35 45 55 2 36 63 37 16 17 27 31 88 452 76 % 

2010 53 63 20 41 55 25 104 24 80 35 72 58 630 106 % 

2011 23 33 8 24 27 133 154 53 18 78 5 3 559 94 % 

2012 51 30 38 60 59 116 31 72 29 49 33 77 645 109 % 

2013 56 79 113 19 27 50 10 23 213 14 38 19 661 111 % 

2014 40 13 15 29 167 50 41 19 32 13 12 20 451 76 % 

2015 48 31 26 6 45 10 39 8 18 32 71 27 359 61 % 

2016 50 46 20 56 87 17 33 23 4 95 45 52 526 89 % 

2017 34 33 10 23 14 10 59 35 39 63 37 119 477 80 % 

Норма  38 35 33 46 48 77 87 62 42 34 45 46 593  
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Травень характеризувався стабільним температурним режимом та дощами з 

грозами. Такі погодні умови негативно вплинули на формування насіння та збір 

урожаю. У червні погода відзначалась суттєвими коливаннями температури 

повітря і опадами. Середньомісячна температура повітря становила 20,5 С. 

Найвища денна температура зафіксована в межах 32 С, найнижча вночі – 9 С. 

Середньомісячна температура повітря липня становила 21,7 С, температурний 

максимум – 34 С, мінімум – 12 С. Температурний режим серпня був близький 

до норми, проте діапазон мінімальних і максимальних температур становив 7–

11 С та 30–32 С, відповідно. ГТК 0,9. 

Погодно–кліматичні умови 2010 р. відмічали як несприятливі. Зимовий 

період відзначався коливаннями температури, але температура не знижувалась 

нижче –12 С, що сприяло добрій перезимівлі та не зрідженим посівам. Квітень 

2010 р. характеризували достатньою кількістю опадів, тільки червень та 

серпень схарактеризували як досить сухі. Температура повітря у травні та 

червні значно перевищувала норму із максимальним значенням 26–28 С та 31–

34 С, відповідно. Кінець травня відзначався дефіцитом вологи (35 %) до норми 

і лише на початку липня криза вологозабезпеченості зникла. Такі годні умови 

спричинили швидке формування та дозрівання насіння у видів костриць. ГКТ 

1,2. 

Погодно–кліматичні умови 2011 р. охарактеризовані, як нестабільні. 

Січень досить теплий із середньомісячною температурою –2,3 С, а лютий – 

прохолодний з температурою –6,3 С. Опадів у січні випадало недостатньо 

61 % від загальнобагаторічних, а в лютому – 94 % від норми. Така погода 

сприяла добрій перезимівлі костриць. У квітні і травні рослини були 

забезпечені вологою на 50 %, що прискорило дозрівання костриць. У червні та 

липні розпочались сильні зливи, які припинились у серпні, температура 

коливалась у межах норми. Жовтень також відзначався великою кількістю 

опадів 78 мм (229 % від норми). Такі погодні умови несприятливо впливали на 

появу дружніх сходів та нормальний розвиток рослин в осінній період вегетації. 

ГКТ 1,8 – надмірне зволоження. 
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Січень 2012 р. відзначався теплою температурою повітря (–3,7 С) та був 

багатосніжним (51 мм опадів або 134 % до норми). Лютий характеризувався 

прохолодною температурою повітря –9,2 С з достатнім забезпеченням 

вологою 86 % від середніх багаторічних показників. У цілому, такі погодні 

умови сприяли добрій перезимівлі костриць.  

Вологий травень і червень негативно впливали на збір насіння костриць. 

Температура протягом вегетації спостерігалась вищою від норми на 1,5–2,6 С. 

Жовтень був дощовим, достатньо теплим 10,6 С, що сприяло появі дружніх 

вирівняних сходів костриці та її нормальному розвитку в осінній період 

вегетації. ГКТ 1,6. 

Нестабільний зимовий період 2013 р. відзначався великою кількістю 

опадів – 113 мм, що становило 342 % при середньомісячній температурі повітря 

– 1,7 С. Весняний період 2013 р. виявився найкоротшим за всю історію 

спостережень, розпочавшись 31 березня, він закінчився 25 квітня. Вже 26 

квітня за показниками настало метеорологічне літо. Такі погодні умови 

негативно впливали на ріст, розвиток та формування врожаю костриць. Осінь 

перевищила 90–річний рекорд за рівнем опадів. У вересні їх випало 213 мм, що 

становило 507 % від середніх багаторічних. Жовтень 2013 р. ознаменувався 

аномальними туманами. На зміну туманам прийшла несподівана, майже літня 

спека. Кінець жовтня перевищив температурні рекорди. Так, повітря 28 жовтня 

нагрілося майже до 20 С, чого не спостерігалося з кінця позаминулого 

століття. ГКТ 1,79 (табл. 2.3). 

У січні 2014 р. спостерігали неоднорідну за опадами погоду. Більшість 

днів місяця мали теплішу, ніж зазвичай температуру. За рахунок цього, 

незважаючи на інтенсивні зниження температури в окремі дні, середня місячна 

температура повітря становила –4,8 °С. Максимальна температура повітря 

підвищувалася до 2,3 °С у І декаді, мінімальна знижувалася до –23,4 °С у ІІІ 

декаді. Опади відмічалися упродовж 13 днів у вигляді мряки, дощу та снігу. Їх 

кількість становила 40 мм (105 %). Середня місячна температура у лютому 

становила –0,5 °С. Максимальна температура підвищувалася до 7,2 °С, 
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мінімальна – знижувалася до –19,5 °С. Кількість опадів складала 35 % (12 мм) 

місячної норми. 

 

Таблиця 2.3  

Гідротермічний коефіцієнт за період вегетації костриці червоної, 

сизої та овечої 

Рік Сума опадів, мм 

Сума 

ефєктивних 

температур,ºС 

ГТК 

2002 
581 2787 2,1 

2003 
439 2715 1,6 

2004 
440 2538 1,7 

2005 
369 2163 1,7 

2006 
403 2667 1,5 

2007 
418 2895 1,4 

2008 
577 2673 2,2 

2009 
253 2817 0,9 

2010 
384 3102 1,2 

2011 
495 2745 1,8 

2012 
454 2913 1,6 

2013 469 2790 1,7 

2014 366 2772 1,3 

2015 183 2826 0,6 

2016 333 2721 1,2 

2017 254 2991 0,8 

 

Загалом можна відмітити, що зимові місяці були теплішими за температурним 

режимом, а також із меншою кількістю опадів порівняно із середніми 

багаторічними значеннями. В середньому температура повітря у березні 

складала 6,8 °С, що значно вище норми. Максимальна – підвищувалася до 19,2 
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мінімальна – знижувалася до –1,5. Опади відмічалися упродовж 12 днів 

здебільшого у вигляді мокрого снігу. Загальна кількість опадів становила 16 мм 

(48 % місячної норми). Середньомісячна температура квітня була дещо вищою 

від норми і являла 10,3 °С. Кількість опадів склала 29 мм (63 % до місячної 

норми). Середня температура повітря в травні становила 16,9 °С, максимальна – 

підвищувалася до 29,3 °С, мінімальна – знижувалася до 1,9 °С. Особливо 

суттєво вона перевищувала норму в другій та третій декадах (на 1,1 і 4,4 °С 

відповідно). Опади випадали у всіх декадах, їх кількість являла 172 мм (358 % 

норми). У весняні місяці температура повітря була на 1,7 – 3,8 °С вище від 

середніх багаторічних показників, а сумарна кількість опадів була 

незначною.Температура повітря у першій декаді червня перевищувала на 

2,5 °С, у другій декаді знижувалась на 0,6 °С, у третій декаді поступалась на 

2,4 °С, У найтепліші дні сягала до 30 °С тепла, мінімальна у найхолодніші ночі 

знижувалася до 10,5 °С. Перші дві декади були з недостатньою кількістю опадів 

(47 %). У третій декаді червня опадів випало 31 мм, що на 6 мм більше норми. 

Це не суттєво поповнило запаси продуктивної вологи в ґрунті. Всього за місяць 

випало 53 при нормі 71 мм. Температура повітря в липні становила 22,1 °С. 

Опадів випало 75 мм (86 % до місячної норми). Характерною ознакою літнього 

періоду була контрастність температурного режиму і нерівномірність розподілу 

опадів. ГКТ 1,3. 

20015 р. характеризувався теплим зимовим періодом, з короткочасним 

інтенсивним зниженням температури повітря до мінус 18–23 °С із незначним 

сніговим покривом, який не мав значного негативного впливу на посіви. Під 

час весняного та літнього періодів вегетації відбувалась значна кількість 

варіювань температурного режиму (тривалі прохолодні періоди змінювалися 

періодами дуже теплими та спекотними), однак він був сприятливим для 

формування насіння видів костриць. Впродовж літнього періоду спостерігали 

інтенсивні дощі, які ускладнювали достигання насіння костриці червоної сизої і 

овечої та затримували збір урожаю. Однак у кінцевому підсумку це не мало 
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значного негативного впливу на урожайність. Середньорічна температура була 

9,8 °С, що на 2,1 °С вище норми. 

За 2016 р. середньорічна температура повітря становила 9,0  С, що на 

1,3 °С вище багаторічного показника (7,7  С). Сума опадів сягала 526 мм, що на 

66 мм менше середньої багаторічної норми (593 мм). Найбільша кількість 

опадів випадала у травні 87 мм, що на 39 мм вище норми і жовтні – 95 мм (на 

61 мм вище норми). ГКТ 1,2, що свідчить про достатнє забезпечення вологою 

протягом періоду вегетації видів костриць. 

У 2017 р. спостерігали незначну кількість опадів упродовж весняно–

літнього періоду (119 мм, 80 % від норми) з підвищеною температурою повітря 

у липні – серпні, 23,9 – 20,2 °С. середня температура повітря періоду вегетації 

10,1 перевищувала багаторічну на 2,4 °С, найнижчою вона була у жовтні 7,0 °С. 

Погодні умови з різними кліматичними показниками допомагали якісній 

оцінці селекційного матеріалу видів костриць, що підвищувало якість добору і 

оцінку цінних господарських ознак. 

 

2.2 Характеристика вихідного матеріалу 

 

Для проведення досліджень за темою дисертаційної роботи, як вихідний 

матеріал для селекції використовували вітчизняні й зарубіжні сорти, зразки із 

дикоростучих популяцій та колекційні зразки злакових трав, отриманих з 

різних селекційних установ України, США, Німеччини та Канади. Отримані 

зразки були занесені до журналу, де їм присвоювали номер і вказували країну 

походження. Колекцію з вивчення забарвлення листкової пластинки газонних 

трав було закладено у 2002 р. у кількості 58 сортозразків і 21 сорту (рис. 2.1). 

Також досліджували місцеві дикорослі популяцій костриці червоної та сизої, 

проводили збір насіння в місцях їх природнього ценозу, застосовуючи масовий 

та індивідуальний добори.  
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Рис. 2.1 Розподіл колекційних зразків злакових трав за країнами 

походження, 2002–2004 рр.  

 

Під час досліджень крім видів костриць використовували й інші види 

злакових трав. Колекційні зразки та сорти злакових трав походять із чотирьох 

країн і охоплюють 14 видів (костриця червона – 24 %, костриця овеча – 8 %, 

костриця сиза – 5 %, костриця лучна і очеретяна по –3 %, пажитниця 

багаторічна – 14 %, пажитниця багатоквіткова – 3 %, тонконіг – 11 %, стоколос 

безостий, тимофіївка лучна, грястиця збірна, пампасна трава – по 5 %, 

лисохвіст лучний, житняк гребінчастий – по 3 %). Зразки костриці були 

представлені такими видами: костриця сиза – 11 зразків, відібраних із 

природніх популяцій Київської області, сорт Seeigel селекції Сполучених 

Штатів Америки, костриця овеча – два сорти костриці овечої Borvina і Bornito 

(Німеччина), сорт костриці овечої Забава (І–т кормів та сільського г–

господарства Поділля НААН, м. Вінниця, Україна); чотири сорти костриці 

червоної Bornada, Borfesta, Silk, Salut (Канада), сорт костриці червоної 

Менчульська (Станція насінництва трав, м. Суми, Україна), сорт костриці 
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червоної Сирецька (Національний ботанічний. сад ім. Н. Н. Гришка НАНУ, 

Україна), зразки доборів із сортів костриці червоної Sant – 3 (Канада), Robald – 

2 (Канада), два зразки доборів із популяції костриці червоної (Станція 

насінництва трав, м. Суми, Україна), сорт костриці лучної Cosmos 11 (Канада), 

сорт костриці очеретяної Cowtney (Канада) (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4  

Центри походження колекційних зразків видів костриць 

Зразок Походження Кількість 

зразків 

Костриця сиза (Festuca glauca), добори із 

природної популяції, заплава річки Дніпро 

UKR 11 

Костриця сиза (Festuca glauca),сорт Seeigel USA 1 

Костриця овеча (Festuca  ovina), сорт Borvina DEU 1 

Костриця овеча (Festuca  ovina), сорт Bornito DEU 1 

Костриця овеча (Festuca  ovina), сорт Забава  UKR 1 

Костриця червона (Festuca rubra), сорт Bornada CAN 1 

Костриця червона (Festuca rubra), сорт Borfesta CAN 1 

Костриця червона (Festuca rubra), сорт Silk CAN 1 

Костриця червона (Festuca rubra), сорт Salut CAN 1 

Костриця червона (Festuca rubra), сорт 

Менчульська 

UKR 1 

Костриця червона (Festuca rubra), сорт Сирецька  UKR 1 

Костриця червона (Festuca rubra ), cорт Sant, 

добори 

CAN 3 

Костриця червона (Festuca rubra), сорт Robald, 

добори 

CAN 2 

Костриця червона (Festuca rubra), добори із 

природної популяції, селище Віта почтова 

UKR 2 

Костриця лучна (Festuca pratensis) сорт Cosmos 

11 

CAN 1 

Костриця очеретяна (Festuca arundinacea) сорт 

Cowtney 

CAN 1 

 

Поряд з кострицею вивчались і інші види злакових трав: два сорти 

тонконогу лучного LATO, Supra Nova (Канада), два зразки доборів із популяції 

тонконогу лучного Kentuky bluegrass (США), п’ять зразків доборів із популяції 

тонконогу голубого канадського (Канада), два сорти пажитниці багаторічної 
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Лета, Литвинівська (Київська станція луківництва, ННЦ «ІЗ НААН», Україна), 

п’ять зразків доборів пажитниці баготорічної із сорту Loretta Nova (Канада), 

чотири зразки доборів пажитниці баготорічної із сорту Loretta (Канада), п’ять 

зразків доборів пажитниці баготорічної із сорту Loriana (Канада), п’ять зразків 

доборів пажитниці багатоквіткова із сорту Bar, трищетинник жовтуватий, сорт 

Fricett (Канада), лисохвіст лучний сорт Alko (Канада), стоколос безостий сорт 

Carlton (Канада), два зразки доборів із сорту Fleet стоколосу безостий (Канада), 

сорт тимофіївки лучної Holuei, чотири зразки доборів тимофіївки лучної із 

сорту Climax (Канада), три зразки доборів із сорту Fairway житняка 

гребінчастого (Канада), два сорти грястиці збірної Archr, ACE (Канада), два 

зразки доборів із популяції пампасної трави (Канада) (табл. 2.5) 

 

Таблиця 2.5 

Центри походження колекційних зразків злакових трав 

Зразок Походження Кількість 

зразків 

Тонконіг лучний (Poa pratense) сорт LATO  CAN 1 

Тонконіг лучний (Poa pratense) сорт Supra Nova  CAN 1 

Тонконіг лучний (Poa pratense), Kentuky bluegrass, добори USA 2 

Тонконіг голубий канадський (Poa blue canadica), добори CAN 5 

Пажитниця багаторічна (Lolium perenne) сорт Лета UKR 1 

Пажитниця багаторічна (Lolium perenne) сорт Литвинівська UKR 1 

Пажитниця баготорічна (Lolium perenne) сорт Loretta Nova, 

добори  

CAN 5 

Пажитниця. баготорічна (Lolium perenne) сорт Loretta, 

добори 

CAN 4 

Пажитниця. баготорічна (Lolium perenne) сорт Loriana, 

добори 

CAN 5 

Пажитниця багатоквіткова (Lolium multiflorum) сорт Bar, 

добори 

CAN 5 

Трищетинник жовтуватий (Frisetum flaveosens) сорт Fricett  CAN 1 

Лисохвіст лучний (Alopecutus pratensis) сорт Alko  CAN 1 

Стоколос безостий (Bromus inermus ) сорт Carlton  CAN 1 

Стоколос безостий (Bromus inermus) сорт Fleet, добори CAN 2 

Тимофіївка лучна (Phleum pratense) сорт Holuei CAN 1 

Тимофіївка лучна (Phleum pratense) сорт Climax, добори  CAN 4 

Житняк гребінчастий (Agropyrum crictatum) сорт Fairway, 

добори  

CAN 3 

Грястиця збірна сорт Archr CAN 1 

Грястиця збірна сорт ACE CAN 1 

Пампасна трава (Westen grass), добори  CAN 2 
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Таким чином, у 2002–2004 рр. вивчено колекційні зразки та сорти 

злакових трав – костриці, пажитниці, стоколосу, грястиці, тонконогу, 

тимофіївки та інших видів злакових трав, що дало можливість всебічно оцінити 

їх за основними ознаками та відібрати три види костриць, як найбільш 

декоративних за забарвленням листкової пластинки та придатних для створення 

вихідного матеріалу з метою вивчення особливостей успадкування забарвлення 

листкової пластинки у костриці червоної (Festuca rubra), сизої (Festuca glauca) і 

овечої (Festuca  ovina). 

 

2.3 Методика проведення досліджень 

 

Польові дослідження за темою дисертації проводили згідно 

загальноприйнятих методик [93, 94, 96]. Обробіток ґрунту, сівбу, догляд за 

посівами та збирання врожаю здійснювали за загальноприйнятою технологією 

вирощування багаторічних злакових трав із застосуванням відповідної техніки. 

Цінні господарські ознаки досліджували протягом періоду вегетації у 

відповідності до методичних рекомендацій [97].  

Робота була розпочата із дослідження місцевих дикоростучих популяцій 

костриці червоної та сизої, збору насіння в місцях їх розмноження; при цьому 

застосовувались масовий та індивідуальний добори. Одночасно 

використовували сортозразки насіння злакових трав, головним чином із Канади 

та деяких наукових установ України. Були закладені: колекційний розсадник, 

розсадник гібридизації, селекційний розсадник, контрольний розсадник та 

розсадники попереднього і конкурсного випробування.  

У колекційному розсаднику насіння висівали вручну на ділянках площею 

2м2, повторність дворазова. Спосіб посіву одновидовий, суцільний рядовий 

(10 см) із заниженою нормою висіву, для запобігання загущення в рядках. У 

колекційному розсаднику проводили оцінку злакових трав за такими ознаками: 

декоративність, стійкість до випадання та осипання, колір листкової пластинки 

згідно Методичних рекомендацій по селекції багаторічних злакових трав [96]. 
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Оцінку декоративності дернового покриття проводили за ступенем 

закривання землі вегетативними органами рослин (табл. 2.6) та визначали за 

п’ятибальною шкалоюО. О. Лаптєвим[80].  

 

Таблиця 2.6 

П’ятибальна шкала для оцінки загальної декоративності газонних 

травостоїв 

Структурованість (зімкненість) 

травостою (розміщення 

пагонів) 

Проективне 

покриття, % 

Оцінка, бал 

Зімкнуто–дифузна 90–100 5 

Зімкнуто–мозаїчна 70–80 4 

Мозаїчно–групова 50–60 3 

Роздільно–групова <50 2 

Одинично–роздільна 15–20 1 

 

Зимостійкість, стійкість до випадання та осипання визначалась окомірно 

за дев'ятибальною системою згідно класифікатора СЄВ [56].  

