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В ході досліджень використано колекційні зразки, сорти і лінії різного еколого-географічного 

походження вівса посівного. При створенні нового селекційного матеріалу вівса ярого плівчастого і 

голозерного шляхом гібридизації, проведено кастрацію методом Шишлових і запилення 7792 квіток, 

одержано 1119 шт. гібридних зерен із 159 комбінацій. У гібридному розсаднику відібрано констан-

тні потомства вівса посівного за господарсько-цінними ознаками в кількості 420 шт. На прово-

каційному фоні кількість стійких форм до корончастої іржі у 2016 і 2018 рр. становила 31 і 20 зраз-

ків відповідно. За даними досліджень на інфекційному фоні відібрано 67 сортозразків високостій-

ких, 31 – стійких, 33 – слабкосприйнятливих та 29 – сприйнятливих до ураження летючою сажкою.  

У конкурсному випробуванні виділено високопродуктивні селекційні лінії (418-5, 475-12, 486-

11 та ін.) вівса посівного, що за урожайністю зерна перевищують стандарти: Закат на 0,3–0,5 т/га 

і Скарб України на 0,9–1,2 т/га, не вилягають, стійкість до ураження грибними  хворобами до 7–9 

балів. За результатами польових досліджень і кваліфікаційної експертизи до Реєстру сортів рослин 

Україні занесено сорти вівса ярого голозерного Діоскурій в 2017 р. і  плівчастого Денка в 2018 р. 
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Селекційне поліпшення вівса посівно-

го є одним з найважливіших факторів у роз-

ширенні посівних площ і збільшенні вироб-

ництва зерна цієї цінної кормової та продо-

вольчої культури [1]. 

Основним завданням є створення еко-

логічно-пластичних, генетично вирівняних, 

стабільно продуктивних генотипів – плівчас-

тих і голозерних з високою поживною цін-

ністю зерна і толерантністю до біотичних та 

абіотичних факторів [2, 3].   

Необхідною умовою для будь-якої се-

лекційної роботи є наявність джерел і доно-

рів за основними ознаками  [3, 4]. 

Селекція на  збільшення  продуктивнос-

ті – одне з найважливіших завдань, пов'яза-

них з надзвичайною складністю і комплекс-

ністю цієї ознаки, тому важливо знати опти-

мальні параметри та властивості їх форму-

вання.  

Важливо  чітко  уявляти,  яким  вимогам 
 

повинен відповідати майбутній сорт, а також 

які зміни на рівні сільськогосподарського ви-

робництва можуть відбутися за час його 

створення. Це дає змогу правильно підібрати 

вихідний матеріал, а також оцінити перспек-

тивні лінії [5]. 

         Для збагачення генетичного різнома-

ніття вихідного матеріалу вівса ярого до-

цільно вивчати та залучати у гібридизацію 

географічно-віддалені колекційні зразки; ви-

користовувати різновиди як донорів основ-

них господарсько-цінних ознак, резистент-

ності до вилягання та хвороб (корончастої 

іржі, летючої сажки), з метою створення сор-

тів, стійких до ураження ними; схрещувати 

форми, що різняться за типом розвитку 

(ярий, озимий), стійких до екстремальних 

умов навколишнього середовища. 

Мета дослідження – одержати вихід-

ний селекційний матеріал вівса ярого шля-

хом гібридизації  та створити на  його  основі 
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сорти, що забезпечать приріст урожаю, ви-

соку якість зерна, стійкість до посухи та ура-

ження хворобами.  

Матеріали і методи дослідження. 

Дослідження проводилися в умовах дослід-

ного поля відділу селекції і насінництва зер-

нових, зернобобових та біоенергетичних 

культур Верхняцької дослідно-селекційної 

станції Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН, використовували 

сортозразки вівса (колекційні зразки, сорти і 

лінії) різного еколого-географічного поход-

ження, які були одержані з Національного 

центру генетичних ресурсів рослин України 

у 2015–2018 рр. 

