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Метод прискорення селекційного процесу еспарцету засновується на 

скороченні на 1 рік терміну репродукції насіння еспарцету виколистого 

шляхом застосування літньої сівби свіжозібраним насінням в посушливих 

умовах південного сходу України. Метод дозволяє з насіння, яке зібране у 

поточному році отримати повноцінний урожай наступного року.  

Метою методу є підвищення ефективності селекційного процесу з 

одночасним покращенням якісних та екологічних характеристик діяльності у 

галузі сільського господарства. 

Складові методу можуть використовуватись в насінництві для 

прискореного розмноження дефіцитного насіння та в рослинництві для 

ефективного використання земельних ділянок. 

Поставлена мета досягається тим, що до початку літньої сівби 

свіжозібрані однонасінневі бобики еспарцету обрушуються в делікатному 

режимі у лущильно-щліфувальній машині [1], обрушене насіння 

інкрустується мікродобривом Реаком-С-Соя, інокулюється препаратими 

Аурил, Ризобофіт та Фосфоентерин [2-7]. Сівба проводиться на початку 

другої декади серпня з одночасним рядковим внесенням в грунт 

гранульованого біогумусу [8-24] в комплексі з амонізованим суперфосфатом. 

Особливість ведення селекційного процесу за допомогою 

запропонованого методу полягає в тому, що весь отриманий селекційний 

матеріал необхідно ділити на 3 частки. Перша призначається для сівби при 

застосуванні запропонованого методу, друга – для літньої сівби без 

використання розроблених складових запропонованого методу (з метою 

створення селекційного матеріалу, що не піддавався впливу цих складових),  

третя – для збереження у страховому фонді (на випадок загибелі літніх 

посівів).    

Розробка та впровадження запропонованого методу проведено у 

Донецькій державній сільськогосподарській дослідній станції НААН та 

державному підприємстві дослідному господарстві «Забойщик ДДСДС 

НААН».  



В результаті досліджень було встановлено, що використання 

запропонованого методу дозволяє: 

– зменшити потребу вологи для отримання сходів в умовах дефіциту 

вологи та швидкого пересихання грунту [25]; 

– значно підвищити енергію проростання та польову схожість, що в 

критичних умовах може мати вирішальне значення для отримання 

сходів [26];  

– зменшити негативний вплив високих температур грунту та повітря на 

вегетацію рослин на початкових етапах органогенезу;  

– запобігти дефіциту необхідних мікро- та макроелементів в зоні 

проростання насіння та кореневої системи рослин; 

– захистити насіння, сходи та дорослі рослини від збудників 

бактеріальних, грибкових та вірусних захворювань, які розташовані в 

грунті та насінні [27]; 

– зменшити вплив техногенного навантаження на агроценози в умовах 

індустріальних регіонів та забруднення оточуючого природного 

середовища[28-34]. 

Запропонований метод сприяв зменшенню ризиків сівби еспарцету у 

несприятливих кліматичних умовах. Кожна складова розробленого методу 

суттєво впливала на процеси формування продуктивності літніх посівів. 

Застосування цих заходів дозволило підвищити енергію проростання насіння 

на 24 %, польову схожість – на 21 %, виживання рослин влітку – на 24 %, 

виживання рослин зимою – на 19 %, зменшити загальну поширеність 

захворювань  на  16 %  (табл. 1).    

Застосування складових методу гарантовано забезпечувало суттєву 

прибавку урожаю зеленої маси та насіння (табл. 2). 

 

 

                                                                                                                    Таблиця 1 

Вплив складових методу прискорення селекційного процесу 



на показники стану процесів формування продуктивності еспарцету 

 
 

Складова 

методу 

Підвищення у порівнянні з контролем, % 

енергія 

пророс-

тання  

лабора-

торна 

схожість 

польова 

схожість 

вижи-

вання 

влітку 

вижи-

вання 

зимою 

загальна 

поширеність 

захворювань 

Обрушення 

бобиків 

 

24 

 

9 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Інокуляція, 

інкрустація 

насіння 

 

– 

 

– 

 

21 

 

14 

 

 

19 

 

 

– 16 

Строк літньої 

сівби 

 

– 

 

– 

 

8 

 

24 

 

3 

 

5 

Внесення 

біогумусу 

 

– 

 

– 

 

11 

 

5 

 

5 

 

10 

 

                                                                                                          Таблиця 2 

Вплив складових методу прискорення селекційного 

процесу на урожайність зеленої маси та насіння еспарцету 

 

 

Складова методу 

Урожайність зеленої маси Урожайність насіння  

т/га відхилення від 

контролю, +/– 

ц/га відхилення від 

контролю, +/– 

Інокуляція,  

інкрустація насіння 

 

41,78 

 

+ 5,08 

 

11,30 

 

+ 4,85 

Строк літньої сівби 24,31 + 7,72 9,32 + 4,13 

Внесення біогумусу 27,92 + 5,53 11,04 + 2,61 

 

З урахуванням розвитку посівів еспарцету протягом всієї вегетації 

розроблений метод взагалі може вирішити проблему можливості 

застосування літньої сівби з метою прискорення селекційного процесу. 

