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ОЦІнКА КОЛЕКЦІйнИХ ЗРАЗКІВ 
І СОРТІВ РІпАКУ ОЗИМОГО 
ЗА СТІйКІСТю ДО ЗнИжЕнИХ 
ТЕМпЕРАТУР нА РІВнІ 
МІКРОГАМЕТОФІТУ

Мета. проведення оцінки холодостійкості 
селекційного матеріалу за чоловічим 
гаметофітом, установлення оптимально 
зниженого температурного режиму 
для пророщування пилку, виділення 
холодостійких генотипів з подальшим 
залученням їх до селекційного процесу  
для створення на їхній базі сортів і гібридів  
з високою екологічною пластичністю. 
Методи. Застосували метод пророщування 
пилку в поживному середовищі в умовах 
дії фактора. Холодостійкість оцінювали за 
здатністю пилку проростати та формувати довгі 
пилкові трубки. Результати. пророщування пилку 
в умовах холоду спричиняло зниження відсотка 
проростання та зменшення довжини пилкових 
трубок у дослідних варіантах. Температурні 
режими 2±1 та 3±1°С виявили більшу селективну 
дію порівняно з температурними режимами 
5±1 та 7±1°С і можуть бути запропоновані як 
оптимальні для холодового пророщування 
пилку. Висновки. Установлено, що холодове 
пророщування пилку в поживному середовищі 
більшою мірою впливало на відсоток 
проростання пилку, ніж на довжину пилкових 
трубок, середній ступінь зниження за цими 
ознаками становив відповідно 72,7 і 41,5%. 
Для подальших селекційних досліджень 
запропоновано 3 сорти, які виявили стійкість 
до холоду за обома ознаками.
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Несприятливі умови перезимівлі ріпаку 
озимого на південному сході України часто 

призводять до повної або часткової загибе-
лі посівів. Одним із найголовніших завдань, 
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поставлених перед вітчизняними селекціо-
нерами, є створення сортів і гібридів ріпаку 
озимого, стійких до місцевих умов вирощу-
вання. Однією з головних умов вирішення 
поставленого завдання є вивчення потен-
ційних можливостей генофонду з метою ви-
явлення та залучення з нього термостійких 
генотипів і створення на їх основі сортів та 
гібридів, резистентних до температурного 
фактора. 

Проведення оцінки адаптивних можли-
востей генофонду на основі застосування 
найефективніших методів діагностики стій-
кості дає змогу за короткий термін прове-
сти аналіз великої кількості генотипів за 
стійкістю до екстремальних температур. 

Нині для виділення температурорезистент-
них генотипів використовують метод оцінки за 
чоловічим гаметофітом, що дає можливість 
в нетривалий термін провести масову оцінку 
генофонду [1 – 5]. Метод оцінки за чоловічим 
гаметофітом відпрацьований на багатьох 
сільськогосподарських культурах і за умовами 
створення температурного фону його можна 
застосовувати в таких напрямах: попередня 
обробка пилку стресовими температурами 
з подальшим пророщуванням його в пожив-
ному середовищі або пророщування пилку 
в поживному середовищі на фоні дії селек-
тивного фактора [6 – 11].

У дослідженнях було підібрано часові 
і температурні режими пророщування пилку 
в поживному середовищі в умовах зниженої 
температури, вивчено вплив цього фактора 
на деякі якості пилку та дано оцінку стійкості 
до знижених температур за чоловічим га-
метофітом 34-х сортів і сортозразків ріпаку 
озимого. 

Мета досліджень — провести оцінку 
холодостійкості селекційного матеріалу за 
чоловічим гаметофітом, виділити стійкі ге-
нотипи для подальшого залучення їх до се-
лекційного процесу та створити на їхній базі 
холодостійкі сорти і гібриди з високою еко-
логічною пластичністю. 

Матеріали і методи досліджень. 
Дослідження проводили в лабораторії 
селекції гібридів і сортів озимого ріпаку 
інституту олійних культур НААН у 2016 р. 

