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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-



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

134 

ляріозу, продуктивної кущистості, маси продуктивно-
го пагона, параметрів прапорцевого та другого лист-
ка (довжина, ширина, площа), маси волоті, кількості 
міжвузлів на рослині (за рахунок підвищення стійкос-
ті до вилягання), товщини 2-го міжвузля (з тієї ж при-
чини), кількості колосків та зерен у волоті, продукти-
вності головної волоті та ін. (byx=0,078…2,646). 

Негативно на величину продуктивності посівів 
рису впливають показники довжини головної волоті, 
куту нахилу прапорцевого листка та співвідношення 

його параметрів (очевидно, за рахунок кращої орієн-
тації листя у просторів відносно джерела ФАР при 
високих показниках ширини при помірній довжині), 
маси 1000 зерен (яка пов’язана з багатозерністю 
зворотнім зв’язком), індексу зерна (більш продуктив-
ними біологічно є форми японського підвиду). 

У процесі досліджень були визначені парамет-
ри моделі майбутніх сортів з використанням відпові-
дних математичних показників (коефіцієнтів регресії) 
(табл. 1).  

Таблиця 1 – Коефіцієнти лінійної регресії для визначення параметрів моделей сортів (2007-
2011 рр.) 

Факторіальна ознака byx 
на урожайність, ц/га на вихід крупи, % 

1. Структура урожаю 
Продуктивна кущистість -0,427 -0,094 
Довжина волоті -0,429 -0,142 
Число колосків у волоті 0,128 -0,006 
Число зерен у волоті 0,078 -0,057 
Маса 1000 зерен -0,207 -0,038 
Продуктивність волоті 0,499 -0,210 
Пустозерність 0,294 0,012 
Відношення «зерно:солома» -0,090 -0,046 

2. Ознаки рослин у посіві 
Довжина стебла -0,248 0,005 
Площа двох верхніх листків 0,183 0,088 
Співвідношення параметрів прапорцевого лис-
тка -0,311 0,476 
Зернова продуктивність фотосинтезу 0,101 0,293 
Вміст хлорофілу у двох верхніх листках 0,018 0,007 

3. Біологічні особливості рослин 
Тривалість періоду вегетації 0,250 -0,036 
Стійкість до пірикуляріозу 2,646 0,113 

4. Якість урожаю 
Склоподібність -0,111 0,027 
Тріщинуватість -0,772 0,082 
Плівчастість 0,461 -0,245 

 
Слід відзначити наступні моменти: 
– продуктивна кущистість взагалі негативно 

пов’язана з урожайністю (-0,427 т/га);  
– помітно, що кожен наступний см довжини во-

лоті у розрізі вивчених сортів знижує величину уро-
жайності на 0,429 т/га. Це пов’язано з тим, що у сор-
товипробуванні вивчено сорти японського та індійсь-
кого типу без огляду на їх походження та відмінності 
у морфологічній будові… 

– 1 колосок у волоті (не обов’язково повний під-
вищує урожайність на 0,128 т/га. За один цикл добо-
ру цю величину можна підвищити на 40 колосків; 

– 1 г маси 1000 зерен підвищує урожайність на 
0,207 т/га; 

– 1 г продуктивності волоті підвищує урожай-
ність на 0,499 т/га (можливо, тут залежність непря-
ма); 

– 1 см довжини стебла знижує урожай на 3,9 
кг/га (очевидно, через вилягання); 

– сумарна площа двох верхніх листків позитив-
но впливає на урожай в цілому (+0,183 т/см2); 

– +одиниця співвідношення параметрів прапо-
рцевого листка (у доборів ця величина змінюється 
приблизно від 10-11 до 37-39) знижує урожайність на 
0,311 т/га, тому вона повинна бути якомога меншою 
для вертикальної орієнтації листового апарату; 

– додаткова одиниця ЗПФ (зернова продуктив-
ність фотосинтезу, або відношення маси волоті до 

площі двох верхніх листків) дає можливість отримати 
додатково 0,101 т/га зерна, однак тут, можливо, 
зв’язок з урожайністю непрямий, тому що виявлені 
форми з низькими параметрами вказаної ознаки, од-
нак з високими показниками продуктивності посівів; 

– вміст хлорофілу слабко впливає на продукти-
вність посівів (+18 кг/га на одиницю N-тестера); 

– 1 додатковий день вегетаційного періоду під-
вищує урожайність на 0,250 т/га; 

– найвища регресія – за стійкістю до пірикуля-
ріозу (у середньому по рокам +2,646 т/га за 1 бал 
стійкості), при цьому вплив цієї величини на урожай-
ність зростаю у роки з епіфітотій ним розвитком збу-
дника захворювання, наприклад, у 2010 році – 
byx=6,427); 

– 1% склоподібності підвищує вихід крупи на 
0,027%; 

– 1% плівчастості також підвищує урожайність 
на 0,461 т. 

