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Постановка проблеми. Постійна зміна агроекологічних чинників, які впли-

вають на ріст і розвиток люцерни, вимагає ведення безперервного селекційного 

процесу з постійним його удосконаленням для забезпечення стабільності й зроста-

ння кормової і насіннєвої продуктивності культури через створення і впровадження 

нових сортів. У центрі уваги завжди залишається проблема цінного вихідного 

матеріалу – невичерпного джерела генетичного різноманіття ознак і властивостей, 

якого постійно потребує селекція для створення нових сортів люцерни. Тому її 

успіх багато в чому визначається правильністю добору вихідного матеріалу, залу-

ченням селекційно-генетичного розмаїття. Важливим етапом при цьому є мобілі-

зація та ефективне використання генетичного різноманіття вихідних форм.  

Рід люцерна (Medicago L.) належить до родини бобових (Leguminose Zusus 

Fobacea hinde) й охоплює велику кількість як одно-, так і багаторічних видів. У 

кормовому відношенні найціннішими є багаторічні люцерни підроду Falcago 

(Rchb.) Grossh. За даними багатьох науковців, центр флористичного розмаїття 

природних видів багаторічної люцерни підроду Falcago знаходився в колишньому 

СРСР. На його території зосереджені три центри походження: Передньоазійський, 

Середньоазійський і Європейсько-Сибірський [1–5]. Інші осередки походження 

культурних рослин становлять інтерес як вторинні генцентри підроду Falcago, які 

характеризуються ботанічною неоднорідністю обмеженої кількості видів і локалі-

зацією важливих для селекції ознак [4]. Передньоазійський центр походження і 

формоутворення відіграв вирішальну роль в еволюції багаторічної люцерни. Тут 

представлена найбільша кількість видів усіх груп плоїдності − понад 20, більшість з 

яких є диплоїдними. Середньоазійський центр вважають первинним осередком 

походження видів багаторічної люцерни, в якому зосереджені молоді тетраплоїдні 

види: M. falcatа L., M. varia Mart., M. sativa L. і одним з основних центрів 

формоутворення однорічних люцерн. Європейсько-Сибірський генцентр вплинув 

на формоутворення люцерни жовтої, північної, мінливої, зокрема строкатогіб-

ридного сортотипу [5]. Тут розташовані мікроцентри таких важливих ознак і влас-

тивостей люцерни, як зимостійкість, холодостійкість, стійкість до затоплення, 

стрижнекореневищність тощо [4]. 

Різноманітність місць вирощування люцерни стала причиною дроблення 

багаторічних люцерн на дрібніші види. Тому П. Лубенець запропонував зменшити 

кількість видів, об‟єднавши їх у подібні за морфологічними ознаками і біоло-
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гічними властивостями. Ґрунтуючись на результатах своїх багаторічних дослід-

жень, він дійшов висновку, що з усіх видів люцерни підроду Falcago Grossh, виді-

лених і описаних раніше, слід залишити 22, які ростуть у порівняно відокремлених 

ареалах і мають ясно виражені видові та морфологічні відмінності, оскільки дроб-

лення культурної люцерни на кілька окремих видів визнання не отримало. З огляду 

на це дослідник значно обмежив обсяг виду M. sativa L. і відніс до нього тільки 

культурні та дикорослі популяції, а всі гібридні форми приписав до M. varia Mart 

[6–8]. На думку О. Іванова, А. Константинової [5; 9], і ми так вважаємо, 

класифікація П. Лубенця є найбільш вдалою і досконалою, хоча не позбавлена 

окремих суперечливих моментів. Незважаючи на величезну різноманітність видів 

багаторічної люцерни, виробниче значення мають лише окремі з них. Перше місце 

серед них донедавна займала люцерна посівна, або синя (M. sativa L.). Дослідники 

О. Іванов та А. Константинова [5; 9] вважають, що дикорослі популяції, які 

володіють довголіттям, посухостійкістю, зимостійкістю, солестійкістю, невибагли-

вістю до родючості ґрунтів та іншими цінними ознаками, є унікальним матеріалом 

для селекції і повинні бути широко задіяні в гібридизації з культурними видами. 