Основним методом створення нового 

вихідного матеріалу вівса є індивідуальний 

добір із гібридного матеріалу, одержаного в 

результаті міжсортової гібридизації.  

При підборі батьківських пар врахову-

ється  продуктивність, стійкість до вилягання 

і ураження грибними хворобами. В основно-

му – це районовані сорти, сортозразки влас-

ної селекції та зарубіжні колекційні зразки 

різних років.  

У розсаднику гібридизації вивчали 159 

комбінацій за схемою: 4 рядки батьківської і 

1 – материнської форми. В період викидання 

волоті проводили гібридизацію за методом 

Шишлових, що прискорює процес видалення 

пиляків із квітки материнської форми, не 

травмуючи її. В період найбільш інтенсив-

ного цвітіння підтрушували ізолятори для 

кращого висипання пилку при гібридизації і 

впродовж 5–6-ти діб опісля. 

Гібридне насіння (F1), одержане в роз-

саднику гібридизації,  пересівали наступного 

року для отримання гібридів F2 і  проведен-

ня індивідуального добору генотипів вівса за 

низкою ознак і властивостей. Поряд з цим  

пересівали F2–F3 окремих комбінацій без 

добору. У третьому і наступних поколіннях 

проводили добір константного потомства та 

ліній.  

Гібриди F1–F3, індивідуальний добір із 

старших гетерозиготних поколінь, констант-

ні лінії висівали  на ділянках площею 1 м
2
. 

Через кожні 49 номерів висівали сорт-стан-

дарт: для плівчастих Закат, а для голозерних  

Скарб України.  

В період вегетації проводили феноло-

гічні спостереження і оцінювали  за  п’ятиба- 

льною системою наступні показники: стан 

сходів, кущення рослин, вирівняність висоти 

стебла, однотиповість рослин, форма куща і 

волоті, стійкість до вилягання. Погодні умо-

ви впродовж вивчення ліній і сортозразків 

вівса посівного були різними.   

       Оцінювання сортозразків на стійкість до 

летючої сажки та корончастої іржі проводили 

згідно з вимогами «Методи селекції і оцінки 

стійкості зернових культур до хвороб», вико-

ристовуючи штучний інфекційний та прово-

каційний фони, а фенологічні спостережен-

ня – відповідно до «Методики проведення 

експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність сортів вівса посівного (Avena sa-

tiva L.)», «Методики державного сортови-

пробування сільськогосподарських культур» 

[5–8].  

        За результатами оцінок проведено добір 

кращих рослин гетерозиготних і гомозигот-

них ліній. Після збирання, в лабораторних 

умовах із гетерозиготних ліній при індиві-

дуальному аналізі, відбирали елітні рослини 

з урахуванням крупності волоті, типу, кіль-

кості зерен з рослини і продуктивної кущис-

тості. 

Сортозразки вівса ярого основного сор-

товипробування висівали в оптимальні стро-

ки (березень - квітень) сівалкою СКС-6-10 по 

попереднику горох. Розміщення ділянок рен-

домізоване,  площа  посівної  ділянки – 10 м
2
, 

повторність шестиразова. 

Дані обліків опрацьовували методом 

дисперсійного аналізу для однофакторних 

дослідів [9].  

Результати дослідження. Основними  

генетичними джерелами при схрещуванні 

для отримання гібридних ліній вівса ярого з 

високою урожайністю слугували оригінальні 

та районовані сорти як зарубіжної, так і ук-

раїнської селекції з високою польовою стій-

кістю до хвороб. 

Для створення селекційного матеріалу з 

високими адаптаційними властивостями за-

лучено в гібридизацію сорти вівса ярого: Ар-

кан, Бусол, Декамерон, Денка, Зірковий, Ірен, 

Нептун, Парламентський, Саргон, Спурт, 

Стерно, Чернігівський 27 й інші із плівчас-

тих; Саломон, Самуель, Скарб України, Діє-

тичний, Діоскурій із голозерних, а також лі-

нії власної селекції –  12-5, 418-5, 585-7, 575-

485 і 570-6, які  відзначаються високою  зага- 
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льною адаптивністю за середніми показника-

ми урожайності  зерна в межах 5,8–9,2 т/га. 