Для оцінки холодостійкості зразків за-
стосовували спосіб пророщування в по-
живному середовищі пилку в умовах дії 

фактора. Вибирали кілька температурних 
режимів для отримання більш об’єктивних 
даних щодо чіткої диференціації зразків 
за цією ознакою. Пилок збирали в ранко-
ві часи з 30 – 35-ти квіток одного зразка, 
ретельно перемішували і невеличку його 
кількість розмішували у 2 – 3-х краплях 
поживного середовища [12] на предмет-
ному склі, яке клали на зволожений філь-
трувальний папір у чашки Петрі. Дослідні 
варіанти поміщали в холодильну каме-
ру і пророщували впродовж 24±1 год за 
низької позитивної температури. Пилок 
контрольних варіантів пророщували впро-
довж 2 год у термостаті за температури 
24±1°С. 

Холодостійкість зразка визначали за 
ступенем зниження відсотка проростання 
пилку та довжини пилкових трубок у дослід-
них варіантах у порівнянні з контрольними. 
Ступінь зниження показників визначали за 
формулою:

Х = (К – О)/К.100%,
де К — відсоток проростання, довжина 
пилкових трубок на контролі; О — відсо-
ток проростання, довжина пилкових трубок 
у досліді.

Досліди проводили в 3-разовій повтор-
ності. Статистичну обробку результатів 
здійснювали за загальноприйнятими мето-
диками за допомогою прикладних програм 
на ПВЕМ.

Результати досліджень. У результа-
ті проведених досліджень було визначено 
вплив знижених температур на проростання 
пилку та довжину пилкових трубок. За да-
ними експерименту, у дослідних варіантах 
усі обрані температурні режими призводили 
до зниження показників, які аналізували. 
Температурні режими 5±1 та 7±1°С менш 
жорстко впливали на проростання пилку 
(табл. 1). Максимальний ступінь знижен-
ня за цією ознакою становив 84,3% у сор-
ту Оптіма, мінімальний — 27% у сорту 
Сенатор. Ступінь зниження проростання 
пилку в майже половині сортів у цьому разі 
був не вище 50%, а середній по всіх сор-
тах — 56,2%. із застосуванням низьких тем-
ператур (2±1 і 3±1°С) зазначений показник 
підвищився в усіх досліджуваних зразках. 
Дві третини з них мали ступінь зниження 
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1. Вплив тривалого пророщування в поживному середовищі в умовах зниженої температури 
на проростання пилку ріпаку озимого, %

Назва сорту/сортозразка Темпе  ратура проро щування, °С
Проростання пилку

Контроль Дослід Ступінь зниження

Cornet 7±1 28,7 10,0 64,1**
Чемпіон 54,6 10,9 79,3***
Оптіма 40,0 6,1 84,3***
F

1 
32 5±1 46,0 6,3 84,0***

Panther 40,1 11,9 70,3***
Tenor 58,2 24,6 57,2*
Черемош 73,9 35,7 52,0*
Антарія 38,1 19,9 42,1*
Сенатор 43,6 32,2 27,0*
Стілуца 73,2 15,7 78,6***
Соло 42,0 28,8 29,4*
Анна 60,4 39,6 34,1*
Атлант 56,9 24,43 54,9*
Чемпіон 71,9 26,6 63,0**
Харнес 59,4 30,9 48,3*
Легіон 77,6 49,8 36,7**
Лоріс 80,6 39,9 50,5*
Соло 3±1 62,5 43,1 30,5*
Стілуца 68,7 24,2 65,1**
Атлант 69,7 22,3 68,0**
Анна 68,3 33,1 51,3*
33 65,4 3,4 94,7***
35 63,5 5,9 90,6***
36 56,2 1,6 97,0***
Сенатор 55,9 5,2 90,6***
Vectra 44,1 3,3 92,5***
Дема 68,2 3,6 94,7***
ДР-13Н 62,6 10,0 84,0***
Джеспер 46,3 7,0 84,9***
RPC-2031 37,9 4,9 86,7***
Чорний велетень 58,0 5,0 91,5***
Н-450 61,1 4,9 92,1***
К-571 61,2 3,7 94,0***
Milena 47,5 14,7 69,4**
RPC-2031 41,1 14,3 65,8**
RPC-2031 51,5 1,4 97,0***
NS-O-6 40,5 7,6 81,8***
NS-O-14 53,3 11,6 78,1***
NS-O-20 55,8 13,1 76,4***
NS-O-2 44,8 10,7 76,5***
Kata 42,0 0,3 99,5***
Mira 71,4 27,9 60,6**
Галицький 46,9 6,9 86,3***
Лоріс 66,0 24,6 58,9*
Атлант 70,7 21,4 70,1**
Лоріс 2±1 68,1 10,7 84,1***
Соло 59,0 12,7 78,4***
Анна 64,6 30,3 51,2*
Стілуца 67,4 33,0 51,9*
Рохан 74,0 1,6 97,7***
Челсі 31,5 0,7 97,9***
Panther 64,0 3,8 93,7***
Lirajet 67,8 5,1 92,3***
Expres 60,3 4,1 97,3***
  *, **, *** Різниця істотна при P≤0,01, 0,05 і 0,001 відповідно.
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2. Вплив тривалого пророщування пилку ріпаку озимого в поживному середовищі в умовах 
зниженої температури на довжину пилкових трубок

