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Лекція 5 
Досліди із сортовипробування 

 
План 

1. Види наукових досліджень з експертизи сортів рослин. 
2. Критерії включення видів і сортів рослин для ПСВ (післяреєстраційного 

вивчення) 
3. Методичні вимоги до закладання дослідів із ПСВ. 
4. Основні напрями вивчення сортів рослин. 
5. Обліки і спостереження у дослідах з ПСВ. 

1. Види наукових досліджень з експертизи сортів рослин. 
Найефективнішим елементом інтенсифікації агровиробництва на сьогодні 

залишається сорт. Його значення зростає за умовами ефективного використання 
нових сортів с.-г. культур, які пройшли державне сортовипробування та внесені 
до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні. 

Формуванням національних сортових рослинних ресурсів в Україні 
займається Державна служба з охорони прав на сорти рослин (комітет при 
Кабміні). 

Розрізняють слідуючи види дослідів із сортовивчення: 
ПСП - придатність сортів до поширення. На основі цих досліджень 

проводиться районування сортів (сортодослідні станції) 
ВОС - відмінність, однорідність, стабільність (сортодослідні станції) 
ДКС - дослідження колекції сортів (НДУ УААН, сортодослідні станції) 
ПСВ - післяреєстраційне вивчення (сортодослідні станції, науково дослідні 

установи (ВНЗ), передові підприємства з високою технологією. 
СДС - сертифікаційні дослідження сортів. 

2. Критерії включення видів і сортів рослин для ПСВ 
Формування національних рослинних сортових ресурсів здійснюється на 

основі результатів науково - технічної експертизи сортів рослин на придатність до 
поширення та правової охорони в Україні. Цю експертизу проводять визначені 
державою заклади експертизи. 

Ефективне використання зареєстрованих сортів вимагає організації науково 
- обгрунтованого моніторінгу сортів, залучених до комерційного обігу. 

Дефіцит інформації щодо реакції нових зареєстрованих сортів стосовно 
екстремальних чинників довкілля, стійкості до найшкідливіших хвороб та 
шкідників і порівняння ступеня їх прояву з результатами науково - технічної 
експертизи можна компенсувати результатами післяреєстраційного вивчення 
(ПСВ). 

Основними критеріями добору сортів рослин для ПСВ є: 
1. Рівень народно господарського значення та поширення: 
- в Україні 
- окремому регіоні 
- в ґрунтово кліматичній зоні. 
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2. Питома вага сортів у сортових посівах (не менше 10%) 
3. Дата внесення до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні (не більше 5 років). 
Кількість сортів кожного виду, залежно від типу дослідження не повинна 

перевищувати 100 сортів і мін 5 сортів.  
До програми ПСВ обов’язково включати сорти контролі (стандарти). 
Програма ПСВ на сортодослідних станціях формується за обласним 

замовленням (держ. фінансування, органами обл. адміністрації, місцевої влади, 
підприємствами переробної галузі, окремими господарськими формуваннями та 
іншими замовниками (фінансується замовниками).  

Насіння та садивний матеріал для ПСВ придбається лише у юридичних і 
фізичних осіб, яким видано свідоцтво про державну реєстрацію сорту або патент. 

Насіння слід придбати до 1-го березня для ярих культур, до 1-го серпня для 
озимих. Садивний матеріал не пізніше 1-го квітня для весняного садіння і 1- 
жовтня для осіннього. 

Сортові та посівні якості насіння та садивного матеріалу сортів для ПВС 
мають відповідати вимогами ДСТУ 4138-2002. Норми якості насіння зернових, 
зернобобових, трав, олійних і технічних культур мають відповідати вимогам 
категорії еліта (ЕН) або не нижче категорії РН 1-2, гібридів першого покоління 
(F1), плодових - ГСТУ 46061-2003. 

Для ОН и ЕН повинен бути «Атестат на насіння», РН 1-2 «Свідоцтво на 
насіння), насіння F1 «Свідоцтво на гібридне насіння. 