        Щорічно у першій - другій декаді черв-

ня проводиться гібридизація за методом Ши-

шлових, в середньому на 40 гібридних ком-

бінаціях,  де відсоток зав’язування гібридних  
 

зерен вівса ярого, коливається від 2,01 до 

45,0 % залежно від умов року. Упродовж 

2015–2018 рр. проведено запилення 7792 кас-

трованих квіток, із яких одержано 1119 шт. 

зерен (табл. 1).  

         У  гібридному   розсаднику  з   2015   по 
 

1. Обсяги гібридизації вівса ярого (2015–2018 рр.) 
 

Рік 
Закладено 

комбінацій 

Кастровано 

квіток,  

шт. 

Одержано 

зерен,  

шт. 

Середній відсоток 

зав’язування гібридних 

зерен, % 

2015 39 2144 208 9,7 

2016 40 1616 727 45,0 

2017 40 2048 42 2,01 

2018 40 1984 142 7,2 

Всього 159 7792 1119 14,3 

 

2018 рр. закладено 521 комбінацію і посіяно  

4348 гібридних форм вівса ярого. Перше по-

коління гібридів вівса ярого порівнювали з  

батьківськими формами. Щодо гібридів вівса 

ярого F2, проведено індивідуальний добір за 

цінними господарськими ознаками, а F3 і нас-

тупного покоління – добір з метою виділен-

ня як гетерозиготних, так і гомозиготних лі-

ній.  

         В лабораторних умовах  із  гетерозигот-  

них ліній, при індивідуальному аналізі, від-

бирали елітні рослини вівса ярого з ураху-

ванням крупності волоті, типу, кількості зе-

рен з рослини і продуктивної кущистості, які 

вивчали у подальшому в гібридному розсад-

нику, а гомозиготні лінії – в наступних кате-

горіях селекційного процесу. Добір констан-

тних ліній і елітних рослин вівса ярого  налі-

чував 420 і 3909 шт. відповідно (табл. 2). 

         Аналіз результатів  випробування  конс- 

 

2. Добір константних ліній і елітних рослин вівса ярого у гібридному розсаднику 

 (2015–2018 рр.) 
 

 

Рік 

Закладено, шт. Відібрано 

комбі-

націй 

номерів  

(гібридних 

форм) 

гетерозиготних  

ліній,  

шт. 

гомозиготних ліній елітних рослин 

шт. % шт. 

2015 127 883 240 107 12,1 1032 

2016 146 1108 288 130 11,7 1070 

2017 142 1200 239 107 8,9 897 

2018 106 1157 263 76 6,6 910 

Всього 521 4348 1030 420 9,6 3909 

 
тантних гібридних ліній вівса ярого показав 

різну селекційну цінність гібридних ліній. 

Відповідно до їх оцінки виділили 23 гібрид-

них комбінацій.  

 Найбільш продуктивною за кількістю 

ліній у розсадниках сортовипробування вия-

вилась гібридна комбінація  Деснянський / 

Кріпиш. Проте з цієї гібридної комбінації 

схрещувань добір вели у двох напрямках – на 

голозерні і плівчасті  форми, оскільки один із 

компонентів схрещування, а саме Кріпиш є 

голозерним сортом вівса ярого. 
 
 

На 3 лінії менше у гібридної комбінації  

Синельниківський 68 / 261-49 і на 4 – у Abel / 

Білоруський. 

По 5 сортозразків вівса ярого забезпе-

чили гібридні комбінації: Precoca Maroc / Си-

нельниківський 28, Ранньостиглий / Декаме-

рон,  364-16 / Закат,  Білоруський / Славутич.  

Заслуговують на увагу комбінації, які 

мали по 3–4 потомства у конкурсному сор-

товипробуванні, з високими біологічними і 

господарськими якостями. 

