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Постановка і стан вивчення проблеми. Ін-
ститут зрошуваного землеробства НААН України – 
це єдина наукова установа в Україні, де виконуються 
протягом тривалого часу програми по створенню сор-
тів озимої пшениці, у першу чергу, для зрошуваних 
земель. І такі сорти створені. У зв'язку з тим, що вони 
мають високий адаптивний потенціал, їх використо-
вують не тільки на зрошуваних, але й на неполивних 
землях. Зараз у Державному реєстрі сортів рослин 
України знаходяться сорти пшениці м'якої озимої 
Херсонська безоста, Херсонська 99, Овідій, Кохана і 
Благо; а також сорти пшениці твердої озимої Дніпря-
на і Кассіопея. 

Найбільш високі і стабільні урожаї на півдні 
України формують достатньо зимостійкі, посухо- і 
термостійкі сорти пшениці озимої, толерантні до по-
ширених фітопатогенів – борошнистої роси, бурої ір-
жі, септоріозу, кореневих гнилей та інших патогенів 
[1, 2]. Серед занесених до Державного реєстру сор-
тів рослин найбільш придатними для використання у 
виробництві якісного зерна є сорти, які створені в Ін-
ституті зрошуваного землеробства НААН України 
(ІЗЗ, м. Херсон) та в Селекційно-генетичному інсти-
туті (СГІ, м. Одеса). Для степової зони України, у то-
му числі Херсонської області, у Державному реєстрі 
сортів рослин України на 2012 рік рекомендовано 
160 сортів пшениці м'якої озимої із 251 (з урахуван-
ням сорту шарозерної пшениці Шарада) і 16 із 17 со-
ртів пшениці твердої озимої. За оптимальних умов 
вирощування (строки сівби, норми висіву, забезпе-
ченість рослин елементами живлення) ці сорти фор-
мують зерно з показниками сильних і цінних пше-
ниць. Рекомендовані сорти розрізняються за уро-
жайним та адаптивним потенціалами. Цим визнача-
ється їх специфічна реакція на мінливі агроекологічні 
умови вирощування, у тому числі й на умови зволо-
ження ґрунту. 

Українські селекціонери створили прекрасні со-
рти твердої пшениці – озимі та ярі. Україна є батькі-
вщиною сортів озимої твердої пшениці: комерційні 
сорти озимої твердої пшениці вперше у світі були 
створені в Україні. На даний час у Держаному реєстрі 
сортів рослин України знаходяться сорти Селекцій-
но-генетичного інституту (Айсберг одеський, Золоте 
руно, Золоте руно, Лагуна, Континент та інші), а та-
кож сорти селекції Інституту зрошуваного землероб-
ства НААН України. 

На жаль, озима тверда пшениця, як культура, 
займає невеликі площі. Існує думка, що вона посту-
пається за урожайністю озимій м'якій пшениці. Але 
це – помилкова оцінка, яка наносить великої шкоди 
нашому сільськогосподарському і переробному ви-
робництву, оскільки для задоволення потреб мака-
ронної промисловості доводиться завозити зерно 
твердої пшениці із інших країн. Це ставить нашу кра-
їну в економічну залежність від інших, це перше. По-
друге, дуже часто нам завозять зерно з низькою якіс-
тю. По-третє, разом із зерном у нашу країну заво-
зяться різні фітопатогени, від яких немає генетичної 
стійкості у вітчизняних сортів.  

Таким чином, в Україні, у тому числі й у 
Херсонській області, існують проблеми з виробницт-
вом і використанням зерна озимої пшениці [3], але їх 
можна вирішити через інтенсивне розмноження сор-
тів вітчизняної селекції з використанням селекційних 
досягнень і технології вирощування озимої пшениці, 
які є надбанням Інституту зрошуваного землеробст-
ва НААН України. 

У даний час необхідно розвивати селекцію 
пшениці на адаптивність, виявляти недоліки сучас-
них сортів, компенсувати їх агротехнологічними за-
ходами, створювати сорти зі збалансованими озна-
ками і властивостями, які визначають високий рівень 
адаптивного і продуктивного потенціалів. В умовах 
зрошення необхідно використовувати короткостеб-
лові, стійкі до вилягання сорти, які здатні забезпечу-
вати урожайність 8,0-10,0 т/га. Разом з тим, новост-
ворені сорти мають бути генетично спроможними 
формувати високу урожайність (5,5-6,0 т/га і вищу) 
на неполивних землях [4]. 

