2. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАВЕРШЕНИХ У 2016 Р. НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ЗАВДАННЯМИ
(ЕТАПАМИ) НДР ПРОГРАМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НААН
ЗВЕДЕНІ ДАНІ
про створену науково-технічну продукцію за етапом 2016 р. (для перехідних НДР)
та в цілому за завданнями програм наукових досліджень (для завершених НДР)
Інституту олійних культур НААН, що виконувались на замовлення НААН
№
зп

Назва НДР,
№ державної реєстрації
в УкрІНТЕІ

1

2

Термін
Назва та стисла техніко-економічна характеристика
Ким прийнята
Рекомендована для
виконання, науково-технічної продукції (переваги над аналогами, робота. Номер і
апробації, освоєння
роки. Вартість економічна ефективність, охорона навколишнього
дата акту
виробництвом або
замовлення у
середовища, тощо)
приймання НДР
використання в
2016 році,
(складової
наукових дослідженнях
тис. грн
частини НДР)
(місце апробації,
впровадження тощо)
3
4
5
6

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
здійснювались згідно з Договором № 18 від 12.02.2016 р. на виконання наукових досліджень за завданнями ПНД НААН
ПНД 23 Генетичні засади якісних та кількісних господарсько-цінних ознак, розробка сучасних біотехнологій створення та оцінки вихідного
матеріалу і підвищення ефективності методів поліпшення генотипів рослин («Біотехнологія і генетика в рослинництві»)
1

23.00.04.05.Ф Розробити
ефективну технологію
одержання гомозиготного
матеріалу капустяних культур
за допомогою культури
мікроспор,
0116U003092.
Етап: Вивчити особливості
виділення та культивування
мікроспор ріпака in vitro

2016-2020
240,00

Розроблено тип поживного середовища та режими
передобробки суцвіть для індукції морфогенних
структур в культурі мікроспор ріпака in vitro.
Рідке поживне середовище на основі середовища NLN
без загущувача. Режим зниженої температури 5-7 °C
протягом 3-х діб та додаткова щоденна дворазова
обробка фітогормоном 2,4-Д (2 мг/л) при
передобробці суцвіть. (Перевагою є те, що
використання рідкого середовища та зниженюї
температури і 2,4-Д для передобробки суцвіть
дозволяє позитивно впливати на частоту
новоутворень в культурі мікроспор ріпака

Методичною
Рекомендовано для
комісією ІОК використання в наукових
НААН, протокол
дослідженнях
№ 5 від
08.07.2016 р.
Вченою радою
ІОК НААН,
протокол № 10
від 02.11.2016 р.