Тому у своїй практичній роботі селекціонер може використовувати різноманітні 

дикорослі форми, місцеві сорти, популяції, добре пристосовані до умов 

вирощування, селекційні сорти вітчизняної і зарубіжної селекції, гібридні 

популяції, інцухт-лінії (інбредні) різної глибини інбридингу. Залежно від напрямів 

роботи для створення селекційного матеріалу та доборів залучаються зразки з 

необхідним рівнем прояву певних ознак з урахуванням їхнього генетичного та 

еколого-географічного походження. Методи та шляхи їх отримання є різними. 

Дикорослі форми можна інтродукувати з флори певної природно-кліматичної зони, 

які після попереднього вивчення, усунення непристосованих і виділення кращих із-

поміж них у подальшому залучати в селекційну роботу. У своїх працях М.Вавилов 

писав, що велика кількість видів злакових і бобових як однорічних, так і багато-

річних рослин країни заслуговує на серйозну увагу як вихідний матеріал для 

введення його в культуру. Це насамперед стосується дикорослих видів Medicago L., 

з їхніми високими не тільки кормовими перевагами, а й широкою екологічною 

пластичністю в поєднанні з внутрішньо популяційною мінливістю. У роду 

Medicago L. підроду Falcago (Rchb.) Grossh. як його диплоїдні, так і тетраплоїдні 

види відіграють важливу роль і всі без винятку становлять цінний вихідний 

матеріал для селекції та практичного використання [10].  

Але ефективність використання видової і сортової розмаїтості в селек-

ційному процесі залежить від їхньої вивченості, обліку біологічних і господарських 

ознак, а також знань історії, еволюції і таксономії культури, що да змогу зробити 

правильний вибір. Це найвідповідальніші етапи селекційного процесу, які 

зумовлюють кінцевий результат роботи селекціонера. Так, сорти і дикорослі 

популяції люцерни у своїх генотипах під впливом добору накопичують різні гени, 

що забезпечує їм адаптацію в конкретних екологічних умовах. Вивчення генетики 

популяцій різного еколого-географічного походження дає змогу провести об‟єк-

тивну оцінку і відібрати генотипи елітних рослин, які згодом можуть бути викорис-

тані як генетичні донори для синтезу нових сортів. Водночас окультурення незнач-
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ної кількості рослин із цінними ознаками й одержання сортів на основі схрещу-

вання близькоспоріднених продуктивних форм призводить до звуження генетичної 

різноманітності вирощуваних сортів і зниження адаптивного потенціалу. 

Постановка завдання. Основна мета проведення наших досліджень – 

ідентифікувати існуючий в Інституті зрошуваного землеробства генофонд люцерни 

за основними ознаками та властивостями для кормового і насіннєвого викорис-

тання; виділити кращі зразки для подальшої селекційної роботи із задіянням різних 

методів селекції. 

Виклад основного матеріалу. У колекційних розсадниках вивчали різні 

види люцерни: посівна – M.sativa L.; мінлива – M. varia Mart.; жовта – M.falcatа L.; 

клейка – M.glutinosa M.B.; пирійна – M.agropyretorum; тянь-шанська – 

M.tyanschanica Vass.; різнокольорова – M.polychroa Vass.; серпоподібна – 

M.guasifalcata Sinsk.; залозиста – M.glandulosa David.; напівзакручена – M.hemicycla 

Grossh.; голуба – M.coerulea Less, які мають тетраплоїдний і диплоїдний набори 

хромосом. Останні чотирі види є диплоїдними. На тетраплоїдний рівень їх перевів 

старший науковий співробітник О.Черненко (Полтавська дослідна станція) за 

допомогою колхіцину та люб‟язно надав у використання Інституту зрошуваного 

землеробства.  

