
ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Листопад 2012 р. Вип. 58 

116 

Висновки. Встановлені кореляційні зв’язки між 
кількісними ознаками забезпечують більш раціона-
льний підбір вихідних форм і є основою для ціле-
спрямованої селекції високопродуктивних сортів то-
мата інтенсивного типу з високою якістю томатної 
продукції.  
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ВПЛИВ ОБРОБКИ НАСІННЯ БАВОВНИКУ ГАММА-ПРОМЕНЯМИ 
НА МІНЛИВІСТЬ ДЕЯКИХ ЙОГО ОЗНАК  
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Постановка проблеми. В селекції бавовника 
все частіше застосовується радіаційний мутагенез. 
Мутації, індуковані радіацією, широко використову-
ються для отримання цінної селекціонеру зародкової 
плазми з метою покращення якості наявних сортів і 
створення нових. У результаті багаторічної праці в 
галузі експериментального мутагенезу в бавовника, 
пшениці, ячменя, рису, кукурудзи, проса, гороху, гре-
чки та інших культур отримані мутанти: ранньостиглі, 
короткостеблові, з високим вмістом білка, стійкі до 
хвороб, з поліпшеним складом жирних кислот, тощо 
[1].  

Зразки бавовника, отримані внаслідок макро-
мутацій, володіють великою життєздатністю та ма-
ють широкий діапазон варіювання за кількісними го-
сподарсько-цінними ознаками (продуктивність, вели-
чина коробочки, вихід та довжина волокна) [2].  

Індукована мінливість, як правило, має і нега-
тивний напрямок: високі дози гамма-проміння викли-

кають великі структурні зміни, доводять до різних 
аномалій – стерильності та зниження, в подальшому, 
життєздатності рослин [3,4]. Виникає також склад-
ність у вивченні мікромутацій, так як рослини, носії 
мікрозмін фенотипу, майже не відрізняються від кон-
трольної форми.  

Завдання та методика досліджень. Метою 
наших досліджень було визначення впливу гамма-
випромінювання на насіння бавовнику колекційного 
розсадника, його строки дозрівання, продуктивність 
та деякі якісні показники волокна, а також добір ви-
соковрожайних мутантів та зразків з довгим волок-
ном. 

Предметом досліджень слугували 16 зразків 
бавовника, які були опромінені гамма-променями до-
зою 1000 Гр. Дослідження проводились у зрошува-
них умовах на полях селекційної сівозміни відділу 
селекції Інституту зрошуваного землеробства. Оцінку 
сортозразків робили за методикою Державної комісії 
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по сортовипробуванню сільськогосподарських куль-
тур [5], Методичним рекомендаціям Інституту земле-
робства південного регіону НААН України [6]. Мор-
фологічний опис, класифікація за господарськими та 
біологічними властивостями проводилась згідно 
«Широкого унифицированного классификатора СЭВ 
рода Gossypium L” [7]. 

Агротехнічні умови вирощування бавовника за-
гальноприйняті для південного регіону України. По-
передник – озима пшениця. Оранку проводили на 
глибину 25 – 26 см, маркірували сівалкою СПЧ-6 на 
ширину 70 см. Гербіцид „Стомп” нормою 5 л/га вно-
сили після посіву під боронування. Висівали ручним 
способом 6-15 травня. Посів бавовнику в досліді 
проводився гніздовим способом ручною сівалкою з 
щітковим висівним механізмом і різним діаметром 
отворів. Застосовувалось насіння сортів, оголене від 
підпушку концентрованою сірчаною кислотою. Ділян-
ки – однорядкові, площею 4,9 м2. Ширина міжрядь – 
0,7 м, довжина 7 метрів, відстань між рослинами – 
22-25 см. За період вегетації проводили формування 
щільності стояння рослин при появі 1-2 справжніх 
листків, дві міжрядних обробки культиватором КРН-
4,2 після сходів бур’янів та три ручні просапки. Хім-
чеканку рослин виконували в першій декаді серпня 
ретардантом Пікс нормою 1 л/га. Аналіз якості воло-

кна (вихід та довжину) проводили в Інституті зрошу-
ваного землеробства.  