3. Методичні вимоги до закладання дослідів із ПСВ 
Польові досліди розміщують безпосередньо на полях сівозміни, 

призначеної для проведення ПСВ, відповідно до спеціалізації сортодослідної 
станції. Сівозміну для ПСВ нарізають вздовж доріг, надаючи перевагу дорогам з 
твердим покриттям. Для зручності огляду польових дослідів потрібно залишати 
від дороги до посіву смугу завширшки 4 м, засіяну газонною травою. Ділянки 
досліду слід закладати із захистками з чільної і тильної сторін завширшки 2,0 м. 
Для культур суцільної сівби між ділянками залишають доріжки завширшки до 40 
см, для просапних - на ширину міжрядь. Сорти групують за висотою рослин і 
строках достигання. 

Площа ділянок. Залежно від наявної земельної площі в закладах 
експертизи, яка призначена для дослідів з ПСВ, загальна площа однієї ділянки 
повторення становить: 

- зернові, соняшник - від 100м до 2 га; 
- зернобобові, круп'яні, технічні, олійні - від 100м до 1га; 
- овочеві відкритого ґрунту - від 20м до 500м (капуста, коренеплоди); 
- картопля - від 100м до 1га; 
- плодові - від 220 м2 до 2500 м2 (насадження 2-го - 5-го років); 
- ягідні - від 50 м2 до 1000 м2 (насадження 2-го - 5-го років); 
- винограду - від 100 м2 до 500 м2 (насадження 2-го - 6-го років). 
Досліди закладають у двох повтореннях у одному блоці. 
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За необхідності, при вивченні додаткових показників, площа ділянки може 
збільшуватись. Ширина ділянки в досліді має відповідати кратній ширині захвату 
посівної та збиральної техніки.  

Агротехнічні вимоги до закладання дослідів 
Агроном (фахівець) закладу експертизи на виконання доведеної Програми 

розробляє схему Накладання дослідів у сівозміні ПСВ та маршрут їхнього 
майбутнього огляду. На схему наносять межі полів, контури ґрунтових відмін, 
елементи рельєфу тощо. 

Схему закладання дослідів підписує директор закладу, за потреби проводять 
коригування. Агротехнічні заходи з догляду за рослинами проводять відповідно 
до загальноприйнятої технології вирощування культури у відповідній зоні. 

Вимоги до оформлення дослідів 
Кожна ділянка має бути легкодоступною для огляду фахівцями 

Держсортслужби та іншими зацікавленими особами, а також для проведення 
обстежень відбору проб тощо, передбачених програмою. 

Досліди з ПСВ мають бути естетично оформлені. Міжділянкові доріжки 
слід тримати у чистому стані, оглядові коридори засівати газонними травами, 
підтримувати у належному стані (вчасно підкошувати, підживлювати тощо). 

Головна таблиця-щит має нести повну інформацію про дослід, а саме: тема 
вивчення за Програмою, ботанічний вид, попередник, кількість сортів, дата сівби, 
площа. 

Кожна ділянка забезпечується етикеткою розміром 20 х 30 см, на якій має 
бути інформація щодо назви сорту, року його реєстрації, заявника (володаря), 
рекомендованої зони вирощування, врожайності минулого року. 

4. Основні напрями вивчення сортів рослин. 
Всі дослідження з післяреєстраці йного вивчення сортів рослин включають 

визначення багатьох показників, які об'єднані у групи і представляють чотири 
напрямки досліджень. 

1. Технологічні досліди 
- норми сівби; 
- строки сівби; 
- способи сівби; 
- глибина загортання насіння. 
2. Фітопатологічні досліди 
- стійкість до хвороб і шкідників; 
- інтегрована система захисту сортів рослин; 
- захист від шкідників; 
- захист від хвороб. 
3. Агроекологічні досліди 
- екологічна пластичність сорту; 
- реакція сортів на підвищені норми добрив; 
- формування продуктивності рослин на різних агрофонах; 
- органо-мінеральне живлення; 
- нетрадиційні добрива; 
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- способи внесення добрив; 
- позакореневе живлення; 
- мікродобрива; 
- стимулятори росту. 
4. Загальнобіологічні дослідження 
- дружність достигання рослин; 
- придатність для прямого комбайнування; 
- стійкість до проростання зерна в колосі - ремонтантність (збереження 

