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Дослідженнями виявлено, що всі структурні  ознаки продуктивності, в ос-
новному, детермінуються домінантними генами. Це передбачає значний обсяг 
гібридного матеріалу для добору господарсько-корисних генотипів гібридної 
популяції раннього розщеплюючого покоління F2, тому добір за більшістю ознак 
слід проводити в більш пізніх поколіннях гібридів F3. 
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Постановка проблеми. Необхідною умовою успішної реалізації селекцій-

них програм по поліпшенню якості зерна гороху є максимальне використання 
генетичного різноманіття культури [ 1 ]. Зокрема, перспективними джерелами 
поліпшеного вуглеводного складу зерна є носії мутантних генів, які регулюють 
процес утворення крохмалю і викликають або перерозподіл співвідношень між 
його структурними суполімерами, або підвищення вмісту цукрів у зерні технічної 
стиглості [ 2 ].  

На даний час у гороху ідентифіковано щонайменше шість мутантних генів з 
подібним ефектом [ 3 ], однак у практичній селекції гороху активно використову-
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ється тільки ефект мутантного гену r ( rugosus) [ 4,5 ]. Цей мутантний ген викли-
кає зниження активності основної ізоформи крохмаль- розгалужуючого ферменту 
[ 6 ], яке приводить до зниження вмісту крохмалю, підвищення вмісту білка, амі-
лози в крохмалі та цукрози в зерні технічної стиглості [ 7 ]. Тому біохімічний 
ефект мутантного гену r використовується для створення як високоамілозних, так 
і овочевих сортів гороху.  

Поряд з цим відомо, що різні сорти гороху- носії мутації r суттєво відмінні 
між собою за рівнями основних ознак якості біологічно стиглого зерна [ 8, 9 ] і 
основною причиною існування цієї мінливості визнаються ефекти полігенних 
комплексів [ 10 ].  

Ефекти взаємодій ген: генотип за ознаками якості зерна у сортів овочевого 
гороху в фазі технічної стиглості масло досліджено, хоча результати досліджень 
деяких авторів свідчать про їх наявність [ 11,12 ].  

Мета і завдання досліджень. Метою наших досліджень було визначення 
мінливості вмісту сухої речовини та цукрів у технічно стиглому зерні сортів горо-
ху- носіїв мутації r.  

Задачі досліджень передбачали: 
- визначення впливу мутації r на вміст сухої речовини та цукрів у технічно 

стиглому зерні гороху;  
- аналіз ефектів взаємодій ген: генотип за вмістом сухої речовини та цукрів у 

технічно стиглому зерні сортів гороху- носіїв мутації r; 
- виділення найбільш перспективного вихідного матеріалу для селекції ово-

чевого гороху на якість продукції.  
Матеріал і методика досліджень. Матеріалом для досліджень послугували 

50 неспоріднених за походженням сортів гороху із зморшкуватим фенотипом 
зерна, який є загальноприйнятою діагностичною ознакою для носіїв рецесивних 
гомозигот rr [ 7 ] і 5 неспоріднених за походженням гладконасіннєвих сортів го-
роху ( носіїв домінантних гомозигот RR).  

 Вирощування сортів експериментальної вибірки здійснювали протягом 2008 
та 2010 років у Державному підприємстві ” Дослідне господарство Елітне ”, яке 
розташоване в Харківському районі Харківської області і належить до зони Схід-
ного Лісостепу України. 

Польові досліди проводили згідно з загальноприйнятою методикою польового 
експерименту [ 13 ] та методики ВІР [ 14 ] з урахуванням зональних особливостей 
вирощування гороху. Отримання проб зерна для біохімічного аналізу здійснювали в 
фазі технічної стиглості шляхом їх фіксації киплячим етиловим спиртом. 

Визначення вмісту сухої речовини проводили гравіметричним методом [15]. 
Вміст основних фракцій вуглеводів аналізували за схемою А.Р.Кизеля з наступ-
ним визначенням вільних або інвертованих цукрів ферроцианідним методом 
А.С.Швецова та Е.Х.Лук’яненко [ 16 ]. Вміст сухої речовини обчислювали у від-
сотках до сирої речовини ( с.р.), а вміст усіх фракцій вуглеводів- у відсотках до 
абсолютно сухої речовини ( а.с.р.).  

Отримані результати піддавали статистичній обробці методами дисперсійно-
го та кореляційного аналізу [ 17 ] з використанням пакета статистичних приклад-
них програм «OSGE», розробленого у відділі генетики Інституту рослинництва 
ім.В.Я.Юр’єва НААН. 

Результати та їх обговорення. Отримані результати підтвердили суттєвий 
ефект мутації r за вмістом сухої речовини та основних фракцій вуглеводів у тех-
нічно стиглому зерні гороху. Встановлено, що сорти- носії рецесивних гомозигот 
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rr відрізняються від сортів звичайного типу зниженим вмістом сухої речовини та 
крохмалю і підвищеним вмістом водорозчинних фракцій вуглеводів та амілози в 
крохмалі ( Табл.1).  

