Селекція, насінництво
ефективність роботи науково-технічних співробітників, досягти стабільних показників запилювання ліній
та тестерів незалежно від умов року.
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Постановка проблеми. Рис відноситься до
найбільш поширених рослин у світовому виробництві. Зерно рису є основним харчовим продуктом для
половини населення нашої планети, особливо для
людей, які проживають у країнах Азії, Африки і Латинської Америки.[1, 2, 3]. Світове виробництво зерна рису складає в останні роки 80-90 кг на душу
населення (близько 60 кг крупи).
Рис відноситься до найбільш цінних рослин, які
вирощуються людиною. Ні одна інша зернова культура не може витримувати тривалого надмірного
зволоження ґрунту або затоплення.
Стан вивчення проблеми. Сучасна селекційна робота ведеться з використанням генетичного потенціалу сортових зразків світової колекції і
місцевих сортів культурного рису, які мають величезне різноманіття ознак та властивостей. Кращі з
них після ретельного вивчення використовуються в
гібридизації з метою отримання ліній, які поєднують всі необхідні параметри моделі високопродуктивного сорту.
Для умов України сорт рису повинен мати такі
параметри, як високий потенціал продуктивності;
комплексна стійкість до шкідників, хвороб та вилягання; холодостійкість в період отримання сходів та
формування урожаю; стійкість до засолення ґрунту, високий вихід крупи; короткий вегетаційний
період [4].
Зареєстровані в Україні сорти рису, які використовують у виробництві в значній мірі різняться за
висотою рослин. Вона є важливою і має тісний зв'язок з іншими ознаками і властивостями, у першу
чергу зі стійкістю до вилягання та продуктивністю.

Вилягання посівів – це фізіологічна реакція рослин на певні умови середовища, а саме: затінення
посівів, перезволоження ґрунту, сильні вітри. Але
визначальним фактором стійкості сортів до вилягання є висота рослин, анатомічна будова стебла і генетичні функції.
На продуктивність і стійкість до вилягання значною мірою впливають рівень агрофону та попередники. Шляхом добору оптимальних строків сівби
рису можна також регулювати продуктивність та
уникнути вилягання посівів.
Причини вилягання рису різні. А.Г. Есипов [5]
відмічає, що вилягання супроводжується цілою низкою одночасно діючих факторів. До головних з них
він відносить: 1) силу розвитку вегетативних органів і
величину урожайності зерна, 2) стійкість сорту рису
до ушкодження вузловою формою пірикулярії,
3) стійкість сорту рису до вилягання, 4) метеорологічні умови після наливу зерна до збирання рису,
5) режим зрошення.
Більшість дослідників, які займалися вивченням
причин вилягання, розглядають його як складне
явище з цілим рядом факторів. Це, більш наглядно,
підтверджується дослідами Г.А. Галкіна, А.Х. Шеуджена [6].
Стійкі до вилягання сорти рису характеризуються відносно крупним листям і більшим періодом
росту і розвитку, довгими піхвами і меншим значенням відношення довжини пластинки до довжини
піхви; інтенсивним процесом утворення коренів.
В них більш ніж в два рази коротше нижнє міжвузля
соломини і найбільш можливий перелом. На росли-
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нах нижніх листків міжвузля соломини охоплюється
піхвами 2-3-х листків та створює міцний механічний
футляр [7].
Л.Д. Прусакова [8, 9] звіривши ауксиновий обмін
довго- і короткостеблових сортів виявила у форм з
довгим стеблом погіршення балансу в бік фуксинової
частини і недостатню кількість природних інгібіторів
росту. Стійкість до вилягання сортів з довгим стеблом, на її думку, пов’язана перш за все, з відсутністю
таких ендогенних інгібіторів росту, як трицин і кумарова кислота.
Г.К. Самохвалов [10] вважає більш надійним
показником при визначенні того чи іншого сорту до
вилягання співвідношення маси надземної частини
до коренів. Чим менший відсоток надземної маси на
одиницю маси коренів, тим більш стійкі рослини
зернових культур до вилягання.
На даний час у рисівництві є лише один
шлях нарощування валових зборів зерна – за
рахунок підвищення урожайності. Сорт і технологія вирощування – це головні фактори і важелі у
виробництві високих урожаїв якісного зерна рису.
Для створення нових сортів необхідно мобілізувати і раціонально використовувати генетичні ресурси рису, виділити із них необхідні донори і джерела бажаних ознак і в основу селекційної роботи
покласти генетичні закономірності добору вихідного матеріалу для селекції.
Наявний генетичний потенціал зразків рису може забезпечити створення сортів з урожайним потенціалом в 10 т/га і більше, але для його реалізації
необхідна теоретична база для селекції. У зв’язку з
цим необхідно на основі виявлених генетичних закономірностей створити сорти інтенсивного типу для
енергозберігаючих технологій, пристосованих до
конкретних екологічних умов Півдня України.
Селекція рослин, у тому числі рису, є дуже важливим, складовим фактором рослинництва, але у
даний час наповнюється змістом адаптивності. Тому
задачі селекції необхідно формулювати з позицій
стратегії адаптивної інтенсифікації галузі рослинництва, в основі якої повинні знаходитися досягнення
екологічної генетики культурних рослин.
Вилягання рослин також залежить від якості
посівного матеріалу. При сівбі крупним вирівняним
насінням рослини формують товсте стебло і сильну
кореневу систему. Як показують дослідження [11]
насіння із рослин які вилягають дають в потомстві

