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зерна сорту становить 17,5-18,3%. Технологічні по-
казники якості зерна високі. Сорт не обсипається, 
добре вимолочується. Стійкий до ураження хворо-
бами та шкідниками. Урожайність сорту Серпневий в 
конкурсному сортовипробуванні в Інституті рису 
НААН України за 2007-2011 рр. склала в середньому 
9,12 т/га. Максимальний урожай сорту Серпневий по 
попереднику пласт багаторічних трав у 2010 році 
склав 9,86 т/га. 

Преміум – Створений методом індивідуального 
добору із гібридної популяції [Піонер / Дубовський-
129 // ВНІІР-137] /// Спальчик. Вегетаційний період 
середньостиглого сорту – 116-120 діб. Висота рос-
лини досягає 90,0-95,0 см. Волоть компактна, корот-
ка, довжиною 16,0-17,0 см, складається із зерен 115-
130 шт., без остюків. Індекс зерна 2,3-2,4. Маса 1000 
зерен 30,0-32,0 г. Загальний вихід крупи 69,0-70,0%, 
вихід цілого ядра 90,0-91,0%. Склоподібність – 95,0-
97,0 %, тріщинуватість – 4,0%, плівчастість – 18,5-
19,0%. Коефіцієнт продуктивної кущистості 2,5-3,0. 
Помірно стійкий до ураження хворобами та шкідни-
ками, не обсипається, стійкий до вилягання. Харак-
теризується високим продуктивним потенціалом, се-
редня урожайність за роки вивчення (2007-2011 рр.) 
в Інституті рису НААН України склала 8,86 т/га. 

Віконт – Створений методом індивідуального 
добору із гібридної популяції [Піонер / Дубовський-
129 // ВНДІР 137] /// Спальчик //// Лиман. Середньос-
тиглий сорт рису з вегетаційним періодом 120-125 
діб. Висота рослини досягає 95,0-100,0 см. Волоть 
компактна, коротка, довжиною 16,0-17,0 см, склада-
ється із колосків 150-170 шт., без остюків. Індекс зе-
рна 1,9-2,1. Маса 1000 зерен 28,5-29,5 г. Коефіцієнт 
продуктивної кущистості 2,5-3,2. Загальний вихід 
крупи 68,5-69,0%, вихід цілого ядра 91,5-93,0%. 
Склоподібність – 94,0-98,0%, тріщинуватість – 4,0-
6,0%, плівчастість – 17,5-18,0%. Помірностійкий до 
ураження хворобами та шкідниками, не обсипається, 
стійкий до вилягання. Сорт високоврожайний, серед-
ня врожайність за період вивчення (2008-2011 рр.) 
становила 9,10 т/га. Добре реагує на рівень живлен-
ня та агрофон. Кращими попередниками є пласт ба-
гаторічних трав, оборот пласта та меліоративне по-
ле. Придатний до механізованого збирання врожаю, 
добре вимолочується. 

Онтаріо – Створений методом індивідуального 
добору із гібридної популяції Аист-1 // Оріон / Прику-
банський. Тривалість вегетаційного періоду середньос-
тиглого сорту – 120-125 діб. Висота рослин 90,0-95,0 
см. Коефіцієнт продуктивної кущистості 2,5-3,2. Волоть 
компактна, щільна, довжиною 15,0-17,0 см, несе 120-

140 колосків. Маса 1000 зерен 30,0-31,0 г. Загальний 
вихід крупи становить 68,0-69,0%, вихід цілого ядра 
90,0-91,0%, склоподібність 96,0-98,0%. Плівчастість зе-
рна сорту становить 17,0-17,5%. Технологічні показники 
якості зерна високі. Помірностійкий до ураження хворо-
бами. Сорт Онтаріо не обсипається і не вилягає. Уро-
жайність сорту за роки в конкурсному сортовипробу-
ванні в Інституті рису НААН за 2008-2011 рр. становила 
в середньому 8,49 т/га. 