Зимостійкість, бал 

1 – дуже низька     (<21 %) 

3 – низька      (31–40 %) 

5 – середня     (51–60 %) 

7 – висока      (71–80 %) 

9 – дуже висока     (>90 %) 

Стійкість до випадання 

1 – дуже низька (дуже сильне випадання) 

3 – низька (сильне випадання) 

5 – середня (часткове випадання) 

7 – висока (поодиноке випадання) 

9 – дуже висока (випадання відсутнє) 

Стійкість до осипання 

1 – дуже низька (дуже сильне осипання) 

3 – низька (сильне осипання) 
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5 – середня (часткове осипання) 

7 – висока (поодиноке осипання) 

9 – дуже висока (осипання відсутнє) 

Декоративність газонних трав визначалась по методиці Котеловой Н. В 

за п’ятибальною шкалою [71]: 

5 – високодекоративні; 

4 – достатньо декоративні; 

3 – задовільно декоративні; 

2 – низькодекоративні; 

1 – недекоративні;  

Гібридизацію проводили на зразках колекційного розсадника за методом 

П. П. Лук'яненка шляхом ручної кастрації квіток і послідуючого запилення в 

оптимальні для цього строки [99].  

Гібридизацію в польових умовах проводили згідно із 

загальноприйнятими методами [21, 99]. У кожній комбінації схрещувань 

штучно кастрували і запилювали по 10 суцвіть, з тим розрахунком, щоб 

отримати 80-100 гібридних насінин. Це насіння висівали квадратно–гніздовим 

способом на ізольованих ділянках, для ізоляції рослин застосовували марлеві 

ізолятори. Кастровані колоски ізолювали під один ізолятор разом з 

батьківською формою. Гібриди та вихідні батьківські лінії висівали в однакових 

умовах в однаковій кількості за таким способом: материнська форма – гібрид – 

батьківська форма. Збір насіння проводили у період повного дозрівання, окремо 

по сортозразках. Отримані експериментальні дані обробляли методом 

гібридологічного аналізу [96]. 

Ступінь фенотипового домінування у гібридних комбінаціях за 

селекційними ознаками та властивостями обраховували за формулою 

B. Griffing [188]: 

hp = (F1 – MP) / (ВР – МР), 

де: hp – ступінь домінування; 

F1 – середнє арифметичне значення показника у гібрида; 
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МР – середнє арифметичне значення показника обох батьківських форм; 

ВР – середнє арифметичне значення батьківського компонента з 

сильнішим розвитком ознаки. 

Діапазон, в якому лежить ступінь домінування (hp), охоплює будь які 

значення від – ∞ до + ∞ [45]. 

Дані групували за класифікацією G. M. Beil, R. E. Atkins [176]: 

Позитивне наддомінування (гетерозис) (НД)                 hp > + 1 

Часткове позитивне домінування (ЧПД)                    + 0,5 < hp ≤ + 1 

Проміжне успадкування (ПУ)                                    –  0,5 ≤ hp ≤ +0,5 

Часткове від’ємне успадкування (ЧВУ)                    – 1 ≤ hp < – 0,5 

Негативне наддомінування (депресія) (Д)                  hp < – 1 

Прояв гіпотетичного (Ht) та істинного (Htb) гетерозису гібридних 

комбінацій F1 костриці червоної, сизої і овечої визначали за Matzinger et al. 

[232] S. Fonseca, F. Patterson [187] 

Ht ( %) = (F1 – MP) / MP*100, 

Htb ( %) = (F1 – BP) / BP * 100, 

де: F1 – середнє арифметичне значення ознаки у гібрида; 

ВР – найвищий прояв ознаки одного з батьків; 

МР – середнє арифметичне значення показника обох батьківських форм. 

Гіпотетичний гетерозис (Ht) показує перевищення прояву ознаки у F1 над 

середнім значенням батьківських компонентів [86]. Гетерозис істинний – 

(heterobeltiosis) (Htb) – дає змогу виявити перевагу прояву ознаки у F1 

порівняно із кращою батьківською формою [229, 240].  

Проводили обчислення таких статистичних характеристик: середні 

арифметичні ( x ); мінімальні значення (хmin); максимальні значення (хmax); 

розмах варіювання (R = хmax - хmin); коефіцієнти варіації (V) [40]. 

Фенологічні спостереження проводили за такими показниками: масове 

цвітіння, визначали масу насіння з куща, масу насіння з одного генеративного 

пагона, кількість насінин з волоті. Проводили окомірну оцінку окремих 

найбільш перспективних зразків, з метою визначення структури врожайності і 
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відбирали пробні снопи. Для визначення структури врожайності відібрані 

снопи аналізували у повітряно–сухому стані. Також поряд з цим проводився 

добір кращих форм костриць за ознакою сизого кольору пластинки листка.  

Після проведення оцінки вихідного матеріалу колекційному розсаднику 

всі зразки розділяли на групи: зразки, які не мали селекційної цінності 

вибраковували, а найбільш цінні залишали для подальшої селекційної роботи. 

Перспективні зразки використовували для збору насіння або відбирали клони. 

Для збору насіння залишали травостої виділених зразків в колекційних 

розсадниках, а вибракувані зразки скошували до початку цвітіння. Збір насіння 

проводився комбайном «Сампо–130» або вручну з обмолотом на молотарці. 

Поряд з цим найкращі зразки розмножували вегетативно (клонуванням) і 

пересаджували їх для отримання насіння на ізольовані ділянки у селекційні 

розсадники, екранною культурою було жито. У колекційному розсаднику 

отримували насіннєвий матеріал в умовах взаємного перезапилення зразків між 

собою. При вегетативній пересадці у селекційний розсадник перезапилення не 

відбувається. Селекційний розсадник закладався гніздовим способам 

45 см×45 см. 

Для закладання контрольного розсадника та розсадника попереднього 

випробування використовували суцільний спосіб посіву. Площа ділянки 3м2, 

повторність триразова. У розсаднику конкурсного випробування рослини 

висівали рядковим способом із шириною міжрядь 15 см, повторність триразова. 

Визначення взаємозв’язку між різними ознаками вираховували за 

допомогою коефіцієнта парної кореляції (r). Його значення знаходиться в 

амплітуді коливання від –1 до +1. Тісноту зв’язку визначає величина 

коефіцієнту, а знак мінус чи плюс вказує на позитивний чи негативний 

кореляційний зв'язок. При позитивному кореляційному зв’язку із зростанням 

значення одного показника інший теж зростає; при негативному – спадає [50]. 

При визначенні коефіцієнта кореляції використовували таку градацію: 

– від 0 до 0,333 – слабка залежність; 

– від 0,334 до 0,666 – середній рівень залежності; 
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– від 0,667 і вище – залежність є тісною. 

Обробку результатів експериментальних досліджень здійснювали за 

допомогою програми Microsoft Excel 2010. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. У розділі наведено опис ґрунтових та метеорологічних умов, 

матеріалів та методів досліджень. 

2. Показано, що польові дослідження за темою дисертації виконували 

впродовж 2002–2017 рр. в ННЦ «Інститут землеробства НААН», який 

розташований в смт Чабани Києво–Святошинського району Київської області, 

у правобережній зоні Північного Лісостепу України. 

3. Наведена характеристика вихідного матеріалу та методика 

проведення досліджень за темою дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА КОЛЕКЦІЇ БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТРАВ ЗА 

ПОКАЗНИКАМИ АДАПТИВНОСТІ ТА МОРФОЛОГІЧНИМИ 

ОЗНАКАМИ 

 

3.1 Загальна характеристика колекції 

 

Для проведення досліджень за темою дисертаційної роботи як вихідний 

матеріал використовували колекційні зразки костриць, отриманих з різних 

селекційних установ України, США, Німеччини та Канади. У процесі 

досліджень було встановлено, що чотири зразки костриць мали сизий колір 

листкової пластинки – костриця сиза (добори із природної популяції, заплава 

річки Дніпро), костриця овеча сортів Borvina і Bornito та костриця червона 

добори селище Віта Почтова. Усі інші види костриці мали зелене забарвлення 

листків. Найвищий бал декоративності (5 балів) спостерігали у костриці сизої 

(добори із природної популяції, заплава річки Дніпро), костриці сизої сорту 

Seeigel, костриці овечої сортів Borvina і Bornito, костриці червоної (добори 

селище Віта Почтова) та костриці червоної сорт Сирецька. Поряд з цим ці 

зразки мали також високий бал стійкості до випадання та осипання (5 балів). 

Інші види костриць мали нижчу декоративність (від 1до 4 балів).кращими за 

показниками стійкості були сорти та добори костриці червоної: сорт Silk, 

добори із сорту Sant, сорт Менчульська, добори із прородної популяції селище 

Віта Почтова, сорт Сирецька, сорт Salut (5–7 балів). Найгірше за всіма 

досліджуваними показниками охарактеризовано сорт костриці очеретяної 

Cowtney з декоративністю 1 бал та стійкістю до випадання і осипання 3 бали 

(табл. 3.1.). 
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Таблиця 3.1 

Характеристика вихідного матеріалу видів костриць за кольором 

листкової пластинки, декоративністю, стійкістю до випадання та до 

осипання, середнє за 2002–2004 рр. 

Колекційкий зразок 
Колір 

листків 

Декоратив

-ність, бал 

Стійкість, бал 

до 

випадання 
до осипання 

Костриця сиза, добори із 

природної популяції, 

заплава річки Дніпро 

сизий 5 5 5 

Костриця сиза сорт Seeigel зелений 5 5 5 

Костриця овеча сорт 

Borvina 

сизий 5 5 5 

Костриця овеча сорт 

Bornito 

зелений 5 5 5 

Костриця овеча сорт Забава  зелений 3 3 3 

Костриця червона сорт 

Bornada 

зелений 3 5 5 

Костриця червона сорт 

Borfesta 

зелений 3 5 5 

Костриця червона Robald, 

добори 

зелений 3 5 5 

Костриця червона сорт Silk зелений 4 7 5 

Костриця червона Sant, 

добори 

зелений 2 7 5 

Костриця червона сорт 

Менчульська 

зелений 2 7 7 

Костриця червона, добори 

селище Віта Почтова 

сизий 5 7 7 

Костриця червона сорт 

Сирецька  

зелений 5 7 7 

Костриця червона сорт 

Salut 

зелений 2 7 5 

Костриця лучна сорт 

Cosmos 11 

зелений 2 5 5 

Костриця очеретяна сорт 

Cowtney 

зелений 1 3 3 

НІР05  1,4 1,4 1,1 

 

Кращими серед досліджуваних видів виявлено кострицю сизу сорту 

Seeigel та доборів із природної популяції, заплава річки Дніпро, кострицю 

овечу сортів Borvina і Bornito із декоративністю, стійкістю до випадання і 

осипання 5 балів та та кострицю червону сорт Сирецька і добори із прородної 
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популяції, селище Віта Почтова з декоративністю 5 балів, стійкістю до 

випадання і осипання – 7 балів.  

За цими ж показниками досдіджували й інші види злакових трав 

(табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Характеристика вихідного матеріалу видів злакових трав за 

кольором листкової пластинки, декоративністю, стійкістю до випадання 

та до осипання, середнє за 2002–2004 рр. 

Колекційкий зразок 
Колір 

листків 

Декоративніс

ть 

Стійкість 

до 

випадання 

до 

осипання 

Тонконіг голубий канадський, 

добори 

сизий 5 1 1 

Тонконіг лучний, Kentuky, добори сизий 5 1 1 

Тонконіг лучний сорт LATO зелений 4 1 1 

Тонконіг лучний сорт Supra Nova зелений 4 1 1 

Пажитниця багаторічна сорт Лета зелений 2 3 5 

Пажитниця багаторічна сорт 

Литвинівська 

зелений 2 3 5 

Пажитниця баготорічна сорт Loretta 

Nova, добори  

зелений 2 3 5 

Пажитниця. баготорічна сорт Loretta, 

добори 

зелений 2 7 5 

Пажитниця. баготорічна  

сорт Loriana, добори 

зелений 2 7 5 

Пажитниця сорт Bar, добори зелений 2 7 5 

Трищетинник жовтуватий сорт 

Fricett  

зелений 2 7 5 

Лисохвіст лучний сорт Alko  зелений 2 7 5 

Стоколос безостий  зелений 2 7 5 

Стоколос безостий сорт Fleet, добори зелений 2 7 5 

Тимофіївка лучна сорт Holuei зелений 2 7 5 

Тимофіївка лучна сорт Climax, 

добори  

зелений 2 7 5 

Житняк гребінчастий сорт Fairway, 

добори  

зелений 2 7 5 

Грястиця збірна сорт Archr зелений 2 7 5 

Грястиця збірна сорт ACE зелений 2 7 5 

Пампасна трава, добори зелений 2 1 1 

НІР05  1,1 2,7 1,8 

 

Серед сортів та доборів тонконогу лучного, голубого, пажитниці 

багаторічної і багатоквіткової, трищетинника жовтуватого, лисохвосту лучного, 
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стоколосу безостого, тимофіївки лучної, житняку гребінчастого, грястиці 

збірної і пампасної трави, всі види крім тонконогу мали зелене забарвлення 

листків. У сукупності за декоративністю, стійкістю до випадання і осипання 

досліджувані злакові трави мали показники від 2 до 7 балів. 

Загальну декоративність у видів злакових трав визначали на основі 

структурованості (зімкненості) травостою і проективного покриття за 

п’ятибальною шкалою (табл. 3.3) [71]. У результаті вивчення декоративності 

було встановлено, що вісім зразків злакових трав є високо декоративними з 

оцінкою 5 балів: тонконіг голубий канадський, добори; тонконіг лучний сорт 

Kentuky, добори; костриця сиза, добори із природної популяції; костриця сиза 

сорт Seeigel; костриця овеча сорт Borvina; костриця овеча сорт Bornito; 

костриця червона, добори; костриця червона сорт Сирецька. 

 

Таблиця 3.3 

Оцінка загальної декоративності у багаторічних злакових трав 

Структурованість 

(зімкненість) 

травостою 

(розміщення 

пагонів) 

Проективне 

покриття, % 
Оцінка, бал 

Кількість зразків, 

шт 

Зімкнуто–

дифузна 
96–98 5 6 

Зімкнуто–

мозаїчна 
71–75 4 6 

Мозаїчно–

групова 
53–57 3 4 

Роздільно–

групова 
32–43 2 21 

Одинично–

роздільна 
15–20 1 0 

 

Три зразки були достатньо декоративними (4 бали) з проективним покриттям 

ділянки від 71 до 75 %, чотири зразки із задовільною декоративністю (3 бали) і 
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20 зразків мали низьку декоративність (32 – 43 % проективного покриття) 

(рис 3.1). Серед зразків з високою декоративністю п’ять мали сизий колір 

пластинки листків і три – зелений.  

 

 

Рис. 3.1 Розподіл колекційних зразків багаторічних злакових трав за 

декоративністю, 2002–2004 рр. 

 

Стійкість до випадання є важливою ознакою при вирощуванні злакових 

трав, які використовуються для створення газонів, оскільки випадання 

призводить до зрідження газонів і втрати їх декоративності. (1 бал). У процесі 

досліджень за стійкістю до випадання виділили 18 зразків стійких до випадання 

(7 балів), вісім зразків із середнім випаданням – 5 балів, п’ять зразків із 

низькою стійкістю до випадання і п’ять зразків із дуже сильним випаданням. У 

процесі досліджень за стійкістю до випадання виділили 18 зразків стійких до 

випадання (7 балів), вісім зразків із середнім випаданням – 5 балів, п’ять зразків 

із низькою стійкістю до випадання і п’ять зразків із дуже сильним випаданням 

(рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Розподіл колекційних зразків багаторічних злакових трав за 

стійкістю до випадання, 2002–2004 рр. 

 

Оцінка стійкості до осипання має важливе значення, тому що сильне 

осипання призводить до втрат насіння, яке, в свою чергу, впливає на 

урожайність.  

Серед досліджуваних зразків злакових трав за стійкістю до осипання 

виділили три зразки костриці червоної з поодиноким осипанням (7 балів), 26 

зразків із частковим осипанням (5 балів) у костриці сизої, овечої, червоної, 

лучної; пажитниці багаторічної і багатоквіткової; стоколосу, тимофіївки, 

грястиці; два зразки із низькою стійкістю до осипання (3 бали) та п’ять зразків 

із дуже сильним осипанням (1 бал). (рис. 3.4). 

У процесі дослідження колекційних зразків було встановлено, що види 

костриці сизої, відібрані із природних популяцій мали сизий колір листків у 

поєднанні з високими показниками декоративності, стійкості до випадання та 

до осипання (5 балів). Серед колекційних зразків костриці овечої кращими були 

сорт Borvina сорт Bornito, які мали сизий і зелений колір листкової пластинки, 

декоративність, стійкість до випадання та до осипання 5 балів. 
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Рис. 3.4 Розподіл колекційних зразків багаторічних злакових трав за 

стійкістю до осипання, 2002–2004 рр. 

 

Колекційні зразки костриці червоної, які відібрані із природних доборів 

характеризувались сизим кольором листків, декоративністю 5 балів, стійкістю 

до випадання та до осипання 7 балів. Усі інші колекційні зразки видів костриць 

мали зелений колір листкової пластинки та мали нижчі показники за 

декоративністю, стійкістю до випадання та до осипання. 

У результаті вивчення колекційних зразків злакових трав інших видів 

було встановлено, що тонконіг лучний був найбільш декоративним (7 балів), 

мав сизий колір листків, але за показниками стійкості до випадання та до 

осипання мав найнижчі значення (1 бал). Всі інші види злакових трав мали 

зелений колір листкової пластинки та низькі показники декоративності, 

стійкості до випадання та до осипання, тому вони не підходили для створення 

газонів і надалі не були включені у процес досліджень. 

За результатами оцінки колекції виділили п’ять зразків трьох видів 

костриць: костриці червоної (один зразок), костриці сизої (один зразок) та 

костриці овечої (три зразки), які мали сизий колір різної інтенсивності у листків 
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та високі показники декоративності, стійкості до випадання та до осипання, для 

подальшого залучення до селекційного процесу. 

 

3.2 Характеристика колекційних зразків костриці червоної (Festuca 

rubra), сизої (Festuca glaucа) та овечої (Festuca ovina) за морфологічними 

ознаками 

 

Після оцінки вихідного матеріалу за показниками декоративності, 

стійкості до випадання, до осипання та за кольором листової пластинки 

виділили п’ять колекційних зразків костриці червоної, сизої та овечої: один 

колекційний зразок костриці червоної 49–03 (із природної популяції, селище 

Віта Почтова), костриці сизої 11–03 (природна популяція, заплава річки Дніпро) 

та три колекційні зразки костриці овечої 16–03 (добори із сорту Bornito), 17–03 

(добори із сорту Bornito) та 19–03 (добори із сорту Borvina). Наступним етапом 

було вивчення морфологічних ознак відібраних зразків та порівняння цих 

зразків із сортами костриць: костриця червона cорт Сирецька, костриця сиза 

сорт Seeigel, костриця овеча сорт Bornito.  

Порівняльна характеристика колекційного зразка 49–03 (добір із 

природньої популяції, селище Віта Почтова) та сорту костриці червоної 

Сирецька подана в таблиці 3.4. Колекційний зразок костриці червоної 49–03 

(добір із природньої популяції, селище Віта Почтова) порівняли із сортом 

Сирецька (стандарт). Встановили, що колекційний зразок 49–03 відрізнявся від 

стандарту за розміром листків – у стандарту 2 мм, у 49–03 – 3 мм; за висотою 

стебел – 70 см і 72 см відповідно; довжиною колосків – у стандарту 10 мм, у 

колекційного зразка – 15 мм. Колір волоті і стебел у костриці червоної сорту 

Сирецька – червоний, а у колекційного зразка 49–03 – сизий. Колір листкової 

пластинки у стандарту зелений, а у колекційного зразка 49–03 сизий. Листки 

сорту Сирецька мають язичок, а у зразка 49–03 – язичок відсутній, колоски 

сорту гладенькі (відсутність опушення), а у зразка 49–03 – колоски з 

опушенням. 
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Таблиця 3.4.  

Порівняльна характеристика костриці червоної (Festuca rubra) за 

морфологічними ознаками, 2004 р. 