ПНД 24 Формування та ведення національного банку генетичних ресурсів рослин для стабільного забезпечення потреб народу України у
продукції рослинництва («Генофонд рослин»).
Підпрограма 1 Формування колекцій зразків генофонду сільськогосподарських культур та їх ефективне використання
2 24.01.01.09.Ф Інтродукувати
2016-2020
Інтродуковано 34 зразки соняшнику, 35 зразків Методичною
Рекомендовано для
та поповнити колекції олійних
120,00
рицини, 1 гірчиці. Встановлено рецесивне моногенне комісією ІОК використання у наукових
культур,
успадкування ознаки «базальне галуження» у ліній НААН, протокол
дослідженнях.
0116U003085.
соняшнику: UE0100466, UE0100568, UE0100444,
№ 5 від
UE0100575, UE0100447, UE0100885, UE0100573,
08.07.2016 р.
Етап: Інтродукувати та
UE0100563. Виділено нову ознаку двоколірного
Вченою радою
вивчити показники зразків
забарвлення крайових квіток соняшнику і
ІОК НААН,
олійних культур
встановлено, що вона успадковується за домінантним протокол № 11
типом. Встановлено, що за успадкування ознаки
від 03.11.2016 р.
«кучерявість листка» у зразка Кучерявий (UE0900044)
відповідають 2 гени, які взаємодіють за типом
полімерії. Виділено новий тип забарвлення квіток
блідо-жовтий у зразка Янтарь, якій домінує над
жовтим, червоним, оранжевим і білим.
Розроблено: «Спосіб відбору зразків сафлору Вченою радою Рекомендовано передати
за площею шостого листка». За допомогою лінійки
ІОК НААН,
до Інституту
вимірюють довжину і ширину листкової пластинки та протокол № 4 від промислової власності
розраховують параметр асиметричності листка
18.04.2016 р.,
для проведення
(відстань від початку листка до його найширшої
заява
експертизи
частини) у шостого листка по п’ять листків на різних № U201605351,
рослинах з ділянки у фазі бутонізації, та математично № U2016 05350,
обраховують площу листової поверхні та її помилку. № U2016 05353
«Спосіб визначення маси тисячі насінин для від 17.05.2016 р.
селекційних доборів сафлору красильного»
Визначення маси тисячі насінин здійснюється шляхом
відбору без вибору чотирьох повторень по 100 шт.
насінин, зважуючи кожну повторність окремо на
терезах та математичного обрахування середнього
показника маси тисячі насінин.
«Спосіб визначення лушпинності насіння сафлору
при селекційному доборі». Визначення лушпинності

здійснюється шляхом варіння у воді шістьох
повторень по 50 шт. насінин, подальшому їх лузанні
за допомогою щипців, підсушуванні в термостаті до
абсолютно сухої ваги, окремому зважуванні
лушпиння та ядра, та математичному обрахунку
лушпинності за формулою
ПНД 15 Теоретичні основи селекції сортів, ліній і гібридів олійних культур, науково-методичні засади підвищення насіннєвої
продуктивності та технологій їх виробництва («Олійні культури»)
Підпрограма 1 Теоретичні основи гетерозисної селекції, нові гібриди соняшнику, науково-методичні засади насінництва
та технології його виробництва
3
15.01.00.04.Ф Визначити
2016-2020
Зразок соняшнику I4RHA274 поєднує ознаки чорне
Методичною
Рекомендовано для
параметри генетичного
145,00
забарвлення насіння, що обумовлено наявністю
комісією ІОК реєстрації у НЦГРРУ та
контролю насіння соняшнику,
панцирного шару оплодню (успадковується
НААН, протокол використання у наукових
0116U003083.
моногенно домінантно, ген P) і суцільною
№ 5 від
дослідженнях
пігментацією епідермісу (моногенно рецесивно, ген
08.07.2016 р.
Етап: Визначити параметри
Edg); лимонне забарвлення крайових квіток;
Вченою радою
насіння соняшнику в
стійкість до несправжньої борошнистої роси.
ІОК НААН,
колекційних зразках
AH70029Rf поєднує ознаки темно-коричневе
протокол № 11
забарвлення насіння, що обумовлено відсутністю
від 03.11.2016 р.
панцирного шару оплодню (успадковується
моногенно рецесивно, ген рр) і суцільною
пігментацією епідермісу (моногенно рецесивно, ген
Edg); медіальне галуження стебла; стійкість до
несправжньої борошнистої роси. SL2966 чорне з
сірими смугами забарвлення насіння, що зумовлено
накладанням смугастого епідермісу (успадковується
моногенно домінантно (ген Estr) по відношенню до
суцільної пігментації), коричневого забарвлення
гіподерми (моногенно рецесивно), панцирного шару
оплодню (моногенно домінантно, ген P); оранжеве
забарвлення крайових квіток; відсутність галуження
та антоціану стебла; джерело ознаки крупноплідності
з масою тисячі насінин 81,7 г