зеленого кольору листя, наприклад, за стиглих качанах у кукурудзи); 
- стійкість до ламкості стебел і поникнення качанів за перестою; 
- вирівняність заглиблення коренеплодів у грунті; 
- цвітушність; 
- стійкість плодів до механічних ушкоджень; 
- міцність прикріплення бульб до столонів у картоплі; 
- смакові якості за різних строків збирання. VI - стійкість до посухи; 
- стійкість до осипання; 
- стійкість до вилягання; 
- морозостійкість; 
- зимостійкість; 
- продуктивність фотосинтезу. 

5. Обліки і спостереження у дослідах з ПСВ 

Для своєчасного та точного здійснення всіх обліків і спостережень 
складають календарні плани для кожної культури і потім ретельно їх 
дотримуються. 

Під час проведення досліджень з ПСВ обов'язково відзначають: 
1. метеорологічні показники 
2. якість виконаних робіт 
3. детально описують варіанти дослідів. 
Проводять спостереження за ростом і розвитком рослин, відзначаючи дату 

та тривалість фенологічних фаз розвитку, здатність біометричні виміри. 
Оцінюють польову стійкість до вилягання, обсипання, придатність до 

механізованого збирання, схильність до ураження хворобами і пошкодження 
шкідниками, посухостійкість морозостійкість, зимостійкість озимих культур за 
дев'яти баловою шкалою. При цьому балом 9 оцінюють найвищий прояв ознаки, 
балом 1 - найнижчий. 

За завданням Інституту визначені заклади експертизи відбирають проби 
рослин або їхніх частин та надсилають їх до лабораторій Інституту для виконання 
хіміко-технологічних аналізів. Дегустаційну оцінку сортів картоплі, овочевих і 
плодово-ягідних культур проводять безпосередньо в закладах експертизи. 

5.1. Польові культури 
На всіх польових культурах проводяться фенологічні спостереження. У 

кожної культури визначають дати настання основних фаз розвитку рослин. 
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Початок настання фази відмічають коли 10% всіх рослин на ділянці вступили в 
цю фазу. Повне настання фази відмічається, коли 75% рослин на ділянці вступили 
в цю фазу. В подальшому підраховують тривалість міжфазних періодів, окремо 
визначається вегетативний і генеративний періоди розвитку рослин. 

В цілому в ПСВ вивченню підлягають показники, які умовно можна 
поділити на 5 груп. 

1). Ознаки стійкості сортів: 
- обсипання; 
- вилягання; 
- посухостійкість; 
- жаростійкість; 
- морозостійкість; 
Для визначення вказаних ознак використовують візуально-польовий метод 

за дев'яти баловою шкалою. Додатково для вивчення вилягання рослин зернових 
та круп'яних культур на окремих станціях застосовується анатомічний та 
математичний методи. Посухостійкість сортів, зернових культур визначається 
візуально за загальним станом рослин і за енергією проростання. На окремих 
дослідах буде додатково застосовано експрес-методів та морфологічний з 
виявленням та описом адаптивних структур поверхні рослин сорту (трихоми, 
воски, геометричні параметри листка). 

2) До другої групи показників віднесено ознаки якості зернових, круп'яних, 
зернобобових. Проби для аналізу відбираються щонайменше з 5 точок вивчення, 
розташованих у різних зонах України. 

Технологічні ознаки: 
- маса 1000 зерен; 
- плівчастість; 
- вирівняність; 
- пустозерність; 
- склоподібність; 
- - показники якості тіста (зернові). 
Біохімічні ознаки. До вивчення включено вміст основних показників 

якості: 
- білок (зернові, круп'яні, зернобобові); лізин; 
- каротин (овочеві); 
- олійність (олійні); 
- вітамін С (овочеві); 
- цукристість (буряк цукровий). 
Проби для аналізу відбирають щонайменше з 3-х точок, розташованих в 

різних зонах України. Цукристість сортів буряку цукрового визначають за 
пробами, які відбирають із кожного повторення за 3-5 діб до збирання. 