Ознака Сирецька 

(стандарт) 

КЗ 49–03* 

Листки 

довжина, см 20 22 

ширина, мм 2  3  

форма напівзігнуті, 

шорстко–волосисті 

напівзігнуті, 

шорстко–

волосисті 

колір зелені сизі 

язичок голий, короткий відсутній 

Стебла 

висота, см 70  72  

колір червоний сизий 

піхви наявні наявні 

Волоть 

форма стиснута стиснута 

довжина, см 10  11  

колір червона сиза 

Колоски 

довжина, мм 10  15 

кількість квіток, 

шт 

4–6 4–6 

опушення відсутнє наявне 

Нижня квіткова 

луска 

остюк відсутній відсутній 

Зернівка вільна, волосиста 

Пагони позапіхвові 

Коріння не утворює дернин 

Примітка: КЗ 49–03* – колекційний зразок, добір із природньої популяції, 

селище Віта Почтова 

 

Для оцінки потенціалу колекційних зразків костриці червоної 

використовували статистичні характеристики висоти рослин, довжини волоті та 

довжини листків. За літературними даними, висота рослин костриці червоної 

становить 30–80 см [13, 103]. У наших дослідженнях вона варіювала від 58,0 до 
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80,0 см. Коефіцієнт варіації становить 11,1 %, це свідчить про те що ця ознака 

помірно мінлива. Ознаки довжина волоті та довжина листків становили 9,7 – 

11,1 см, 19,5 – 24,9 см (відповідно), з коефіцієнтом варіації 4,9 та 10,3 % і 

характеризувалися незначною мінливістю (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Статистичні параметри ознак висоти рослин, довжини волоті та довжини 

листків костриці червоної. 

Примітка: 
_

x * – середнє, min** – мінімальне значення, max***– 

максимальне значення, R**** – розмах варіювання (max– min). 

 

У процесі досліджень вивчали морфологічні особливості колекційного 

зразка костриці сизої 11–03 (добір із природної популяції, заплава річки 

Дніпро) та порівнювали їх із сортом Seeigel (стандарт). Колекційний зразок 11–

03 відрізнявся від стандарту за шириною та довжиною листків: у стандарту – 

0,8 мм і 10 см, у 11–03 – 1,2 мм і 12 см відповідно; довжиною волоті: у 

стандарту – 7 см, у 11–03 – 9 см та довжиною колосків – 7 мм (стандарт), 8 мм 

(11–03). Колекційний зразок мав біло–сизе гладке стебло (відсутність 

опушення) та остюк на нижній квітковій лусці, а у сорту Seeigel нижня квіткова 

луска не мала остюка і стебла були опушені, сизо–зелені. Колір листків у 

Статистичний 

параметр 

Висота 

рослин, см 

Довжина 

волоті, см 

Довжина 

листків, см 

Костриця червона  

_

x * 71.5 10,3 22,2 

min** 58,0 9,7 19,5 

max*** 80,0 11,0 24,9 

R**** 22,0 1,3 5,4 

V, % 11,1 4,9 10,3 
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колекційного зразка 11–03 біло–сизий, а сорт Seeigel (стандарт)мав зелене 

забарвлення листків (табл. 3.6).  

 

Таблиця 3.6.  

Порівняльна характеристика костриці сизої (Festuca glaucа) 

морфологічними ознаками, 2004 р. 

Ознака Seeigel (стандарт) КЗ 11–03* 

Листки 

довжина, см 10 12 

ширина, мм 0,8 1,2  

форма напівзігнуті, 

гладенькі 

напівзігнуті, 

гладенькі 

Листки 
колір зелені сизі 

язичок відсутній відсутній 

Стебла 

висота, см 35  40  

колір сизо–зелені біло–сизі 

піхви відсутні відсутні 

опушення наявне відсутнє 

Волоть 

форма стиснута стиснута 

довжина, см 7 9 

колір сизо–зелена біло–сиза 

Колоски 

довжина, мм 7  8  

кількість квіток, шт 4–6 4–6 

опушення відсутнє відсутнє 

Нижня 

квіткова луска 

довжина, мм 1,8 3,6 

остюк відсутній наявний 

опушення наявне наявне 

Пагони форма інтрапіхвові 

Коріння утворює дернину 

Зернівка 
вільна, спереду має жолоб, на спинці 

випукла 

Примітка: КЗ 11–03* – колекційний зразок, добір із природньої популяції, 

заплава річки Дніпро 

 

У процесі досліджень вивчали статистичні параметри ознак висоти 

рослин, довжини волоті, довжини листків костриці сизої ( табл. 3.7). Результати 

статистичного аналізу отриманих даних за висотою рослин, довжиною волоті, 

довжиною листків костриці сизої свідчать, що висота рослин і довжина листків 

помірно поліморфні ознаки з коефіцієнтом варіації 16,9 % – 17,3 % відповідно. 
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Довжина волоті становила у середньому 7,7 см та мала слабке варіювання 

(коефіцієнт варіації 7,9 %). 

 

Таблиця 3.7 

Статистичні параметри ознак висоти рослин, довжини волоті, довжини 

листків костриці сизої 

Примітка: 
_

x * – середнє, min** – мінімальне значення, max***– 

максимальне значення, R**** – розмах варіювання (max– min).  

 

Поряд із вивченням колекційних зразків костриці червоної і сизої 

досліджували морфологічні ознаки колекційних зразків костриці овечої та 

порівнювалися із сортом Bornito. Колекційні зразки костриці овечої 16–03, 17–

03, 19–03 відрізнялись від стандарту сорту Bornito за шириною листків: у 

стандарту – 0,5 мм , у колекційного зразка 16–03 – 0,7 мм, 17–03 – 0,8 мм, 19–03 

– 1 мм; за висотою стебел колекційні зразки мали різні показники: у сорту – 

50 см, у 16–03 – 57 см, 17–03 – 60 см, 19–03 – 59 см; колоски відрізнялись за 

довжиною та кількістю квіток: у сорту Bornito довжина колоска становила 

5 мм, кількість квіток 4 шт, у 16–03 – 8 мм і 4 квітки, 17–03 –7 мм і 4 квітки, 

19–03 – 9 мм і 6 квіток. За кольором листків, стебел та волоті колекційні зразки 

відрізнялись від сорту – зразок 16–03 мав світло–сизий колір волоті, стебел та 

листків; зразок 17–03 мав яскраво–сизий колір листків та сизі волоть і стебла, 

зразок 19–03 мав сизий колір листків, стебел та волоті. Разом з тим, колекційні 

зразки костриці овечої відрізнялись від сорту за наявністю язичка на листках та 

відсутністю остюка на нижній квітковій лусці (табл. 3.8). 

Статистичний 

параметр 

Висота 

рослин, см 

Довжина 

волоті, см 

Довжина 

листків, см 

Костриця сиза 
_

x * 37,4 7,7 12,1 

min** 26,0 7,0 9,7 

max*** 48,0 9,0 14,8 

R**** 22,0 2,0 5,1 

V, % 16,9 7,9 17,3 
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Таблиця 3.8  

Порівняльна характеристика костриці овечої (Festuca ovina) за 

морфологічними ознаками, 2004 р. 

Ознака Bornito 

(стандарт) 

КЗ 16–

03* 

КЗ 17–

03** 

КЗ 19–

03*** 

Листки 

довжина, см 15 18 17 18 

ширина, мм 0,5 0,7 0,8 1,0 

форма тонкі, 

звивисті 

шорсткі 

тонкі, 

звивисті 

шорсткі 

тонкі, 

звивисті 

шорсткі 

тонкі, 

звивисті 

шорсткі 

колір зелений світло–

сизий 

яскраво–

сизий 

сизий 

язичок відсутній наявний наявний наявний 

Стебла 

висота, см 50  57  60 59 

колір зелений сизий сизий сизий 

опушення відсутнє відсутнє відсутнє відсутнє 

Волоть 

форма пряма пряма пряма пряма 

довжина, см 6 8 5 7 

колір зелена світло–

сиза 

сиза сиза 

Колоски 

довжина, мм 5 8  7 9 

кількість 

квіток, шт 

4 4 4 6 

опушення відсутнє відсутнє відсутнє відсутнє 

Нижня 

квіткова 

луска 

довжина, мм 3,5 4 3 3 

остюк наявний відсутній відсутній відсутній 

опушення наявне відсутнє відсутнє відсутнє 

Пагони форма позапіхвові 

Коріння не утворює дернину 

Зернівка вільна, спереду має жолоб, на спинці випукла 

Примітка: КЗ 16–03*, КЗ 17–03** – колекційні зразки, добори із сорту 

Bornito, КЗ 19–03***– колекційний зразок, добори із сорту Borvina 

 

Статистичні параметри ознак висоти рослин, довжини волоті та довжини 

листків костриці овечої наведені в таблиці 3.9. З літературних джерел відомо, 

що висота рослин костриці овечої становить від 30 до 60 см [4, 58]. Під час 

оцінки колекційних зразків костриці овечої встановлено, що висота 

колекційних зразків костриці овечої в середньому становила: у КЗ 16–03 – 

57,1 см, КЗ 17–03 – 60,3 см, КЗ 19–03 – 59,1 см, з відповідними коефіцієнтами 

варіації 13,1 %, 12,3 %, 13,7 %, що вказує на помірну мінливість цієї ознаки.  
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Таблиця 3.9 

Статистичні параметри ознак висоти рослин, довжини волоті та довжини 

листків костриці овечої 

Статистичний 

параметр 

Висота 

рослин, см 

Довжина 

волоті, см 

Довжина 

листків, см 

1 2 3 4 

КЗ 16–03 (добори із сорту Bornito) 

_

x * 57,1 8,2 17,7 

min** 36,0 6,9 15,1 

max*** 62,0 9,2 19,8 

R**** 26,0 2,3 4,7 

V, % 13,1 12,3 9,3 

КЗ 17–03(добори із сорту Bornito) 

_

x * 60,3 6,6 17,3 

1 2 3 4 

min** 39,0 5,1 14,9 

max*** 62,5 8,1 19,3 

R**** 23,5 3,0 4,4 

V, % 12,3 17,7 9,5 

КЗ 19–03 (добори із сорту Borvina) 

_

x * 59,1 6,9 17,5 

min** 36,0 5,4 15,3 

max*** 62,4 6,9 19,6 

R**** 26,4 1,5 4,3 

V, % 13,7 12,5 10,4 

Примітка: 
_

x * – середнє, min** – мінімальне значення, max*** – 

максимальне значення, R**** – розмах варіювання (max– min), КЗ***** – 

колекційний зразок. 

 

Довжина волоті знаходилась у межах 8,2 см, 6,6 см, 6,9 см з відповідним 

коефіцієнтом варіації 12,3 %, 17,7 %, 12,5 % і була помірно поліморфною. 
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Довжина листків становила 17,7 см 17,3 см 17,5 см і характеризувалася 

незначною мінливістю (V = 9,3 %, 9,5 %, 10,4 %). 

 

Висновки до розділу 3. 

 

1. Виділено п’ять колекційних зразків серед видів костриці червоної, 

сизої та овечої, які мали листкові пластинки, волоть та стебла сизого кольору 

різної інтенсивності. 

2. Виявлено, що відібрані зразки за морфологічними ознаками 

відрізняються від сортів стандартів за забарвленням листкової пластинки: у 

костриці червоної колекційний зразок 49–03, сизої колекційний зразок 11–03, 

овечої колекційний зразок 19–03 – сизе, у костриці овечої колекційний зразок 

16–03– світло–сизе і у костриці овечої колекційний зразок 17–03 – яскраво–сизе 

забарвлення, тоді як у сортів відповідних видів – зелене. 

3. Встановлено, що листки сорту Сирецька мають язичок, а у зразка 

костриці червоної 49–03 – він відсутній, колоски сорту гладенькі (відсутність 

опушення), а у зразка 49–03 – колоски з опушенням.  

4. Досліджено, що у сорту Seeigel костриці сизої нижня квіткова луска 

не мала остюка і стебла були опушені, а у зразка 11–03 нижня квіткова луска з 

остюком і гладенькі стебла (відсутність опушення). 

5. Виявлено, що колекційні зразки костриці овечої 16–03, 17–03 і 19–

03 відрізнялись від сорту Bornito за наявністю язичка на листі та відсутністю 

остюка на нижній квітковій лусці  

6. Встановлено, що ознаки висоти рослин, довжини волоті у 

колекційних зразків костриці червоної, сизої і овечої мають помірну мінливість, 

а довжина листків характеризується слабкою мінливістю. 
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Основні результати розділу висвітлені у праці: 

Бобер А. Ф., Остапець Т. А. Характеристика мутантних форм і вихідних 

видів костриць за морфологічними ознаками. Збірник наукових праць ННЦ «ІЗ 

УААН». К. : 2008. вип. 2. С. 123–125. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ КОЛЬОРУ ЛИСТКОВОЇ 

ПЛАСТИНКИ У ВИДІВ КОСТРИЦІ ЧЕРВОНОЇ, СИЗОЇ ТА ОВЕЧОЇ ТА 

ПРОЯВ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК У ВИДІЛЕНИХ ЗРАЗКІВ 

 

Значення характеру успадкування окремої кількісної ознаки, ступеню 

впливу генотипу і факторів середовища на їх мінливість має важливе значення 

у практичній селекції. У сучасних умовах для підвищення врожайності 

багаторічних злакових трав поряд зі створенням нових сортів велике значення 

має використання ефекту гетерозису. Цьому сприяють ряд характерних 

особливостей – висока генетична різноманітність, низька самосумісність, 

вітрозапилення, багаторічність [65].  

Генетичний аналіз – це вивчення характеру мінливості ознак у схемі 

батьки – потомство, які дають можливість на основі результатів вивчення 

оцінити характер успадкування, ефект гетерозису і генетичну цінність вихідних 

форм у гетерозисній селекції [38]. З літературних джерел відомо, що у багатьох 

видів злакових забарвлення листкової пластинки успадковується через 

цитоплазму [169, 214]. Для встановлення факту неядерного успадкування будь–

якої ознаки необхідно провести реципрокні схрещування, які допоможуть 

виявити різницю передачі ознаки в залежності від того, який компонент 

схрещувань буде використаний як материнська форма.  

 

4.1 Характер успадкування кольору листкової пластинки у зразків 

костриці червоної, сизої і овечої 

 

З метою вивчення особливостей успадкування кольору листової пластинки 

у костриці червоної, сизої та овечої проведена серія схрещувань відібраних 

колекційних зразків костриці червоної, сизої і овечої із сизим забарвленням 

листкової пластинки із сортами, які мали зелене забарвлення листків: сорт 

Сирецька костриці червоної, сорт Seeigel костриці сизої, сорт Bornito костриці 
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овечої. При цьому проводили реципрокні схрещування. Під час гібридизації на 

кожній рослині запилювали 5060 квіток. Встановлено, що ефективність 

схрещування і, відповідно, відсоток їх зав’язування в польових умовах залежав 

від генотипу схрещуваних видів, погодних умов під час кастрації і проведення 

штучного запилення та співпадіння строків цвітіння (табл. 4.1). Найвищий 

показник зав’язування гібридних насінин (87,5 %) відмітили у гібридній 

комбінації Сирецька / КЗ 49–03 та КЗ 49–03 / Сирецька (85,7 %), це пояснюється 

тим, що батьківські форми костриці червоної легко схрещуються між собою. 

Високий рівень зав’язування мали також гібридні комбінації костриці овечої КЗ 

16–03 / Bornito, КЗ 17–03 / Bornito, КЗ 19–03 / Bornito, Bornito / КЗ 16–03, Bornito 

/ КЗ 17–03 і Bornito / КЗ 19–03 від 58,9 % до 76,7 %, що свідчить про добру 

сумісність у батьківських форм костриці овечої.  

 

Таблиця 4.1 

Батьківські компоненти схрещувань костриці червоної, сизої і овечої та 

показник зав’язування гібридних зерен, 2004 р. 

Материнська 

форма 

Батьківська 

форма 

Отримано 

насінин, шт. 
Зав’язування, % 

КЗ 49–03* Сирецька 48 85,7 

Сирецька КЗ 49–03 49 87,5 

КЗ 11–03** ♂ Seeigel 22 39,2 

♂ Seeigel КЗ 11–03 21 37,5 

КЗ 16–03*** Bornito 36 64,2 

Bornito КЗ 17–03 34 60,7 

КЗ 17–03**** Bornito 43 76,7 

Bornito КЗ 16–03 36 64,2 

КЗ 19–03***** Bornito 35 62,6 

Bornito КЗ 19–03 33 58,9 

Примітка: КЗ 49–03* – колекційний зразок, добір із природньої популяції, 

селище Віта Почтова; КЗ 11–03**  – колекційний зразок, добір із природньої 

популяції, заплава річки Дніпро; КЗ 16–03***, КЗ 17–03****  – колекційні 

зразки, добори із сорту Bornito, КЗ 19–03***** – колекційний зразок, добори із 

сорту Borvina 

 

Середні показники зав’язування насіння були у гібридних комбінацій костриці 

сизої КЗ 11–03 / Seeigel та Seeigel / КЗ 11–03 (37,5 %, 39,2 %). Загалом всі 
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досліджувані види костриць легко схрещувались між собою і мали високий 

(більше 50 %) та середній (25–50 %) рівень зав’язування насіння. 

У процесі досліджень встановили, що сорт костриці червоної Сирецька мав 

зелене забарвлення листкової пластинки, листки з язичоком (домінантна ознака), 

а опушення колосків – слабо виражене (рецесив). Колекційний зразок 49–03 

(добори із прирордної популяції, селище Віта Почтова) цього виду 

характеризувався домінантною ознакою опушенням колосків і рецесивною – 

відсутнім язичком у листка, а також мав сизе забарвлення листків. 

При схрещуванні костриці червоної КЗ 49–03 / Сирецька, гібриди 

відзначались сизим забарвленням листків, колоски були опушені, листя з добре 

вираженим язичком, тобто гібриди успадковували домінантну ознаку «наявність 

язичка у листка», за якою характеризувалась батьківська форма сорт Сирецька 

(табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Успадкування кольору листкової пластинки у F1 за участі колекційного 

зразка 49–03 костриці червоної, 2004 р. 

Батьківський 

компонент, комбінація 

схрещування 

Забарвлення 

листків 

Морфологічні ознаки 

Опушення 

колосків 
Язичок у листків 

49-03* сизе + – 

Сирецька зелене – + 

♀ 49-03 / ♂ Сирецька сизе + + 

♀ Сирецька / ♂ 49-03 зелене + + 

Примітка: КЗ 49–03* – колекційний зразок, добір із природньої популяції, 

селище Віта Почтова 

 

Гібриди першого покоління, отримані від зворотних схрещувань, мали опушені 

колоски та листки зеленого кольору. Отже, гібриди успадкували домінантну 

ознаку опушення від батьківського компонента КЗ 49–03, а забарвлення листків 

– від сорту Сирецька (материнська форма). Отримані результати свідчать про 
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те, що гібриди, в яких материнською формою був КЗ 49–03, характеризувались 

сизим забарвленням листків, а коли материнським компонентом був сорт 

Сирецька із зеленим забарвленням листків – зеленим, що свідчить про 

успадкування кольору листкової пластинки від материнської форми. 

Колекційний зразок 11–03 костриці сизої (добір із природної популяції, 

заплава річки Дніпро) відзначався біло–сизим кольором листків, з остюком на 

нижній квітковій лусці (домінантна ознака) та не опушеним стеблом (рецесив). 

Для сорту Seeigel характерною була домінантна ознака «опушення стебла» та 

рецесивна – відсутність остюка на нижній квітковій лусці з зеленим 

забарвленням листків. За схрещування костриці сизої КЗ 11–03 / Seeigel, 

гібриди мали біло–сизе забарвлення листків, опушені стебла і остюк на нижній 

квітковій лусці. Таким чином, гібриди успадковували домінантну ознаку 

«опушення стебла», притаманну сорту Seeigel – батьківська форма (табл. 4.3).  

 

Таблиця 4.3 

Успадкування кольору листкової пластинки у F1 за участі 

колекційного зразка 11–03 костриці сизої, 2004 р. 

Батьківський 

компонент, 

комбінація 

схрещування 

Забарвлення 

листків 

Морфологічні ознаки 

Остюк нижньої  

квіткової луски 

Опушення 

стебла 

11–03* біло-сизе + – 

Seeigel зелене – + 

♀ 11–03/ ♂ Seeigel біло-сизе + + 

♀ Seeigel / ♂ 11–03 зелене + + 

Примітка: КЗ 11–03* – колекційний зразок, добір із природньої популяції, 

заплава річки Дніпро 

 

При зворотних схрещуваннях Seeigel / КЗ 11–03 гібриди першого 

покоління, мали остюк на нижній квітковій лусці, опушене стебло та зелений 

колір листків, тобто для гібридів характерною була домінантна ознака 
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«наявність остюка» від батьківського компонента КЗ 11–03. Разом з тим, 

гібриди, в яких материнською формою був КЗ 11–03, успадковували біло–сизе 

забарвлення листків, а коли материнським компонентом був сорт Seeigel із 

зеленими листками – зелене, що свідчить про цитоплазматичне успадкування 

цієї ознаки. 