Підпрограма 2 Теоретичні основи селекції, нові сорти і гібриди олійних культур, науково-методичні засади
насінництва та технологій виробництва
4
15.02.02.02.Ф Визначити
2016-2020
Отримано гібриди F1 між колекційними та
Методичною
Рекомендовано для
ембріологічні та генетичні
497,80
селекційними зразками озимого ріпаку; між ними та
комісією ІОК використання в наукових
особливості створення
11 стерильними формами на базі трьох плазм. Кожен НААН, протокол
дослідженнях
материнських та батьківських
зразок вивчено за біохімічними показниками та
№ 4 від
компонентів гетерозисних
біометричними параметрами. Проведено близько 300 07.06.2016 р.
гібридів озимого ріпаку
схрещувань. Отримано насіння для закладки
Вченою радою
на основі ЦЧС,
розсадників беккроссів, самозапилених ліній та
ІОК НААН,
0116U003091.
розсаднику гібридних комбінацій покоління F1.
протокол № 10
Аналіз морфологічних показників 18 материнських від 02.11.2016 р.
Етап: Оцінка материнських
ліній гібридів озимого ріпаку селекції ІОК показав,
компонентів гетерозисних
що кількість пагонів 1 порядку коливалась від 8,2 до
гібридів озимого ріпаку за
13,6 шт., кількість стручків на центральній китиці
ознаками продуктивності та
становить у досліджених материнських ліній від
стійкості до дії абіотичних
29,8 шт. (B1/SV9) до 52,8 (T2/S301). Маса 1000
факторів
насінин у 10 ліній перевищувала 4,0 г. Вміст олії у
лінії A3/B305 становить 48 %, A7/S301 – 44,65 %. Ще
3 лінії мають вміст олії на рівні 43-44 %. Вміст
глюкозинолатів не перевищує 20 мкм/г. Ерукова
кислота в олії материнських ліній відсутня,
максимальний вміст олеїнової кислоти становить
74,15 % (лінія B2/B305).
В розсаднику конкурсного випробування зразки
досліджено за ознаками індивідуальної
продуктивності, морфологічними параметрами та
тривалістю вегетаційного періоду. За урожайністю
гібриди F1 селекції ІОК перевищили сорт Атлант у
середньому на 0,55 т/га. Середня урожайність
іноземних гібридів становила 2,66 т/га. Середня
урожайність гібридів ІОК становила 2,62 т/га. Гібрид
T7/FA9 x RRF характеризувався урожайністю
3,24 т/га, T5/B305 x RRF 3,05 т/га. Зимостійкість
становить 89-97 %.
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15.02.01.02.Ф Встановити
особливості успадкування
морфологічних та
господарсько-цінних ознак у
внутрішньовидових та
міжвидових схрещуваннях
льону олійного,
0116U003081.
Етап: Провести скринінг
зразків культурного льону та
диких видів з n=15 на
контрастність кількісних
ознак габітусу, коробочок,
насіння та періоду «сходицвітіння»

2016-2020
210,68

За результатами оцінки продуктивності та стійкості
до дії абіотичних факторів визначено перспективні
батьківські компоненти та тест-гібриди озимого
ріпаку. Перспективні батьківські компоненти та тестгібриди озимого ріпаку забезпечать рівень гетерозису
30 %, прибавку урожайності 3-5 ц/га у порівнянні з
районованими сортами, вміст олії 42-45 %, рівень
зимостійкості до 95 %
Отримано гібридне насіння F0 від міжвидового
Методичною
Рекомендовано для
схрещування культурного льону з дикими однорічними
комісією ІОК
використання у
видами з n=15 L. angustifolium, L. bienne, L. hispanicum, НААН, протокол подальшій селекційній
№ 4 від
роботі для створення
Вивчено характер успадкування гібридами різних
07.06.2016
р.
нових сортів льону
поколінь тривалості вегетаційного періоду.
Вченою
радою
олійного
Встановлено, що два незалежні локуси (гени) з
ІОК НААН,
адитивною дією детермінують рівень ознаки періоду
протокол
№ 10
«сходи-цвітіння». Отримано та ідентифіковано
від 02.11.2016 р.
білкові спектри диких однорічних видів Linum
angustifolium, Linum hispanicum і Linum bienne з
використанням методу електрофорезу. Визначено
варіабельний прояв білкових компонентів в спектрах
диких генотипів льону у IIа, IIIа, IV та V зонах та
встановлено відмінність спектрів культурного та
диких видів льону за кількістю та ступенем прояву
білкових компонентів. Вивчено біологічну активність
лектиноподібних білків генеративних органів гомо- та
гетеростильних видів роду Linum L. Встановлено що у
всіх частинах генеративних органів гетеростильних
видів льону в порівнянні з гомостильними виявлена
більш висока лектинова активність.
Виявлено істотну різниця за рівнем лектинової
активності між коротко- і довгостовбчиковими
квітками гетеростильних видів на користь останніх.
У колекційному розсаднику виділено 10 джерел
високої олійності (45,3-47,6%) та маси 1000 насінин