Завдання і методика досліджень. Мета робо-
ти – створення пристосованих до умов зрошуваного 
землеробства Півдня України високоурожайних сор-
тів, здатних формувати якісне зерно на рівні сильних 
і цінних пшениць. Розробити і подати характеристику 
нових сортів за біологічними та господарськими вла-
стивостями. Дослідження виконані в умовах зрошен-
ня і без поливів за методикою Державного сортови-
пробовування України [5]. 

Результати досліджень. У поточному році за-
кінчився термін Державного сортовипробування но-
вих сортів Інституту зрошуваного землеробства 
НААН України: пшениці м'якої озимої Марія і пшениці 
твердої озимої Андромеда. Вони занесені до Держа-
вного Реєстру сортів рослин України з 2012 року. 

Отримані результати державного сортовипро-
бування цих сортів у 2011 р. (табл. 1). Нові сорти Ін-
ституту зрошуваного землеробства НААН України 
сформували найвищу урожайність у різних зонах 
України. У зоні Полісся України по сорту Марія мак-
симальна урожайність отримана на Рівненському 
ДЦЕСР – 7,66 т/га (перевищення над стандартами 
відповідно 0,12 т/га і 0,35 т/га). 

У лісостеповій зоні найвищу урожайність по сор-
ту пшениці м'якої озимої Марія отримав Вінницький 
ДЦЕСР (9,41 т/га, перевищення над стандартами ві-
дповідно 1,05 т/га і 1,23 т/га) і Маньківська ДСС Чер-
каського ДЦЕСР (8,60 т/га, перевищення над стан-
дартами відповідно 1,30 т/га і 0,43 т/га). По сорту 
пшениці твердої озимої Андромеда – Маньківська 
ДСС Черкаського ДЦЕСР (8,96 т/га, перевищення 
над стандартом 0,37 т/га).  

У степовій зоні максимальна урожайністьпо со-
рту Марія зафіксована Нікопольською ДСС Дніпро-
петровського ДЦЕСР (7,26 т/га, перевищення над 
стандартом 0,37 т/га), по сорту пшениці твердої ози-
мої Андромеда отримана Березівською ДСС Одесь-
кого ДЦЕСР (5,24 т/га, перевищення над стандартом 
0,13 т/га).  
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Таблиця 1 – Урожайність нових сортів озимої пшениці на ДСС у різних зонах України (т/га). 
2011 р. 

ДСС, 
Екологічна зона України 

Сорт 

Марія Стандарт Андромеда Стандарт 
Єдність Подолянка Алий парус 

Городенківська ДCC Івано-
Франківського ДЦЕСР 6,61 6,93 7,34 — — 

Львівський ДЦЕСР 4,44 4,46 5,48 — — 
Рівненський ДЦЕСР 7,66 7,54 7,31 — — 
Полісся 6,24 6,72 6,78 — — 
Вінницький ДЦЕСР 9,41 8,36 8,18 8,51 8,73 
Миргородська ДCC Полтавсь-
кого ДЦЕСР 6,48 5,37 5,32 — — 

Тернопільський ДЦЕСР 6,86 7,60 7,04 — — 
Вовчанська ДСС 7,10 6,12 8,31 4,32 5,16 
Маньківська ДCC Черкаського 
ДЦЕСР 8,60 7,30 8,17 8,96 8,59 

Лісостеп 7,69 6,95 7,40 7,26 7,49 
Славяносербська ДСС Лучан-
ського ДЦЕСР 5,25 5,46 5,86 — — 

Нікопольська ДСС Дніпропет-
ровського ДЦЕСР 7,26 7,77 6,89 5,96 7,18 

Вільнянська ДСС 4,86 5,70 5,58 3,54 4,06 
Первомайська ДСС 6,96 7,31 6,86 6,08 6,37 
Березівська ДСС Одеського 
ДЦЕСР 4,52 5,15 5,09 5,24 5,11 

