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У результаті проведених досліджень виділено  сорти та гібридні 

популяції люцерни посівної,  які забезпечували високу урожайність сухої 
речовини та насіння з підвищеною стійкістю до кореневих гнилей та 
несприятливих умов довкілля.  

Максимальний урожай сухої речовини одержано у  гібридної популяції 
Mega/Grilys (перевищення над сортом-стандартом Синюха склало 0,11 кг/м2 ) 
та сорту Росана (+0,10 кг/м2). Сорт Родена та гібридна популяція 
Жидруне/Vika перевищували стандарт на 0,08 кг/м2. 

Найкращими за насіннєвою продуктивністю була гібридна популяція 
Синюха/Mega, яка перевищила стандарт на 9,1 г/м2, сорт Росана (перевищення 
склало 5,0 г/м2) і гібридні популяції Mega/Grilys  (+ 3,5 г/м2)  та Жидруне/Vika  
(+ 2,8 г/м2). 

Ключові слова: люцерна посівна, сорт, гібридна популяція, урожай сухої 
речовини, урожай насіння. 

Табл.4 . Літ. 14. 
 
Постановка проблеми. Люцерна посівна (Меdісаgо sativa L.) є однією з 

найдавніших у світі сільськогосподарських рослин, яка в чистих посівах і в 
складі  травосумішок забезпечує отримання високого врожаю зеленої маси з 
підвищеним вмістом перетравного протеїну та у процесі симбіотичної 
азотфіксації збагачує грунт біологічним азотом, що в умовах енергетичної 
кризи  має важливе значення для підвищення родючості ґрунтів [1]. Як 
зазначають В.С. Мамалига, В.І. Янчук  [2] подальше розширення фуражних 
посівів люцерни в усіх зонах України обмежується дефіцитом насіння. Крім 
того, відмічають В.Д. Бугайов, А.Н. Максимов [3] і дороговизною насіння, що 
пояснюється недосконалістю існуючих технологій вирощування, нездатністю  
багатьох зареєстрованих сортів поєднувати високий врожай насіння і сухої 
речовини, а  також низькій стійкості до кислотності ґрунтів рослин люцерни 
посівної [4]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зазначає З.Ш. Шамсутдинов 

[5] основним чинником, який визначає насіннєву та кормову продуктивність 
люцерни, є вибір сорту, найбільш продуктивного та адаптованого до 
конкретних ґрунтово-кліматичних умов. 

За результатами досліджень В.Д. Бугайова, В.С. Мамалиги,                            
А.М. Максімова [6] рослини люцерни посівної нормально розвиваються  на 
ґрунтах з рН 6,5-8,4. Зниження реакції ґрунтового розчину до рН 5,0-5,5 
зумовлює гальмування  процесів біосинтезу  в рослинах. Науковці В. Греков,           
А. Мельник [7], вказують, що у  Лісостепу України  площа  підкислених ґрунтів 
становить  більше 25%, чільне місце за цим показником займають Вінниччина – 
29% та Черкащина – 18%. Тому розвиток селекційних технологій  з едафічної 
селекції і створення сортів, здатних нормально функціонувати та давати високі 
врожаї зеленої маси  та насіння в умовах вирощування на ґрунтах з підвищеною 
кислотністю, є необхідним, актуальним і своєчасним [8]. 

Мета  досліджень полягала у вивченні  зареєстрованих та перспективних 
селекційних сортів і гібридних популяцій, створених з використанням 
вихідного матеріалу різного еколого-географічного походження, які за 
комплексом господарсько-цінних ознак можна використовувати як у 
виробництві,  так  і з метою включення їх в подальший селекційний процес. 

Методика досліджень. Дослідження проводились на дослідних полях  
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України на сірих 
лісових  середньо-суглинкових ґрунтах з різним рівнем реакції ґрунтового 
розчину.   

Обробіток і підготовка ґрунту під посів люцерни посівної були  
загальноприйнятими для  Лісостепової зони України. Попередник – озима 
пшениця. Дослідні ділянки закладали за схемою розсадника конкурсного 
сортовипробування безпокривним способом – широкорядно (45см) для обліку 
насіннєвої продуктивності  та суцільно   (15 см) – для оцінки кормової. 
Повторність триразова. Стандарт розміщували  через 10 номерів. Порівняння 
проводили до сорту-стандарту люцерни посівної Синюха,  який занесений до 
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  Україні [9]. 

Методика закладання дослідів відповідала загальноприйнятим вимогам до 
польового досліду [10]. 