За вивчення вказаних показників застосовуються методи, які викладено у 
Методиці державного сортовипробування. 

3) Третя група - це показники сортової агротехніки. Досліди закладають, 
проводять, вивчають і аналізують результати за методикою. 

4) Четверта група включає показник, що визначає пластичність сортів, 
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тобто вивчається реакція генотипу сорту на зміну екологічних умов вирощування. 
Цей показник визначається за врожайністю сорту з щонайменше з 20 точок, 
розташованих в різних екологічних зонах методом Еберхарта - Рассела та іншими 
методами, які базуються на ознаках, що обумовлюють пристосувальні реакції 
рослин сорту. 

5) Особливі показники. 
Крім вищезазначених ознак і показників, сорти окремих культур оцінюють 

за особливими властивостями: 
- дружність достигання (гречка, помідори тощо); 
- ремонтантність (збереження зеленого кольору листя при стиглих качанах 

кукурудзи); тип куща, міцність прикріплення бульб до столонів (картопля); 
- відрив від плодоніжки (сухий, мокрий), стійкість до механічних 

пошкоджень плоду (помідори та інші). 

5.2. Плодово-ягідні культури та виноград 
Для всіх видів плодово-ягідних культур і винограду загальним є проведення 

фенологічних спостережень з визначенням дат настання основних фаз розвитку 
рослин. Усі інші показники, залежно від напрямку досліджень, можуть 
визначатись на окремих культурах, або групах культур. 

Фенологічні спостереження починають проводити залежно від виду рослин, 
з першого вегетаційного періоду після садіння і ведуть щорічно протягом 
вивчення сорту (5-10 років). Спостереження за датами настання фаз вегетації 
здійснюється за методикою. 

В період вегетації сорти плодово - ягідних культур оцінюють за ступенем 
зимостійкості, посухостійкості, жаростійкості за прийнятими методиками за 
дев'ятибаловою шкалою. 

Імунологічна оцінка сортів здійснюється методом польової оцінки протягом 
всього циклу розвитку рослин (від садіння до завершення досліджень). Оцінюють 
стійкість сортів за основними хворобами та шкідниками, перелік яких визначено у 
Методиках для певного виду рослин. 

Загальний стан насаджень, облік сили цвітіння і плодоношення оцінюється 
за загальноприйнятою методикою в балах. Крім вказаних показників, вивчають 
господарчі ознаки, облік проводять за показниками: господарчо придатної 
падалиці, врожайності, розміру та одномірності плодів, стійкості до обсипання 
ягід, середньої маси ягід. Оцінка проводиться за методиками Держсортслужби. 

Дегустують плоди і ягоди у свіжому вигляді для всіх сортів, що вивчаються. 
Для дегустації береться 1,0-1,5 кг нормально розвинених типових за розміром 
плодів за їхньої споживчої стиглості. Всі дегустаційні показники визначають за 
методикою за 9 - баловою шкалою. 

Визначення біохімічних показників сортів проводять на пробах плодів та 
ягід у лабораторіях Інституту за прийнятими методиками. Проби для аналізу 
відбирають у день збирання врожаю, а у культур багаторазового збирання (ягідні) 
- в період масових збирань. Маса середньої проби має складати не менше 2 кг. 
Пошкоджені або перестиглі плоди до проби не беруть. Проби плодово - ягідних 
культур доставляють до Інституту агрономи станцій, ягідні доставляються до 
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лабораторій Інституту в день відбору проби. 
Усі проби супроводжують стандартними етикетками та актами відбору за 

методикою. 
Залежно від виду рослин визначають такі показники: 
- суха речовина; 
- загальний цукор; 
- крохмаль; 
- вітамін С; 
- каротин; 
- загальна кислотність; 
- дегустаційна оцінка. 
 