Результати досліджень. Якщо для більшості 
сільськогосподарських культур, які вирощуються на 
півдні України, лімітуючим фактором є вода, то для 
бавовника – теплозабезпеченість. Аналіз результатів 
досліджень за 2007-2011 роки показав, що обробка 
насіння колекційного розсадника гамма-променями 
по-різному впливала на деякі господарсько-цінні 
ознаки бавовника. Дані таблиць 1 і 2 свідчать, що ве-
гетаційний період рослин на контрольному варіанті 
тривав 119-128 діб. Опромінені ж зразки мали мен-
ший термін дозрівання. Їх вегетаційний період стано-
вив 114-120 діб. Тобто, гамма-опромінення насіння 
бавовника сприяло скороченню тривалості вегета-
ційного періоду рослин на 5-8 діб. Це означає, що ві-
дбулися мутації, індуковані радіацією, в результаті 
яких ми отримали більш скоростиглі форми бавовни-
ка.  

Строки дозрівання бавовника позитивно впли-
нули на кількість відкритих коробочок на одній рос-
лині. У нашому досліді продуктивність всіх сортів, які 
вивчались, була вищою при обробці насіння бавов-
ника гамма-променями і варіювала від 4,0 до 6,4 від-
критих коробочок (на необроблених – 3,0-5,9 штук). 

Таблиця 1 – Характеристика сортів бавовника колекційного розсадника за господарсько-
цінними ознаками, середнє за 2007-2011 рр. 
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вілт гомоз 

Белі ізвор BGR 126 76,0/11,4 9 9 4,3 5,0 37,2 25,4 
Дніпровський 5 UKR 124 76,1/13,7 9 9 4,7 5,9 37,7 31,8 
Підозерський 4 UKR 123 71,5/15,1 9 9 6,2 4,6 38,4 29,3 
Балкан BGR 121 72,5/17,0 7 9 5,0 5,0 38,5 28,6 
Огоста BGR 116 67,9/15,4 9 9 4,8 4,2 39,1 27,0 
Гарант BGR 116 68,1/18,0 9 9 3,9 3,0 37,2 27,2 
Чирпан 603 BGR 121 83,1/16,4 9 9 5,0 4,0 37,8 27,8 
Чирпан 539 BGR 119 76,0/15,8 7 9 4,5 3,9 36,4 22,6 
Авангард 264 BGR 125 72,9/14,1 9 9 5,0 4,8 37,1 26,1 
Міжвидовий 
гібрид №64 BGR 128 74,4/14,8 9 9 4,6 4,6 36,3 27,0 

Міжвидовий 
гібрид №147 BGR 126 74,8/15,8 9 9 3,7 4,1 38,7 24,8 

Популяція 3 UKR 128 76,4/15,9 9 9 5,2 3,8 37,8 25,7 
С9070 UZB 124 67,6/13,3 9 9 4,5 4,0 37,6 27,1 
Ан-Чилляки UZB 127 72,8/16,8 9 9 5,6 3,6 38,6 24,3 
АзНИИХИ UZB 124 70,5/14,4 9 7 5,0 4,8 37,7 24,2 
Лінія 417у UKR 123 74,8/18,2 9 9 4,6 5,0 36,8 27,8 
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Таблиця 2 – Характеристика сортів бавовника колекційного розсадника за господарсько-
цінними ознаками, насіння яких було обробле гамма- випромінюванням, 
середнє за 2007-2011 рр. 

Назва 
сорту 

Кр
аї
на

 
по
хо
дж

ен
ня

 

Тр
ив
ал
іс
ть

  
ве
ге
та
ці
йн
ог
о 

 
пе
рі
од
у,

 д
іб

 Висота рос-
лин/прикріпл
ення 1-ї 
симпод. 

Стійкість до най-
більш поширених 

хвороб, бал 

Ва
га

 1
-ї 

ко
ро
бо
чк
и,

 г 

П
ро
ду
кт
ив
ні
ст
ь 

 
1-
ї р
о с
ли
ни

, ш
т.

 в
і-

дк
р и
ти
х 
ко
ро
б.