Фенологічні спостереження, визначення висоти рослин, облистяності, 
кормової та насіннєвої продуктивності люцерни проводили згідно з існуючими 
методиками [11].  

Роки досліджень значно відрізнялися за гідротермічними умовами, що дало 
можливість провести об’єктивну оцінку сортів та гібридних популяцій за 
досліджуваними параметрами.  

Виклад основного матеріалу. Проходження фаз росту та розвитку рослин 
люцерни  залежить,  перш  за  все,  від  генотипових  особливостей  сорту, які  
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визначають час настання та тривалість окремих періодів вегетації. Другим 
фактором, який може впливати і в певних межах змінювати ці параметри, є 
ґрунтово-кліматичні умови, в яких ростуть і розвиваються рослини. Надлишок 
чи недостача вологи, або високі чи низькі температури можуть прискорювати 
чи подовжувати як весь період вегетації, так і перебіг окремих його фаз. Межі 
цих змін визначаються нормою реакції генотипу. 

Висота рослин і тривалість міжфазних періодів у роки досліджень наведені 
у (табл. 1). 

Варіації висоти рослин у зразків, які вивчалися, визначалися їх 
генотиповими особливостями та максимально наближалися до параметрів, 
заявлених оригінаторами. Так, у 2016 році майже не відрізнялися від стандарту 
популяції Mega/Grilys та Синюха/Mega (були вищими на 0,5-1,5 см). Сорт 
Росана був нижчим від стандарту на 2 см, а сорт Родена і популяція 
Жидруне/Vika були нижчими відповідно на 7,5 та 7,0 см. У 2017 році, який був 
більш сприятливим для росту і розвитку люцерни,  всі сорти і зразки були 
більш високорослими. Особливо велика різниця в межах двох років була в 
популяції Жидруне/Vika   (6 см) та в сорту Родена (5 см).  

Таблиця 1 
Особливості росту та розвитку зразків люцерни  

№ 
з/п 

Назва сорту 
чи популяції Роки  

Висота 
рослин І 
укосу, см 

Тривалість міжфазних періодів, діб 

відростання-
бутонізація 

бутонізація-
цвітіння 

цвітіння-
достигання 

насіння 

відростання - 
достигання 

насіння 

1 Синюха (ст) 2016 95,0 51,0 47,0 47,0 145,0 
2017 98,0 50,0 44,0 45,0 139,0 

середнє 96,5 50,5 45,5 46,0 142,0 

2 Росана 2016 93,0 53,0 48,0 49,0 150,0 
2017 96,0 51,0 47,0 46,0 144,0 

середнє 94,5 52,0 47,0 47,0 147,0 

3 
Родена 

 
2016 86,5 53,0 50,0 49,0 152,0 
2017 91,5 50,0 48,0 46,0 144,0 

середнє 89,0 51,5 49,0 47,5 148,0 

4 
Mega/ 
Grilуs 

2016 95,5 53,0 50,0 51,0 154,0 
2017 99,5 51,0 49,0 49,0 149,0 

середнє 97,5 52,0 49,5 50,0 151,5 

5 
Жидруне/ 

Vika 
2016 88,0 57,0 54,0 53,0 164,0 
2017 94,0 54,0 51,0 51,0 156,0 

середнє 91,0 56,5 52,5 52,0 160,0 

6 
Синюха/ 

Mega 
2016 96,5 53,0 47,0 51,0 151,0 
2017 99,7 51,0 46,0 49,0 146,0 

середнє 98,1 52,0 46,5 50,0 148,5 
Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
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У середньому упродовж двох років досліджень за висотою рослин майже 

не відрізнялися від сорту Синюха сорт Росана та популяція Mega/Grilys (були 
нижчими на 1,0-2,0 см), а рослини популяції  Синюха/Mega були  на 1,6 см 
вищі порівняно зі стандартом. Значно нижчими були рослини в популяції 
Жидруне/Vika (- 5,5см) та сорт Родена   (- 7,5 см). 

Тривалість періоду «відростання-бутонізація» в 2016 році була на 2 доби 
більше стандарту у сортів Росана та Родена  і в популяціях Mega/Grilys та 
Синюха/Mega. Найдовшим цей період був у популяції Жидруне/Vika (+ 6 діб).  
Тривалість періодів «бутонізація-цвітіння» та «цвітіння-достигання насіння» 
були подібними до періоду «відростання-бутонізація». Тривалість періоду 
«відростання-достигання насіння» в 2016 році у всіх досліджуваних зразків 
була на 5-9 діб довшою, ніж у сорту-стандарту Синюха. Більш тривалим він був 
у популяції Жидруне/Vika (+ 19 діб), що можна пояснити пізньостиглістю 
материнської форми (Жидруне). 