Багаторічні дикорослі види жовтої, голубої, серпоподібної, тяньшанської, 

різнокольорової люцерни представлені зразками, які були отримані з різних куточ-

ків України (експедиції, організовані Інститутом рослинництва ім. В.Я.Юр‟єва), 

колекції ВІР (м. Санкт-Петербург), а також зібрані нами (Арабатська стрілка, 

заповідник Асканія-Нова, с. Козачі Лагері та ін.).  

Аналіз багаторічних досліджень дає змогу віднести існуючий генофонд 

люцерни з різних країн земної кулі згідно з класифікацією П. Лубенця до таких 

видів: посівна (60,9 %); мінлива (26,2 %); жовта (7,4 %); голуба (1,2 %) та по 1,1 % 

інших видів: пирійна, різнокольорова, клейка, тяньшанська (див. рис.).  

Найбільшу цінність в умовах Південного регіону України мають тетра-

плоїдні форми люцерни. Вони характеризуються різними темпами відростання 

після скошувань, крім того, різняться за висотою травостою, на поливі дають 2–4 

укоси. Для умов зрошення вихідний матеріал люцерни повинен мати комплекс 

цінних ознак, передусім володіти інтенсивним і швидким відростанням після уко-

сів, високорослістю, добрим кущенням, високою продуктивністю зеленої маси та 

насіння (див. табл.). 

Виділені зразки Spr.2 Д., 96/624, Spr. 2/Пр., К./ФХНВ, Сін-21, які швидко 

відростали після укосів, характеризувалися високорослістю, густим травостоєм, 

тобто елементами, які складають високу продуктивність зеленої маси. Слід зазна-

чити, що особливу цінність мають зразки, котрі поєднують високу кормову та 

насіннєву продуктивність. До таких слід віднести синтетичну популяцію Сін-21.  

До вивчення залучали комерційні сорти люцерни вітчизняної та зарубіжної 

селекції, які становлять популяції, тією чи іншою мірою відселектовані за однією 

чи комплексом цінних ознак, але через недостатню пристосованість до кліматичних 

умов Півдня не спроможні виявити високий потенціал продуктивності. 
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Рис. Розподіл колекційних зразків люцерни за видами  

(згідно з класифікацією П. Лубенця). 

 

Таблиця 

Характеристика колекційних зразків люцерни за господарсько цінними ознаками 

(середнє за 2010–2014 рр.) 
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речовини 
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Хсер. 

до st, 

% 
Хсер. 

до st, 
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UJ0700149 Сін-21 9,0 9,0 68 1,8 +28,6 18,7 +24,7 

UJ0700065 Spr.2 Д. 8,5 9,0 62 1,7 +21,4 15,4 +2,70 

UJ0700066 96/624 8,0 9,0 64 1,6 +14,3 15,9 +10,6 

UJ0700110 К./ФХНВ 8,5 8,0 65 1,6 +14,3 16,5 +11,0 

UJ0700115 Spr. 2/Пр. 8,0 9,0 62 1,5 +7,10 16,1 +7,30 

UJ0700001 Унітро, st 7,5 8,0 60 1,4 - 15,0 - 

 НІР05, кг    0,03  0,4  

 

Селекційною цінністю характеризуються сорти селекції наукових установ 

України – Полтавська гібридна (UJ0700317), (UJ0700091), Веселоподолянська 11 

(UJ0700091), Росії – Тулунська гібридна (UJ0700299), Сибірська 8 (UJ0700300), 

Туяна (UJ0700302), Барнаульська (UJ0700138), Зимостійка (Казань – UJ0700431), 
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Абайська 183 (UJ0700142), Краснообська 28 (UJ0700118), Казахстану – Богарна 

2628 (UJ0700261). Вони вирізняються добрим кущенням, високою зимостійкістю, 

щільністю травостою, тому залучені у подальший селекційний процес: проведення 

доборів за основними ознаками і штучну гібридизацію з метою створення цінного 

селекційного матеріалу, який у своєму геномі поєднує найцінніші ознаки як бать-

ківської, так і материнської форми і є основою для нових перспективних сортів.  