Назва сорту/сортозразка Температура пророщування, °С
Довжина пилкової трубки1

Контроль Дослід Ступінь зниження

Cornet 7±1 9,3±0,49 9,5±0,86  – 3,1
Чемпіон 15,1±0,98 7,5±0,53 47,0**
Оптіма 10,8±0,49 6,7±0,44 37,6*
F

1 
32 5±1 15,6±2,19 12,2±3,18 23,0

Pauther 11,4±1,35 6,3±0,58 41,5*
Tenor 8,5±0,67 9,1±0,74  – 8,2
Черемош 12,1±1,65 7,6±0,41 35,0*
Антарія 8,6±0,42 7,2±0,42 15,4
Сенатор 8,7±0,30 7,4±0,34 14,4
Стілуца 12,7±0,61 8,9±0,44 30,2*
Соло 11,4±0,41 9,2±0,45 19,9
Анна 11,1±0,65 9,8±0,55   9,6
Атлант 16,6±0,96 9,2±0,37 43,4**
Чемпіон 10,6±0,47 7,2±0,32 31,6**
Харнес 11,7±0,66 6,6±0,31 43,2**
Легіон 12,6±0,68 7,1±0,39 43,3**
Лоріс 10,0±0,53 7,1±0,33 27,7*
Соло 3±1 9,2±0,30 6,3±0,38 31,5*
Стілуца 10,4±0,47 7,8±0,48 23,9*
Атлант 11,7±0,42 8,0±0,38 31,1*
Анна 10,5±0,27 5,8±0,28 43,1*
33 10,3±0,39 5,6±0,29 45,4*
35 8,2±0,37 5,6±0,37 31,4*
36 13,9±0,50 5,1±0,36 60,5***
Сенатор 12,5±0,59 6,6±0,44 47,3**
Vectra 13,5±0,58 5,3±0,35 60,3***
Дема 9,0±0,45 4,7±0,28 47,0***
ДР-13Н 8,1±0,41 5,6±0,31 31,0***
Джеспер 7,6±0,42 5,6±0,30 27,1*
RPC-2031 8,3±0,48 5,0±0,25 40,4***
Чорний велетень 9,6±0,43 4,8±0,30 49,8***
Н-450 9,6±0,54 4,7±0,27 51,4***
К-571 9,1±0,44 4,3±0,19 52,7***
Milena 10,9±0,55 4,7±0,22 56,5***
RPC-2031 9,5±0,48 5,3±0,23 44,4***
RPC-2031 13,1±0,63 5,2±1,0 60,0***
NS-O-6 7,4±0,30 4,4±0,22 40,0***
NS-O-14 8,1±0,33 4,4±0,18 46,1***
NS-O-20 11,6±0,33 4,3±0,14 62,5***
NS-O-2 7,1±0,28 3,8±0,1 46,5***
Kata 6,3±0,23 1,2±0,32 83,1***
Mira 9,6±0,46 4,6±0,20 52,0***
Галицький 8,3±0,39 3,4±0,11 58,8***
Лоріс 10,5±0,30 5,7±0,25 45,1***
Атлант 2±1 11,6±0,71 6,2±0,29 46,7***
Лоріс 13,4±0,70 6,9±0,38 48,3***
Соло 9,7±0,67 5,8±0,53 39,5***
Анна 10,6±0,62 4,6±0,41 55,5***
Стілуца 10,5±0,99 7,5±0,42 29,2*
Рохан 11,7±0,60 5,0±0,51 57,2***
Челсі 13,7±0,49 4,7±0,43 65,3***
Panther 11,1±0,74 4,6±0,45 56,8***
Lirajet 14,7±0,92 4,2±0,19 71,4***
Expres 8,2±0,44 4,2±0,75 48,8***
*, **, *** Різниця істотна при P≤0,01, 0,05 і 0,001 відповідно; 
1 — довжину пилкових трубок зазначено в поділках окуляр-мікрометра мікроскопа.
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понад 80%, максимальний ступінь знижен-
ня був у сорту Kata — 99,5%. За винятком 
сорту Соло, в якого ступінь зниження про-
ростання пилку був мінімальним — 30,5%, 
в інших зразках цей показник був вище 
50%, середній по всіх сортах — 80,3%. Слід 
зазначити, що ступінь зниження за цією оз-
накою мав істотний рівень значущості із 
застосуванням усіх температурних режимів 
і всіх зразків. 