Висновки: В статті показані нові сучасні сорти 
рису, які рекомендується висівати в рисосійних гос-
подарствах України. Сорти характеризуються різним 
вегетаційним періодом, високоврожайні та з високою 
якістю крупи. Правильний підбір сортів із урахуван-
ням кліматичних умов району рисосіяння в господар-
ствах має важливе організаційно-господарське та 
економічне значення. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОДВОЄНИХ ГАПЛОЇДІВ  
В СЕЛЕКЦІЇ РИСУ ТА МЕТОДИ ЇХ ОТРИМАННЯ 

Д.П. ПАЛАМАРЧУК  
Інститут рису НААН України 

Традиційна схема селекції самозапильних ку-
льтур ґрунтується на міжсортовій або міжлінійній, 
нерідко багатоступеневій гібридизації з подальшим 
добором у популяціях, які розщеплюються, родона-
чальних рослин та оцінці їхнього насіннєвого потомс-
тва у системі селекційних розсадників. Як правило, 

добори починають у F3 – F4 [3], хоча в деяких робо-
тах, присвячених питанням теорії і практики селекції 
наведено рекомендації щодо переваг добору у 5-6 
поколіннях гібридів, що збільшує вірогідність реком-
бінації генів, а також забезпечує більший ступінь го-
мозиготності ліній за кількісними і якісними ознаками 
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[12]. Останнє є важливим з огляду на вимоги UPOV 
(Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин) 
щодо однорідності і константності сортів при їх розм-
ноженні [15]. 

В даний час, однією із найважливіших задач 
селекції є скорочення строків створення нових сортів 
і гібридів сільськогосподарських культур. 

Велику цікавість для селекціонерів являють со-
бою гаплоїдні рослини. У диплоїдних рослин мутації 
рідко впливають на обидва алельних гена в гомоло-
гічних хромосомах. Особина як правило гетерозигот-
на (два гени відрізняються), при цьому проявляється 
дія тільки домінантного (але не рецесивного) гена. 
Оскільки мутації частіше рецесивні, ніж домінантні, їх 
дуже важко виявити. У гаплоїдних рослин, які містять 
тільки одну пару із кожної пари гомологічних хромо-
сом, мутації проявляються одразу [28].  

Вважають що перша гаплоїдна рослина була 
виявлена у бавовнику Харландом в 1920 році. Слі-
дом за цим, Бергнером в 1921 році, було виявлено і 
описано гаплоїд Daturum stramonium. В 30-40 роках 
вже з’явились данні щодо виявлення спонтанно ви-
никаючих гаплоїдів у різних представників покрито-
насінних рослин, що відносяться до оброблюваних у 
виробництві культур, і мають економічно цінне зна-
чення [17,20,23]. Виявлення надалі спонтанних гап-
лоїдних рослин у різних видів, в тому числі у злаків 
(ячменю, рису, сорго, різних видів пшениці, кукуру-
дзи), викликало велику цікавість у дослідників, особ-
ливо в плані можливого науково-практичного вико-
ристання їх у селекційно-насінницькій роботі. У цей 
період відомими вченими були висловлені ідеї про 
можливість використання гаплоїдів для одержання 
диплоїдних гомозиготних ліній для подальшого їх ви-
користання у цілях селекції [13,16,19]. Проте рівень 
виникнення спонтанних гаплоїдів, ще був не достат-
ній для проведення практичної роботи на їх основі, і 
механізми спонтанної появи гаплоїдів ще були не 
розкриті. Це змусило дослідників приступити до по-
шуку методів експериментального отримання гапло-
їдів і швидкого їх виявлення. Гаплоїдна рослина Da-
turum stramonium, вперше отримана експеримента-
льно Blakeslee від запилення даної материнської 
форми пилком пилком іншого виду – дурману плідно-
го. Вже тоді Blakeslee A.F. зі співавторами вперше 
вказали, на те що гомозиготні диплоїди можна отри-
мувати шляхом подвоєння числа хромосом гаплоїдів 
[1]. В 1929 році з’явилося повідомлення про одер-
жання гаплоїдів від внутрішньовидових схрещувань у 
кукурудзи й ріпаку [23]. Позитивні результати було 
отримано й при вивченні ранніх нащадків віддалених 
гібридів, отриманих у сімействі пасльонових від між-
видовій і міжродовій гібридизації, а також у видів ін-
ших сімейств – бавовнику, пшениці, сорго при запи-
лені їх пилком форм із меншою плоїдністю [19]. 

Експериментально гаплоїди різних видів нама-
гались отримати при запиленні пилком інших видів, а 
також партогенетичному розвитку яйцеклітин і при 
зміні температури в період запилення рослин, як, на-
приклад, у кукурудзи, жита та інших культур [17]. По-
тім і при використанні опроміненого пилка та при ме-
ханічному подразненні репродуктивних органів [20]. 
Однак гаплоїди при цьому з’явились лише в одинич-
них випадках, що не могло бути основою для розвит-
ку методики їх одержання. Було виявлено, що одним 
із шляхів одержання гаплоїдів, є використання добо-
ру серед Близнюкових рослин. Так вдалося виявити 
гаплоїдні генотипи у рису, м’якої пшениці, жита, пер-

цю, бавовнику, у Близнюкових парах гібридів пшени-
ці, отриманих із цитоплазми егілопса [11,14,21]. 

