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Постановка проблеми. У селекції рису є бага-

то проблемних питань, серед яких ключовим стало 
поєднання в одному генотипі скоростиглості, висо-
кої продуктивності, якості зерна, стійкості до фіто-
патогенів та інших шкодочинних факторів [1]. За-
дачі селекції в умовах Півдня України значно 
ускладнюються тим, що рис – рослина тропічних і 
субтропічних регіонів, вона вибаглива до тепла, 
чутлива до тривалості сонячної радіації, вимагає 
затоплення тощо. Зона українського рисосіяння – 
найбільш північна у світовому рисосіянні [2]. Це 
зона зі своїми специфічними некерованими люди-
ною екологічними факторами, які відносяться в 
основному, до абіотичної природи. Реалізація 
урожайного потенціалу рису як культури, обмеж у-
ється вимогами до суми ефективних температур і 
фотоперіоду. За таких умов в Україні є можливість 
використовувати сорти лише ранньостиглі (трива-
лість вегетаційного періоду до 105 діб) і середньо-
стиглі (тривалість вегетації 125 діб), оскільки спра-
цьовує біологічна закономірність: урожайний поте-
нціал культури зростає з ростом фотосинтетичного 
потенціалу, натомість потенційно більш продукти-
вні пізньостиглі генотипи не можуть реалізувати 
свій урожайний потенціал [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові дослідження і практичні результати свід-
чать, що у південному регіоні України ще можли-
ве рисосіяння (у Херсонській та Одеській облас-
тях), що в умовах виробництва рисового зерна з 
урахуванням соціально-економічних обставин 
доцільно 20-25% загальних посівів відводити для 
ранньостиглих сортів рису. Це активізує тематику 
відповідних селекційно-генетичних досліджень з 
рисом. Важливою залишається проблема підви-
щення урожайного потенціалу у ранньостиглих 
сортів рису [4; 5]. Для її вирішення необхідно 
володіти інформацією про урожайність та її ком-
поненти у сучасних сортах та зразках рису, які 
зібрані у національній колекції, з метою залучення 
до гібридизації найбільш цінних генотипів і ство-
рення вихідного матеріалу, збагаченого генотипо-
вим різноманіттям [6]. 

Мета. Впровадити та рекомендувати у рисосійні 
господарства ранньостиглий сорт рису Лазуріт. 

Матеріали та методика досліджень. У задачу 
досліджень селекціонерів входило вивчення націо-
нальної колекції рису, виділення ранньостиглих 
генотипів та визначення їх характеристик за різни-
ми цінними ознаками і властивостями. На генетич-
ній основі ідентифікованих джерел цінних ознак 
планувалося створення гібридних популяцій, дос-
лідження їх у контексті закономірностей, успадко-

вування і мінливості основних селекційних ознак, 
створення методом індивідуальних доборів ран-
ньостиглих сортів і ліній та визначення їх перспек-
тивності для подальшого використання [7]. У ре-
зультаті було створено ранньостиглий сорт рису 
Лазуріт, який внесений до Державного реєстру 
сортів рослин України у 2017 році та занесений у 
генофонд рослин України. 

Дослідження проводились у 2013-2017 рр. на 
полях Інституту рису НААН України за загальноп-
рийнятою технологією вирощування культури рису. 
Ранньостиглий сорт рису Лазуріт був створений за 
програмою «Створення селекційного матеріалу 
рису з високими потенціалом продуктивності, якос-
ті та адаптивних властивостей рослин». 

Якісні показники: склоподібність і тріщинува-
тість визначали за допомогою діафаноскопа [8], 
масу 1000 зерен [9] і плівчастість – ваговим мето-
дом [10]. Уміст крохмалю у зерні рису було встано-
влено поляриметрично за Еверсом [11], амілози – 
за Juliano [12]. 

Математична обробка результатів досліджень 
була проведена з використанням ЕОМ. 

Результати досліджень. В Україні створенням 
та впровадженням у виробництво нового ранньо-
стиглого сорту рису Лазуріт займається Інститут 
рису НААН України. 

Інститут рису – це єдина наукова установа, де 
створюються сорти рису різних груп стиглості . 
Новий сорт рису рекомендуємо висівати у рисосій-
них господарствах Одеської та Херсонської облас-
тей як в умовах рисових зрошуваних систем, так і 
при краплинному зрошенні. У даній статті показано 
характеристику ранньостиглого сорту рису Лазуріт 
(табл. 1). 

Сорт рису Лазуріт (УІР-2867) створений шляхом 
індивідуального добору із гібридної популяції  
(O. sativa × O. perennis) × УкрНДС-6980 у 2003  році. 
Сорт рису Лазуріт відноситься до ранньостиглої 
групи з вегетаційним періодом 100-105 діб. 

Морфологічна характеристика. Волоть компак-
тна, напівпряма, коротка, довжиною 15,0-16,0 см, 
несе 150-180 зерен без остюків. Листок: світло-
зеленого кольору; середня за довжиною та шири-
ною листкова пластинка, вушка та язичок наявні; 
антоціанове забарвлення відсутнє. Положення 
прапорцевого листка: у ранньому обстеженні – 
пряме, а у пізньому – напівпряме. Час викидання 
волоті – раннє. Стебло за товщиною – середнє. 
Висота рослини 90,0-95,0 см. Час достигання – 
раннє. Колоски сорту Лазуріт мають помірне  
опушення. Коренева система мичкувата, добре 
розвинена. 