Особливу увагу приділяли інтенсивності бульбочкоутворювального процесу 

рослин. Встановлено неоднаковий рівень утворення бульбочок у різних зразків 

[11]. Сорти люцерни різняться за інтенсивністю бульбочкоутворювального про-

цесу, за розміром бульбочок, їхнім кольором, місцем розташування [12]. 

З огляду на цінність дикорослих форм, які мають комплекс найважливіших 

ознак і властивостей, в селекційному процесі беруть участь різні дикорослі види 

люцерн: тяньшанська – Medicago tyanschanica Vass. (2n = 32); клейка − M. glutinosa 

M.B. (2n = 32); різнокольорова − M. polychroa Grossh. (2n = 32); пирійна − M. 

agropyretorum Vass. (2n = 32); серпоподібна − M. quasifalcat Sinsk. (2n = 16), яка 

переведена на тетраплоїдний рівень; блакитна − M. coerulea Less. (2n = 16) і (2n = 

32); напівциклічна − M. hemicycla Grossh. (2n = 32); Траутфеттера − M. Trautvetteri 

Summ. (2n = 32); залозиста − M. glandulosa David. (2n = 32). 

Висновки. Колекційний матеріал люцерни з усього світу дав змогу ство-

рити в Інституті зрошуваного землеробства НААН сорти люцерни з різними 

важливими господарсько цінними ознаками: Унітро, Серафіма, Зоряна, Анжеліка, 

Елегія, які занесені до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, і 

широко висівають у всіх її зонах. 
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Тищенко О., Тищенко А., Куц Г. Характеристика вихідного матеріалу 

люцерни 

Проведена ідентифікація існуючого в Інституті зрошуваного землеробства 

генофонду люцерни з різних країн земної кулі за основними ознаками та властивостями для 

кормового і насіннєвого використання. Згідно з класифікацією П. Лубенця вихідний 

матеріал віднесено до видів: люцерна посівна (60,9%),  мінлива (26,2%), жовта (7,4%), 

голуба (1,2%) та по 1,1% інших видів: пирійна, різнокольорова, клейка, тянь-шанська. 

Особливу увагу приділено важливому питанню – інтенсивності бульбочкоутворювального 

процесу рослин. Встановлено неоднаковий рівень утворення бульбочок у різних зразків. 

Сорти люцерни різняться за інтенсивністю нодуляційного процесу, за розміром бульбочок, 

їхнім кольором, місцем розташування. Селекційною цінністю характеризуються сорти 

селекції наукових установ України – Полтавська гібридна (UJ0700317), (UJ0700091), 

Веселоподолянська 11 (UJ0700091), Росії – Тулунська гібридна (UJ0700299), Сибірська 8 

(UJ0700300), Туяна (UJ0700302), Барнаульська (UJ0700138), Зимостійка (Казань – 

UJ0700431), Абайська 183 (UJ0700142), Краснообська 28 (UJ0700118), Казахстану – 

Богарна 2628 (UJ0700261). Вони вирізняються добрим кущенням, високою зимостійкістю, 

щільністю травостою, а тому залучені у подальший селекційний процес: проведення 

доборів за основними ознаками і штучну гібридизацію, з метою створення цінного 

селекційного матеріалу, який у своєму геномі поєднує найцінніші ознаки як батьківської, 

так і материнської форми і є основою для нових перспективних сортів. Виділені кращі 

зразки з використанням різних методів селекції дали змогу створити сорти люцерни Унітро, 

Серафіма, Зоряна, Анжеліка, Елегія, які занесені до Реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, і широко висівають у всіх її зонах. 

Ключові слова: люцерна, зразки, сорт, урожай, зелена маса, насіння. 