Гаплоїдні рослини виникають із незапліднених 
редукованих статевих або соматичних клітин. При-
чин природного зменшення рівня хромосом до гапло-
їдного у рослин може бути декілька: внаслідок втрати 
їх при анеуплоїдії, елімінації хромосом у міжвидових 
гібридів, а також внаслідок розвитку рослинної осо-
бини без запліднення яйцеклітин, або сінергід, іноді й 
антипод, із гаплоїдним числом хромосом материнсь-
кої рослини [18]. 

Гаплоїдні особини стерильні, але можливе 
штучне подвоєння набору їх хромосом і отримання 
гомозиготної рослини [28]. Це можливо при здійснені 
поліплоїдизації за допомогою колхіцину, тоді утво-
ряться дигаплоїди, які характеризуються абсолют-
ною гомозиготністю. А схрещування гомозиготних лі-
ній дає, як правило, високопродуктивних нащадків 
[24].  

Також гомозиготні рослини використовуються 
селекціонерами при кількісному генетичному аналізі, 
вивченню взаємодії генів, вивченню генетичної мін-
ливості, визначення груп зчеплення, встановлення 
числа генів, які впливають на кількісні ознаки, визна-
чення локалізації полігенів. 

Так для прискорення створення вихідного лі-
нійного генетичного матеріалу, стабільних та ліній-
них сортів рису необхідні надійні методи отримання 
гомозиготних ліній.  

Найбільш ефективним шляхом прискореного 
створення гомозиготного матеріалу є застосування 
методів експериментальної гаплоїдії, які дозволяють 
одержувати константні гомозиготні лінії на основі F1 
– F2 гібридних поколінь, за рахунок чого на 3 – 5 ро-
ків скорочується тривалість селекційного процесу, 
також зменшується його трудомісткість і підвищуєть-
ся надійність оцінки матеріалу [4]. 

Для штучного отримання гаплоїдів використо-
вують декілька методів, одним з яких є запилення 
чужорідним пилком. Метод полягає у стимуляції пар-
теногенезу. При опиленні пилком іншого виду або 
роду порушується процес запліднення. Один із спе-
рміїв зливається із центральним ядром зародкового 
мішка і дає початок ендосперму, а другий стимулює 
апоміктичний розвиток яйцеклітини і дегенерує. 

Так, наприклад, у селекції ячменю найбільшого 
поширення набув метод «бульбозум», в основі якого 
лежить явище селективної елімінації хромосом при гіб-
ридизації культурного ячменю з дикоростучим видом 
Hordeum bulbosum L [8]. Саме за використання цього 
методу у 80-90-х роках минулого і на початку нинішньо-
го століття у ячменю було створено 58 сорти. 

Підсилились пошуки кращого гаплопродюсера 
для пшениці серед різних видів злаків. Таким чином 
серед п’яти родів злаків, використаних В останнє де-
сятиріччя триває інтенсивна робота зі створення 
ефективної гаплопродюсерної біотехнології для оде-
ржання гаплоїдів у м’якої і твердої пшениці у тесту-
ванні на здатність до гаплоіндукції в пшениці серед 
Zea, Pearl, Sorghum, Tiosinte, Tripsacum, кращим гап-
лопродюсером для обох видів пшениці визнано гено-
тип кукурудзи Seneca 60. 

Найбільш поширеним методом експеримента-
льної гаплоїдизації є культура пиляків або андроге-
нез in vitro, як прийнято називати цю гаплопродукцій-
ну систему, з початку 70-х стає методичним підхо-
дом, що інтенсивно розробляється з метою створен-
ня біотехнології масового одержання гаплоїдів з по-
пуляцій сортів і гібридів. 
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Метод культури пиляків полягає у використанні 
явища андрогенез in vitro – процесу утворення гапло-
їдної рослини (спорофіту) із мікроспори та клітин пи-
лкового зерна – гаметофіту у вищих рослин і запро-
понований Гуха і Махешвари (Guha, Maheshvari) у 
1964 році [18]. 

Це унікальне явище пов’язане з переключен-
ням генетичної програми розвитку спорогенних клі-
тин із звичайного для них гаметофітного шляху на 
принципово інший – спорофітний шлях розвитку. 