6 15.02.01.03.Ф Розробити нові
та вдосконалити існуючі
методи створення вихідного
матеріалу для селекції
сучасних сортів льону
олійного різних напрямів
використання,
0116U003080.
Етап: Вивчити за ГЦО
селекційні зразки льону,
провести добір кращих за
показниками продуктивності,
олійності, з різним вмістом
окремих жирних кислот та
тривалістю вегетаційного
періоду

2016-2020
331,\83

(8,2-10,1 г). Відібрано у розсадниках різних років
випробування 114 скоростиглих зразків (дозрівали
раніше сорту-стандарту Південна ніч на 5-10 діб) та
25 пізньостиглих (дозрівали на 5-7 діб пізніше сортустандарту) з відмітними маркерними ознаками
(блакитним, білим, синім, фіолетовим кольором
віночка). Олійність виділених зразків складала 45,551,4 %, що на 1,3-7,2 % вище контролю.
Маса 1000 насінин – 7,5-9,2 г, що на 0,7-2,3 г
вище контролю. За врожайністю перевищення сортуконтролю складало 0,4-2,8 ц/га
Проведено гібридизацію зразків з різним
Методичною
Рекомендовано для
вмістом жирних кислот, одержано насіння гібридів F1 комісією ІОК
використання у
за 10 комбінаціями схрещування. Встановлено, що НААН, протокол подальшій селекційній
ознака «низький вміст ліноленової кислоти-високий
№ 4 від
роботі зі створення
вміст ліноленової кислоти» детермінується двома
07.06.2016 р.
нових сортів льону
незалежними генами. Вивчено у колекційному
Вченою радою
олійного
розсаднику 101 зразок мутантного походження за
ІОК НААН,
цінними господарськими ознаками та вмістом
протокол № 10
окремих жирних кислот. З підвищеним вмістом
від 02.11.2016 р.
ліноленової кислоти в олії (51,5-62,9 %) було виділено
7 зразків, які можна використовувати як батьківські
форми при створенні сортів технічного напряму. Зі
зниженим вмістом ліноленової кислоти в олії (2,049,77%) виділено 13 зразків, які можна
використовувати в схрещуваннях при створенні
сортів харчового напряму. Для створення сортів
льону на медичні цілі виділено 82 зразки з вмістом
ліноленової кислоти у межах 9,77-48,57 %. Виділено у
розсадниках різних років випробування 60
селекційних зразків з відмітними маркерними
ознаками, зниженим вмістом ліноленової кислоти
(2,12-39,85 %), підвищеним вмістом комплексу
лінолевої та олеїнової кислот (більше 40%), 15 ліній з
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15.02.03.01.Ф Розробити
науково-технологічні основи
процесів очищення та
розділення насіннєвого
матеріалу олійних культур,
0116U003095.