При створенні сортів вівса ярого з висо- 
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кою селекційною цінністю відзначилися гіб-

ридні комбінації, що забезпечили 4–7 ліній у 

розсадниках сортовипробування  і не менше 

3 ліній у конкурсному, а саме: Синельни-

ківський 68 / 261-49, Ранньостиглий / Буг, 

Precoca Maroc / Синельниківський 28, Ран-

ньостиглий / Декамерон, Фауст / ЛОС-3, 413-

3 / Спурт,  364-16 / Закат,   Білоруський / Сла- 

вутич, Abel / Білоруський, Abel / Robert та 

Закат / Саргон, які переважали сорти-стан-

дарти за урожаєм зерна від 0,1 до 1,9  т/га і 

відзначались такими господарсько-цінними 

ознаками: стійкість до вилягання  7–9 балів, 

велика волоть в межах 16–25 см, маса 1000 

зерен від 26,0 серед голозерних та до 39,2 г 

серед плівчастих (табл. 3).  
 

 

  3. Селекційна цінність гібридних комбінацій вівса ярого (2015–2018 рр.) 
 

Гібридна комбінація 
Кількість ліній у розсадниках 

КСВ * ПСВ ** разом 

Синельниківський 68 / 261-49 4 3 7 

Ранньостиглий / Буг 3 1 4 

Precoca Maroc / Синельниківський 28 4 1 5 

Ранньостиглий / Декамерон 4 1 5 

Яків / Черкаський 1 1 2 

Фауст / ЛОС-3 4 1 5 

Brigalow / Abel 2 1 3 

Парламентський / 261-49 2 1 3 

Парламентський / 418-42 2 2 4 

413-3 / Спурт 3 1 4 

Спурт / 413-3 1 3 4 

364-16 / Закат 4 1 5 

Закат / 364-16 1 1 2 

Білоруський / Славутич 3 2 5 

Abel / Білоруський 4 2 6 

Славутич / Білоруський  2 1 3 

Abel / Robert 3 1 4 

Деснянський / Кріпиш 7 3 10 

Abel / Підгорний 1 2 3 

SV 68348 / Мезхай  1 2 3 

Кабардинець / МА-70-81-3 1 2 3 

Зеніт / Небесний 1 2 3 

Закат / Саргон 3 1 4 

Всього 61 36 97 
   

             * Конкурсне сортовипробування,  ** Попереднє сортовипробування. 
 

 Серед вихідного селекційного матеріалу 

вівса ярого виділилися сортозразки з різним 

ступенем стійкості проти корончастої іржі та 

летючої сажки, які вивчалися на провока-

ційному й інфекційному фонах, хоча погод-

ні умови під час випробування різнилися за 

роками досліджень і не завжди були сприят-

ливими для прояву та розвитку даних хвороб.  

 Зважаючи на те, що забезпеченість воло-

гою і температура повітря відіграють важли-

ву роль у розвитку даних хвороб, визначали 

гідротермічний коефіцієнт (ГТК) за березень 

– серпень, що вказує на рівень  вологозабез-

печення в період, коли збудники активно роз-

виваються (рис.). 
 

Так, температурний режим та загальна 

кількість опадів у 2015 р. були в межах се-

редньобагаторічних  значень з ГТК 1,0, що  

відповідає оптимальній вологозабезпеченос-

ті. 

        У 2016 р. температурний режим та за-

гальна кількість опадів перевищували серед-

ньобагаторічні значення, рік характеризував-

ся надлишковою вологозабезпеченістю (ГТК 

1,3). У 2017 р. середньодобова температура 

повітря в період активного розвитку хвороби 

на вівсі ярому була в межах 20,6–31,9 
0
С і  на 

2,9–5,0 
0
С перевищувала середньобагаторіч-

ну, проте в цей період випала незначна кіль-

кість  опадів  – 9,4  мм  (14,2  %  багаторічної 
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Рис. Динаміка гідротермічного коефіцієнта за період росту  та розвитку рослин 

 вівса ярого в 2015–2018 рр. 
 

