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Постановка проблеми. Сорти з високою стійкістю проти вилягання можуть бути й високорослими, адже стійкість проти вилягання забезпечується не тільки коротким стеблом [2], але й особливістю анатомічної будови стебла [1, 3]. Адже
відомо, що міцність стебла забезпечується його
діаметром, товщиною стінок соломини і склеренхіми, числом провідних пучків, вмістом специфічних
елементів тощо [4].
Вилягання рослин найчастіше буває в посівах
високорослих рослин під дією сильних вітрів,
дощу або надмірного споживання азоту. Причиною стеблового вилягання рослин є швидкий
розвиток вегетативної маси і пов’язане з цим
недостатнє освітлення рослин; захворювання
рослин хворобами, наявність в посівах витких
бур’янів. При таких умовах зростання міжвузля
соломини швидко розростаються, витягуються, а
накопичення целюлози і геміцелюлози (зумовлюють механічну міцність соломини) в оболонках
клітин затримується [5].
Дослідженнями науковців виявлено залежність
між виляганням і деякими морфологічними складовими рослини. На їхню думку стійкість проти
вилягання визначається перш за все висотою
рослини, товщиною та міцністю соломини, діаметром міжвузлів. Вивчення морфологічних ознак
стебла колекції рису підтвердили, що стійкі проти
вилягання сорти мають меншу висоту рослин.
Тому добір вихідного матеріалу за фізіологічними
ознаками стійкості – основний спосіб підвищення
адаптації рослин до дії несприятливих факторів,
який дає можливість не лише виявити реакцію
рослинного організму, а й з’ясувати закономірність
формування адаптивного потенціалу біотипів [9].
Стан вивчення проблеми. Продуктивність рослини – складний показник і формується протягом
онтогенезу [6]. Розвиток рослин проходить за певних погодно-кліматичних умов, що впливають на
ростові процеси рослини. Стебло виконує не тільки
опорні функції, але є органом, який служить для
транспортування метаболітів по рослині. Адже
завдяки йому формується фотосинтетичний потенціал, що впливає на кількість і якість врожаю[7].
Стійкість рослин проти вилягання залежить від
багатьох факторів, але передусім від довжини їх
стебла. Рослини з коротким стеблом контролюються одним або декількома рецесивним геном, в
той час як стійкість проти вилягання – полі факторіальна властивість. Це означає, що коротке стебло може слугувати надійною факторіальною ознакою в селекції на стійкість проти вилягання, тим
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більше що вона має високий ступінь успадковуваності [10].
Завдання і методика досліджень. Дослідження проводилися на дослідному полі Інституту
рису НААН України. Технологія вирощування загальноприйнята для умов півдня України.
Матеріалом для досліджень виступав колекційний матеріал – 86 колекційних зразків рису посівного. Закладення та проведення дослідів, відбір
рослинних зразків, підготовку їх до аналізу проведено згідно методичних вказівок, ДСТУ.
Інтенсивність вилягання колекції рису фіксували візуально по п’ятибальній шкалі. Посів колекційних зразків здійснювали вручну. Облікова пло2
ща ділянок складала 1 м . Спосіб посіву рису рядовий з міжряддям 15 см, норма висіву рекомендована. Протягом вегетації проводили ретельний
догляд за рослинами, боротьбу з бур’янами, хворобами та шкідниками.
Гібридизація здійснювалась в умовах вегетаційного майданчика. Для проведення кастрації
використаний пневматичний метод, для штучного
запилення – твел-метод.
Гібридні комбінації F1 були висаджені у лізиметри у фазу сходів за схемою P♀ - P♂ - F1. У період
викидання волоті проведено бракування псевдогібридів за морфологічними ознаками.
В лабораторних умовах проводили повний
структурний аналіз продуктивності гібридів F1.
Визначали довжину стебла та волоті, кількість
зерен у головній волоті, продуктивність головної
волоті, продуктивність рослини, масу 1000 зерен.
Збирання та облік урожаю проводили в фазу
повної стиглості зерна вручну з кожної ділянки
досліду ваговим методом. Отримане насіння в
поточному році посортували, очистили і заложили
на зберігання.
За методикою Б.О. Доспєхова був проведений
статистичний аналіз кількісної мінливості – змінна
середня та її похибка (Хср±Sx), варіація (V,%), коефіцієнт лінійної кореляції (r±Sr) [8].
Статистична обробка експериментальних даних проводили із використанням ЕОМ.
Результати досліджень. У результаті досліджень виділені кращі джерела колекційних зразків
за господарсько-біологічними ознаками. Довжина
волоті, кількість зерен у волоті та маса зерна з
волоті, маси 1000 зерен, продуктивності головної
волоті, пустозерності кращих колекційних зразків
рису виявилися на різних рівнях (табл. 1).
За нашими даними висота рослин рису посівного за роки випробування коливалася в межах від

Сторінка молодого вченого
97,25 см до 104,28 см. В свою чергу довжина головної волоті в середньому становила 19,87 см, що
обумовлюється її озерненістю в середньому 145,35
шт.; за масою 1000 зерен за роки досліджень коле-

кційні зразки не різнилися і в середньому становили 30,45 г при продуктивності головної волоті в
4,05 г; пустозерність відповідала середньому рівню
і мала коефіцієнт зниження від 14,84% до 12,78%.