У колекційних зразків костриці овечої рослини мали сизий колір листків 

різної інтенсивності (від світло–сизого до яскраво–сизого), язичок у листків 

(домінантна ознака) та нижні квіткові луски не мали остюка (рецесивна ознака). 

У сорту костриці овечої Bornito був наявний остюк на нижній квітковій лусці та 

відсутній язичок на листках, листки мали зелене забарвлення (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 

Успадкування кольору листкової пластинки у F1 за участі колекційних 

зразків 16–03, 17–03, 19–03, костриці овечої, 2004 р. 

Батьківський 

компонент, 

комбінація 

схрещування 

Забарвлення листків 

Морфологічні ознаки 

Остюк нижньої  

квіткової луски 
Язичок у листка 

16-03* світло–сизе – + 

17-03** яскраво–сизе – + 

19-03*** сизе – + 

Bornito зелене + – 

♀ 16-03/ ♂ Bornito світло–сизе + + 

♀ 17-03/ ♂ Bornito яскраво–сизе + + 

♀ 19-03/ ♂ Bornito сизе + + 

♀ Bornito / ♂ 16-03 зелене + + 

♀ Bornito / ♂ 17-03 зелене + + 

♀ Bornito / ♂ 19-03 зелене + + 

Примітка: КЗ 16–03*, КЗ 17–03** – колекційні зразки, добори із сорту 

Bornito, КЗ 19–03***– колекційний зразок, добори із сорту Borvina 
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У результаті схрещування колекційних зразків костриці овечої 16–03 / 

Bornito, 17–03 / Bornito та 19–03 / Bornito гібриди відзначались світло–сизим, 

яскраво–сизим або сизим забарвлення листків, з вираженим остюком на нижній 

квітковій лусці та язичком у листків. Це свідчить про те, що гібриди 

успадковували домінантну ознаку «наявність остюка», притаманну сорту 

Bornito (батьківська форма). При зворотних схрещуваннях гібриди першого 

покоління успадковували помітний язичок на листках та зелений колір листків, 

тобто гібриди гібриди успадковували домінантну ознаку наявність язичка від 

батьківських компонентів КЗ 16–03, КЗ 17–03 та КЗ 19–03. Для гібридів, в яких 

материнськими формами слугували КЗ 16–03, КЗ 17–03 та КЗ 19–03 

характерним було сизе забарвлення листків різної інтенсивності, а коли 

материнським компонентом був сорт Bornito із зеленими листками – зелене, що 

свідчить про цитоплазматичне успадкування цієї ознаки.  

Отже, при вивченні особливостей успадкування кольору листової 

пластинки у костриці червоної, сизої та овечої було встановлено, що всі гібриди 

першого покоління успадковували домінантну ознаку від батьківського 

компонента, лише забарвлення пластинки листка залежало від материнської 

форми і мало цитоплазматичну природу.  

 

4.2 Характер успадкування і рівень гетерозису основних цінних 

господарських ознак гібридів F1 костриці червоної, сизої і овечої 

 

У селекційно-генетичних дослідах значну увагу приділяють вивченню 

ступеня і характеру прояву гетерозису у гібридів першого покоління. При 

цьому визначають характер успадкування відповідної кількісної ознаки за 

ступенем фенотипового домінування (hp). Ступінь домінування характеризує 

фенотиповий прояв одного або декількох домінантних генів, які обумовлюють 

дану кількісну ознаку і показує в скільки разів величина ознаки у рослин F1 

перевищує середнє його значення у рослин батьківських форм [188]. 
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Проведені дослідження характеру успадкування основних селектованих 

ознак у гібридів костриці червоної, сизої і овечої першого покоління 

підтвердили різний характер успадкування цінних господарських ознак за 

елементами продуктивності (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5 

Коефіцієнти ступеню фенотипового домінування (hp) при успадкуванні 

елементів продуктивності у F1 костриці червоної і сизої (2005 р.) 

Ознака ♀ ♂ F1 
 

Г
ет

ер
о
зи

с 

іс
ти

н
н

и
й

 H
b
t 

Г
ет

ер
о
зи

сн
и

й
 

ін
д

ек
с 

hр* 
Тип 

успадкування 

F1 КЗ 49-03**** / Сирецька (костриця червона) 

Кількість генеративних 

пагонів на рослині, шт 
101,50 102,00 125,25 23,10 18,76 94,00 НД** 

Кількість насінин у волоті, 

шт 
75,63 123,00 125,25 26,12 20,71 1,09 НД 

Маса насіння з волоті, шт 0,12 0,16 0,25 79,84 44,39 4,91 НД 

Маса насіння з рослини, г 12,21 16,70 31,30 116,57 53,83 7,50 НД 

Маса 1000 насінин, г 1,55 1,30 1,50 5,26 5,00 0,60 ЧПД*** 

F1 КЗ 11–03***** / Seeigel (костриця сиза) 

Кількість генеративних 

пагонів на рослині, шт 
68,32 101,00 123,50 45,88 31,45 2,38 НД 

Кількість насінин у волоті, 

шт 
72,73 50,00 74,50 21,41 17,63 1,16 НД 

Маса насіння з волоті, шт 0,03 0,02 0,04 37,73 27,39 1,45 НД 

Маса насіння з рослини, г 2,46 2,00 4,60 106,34 51,54 10,34 НД 

Маса 1000 насінин, г 0,50 0,40 0,50 11,68 10,45 1,10 НД 

Примітки: hр* – ступінь домінування, НД** – гетерозис (позитивне 

наддомінування), ЧПД*** – часткове позитивне домінування; КЗ 49–03**** – 

колекційний зразок, добір із природньої популяції, селище Віта Почтова; 

КЗ  11–03***** – колекційний зразок, добір із природньої популяції, заплава 

річки Дніпро. 

 

Кращим за ознакою «кількість генеративних пагонів на рослині» в F1 

визначено гібрид костриці червоної КЗ 49-03 / Сирецька з гетерозисом, так як 

hp = 94,0, рівень якого до кращого середнього значення між батьками становив 

23,10 %. Індекс гетерозису – 18,76 % відповідно. Гібриди КЗ 11–03 / Seeigel 
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костриці сизої за ознакою «кількість генеративних пагонів на рослині» 

перевищував середнє значення між батьками на 45,88 % з позитивним 

наддомінуванням hр = 92,38 відповідно. Індекс гетерозису становив 31,45 %. За 

ознаками «кількість насінин у волоті», «маса насіння з волоті» і «маса насіння з 

рослини» у гібридів першого покоління костриці червоної КЗ 49-03 / Сирецька 

та костриці сизої КЗ 11–03 / Seeigel встановили позитивне наддомінування з hр 

від 1,09 до 7,50 та індекс гетерозису від 17,63 % до 53,83 %. При успадкуванні 

ознаки «маса 1000 насінин» зафіксовано часткове позитивне домінування у 

гібридів костриці червоної КЗ 49-03 / Сирецька з hр 0,60 та перевищенням 

середнього значення між батьками на 5,26 % і індексом гетерозису 116,57 %. За 

цією ж ознакою у гібридів костриці сизої КЗ 11–03 / Seeigel виявлено гетерозис 

(hр = 1,1), з перевищенням середнього значення між батьками на 11,68 % та 

індексом гетерозису 10,45 %. 

У гібридів костриці овечої КЗ 16–03 / Bornito, КЗ 17–03 / Bornito, КЗ 19–

03 / Bornito за ознаками «кількість генеративних пагонів на рослині», «кількість 

насінин у волоті» і «маса насіння з рослини» виявлено позитивне 

наддомінування за ознакою «кількість генеративних пагонів на рослині», 

гібриди костриці овечої перевищували середнє значення між батьками на 

42,79 % (КЗ 16–03 / Bornito), 44,48 % (КЗ 17–03 / Bornito), 68,73 % (КЗ 19–03 / 

Bornito) з hр – 1,41, 1,35, 1,10 та гетерозисним індексом 29,97 %, 30,79 %, 

40,73 % відповідно. При успадкуванні ознаки «маса насіння з волоті» виявлено, 

що гібриди костриці овечої КЗ 16–03 / Bornito, КЗ 17–03 / Bornito мали 

гетерозис (hр = 3,28, 7,68), перевищували середнє значення між батьками на 

40,02 % і 36,44 % за цією ознакою, індекс гетерозису становив 28,58 % – 

26,71 % відповідно. У гібрида костриці овечої КЗ 19–03 / Bornito за ознаками 

«маса насіння з волоті» і «маса 1000 насінин» визначили часткове від’ємне 

успадкування із ступенем фенотипового домінування hр = –0,65, –0,79 та 

зменшення маси 1000 насінин по відношенню до середнього значення між 

батьками на 24,45 % і 35,03 % (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.6 

Коефіцієнти ступеню фенотипового домінування (hp) при успадкуванні 

елементів продуктивності у F1 костриці червоної і сизої (2005 р.) 

Ознака ♀ ♂ F1 
 

Г
ет

ер
о
зи

с 

іс
ти

н
н

и
й

 H
b
t 

Г
ет

ер
о
зи

сн
и

й
 

ін
д

ек
с 

hр* 

Тип 

успадкува 

ння 

F1 КЗ 16–03***** / Bornito (костриця овеча) 

Кількість генеративних 

пагонів на рослині, шт 
159,73 299,00 327,50 42,79 29,97 1,41 НД** 

Кількість насінин у 

волоті, шт 
56,73 62,00 69,50 17,08 14,58 3,84 НД 

Маса насіння з волоті, 

шт 
0,05 0,04 0,06 40,02 28,58 3,28 НД 

Маса насіння з 

рослини, г 
7,79 11,10 19,35 104,90 51,20 5,98 НД 

Маса 1000 насінин, г 0,86 0,60 0,85 16,15 13,90 0,90 ЧПД*** 

F1 КЗ 17–03****** / Bornito (костриця овеча) 

Кількість генеративних 

пагонів на рослині, шт 
150,88 299,00 325,00 44,48 30,79 1,35 НД 

Кількість насінин у 

волоті, шт 
51,81 62,00 66,50 16,86 14,43 1,88 НД 

Маса насіння з волоті, 

шт 
0,04 0,04 0,05 36,44 26,71 7,68 НД 

Маса насіння з 

рослини, г 
6,00 11,10 17,30 102,29 50,57 3,43 НД 

Маса 1000 насінин, г 0,79 0,60 0,80 14,80 12,89 1,06 НД 

F1 КЗ 19–03******* / Bornito (костриця овеча) 

Кількість генеративних 

пагонів на рослині, шт 
69,65 299,00 311,00 68,73 40,73 1,10 НД 

Кількість насінин у 

волоті, шт 
52,48 62,00 64,00 11,81 10,56 1,42 НД 

Маса насіння з волоті, 

шт 
0,08 0,04 0,05 -24,45 -32,37 -0,65 ЧВУ**** 

Маса насіння з 

рослини, г 
5,91 11,10 14,00 64,59 39,24 2,12 НД 

Маса 1000 насінин, г 1,55 0,60 0,70 -35,03 -53,92 -0,79 ЧВУ 

Примітки: hр* – ступінь домінування, НД** – гетерозис (позитивне 

наддомінування), ЧПД*** – часткове позитивне домінування, ЧВУ**** – 

часткове від’ємне успадкування; КЗ 16–03*****, КЗ 17–03****** – колекційні 

зразки, добори із сорту Bornito, КЗ 19–03*******– колекційний зразок, добори 

із сорту Borvina 
 

Індекс гетерозису становив – 32,37 % і –53,92 % відповідно. При 

успадкуванні ознаки «маса 1000 насінин» у F1 костриці овечої КЗ 16–03 / 
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Bornito зафіксовано часткове позитивне домінування так як hp = 0,90, рівень 

якого до середнього значення між батьками становив 16,15 %, індекс 

гетерозису – 13,19 %. Кращим за ознакою «маса 1000 насінин» був гібрид 

костриці КЗ 17–03 / Bornito з гетерозисом, так як hp = 1,06, рівень якого до 

середнього між батьками 14,8 %. Індекс гетерозису становив 12,89 % 

відповідно. 

У процесі досліджень встановлено суттєвий гетерозисний ефект в усіх 

комбінаціях схрещувань. Ступінь домінування та ефект гетерозису за ознаками 

продуктивності в F1, костриці червоної, сизої і овечої досягаються за рахунок 

генотипового різноманіття вихідного матеріалу для компонентів схрещування, 

а також є результатом взаємодії генотипу з умовами зовнішнього середовища.  

 

4.3 Оцінка гібридних популяцій костриці червоної, сизої і овечої за 

елементами насіннєвої продуктивності 

 

Створення сортів з високою продуктивністю є одним з головних 

пріоритетів у селекції багаторічних злакових трав. Ознака «насіннєва 

продуктивність» є досить складною і визначається елементами структури 

врожайності, зокрема кількістю генеративних пагонів, кількістю та масою 

насіння з волоті, масою насіння з рослини і масою 1000 насінин. У зв’язку з 

цим актуальним є вивчення реакції селекційного матеріалу на окремі елементи 

структури врожайності.  

В процесі вивчення гібридного матеріалу були сформовані популяції 

костриці червоної, сизої та овечої, які досліджували за насіннєвою 

продуктивністю та структурою врожайності (табл. 4.7). Під час досліджень 

вивчали структуру урожайності чотирьох кращих селекційних зразків костриці 

червоної, виділених із гібридної популяції КЗ 49-03 / Сирецька, які мали високі 

показники по всім досліджуваним ознакам. Урожайність насіння в середньому 

за три роки складала 2,86–3,01 г/м2. Всі популяції перевищували стандарт на 

0,10–0,25 г/м2. Аналіз структури вказав, що всі показники тісно пов’язані між 
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собою та залежать від урожайності. Дані таблиці свідчать, що кількість 

генеративних пагонів селекційних зразків костриці червоної складала 119–

134 шт., кількість насінин у волоті – 157–171 шт., маса насіння з волоті 0,22–

0,29 г, що на 0,06–0,13 г вище від стандарту, маса насіння з рослини становила 

26,2–39,5 г, маса 1000 насінин 1,4–1,7 г  

 

Таблиця 4.7. 

Показники насіннєвої продуктивності зразків костриці червоної (2006–

2008 рр.) 

Сорт, 

селекційний 

номер 
 

Кількість, шт 
Маса, насіння з:, 

г 

Маса 

1000 

насінин, 

г 

Урожайність 

насіння 

генератив- 

них пагонів 

насінин 

у волоті 
волоті рослини г/м2 

± до 

St 

Сирецька – 

стандарт 
102 123 0,16 16,7 1,3 2,76 – 

27 119 157 0,22 26,2 1,4 2,89 +,0,13 

29 127 167 0,25 31,7 1,5 3,01 +0,25 

31 134 171 0,29 39,5 1,7 2,98 +0,22 

48* 121 164 0,23 27,8 1,4 2,86 +0,10 

НІР05 11,93 19,36 0,05 8,31 0,15 0,10  

Примітка: 27, 29, 31, 48* – селекційні зразки, виділені із гібридної 

популяції КЗ 49–03 / Сирецька 

 

Кращим був селекційний зразок 31 (гібридна популяція КЗ 49-03 / 

Сирецька), який мав найбільшу кількість насінин у волоті – 171 шт., найбільшу 

масу насіння з волоті та з рослини – 0,29 та 39,5 г відповідно. У зразку 29 

(гібридна популяція КЗ 49-03 / Сирецька), утворилось 127 генеративних пагонів 

на рослині, що на 25 більше від стандарту Сирецька; 167 насінин у волоті, 

поряд з вищою масою насіння з рослини та масою 1000 насінин у порівнянні зі 

стандартом. 
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У гібридній популяції костриці сизої КЗ 11–03 / Seeigel виділили чотири 

селекційні зразки із сизим забарвленням листкової пластинки та оцінили за 

елементами структури врожайності та насіннєвої продуктивності. Кращим 

серед виділених селекційних зразків костриці сизої визначили добір із 

гібридної популяції КЗ 11–03 / Seeigel (17) з масою насіння з волоті і рослини – 

0,040 і 5,2 г відповідно, 132 генеративними пагонами і 80 насінинами у волоті, 

що на 31 і 30 штук більше стандарту. Слід відмітити, що зразок 11 (добір із 

гібридної популяції КЗ 11–03 / Seeigel) мав меншу кількість генеративних 

пагонів на рослині (128 шт.), але таку ж кількість насінин у волоті (80 шт.) як у 

зразка 17 (табл. 4.8) 

 

Таблиця 4.8. 

Показники насіннєвої продуктивності зразків костриці сизої (2006–

2008 рр.) 

Сорт, 

селекційний 

номер 
 

Кількість, шт 
Маса, насіння з:, 

г 

Маса 

1000 

насінин, 

г 

Урожайність 

насіння 

генератив- 

них пагонів 

насінин 

у волоті 
волоті рослини г/м2 

± до 

St 

Seeigel – 

стандарт 
101 50 0,020 2,0 0,4 1,67 – 

4 119 74 0,037 4,4 0,5 1,81 +0,14 

17 132 80 0,040 5,2 0,5 1,93 +0,26 

9 115 64 0,032 3,7 0,5 1,83 +0,16 

11* 128 80 0,040 5,1 0,5 1,95 +0,28 

НІР05 12,14 12,76 0,01 1,31 0,04 0,11  

Примітка: 4, 17, 9, 11* – селекційні зразки, виділені із гібридної популяції 

КЗ 11–03 / Seeigel 

 

У цілому ці два сортозразки показали високі показники по досліджуваним 

ознакам структури у порівнянні зі стандартом. 
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У виду костриці овечої досліджували показники насіннєвої 

продуктивності п’яти селекційних зразків, виділених із гібридних популяцій 

КЗ 16–03 / Bornito,  КЗ 17–03 / Bornito, КЗ 19–03 / Bornito (табл. 4.9). 

 

Таблиця 4.9. 

Показники насіннєвої продуктивності зразків костриці овечої (2006–

2008 рр.) 

Сорт, 

селекційний 

номер 
 

Кількість, шт 
Маса, насіння з:, 

г 

Маса 

1000 

насінин, 

г 

Урожайність 

насіння 

генератив- 

них пагонів 

насінин 

з волоті 
волоті рослини г/м2 

± до 

St 

Bornito – 

стандарт 
299 62 0,037 11,1 0,6 1,96 – 

49* 326 68 0,054 17,6 0,8 2,33 +0,37 

51* 329 71 0,064 21,1 0,9 2,31 +0,35 

  52** 318 69 0,048 15,3 0,7 2,24 +0,28 

  54** 332 64 0,058 19,3 0,9 2,35 +0,39 

    68*** 311 64 0,045 14 0,7 2,21 +0,25 

НІР05 12,51 3,50 0,01 3,66 0,12 0,14  

Примітка: 49, 51*  селекційні зразки, добір із гібридної популяції КЗ 16–

03 / Bornito; 52, 54**  селекційні зразки, добір із гібридної популяції КЗ 17–03 / 

Bornito; 68***  селекційних зразок, добір із гібридної популяції КЗ 19–03 / 

Bornito 

 

Урожайність насіння цих зразків у середньому за три роки становила 

2,21–2,35 г/м2. За основними показниками кращими визначені зразки 49, 51 – 

(добір гібридна популяція КЗ 16–03 / Bornito) і 54 (добір КЗ 17–03 / Bornito). У 

зразків 49 та 51 нараховано 326 та 329 генеративних пагонів, відповідно, та 68 і 

71 насінин у волоті. Разом з тим селекційний зразок 51 мав найбільшу масу 

насіння з волоті та рослини (0,064 і 21,1 г) та масу 1000 насінин (0,9 г). У 

колекційного зразка 54 при найбільшій кількості генеративних пагонів 
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(332 шт.) утворилась менша кількість насінин у волоті (64 шт.) поряд з меншою 

масою насіння з волоті та рослини – 0,058 і 19,3 г, відповідно. 

Кращими серед вивчених за показниками насіннєвої продуктивності були 

селекційні зразки костриці червоної 29 і 31 (добір із гібридної популяції КЗ 49–

03 / Сирецька) з урожайністю 3,01 г/м2, 2,98 г/м2, які перевищували стандарт на 

0,25 г, 0,22 г. У костриці сизої 11 та 17 (добір із гібридної популяції КЗ 11–03 / 

Seeigel) урожайність варіювала від 1,95 г/м2 до 1,81 г/м2, відповідно. Зразки 49, 

51 (добір із гібридної популяції КЗ 16–03 / Bornito) за показниками урожайності 

перевищували стандарт на 0,37 г і 0,35 г, відповідно; а зразок 54 (добір із 

гібридної популяції КЗ 17–03 / Bornito) на – 0,39 г. 