норми). Гідротермічний коефіцієнт дорівню-

вав 0,8.            

        За вегетаційний період вівса ярого в 

2018 р. випала значна кількість опадів  – 

317,0 мм (110,8 % багаторічної норми) при 

середньодобовій температурі повітря 20,7 
0
С. 

ГТК становив 1,2, що свідчить про надлиш-

кову забезпеченість вологою.  

        З'ясовано, що згідно з гідротермічним 

коефіцієнтом,  2015 та  2017 рр.  відзначались  

оптимальним рівнем  забезпечення вологою, 

тому розвитку корончастої іржі на сорто-

зразках вівса ярого зафіксовано не було. 

         Результати досліджень за 2016 р. свід-

чать про те, що із 40 селекційних сортозраз-

ків 13 виявилися дуже високостійкими, 4 – 

високостійкими, 14 – стійкими, 7 – помірно 

сприйнятливими та 2 – сприйнятливими до 

корончастої іржі, а в 2018 р. відповідно  11; 

6; 3; 18 і 2 (табл. 4). 
 

 

  4. Оцінка стійкості ліній вівса ярого до корончастої іржі на провокаційному фоні 
 

Бал 
Ступінь стійкості, 

сприйнятливості 

Роки   

2016 2018 

9 Дуже високостійкий 13 11 

8 Високостійкий 4 6 

7–6 Стійкий 14 3 

5 Помірносприйнятливий 7 18 

4–3 Сприйнятливий 2 2 

Всього, шт. 40 40 

 
За результатами наших досліджень  

найбільшу кількість стійких форм  одержано 

в 2016 р.  – 31 зразок, а в  2018 р. – 20 зразків. 

Для розвитку летючої сажки погодні 

умови 2015–2018 рр. виявились найкращими. 

Отримані результати свідчать про те, 

що із 160 досліджуваних селекційних сорто-

зразків 32 виявилися дуже високостійкими, 

35 – високостійкими, 31 – стійкими, 33 – слаб-

косприйнятливими та 29 – сприйнятливими 

до летючої сажки (табл. 5).  

Лінії вівса ярого, які  вирізнялись  висо- 

кими господарсько-цінними ознаками, вивча-

лися в попередньому і конкурсному сорто-

випробуваннях.  

За стійкістю проти ураження вівса яро-

го грибними хворобами триває пошук імун-

них джерел. З'ясовано, що в наборі колекції 

переважають сорти з високою стійкістю (8 

балів), стійкі (7–6 балів) та слабкосприйнят-

ливі (5 балів) до летючої сажки, а також  ви-

сокостійкі (8 балів), стійкі (7–6 балів) і по-

мірно сприйнятливі  (5 балів)  до корончастої 

іржі. В результаті їх залучення  у  схрещуван- 
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  5. Стійкість ліній вівса ярого до летючої сажки на інфекційному фоні 
 

Бал 
Ступінь стійкості, 
сприйнятливості 

Роки 
2015 2016 2017 2018 

9 Дуже високостійкий 7 6 12 7 
8 Високостійкий 11 11 5 8 

7–6 Стійкий 7 14 4 6 
5 Слабкосприйнятливий 6 9 6 12 

4–3 Сприйнятливий 9 - 13 7 
2 Високосприйнятливий - - - - 

Всього, шт. 40 40 40 40 

 

ня виділено лінії – 467-15, 445-1791, 399-38, 

477-5 та 493-27 з високою стійкістю (9 балів) 

до даних хвороб, на них як  донорів одержа-

но «Свідоцтво про реєстрацію зразка гено-

фонду рослин в Україні».      

        Ріст і розвиток рослин вівса ярого в 

2015, 2016 та 2017 рр. йшли за сприятливих 

умов, хоча й були певні коливання темпера-

тури повітря і кількості опадів в окремі пері-

оди, проте вдалося отримати високі показ-

ники урожайності. 