В основі цього методу лежить отримання под-
воєних гаплоїдів в культурі пиляків за допомогою 
процесу андрогенезу (андроклінії) in vitro, оснований 
на формуванні гаплоїдних рослин – регенерантів із 
новоутворень, які розвиваються із морфогенних мік-
роспор за культивування пиляків на штучному живи-
льному середовищі [18].  

За три минулі десятиліття із часу отримання 
перших подвоєних гаплоїдів у головних злакових ку-
льтур – рису, пшениці, ячменю й кукурудзи, власти-
вості отриманих з них диплоїдних генотипів, були ви-
вчені на практиці [25]. На основі результатів було ви-
вчено переваги і показано шляхи використання под-
воєних гаплоїдів у селекційних схемах роботи, у по-
рівнянні з традиційно одержаним селекційним мате-
ріалом [5]. 

Проведено порівняння дигаплоїдних ліній з 
кращими французькими районованими сортами. Ви-
явилось, що кращі подвоєні лінії перевищували ста-
ндарт на 10-15%. Отримано чіткий доказ того, що за 
допомогою андрогенезу in vitro що нові сорти можуть 
створюватись в значно коротші строки [2]. 

Успіхи досягнуто у використанні гаплоїдів у ро-
ботах вивчення стійкості до хвороб, з аналогами амі-
нокислот та у їх напрямку. Отримані Z. Ling [9] ре-
зультати свідчать про більшу ефективність добору 
стійких ліній у культурі пиляків в порівнянні з тради-
ційними методами на прикладі двох нових високов-
рожайних сортів, стійких до пірикуляріозу. 

Подвоєні гаплоїди ярого ячменю, отримані в 
культурі пиляків, виявили більш високу стійкість до 
борошнистої роси, ніж родинні лінії не андрогенного 
походження [6]. Рослини-регенеранти Triticum tur-
gidum ssp. durum, що перевищують потомство вихід-
ної лінії за стійкістю до борошнистої роси, були 
отримані M.A. Hadwiger і E. Heberle Bors [18] in vitro в 
культурі пиляків. Переконливо доведено, що за до-
помогою подвоєних гаплоїдів у пшениці можна зафі-
ксувати гени, що визначають гетерозис, і отримати 
позитивні трансгресії щодо батьківських ліній [8]. 

У цілому зі злакових культур на основі подвоє-
них гаплоїдів дотепер було створено більше 100 со-
ртів і гібридів. Дві третини цієї кількості приходиться 
на сорти рису, а частину, що залишалась, станов-
лять сорти ячменю, пшениці й гібриди кукурудзи. 

У Китаї, культура пиляків внесла свій вклад 
більш як в 100 нових сортів рису. 

Культура пиляків дозволяє вирішувати важливу 
проблему селекції – одержання повністю гомозигот-
них чистих ліній. Традиційними методами селекції 
можна розв’язати це завдання шляхом інбридингу 
протягом багатьох поколінь. У культурі ж пиляків таку 
чисту лінію отримують на протязі одного покоління, 
при цьому вірогідність вияву гетерозиготи дуже ма-
ла. Одержання гомозиготних ліній у культурі пиляків 
важливе із різних причин. По-перше, селекційні сорти 
рису, як правило, вважаються чистими лініями. Щоб 
не допустити вияву прихованої гетерозиготності, всі 
чистолінійні сорти можуть пройти через культуру пи-

ляків. Крім того, культура пиляків дозволяє швидко 
одержувати гомозиготні константні форми при добо-
рах із гібридних популяцій [24]. 

По-друге, культура пиляків важлива для одер-
жання чистих ліній у селекції гетерозисних гібридів 
рису. 

Можливість отримання гаплоїдних рослин рису 
приваблює тим, що дозволяє вести прямий відбір не 
тільки домінантних, а й рецесивних ознак, безпосе-
редньо вивчати прояв рецесивних мутацій та пере-
водити перспективні форми у диплоїдний стан за ра-
хунок диплоїдизації під дією колхіцину чи інших міто-
зних отрут. 