Застосування складових методу в комплексі дозволило в екстремальних 

умовах літньої сівби 2014 року отримати у 2015 році урожайність насіння 

10,67 ц/га, зеленої маси – 28,34 т/га, на контролі ці показники складали 5,44 

ц/га та 15,71 т/га відповідно (табл. 3). 

                                                                                                          Таблиця 3 

Вплив застосування комплексу складових методу прискорення селекційного 



процесу на урожайність зеленої маси та насіння еспарцету у 2015 році 

 
 Урожайність зеленої маси Урожайність насіння  

 

т/га 

відхилення 

від контролю,  

+/– 

 

ц/га 

відхилення 

від контролю,  

+/– 

Контроль 15,71 – 5,23 – 

Складові 

запропонованого методу 

 

28,34 

 

12,63 

 

10,67 

 

+ 5,44 

 

При веденні селекційного процесу еспарцету виколистого головним є 

завдання скоротити термін створення нових сортів та зменшити витрати 

коштів на цю роботу. Визначення цих показників покладені в основу 

розрахунків  економічної ефективності запропонованого методу. Проведені 

розрахунки показують, що цей метод дозволяє скоротити на 5 років термін, 

необхідний для створення сорту (табл. 4).                                                                                                              

                                                                                                    Таблиця 4 

Економічна ефективність методу 

прискорення селекційного процесу еспарцету виколистого 

 

Показники 

Звичайний 

метод 

(контроль) 

Запропо-

новаий 

метод 

Мінімальна кількість циклів «сівба-збір урожаю», 

необхідних для створення сорту [35-38] 

10 

 

10 

Тривалість циклу «сівба-збір урожаю», років 2 1 

Тривалість періоду, необхідного для створення 

сорту, років 

 

10 

 

5 

Мінімальні середньорічні витрати на ведення 

селекційного процесу, тис. грн. 

 

170 

 

185 

Валові витрати на створення сорту тис.грн. 1700 925 

Додаткові витрати на метод, тис. грн. (185 – 170) х 5 років = 75 

Економія (чистий прибуток) від застосування 

методу при створенні сорту, тис. грн. 

 

775 

Рентабельність застосування методу, % 775 : 75 х100 = 1033 

 

Чистий прибуток від використання запропонованого методу складає 

775 тис. грн., рівень рентабельності – 1033 %. 



Таким чином, проведенні дослідження свідчать про економічну 

доцільність використання методу прискорення селекційного процесу 

еспарцету виколистого із застосуванням літньої сівби свіжозібраним 

насінням в посушливих умовах південного сходу України. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ  

НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ВИРОБНИЦТВА 

 

З метою скорочення репродукції дефіцитного насіння та прискорення 

селекційного процесу еспарцету виколистого в посушливих умовах 

південного сходу України рекомендується використовувати метод, що 

базується на застосуванні розроблених елементів технології літньої сівби 

свіжозібраним насінням: 

– обрушення перед сівбою однонасінневих бобиків еспарцету в 

лущильно-шліфувальній машині в спеціально розробленому 

«делікатному» режимі для покращення посівних якостей насіння та 

зменшення потреби вологи грунту при його проростанні в умовах 

високих температур і швидкого пересихання грунту; 

– інкрустація насіння хелатними мікродобривами та інокуляція 

комплексом мікробіологічних препаратів для стимуляції ростових 

процесів рослин, мобілізації недоступних для рослин елементів 

живлення з грунту і повітря, захисту рослин від збудників хвороб та 

інших шкідливих організмів; 

– застосування строків літньої сівби, які дозволяють створити в зоні 

проростання насіння та розвитку сходів гідротермічний режим, що 

максимально наближений до оптимального та забезпечують тривалість 

вегетаційного періоду до припинення вегетації і розвиток рослин, що 

достатній для задовільної перезимівлі;  

– рядкове внесення при сівбі гранульованого біогумусу в комплексі з 

мінеральними фосфорними добривами у дозах, що дозволяють 



покращити роботу мікроорганізмів у зоні розташування кореневої 

системи рослин еспарцету та створити їм оптимальні умови живлення 

на початкових етапах розвитку.  
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