Поряд з вивченням насіннєвої продуктивності, гібридні популяції 

костриці червоної, сизої та овечої перевіряли на здатність до самозапилення для 

закріплення ознак та досягнегнення вирівняності створених гібридів.  

Із метою визначення залежності між урожайністю та основними цінними 

господарськими ознаками видів костриць проводили кореляційний аналіз. За 

допомогою кореляційного аналізу можна встановити рівень залежності та 

тісноту зв’язку між досліджуваними ознаками, що допомагає покращити 

процес добору та оцінку вихідного матеріалу на початкових етапах 

селекційного процесу. 

Оцінюючи кореляційні зв’язки костриці червоної, встановлено середній 

рівень залежності між насіннєвою продуктивністю та іншими досліджуваними 

ознаками (r = 0,381). Так тісна позитивна кореляція визначена між кількістю 

генеративних пагонів та масою насіння з рослини (r = 0,731), кількістю насінин 

у волоті та масою насіння з волоті (r = 0,939), середня негативна між кількістю 

генеративних пагонів та масою насіння з волоті (r = −0,429) і кількістю насінин 

у волоті (r = −0,424), а також між масою 1000 насінин, та кількістю насінин у 

волоті (r = −0,363) (табл. 4.10). 
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Таблиця 4.10 

Коефіцієнт кореляції у костриці червоної за елементами структури 

врожайності 

Ознака 1 2 3 4 5 

1 
Кількість генеративних 

пагонів, шт 
1     

2 Маса насіння з рослини, г 0,731 1    

3 Маса насіння з волоті, г −0,429 0,195 1   

4 Маса 1000 насінин, г 0,048 0,155 −0,052 1  

5 Кількість насінин у волоті, шт –0,424 0,102 0,939 −0,363 1 

 

У костриці сизої встановлено середній зв’язок між ознаками і тісна 

позитивна кореляція між кількістю генеративних пагонів та масою насіння з 

рослини і масою насіння з волоті (r = 0,985 і 0,802), відповідно; між масою 

насіння з волоті і масою насіння з рослини (r = 0,883). Між кількістю насінин у 

волоті і масою 1000 насінин прослідковується тісна негативна кореляція (r = 

−0,825), що свідчить про обернену залежність між цими ознаками (табл. 4.11).  

 

Таблиця 4.11 

Коефіцієнт кореляції костриці сизої за елементами структури врожайності 

Ознака 1 2 3 4 5 

1 Кількість генеративних 

пагонів, шт 1         

2 Маса  насіння з рослини, г 0,985 1       

3 Маса насіння з волоті, г 0,802 0,883 1     

4 Маса 1000 насінин, г –0,137 –0,176 –0,175 1   

5 Кількість насінин у волоті, шт 0,541 0,615 0,646 –0,825 1 

 

Середню позитивну кореляцію спостерігали між кількістю насіння у 

волоті і кількістю генеративних пагонів, масою насіння з рослини та масою 

насіння з волоті (r = 0,541, 0,615 і 0,646), відповідно.  
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Результати аналізу кореляційних зв’язків костриці овечої за елементами 

структури свідчать про тісний зв’язок між кількістю генеративних пагонів та 

масою насіння з рослини (r = 0,907), масою насіння з волоті і кількістю насінин 

у волоті (r = 0,694), середню кореляцію між масою насіння з волоті та масою 

насіння з рослини (r = 0,408), між масою 1000 насінин та масою насіння з волоті 

(r = 0,383) (табл. 4.12).  

 

Таблиця 4.12 

Коефіцієнт кореляції костриці овечої за елементами структури 

врожайності 

Ознака 1 2 3 4 5 

Кількість генеративних пагонів, шт 1         

Маса  насіння з рослини, г 0,907 1       

Маса насіння з волоті, г 0,042 0,408 1     

Маса 1000 насінин, г 0,073 0,214 0,383 1   

Кількість насінин у волоті, шт –0,083 0,171 0,694 –0,366 1 

 

У процесі оцінки кореляційних зв’язків встановлено тісну та середню 

кореляцію між кількістю генеративних пагонів та масою насіння з рослини, 

масою насіння з волоті і кількістю насінин у волоті, масою насіння з волоті та 

масою насіння з рослини, між масою 1000 насінин та масою насіння з волоті. 

Отже, при створенні високопродуктивних сортів, слід звертати увагу на ці 

ознаки елементів структури врожайності. 

 

Висновки до розділу 4. 

 

1. Аналіз характеру успадкування ознаки «забарвлення листкової 

пластинки» у видів костриць зазначив, що ця ознака у всіх гібридних 

популяціях між досліджуваними формами і відповідними сортами у першому 

поколінні успадковується за материнським компонентом, що свідчить про 

плазмогенний контроль цієї ознаки, яка передавалась по материнській лінії. 
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2. Проведено оцінку насіннєвої продуктивності і структури 

врожайності гібридних популяцій костриці червоної, сизої та овечої. 

3. Виділено селекційні зразки костриці червоної 29 і 31 (добір із 

гібридної популяції КЗ 49–03 / Сирецька), з урожайністю 3,01 г/м2, 2,98 г/м2, що 

на 0,25 г, 0,22 г перевищували стандарт. 

4. Досліджено, що джерела костриці сизої 11 та 17 (добір із гібридної 

популяції КЗ 11–03 / Seeigel) мали урожайність від 1,95 г/м2 до 1,81 г/м2, що на 

0,28 г, 0,26 г вище стандарту.  

5. Визначено, що селекційні форми костриці овечої 49, 51 (добір із 

гібридної популяції КЗ 16–03 / Bornito) за показниками урожайності 

перевищували стандарт на 0,37 г і 0,35 г. 

6. Рекомендовано селекційні джерела костриці червоної 29 і 31 (добір 

із гібридної популяції КЗ 49–03 / Сирецька), костриці сизої 11 та 17 (добір із 

гібридної популяції КЗ 11–03 / Seeigel) і костриці овечої 49, 51 (добір із 

гібридної популяції КЗ 16–03 / Bornito) використовувати як вихідний матеріал у 

селекції багаторічних злакових трав. 

7. У процесі оцінки кореляційних зв’язків видів костриць за 

елементами структури врожайності встановлено тісну та середню кореляцію 

між кількістю генеративних пагонів та масою насіння з рослини, масою насіння 

і кількість насінин з волоті, масою насіння з волоті та масою насіння з рослини, 

між масою 1000 насінин та масою насіння з волоті, що дає можливість 

обґрунтовано створювати технології селекційного процесу. 

 

Основні результати розділу висвітлені у працях: 

1. Бобер А. Ф., Остапець Т. А. Успадкування ознаки забарвлення 

листкової пластинки у міжвидових гібридних популяцій костриці Збірник 

наукових праць ННЦ «ІЗ НААН». К. : ВД «Едельвейс», 2011. вип. 3–4. С. 213–

216.  
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2. Бобер А. Ф., Остапець Т. А. Генетична природа ознаки кольору 

пластинки листя у видів костриці Збірник наукових праць ННЦ «ІЗ НААН». К.: 

ВД «Едельвейс», 2013. вип. 1–2. С. 166–173. 

3. Бобер А. Ф., Остапець Т. А. Насінна продуктивність екзотичних 

форм видів костриць при само– і вільному запиленні. Збірник наукових праць 

ННЦ «ІЗ УААН». К: ВД «ЕКМО», 2010. вип. 1–2. С. 166–171 
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РОЗДІЛ 5 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ КОСТРИЦІ ЧЕРВОНОЇ, СИЗОЇ І ОВЕЧОЇ НА 

ЗАВЕРШАЛЬНИХ ЕТАПАХ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Сучасні сорти багаторічних злакових трав характеризуються високою 

генетичнообумовленою насіннєвою продуктивністю. Проте, здатність до 

осипання і нерівномірне дозрівання призводить до значних втрат та ставить 

підвищенні вимоги до процесу збирання врожаю насінницьких травостоїв. 

[164]. Вивчення біологічних особливостей видів костриць, особливостей їх 

росту і розвитку, стійкості до абіотичних несприятливих умов, випадання і 

осипання має велике наукове і практичне значення з метою їх використання 

при створенні сортів [154, 161, 162]. Тривалість періоду вегетації є важливою 

ознакою при вирощуванні костриці червоної,сизої і овечої оскільки ріст, 

розвиток та повна стиглість можуть наступати в різний період, з різницею у 

декілька діб. Тому, період вегетації суттєво впливає на рівномірність 

дозрівання насіння багаторічних трав, а відповідно і на урожайність, оскільки 

одночасне дозрівання насіння запобігає втраті при збиранні. 

 

5.1 Оцінка гібридних популяцій костриці червоної, сизої і овечої у 

контрольному розсаднику. 

 

На завершальних етапах селекційного процесу костриці червоної, сизої і 

овечої проводили добір (у порівнянні зі стандартом) та аналіз кращих форм із 

цінними господарськими ознаками. Кожного року із гібридних популяцій видів 

костриць виділяли селекційні форми, створені методом гібридизації та 

розмножені при штучній ізоляції в селекційних розсадниках і досліджували в 

конкурсному випробуванні (Додатки А.1, А.2, А.3) Визначальним критерієм 

цінності селекційного матеріалу на завершальних етапах селекції є висока 

адаптивність і стабільна за роками урожайність насіння костриці червоної, 

сизої і овечої з високими показниками якості (Додатки Д.1–Д.6). Період 
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вегетації зразків костриці червоної варіював від 109,3 до 114,7 діб, що вказує на 

середньостиглість селекційних зразків, урожайність насіння в середньому за 

три роки – від 1,4 до 3,0 г/м2, декоративність виявилася на рівні 4–5 балів (табл. 

5.1). 

 

Таблиця 5.1 

Урожайність, період вегетації, декоративність селекційних номерів 

костриці червоної в контрольному розсаднику, середнє за 2009–2011 рр. 

Сорт,  

селекційний номер 

Урожайність, 

г/м2 

Період 

вегетації, діб 

Декоративність, 

бал 

Сирецька, стандарт 2,7 113,7 4,0 

  25* 2,1 112,7 4,0 

27 2,9 110,0 4,7 

29 1,9 113,0 4,0 

30 2,4 110,7 4,3 

31 2,1 114,7 4,0 

34 1,7 113,0 4,7 

35 2,5 112,0 4,0 

38 1,4 114,7 4,0 

42 1,7 113,7 4,7 

43 1,9 111,0 4,3 

46 3,0 109,3 5,0 

47 2,8 112,0 4,3 

48 2,8 111,7 4,0 

54 2,9 110,3 4,7 

56 2,9 111,0 4,7 

НІР05 1,8 0,3 1,8 

Примітка: 25–56* селекційні зразки, відібрані із гібридної популяції 

49–03 / Сирецька 

 

Період вегетації стандарту, в середньому за три роки становив 113,7 діб, 

урожайність насіння – 2,7 г/м2, декоративність – 4 бали. Найкоротший період 

вегетації період був у номера 46, відібраного із гібридної популяції костриці 
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червоної 4903 / Сирецька – 109,3 доби. Кращими за показниками відзначились і 

селекційні джерела 27 і 54 (добір 49 03 / Сирецька) (110,0–110,3 доби) та 56 

(111,0 діб) в середньому за три роки. Поряд з цим номер 46 (добір 49 03 / 

Сирецька) мав найкращі показники за цінними господарськими ознаками: 

урожайність 3,0 г/м2, і декоративність – 5,0 балів, в середньому за три роки. 

Крім номера 46 за урожайністю насіння і декоративністю виділили селекційні 

номери костриці червоної 27, 54 і 56, які мали середню урожайність 2,9 г/м2 за 

три роки. Поряд з ними високі показники урожайності мали також селекційні 

номери 47 та 48 (добір 49 03 / Сирецька) – 2,8 г/м2. Найгіршими за урожайністю 

виявились номери 29, 34, 38 та 42 (1,7 г/м2–1,9 г/м2 ), що на 0,87 г/м2–1.07 г/м2 

нижче ніж у стандарту з достатньою – 4,0 –4,3 бали (29, 43), та високою 

декоративністю – 4,7 балів (34, 42). 

У сукупності з урожайністю та декоративністю, вивчали потенціал 

кращих селекційних зразків за показниками зимостійкості, стійкості до 

випадання та осипання У результаті спостережень за зразками костриці 

червоної встановлено, що у зразків костриці червоної зимостійкість, стійкість 

до випадання та осипання варіювала в середньому від низької до високої. Сорт 

Сирецька, як стандарт, був середньостійким за вищезгаданими показниками. 

Порівнюючи кращі зразки зі стандартом встановили, що деякі з них мають 

коротший період вегетації, поєднаний з вищою урожайністю насіння, високим 

балом декоративності та зимостійкістю, стійкістю до випадання та осипання 

насіння. Частково це можна пояснити індивідуальними особливостями 

злакових трав, тому особливу увагу звертали на номери, які за період другого – 

третього років вирощування виявили більш вирівняними та близькими за 

комплексом ознак, що вивчали. Найкращими були зразки з періодом вегетації 

109,3–111,0 діб, урожайністю насіння 2,8–3,0 г/м2 в поєднанні з високою 

декоративністю (4,75 балів) та комплексною стійкістю до стресових умов 

середовища, випадання та осипання. За результатами даних спостережень, 

серед усієї вибірки виділили селекційні номери костриці червоної 27, 46, 47, 48, 

54 і 56, відібрані із популяції, створеної на основі гібридної комбінації КЗ 49–03 
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/ Сирецька. За показниками зимостійкості, випадання і осипання кращими 

серед зразків костриці червоної були номери 27, 46, 54 і 56. Найкращим був 

номер 46, який відзначався високою зимостійкістю – 7,0, стійкістю до 

випадання та стійкістю до осипання – 6,3 бали. Номер 27 мав високу 

зимостійкість та стійкість до осипання – 7 і 6,3 бали та нижчу стійкість до 

випадання – 5,0 балів (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2 

Показники адаптивності селекційних номерів костриці червоної в 

контрольному розсаднику, середнє за 2009–2011 рр., бал 

Сорт, 

селекційний номер 
Зимостійкість 

Стійкість до  

випадання осипання 

Сирецька – стандарт. 5,7 4,3 5,0 

  25* 4,3 3,7 5,0 

27 7,0 5,0 6,3 

29 3,7 3,7 5,0 

30 5,0 5,0 4,3 

31 4,3 3,0 3,0 

34 4,3 5,0 3,7 

35 5,0 3,7 3,0 

38 3,0 4,3 5,0 

42 3,7 3,0 3,7 

43 5,0 5,0 3,0 

46 7,0 6,3 6,3 

47 5,0 4,3 7,0 

48 6,3 3,7 5,0 

54 5,0 6,3 5,0 

56 7,0 5,7 5,0 

НІР05 1,2 1,0 1,2 

Примітка: 25–56* селекційні зразки, відібрані із гібридної популяції  

49–03 / Сирецька 

 

Номер 56 характеризувався високою зимостійкістю – 7 балів у поєднанні із 

середньою стійкості до випадання та осипання (5,7–5 балів). У процесі 
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досліджень кращі за комплексом ознак джерела були перенесені в попереднє 

сортовипробування для подальшого вивчення. 

Поряд з кострицею червоною за показниками урожайності, 

декоративності та стійкості до несприятливих умов середовища в контрольному 

розсаднику вивчали селекційні зразки костриці сизої, відібрані з гібридної 

популяції 11–03 / Seeigel. За стандарт використовували сорт костриці сизої 

Seeigel. На відміну від костриці червоної, зразки костриці сизої були 

ранньостиглими з періодом від проростання до повної стиглості 90,3–94 доби, 

середня урожайність насіння складала 1,1–1,8 г/м2, а декоративність – на рівні 

4–5 балів (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 

Урожайність, період вегетації, декоративність селекційних номерів 

костриці сизої в контрольному розсаднику, середнє за 2009–2011 рр. 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Урожайність насіння, 

г/м2 

Період 

вегетаціі, діб 

Декоративність, 

бал 

Seeigel–

стандарт. 
1,6 93,3 4,0 

  3* 1,7 90,3 5,0 

4 1,5 93,7 4,7 

5 1,2 92,7 4,0 

7 1,2 90,7 4,3 

11 1,3 94,0 4,7 

13 1,8 91,7 5,0 

14 1,1 91,7 4,3 

16 1,1 92,7 4,3 

19 1,5 91,7 4,0 

20 1,7 91,3 5,0 

23 1,2 92,3 4,3 

24 1,8 91,0 5,0 

НІР05 0,3 1,1 0,4 

Примітка: 3–24* селекційні зразки, відібрані із гібридної популяції 11–03 

/ Seeigel 
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Період вегетації стандарту, в середньому за три роки становив 93,3 доби, 

середня урожайність насіння – 1,6 г/м2, декоративність – 4,0 бали. Урожайність 

насіння зразків костриці сизої була нижчою порівняно з кострицею червоною, 

це пояснюється морфологічними особливостями та меншим розміром насіння 

цього виду. Слід відзначити, що в контрольному розсаднику за урожайністю 

кращими були селекційні номери костриці сизої 3, 13, 20 і 24 (добори 11–03 / 

Seeigel) в середньому за три роки вони мали урожайність 1,7–1,8 г/м2, що дещо 

вище за стандарт. За декоративністю ці номери також переважали стандарт, 

протягом трьох років їх декоративність була на рівні 5 балів, на відміну від 

стандарту – 4 бали та мали більш коротший період вегетації (90,3–91,7 доби).  

Урожайність інших номерів була нижчою від стандарту Seeigel, в 

середньому вона становила від 1,1 г/м2 до 1,5 г/м2, в той час, коли урожайність 

стандарту становила 1,6 г/м2. За декоративністю ці номери були на рівні або 

дещо вищими від стандарту. 

Разом з урожайністю та декоративністю, вивчали морозостійкість і 

стійкість до випадання та осипання селекційних зразків костриці сизої, 

відібраних із гібридної популяції 11–03 / Seeigel. Дані спостережень за зразками 

костриці сизої свідчать про те, що в середньому зимостійкість, посухостійкість, 

стійкість до випадання та осипання цих номерів варіюють від низької до 

високої. Сорт Seeigel, як стандарт, показав себе як середньостійкий за 

показниками зимостійкості поряд з високою стійкістю до випадання та низькою 

стійкістю до осипання. Порівнюючи кращі зразки із стандарту встановили, що 

деякі з них мають коротший період вегетації у поєднані з вищою урожайністю 

насіння, високим балом декоративності та кращою адаптованістю до умов 

вирощування та стійкістю до випадання та осипання. Особливу увагу 

привернули ранньостиглі зразки 3, 13, 20 та 24 (добір 11–03 / Seeigel) з 

періодом вегетації 90,3–91,7 доби, урожайністю насіння 1,7–1,8 г/м2 в 

поєднанні з високою декоративністю (5 балів) та зимостійкістю у поєднанні із 

стійкістю до випадання та осипання, які були вищими від стандарту. Ці 
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селекційні зразки були відібрані для подальшого вивчення і перенесені в 

попереднє сортовипробування (табл. 5.4). 

 

Таблиця 5.4 

Показники адаптивності селекційних номерів костриці сизої в 

контрольному розсаднику, середнє за 2009–2011 рр., бал 

Сорт, 

селекційний номер 
Зимостійкість 

Стійкість до 

випадання осипання 

Seeigel–стандарт. 5,0 6,3 3,0 

  3* 5,0 7,0 5,0 

4 3,7 5,7 3,0 

5 5,0 5,0 4,3 

7 4,3 4,3 5,0 

11 3,0 6,3 3,0 

13 5,0 7,0 5,0 

14 4,3 5,0 3,0 

16 5,0 5,0 3,0 

19 3,0 4,3 5,0 

20 5,0 6,3 4,3 

23 3,0 5,0 3,0 

24 5,0 7,0 5,0 

НІР05 0,9 1,0 1,0 

Примітка: 3–24* селекційні зразки, відібрані із гібридної популяції  11 –

 03 / Seeigel. 

 

Всі інші номери костриці сизої були схильні до осипання, за 

зимостійкістю мали нижчі або на рівні стандарту показники, також вони мали 

нижчу урожайність у порівнянні із стандартом – від 1,0 до 1,5 г/м2, тому не 

використовувались для подальшого вивчення.  