 

Tischenko E, Tischenko A, Kuts G. Characteristics the raw material of alfalfa 

The identification of the alfalfa gene pool of the Institute of Irrigated Agriculture from 

different countries of the globe on the main features and properties of feed and seed use is carried 

out. According to the classification of P.Lubenets. The livestock source material is classified into 

species: alfalfa (60,9 %), less variable (26,2 %), yellow (7,4 %), pigeon (1,2 %) and 1,1 % other 

species: pure , colored, glue, tian-shan. When studying the collection material of alfalfa, special 

attention is paid to the important issue – the intensity of the bulbous making process of plants. It is 

established that there is an uneven level of formation of tubers in different specimens. The 

varieties of alfalfa differ in intensity of the notation process, the size of the tubers, their color, 

location. The breeding value is characterized by varieties selection of scientific institutions of 

Ukraine – Poltavahybrid (UJ0700317), (UJ0700091), Veselopodolians'ka 11 (UJ0700091), Russia 

– Tulunhybrid (UJ0700299), Siberian 8 (UJ0700300), Tuyana (UJ0700302), Barnaul 

(UJ0700138), Zimostoyka (Kazan – UJ0700431), Abay 183 (UJ0700142), Krasnoobsskaya 28 

(UJ0700118), Kazakhstan - Bogarna 2628 (UJ0700261). They are characterized by good bruising, 

high winter resistance, grass density. Therefore, these varieties are used and included in the further 

breeding process: conducting selections based on the main features and artificial hybridization, in 

order to create a valuable breeding material that in its genome combines the most valuable signs of 
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both parental and maternal form and forms the basis for new promising varieties. Allotted the best 

samples using different breeding methods allowed to create varieties of alfalfa: Unitro, Serafima, 

Zoryana, Angelica, Elegia, which are entered in the Register of Plant Varieties of Ukraine and 

widely sown in all zones. 

Key words: alfalfa, samples, variety, crop, green mass, seeds. 
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Постановка проблеми. Чорний зародок поширений у різних регіонах 

вирощування пшениці, в тому числі у США, Китаї, Австралії, Канаді, Сербії та 

Росії [2; 5]. Ця хвороба проявляється у потемнінні тканин у зоні зародка. За часів 

радянської фітопатології виділяли чорний зародок альтернаріозного типу, коли 

насіння виповнене, та гельмінтоспоріозного, коли насіння невиповнене. У першому 

випадку збудником хвороби називали Alternaria tenuis Nees, у другому – 

Helminthosporium sativum Pam.  

Потемніння зародка зерна пшениці призводить до погіршення якості 

кінцевої продукції та зниження її вартості. Так, за розмелювання зерна з чорним 

зародком для виготовлення макаронів утворюються спекси (темні вкраплення), які 

погіршують товарність виробів [3]. Шкідливість чорного зародка визначається його 

причиною. Доведено, що чорний зародок можуть викликати гриби (родів Alternaria 

sp., Cochliobolus sp., Fusarium sp., Cladosporium sp., Curvulavia sp., Penicillium sp., 

Aspergillus sp., Stemphylium sp.) та бактерії. Але дослідження останніх десятиріч 

пояснили почорніння зародка біохімічними реакціями в зерні: високою активністю 

пероксидаз, які окиснювали фенольні речовини. Інші відкинули біотичні чинники 

як причину чорного зародка, вказуючи на зв‟язок симптомів з утворенням стре-

сових та інших білків [2]. Якщо причиною почорніння зародка є гриби, то біль-

шість із них продукують мікотоксини, які негативно впливають на здоров‟я людини 

й тварин, та фітотоксини, які пригнічують розвиток рослин. 

У багатьох країнах наявність чорного зародка суворо регламентована: у 

США – ≤ 4 %, в Австралії – ≤ 5 %, а у Канаді – ≤ 10 %. В Україні за ДСТУ 

3768:2010 чорний зародок визначають у домішці, але на товарний клас зерна це не 

впливає. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості прояву чорного 

зародка, період зараження, неоднозначні причини виникнення довели, що найре-

зультативнішим методом з обмеження його розвитку є імунологічний. Першим 

кроком у цьому напрямі є пошук ефективних джерел стійкості до почорніння 