Кращі умови для росту і розвитку люцерни в 2017 році обумовили 
скорочення вегетаційного періоду у стандарту Синюха на 6 діб, у сортів Росана 
і Родена на 5 діб, а в гібридної популяції  Синюха / Mega на  7 діб. У гібридної 
популяції Mega/Grilys цей період був на 10 діб коротший, ніж у стандарту, а в 
Жидруне/Vika на 17 діб. 

За два роки досліджень найкоротший період від відростання до достигання 
насіння був у сорту-стандарту Синюха – 142 доби. На 5-6 діб він був 
тривалішим у сортів Росана та Родена, а також у гібридної популяції 
Синюха/Mega. Найтривалим цей період був у гібридної популяції 
Жидруне/Vika (+ 18 діб) та в гібридної популяції Mega/Grilys (+ 9,5 діб) в 
порівнянні зі стандартом. 

Подовжений період вегетації дає можливість рослинам нагромадити 
більше пластичних речовин, що забезпечує підвищення урожаю як сухої 
речовини, так і насіння. 

Якість корму багатьох кормових культур, особливо багаторічних бобових 
трав, значною мірою визначається показником облистяності. Він характеризує 
відсоток найбільш цінної складової корму – відношення маси листків до 
загальної маси сухої речовини, виражене у відсотках. У дослідженнях багатьох 
вчених [12] відзначається, що листкова маса, а також маса суцвіть в загальній 
масі сухої речовини є одним із найважливіших показників якості корму. 

У   наших   дослідженнях  (табл. 2)   облистяність   рослин  змінювалась як 
у залежності від генотипових особливостей, так і від агрометеорологічних 
умов, які були в роки досліджень. Більш сприятливі умови вирощування  в 2017 
році зумовили кращий розвиток рослин і, відповідно, кращу облистяність – в 
середньому за всіма досліджуваними зразками на 2,6 %. В 2016 році найкраща 
облистяність в порівнянні зі стандартом була в сорту Росана (на 3,1 %) та в 
гібридних популяцій Жидрунe/Vika та Mega/Grilys (відповідно на 2,9 % та       
2,6 %). 
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Таблиця 2 

Облистяність  сортів і популяцій люцерни (%) 
№ 
з.п. Назва сорту чи популяції 

2016 р. 2017 р. середнє 

% +/- до 
ст. % +/- до 

ст. % +/-до 
ст. 

1 Синюха (станд.) 47,2 - 50,1 - 48,6 - 
2 Росана 50,3 3,1 52,2 2,1 51,2 2,0 
3 Родена 48,5 1,3 52,0 1,9 50,3 1,7 
4 Mega/Grilys  49,8 2,6 50,1 0 50,0 1,4 
5 Жидрунe/Vika 50,1 2,9 53,4 3,3 51,8 3,2 
6 Синюха/Mega 48,3 1,1 52,0 0,9 50,2 1,6 

 Середнє 49,03  51,63  50,35  
Джерело: сформовано на основі власних досліджень 

   
У 2017 році найбільша облистяність була в гібридній популяції 

Жидрунe/Vika (+3,3 %), а в популяції Mega/Grilys вона була на рівні стандарту і 
лише на 0,3% вища за такий же показник 2016 року. 

У  середньому за два роки кращими за облистяністю в порівнянні з сортом-
стандартом  Синюха були рослини гібридної популяції Жидрунe/Vika (вище на 
3,2 %) та сорту Росана (+ на 2,0 %). Інші зразки перевищували стандарт на 1,4-
1,7 %.  

Слід відзначити, що такі показники облистяності рослин є досить 
високими і вказують на високий генетичний потенціал усіх досліджуваних 
сортів і гібридних популяцій. 

У зелених рослинах залежно від фази їх розвитку міститься від 60 до 80 % 
води. Суха речовина за поживністю наближається до концентрованих кормів: 
вміст протеїну становить 12-20 %, клітковини – 19-28, жиру – 2-5, безазотистих 
екстрактивних речовин – 35-50, мінеральних речовин – 9-11 % [13]. 