Однак кількісний ефект мутації r щодо кожної з проаналізованих ознак був 
нетотожним. Ця мутація знижувала вміст сухої речовини в середньому на 20,7%, а 
крохмалю- на 40,1%. У сортів- носіїв мутації r порівняно із гладконасіннєвими 
сортами вміст відновлюючих цукрів був вищий у середньому на 16,7%, водороз-
чинних полісахаридів- на 12,5%, цукрози- на 133,6%, а амілози в крохмалі- на 
98,3%.  

 
Таблиця 1 - Вміст сухої речовини та основних фракцій вуглеводів у технічно 

стиглому зерні сортів гороху з різним алельним станом гену R ( се-
реднє за оцінками серії сортів кожного типу), 2008 та 2010 р. 

Ознаки 

Типи сортів 

НІР 0,95 
Гладконанін-нєві 
(носії домінант-

них 
гомозигот RR) 

Мозкові 
(носії рецесивних 
гомозигот rr) 

Вміст сухої речовини, % до с.р. 26,6 21,1 1,8 
Вміст відновлюючих 
цукрів, % до а.с.р.  

0,6 0,7 0,1 

Вміст цукрози,  
% до а.с.р. 

11,3 26,4 1,1 

Вміст водорозчинних полісаха-
ридів, % до а.с.р. 

0,8 0,9 0,1 

Вміст крохмалю,  
% до а.с.р. 

42,6 25,5 1,4 

Вміст амілози в крохмалі, % 30,1 59,7 0,6 
 

Результати проведених досліджень свідчать, що значно більший ефект мута-
ція r проявляє за вмістом цукрози і амілози в крохмалі і отримані на даний час 
експериментальні дані [ 6, 7 ] дають підстави вважати причиною обох цих ефектів 
зниження мутацією r активності крохмаль- розгалужуючого ферменту і депресію 
утворення амілопектину.  

Поряд з цим отримані в наших дослідах результати показали, що сорти з то-
тожним алельним станом локусу ” rugosus ” дуже відмінні між собою за вмістом 
сухої речовини, відновлюючих цукрів та цукрози ( Табл.2).  

І якщо розмах мінливості за вмістом сухої речовини у носіїв домінантних і 
рецесивних гомозигот в локусі R був приблизно рівним, то розмах мінливості за 
вмістом відновлюючих цукрів, і особливо цукрози, у носіїв рецесивних гомозигот 
rr був значно вищим, ніж у носіїв домінантних гомозигот RR. 

Найбільш вірогідною причиною існування кількісної мінливості сортів з то-
тожним алельним станом гену R за вмістом сухої речовини та цукрів можна ви-
знати ефекти полігенних комплексів, здатних викликати власну дисперсію за 
цими ознаками і модифікувати ефект мутації r. Це створює передумови для по-
ліпшення якості зерна овочевого гороху шдяхом використання ефектів взаємодій 
ген: генотип.  
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Таблиця 2 - Розмах мінливості вмісту сухої речовини та цукрів у технічно 
стиглому зерні сортів гороху з різним алельним станом гену R   

                  (за оцінками серії сортів кожного типу), 2008 та 2010 р. 

Типи сортів 
Алельний 
стан гену R

Розмах мінливості (мін.- макс.) 
Вміст сухої речо-
вини, % до с.р. 

Вміст відновлюючих 
цукрів, % до а.с.р. 

Вміст цукрози, 
% до а.с.р. 

Гладконасіннєві  RR 24,4 – 29,3 0,5 – 0,7 9,2 - 12,9 
Мозкові rr 17,7 – 23,9 0,5 – 1,1 20,1 - 31,9 
 
Результати наших досліджень показали, що вміст сухої речовини негативно ко-

релює з вмістом відновлюючих цукрів та цукрози. Однак обидві ці кореляції були 
невисокими за силою ( r відповідно – 0,41 та – 0,22 ), що дозволяє розраховувати як на 
можливості незалежного поліпшення овочевого гороху за вмістом сухої речовини та 
цукрів, так і на можливості поєднання цих ознак у межах одного сорту. 

У ході виконання дослідів було встановлено, що у сортів з близьким вмістом 
сухої речовини в зерні технічної стиглості вміст відновлюючих цукрів та цукрози 
варіюють у досить широких межах ( Табл.3 ).  
 
Таблиця 3 - Розподіл сортів гороху- носіїв мутації r за вмістом сухої речовини 

та цукрів у технічно стиглому зерні, 2008 та 2010 р. 
Вміст сухої речовини,  

% до с.р. 
Вміст відновлюючих 
цукрів, % до а.с.р. 

