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УДК 631.527:633.15:632.938
СЕЛЕКЦІЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ
НА СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ
В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
О.М. Колісник, здобувай
О.О. Колісник, здобувай
О.В. Ватаманюк, асистент
Вінницький національний аграрний університет
O.A. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський державний аграрний університет
В статті наводиться коротка характеристика проблем селекції на стійкість до
основних хвороб та шкідників та пошуки їх вирішення.

У структурі світового виробництва зерна в останні роки відбулися суттєві
зміни, які вивели кукурудзу на перше місце, серед основних культур. Широкі
можливості використання зерна та новітні напрямки розвитку переробної
промисловості (виробництво біоетанолу та продуктів мікробіологічної
промисловості) зумовили збільшення інтересу аграріїв України до цієї
культури. Впровадження у виробництво високопродуктивних гібридів
кукурудзи та концентрації її площ у спеціалізованих аграрних формуваннях
супроводжується не лише збільшенням врожайності, а й цілою низкою
проблем. Серед них особливої уваги заслуговує погіршення загального
фітосанітарного стану посівів, що супроводжується посиленням шкодочинної
дії хвороб та шкідників культури.
Селекція на стійкість проти хвороб і шкідників сільськогосподарських
культур - одна з важливих проблем сучасності. Інтенсифікація рослинництва
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сприяє загостренню фітопатологічних і ентомологічних проблем, зумовлених
шкідливою дією патогенної флори й ентомофауни. В усіх країнах
спостерігається повільна або раптова втрата сортами стійкості й сильне
поширення епіфітотій внаслідок розмноження вірулентних паразитів [1].
Значна робота у цьому напрямі ведеться в Україні під керівництвом
академіка HAH України В.В. Моргуна. Авторами показано необмежені
можливості експериментального метагенезу в селекції кукурудзи, в тому числі
за створення стійких проти хвороб і шкідників самозапильних ліній і гібриді»
кукурудзи. Найбільш поширеними хворобами кукурудзи в Україні є пухирчаста
сажка, північний гельмінтоспоріоз, кореневі та стеблові гнилі, фузаріоз,
бактеріоз, а серед шкідників - стебловий метелик, озима совка, лучний метелик,
шведська муха [2].
Фітопатологічні оцінки проводяться на всіх етапах селекційного процесу.
Для цього сорти і гібриди, що вивчаються, випробовують на природному або
штучному фонах. Градацію стійкості та сприйнятливості визначають за
інтенсивністю пошкодження рослин і виявленням зовнішніх видимих реакцій.
Тому можливі два підходи до оцінки стійкості: 1) облік інтенсивності
виявлення хвороби; 2) наявність показників імунності або їх відсутність [3].
Кукурудзу вражають два види сажки: летюча і пухирчаста. При обліку
зараження пухирчастою сажкою рослин враховують ступінь ураження кожного
органу. При цьому фіксують значення двох показників - відсоток вражених
рослин та коефіцієнт враження. Останній обчислюють додаванням відсотка
рослин з враженими качанами, помноженого на 3 та відсотка рослин з
враженням верхньої частини стебла, помноженого на 2, а також відсотка
рослин з уражених інших органів (листків, нижньої частини стебла тощо) [4].
Проблема генетичного захисту урожаю від летючої та пухирчастої сажки
не вважається вирішеною через швидку мінливість патогена. Тому необхідне
постійне виявлення нових джерел стійкості з наступним визначенням їх
донорських властивостей і генетичної природи стійкості.
Ступінь пошкодження шкідниками значною мірою залежить від настання
фенологічних фаз розвитку рослин [5,6]. Так, сорти, лінії та гібриди кукурудзи
ранньостиглої групи слабше пошкоджуються шведською мухою, ніж
середньостиглі та пізньостиглі форми, які на початку вегетації ростуть дуже
повільно. Швидкорослі ранньостиглі форми внаслідок швидкого росту
викидають яйця шкідника з-під розгалужень листків, не даючи розвинутися із
них личинкам [7].
Селекція на стійкість проти хвороб і шкідників має свої особливості й
труднощі. Цілеспрямована селекційна робота включає пошук і розробку
методів використання донорів, геномів і нових генів імунності. Вивчення
донорських властивостей джерел стійкості є кінцевим результатом вирішення
проблеми стійкості при селекції кукурудзи. Але цей процес, як і селекція,
безперервний і постійний, так як прогрес селекції активізує розвиток збудників.
При пошуку генетичних донорів стійкості необхідно врахувати фенотипічну
динамічність популяцій шкідливих і корисних видів, що досягається постійним
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моніторингом фітосанітарної ситуації і сприяє проведенню преадаптивної
селекції. Оскільки однією, із причин генетичної ураженості сортів є їх
однотипність, то вирішення проблеми повинно забезпечуватись не лише за
рахунок селекції, але і оптимальним веденням системи насінництва. Важливе
значення у вирішенні цих питань належить також використанню екологогеографічної селекційної мережі та державного випробування, особливо оцінки
сортів на комплексну стійкість.
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ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДУ ALLIUM L. ФЛОРИ ПІВНІЧНОГО
ПРИЧОРНОМОР'Я УКРАЇНИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
І.М. Марценюк, асистент
Миколаївський державний аграрний університет
В статті ідіистно прогної перспектив практичного використання дикорослих
цибуль Північного Причорномор'я України на основі виявлених адаптаційних
можливостей до дії основних лімітуючих екологічних факторів, фітохімічних,
харчових ти дско/мтивних якостей. Наведені рекомендації щодо вирощування
дикорослих цибуль в умовах культури.
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