Вивчення величини урожаю сухої речовини з одиниці площі в наших 
дослідженнях  (табл. 3)  показало,  що  в  2016  році  всі  досліджувані сорти і  

Таблиця 3 
Збір сухої речовини (кг/м2) 

№ 
з.п. 

Назва сорту чи 
популяції 

2016 р. 2017 р. середнє 

кг/м2 +/- до 
ст. кг/м2 +/- до 

ст. кг/м2 +/- до 
ст. 

1 Синюха (станд.) 1,05 - 1,23 - 1,16 - 
2 Росана 1,20 0,15 1,31 0,08 1,26 0,10 
3 Родена 1,18 0,13 1,30 0,07 1,24 0,08 
4 Mega/Grilys 1,21 0,16 1,32 0,09 1,27 0,11 
5 Жидрунe/Vika 1,19 0,14 1,29 0,06 1,24 0,08 
6 Синюха/Mega 1,14 0,09 1,23 0 1,19 0,03 
 НІР 0,05 0,05  0,06    

Серед 
нє  1,162  1,287  1,227  

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
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гібридні популяції були достовірно продуктивнішими за сорт-стандарт Синюха 
на 0,09-0,16 кг/м2 (НІР0,05 = 0,05 кг/м2).  Найбільш продуктивними були гібридна 
популяція Mega/Grilys (перевищення над стандартом склало  0,16 кг/м2), сорт 
Росана (0,15 кг/м2), а сорт Родена та гібридна популяція Жидрунe/Vika 
перевищували  стандарт  відповідно на 0,13 та 0,14 кг/м2. 

У більш сприятливому для росту і розвитку люцерни посівної 2017 році 
урожай сухої  речовини  був  значно  вищим, ніж  у  2016 році, хоч 
перевищення над стандартом   було   не   таким значним.   Достовірно   
перевищили   стандарт  за урожаєм сухої речовини сорти Росана та Родена, а 
також гібридна популяція Mega/Grilys. Дві інші гібридні популяції 
(Жидруне/Vika та Синюха/Mega) були на рівні стандарту. 

Загальна тенденція варіації урожаю сухої речовини в середньому за 2 роки 
збереглася. Кращими за цим показником була гібридна популяція Mega/Grilys 
(перевищення склало 0,11 кг/м2 ) та сорт Росана (0,10 кг/м2). Сорт Родена та 
гібридна популяція Жидрунe/Vika перевищували стандарт на 0,08 кг/м2, а 
гібридна популяція Синюха/Mega була майже на рівні стандарту. 

Слід зазначити, що гібридні популяції Mega/Grilys та Жидруне/Vika були 
відібрані для дослідів за результатами кормової і насіннєвої продуктивності, а 
Синюха/Mega – за результатами насіннєвої продуктивності,  тому остання не 
перевищувала стандарт за збором сухої речовини з одиниці площі.  

Дефіцит насіння люцерни в останні роки в Україні, не дивлячись на те, що 
кількість високопродуктивних сортів щороку поповнюють Реєстр сортів 
рослин, придатних для поширення в Україні, не тільки не зменшується, а 
навпаки – зростає. Як відзначає П. Ковбасюк [14], урожаність насіння люцерни 
у насінницьких господарствах відносно низькі, особливо знизились вони 
останніми роками. За нинішніх виробничих умов культура реалізує свої 
можливості лише на 25-30 %. 

Аналіз результатів наших досліджень у 2016 році показав (табл. 4), що сорт  
Росана    та   гібридні   популяції   Mega/Grilys  та   Синюха/Mega  достовірно 

Таблиця 4 
Урожай насіння з одиниці площі (г/м2)  

№ 
з.п. 

Назва сорту чи 
популяції 

2016 р. 2017 р. середнє 

г/м2 +/- до 
ст. г/м2 +/- до 

ст. г/м2 +/- до 
ст. 

1 Синюха (станд.) 43,9 - 54,5 - 49,2 - 
2 Росана 49,1 5,2 59,3 4,8 54,2 5,0 
3 Родена 44,1 0,2 56,8 2,3 50,5 1,3 
4 Mega/Grilуs  46,9 3,0 58,4 3,9 52,7 3,5 
5 Жидруне/Vika 45,8 1,9 58,2 3,7 52,0 2,8 
6 Синюха/Mega 50,1 6,2 66,4 11,9 58,3 9,1 
 НІР 0,05 2.05  3.06    
 Середнє 46,65  58,93  52,82  

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
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перевищили стандарт за урожайністю насіння з 1 м2, а сорт Родена і гібридна 
популяція Жидрунe/Vika були на рівні стандарту Синюха. 

