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Передмова
Навчальна дисципліна «Адаптивна селекція сільськогосподарських
рослин» є вибірковою для аспірантів, які навчаються за спеціальністю
201 «Агрономія». При підготовці до практичних занять необхідно самостійно
опрацювати теоретичний матеріал, що складає основу тематики практичної
роботи. За допомогою конспекту лекцій, навчальних посібників, фахової
літератури, розглянути основні теоретичні положення даної теми.
Практичне заняття №1
Тема: Прийоми і методи, що забезпечують отримання сортів і гібридів з
максимальною і стійкою продуктивністю в умовах передбачуваного
регіону
Мета: Ознайомитися з cучасною технологією селекційного процесу,
екологічної селекції, сукупністю прийомів і методів, що забезпечують
отримання сортів і гібридів з максимальною і стійкою продуктивністю в
умовах передбачуваного регіону.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
Завдання та запитання до теми «Прийоми і методи, що забезпечують
отримання сортів і гібридів з максимальною і стійкою продуктивністю в
умовах передбачуваного регіону»:
1. Які технології селекції забезпечують створення цільових (під
замовлення) вузькоспеціалізованих сортів, що відповідають заданим
параметрам технології «точного» землеробства?
2. Що розуміється під екологічною селекцією?
3. Одним із шляхів, що дозволяють подолати наслідки посух, є…?
4. Від успіхів у підвищенні стійкості сортів і гібридів до несприятливих
факторів середовища в першу чергу залежить…?
5. До чого здатні сорти, що поєднують високу потенційну продуктивність
зі стійкістю до стресів?
6. Прийоми, що підсилюють ріст рослин, одночасно сприяють чому?
7. До чого зазвичай більш врожайні сорти дуже чутливі?
8. Що дозволяють регулювати практично всі прийоми агротехніки?
9. За рахунок диференційованого застосування фосфорних і калійних
добрив можна:
10. Використання чого дозволяє компенсувати недостатній рівень
адаптивності сортів в несприятливих умовах зовнішнього середовища?
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Практичне заняття № 2
Тема: Сорти, що поєднують високу потенційну продуктивність зі
стійкістю до стресів
Мета: Ознайомитися з досягненнями та перспективами підвищення стійкості
сортів до несприятливих факторів зовнішнього середовища, негативними
наслідками потепління клімату для сільськогосподарського виробництва,
виведення нових видів олійних, зернових, зернобобових, цибулинних,
коренеплодів і бульбоплодів.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
Завдання та запитання до теми «Сорти, що поєднують високу
потенційну продуктивність зі стійкістю до стресів»:
1. Що лежить в основі стійкості до шкідливих організмів?
2. Відомо, що пластичний сорт забезпечує стабільну за роками
врожайність не за рахунок стійкості до стресових факторів, а за рахунок..?
3. Які методи використовують зазвичай у селекції для перенесення генів
специфічної стійкості?
4. Як коефіцієнт адаптивності (КА) дає можливість порівняльної оцінки
сортів?
5. Яким методом може проводитися диференціація селекційного
матеріалу за типами?
6. Конвергентні сорти – це які сорти?
7. На використанні чого заснована програма селекції сортів з полігенною
стійкіст?
8. Для підвищення стійкості, в тому числі до патогенів, спеціалізованим
до конкретного екотипу сортів, використовуються насамперед які сорти?
9. Цілеспрямована селекція на стійкість до патогенних організмів
неможлива без…?
Практичне заняття № 3
Тема: Сорти зернових культур з комплексним імунітетом проти
збудників іржі, борошнистої роси, а також курній і твердої сажки
одночасно
Мета: Ознайомитися з методами селекції рослин на стійкість їх до шкідників
і хвороб, сучасними технологіями, що розширюють межі хворобостійкості
рослин при збереженні і підвищенні рівня продуктивності і якості продукції,
генетичного захисту продуційного процесу від несприятливого впливу
біотичних факторів зовнішнього середовища.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
4

Завдання та запитання до теми «Сорти зернових культур з комплексним
імунітетом проти збудників іржі, борошнистої роси, а також курній і твердої
сажки одночасно»:
1. Що відносять до багатолінійних (мультилінійних) сортів?
2. Конвергентні сорти – це…?
3. Які методи не використовують для створення донорів стійкості?
4. Метою регіональних селекційних програм є…?
5. Адаптивність сорту (гібрида) – це…?
6. Які вимоги не ставляться до адаптивного сорту?
7. Роль сорту як біологічної системи?
8. В основу адаптивної селекції покладено?
9. У яких культур серед якісних показників враховується розварюваність
зерна?
10. Скільки ознак враховують при селекції картоплі?
Практичне заняття № 4
Тема: Сучасні адаптивні сорти і специфіка їх адаптивних реакцій в
системі сортовипробування
Мета: Ознайомитися з розробками інтегрованих селекційно-агротехнічні
регіональних програм селекційних проблеми в Україні, створення вихідного
матеріалу та гібридів кукурудзи і сорго, адаптованих до умов різних зон
України.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
Завдання та запитання до теми «Сучасні адаптивні сорти і специфіка їх
адаптивних реакцій в системі сортовипробування»:
1. На що орієнтує, в першу чергу, адаптивна система селекції?