        Умови вегетаційного періоду в 2018 р. 

були не типовими, з суттєвими відхиленнями 

від оптимальних, що призвело до одержання 

критично низької урожайності сортозразків 

вівса ярого у випробуваннях, тому їх доціль-

но  повторно вивчати  у 2019 р. 

        Середня урожайність зерна вівса ярого  

в 2015 р. становила 8,76  т/га, 2016 р. – 7,60, 

2017 р. – 7,44,  2018 р. – 2,85 т/га серед плів-

частих та 6,64; 6,00; 4,96 і 1,60 т/га серед го-

лозерних відповідно (табл. 6). Найвища вро-

жайність зерна вівса ярого в попередньому 

сортовипробуванні була  в 2015 р.,  найниж-

ча – в 2018 р.   

         Сортозразки  вівса  ярого, які мали уро- 
 

 

  6. Середня урожайність сортозразків вівса в попередньому сортовипробуванні 

 (2015–2018 рр.) 
 

Рік 

Урожайність 

плівчастих 

сортозразків, т/га 

Урожайність 

стандартних 

сортів, т/га 

НІР0,95,  

т/га 

Урожайність 

голозерних 

сортозразків, т/га 

Урожайність 

стандартних 

сортів, т/га 

НІР0,95, 

т/га 

2015 8,76 8,64 0,45 6,64 6,45 0,36 

2016 7,60 7,57 0,36 6,00 5,82 0,30 

2017 7,44 7,10 0,41 4,96 4,90 0,36 

2018 2,85 2,81 0,27 1,60 1,30 0,29 

 

жайність на рівні стандартів (Закат та Скарб 

України) або переважали їх на 0,5 т/га і біль-

ше, не вилягали, відзначалися стійкістю до 

ураження летючою сажкою та корончастою 

іржею (до 7–9 балів), залучались до конкурс-

ного випробування.            

 

        За   результатами  дослідження  середня 

урожайність вівса  ярого в  2015 р. становила  

9,10 т/га, в 2016 – 8,36, в 2017 – 7,93, а  в 

2018 р. –  2,82  т/га серед плівчастих та 6,45; 

6,22 і 5,65 т/га – голозерних відповідно (табл. 

7).  

 
  7. Середня урожайність сортозразків вівса ярого в конкурсному сортовипробуванні 

(2015–2018 рр.) 
 

Рік 

Урожайність 

плівчастих 

сортозразків, т/га 

Урожайність 

стандартних 

сортів, т/га 

НІР0,95, 

т/га 

Урожайність 

голозерних 

сортозразків, т/га 

Урожайність 

стандартних 

сортів, т/га 

НІР0,95, 

т/га 

2015 9,10 8,30 0,39 6,45 6,40 0,36 

2016 8,36 8,23 0,15 6,22 5,82 0,18 

2017 7,93 7,60 0,27 5,65 5,00 0,30 

2018 2,82 2,80 0,30 - - - 
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          Виділено селекційні лінії вівса ярого, 

що за врожайністю перевищують державний 

стандарт для плівчастого вівса  сорт Закат  на 

0,3–0,5 і для голозерного –  сорт Скарб Укра-

їни на 0,9–1,2 т/га: 418-5, 475-12, 486-11 та ін. 

         За позитивними  результатами польових 

досліджень і кваліфікаційної експертизи в 

2017 р. занесено до Реєстру сортів рослин 

України сорт вівса ярого голозерного Діос-

курій (570-6), а в 2018 р. – сорт вівса ярого 

плівчастого Денка (12-5).   

Висновки. При створенні нового се-

лекційного матеріалу вівса ярого шляхом гіб-

ридизації особлива увага зосереджується на 

вивченні вихідних форм та відборі пар для 

схрещування.  

1. Проведено кастрацію методом Шиш-

лових і запилення 7792 квіток вівса ярого, 

одержано 1119 шт. гібридних зерен із 159 

комбінацій. 