Херсонський ДЦЕСР 3,19 4,61 3,03 — — 
Степ 5,34 6,00 5,55 5,21 5,68 
по Україні середнє 6,42 6,56 6,58 6,23 6,59 

 
ММААРРІІЯЯ. Сорт Марія відноситься до короткосте-

блового морфобіотипу, висота рослин у середньому 
86,9 см (табл. 2). Характеризується вищесередньою 
зимостійкістю. Посухостійкість висока. Стійкий до ви-

лягання (4,5-5,0 балів) та поширених на півдні Украї-
ни збудників хвороб: борошнистої роси (ураженість 
12,5%), бурої іржі (10,0%), септоріозу (5,5%), летючої 
і твердої сажок (0,0%), фузаріозу колосу (0,0%).  

Таблиця 2 – Рівень вираження ознак продуктивності сорту Марія ( x , 2010-2011 рр.) 
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Херсонська 99, St 4,7 533 87,4 9,8 18,0 76,8 41,0 1,46 35,7 39,1 53,4 
Херсонська безоста, St 4,9 607 92,9 9,6 19,2 87,8 38,7 1,38 35,7 39,4 44,1 
Марія 5,5 508 86,9 9,0 17,9 81,7 39,5 1,28 32,4 39,0 48,4 

 
Урожайний потенціал сорту, який реалізується 

при зрошенні, високий – понад 9,0 т/га, а середня 
урожайність без поливів (по пару) – 5,62 т/га. Показ-
ники якості зерна: натурна маса – 766 г/л, склоподіб-
ність до 100%, вміст білка – 13,3-15,4%, вміст клей-
ковини – 25,5-39,0%, група якості клейковини І-ІІ. 
Якість зерна відповідає вимогам сильних і цінних 
пшениць. 

Запропоновані зони для вирощування – Степ, 
Лісостеп, Полісся України. Агротехніка вирощування 
– загальноприйнята у зонах поширення. Зокрема, на 
Півдні України: строк сівби 20 вересня – 5 жовтня, 
норма висіву кондиційного насіння – 4,5-5,0 млн/га.   

ААННДДРРООММЕЕДДАА.. Сорт пшениці твердої озимої ко-
роткостебловий, висота рослин у середньому 78 см. 
Характеризується середньою зимостійкістю. Посухо-
стійкість висока. Стійкість до вилягання (5,0 балів) та 
поширених на Півдні України збудників хвороб (%): 
борошнистої роси (ураженість) – 5,5, бурої іржі – 7,5, 
кореневих гнилей – 2,5, септоріозу – 12,0, твердої та 
летючої сажки – 0,0%, фузаріозу колосу – 0,0%.  

Урожайність сорту в умовах зрошення у серед-
ньому за 2006, 2008 і 2009 рр. – 6,1 т/га, без поливів 
– 4,6 т/га. Перевищення над стандартом – 0,45-
0,60 т/га. Якість зерна сорту: володіє високими мака-
ронними якостями – середній бал 4,4. Вміст білка у 
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зерні 13,8-16,0%, клейковини – 28,0-32,5%. Запропо-
новані зони вирощування: Степ і Лісостеп України.  

Агротехніка вирощування – загальноприйнята у 
зонах поширення. Зокрема на Півдні України: строк 
сівби 25 вересня – 5 жовтня, норма висіву – 4,5-
5,0 млн схожих насінин на гектар. 

Висновки. Новостворений сорт пшениці м'якої 
озимої Марія має урожайний потенціал 9,0-9,5 т/га, 
який реалізується на поливних землях південного ре-
гіону і в зоні Лісостепу України. Короткостебловий 
сорт пшениці твердої озимої Андромеда спроможний 
забезпечувати урожайність за оптимальних умов на 
рівні 5,5-6,0 т/га. Названі сорти відносяться до гено-
типів універсального використання: завдяки високій 
адаптивній здатності їх можна використовувати як на 
неполивних, так і на зрошуваних землях. 