2. Який відсоток мутацій можна отримати за ознаками стійкості до
захворювань при оптимальному виборі мутагену і режиму обробки рослин?
3. Метою регіональних селекційних програм є…?
4. Який відсоток врожаю визначається генетичними особливостями
вирощуваних сортів?
5. На чому базується послідовне зростання врожайності вирощуваних
сортів?
6. Який відсоток приросту врожаю належить в світі новому сорту?
7. В Україні частка сорту в формуванні величини і якості врожаю досягає
скількох відсотків?
8. Основна вимога до сорту – цє…?
9. Екологічною пластичністю називають...?
10. Сучасні сорти повинні бути пристосовані до чого?
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Практичне заняття № 5
Тема: Сучасні адаптивні сорти і специфіка їх адаптивних реакцій у
виробничих умовах
Мета: Ознайомитися з роллю сорту в адаптивній системі агровиробництва,
сортовою агротехнікою і агроекологічним паспортом сорту, сучасними
адаптивними сортами і специфікою їх адаптивних реакцій в системі
сортовипробування і в виробничих умовах.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
Завдання та запитання до теми «Сучасні адаптивні сорти і специфіка їх
адаптивних реакцій у виробничих умовах»:
1. За якої висота прикріплення нижнього качана у кукурудзи
застосовувати комбайнове збирання не можна?
2. Найважливіша ознака сільськогосподарської продукції – це…?
3. Які бувають сорти ячменю за напрямком використання?
4. У кращих технічних сортів картоплі вміст крохмалю може досягати
скількох відсотків?:
5. Через недостатню стійкість рослин до дії абіотичних і біотичних
стресів потенційна врожайність сортів і гібридів реалізується лише на скілька
відсотків?
6. Основним документом, що формує специфіку сортової агротехніки
є…?
7. Чим відрізняються екологічно спеціалізовані сорти і гібриди?
8. Що повинен містити агроекологічний паспорт?
9. На яких етапах селекції майбутній сорт або гібрид проходить
випробування на різних агротехнічних фонах?
10. Причина того, що з переданих на Державне сортовипробування сортів
лише менша частина включається до реєстру?
Практичне заняття № 6
Тема: Методичні підходи і параметри оцінки екологічної пластичності і
стабільності генотипів
Мета: Ознайомитися зі стійкістю до екологічних факторів середовища, що
лімітують формування потенційно можливої продуктивності, оцінкою
екологічної пластичності сортів, сфери їх застосування та адаптації до
реальних природно-кліматичних ситуацій.
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Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
Завдання та запитання до теми «Методичні підходи і параметри оцінки
екологічної пластичності і стабільності генотипів»:
1. Виявлення добре адаптованого матеріалу необхідно здійснювати за
допомогою його вивчення в різних екологічних точках, чи можливе його
вивчення в одній екологічній точці?
2. Що на думку Філіпенко С.В. (2008), який вивчав сорти ячменю,
дозволяє з високою вірогідністю прогнозувати поведінку генотипів на
території всієї країни?
3. Державне сортовипробування – це…?
4. На підставі експериментальних даних Кільчевським А. В., та
Хотильовой Л.В. (1985, 1989) розроблено метод генетичного аналізу,
заснований на чому?
5. Відносна стабільність генотипу – це…?
6. Селекційна цінність генотипу – це…?
7. Головна особливість адаптивної селекції – це…?
8. Кільчевський А.В., Хотильова Л.В. (1997) встановлено, що в умовах
виробництва виявляються які генотипи?
9. Кільчевський А.В., Хотильова Л.В. (1997) встановлено, що в умовах
сортоділянок виявляються які генотипи?
10. Стрижков Ф.М. (2003), оцінюючи адаптивні властивості сортів ярої
пшениці різного еколого-географічного походження, робить висновок, що в
контрастних умовах обробітку визначальний вплив на формування крупності
зерна насамперед…?
Практичне заняття № 7
Тема: Методи міжвидової гібридизації на основі індукції генетичної
рекомбінації та запобігання елімінації рекомбінантних гамет і зигот
Мета: Ознайомитися з ідентифікацією генетичних джерел стійкості рослин
до абіотичних і біотичних стресів, підвищення потенційної продуктивності
тих видів рослин, які вже мають еволюційно-обумовленою стійкістю до
нерегульованих факторів зовнішнього середовища.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
Завдання та запитання до теми «Методи міжвидової гібридизації на
основі індукції генетичної рекомбінації та запобігання елімінації
рекомбінантних гамет і зигот»:
1. Маса 1000 насінин – це…?
2. Які вчені вперше в світовій практиці отримали гексаплоїдні (2n = 42) і
октоплоїдні (2n = 56) пшенично-пирійні амфідіплоїди, визначили їх геномну
структуру і провели масштабне цитологічне і морфобіологічні вивчення?