Вміст цукрози,  
% до а.с.р. 

До 18,0 0,7 – 0,9 24,8 – 25,1 
18,1 – 19,0 0,7 – 1,1  24,5 – 31,9 
19,1 – 20,0 0,6 – 0,9 20,7 – 29,5 
20,1 – 21,0 0,5 – 1,0 20,1 – 26,4 
21,1 – 22,0 0,5 – 1,1 20,4 – 29,0 
22,1 – 23,0 0,6 – 0,9 21,8 – 27,8 
Більше 23,0  0,6 – 0,7 21,0 – 26,2 

 
У групах сортів із близькими рівнями вмісту сухої речовини в наших дослі-

дах вдалося виділити сорти з високим вмістом цукрів, особливо цукрози, вміст 
якої в технічно стиглому зерні овочевого гороху був значно вищим, ніж вміст 
відновлюючих цукрів (табл. 4).  

Серед сортів із вмістом сухої речовини до 18,0% найбільш високим вмістом 
цукрози вирізнялися сорти Sugar snap та Little marvel, серед сортів із вмістом су-
хої речовини 18,1-19,0%- сорти Green shaft та Tristar, серед сортів із вмістом сухої 
речовини 19,1-20,0%- сорти Radim та Сквирський, серед сортів із вмістом сухої 
речовини 20,1-21,0%- сорти Dans Panantenuns та Лазурний делікатес, серед сортів 
із вмістом сухої речовини 21,1-22,0%- сорти Пегас та Daisy Rogne, серед сортів із 
вмістом сухої речовини 22,1-23,0%- сорти Восход та Frio, а серед сортів із вміс-
том сухої речовини більше 23%- сорти Віола та Гермес.  

Виділені в дослідах джерела високого вмісту цукрози включено до селекцій-
ної програми по створенню нових сортів овочевого гороху з поліпшеною якістю 
зерна. 

Висновки. Мутація гороху r викликає зниження вмісту сухої речовини та 
крохмалю і підвищення вмісту водорозчинних фракцій вуглеводів у зерні техніч-
ної стиглості.  
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Таблиця 4 - Вміст сухої речовини та цукрів у технічно стиглому зерні різних 
сортів гороху- носіїв мутації r, 2008 та 2010 р. 

Сорти 
Вміст сухої речовини, 

% до с.р. 
Вміст відновлюючих 
цукрів, % до а.с.р. 

Вміст цукрози, 
% до а.с.р. 

Зеленый поток 23,9 0,6 21,0 
Виола 23,1 0,6 26,2 
Викма 22,5 0,6 21,8 
Восход 22,3 0,7 27,8 
Пегас 21,6 1,1 29,0 
Тирас 21,1 0,5 20,4 

Eаrly sullte  21,0 0,6 20,1 
Dans Panantenuns 20,1 1,0 26,4 

Radim 20,0 0,6 29,5 
Sparkle  19,7 0,6 20,7 

Сквирский 131/9 18,9 0,7 24,5 
Green shaft 18,1 1,1 31,9 
Sugar snap 18,0 0,9 24,8 

Little marvel 17,7 0,7 25,1 
НІР 0,95 1,5 0,1 0,7 

 
Сорти гороху- носії цієї мутації дуже відмінні між собою за вмістом сухої речо-

вини, відновлюючих цукрів та цукрози і найбільш широким розмахом мінливості 
вирізняється вміст цукрози.  

Вміст сухої речовини негативно корелює із вмістом відновлюючих цукрів та 
цукрози, однак ці кореляції невисокі за силою і не виключають можливості поєд-
нання цих ознак у межах одного сорту. 

Виділено джерела високого вмісту цукрози для використання в селекції ово-
чевого гороху на якість зерна. 
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ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ІТАЛІЙСЬКОГО 
ПРОСА (SETARIA ITALICA MAXIMA) В УМОВАХ ПІВДЕННОГО 

СТЕПУ УКРАЇНИ 

ВАСИЛЕНКО Р.М. – м.н.с.,  
Інститут зрошуваного землеробства НААН України 

 
Вступ. Розв’язання проблеми забезпечення населення України продовольст-

вом і зокрема продуктами тваринного походження потребує підвищення ефектив-
ності кормовиробництва, оскільки сучасний його стан у господарствах степової 
зони не забезпечує потреби тварин у кормах, їхньої повноцінної годівлі, унаслідок 
чого виробництво тваринницької продукції різко знизилось [2]. 

Для укріплення кормової бази тваринництва в посушливих умовах Південно-
го Степу України викликає інтерес інтродукція такої посухостійкої культури, як 
італійське просо (Setaria Italica maxima). Воно відмічається відмінною кормовою 
якістю зерна, зеленої маси, сіна та сінажу. Може бути альтернативою просу зви-
чайному та сорго [1, 3]. 