Очевидно, що у відповідності до задач вироб-
ництва сорти рису мають різне призначення: по-
перше, (з метою оптимального використання площі 
рисових зрошувальних систем) у структурі посівних 
площ повинні мати місце ранньостиглі сорти (прида-
тні як попередник для озимих культур), по-друге, ри-
сова зрошувальна система повинна давати макси-
мальний вихід своєї прямої продукції, тобто зерна 
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рису. Тобто, модель сорту рису повинна бути дифе-
ренційована за тривалістю вегетаційного періоду. 

Виділенні основні показники для створення мо-
делі сорту рису: морфо-анатомічні, фізіолого-
біологічні, урожайності та її елементів, технологічні 
та біохімічні якості зерна і крупи. Для порівняння мо-

делі сорту рису використовуються районовані сорти 
Україна-96 та Престиж. 

Рекомендовані параметри моделі сорту рису в 
умовах Півдня України для різних груп стиглості 
(табл. 2). 

Таблиця 2 – Параметри моделі сорту рису для умов півдня України (2007-2011 рр.) 

Показник Параметри сорту рису 
Україна -96 Модель Престиж Модель 

1. Урожайність, т/га 
Середня врожайність, т/га 8,5 9,0-9,5 7,5 8,0 

2. Структура урожаю: 
Число колосків у волоті, шт. 172-185 195-200 130-140 160-170 
Число зерен у волоті, шт. 154-165 175-180 110-120 145-150 
Маса 1000 зерен, г 32,0-32,6 31,0-31,5 28,0-28,5 28,5-29,0 
Продуктивність волоті, г 3,3-3,5 3,8-4,3 2,8-3,2 3,5-3,7 
Продуктивна кущистість, шт. 3,0-2,5 2,5 2,0-2,5 2,0 
Відношення зерно: біомаса 1:2 1:2,5 1:2 1:2 

3. Ознаки рослин у посіві: 
Довжина стебла, см 102,9-104,0 100,0-105,0 75,0-80,0 90,0-95,0 
Площа двох верхніх листків 40,0-45,0 45,0-48,0 35,0-38,0 40,0-42,0 
Співвідношення параметрів прапорцевого листка 1:12,5 1:10 1:10,5 1:10 
Зернова продуктивність фотосинтезу, мг/см2 80,0-82,4 78,0-80,0 85,0-90,0 85,0-90,0 
Вміст хлорофілу у двох верхніх листках, од. N-
тестера 565 575 475 520-530 

Діаметр 2-го міжвузля, мм 5,7 6,0 4,5 5,5-6,0 
Довжина 2-го міжвузля, см 20,7 21,0 12,5 12,0-12,0 
Стійкість до вилягання, % Висока Висока Висока Висока 
Стійкість до обсипання Висока Висока Висока Висока 

4. Біологічні особливості рослин 
Тривалість періоду вегетації, діб 117 120-122 103 105-107 
Стійкість до пірикуляріозу, бал 5 9 5 9 

5. Якість урожаю 
Склоподібність, % 96-98 100 92-94 >96 
Тріщинуватість, % 2-6 0-2 12-16 <8 
Вихід цілого ядра, % 90,7-92,0 92,0-93,0 84,5-87,5 88,0-90,0 
Вихід крупи, % 68,8-69,5 69,5-70,0 68,5-69,0 69,5-70,0 

 
Специфічною особливістю середньостиглих со-

ртів рису є збільшення показника зернової продукти-
вності фотосинтезу, який негативно впливає на реа-
лізацію потенціалу продуктивності. Це означає зме-
ншення площі листової поверхні, яка забезпечує 
одиницю продуктивності досліджуваних сортів. У 
принципі, це явище є негативним, враховуючи інтен-
сивну технологію вирощування рису у більшості гос-
подарств України. 

Висновки: У селекційній роботі для визначен-
ня моделі сорту потрібно враховувати параметри 
елементів продуктивності, морфологічні ознаки, що 
впливають на орієнтацію прапорцевого листка та до-
вжину стебла, підвищення вмісту хлорофілу у листі, 
потовщення та вкорочення 2-го міжвузля та підви-
щення стійкості до хвороб, оптимізацію значень по-
казників, які відповідають за якість зерна рису (скло-
подібність, тріщинуватість, плівчастість та ін.). 
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