Меліорація, землеробство, рослинництво 
 

96 

Таблиця 1 – Ранньостиглий сорт рису Лазуріт за період 2013-2017 рр. 
Ознака Лазуріт 

Вегетаційний період, діб 105 
Урожайність, т/га 8,25 
Висота рослин, см 90,5 

Довжина головної волоті, см  16,0 
Число зерен у волоті, шт 179 

Маса 1000 зерен, г 28,5 
Продуктивність головної волоті, г 4,80 

Склоподібність, % 100 
Тріщинуватість. % 2 

Загальний вихід крупи, % 67,6 
Вихід цілого ядра, % 91,2 

Стійкість до хвороб (пірикуляріоз), бал 9 
Кулінарні властивості рисової каші за 5-ти бальною шкалою 5 

Стійкість до обсипання, бал 9 
Стійкість до вилягання, бал 9 

Вміст білку, % 8,9 
Вміст крохмалю,% 64,68 
Вміст амілози,% 17,94 

 
Якість зерна та крупи: Маса 1000 зерен 27,5-

28,5 г. Загальний вихід крупи становить 67,4-
68,0%, вихід цілого ядра 90,5-92,5%, склоподіб-
ність 100%, тріщинуватість зерна 4,0-6,0%. Плівча-
стість зерна коливається у межах від 18,5 до 
19,5%. Органолептична оцінка ранньостиглого 
сорту рису Лазуріт – відмінна (за 5-ти бальною 
шкалою). Індекс зерна 2,3-2,4. 

Агробіологічна характеристика: Відмінною осо-
бливістю даного сорту є виключно швидкий темп 
росту рослин на початку вегетації. У польових 
умовах ранньостиглий сорт проходить ухилення 
від ураження хворобами та шкідниками внаслідок 
його скоростиглості. Коефіцієнт продуктивної ку-
щистості 2,5-3,0. 

Посів рекомендовано проводити у III декаді 
квітня – I декаді травня. Тривалість вегетаційно-
го періоду від затоплення до повної стиглості в 
умовах Херсонської області становить 105 діб. 
За морфо-фізіологічними показниками: затоп-
лення-сходи спостерігаються на 14-18 день, 
сходи-кущіння 11-14 день, кущіння-викидання 
волоті 30-35 день, викидання волоті-воскова 
стиглість 12-17 день, воскова-повна стиглість  
5-7 день. 

Агротехнічна характеристика: Урожайність сор-
ту Лазуріт у конкурсному сортовипробуванні в 
Інституті рису НААН України за період з 2013- 
2017 рр. у середньому становила 8,25 т/га. 

В умовах Херсонської області даний сорт хара-
ктеризується стійкістю до пірикуляріозу. Лазуріт 
стійкий до вилягання та обсипання. Сорт присто-
сований до механічного збирання врожаю. 

Кращі попередники для ранньостиглого сорту 
Лазуріт – пласт багаторічних трав та меліоративне 
поле. Рекомендована норма висіву насіння 6,5-
7,0  млн. схожих зерен на 1 га у рисових чеках. При 
краплинному зрошенні – 4 млн. схожих зерен на  
1 га. Водний режим для чеків – звичайний, типу 
вкороченого затоплення. Рекомендована норма 
мінеральних добрив по попереднику пласт багато-
річних трав – N60-80P20-30 K30. 

Екологічна характеристика: Сума активних тем-
ператур для ранньостиглої групи складає  

2200-23500С.  
Ґрунтовий покрив зони рисосіяння показаний 

лучно-каштановим та каштановими солонцювати-
ми ґрунтами у комплексі з солонцями, а у самій 
прибережній частині Чорного моря та його заток 
переходять у солончаки. 

За механічним складом ґрунти є середньо суг-
линкові і характеризуються сильно ущільненою 
будовою, слабою пористістю, низькою вологоємк і-
стю, внаслідок чого схильні до запливання, а при 
висиханні – до утворення кірки. Реакція ґрунтового 
розчину звичайно коливається від слабко лужної 
(pH 7,0-7,5) і сильно лужної (pH 7,7-8,5), у верхніх 
шарах ґрунту до лужної і сильно лужної (pH 7,6-
9,0) у ґрунтовій породі. Хімічний склад ґрунтових 
вод відповідає сульфатно-гідрокарбонатному і 
гідрокарбонатно-сульфатному типам із мінераліза-
цією 1-3 г/л, глибина їх залягання у прибережній 
зоні коливається від 1 до 5 м від поверхні землі. 

Висновок. Отже, необхідно зазначити, що у 
кожному господарстві у структурі посівів рису ре-
комендовано висівати 20-25% посівних площ під 
ранньостиглі сорти рису, у зв’язку з тим, щоб ста-
білізувати врожайність рису у несприятливі роки та 
підвищити ефективність сівозміни посівами озимих 
культур. Кліматичні умови зони рисосіяння України 
сприятливі для вирощування цієї культури і одер-
жання високих гарантованих урожаїв на рівні 7,0 -
8,0 т/га. Створений ранньостиглий сорт рису Лазу-
ріт характеризується високими технологічними 
показниками якості зерна і крупи, пристосованих 
до умов регіону рисосіяння. В Інституті рису НААН 
України проводиться робота з веденням первинно-
го насінництва сорту й отримання його оригіналь-
ного насіннєвого матеріалу. 
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