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3. Чим обумовлена мінливість кількісних ознак?
4. В контрольованих умовах герметичного фітотрона (потужність
променевого потоку 300 Вт / м2 ФАР, концентрація СО2 - 0,3%, О2 – 21 %,
вологість повітря 40%, температура – 15-280С при необмеженому запасі
мінерального живлення) в умовах гідропоніки який рівень врожайності зерна
можна отримувати з 1 м2?
5. У процесі державного сортовипробування перспективні сорти і гібриди
виділяються на основі…?
6. Агроекологічні умови селекційного поля або державної сортодільниці
повинні відповідати…?
7. Пристосованість сорту до різних погодних, ґрунтових і господарських
умов ще в 1932 році була названа яким доктором с.-г. наук?
8. Під екологічною пластичністю генотипу за Eberhart S.A., Russel W.A., і
Тai Q.C.C. вважають…?
9. Під екологічною пластичністю генотипу Мамонтова В.Н., Пакудін В.З.,
Лопатіна Л.М. розуміють…?
10. Екологічна пластичність сорту – це…?
Практичне заняття № 8
Тема: Механізм формування еколого-адаптивних форм рослин
культурних видів та можливість швидкої й ефективної його оцінки
Мета: Ознайомитися з дослідженнями рослин на різних ієрархічних рівнях,
їх адаптивністю як інтегральним показником життєвості рослин та
науковими пошуками щодо акліматизації та інтродукції нових рослин.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
Завдання та запитання до теми «Механізм формування екологоадаптивних форм рослин культурних видів та можливість швидкої й
ефективної його оцінки»:
1. Що характеризує коефіцієнт екологічної пластичності (КЕП)?
2. Адаптація – це…?
3. Еволюційно-аналоговий підхід в селекції орієнтує на…?
4. Лісіцин П.І. визначив насінництво як…?
5. В роботах Неттевіч Е., Молчана І., Ларіонова Ю. та ін. показано, що
біотіповий склад сорту може помітно змінюватися. За скільки років він може
змінитись?
6. У процесі пристосування живих організмів та популяцій до умов
навколишнього середовища їх життєвість чим визначається?
7. Екологічний стрес – це…?
8. Суть закон оптимуму В.Е. Шелфорда?
9. Що таке оптимальне значення параметрів довкілля?
10. Що передбачає системний підхід досліджень?
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Практичне заняття № 9
Тема: Створення трансгенних рослин
Мета: Ознайомитися з методами генетичної інженерії та соматичної
гібридизації, роллю інтегрованості генома у вищих еукаріот, що виявляється
у формуванні блоків коадаптіровани генів і збереженні їх status quo при
передачі спадкової інформації від одного покоління до іншого.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
Завдання та запитання до теми «Створення трансгенних рослин»:
1. Поняття життєвості – це…?
2. Адаптивність – це…?
3. Адаптивний сорт – це…?
4. За В. В. Хангильдіним, інтенсивним сортом вважається…?
5. За В. В. Хангильдіним, пластичним (здатним до мінливості),
вважається який сорт?
6. За В. В. Хангильдіним, стабільним, вважається який сорт?
7. За В. В. Хангильдіним, адаптивним, вважається який сорт?
8. Сорт – це…?
9. Лінія – це…?
10. На думку Дж. Ацці, урожай – це…?
Практичне заняття № 10
Тема: Молекулярно-генетичні, фізіолого-біохімічні, морфологічні,
онтогенетичні механізми адаптації рослин до умов навколишнього
середовища
Мета: Ознайомитися з методами генетичної інженерії та соматичної
гібридизації, роллю інтегрованості генома у вищих еукаріот, що виявляється
у формуванні блоків коадаптіровани генів і збереженні їх status quo при
передачі спадкової інформації від одного покоління до іншого.
Розглянути завдання та запитання, які наводяться нижче.
Завдання та запитання до теми «Молекулярно-генетичні, фізіологобіохімічні, морфологічні, онтогенетичні механізми адаптації рослин до умов
навколишнього середовища.»:
1. Пластичність сорту (гібрида) – це…?
2. Для успішної адресної інтродукції рослин в помірну зону велике
значення має…?
9

3. Початком створення інтенсивних сортів зернових культур є створення
якого сорту пшениці озимої?
4. У Центральній Європі масове ураження пшениці фузаріозом колоса
(Fusarium head blight або FHB), як правило, відбувається з якою частотою?
5. Яким вченим була сформульована «Теорія стресу»?
6. За даними O. В. Колесніченко та ін., В. П. Карпенка, будова
транспіраційних органів, листків зокрема, зменшення клітин епідермісу на
одиницю поверхні листків як коефіцієнт морфоструктури, зменшення мережі
провідних пучків що сповільнює?
7. Реакції рослини на мінливі умови середовища обов'язково пов'язані з
чим?
8. Гліадини – це…?
9. Чим досягається стійкість рослин до високих температур –
жаростійкість?
10. Що прийнято вважати індикаційними ознаками ксероморфності
рослин, у т. ч. зернових?
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