Перспектива подальших досліджень. Важ-
ливим напрямом подальшого використання новост-
ворених сортів є дослідження їх стабільності і плас-
тичності, а також застосування як вихідного матеріа-
лу для створення нових сортів з покращеними озна-
ками і властивостями, які визначають високий рівень 
адаптивного і продуктивного потенціалів. 
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ВПЛИВ ФІІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ВРОЖАЙНІСТЬ  
І ЯКІСТЬ НАСІННЯ ТОМАТА ПРИ КРАПЛИННОМУ ЗРОШЕННІ  

В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ  

Н.П. КОСЕНКО – кандидат с.-г. наук, с.н.с 
Інститут зрошуваного землеробства НААН 

Постановка проблеми. Найбільша віддача до-
сягнень сучасної селекції можлива лише за добре 
налагодженого насінництва, основною метою якого є 
прискорене розмноження й поширення у виробницт-
во нових сортів і гібридів вітчизняної селекції зі збе-
реженням цінних господарських ознак і властивостей 
[1]. Щорічно посіви томата займають в Україні 93-100 
тис. га. Для забезпечення посівним матеріалом то-
варовиробників і насінницьких господарств об’єд-
нання “Сортнасінняовоч” України необхідно насіння І 
репродукції (РН1) – 100 т, елітного насіння (ЕН) – 761 
кг, оригінального насіння (ОН) – 9кг [2]. 

Поряд із селекційно-генетичними і біотехноло-
гічними методами, одним із резервів підвищення 
врожайності і якості продукції є використання фізіо-
логічно активних речовин, що мають високу вибірко-
вість і широкий спектр дії [3]. Насінництво власних 
сортів і гібридів практично не ведеться, або не відпо-
відає сучасним вимогам. Тому на даному етапі є ак-
туальним удосконалення технологічних прийомів ви-
рощування насінників та методів ведення насінницт-
ва сортів і гібридів, занесених до Реєстру сортів рос-
лин, придатних для поширення в Україні.  

Стан вивчення проблеми. На даний час відо-
мо 5000 препаратів (хімічного, мікробіологічного, ро-
слинного походження), з яких в світовій практиці ви-
користовується біля 50. Більша частина відомих ре-
гуляторів росту має природне походження – це про-
дукти життєдіяльності мікроорганізмів і рослин [4]. 
Так, фіторегулятор Еместим С, у складі якого налічу-
ється 75 фізіологічно активних речовин, являє собою 
водно-спиртовий розчин продуктів життєдіяльності 
грибів-ендофітів, що знаходяться на кореневій сис-

темі рослин [5]. Для виробництва препарату Імуно-
цитофіт, що є природним індуктором стійкості рослин 
проти хвороб, використовують фітопатогенні мікроо-
рганізми [6]. 

Дослідженнями Гаврись І.Л. встановлено, що 
замочування насіння томата в розчинах Еместиму С 
та Імуноцитофіту підвищує енергію проростання до 
88 та 86,7% порівняно з контролем (79,8%), схожість 
насіння була відповідно 97,5 та 93,5% проти 89,5% у 
контролі [7]. 

Важливим аспектом дії регуляторів росту, по-
ряд з підвищенням урожайності та якості продукції, є 
підсилення стійкості рослин до несприятливих фак-
торів навколишнього середовища: різкого коливання 
температури повітря, нестачі вологи, ураження хво-
робами. Застосування Імуноцитофіту та Епіну збіль-
шує імунітет рослин томата до фітофторозу. Також 
відмічено, що у рослин, оброблених фізіологічно ак-
тивними речовинами, підвищувався відсоток 
зав’язування плодів [6]. 

Фурсенко С.Л., Пуценко Д.В. рекомендують 
внести передпосівне замочування насіння в розчи-
нах регуляторів росту Івін і Еместим С в технологію 
вирощування посівного томата на краплинному зро-
шенні. Цей прийом дозволяє підвищити польову 
схожість, скоротити термін дозрівання плодів, збіль-
шити врожайність і поліпшити вихід товарної продук-
ції [8]. 

Завдання і методика досліджень. До завдань 
наших досліджень відносилось проведення лабора-
торних і польових дослідів щодо впливу передпосів-
ного замочування насіння в розчинах регуляторів ро-
сту рослин (Еместим С, Імуноцитофіт) за різних 