В 2017 році завдяки кращим умовам для росту, розвитку та  запилення 
урожайність насіння в середньому за всіма сортами була вищою на 12,28 г/м2  
порівняно із умовами 2016 року. Особливо слід відзначити гібридну популяцію  
Синюха/Mega, яка при врожайності 66,4 г/м2  на 11,9 г перевищила сорт-
стандарт Синюху. Також достовірне перевищення над стандартом було в сорту 
Росана та в гібридних популяцій Mega/Grilуs та Жидруне/Vika, у межах 
похибки досліду була урожайність у сорту Родена. 

У середньому за два роки досліджень найкращою за насіннєвою 
продуктивністю була гібридна популяція Синюха/Mega, яка перевищила 
стандартний сорт Синюха на 9,1 г/м2. Добрі результати показали також сорт 
Росана (перевищення склало 5,0 г/м2) і  гібридні популяції Mega/Grilys (+ 3,5 
г/м2)  та Жидрунe/Vika  (+ 2,8 г/м2), сорт Родена забезпечив урожайність на рівні 
стандарту. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Максимальний урожай 
сухої речовини забезпечили  гібридна популяція Mega/Grilys (перевищення над 
стандартом склало 0,11 кг/м2 ) та сорт Росана (+0,10 кг/м2). Сорт Родена та 
гібридна популяція Жидрунe/Vika перевищували стандарт на 0,08 кг/м2. 

Найкращими за насіннєвою продуктивністю була гібридна популяція 
Синюха/Mega, яка перевищила сорт-стандарт Синюха на 9,1 г/м2, сорт Росана 
(перевищення склало 5,0 г/м2) і гібридні популяції Mega/Grilys (+ 3,5 г/м2)  та 
Жидрунe/Vika  (+ 2,8 г/м2). 

Усі досліджувані гібридні популяції можуть бути використані в 
подальшому селекційному процесі, як компоненти синтетичного сорту, а сорт 
Росана може бути рекомендований до вирощування в господарствах різних 
форм власності для отримання зеленої маси і насіння. 
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АННОТАЦИЯ 
ОЦЕНКА  КОРМОВОЙ  И СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ И 

ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ  
В результате проведенных исследований выделены сорта и гибридные 

популяции люцерны посевной, обеспечивающие высокую урожайность сухого 
вещества и семян, с повышенной устойчивостью к корневым гнилям и 
неблагоприятным условиям окружающей среды. 

Максимальный урожай сухого вещества получен у гибридной популяции 
Mega/Grilуs (превышение над стандартным сортом Синюха составило            
0,11 кг/м2) и сорт Росана (+0,10 кг/м2). Сорт Родена и гибридная популяция 
Жидруне/Vika превысили стандарт на 0,08 кг/м2.. 

Лучшими по семенной продуктивности были гибридная популяция 
Синюха/Mega, которая превысила стандарт на 9,1 г/м2, сорт Росана 
(превышение составило 5,0 г/м2) и гибридные популяции Mega/Grilуs            
(+3,5 г/м2)  и  Жидруне/Vika  (+2,8 г/м2). 

 Ключевые слова: люцерна посевная, сорт, гибридная популяция, урожай 
сухого вещества, урожай семян. 

Табл.4 . Лит. 14. 
  

ANNOTATION 
ASSESSMENT OF FODDER AND SEED PRODUCTIVITY OF REGISTERED 

AND PROSPECTIVE VARIETIES AND HYBRID POPULATIONS OF 
ALFALFA SOWING 

As a result of the conducted research, varieties and hybrid populations of 
alfalfa, which ensured high yield of dry matter and seeds with high resistance to root 
rot and adverse environmental conditions were highlighted. 

The maximum crop of dry matter was provided by the hybrid population Mega 
/Grilis (exceeding the standard-grade Syniukha was 0.11 kg/m2) and the ROSANA 
variety (0,10 kg/m2). Rodin's genus and the hybrid population of Zhydrunie/Vica 
exceeded the standard by 0.08 kg/m2. 

The best seed yield had the hybrid Syniukha/Mega population that exceeded the 
standard by 9.1 g/m2, the ROSANA variety (overage was 5.0 g/m2) and the hybrid 
populations Mega/Grilis (3.5 g/m2) and Zhydrunie/Vica   (2.8 g/m2). 

Keywords: alfalfa crop, variety, hybrid population, crop of dry matter, seed 
yield. 

Tab.4. Lit. 14. 
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