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виробництва. Використання цих сортів у виробництві буде сприяти вирішенню 

проблеми дефіциту рослинного білка, а за рахунок покращення складу 

попередників у сівозмінах     підвищенню ефективності вирощування провідних 

зернових культур. 
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Забезпечення населення високоякісним білком рослинного походження 

дуже важливе для харчової безпеки країни. Вирішити цю проблему в повному 
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обсязі допомагають зернобобові культури. Серед яких нут за рахунок своєї 

високої посухостійкості набирає важливого значення. В зоні східного Лісостепу 

України спостерігається нижчий рівень вмісту білка в насінні зернобобових 

культур, ніж в південних регіонах, тому виділення джерел високобілковості 

один з пріоритетних напрямків сучасної селекції. Ще одним важливим 

показником високих харчових якості насіння нуту є швидкість його 

розварювання. Зразки, що поєднують в собі високу швидкість розварювання і 

високий вміст білка - це джерела високих показників якості насіння. 

Досліди проводились в 2011–2015 роках в лабораторії генетичних 

ресурсів зернобобових і круп’яних культур Національного центру генетичних 

ресурсів рослин України за  загальноприйнятими  методиками [1]. Польові 

випробування були закладені на дослідних полях Інституту рослинництва ім. 

В.Я. Юр'єва НААН по попереднику – озима пшениця. Агротехніка - загально 

прийнята при вирощуванні нуту в східній частині Лісостепу України. В 

лабораторних умовах проведено оцінку вмісту білка за К’єльдалем (по методу 

Рушковського) [2] у лабораторії якості зерна Інституту рослинництва ім. В.Я. 

Юр’єва та швидкості розварюваності насіння згідно методичних вказівок [3]. 

Оцінка отриманих результатів проводилась згадно класифікатору роду Cicer L. 

[4]. За роки досліджень у вивченні було 140 зразків нуту з різних країн світу. Всі 

зразки показали задовільну або добру розварюваність насіння, коефіцієнт 

розварювання склав від 1,9 до 2,3. В середньому серед вивчених зразків 

коефіцієнт розварювання склав 2,08. Еталон розварюваності насіння - сорт 

Дніпровський 1 (Україна) не перевищив жоден зразок (коефіцієнт 

розварюваності - 2,3). На рівні еталону розварювання насіння показали 7 

зразків – коефіцієнт розвареності від 2,25 до 2,3. Рівень розварюваності вище 

середнього продемонстрували 23 зразки.  

За роки вивчення зразки нуту показали рівень білка від 17,47 % до 

23,28 % (в середньому 20,57 %), що за класифікатором дорівнює середньому 

рівню вмісту білка. Перевищили цей показник 20 з вивчених зразків. Переважна 

кількість яких - зразки українського походження (16 зразків), що представлені 

як місцевими, так і селекційними сортами і лініями. По два зразки походженням 

з Ізраїлю та Молдови. Максимальний вміст білка (вище 22 %) 

продемонстрували українські сорти Буджак і Дніпровський 1, селекційна лінія 

Луг 27/09 та місцевий зразок UD0501073. 

Зразки, що мають високий коефіцієнт розварюваності і високий рівень 

білка – цінні джерела для селекції на високу харчову якість насіння. Таких за 

період 2011 – 2015 роки було виділено 6 зразків: UD0502047, UD0502049, 

UD0502051, UD0501073, UD0501140 (Україна) та UD0502084 (Ізраїль). Місцеві 

зразки українського походження було зібрано співробітниками лабораторії 

інтродукції НЦГРРУ під час експедиції по південним регіонам України. 

Таким чином в колекції нуту Національного центру генетичних ресурсів 

рослин України зберігаються унікальні зразки місцевого походження, які є 

джерелом цінних ознак і можуть бути впроваджені в селекційний процес для 

створення нових сортів нуту з високими харчовими якостями. 

1. Методичні рекомендації з вивчення генетичних ресурсів зернобобових 
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Постановка проблеми. В останні роки актуальною проблемою є 

збільшення виробництва та розширення асортименту овочевих культур, в тому 

числі й за рахунок малопоширених видів капусти і поліпшення їх якості. 

Капуста цвітна займає друге місце за площею після капусти білоголової. Площа 

під цим видом капусти  на даний час в Україні складає близько 0,8-1,0 % посівів 

капусти. Урожайність овочевих рослин залежить від багатьох факторів: умов 

вирощування, правильного догляду за рослинами, погодних умов тощо. Одним 

із чинників, які впливають на продуктивність та якість овочів є вибір сорту або 

гібриду. Сучасне овочівництво має в своєму асортименті велику кількість 

овочевих культур та різноманіття сортів і гібридів. Вирощування 

високопродуктивних, якісно цінних сортів чи гібридів та постійне їх оновлення 

забезпечують можливість систематичного підвищення врожайності та 

покращення якості продукції. Проте, вони не можуть задовольняти вимоги 

овочівників усіх регіонів України, оскільки лише в умовах конкретної 

місцевості, яка максимально підходить для того чи іншого сорту або гібриду за 

комплексом ґрунтово-кліматичних і географічних факторів, вони повністю 

розкривають свій потенціал. У Лівобережному Лісостепу України питання 

вирощування капусти цвітної досі не можна вважати досконало вирішеним, 

воно вимагає подальшої розробки для цієї ґрунтово-кліматичої зони, вивчення 

нових високопродуктивних сортів і гібридів  та інших конкретних умов 

овочівництва.  

Методика досліджень. Для виконання експериментальної роботи 

проведені польові і лабораторні досліди. Польові досліди проводили на 
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