За ознакою довжини пилкових трубок 
(табл. 2) в умовах дії більш високих тем-
ператур (5±1 та 7±1°С) ступінь зниження 
ознаки в дослідних варіантах коливався 
від негативних показників  – 3,1 і  – 8,2% 
(Cornet і Tenor) до 47% (Чемпіон). У всіх 
зразках зазначений показник у цьому 
разі був нижче 50%, а середній по сортах 
становив 26,6%. із застосуванням більш 
жорсткого фону (2±1 і 3±1°С) у групі ана-
лізованих зразків зросла відмінність між 
контрольними та дослідними варіантами. 
Максимальним ступінь зниження був 83,1% 
(Kata), мінімальний — 23,9% (Стілуца),  
середній по сортах — 48,3%. Отже, се-
редній показник із застосуванням більш 
низьких температур підвищився майже 
вдвічі. Слід зазначити, що рівень значу-
щості був істотним майже в усіх зразках. 

Якщо порівнювати середні дані обох по-
казників, то за температур 5±1 та 7±1°С 
за першим показником він становив 56,2%, 
другим — 26,6%, за температур 2±1 
і 3±1°С — відповідно 80,3 і 48,3%. Середні 
показники зниження проростання пилку та 
довжини пилкових трубок у досліді за всі-
ма температурними режимами становили 
відповідно 72,7 і 41,5%. Отже, холодове 
пророщування пилку в поживному середо-
вищі більшою мірою впливало на відсоток 
проростання пилку, ніж на довжину пилко-
вих трубок. 

Усі проаналізовані сорти та сортозразки 
були визначені як стійкі і нестійкі за ступе-
нем зниження показників у дослідних варі-
антах. це генотипи, які мали максимально 
низькі або високі значення ступеня зни-
ження. Проте до групи безумовно стійких 
належали зразки та сорти з низьким сту-
пенем зниження за обома ознаками одно-
часно — Сенатор, Соло і Анна. До групи 
нестійких належали сорти та сортозразки 
з найвищими ступенями зниження за обо-
ма ознаками — Vectra, Kata, Lirajet, Челсі 
та 36, RPC-2031. Усі інші сорти залежно 
від температурного режиму обробки пилку 
виявляли різний ступінь стійкості до холоду 
за ознаками. 

Пророщування пилку в умовах холоду 
призводило до зниження відсотка про-
ростання та довжини пилкових трубок 
у дослідних варіантах у порівнянні з кон-
трольними. Ступінь зниження показників 
у дослідних варіантах із застосуванням 
усіх температурних режимів мав істот-
не значення майже в усіх проаналізованих 
зразках.

Температурні режими 2±1 та 3±1°С 
виявили більш селективну дію, ніж 5±1 
та 7±1°С. Холодове пророщування пилку 
в поживному середовищі більшою мірою 

впливало на відсоток проростання пилку, 
ніж на довжину пилкових трубок. 

Різна реакція на низьку температуру 
мікрогаметофіту вивчених генотипів рі-
паку озимого дала змогу розмежувати їх 
за стійкістю до холоду на стійкі і нестій-
кі. Для подальших селекційних досліджень 
з метою створення холодостійких сор-
тів і гібридів нами представлено 3 сорти 
Соло, Анна і Сенатор, які за ступенем 
зниження за обома аналізованими озна-
ками виявили стійкість до холодового 
фактора.
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