Поряд з іншими видами в контрольному розсаднику вивчали урожайність 

та декоративність у поєднанні з показниками стійкості до несприятливих умов 

середовища селекційних зразків костриці овечої, відібраних із гібридних 
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популяцій 1603 / Bornito, 1703 / Bornito 1903 / Bornito. В контрольному 

розсаднику досліджували 18 зразків костриці овечої. (табл. 5.5).  

 

Таблиця 5.5 

Урожайність, період вегетації, декоративність селекційних номерів 

костриці овечої в контрольному розсаднику, середнє за 2009–2011 рр. 

Сорт, 

селекційний номер 

Урожайність 

насіння, г/м2 

Період вегетації, 

діб 

Декоративність, 

бал 

Bornito–стандарт 1,9 103,3 4,3 

   57* 2,1 102,7 5,0 

59 2,2 102,7 5,0 

76 1,6 103,0 4,3 

81 2,1 103,0 5,0 

85 2,0 103,3 4,7 

88 2,1 102,3 4,7 

93 2,0 102,7 4,3 

96 2,1 103,3 4,7 

101 2,2 101,3 5,0 

    105** 2,0 102,3 4,7 

107 1,5 103,7 4,0 

200 2,1 103,0 4,7 

201 2,2 101,3 5,0 

204 1,6 103,3 4,0 

      207*** 1,5 102,7 4,0 

215 2,1 102,0 4,7 

220 2,1 103,0 4,7 

224 2,2 101,3 5,0 

НІР05 0,24 0,68 0,36 

Примітка: 57–101* селекційні зразки, відібрані із гібридної популяції  

16 – 03 / Bornito; 105–204** селекційні зразки, відібрані із гібридної популяції  

17 – 03 / Bornitо; 207–224*** селекційні зразки, відібрані із гібридної популяції 

19 – 03 / Bornito 
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Селекційні зразки костриці овечої були ранньостиглими, як і костриці 

сизої, але їх період від проростання до повної стиглості був довшим (101,3–

103,7 доби), середня урожайність насіння становила 1,4–2,2 г/м2 в середньому 

за три роки досліджень, декоративність була на рівні 4–5 балів. Період вегетації 

стандарту становив 103,3 доби, урожайність насіння 2,0 г/м2, декоративність – 4 

бали, в середньому за три роки досліджень. Найкоротший період вегетації 101,3 

доби мали зразки 101 (добір, 16¬03 / Bornito), 201 (добір, 17¬03 / Bornito), та 

224 (добір 19¬03 / Bornito) поряд з високою урожайністю 2,2 г/м2 та 

декоративністю. Високі показники мали зразки 57 та 59 (добір, 16¬03 / Bornito), 

з періодом вегетації 102–103 доби, урожайністю – 2,1–2,2 г/м2 та 

декоративністю 5 балів. 

У поєднанні з вивченням урожайності та декоративності досліджували 

зимостійкість, стійкість до випадання і осипання відібраних із гібридних 

популяцій селекційних зразків костриці овечої. Селекційні зразки костриці 

овечої за показниками зимостійкості, стійкості до випадання та осипання 

варіюють від низької до високої (5–7 балів). Сорт Bornito, як стандарт, був 

середньостійким за всіма досліджуваними показниками.  

У процесі досліджень відбирали кращі зразки костриці овечої, які мали 

коротший період вегетації 101,3–103,7 доби доби у поєднані з вищою 

урожайністю насіння 1,4–2,2 г/м2, високим балом декоративності (5 балів) та 

кращою адаптованістю до умов вирощування та стійкістю до випадання та 

осипання 6,3–7 балів та порівнювали зі стандартом. Зразок 59 (добір, 16 – 03 / 

Bornito) за показниками зимостійкості та посухостійкості був на рівні стандарту 

Bornito, а стійкість до випадання і осипання була вищою. Зразок 101 (добір, 16 

– 03 / Bornito) відзначався високою зимостійкістю 7 балів та стійкістю до 

випадання –6,3 бали, стійкістю до осипання –5,7 балів. Джерело 201 (добір, 17 – 

03 / Bornito) характеризувалось високою зимостійкістю та стійкістю до 

випадання –6,3 бали та нижчою стійкістю до осипання. Найкраще за всіма 
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показниками себе проявив 224 (добір, 19 – 03 / Bornito), який мав найвищі 

показники стійкості у порівнянні зі стандартом (табл. 5.6).  

 

Таблиця 5.6 

Показники адаптивності селекційних номерів костриці овечої в 

контрольному розсаднику, середнє за 2009–2011 рр., бал 

Сорт, 

селекційний номер 
Зимостійкість,  

Стійкість до  

випадання осипання 

Bornito–стандарт 5,0 5,0 5,0 

  57* 6,3 6,3 5,0 

59 5,0 7,0 6,3 

76 5,7 5,0 5,0 

81 5,7 7,0 5,0 

85 4,3 7,0 5,0 

88 5,0 5,7 5,0 

93 5,7 5,0 5,0 

96 3,7 5,0 5,0 

101 7,0 6,3 5,7 

   105** 3,7 5,0 5,0 

107 5,0 5,0 5,0 

200 6,3 5,7 5,0 

201 6,3 6,3 5,0 

204 5,0 5,7 5,0 

      207*** 3,7 5,0 5,0 

215 5,0 6,3 5,7 

220 5,7 5,0 5,0 

224 6,3 7,0 6,3 

НІР05 0,98 0,82 0,45 

Примітка: 57–101* селекційні зразки, відібрані із гібридної популяції  

16 – 03 / Bornito; 105–204** селекційні зразки, відібрані із гібридної популяції 

17 – 03 / Bornitо; 207–224*** селекційні зразки, відібрані із гібридної популяції  

19 – 03 / Bornito 

 

Після оцінки всіх ознак у комплексі було виділено 8 кращих зразків 

костриці овечої 57, 59, 81, 101 (добір, 16 – 03 / Bornito) , 200, 201 (добір, 17 – 03 

/ Bornito), 220 і 224 (добір, 19 – 03 / Bornito), які у порівнянні зі стандартом 

мали середню урожайність у межах 2,1–2,2 г/м2 та високі показники 

декоративності – 4–5 балів поряд із коротшим періодом вегетації та високими 

показниками стійкості (6,3–7 балів) до стресових умов середовища. Інші зразки 
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поряд з високою декоративністю мали гірші показники насіннєвої 

продуктивності та стійкості до стресових умов, тому були вибракувані. 

Таким чином, в контрольному розсаднику за декоративністю, 

урожайністю, стійкістю до випадання і осипання, високою зимостійкістю 

виділили ряд селекційних джерел: костриці червоної 27, 46, 47, 48, 54, 56 

(добір, 49–03 / Сирецька), костриці сизої 3, 13, 20, 24 (добір, 11–03 / Seeigel) та 

костриці овечої 57, 59, 81, 101 (добір, 16 – 03 / Bornito), 200, 201 (добір, 17 – 03 / 

Bornito), 220 і 224 (добір, 19 – 03 / Bornito), які були перенесені в розсадник 

попереднього сортовипробування для подальшого вивчення. 

 

5.2 Оцінка створених гібридних популяцій костриці червоної, сизої і 

овечої в попередньому та конкурсному випробуваннях 

 

Вивчення показників урожайності, декоративності, періоду вегетації, 

морозостійкості та стійкості до випадання і осипання у гібридних популяцій 

костриці червоної сизої і овечої продовжували в попередньому та конкурсному 

випробуваннях (Додатки В, Г, Ж.1, Ж.2, К.1, К.2). У попередньому 

випробуванні гібридні популяції видів костриць мали високі показники за 

основними ознаками. Урожайність костриці червоної (49–03 / Сирецька) 

перевищувала стандарт на 0,3 г/м2 і становила 2,9 г/м2 в середньому за три роки 

досліджень, період вегетації коливався у межах 111,3 днів, декоративність – 4,4 

бали, зимостійкість – 7,0 балів, стійкість до випадання – 6,8, до осипання 5,3 

бали. Популяція костриці сизої мала найвищу декоративність (5,0 балів) у 

порівнянні з іншими видами костриць, перевищувала стандарт за урожайністю 

на 0,2 г/м2, відзначалась високими показниками зимостійкості та стійкості до 

випадання (6,8 – 7,0 балів), але була не стійкою до осипання – 4,9 бали. 

Урожайність костриці овечої перевищувала стандарт на 0,1–0,2 г/м2, період 

вегетації становив 101,9–103,7 діб в середньому за три роки досліджень, 

декоративність близько п’яти балів, показники стійкості у межах 5,3–6,6 балів 

(табл. 5.7). 
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Таблиця 5.7 

Характеристика гібридних популяцій костриць за цінними 

господарськими ознаками у попередньому випробуванні  

(середнє за 2012–2014 рр.) 

Гібридна 

популяція 
У

р
о

ж
ай

н
іс

ть
, 

г/
м

2
 

±
 д

о
 S
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 г
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2
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ер

іо
д

 

в
ег

ет
ац

ії
, 
д

іб
 

Д
ек

о
р

ат
и

в
н

іс
ть

, 

б
ал

 

З
и

м
о

ст
ій

к
іс

ть
, 

б
ал

 

Стійкість до:, 

бал 

в
и

п
ад

ан
н

я
  

о
си

п
ан

н
я
  

(49–03 / Сирецька) 

костриця червона 
2,9 +0,3 111,3 4,4 7,0 6,8 5,3 

НІР05 0,1 – 2,2 0,3 0,8 1,1 1,0 

(11–03 / Seeigel) 

костриця сиза 
1,9 +0,2 91,6 5,0 6,4 6,7 4,9 

НІР05 0,1 – 1,4 0,3 0,6 1,2 1,2 

(16–03 / Bornito) 

костриця овеча 
2,3 +0,2 101,9 4,8 6,6 6,6 6,3 

(17–03 / Bornito) 

костриця овеча 
2,3 +0,2 103,7 4,6 6,5 6,4 5,7 

(19–03 / Bornito) 

костриця овеча 
2,2 +0,1 102,1 4,5 6,3 6,5 5,3 

НІР05 0,1 – 1,1 0,5 0,9 0,9 0,8 

 

У процесі вивчення цінних господарських ознак та показників стійкості 

до несприятливих абіотичних чинників, проводили добір кращих зразків з 

метою дослідження їх у розсадниках випробування. В конкурсному 

випробуванні 2015–2017 рр. була продовжена комплексна оцінка гібридних 

популяцій костриці червоної (49–03 / Сирецька), сизої (11–03 / Seeigel), овечої 

(16–03 / Bornito), (17–03 / Bornito) (19–03 / Bornito) (табл. 5.8).  

Гібридна популяція костриці червоної (49–03 / Сирецька) мала вищу на 

0,3 г/м2 урожайність, у порівнянні зі стандартом – сортом Сирецька, період 

вегетації становив 110,8 днів, в середньому за три роки досліджень, 

декоративність 4,8 бали, зимостійкість 7,0 балів, стійкість до випадання та 

осипання – 6,3, 6,8 балів. Урожайність костриці сизої (11–03 / Seeigel) 

становила 2,0 г/м2, декоративність 5 балів, період вегетації 90,8 діб в 

середньому за три роки досліджень, зимостійкість, стійкість до випадання і 
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осипання 6,6, 6,9 і 5,0 балів, відповідно. Костриця овеча відзначалась високою 

стійкістю до випадання (6,5, 6,7, 6,9 балів) і осипання (5,6, 6,1, 6,4 бали) та 

зимостійкістю (6,4, 6,5, 6,8 балів), мала урожайність 2,3–2,4 г/ м2 , що на 0,2–

0,3 г/м2 вище стандарту, з періодом вегетації від 101, 5 до 102,3 діб. 

 

Таблиця 5.8 

Характеристика за цінними господарськими ознаками гібридних 

популяцій костриць в розсаднику конкурсного випробування 

(середнє за 2015–2017 рр.) 
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(49–03 / Сирецька) 

костриця червона 
3,1 +0,3 110,8 4,8 7,0 6,8 6,3 

НІР05 0,1 – 1,9 0,5 0,6 0,9 1,1 

(11–03 / Seeigel) 

костриця сиза 
2,0 +0,3 90,8 5,0 6,6 6,9 5,0 

НІР05 0,1 – 0,7 0,4 1,0 0,6 0,0 

(16–03 / Bornito) 

костриця овеча 
2,4 +0,3 101,5 4,9 6,8 6,9 6,4 

(17–03 / Bornito) 

костриця овеча 
2,3 +0,2 102,3 4,7 6,5 6,7 6,1 

(19–03 / Bornito) 

костриця овеча 
2,3 +0,2 102,1 4,7 6,4 6,5 5,6 

НІР05 0,1 – 1,1 0,4 1,0 1,0 0,7 

 

У процесі вивчення гібридних популяцій костриці червоної, сизої і овечої 

в розсадниках сортовипробування (рис. 5.1) проводили оцінку та вибракування 

селекційного матеріалу в польових і лабораторних умовах, аналіз та 

узагальнення одержаних результатів досліджень, що дозволило сформувати 

нові сорти–популяції костриці овечої Блискавка та костриці червоної Деметра і 

передати їх до Державної кваліфікаційної експертизи Українського інституту 

експертизи сортів рослин (додаток Н). Поряд з цим, сформовані селекційні 

джерела костриці сизої Білявка, костриці овечої Афіна та Гера, які можуть 

використовуватись як вихідний матеріал в ланках селекційного процесу. 



 

 

 

1
1
3

 

 

 

 

Рис. 5.1 Конкурсне випробування гібридних популяцій костриці червоної (Festuca rubra L.), сизої (Festuca glauca L.) і 

овечої (Festuca ovina L.). 
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5.3 Характеристика сортів–популяцій костриці червоної Деметра, овечої 

Блискавка та селекційних джерел костриці сизої Білявка, костриці овечої Афіна 

і Гера  

 

Сорт костриці червоної Деметра створено методом індивідуального 

добору із гібридної популяції 49–03 / Сирецька, високопродуктивний, 

середньостиглий, зимостійкий, стійкий до випадання, осипання та 

високодекоративний з сизим кольором листків (рис. 5.2).  

Листки циліндричні, довжиною 20 см, стебла сизого забарвлення, 

прямостоячі, тонкі, облиствленість незначна. У перший рік життя рослини 

розвиваються швидко, але повного розвитку набувають на другий–третій рік. 

Листки вегетативних пагонів у сухому стані вздовж складені; стеблові листки 

шириною 3мм, в живому стані плоскі, в сухому стані вздовж зігнуті, шорсткі, 

без язичка. 

 

 

 

Рис. 5.2. Сорт костриці червоної (Festuca rubra L.) Деметра 

 

Зернівка вільна. На нижній квітковій лусці відсутній остюк. Суцвіття – 

нещільна, під час цвітіння розкидиста, після цвітіння стиснута волоть 
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довжиною 11 см. Урожайність 3,1 г/м2, маса 1000 насінин 1,7г. Стебла висотою 

72 см, сизого кольору, вкриті піхвами. Цей сорт–популяція є нещільнокущовим 

низовим злаком озимого типу. До ґрунтів невибагливий, проте краще росте на 

родючих ґрунтах. У рік сівби розвивається надто повільно з весни і після 

скошування швидко відростає. Дернина має значну зв’язаність, щільність і 

пружність. Генеративні стебла тонкі, прямі, гладенькі, з малою кількістю 

листків, невисокі (до 70 см). Насіння зберігає схожість 4 – 5 років. Сорт 

Деметра костриці червоної може розмножуватись різними способами: статевим, 

безнасінним і вегетативним – пагонами від кореневищ, формує насіння на 2 –

 3–й рік життя. Може використовуватись як газонна і кормова культура. 

Сорт костриці овечої Блискавка створено методом індивідуального 

добору із гібридної популяції 16–03 / Bornito. рис. 5.3). Середньостиглий, 

зимостійкий, стійкий до випадання, осипання та високодекоративний з сизим 

кольором листків злак. Урожайність 2,4 г/м2, маса 1000 насінин 0,9 г. 

Низькорослий, висотою 57 см (рис. 5.3). Листки циліндричні, довжиною 20 см. 

 

 

 

Рис. 5.3 Сорт костриці овечої (Festuca ovina L.) Блискавка 

 

Стебла сизого забарвлення, прямостоячі, тонкі, облиствленість незначна. 
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У перший рік життя рослини розвиваються швидко, але повного розвитку 

набувають на другий – третій рік. Призначений для створення газонів та як 

кормова культура. 

Селекційне джерело костриці сизої Білявка створено шляхом 

індивідуального добору із гібридної популяції 11–03 / Seeigel, складається із 

невисоких рослин із біло–сизими листками, висотою 38 см. Зимостійкий, 

стійкий до випадання, високодекоративний, не стійкий до осипання вид. 

Урожайність 1,7 г/м2, маса 1000 насінин 0,5 г. Використовується як газонна 

культура (рис. 5.4). 

 

 

Рис. 5.4 Селекційна форма костриці сизої (Festuca glauca L.) Білявка 

 

Селекційна форма костриці овечої Афіна створена шляхом 

індивідуального добору із гібридної популяції 17–03 / Bornito, відзначається 

високою декоративністю та насіннєвою продуктивністю, урожайність 2,3 г/м2, 

маса 1000 насінин 0,9 г. Висота рослин становить 62 см. Листки мають язичок, 

тонкі, звивисті, світло–сизого кольору (рис. 5.5). На рослинах головна кількість 

листків розміщується в нижній частині пагонів. Стебла досить грубі сизого 

кольору. Характеризується високою декоративністю: створює однорідний газон 

сизого кольору, при зрідженому посіві утворюються кущі круглої форми з 



117 

 

яскраво–сизим забарвленням. Стійка до випадання та осипання. Рекомендована 

для створення декоративних газонів та для використання в кормовиробництві. 

 

Рис. 5.5 Селекційна форма костриці овечої (Festuca ovina L.) Афіна 

 

Гібридна популяція костриці овечої Гера створена шляхом доборів із 19–

03 / Bornito (рис. 5.6). 

 

 

Рис. 5.5 Селекційна форма костриці овечої (Festuca ovina L.) Гера 
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Урожайність 2,4 г/м2, маса 1000 насінин 0,9 г. Низькоросла рослина, 

висотою 57 см. Листки циліндричні, довжиною 20 см, тонкі із язичком. Стебла 

сизого забарвлення, прямостоячі, тонкі, облиствленість незначна. Волоть 

пряма. У перший рік життя рослини розвиваються швидко, але повного 

розвитку набувають на другий – третій рік. Зимостійка, високодекоративна, 

стійка до випадання та осипання популяція. Може використовуватись як 

кормова та газонна культура. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. На завершальних ланках селекційного процесу виділено генотипи 

костриці червоної і овечої на основі використання колекційних зразків із 

дикорослих популяцій та сортів костриці червоної Сирецька, і овечої – Bornito, 

які передані на Державну кваліфікаційну експертизу сортів, як сорти Деметра і 

Блискавка. 

2. Визначено середню урожайність насіння сортів костриці червоної 

Деметра 3,1 г/м2 і овечої Блискавка 2,4 г/м2 у порівнянні зі стандартами – 2,8 і 

2,1 г/м2, відповідно. 

3. Встановлено, що величина показника маси 1000 зерен у 

досліджуваних сортів костриці червоної і овечої була 1,7 г, 0,5 г, у стандартів 

1,3 г, 0,4 г, відповідно. 

4. З’ясовано, що селекційна форма костриці сизої Білявка за 

результатами багаторічних випробувань мала вищу декоративність, вищу на 0,3 

г/м2 урожайність, високу зимостійкість, посухостійкість, стійкість до випадання 

у порівнянні зі стандартом сортом Seeigel. 

5. Установлено, що створені високодекоративні селекційні зразки 

костриці овечої Афіна і Гера переважали стандарт сорт Bornito за 

декоративністю, зимостійкістю і посухостійкістю, стійкістю до випадання і 
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осипання (близько семи балів) та мали урожайність 2,3 г/м2, що на 0,3 г/м2 вище 

ніж у стандарту.  

 

Основні результати розділу висвітлені у праці: 

Ostapets T. Comparative characteristics of main morphological indication and 

type of inheritance of leaf plate color in species Festuca glauca, Festuca rubra, 

Festuca ovina. Norwegian Journal of development of the International Science. № 

51. Vol. 2. 2020. pp. 15–17.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукової задачі, яка виявляється у встановленні особливостей 

успадкування ознаки «забарвлення листкової пластинки» у костриці червоної, 

сизої, овечої та у створенні нового вихідного матеріалу за комплексом ознак 

продуктивності з метою використання їх в практичній селекції.  