 

Вихід 
волокна, 

% 

Довжина 
волокна, 

мм вертицел. 
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Дніпровський 5 UKR 114 74,8/12,8 9 9 5,5 5,2 38,6 28,4 
Підозерський 4 UKR 115 74,0/14,2 9 9 6,1 6,4 39,2 31,8 
Балкан BGR 116 62,4/15,9 9 9 5,4 5,1 38,7 29,7 
Белі ізвор BGR 121 72,8/14,9 9 9 5,0 5,4 35,0 26,4 
Огоста BGR 120 80,0/13,0 9 9 5,7 5,0 37,1 27,8 
Гарант BGR 119 71,6/16,1 9 9 5,2 5,1 37,2 27,8 
Чирпан 603 BGR 121 70,7/14,4 9 9 5,0 4,8 36,5 25,2 
Чирпан 539 BGR 119 83,2/15,9 9 9 5,6 4,5 37,5 26,8 
Авангард 264 BGR 120 79,8/13,2 9 9 6,8 5,0 38,2 24,2 
Міжвидовий 
гібрид №64 

BGR 123 73,3/17,6 9 9 5,7 4,8 38,2 26,0 

Міжвидовий 
гібрид №147 

BGR 121 72,0/13,2 9 9 4,9 4,0 38,6 29,8 

Популяція 3 UKR 116 70,7/17,2 9 9 5,7 5,1 36,5 25,6 
С9070 UZB 121 80,2/14,6 9 9 5,7 5,0 37,9 26,2 
Ан-Чилляки UZB 115 72,5/16,2 9 9 5,9 5,2 38,9 25,6 
АзНИИХИ UZB 120 77,4/15,2 9 9 5,5 4,2 37,8 26,0 
Лінія 417у UKR 120 69,5/14,1 9 9 6,2 5,6 37,0 26,2 

 
Серед мутацій структури стебла найбільш час-

тими індукованими є мутантні фенотипи за висотою 
рослин. У нашому випадку дія випромінювання на 
висоту рослин простежувалась лише на таких сортах 
як Огоста, Гарант, Чирпан 539, Авангард 264 та 
С9070. В середньому, за п’ять років досліджень, во-
ни були вищими за зразки, необроблені промінням, 
на 3,5-13,2 см. В той же час на висоту прикріплення 
першої симподіальної гілки вплив випромінювання 
спостерігався у семи із шістнадцяти сортів, які ви-
вчались. Цей показник на неопромінених сортах ко-
ливався від 11,4 до 17,0 см, при обробці насіння га-
мма-променями – від 12,8 до 17,2 см.  

Вихід та довжина – важливі показники якості 
волокна бавовника. Від виходу волокна залежить 
величина врожаю, від довжини – клас та тип його, а 
в подальшому і формування цін на готову продукцію. 
В наших дослідах спостерігався позитивний вплив 
гамма-випромінювання на формування цих якісних 
показників. У опромінених зразків, таких як Дніпров-
ський 5, Підозерський 4, Балкан, Чирпан 539, Аван-
гард 264, Міжвидовий гібрид №64, С9070, АН-
Чилляки, Лінія 417у вихід волокна був високий і ста-
новив 37,0-39,2%, у той же час у необроблених сор-
тів – декілька нижчий і варіював в межах 36,3-38,4% .  

Отримати волокно в умовах півдня України з 
довжиною, яка б задовольняла виробників – складна 
задача для селекціонера, тому що продуктивність 
рослини знаходиться в негативній залежності від 
якості волокна. Обробка насіння бавовника гамма-
випромінюванням збільшувала довжину волокна на 
1,6-3,6 мм ( на контрольних ділянках довжина волок-
на становила 22,6-27,2 см). Найбільшу довжину мали 
сорти: Підозерський 4 (32,8 мм), Балкан (29,7 мм) та 
Дніпровський 5 (29,4 мм) (табл.1, 2).  

На протязі п’яти років вивчення радіаційного 
мутагенезу нами було відібрано шістнадцять зразків 

за господарсько-цінними ознаками – скоростиглістю, 
продуктивністю, величиною коробочки, виходом та 
довжиною волокна.  

Пропозиції. Виділені нами мутанти, індуковані 
радіацією, рекомендуємо використовувати для отри-
мання цінної зародкової плазми з метою покращення 
якості наявних сортів і створення нових. 

Висновки: 
1. Обробка гамма-випромінюванням насіння 

бавовника сприяло скороченню тривалості вегета-
ційного періоду рослин, тобто викликала мутації, ін-
дуковані радіацією.  

2. Строки дозрівання бавовника позитивно 
вплинули на кількість відкритих коробочок на одній 
рослині. 

3. Позитивний вплив гамма-випромінювання 
спостерігався на формуванні деяких якісних показни-
ків – виході та довжині волокна бавовника.  
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