рослини, дещо слабкі в загальному розвитку, які
характеризуються меншою довжиною волоті і меншим числом продуктивних стебел [12].
Вчені давно звернули увагу на існуючу залежність між стійкістю рослин до вилягання і глибиною загортання насіння [13, 14]. За даними [15],
загортання насіння рису на глибину 1,5-2,0 см при
сівбі в звичайні строки виявляється основною
причиною масового вилягання рису. Глибоке загортання насіння рису при ранньому посіві в квітні у
вологий ґрунт і без затоплення поля до появи
четвертого листка дозволяє збільшити стійкість
рослин до вилягання. Досліди [16] вказують, що
при сівбі насіння на глибину 5-6 см у вологий
ґрунт без затоплення вузол кущіння формується в
ґрунті, а коренева система більш заглиблюється,
що попереджає кореневе вилягання.
На думку А.П. Федосеєва [17] завдяки тому, що
після посіву рису проводять його прикочування можна отримати дружні вирівняні сходи, за рахунок вирівнювання поверхні ґрунту і підвищення температури
її верхнього шару на 1-3°Ϲ. Покращення температурного режиму верхнього шару ґрунту, а також кращий контакт насіння з частинами ґрунту на 5-8%
збільшує польову схожість насіння, і на 1-3 доби
зменшує період посів-сходи. Воно позитивно впливає на ріст і розвиток надземних органів і формування фізіологічно активної кореневої системи, що збільшує стійкість рослин до вилягання.
Існує певна залежність між виляганням рослин і
ґрунтом, на якому вони ростуть. Більш ніж 200 років
тому А.Теєр писав: «Якщо рослини лягають без дощу і граду до цвітіння, то це від надмірності соків у
землі». Ю. Либіх вважає, що причиною вилягання
рослин є висока родючість ґрунту [18, 19, 20].
Як показують досліди [21] при збільшених нормах висіву насіння вилягання починається раніше –
на початку фази молочної стиглості; при меншій
густоті стояння – на початку воскової стиглості, коли
приріст сухої маси в зерні закінчується.
Більшість дослідників, які займаються вивченням рослин до вилягання, схильні розглядати
його, як доволі складне явище. Бажаючи встановити основні чинники, що визначають вилягання,
вони провели доволі докладні спостереження. На
їх думку [22], причини, які впливають на вилягання
можуть бути різноманітними. Результати представлені в таблиці.

Таблиця 1 – Фактори, які впливають на вилягання посівів рису
Наслідки вилягання
Генетичні фактори
Вітер, дощ
Родючість ґрунту
Невідповідна агротехніка
Густота посіву
Вміст калію або фосфору
Скидання води перед збиранням врожаю
Хвороби (пірикуляріоз)
Висока доза добрив
*Джерело: [23]
На даний час за даними [23], найбільш радикальним засобом боротьби з виляганням зернових
культур є застосування ретардантів (морфорегуляторів, які гальмують ріст соломини). Найбільш відо-
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Частка впливу, %
32
21
8
7
7
7
8
6
4

мим і широко розповсюдженим є хлорхолінхлорид
(ССС), який має ряд переваг серед подібних препаратів. Він здатний пригнічувати висоту соломини, не
впливаючи на продуктивність рослин, відрізняється

Селекція, насінництво
універсальною фізіологічною здатністю, менш
залежить від зовнішніх факторів навколишнього
середовища. Він навіть збільшує урожайність посівів
[24, 25, 26].
Перспектива подальших досліджень. Дослідження будуть спрямовані на детальне вивчення,
ідентифікацію зразків за ознаками та виділення джерел цінних господарських ознак.
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