Отримані результати дають підстави сформулювати відповідні висновки 

та рекомендації, що мають теоретичне і практичне значення. 

1. У процесі досліджень колекційних зразків злакових трав виділено 

джерела серед видів костриці червоної, сизої та овечої, які мали сизий колір 

різної інтенсивності у листків та високі показники декоративності, стійкості до 

випадання та до осипання.  

2. Виявлено, що відібрані зразки за морфологічними ознаками 

відрізняються від сортів стандартів за забарвленням листкової пластинки: сизе 

забарвлення характерне для колекційних зразків 49–03 (костриця червона), 11–

03 (костриця сиза), 19–03 (костриця овеча), світло–сизе у колекційного зразка 

16–03 (костриця овеча) та яскраво–сизе забарвлення у 17–03 (костриця овеча), 

тоді як у сортів відповідних видів – зелене. 

3. Встановлено, що листки сорту Сирецька мають язичок, а у зразка 

костриці червоної 49–03 – він відсутній, колоски сорту гладенькі (відсутність 

опушення), а у зразка 49–03 – колоски з опушенням. 

4. З’ясовано, що у сорту Seeigel костриці сизої нижня квіткова луска 

не мала остюка і стебла були опушені, а у зразка 11–03 нижня квіткова луска з 

остюком і гладенькими стеблами (відсутність опушення). 
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5. Виявлено, що колекційні зразки костриці овечої 16–03, 17–03 і 19–

03 відрізнялись від сорту Bornito за наявністю язичка на листках та відсутністю 

остюка на нижній квітковій лусці.  

6. Встановлено, що ознаки «висота рослин», «довжина волоті» у 

колекційних зразків костриці червоної, сизої і овечої мають помірну мінливість, 

а «довжина листків» характеризується слабкою мінливістю. 

7. Аналіз характеру успадкування ознаки «забарвлення листкової 

пластинки» у видів костриць виявив, що у всіх гібридних популяціях між 

досліджуваними формами і відповідними сортами у першому поколінні 

успадкування відбувається за материнським компонентом, що свідчить про 

плазмогенний контроль цієї ознаки, яка передавалась по материнській лінії. 

8. Виділено селекційні зразки костриці червоної 29 і 31 (добір із 

гібридної популяції КЗ 49–03 / Сирецька), з урожайністю 3,01 г/м2, 2,98 г/м2, що 

на 0,25 г/м2, 0,22 г/ м2 перевищували стандарт. Досліджено, що джерела 

костриці сизої 11 та 17 (добір із гібридної популяції КЗ 11–03 / Seeigel) мали 

урожайність від 1,95 г/м2 до 1,81 г/м2, що на 0,28 г/м2, 0,26 г/м2 вище стандарту. 

Визначено, що селекційні форми костриці овечої 49, 51 (добір із гібридної 

популяції КЗ 16–03 / Bornito) за показниками урожайності перевищували 

стандарт на 0,37 г/м2 і 0,35 г/м2. 

9. У процесі оцінки видів костриць за елементами структури 

врожайності встановлено тісну та середню кореляцію між кількістю 

генеративних пагонів та масою насіння з рослини, масою насіння і кількістю 

насінин з волоті, масою насіння з волоті та масою насіння з рослини, між масою 

1000 насінин та масою насіння з волоті, що дає можливість обґрунтовано 

створювати технології селекційного процесу. 

10. З’ясовано, що селекційна форма костриці сизої Білявка за 

результатами багаторічних випробувань мала вищу декоративність та 
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урожайність (+0,3 г/м2), високу зимостійкість, стійкість до випадання у 

порівнянні зі стандартом сортом Seeigel. 

11. Установлено, що створені високодекоративні селекційні зразки 

костриці овечої Афіна і Гера переважали стандарт сорт Bornito за 

декоративністю, зимостійкістю, стійкістю до випадання і осипання (близько 

семи балів) та мали урожайність 2,3 г/м2, що на 0,3 г/м2 вище ніж у стандарту. 

12. Виділено генотипи костриці червоної і овечої на основі 

використання колекційних зразків із дикорослих популяцій та сортів костриці 

червоної Сирецька, і овечої – Bornito, передані на Державну кваліфікаційну 

експертизу сортів, як сорти Деметра і Блискавка. 
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Практичні рекомендації для селекції та виробництва 

1. Науково-дослідним селекційним установам: 

– при створенні селекційного матеріалу костриці червоної і овечої за 

комплексом цінних господарських ознак залучати у схрещування сорти–

популяції Деметра і Блискавка та джерела костриці сизої Білявка, костриці 

овечої Афіна і Гера з високою декоративністю; 

– використовувати в селекції маркерні ознаки «язичок у листків», 

«опушення колосків», «остюк на нижній квітковій лусці» сортів–популяцій при 

створенні гібридів костриці червоної і овечої; 

– враховувати особливості успадкування ознаки «забарвлення 

листкової пластинки» у видів костриць при створенні сортів газонного 

призначення. 

2. Підприємствам, які вирощують злакові трави для газонного 

використання:  

– здійснювати розмноження насіння сортів костриці червоної Деметра і 

овечої Блискавка, які передані на Державну кваліфікаційну експертизу сортів. 
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Додаток А.1. 

Урожайність насіння зразків костриці овечої в контрольому розсаднику, 2009–2011 рр. 

Сортозразки 

костриці 

Повторення 
Середнє 

за 2009 

рік 

Повторення 
Середнє 

за 2010 

рік 

Повторення 
Середнє 

за 2011 

рік 

середнє 

за три 

роки 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Bornito–

стандарт 
0,12 0,16 0,18 0,13 0,15 0,19 0,24 0,26 0,23 0,23 0,17 0,22 0,23 0,17 0,2 0,2 

   57* 0,18 0,2 0,14 0,16 0,17 0,26 0,24 0,22 0,28 0,25 0,19 0,23 0,2 0,24 0,22 0,21 

59 0,21 0,18 0,16 0,18 0,18 0,29 0,23 0,3 0,26 0,27 0,26 0,2 0,24 0,19 0,22 0,22 

76 0,06 0,13 0,12 0,09 0,1 0,18 0,22 0,19 0,21 0,2 0,14 0,19 0,16 0,18 0,17 0,15 

81 0,15 0,18 0,13 0,17 0,16 0,27 0,23 0,25 0,26 0,25 0,2 0,23 0,24 0,19 0,22 0,21 

85 0,12 0,19 0,18 0,14 0,16 0,24 0,26 0,22 0,24 0,24 0,23 0,19 0,17 0,24 0,21 0,2 

88 0,18 0,19 0,13 0,14 0,16 0,27 0,23 0,25 0,21 0,24 0,24 0,22 0,19 0,22 0,22 0,2 

93 0,17 0,14 0,12 0,18 0,15 0,2 0,24 0,26 0,23 0,23 0,21 0,24 0,18 0,22 0,21 0,19 

96 0,16 0,18 0,14 0,16 0,16 0,21 0,26 0,22 0,27 0,24 0,19 0,23 0,24 0,21 0,22 0,2 

101 0,15 0,17 0,17 0,19 0,17 0,26 0,27 0,23 0,25 0,25 0,26 0,22 0,19 0,26 0,23 0,22 

    105** 0,14 0,15 0,18 0,12 0,15 0,29 0,25 0,26 0,28 0,27 0,15 0,18 0,2 0,14 0,17 0,2 

107 0,07 0,12 0,11 0,09 0,1 0,17 0,19 0,19 0,16 0,18 0,14 0,16 0,18 0,17 0,16 0,14 

200 0,18 0,13 0,15 0,17 0,16 0,27 0,31 0,25 0,29 0,28 0,21 0,2 0,17 0,18 0,19 0,21 

201 0,19 0,18 0,15 0,15 0,17 0,32 0,28 0,26 0,3 0,29 0,25 0,18 0,23 0,19 0,21 0,22 

204 0,08 0,1 0,13 0,12 0,11 0,16 0,21 0,18 0,22 0,19 0,16 0,14 0,18 0,19 0,17 0,15 

      207*** 0,07 0,14 0,09 0,1 0,1 0,18 0,23 0,17 0,23 0,2 0,15 0,17 0,15 0,16 0,16 0,15 

215 0,18 0,15 0,13 0,17 0,16 0,27 0,3 0,24 0,26 0,27 0,22 0,2 0,18 0,19 0,2 0,21 

220 0,15 0,17 0,16 0,19 0,17 0,24 0,29 0,3 0,25 0,27 0,18 0,17 0,24 0,21 0,2 0,21 

224 0,2 0,16 0,17 0,19 0,18 0,25 0,3 0,24 0,26 0,26 0,24 0,19 0,2 0,22 0,21 0,22 
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Додаток А.2. 

Урожайність насіння зразків костриці червоної в контрольному розсаднику, 2009–2011 рр. 

Сорт,  

селекційний 

номер  

Повторення Середнє 

за 2009 

рік 

Повторення Середнє 

за 2010 

рік 

Повторення Середнє 

за 2011 

рік 

Середнє за 3 

роки 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Сирецька, 

стандарт 
0,22 0,27 0,26 0,24 0,25 0,23 0,32 0,28 0,33 0,3 0,24 0,31 0,27 0,25 0,27 0,27 

  25* 0,18 0,12 0,19 0,15 0,16 0,28 0,25 0,24 0,21 0,25 0,23 0,24 0,17 0,21 0,21 0,21 

27 0,25 0,27 0,26 0,28 0,27 0,27 0,29 0,34 0,33 0,31 0,32 0,27 0,29 0,24 0,28 0,29 

29 0,16 0,19 0,15 0,17 0,17 0,18 0,24 0,26 0,21 0,22 0,16 0,21 0,15 0,19 0,18 0,19 

30 0,24 0,21 0,19 0,26 0,23 0,29 0,21 0,23 0,30 0,26 0,22 0,26 0,19 0,28 0,24 0,25 

31 0,17 0,23 0,21 0,19 0,20 0,19 0,26 0,24 0,21 0,23 0,17 0,24 0,19 0,22 0,21 0,22 

34 0,13 0,18 0,14 0,17 0,16 0,15 0,21 0,18 0,23 0,19 0,14 0,20 0,16 0,19 0,17 0,18 

35 0,26 0,19 0,27 0,20 0,23 0,30 0,24 0,26 0,27 0,27 0,23 0,27 0,21 0,25 0,24 0,25 

38 0,09 0,15 0,13 0,11 0,12 0,20 0,14 0,19 0,16 0,17 0,11 0,16 0,17 0,13 0,14 0,15 

42 0,11 0,18 0,14 0,16 0,15 0,17 0,15 0,20 0,23 0,19 0,20 0,18 0,15 0,13 0,17 0,17 

43 0,22 0,18 0,16 0,20 0,19 0,23 0,21 0,16 0,19 0,2 0,17 0,22 0,14 0,19 0,18 0,19 

46 0,27 0,33 0,26 0,29 0,29 0,36 0,28 0,34 0,30 0,32 0,29 0,32 0,26 0,24 0,28 0,3 

47 0,24 0,26 0,29 0,28 0,27 0,31 0,27 0,33 0,26 0,29 0,25 0,29 0,30 0,24 0,27 0,28 

48 0,25 0,23 0,31 0,27 0,27 0,26 0,34 0,32 0,28 0,3 0,25 0,28 0,23 0,28 0,26 0,28 

54 0,32 0,29 0,25 0,26 0,28 0,33 0,35 0,28 0,31 0,32 0,23 0,28 0,26 0,30 0,27 0,29 

56 0,31 0,27 0,30 0,25 0,28 0,27 0,34 0,29 0,33 0,31 0,29 0,25 0,29 0,24 0,27 0,29 
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Додаток А.3. 

Урожайність зразків костриці сизої в контрольному розсаднику, 2009–2011 рр. 

Сортозразки 

костриці 

Повторення Середнє 

за 2009 

рік 

Повторення Середнє 

за 2010 

рік 

Повторення Середнє 

за 2011 

рік 

Середнє 

за 3 роки 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Костриця 

сиза сорт 

Seeigel, St. 

0,11 0,16 0,1 0,14 0,13 0,19 0,17 0,24 0,23 0,21 0,2 0,14 0,19 0,16 0,17 0,17 

25 0,16 0,12 0,18 0,11 0,14 0,18 0,26 0,23 0,2 0,22 0,21 0,19 0,17 0,15 0,18 0,18 

27 0,07 0,13 0,1 0,08 0,1 0,15 0,21 0,19 0,22 0,19 0,11 0,16 0,18 0,15 0,15 0,14 

40 0,1 0,12 0,07 0,06 0,09 0,14 0,18 0,19 0,12 0,16 0,15 0,13 0,09 0,1 0,12 0,12 

41 0,06 0,11 0,05 0,09 0,08 0,14 0,16 0,13 0,2 0,16 0,14 0,1 0,11 0,09 0,11 0,11 

44 0,08 0,06 0,12 0,1 0,09 0,13 0,21 0,16 0,19 0,17 0,12 0,16 0,1 0,13 0,13 0,13 

47 0,13 0,17 0,15 0,11 0,14 0,19 0,24 0,26 0,18 0,22 0,2 0,14 0,16 0,18 0,17 0,18 

60 0,04 0,11 0,06 0,07 0,07 0,2 0,19 0,11 0,14 0,16 0,13 0,08 0,14 0,09 0,11 0,11 

61 0,08 0,1 0,06 0,04 0,07 0,18 0,16 0,12 0,14 0,15 0,08 0,12 0,13 0,07 0,1 0,1 

67 0,06 0,14 0,09 0,15 0,11 0,22 0,19 0,16 0,18 0,19 0,17 0,12 0,15 0,16 0,15 0,15 

75 0,16 0,18 0,11 0,1 0,14 0,27 0,21 0,19 0,25 0,23 0,22 0,16 0,19 0,15 0,18 0,18 

77 0,11 0,1 0,06 0,09 0,08 0,16 0,14 0,21 0,17 0,17 0,09 0,13 0,08 0,12 0,11 0,12 

89 0,12 0,14 0,18 0,17 0,15 0,17 0,23 0,25 0,22 0,22 0,18 0,2 0,14 0,16 0,17 0,18 
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Додаток В. 

Урожайність насіння зразків костриці червоної сизої та овечої в попередньому випробуванні, 2012–2014 рр. 

Сортозразк

и костриці 

Повторення 

Середнє 

 за 2012 

рік 

Повторення 

Середнє 

за 2013 рік 

Повторення 

Середнє 

за 2014 

рік 

се
р
ед

н
є 

за
 т

р
и

 

р
о
к
и

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Костриця 

червона 

сорт 

Сирецька 

0,31 0,27 0,24 0,29 0,28 0,34 0,31 0,28 0,32 0,31 0,31 0,28 0,26 0,28 0,28 0,29 

27 0,32 0,27 0,29 0,28 0,29 0,36 0,3 0,32 0,34 0,33 0,33 0,28 0,27 0,29 0,29 0,3 

46 0,3 0,29 0,33 0,29 0,3 0,35 0,36 0,29 0,32 0,33 0,3 0,32 0,27 0,28 0,29 0,31 

47 0,27 0,24 0,28 0,29 0,28 0,28 0,32 0,29 0,29 0,3 0,25 0,26 0,29 0,3 0,28 0,28 

48 0,3 0,25 0,27 0,28 0,28 0,3 0,28 0,31 0,3 0,3 0,31 0,27 0,28 0,3 0,29 0,29 

54 0,32 0,27 0,26 0,28 0,28 0,34 0,31 0,35 0,29 0,32 0,3 0,27 0,32 0,28 0,29 0,3 

56 0,28 0,31 0,32 0,26 0,29 0,35 0,3 0,33 0,3 0,32 0,27 0,29 0,31 0,29 0,29 0,3 

Костриця 

сиза сорт 

Seeigel 

0,12 0,1 0,14 0,15 0,13 0,26 0,19 0,24 0,18 0,22 0,16 0,19 0,13 0,18 0,17 0,17 

25 0,16 0,14 0,1 0,15 0,14 0,25 0,21 0,25 0,19 0,23 0,21 0,2 0,16 0,19 0,19 0,19 

47 0,17 0,16 0,15 0,13 0,15 0,22 0,23 0,26 0,21 0,23 0,2 0,22 0,18 0,17 0,19 0,19 

75 0,12 0,16 0,17 0,12 0,14 0,26 0,2 0,23 0,25 0,24 0,15 0,19 0,18 0,2 0,18 0,19 

89 0,18 0,14 0,12 0,17 0,15 0,27 0,22 0,23 0,25 0,24 0,21 0,17 0,19 0,16 0,18 0,19 
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продовження Додаток В. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Костриця 

овеча сорт 

Bornito 

0,21 0,16 0,16 0,19 0,18 0,26 0,26 0,2 0,24 0,24 0,24 0,22 0,2 0,21 0,22 0,21 

57 0,2 0,15 0,19 0,18 0,18 0,25 0,28 0,27 0,25 0,26 0,2 0,26 0,23 0,25 0,24 0,23 

59 0,22 0,16 0,19 0,2 0,19 0,29 0,24 0,26 0,3 0,27 0,28 0,21 0,25 0,23 0,24 0,23 

81 0,19 0,21 0,16 0,14 0,18 0,23 0,27 0,26 0,24 0,25 0,23 0,19 0,24 0,21 0,22 0,22 

200 0,14 0,17 0,19 0,18 0,17 0,24 0,25 0,28 0,26 0,26 0,24 0,23 0,25 0,22 0,24 0,22 

101 0,16 0,18 0,21 0,17 0,18 0,3 0,28 0,29 0,27 0,29 0,18 0,2 0,23 0,25 0,22 0,23 

201 0,22 0,18 0,2 0,17 0,19 0,33 0,28 0,27 0,29 0,29 0,25 0,23 0,21 0,2 0,22 0,23 

220 0,2 0,17 0,15 0,16 0,17 0,3 0,26 0,28 0,27 0,28 0,23 0,18 0,21 0,19 0,2 0,22 

224 0,21 0,18 0,2 0,17 0,19 0,26 0,3 0,26 0,27 0,27 0,25 0,18 0,24 0,22 0,22 0,23 
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Додаток Г. 

Урожайність насіння зразків костриці червоної, сизої та овечої в конкурсному випробуванні, 2015–2017 рр. 

Сортозразки  

костриці 

Повторення 
Середнє 

 за 2015 рік 

Повторення 
Середнє 

 за 2016 рік 

Повторення 
Середнє 

 за 2017 рік 

середнє за  

3 роки 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Сирецька – 

St. 
0,29 0,3 0,25 0,24 0,27 0,28 0,32 0,33 0,27 0,3 0,28 0,25 0,29 0,3 0,28 0,28 

27 0,3 0,26 0,27 0,28 0,28 0,27 0,29 0,34 0,32 0,31 0,3 0,31 0,28 0,26 0,29 0,29 

46 0,32 0,26 0,29 0,3 0,29 0,34 0,29 0,32 0,34 0,32 0,33 0,29 0,31 0,32 0,31 0,3 

54 0,3 0,28 0,26 0,27 0,28 0,35 0,31 0,3 0,34 0,33 0,29 0,31 0,28 0,3 0,3 0,3 

56 0,28 0,25 0,29 0,29 0,28 0,27 0,32 0,31 0,33 0,31 0,27 0,3 0,28 0,29 0,29 0,29 

Seeigel – St. 0,12 0,14 0,11 0,15 0,13 0,18 0,24 0,23 0,2 0,21 0,17 0,2 0,14 0,16 0,18 0,17 

25 0,16 0,14 0,12 0,13 0,14 0,26 0,2 0,26 0,19 0,23 0,2 0,16 0,19 0,17 0,18 0,18 

47 0,14 0,13 0,15 0,17 0,15 0,23 0,21 0,25 0,27 0,24 0,21 0,18 0,17 0,22 0,2 0,19 

75 0,12 0,15 0,12 0,16 0,14 0,21 0,2 0,24 0,24 0,22 0,15 0,2 0,19 0,18 0,18 0,18 

89 0,18 0,16 0,13 0,14 0,15 0,25 0,27 0,21 0,2 0,23 0,22 0,17 0,2 0,18 0,19 0,19 

Bornito – St. 0,16 0,18 0,2 0,19 0,18 0,24 0,22 0,19 0,25 0,23 0,24 0,23 0,17 0,2 0,21 0,2 

57 0,17 0,19 0,2 0,2 0,19 0,24 0,27 0,21 0,26 0,25 0,21 0,25 0,23 0,26 0,24 0,22 

59 0,21 0,17 0,19 0,2 0,19 0,29 0,26 0,31 0,27 0,28 0,21 0,26 0,22 0,24 0,23 0,23 

101 0,2 0,17 0,19 0,19 0,19 0,25 0,27 0,28 0,28 0,27 0,23 0,26 0,18 0,21 0,22 0,22 

201 0,22 0,2 0,18 0,21 0,2 0,27 0,29 0,3 0,27 0,28 0,26 0,21 0,24 0,22 0,23 0,23 

224 0,23 0,20 0,22 0,29 0,2 0,24 0,24 0,29 0,28 0,26 0,25 0,23 0,27 0,22 0,24 0,23 
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Додаток Д.1. 