2. У гібридному розсаднику відібрано 

константні номери  вівса  ярого  за  господар- 

сько-цінними ознаками в кількості 420 шт.  
 

        3. На провокаційному фоні упродовж 

2015–2018 рр. оцінювалась стійкість ново-

створених ліній вівса ярого до корончастої 

іржі. Найбільшу кількість стійких форм ви-

ділено у 2016 і 2018 рр. – 31 і 20 зразків від-

повідно. 
 

         4. На інфекційному фоні відібрано  67 

сортозразків  високостійких,  31 – стійких,  

33 – слабкосприйнятливих та 29 – сприйнят-

ливих до ураження летючою сажкою.  
 

         5. У конкурсному випробуванні виді-

лені зразки вівса ярого: 418-5, 475-12, 486-11, 

які за  урожайністю переважають державний 

стандарт для плівчастого вівса сорт Закат на 

0,3–0,5 і для голозерного – Скарб України на 

0,9–1,2 т/га, не вилягають, мають стійкість до 

ураження летючою сажкою і корончастою ір-

жею до 7–9 балів, до того ж вирощена певна 

кількість насіння для передачі на державне 

сортовипробування.   
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Верхнячская опытно-селекционная станция Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы 

НААН, ул. Школьная, 1, пгт. Верхнячка, Христиновский район, Черкасская область, 20022, Украина 
2
Институт биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН, ул. Клиническая, 25, г. Киев, 03010, Украина   

В ходе исследований использованы коллекционные образцы, сорта и линии различного эколого-
географического происхождения овса посевного. При создании нового селекционного материала овса 
ярового пленчатого и голозѐрного путем гибридизации,  проведено кастрацию методом Шишловых и 
опыление 7792 цветков, получено 1119 шт. гибридных зерен с 159 комбинаций. В гибридном питом-
нике отобрано константное потомство овса посевного по хозяйственно-ценным признакам в ко-
личестве 420 шт. 

В конкурсном испытании выделены высокопроизводительные селекционные линии (418-5; 
475-12; 486-11 и др.) овса посевного, которые по урожайности зерна превышают стандарты: 
Закат на 0,3–0,5 т/га и Сокровище Украины на 0,9–1, 2 т/га, неполегающие и  устойчивые к гриб-
ным болезням – до 7–9 баллов. По результатам полевых исследований и квалификационной экспе-
тизы в 2017 г. внесен в Реестр сортов растений Украины сорт овса ярового голозѐрного Диоскурий 
(570-6), а в 2018 г. – сорт овса ярового пленчатого Денка (12-5).   

Ключевые слова: овес, сорт, образцы, скрещивание, отбор, сортоиспытание. 
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In the research, the collected oat samples, varieties, and lines of various eco-geographical origin 

were used. In the process of creating new breeding genotypes of spring chaffy and hulless oat with the aid of 

hybridization, castration was carried out according to the Shishlows method and 7792 flowers were 

pollinated, 1119 hybrid grains from 159 combinations were obtained. In the hybrid nursery garden, stable by 

agronomic and economic value progeny was selected (420 grains). Against the provocative background, the 

number of forms resistant to crown rust is 2016 was 31, and in 2018, the number was 20. Resulted from 

research 67 variety samples were selected from the infectious background. Of them, 31 resistant, 33 weak-

susceptible and 29 susceptible to nigra loose smut.  

Highly productive breeding genotypes (418-5, 475-12, 486-11, and others) of oat that exceed the 

standard variety Zakat by 0.3−0.5 t/ha and Skarb Ukrainy by 0.9−1.2 t/ha were selected in the competition 

test. The selected lines are resistant to lodging and fungal diseases (7−9 points). According to the results of 

field research and qualification examination, the Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in 

Ukraine was completed with ‘Dioskurii’ spring hulless variety in 2017 and spring chaffy ‘Denka’ in 2018 

have been introduced. 

           Keywords: oat; varieties; samples; cross; selection, variety examination. 