Таблиця 1 – Характеристика колекційних зразків рису за господарсько-біологічними ознаками
(2017-2018 рр.)
Рік випробування
Показники
2017
2018
середнє
Висота рослини, см
97,25
104,28
100,76
Довжина головної волоті. см
19,30
20,44
19,87
Кількість зерен у волоті, шт.
135,04
155,66
145,35
Маса 1000 зерен, г
30,58
30,32
30,45
Продуктивність головної волоті, г
3,40
4,69
4,05
Пустозерність, %
14,84
12,78
13,81
Показники формування елементів продуктивності (таблиця 2), а саме довжина волоті коливалась у всіх без виключення зразків, що є цілком
закономірним явищем. Так, показник мінімальної
довжини волоті становив 11-15 см у зразка УІР
0235 (UKR), Спальчик (UKR), LongZing 33 (CHN), а
найбільший в межах від 21 см до 30 см – ВНИИР

10021 (RUS), Кара-Килтирик (KGZ), М – 202(2)
(USA), Прибой (UKR) та ін. За довжиною стебла з
коротким стеблом виявилися зразки Спальчик
(UKR), УІР 0235 (UKR), а з довгим більша кількість
колекційних зразків, а саме: ВНИИН 8444* ВНИИР
187 (RUS), ВНИИР 10021 (RUS), ВНИИР 10040
(RUS) та ін.

Таблиця 2 – Розподіл зразків Національної колекції рису за морфологічними ознаками (2018 р.)
Ступінь виявОзнака
Градація
Назва зразка
лення ознак

Стебло за
довжиною
(включно
волоть), см

Волоть: вісь
за довжиною, см

71-80

коротке

81-114

середнє

115-140

довге

> 140
11-15

дуже довге
коротка

16-20

середня

21-30

довга

Спальчик, УІР 0235
Віконт, УІР 7195, УІР 5849, Мутант 194-86, Онтаріо,
Серпневий, LongZing 33, LongDao 5, ВНИИР 751,
УкрНДС 9105, ТейчунгНейтив, М – 202 (2), УкрНДС
9291 та ін.
ВНИИН 8444* ВНИИР 187, ВНИИР 10021, ВНИИР
10040 та ін.
Гультахон
LongZing 33, Спальчик, УІР 0235
LongDao 4, ВНИИР 751, УкрНДС 9105, Тейчунг Нейтив,
УкрНДС 9291 та ін.

В якості вихідного матеріалу для гібридизації
використовували зразки генофонду рису посівного
різного еколого-географічного походження.
Нами були використанні колекційні зразки рису
посівного (Дебют, Антей, Консул, УкрНДС 205,
УкрНДС 6228, Л-0289, TR-787-10-1, LongZing-31,
УІР 3490) в якості вихідного матеріалу для гібридизації і на їх основі були створенні гібридні популяцій, які в майбутньому будуть використанні в селекційній роботі.
Мета досліджень передбачала виявлення
особливостей
успадкування
гібридами
F1морфологічних показників стійкості до вилягання. Дослідження 2017 року проводились в
гібридному розсаднику Інституту рису НААН
України у відділі селекції. Матеріалом для дослі-

ВНИИР 10021, Кара-Килтирик, М – 202(2), Мида 3,
Прибой та ін.
джень слугували 18 гібридних комбінацій F1.
Гібриди висівали вручну в гібридному розсадни- ку
за схемою «материнська форма - F1 – батьківська форма» з міжряддям 15 см. Аналізувалирослини батьківських форм та гібридів F1 за показниками: висота рослин, продуктивність гібридних
рослин, маса 1000 зерен, число зерен у волоті і
рослини в цілому. Гібридизацію проводили за
загальноприйнятою методикою: запилення здійснювали відразу після кастрації.
Аналіз успадкування ознаки «продуктивність
головної волоті» у гібридів першого покоління
проходить на різних рівнях від hp= 0,18 (популяція
Консул × Л-0289) до hp = 3,29 (популяція Антей ×
TR-787-10-1), всі інші комбінації мали негативний
зв'язок з батьківськими формами (табл. 3).

213

ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 73
Таблиця 3 – Кореляційні зразки кількісних ознак продуктивності гібридів першого покоління (2017 р.)
Продуктивність 1 р-ни, г
Ступінь
Популяція
домінування,
♀
F1
♂
hp
Дебют × УкрНДС-205
3,28
2,15
1,60
Дебют ×УкрНДС 6228
3,28
2,12
1,82
Дебют × Л-0289
3,28
3,34
2,13
1,11
Дебют × УІР 3490
3,28
1,71
4,80
Дебют ×TR-787-10-1
3,28
1,46
4,27
Дебют ×Long Zing-31
3,28
1,61
23,81
Антей ×УкрНДС-205
6,59
8,23
1,60
1,66
Антей ×УкрНДС 6228
6,59
1,59
1,82
Антей ×Л-0289
6,59
3,93
2,13
Антей ×УІР 3490
6,59
3,55
3,63
Антей ×Long Zing-31
6,59
18,55
23,81
0,39
Антей×TR-787-10-1
6.59
9.24
4.27
3.29
Консул ×УкрНДС-205
14,85
17,19
1,60
1,35
Консул ×УкрНДС 6228
14,85
12,32
1,82
0,61
Консул ×Л-0289
14,85
9,61
2,13
0,18
Консул ×УІР 3490
14,85
17,53
3,37
1,47
Консул ×TR-787-10-1
14,85
14,46
4,27
0,93
Консул ×Long Zing-31
14,85
14,21
23,81
Висновки.Стійкість до вилягання найбільш
корелює з довжиною рослини, тому відбір рос- лин
за ознакою «висота рослини» з метою підвищення стійкості до вилягання є ефективним.Висота рослин у значній мірі мала вплив не
лише на стійкість до вилягання, але й на продуктивність посівів. Важливо відмітити, що більшу
врожайність одержують не за висоти рослин, а за
генетично зумовленої.
Використання нового створеного вихідного
матеріалу в практичних умовах дозволить формувати високопродуктивний посадковий матері- ал,
тим самим підвищити врожайність та якість даної
культури.
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