В сучасній світовій літературі науковій літера-
турі приділяється достатньо уваги гаплоїдній біотех-
нології, але залишається багато проблем, які переш-
коджають широкому застосуванні гаплоїдії у селек-
ційній практиці. Це, в першу чергу, пов’язано із тим, 
що все ще слабко вивчені як теоретичні, так і прак-
тичні питання експериментальної гаплоїдії. Не роз-
роблені високоефективні технології масового отри-
мання гаплоїдних зелених рослин злаків. 
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МОДЕЛЬ СОРТУ РИСУ ДЛЯ УМОВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

Д.В. ШПАК – кандидат с.-г. наук 
Інститут рису НААН України 

Сучасна селекція рослин використовує ідеї ба-
гатьох наук, серед яких біологія займає провідну 
роль. Теоретичні розробки з генетики, фізіології, біо-
хімії та інших біологічних наук успішно використову-
ються в селекції рослин [1, 2]. У той же час у процесі 
створення нових сортів досі певну роль відіграє та-
кож компонент мистецтва. Його можна розглядати як 
форму наукового передбачення, яке формується у 
процесі практичної діяльності селекціонера. По мірі 
росту та накопичення науково-теоретичних знань, 
значення інтуїтивно-творчих рішень зменшується, 
однак, повністю зникнути вони не зможуть. 

Постановка проблеми. Модель сорту – це 
ідеал рослини. Розроблена модель сорту рослин по-
винна включати такі основні відомості: 

– характеристику енергетичного потенціалу зо-
ни вирощування та аналіз впливу екологічних пара-
метрів на процеси формування продуктивності рос-
лин майбутнього сорту; 

– детальний опис селекційно важливих ознак та 
якостей з доказами їх значимості для продуктивності, 
якості та стійкості до несприятливих факторів сере-
довища з математичним обґрунтуванням впливу 
окремих ознак на реалізацію потенціалу продуктив-
ності; 

– аналіз генетичної природи селекційно важли-
вих ознак; 

– перелік донорів та джерел важливих ознак; 
– аналіз існуючих та пошук нових методів дося-

гнення створеного ідеатипу сорту [3, 4].  
Проблема оптимальної моделі рослини не є 

новою. Зараз ми характеризуємо її як теоретично об-
ґрунтований генотип. Модель майбутнього сорту по-
винна гарантувати отримання запрограмованої уро-
жайності в достатньо широкому ареалі екологічних 
умов, можливості застосування інтенсивної техноло-
гії при вирощуванні сорту, забезпечення високої яко-
сті продукції, стійкості до стресових факторів сере-
довища. Тобто модель сорту є категорією відносною, 
вона мінлива у часі та у просторі. 

Стан вивчення проблеми. Натомість реальні 
моделі сортів існують, але створені вони не матема-
тичним, а біологічними методами. Тому, людина во-
лодіє незаперечною перевагою перед машиною – 
вмінням приймати інтуїтивні рішення, які базуються 
на багаторічному досвіді та знаннях. Якраз знання та 
досвід дозволяють селекціонерам створювати такі 
моделі сортів, які за своїми характеристиками на-
ближаються до оптимальних [5]. 

Завдання і методика проведення дослі-
джень. Метою досліджень було обґрунтування та 
встановлення параметрів моделі сорту рису для 
умов зони рисівництва півдня України. 

З 2007-2011 рр. досліди проводилися в Інститу-
ті рису НААН України з використанням різноманітних 
методів, загальноприйнятих у селекції: згідно мето-
дик ВНДІ рису (1972 р.); ВІР (1982 р.); Державного 
сортовипробовування (2003 р.). В якості стандарту 
використовувалися ранньостиглий сорт рису Прес-
тиж, а також середньостиглий сорт Україна-96. Па-
раметри морфологічних та біологічних ознак рису 
визначали за методикою «Методика проведення ек-
спертизи сортів рослин на однорідність, відмітність 
та стабільність (ВОС)» (Київ, 2002) [6]. 

Результати досліджень. У процесі досліджень 
були визначені параметри моделі майбутніх сортів з 
використанням відповідних математичних показників 
(коефіцієнтів регресії та кореляції). Очевидно, що у 
відповідності до задач виробництва сорти рису ма-
ють різне призначення: по-перше, (з метою оптима-
льного використання площі рисових зрошувальних 
систем) у структурі посівних площ повинні мати місце 
ранньостиглі сорти (придатні як попередник для ози-
мих культур), по-друге, рисова зрошувальна система 
повинна давати максимальний вихід своєї прямої 
продукції, тобто зерна рису. Тобто, модель сорту ри-
су повинна бути диференційована за тривалістю ве-
гетаційного періоду. 

Виявлено високий позитивний вплив на реалі-
зацію потенціалу продуктивності наступних ознак: 
тривалості вегетаційного періоду, стійкості до пірику-