Урожайність та основні господарсько-цінні ознаки зразків костриці червоної в контрольному розсаднику, 

середнє за 2009-2011рр. 

Сортозразки 

костриці 

Урожайність насіння, г/м2 Період вегетаціі, діб Декоративність, бал 

Середнє 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сирецька, 

стандарт 
2,5 3 2,7 2,7 113 114 114 113,7 4 4 4 4,0 

25* 1,6 2,5 2,1 2,1 112 113 113 112,7 4 4 4 4,0 

27 2,7 3,1 2,8 2,9 110 109 111 110,0 4 5 5 4,7 

29 1,7 2,2 1,8 1,9 113 114 112 113,0 4 4 4 4,0 

30 2,3 2,6 2,4 2,4 110 111 111 110,7 4 5 4 4,3 

31 2 2,3 2,1 2,1 114 115 115 114,7 4 4 4 4,0 

34 1,6 1,9 1,7 1,7 112 114 113 113,0 4 5 5 4,7 

35 2,3 2,7 2,4 2,5 110 113 113 112,0 4 4 4 4,0 

38 1,2 1,7 1,4 1,4 115 115 114 114,7 4 4 4 4,0 

42 1,5 1,9 1,7 1,7 113 114 114 113,7 4 5 5 4,7 

43 1,9 2 1,8 1,9 110 110 113 111,0 4 5 4 4,3 

46 2,9 3,2 2,8 3 109 109 110 109,3 5 5 5 5,0 
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продовження Додаток Д.1. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

47 2,7 2,9 2,7 2,8 110 114 112 112,0 4 4 5 4,3 

48 2,7 3 2,6 2,8 112 111 112 111,7 4 4 4 4,0 

54 2,8 3,2 2,7 2,9 110 110 111 110,3 4 5 5 4,7 

56 2,8 3,1 2,7 2,9 111 112 110 111,0 4 5 5 4,7 

НІР05 0,5 0,6 0,6 0,5 1,8 2,1 1,5 1,6 0,3 0,5 0,5 0,3 
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Додаток Д.2. 

Стійкість до абіотичних несприятливих умов, випадання і осипання зразків костриці червоної в контрольному 

розсаднику, середнє за 2009-2011 рр. 

Сортозразки костриці 

Зимостійкість, бал Стійкість до випадання,бал Стійкість до осипання, бал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сирецька – St. 5 7 5 5,7 5 5 3 4,3 5 5 5 5,0 

25 5 5 3 4,3 3 5 3 3,7 5 5 5 5,0 

27 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 5 7 7 6,3 

29 5 3 3 3,7 5 3 3 3,7 5 5 5 5,0 

30 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 5 3 5 4,3 

31 5 3 5 4,3 3 3 3 3,0 3 3 3 3,0 

34 3 5 5 4,3 5 5 5 5,0 5 3 3 3,7 

35 5 5 5 5,0 5 3 3 3,7 3 3 3 3,0 

38 3 3 3 3,0 3 5 5 4,3 5 5 5 5,0 

42 5 3 3 3,7 3 3 3 3,0 5 3 3 3,7 

43 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 3 3 3 3,0 
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продовження Додаток Д.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

46 7 7 7 7,0 5 7 7 6,3 7 7 5 6,3 

47 5 5 5 5,0 5 5 3 4,3 7 7 7 7,0 

48 5 7 7 6,3 5 3 3 3,7 5 5 5 5,0 

54 5 5 5 5,0 7 7 5 6,3 5 5 5 5,0 

56 7 7 7 7,0 5 5 7 5,7 5 5 5 5,0 

НІР05 1,1 1,5 1,5 1,2 1,1 1,3 1,4 1,0 1,1 1,5 1,3 1,2 
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Додаток Д.3. 

Урожайність та основні господарсько-цінні ознаки зразків костриці сизої в контрольному розсаднику, середнє за 

2009-2011 рр. 

Сортозразки костриці 

Урожайність насіння, г/м2 Період вегетаціі, діб Декоративність, бал 
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Seeigel, St. 1,3 2 1,6 1,6 93 94 93 93,3 4 4 4 4,0 

25 1,4 2,1 1,7 1,7 89 91 91 90,3 5 5 5 5,0 

27 1 1,9 1,5 1,5 93 93 95 93,7 4 5 5 4,7 

40 0,9 1,6 1,2 1,2 92 93 93 92,7 4 4 4 4,0 

41 0,8 1,6 1,1 1,2 92 90 90 90,7 4 4 5 4,3 

44 0,9 1,7 1,3 1,3 95 93 94 94,0 4 5 5 4,7 

47 1,4 2,2 1,7 1,8 91 91 93 91,7 5 5 5 5,0 

60 0,7 1,6 1,1 1,1 91 91 93 91,7 4 4 5 4,3 

61 0,7 1,5 1 1,1 93 93 92 92,7 4 4 5 4,3 

67 1,1 1,9 1,5 1,5 91 92 92 91,7 4 4 4 4,0 

75 1,3 2 1,8 1,7 93 90 91 91,3 5 5 5 5,0 

77 0,8 1,7 1,1 1,2 92 92 93 92,3 4 4 5 4,3 

89 1,5 2,2 1,7 1,8 90 91 92 91,0 5 5 5 5,0 

НІР05 0,3 0,2 0,3 0,3 1,6 1,3 1,3 1,1 0,5 0,5 0,4 0,4 
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Додаток Д.4. 

Стійкість до абіотичних несприятливих умов, випадання і осипання зразків костриці сизої контрольному 

розсаднику, середнє за 2009-2011 рр. 

Сортозразки костриці 

Зимостійкість, бал Стійкість до випадання,бал Стійкість до осипання, бал 
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Seeigel – St. 5 5 5 5,0 5 7 7 6,3 3 3 3 3,0 

25 5 5 5 5,0 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 

27 5 3 3 3,7 5 5 7 5,7 3 3 3 3,0 

40 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 5 3 5 4,3 

41 5 3 5 4,3 5 3 5 4,3 5 5 5 5,0 

44 3 3 3 3,0 5 7 7 6,3 3 3 3 3,0 

47 5 5 5 5,0 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 

60 3 5 5 4,3 5 5 5 5,0 3 3 3 3,0 

61 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 3 3 3 3,0 

67 3 3 3 3,0 5 3 5 4,3 5 5 5 5,0 

75 5 5 5 5,0 5 7 7 6,3 5 3 5 4,3 

77 3 3 3 3,0 5 5 5 5,0 3 3 3 3,0 

89 5 5 5 5,0 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 

НІР05 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Додаток Д.5. 

Урожайність та основні господарсько-цінні ознаки зразків костриці овечої контрольному розсаднику, середнє за 

2009-2011 рр. 

Сортозразки костриці 

Урожайність насіння, г/м2 Період вегетаціі, діб Декоративність, бал 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

cе
р

ед
н

є 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

cе
р

ед
н

є 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

cе
р

ед
н

є 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Bornito–стандарт 1,5 2,3 2 1,9 104 103 103 103,3 4 4 5 4,3 

57 1,7 2,5 2,2 2,1 103 102 103 102,7 5 5 5 5,0 

59 1,8 2,7 2,2 2,2 102 102 104 102,7 5 5 5 5,0 

76 1 2 1,7 1,6 103 103 103 103,0 4 4 5 4,3 

81 1,6 2,5 2,2 2,1 103 103 103 103,0 5 5 5 5,0 

85 1,6 2,4 2,1 2 104 104 102 103,3 4 5 5 4,7 

88 1,6 2,4 2,2 2,1 101 103 103 102,3 4 5 5 4,7 

93 1,5 2,3 2,1 2 103 103 102 102,7 4 5 4 4,3 

96 1,6 2,4 2,2 2,1 102 104 104 103,3 4 5 5 4,7 

101 1,7 2,8 2,3 2,2 101 102 101 101,3 5 5 5 5,0 

105 1,5 2,7 1,7 2 103 102 102 102,3 4 5 5 4,7 

107 1 1,8 1,6 1,5 103 104 104 103,7 4 4 4 4,0 
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продовження Додаток Д.5. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

200 1,6 2,4 1,9 2,1 104 103 102 103,0 4 5 5 4,7 

201 1,7 2,6 2,1 2,2 101 103 101 101,7 5 5 5 5,0 

204 1,1 1,9 1,7 1,6 104 102 104 103,3 4 4 4 4,0 

207 1 2 1,6 1,5 103 103 102 102,7 4 4 4 4,0 

215 1,6 2,7 2 2,1 101 101 104 102,0 4 5 5 4,7 

220 1,7 2,7 2 2,1 103 103 103 103,0 4 5 5 4,7 

224 1,8 2,9 2,1 2,2 101 101 102 101,3 5 5 5 5,0 

НІР05 0,27 0,31 0,23 0,24 1,12 0,89 0,99 0,68 0,48 0,45 0,42 0,36 

 



 

 

1
6
0

 

 

Додаток Д.6. 

Стійкість до абіотичних несприятливих умов, випадання і осипання зразків костриці овечої контрольному 

розсаднику, середнє за 2009-2011 рр. 

Сортозразки костриці 

Зимостійкість, бал Стійкість до випадання,бал Стійкість до осипання, бал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

200 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 

201 5 7 7 6,3 7 5 7 6,3 5 5 5 5,0 

204 5 5 5 5,0 7 7 7 7,0 7 7 5 6,3 

207 5 5 7 5,7 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 

215 5 5 7 5,7 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 

220 5 3 5 4,3 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 

224 5 5 5 5,0 5 7 5 5,7 5 5 5 5,0 

200 5 5 7 5,7 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 

201 3 3 5 3,7 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 

204 7 7 7 7,0 5 7 7 6,3 5 7 5 5,7 

 207 3 3 5 3,7 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 

215 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 

200 7 7 5 6,3 5 7 5 5,7 5 5 5 5,0 

201 5 7 7 6,3 7 7 5 6,3 5 5 5 5,0 
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продовження Додаток Д.6. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

204 5 5 5 5,0 5 7 5 5,7 5 5 5 5,0 

207 3 3 5 3,7 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 

215 5 5 5 5,0 7 7 5 6,3 5 7 5 5,7 

220 7 5 5 5,7 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 

224 7 7 5 6,3 7 7 7 7,0 5 7 7 6,3 

НІР05 1,24 1,41 0,96 0,98 0,99 1,03 0,96 0,82 0,46 0,84 0,46 0,45 
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Додаток Ж.1. 

Урожайність та основні господарсько-цінні ознаки зразків костриці червоної, сизої і овечої в попередньому 

випробуванні, середнє за 2012-2014 рр. 

Сортозразки костриці 

Урожайність насіння, г/м2 Період вегетаціі, діб Декоративність, бал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сирецька 2,8 3,1 2,8 2,9 114 115 115 114,7 4 4 4 4,0 

27 2,9 3,3 2,9 3 110 110 111 110,3 4 5 4 4,3 

46 3 3,3 2,9 3,1 110 111 110 110,3 4 5 5 4,7 

47 2,7 3 2,8 2,8 113 115 114 114,0 4 4 4 4,0 

48 2,8 3 2,9 2,9 114 115 116 115,0 4 4 4 4,0 

54 2,8 3,2 2,9 3 111 110 110 110,3 4 5 5 4,7 

56 2,9 3,2 2,9 3 111 111 112 111,3 4 5 4 4,3 

НІР05 0,1 0,13 0,05 0,10 1,77 2,44 2,44 2,17 0,00 0,53 0,49 0,30 
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продовження Додаток Ж.1. 

Seeigel 1,3 2,2 1,7 1,7 92 93 93 92,7 4 4 5 4,3 

25 1,4 2,3 1,9 1,9 89 90 89 89,3 5 5 5 5,0 

47 1,5 2,3 1,9 1,9 90 90 91 90,3 5 5 5 5,0 

75 1,4 2,4 1,8 1,9 89 89 90 89,3 4 5 5 4,7 

89 1,5 2,4 1,8 1,9 91 90 90 90,3 5 5 5 5,0 

НІР05 0,08 0,08 0,08 0,09 1,30 1,52 1,52 1,36 0,55 0,45 0,00 0,30 

Bornito 1,8 2,4 2,2 2,1 104 104 103 103,7 4 4 4 4,0 

57 1,8 2,6 2,4 2,3 101 102 102 101,7 4 5 5 4,7 

59 1,9 2,7 2,4 2,3 101 102 101 101,3 5 5 5 5,0 

81 1,8 2,5 2,2 2,2 104 103 103 103,3 4 4 4 4,0 

101 1,8 2,9 2,2 2,3 102 104 102 102,7 5 5 5 5,0 

200 1,7 2,6 2,4 2,2 103 103 104 103,3 4 5 5 4,7 

201 1,9 2,9 2,2 2,3 101 102 102 101,7 5 5 5 5,0 

220 1,7 2,8 2 2,2 105 104 105 104,7 4 4 4 4,0 

224 1,9 2,7 2,2 2,3 102 103 101 102,0 5 5 5 5,0 

НІР05 0,08 0,17 0,13 0,07 1,51 0,87 1,33 1,12 0,53 0,50 0,50 0,46 
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Додаток Ж.2. 

Стійкість до абіотичних несприятливих умов, випадання і осипання зразків костриці червоної, сизої і овечої в 

попередньому випробуванні, 2012-2014 рр. 

Сортозразки костриці 

Зимостійкість, бал Стійкість до випадання, бал Стійкість до осипання, бал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сирецька – St. 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 5 5 4 4,7 

27 7 7 7 7,0 5 7 7 6,3 7 7 5 6,3 

46 7 7 5 6,3 7 7 5 6,3 7 7 7 7,0 

47 5 5 5 5,0 5 5 3 4,3 7 7 7 7,0 

48 5 5 7 5,7 5 3 3 3,7 5 5 5 5,0 

54 7 7 5 6,3 7 7 5 6,3 5 5 5 5,0 

56 7 7 7 7,0 5 5 7 5,7 5 5 5 5,0 

НІР05 1,07 1,07 1,07 0,85 0,98 1,51 1,63 1,08 1,07 1,07 1,13 1,03 
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продовження Додаток Ж.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Seeigel – St. 5 5 5 5,0 5 5 4 4,7 4 5 5 4,7 

25 5 5 5 5,0 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 

47 5 5 5 5,0 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 

75 5 5 5 5,0 5 5 7 5,7 4 5 5 4,7 

89 5 7 7 6,3 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 

НІР05 0,00 0,89 0,89 0,60 1,10 1,10 1,34 1,06 0,55 0,00 0,00 0,18 

Bornito – St. 5 5 3 4,3 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 

52 5 7 7 6,3 7 5 7 6,3 5 5 5 5,0 

59 7 7 7 7,0 7 7 7 7,0 7 7 7 7,0 

141 5 5 5 5,0 5 7 5 5,7 5 5 5 5,0 

188 7 7 7 7,0 7 7 7 7,0 7 7 5 6,3 

205 5 7 5 5,7 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 

211 5 7 7 6,3 7 7 7 7,0 7 7 5 6,3 

252 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 

284 7 7 5 6,3 7 7 7 7,0 5 7 7 6,3 

НІР05 1,00 1,00 1,41 0,94 1,00 1,00 1,00 0,88 1,00 1,05 0,88 0,82 
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Додаток К.1. 

Урожайність та основні господарсько-цінні ознаки зразків костриці червоної, сизої і овечої в конкурсному 

випробуванні, 2015-2017 рр. 

Сортозразки костриці 

Урожайність насіння, г/м2 Період вегетаціі, діб Декоративність, бал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сирецька – St. 2,7 3 2,8 2,8  114 115 115 114,7 4 4 4 4,0 

27 2,8 3,1 2,9 2,9 0,1 111 112 111 111,3 4 4 4 4,0 

46 2,9 3,2 3,1 3,1 0,3 110 109 110 109,7 5 5 5 5,0 

54 2,8 3,3 3 3,0 0,2 112 113 111 112,0 5 5 5 5,0 

56 2,8 3,1 2,9 2,9 0,1 110 109 113 110,7 4 5 5 4,7 

НІР05 0,07 0,11 0,11 0,09 0,10 1,67 2,61 2,00 1,89 0,55 0,55 0,55 0,51 

Seeigel – St. 1,3 2,1 1,8 1,7  94 93 92 93,0 4 4 4 4,0 

25 1,4 2,3 1,8 1,8 0,1 92 92 91 91,7 5 5 5 5,0 

47 1,5 2,4 2 2,0 0,3 92 92 92 92,0 5 5 5 5,0 

75 1,4 2,2 1,8 1,8 0,1 91 93 92 92,0 5 5 5 5,0 

89 1,5 2,3 1,9 1,9 0,2 90 90 93 91,0 5 5 5 5,0 

НІР05 0,08 0,11 0,09 0,09 0,10 1,48 1,22 0,71 0,72 0,45 0,45 0,45 0,45 
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продовження Додаток К.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Bornito – St. 1,8 2,3 2,1 2,1  105 106 105 105,3 4 4 4 4,0 

52 1,9 2,5 2,4 2,3 0,2 104 105 105 104,7 4 5 5 4,7 

59 1,9 2,8 2,3 2,3 0,2 103 105 103 103,7 5 5 5 5,0 

188 1,9 2,7 2,2 2,3 0,2 105 104 102 103,7 4 5 5 4,7 

211 2 2,8 2,3 2,4 0,3 101 102 104 102,3 5 5 4 4,7 

284 2 2,6 2,4 2,3 0,2 102 103 104 103,0 5 5 5 5,0 

НІР05 0,08 0,19 0,12 0,11 0,04 1,63 1,47 1,17 1,09 0,55 0,41 0,52 0,37 
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Додаток К.2. 

Стійкість до абіотичних несприятливих умов, випадання і осипання зразків костриці червоної, сизої і овечої в 

конкурсному сортовипробуванні, 2015-2017 рр. 

Сортозразки Зимостійкість, бал 
Стійкість до 

випадання,бал 
Стійкість до осипання, бал 

костриці 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

се
р

ед
н

є 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
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р

ед
н

є 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

се
р

ед
н

є 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сирецька– St. 7 5 5 5,7 5 4 4 4,3 5 4 4 4,3 

27 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 

46 7 7 7 7,0 7 7 5 6,3 7 7 7 7,0 

54 7 7 7 7,0 5 7 7 6,3 7 7 5 6,3 

56 7 7 7 7,0 5 5 7 5,7 5 5 5 5,0 

НІР05 0,00 0,89 0,89 0,60 0,89 1,34 1,34 0,87 1,10 1,34 1,10 1,10 

Seeigel – St. 5 5 5 5,0 7 5 5 5,7 5 5 5 5,0 

25 5 5 5 5,0 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 

47 7 7 7 7,0 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 

75 5 7 7 6,3 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 

89 7 7 7 7,0 7 7 7 7,0 5 5 5 5,0 

НІР05 1,10 1,10 1,10 1,01 0,00 0,89 0,89 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
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продовження Додаток К.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Bornito – St. 5 5 3 4,3 5 5 5 5,0 5 5 5 5,0 

52 5 5 5 5,0 5 7 5 5,7 5 5 5 5,0 

59 7 7 7 7,0 7 7 7 7,0 7 7 5 6,3 

188 5 5 5 5,0 5 7 5 5,7 5 5 5 5,0 

211 5 7 7 6,3 7 7 7 7,0 7 7 5 6,3 

284 7 7 5 6,3 7 7 7 7,0 5 7 7 6,3 

НІР05 1,03 1,10 1,51 1,03 1,10 0,82 1,10 0,89 1,03 1,10 0,82 0,73 
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Додаток Л. 
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Додаток М. 
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Додаток Н. 
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Додаток П 
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