2016-2020
293,59

підвищеним вмістом ліноленової кислоти на рівні
59,2-62,8 %, вмістом олії в насінні – 46-47,3%, що на
1,8-3,1% вище контролю з яких 25 зразків зі
скороченою тривалістю вегетаційного періоду
(дозрівали на 6-9 діб раніше сорту-стандарту). За
врожайністю перевищення сорту-контролю складало
0,7-2,1 ц/га
Раціональна технологічна лінія процесів очищення та Вченою радою
розділення насіннєвого матеріалу олійних культур,
ІОК НААН,
яка включає в себе поетапне розділення компонентів протокол № 10
насіннєвих сумішей за їх фізико-механічними
від 02.11.2016 р.
властивостями. Зменшення енергетичних витрат на
25 %, а витрат праці на 20 %.
Фізико-математична модель впливу морфонологічних
показників насіння на їх фізико-механічні властивості

Рекомендовано для
використання в
подальших наукових
дослідженнях

Етап: Встановити
закономірності впливу
морфологічних показників
насіннєвого матеріалу
олійних культур на їх фізикомеханічні властивості
ПНД 22 Наукові основи виробництва, заготівлі та використання кормів для одержання конкурентоспроможної продукції тваринництва
(«Корми і кормовий білок»). Підпрограма 1 Розробити сучасні методи селекції кормових культур і сої, створити високопродуктивні
адаптивні сорти, удосконалити зональні системи ведення насінництва
8
22.01.04.05.Ф Розробка
2016-2020
Вивчено та виділено за господарсько цінними
Методичною
Рекомендовано для
ефективних методів створення
170,00
ознаками у селекційних розсадниках сої 152 лінії, які комісією ІОК
використання в
скоростиглих високоперевищують стандарт за урожайністю насіння на 0,1- НААН, протокол подальших наукових
продуктивних сортів сої стійких
7,2 ц/га; 286 з коротким до 90 діб вегетаційним
№ 4 від
дослідженнях
до комплексу біотичних та
періодом та 58 стійких до комплексу біотичних та
07.06.2016 р.
абіотичних факторів,
абіотичних факторів. Проведено індивідуальний добір Вченою радою
0116U003082.
у гібридних популяціях 2-6 поколінь і виділено понад
ІОК НААН,
353 рослин скоростиглого типу з тривалістю
протокол № 11
Етап: Вивчити за господарсько
вегетаційного періоду до 90 діб та стійких до
від 03.11.2016 р.
цінними ознаками селекційні
несприятливих умов навколишнього середовища.
зразки сої за показниками
Ведеться оцінка селекційного вихідного матеріалу за

скоростиглості, продуктивності
біохімічним показникам (вміст білку, жиру та
та стійкості до несприятливих
жирнокислотний склад)
умов
ПНД 14 Розробити агроекологічний комплекс підвищення продуктивності зернових культур на основі новітніх досягнень у селекції та
ресурсноадаптивних моделей технологій для різних сільськогосподарських зон
(«Технології вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго»).
Підпрограма 3 Технології вирощування зернових культур в зоні Степу
9
14.03.00.04.Ф Розробити
2016-2020
Встановлено реакцію сортів пшениці озимої
Методичною
Рекомендовані для
теоретичні основи формування
170,00
Антонівка і Гурт на формування врожайності
комісією ІОК
подальшого
продуктивності і якості зерна
залежно від попередників, строків сівби та норм
НААН, протокол використання в наукових
сортами озимих зернових
мінерального живлення в умовах півдня України.
№ 4 від
дослідженнях
культур в зоні південного Степу
Продуктивність сорту Гурт при сівбі по попереднику
07.06.2016 р.
України,
гірчиця, строк сівби 5 жовтня на фоні мінерального Вченою радою
0116U003079.
живлення N40Р40К40 з внесенням амміачної селітри по
ІОК НААН,
МТГ нормою N30 збільшилась на 1,02 т/га(29,3 %).
протокол № 11
Етап: Вивчити сортову реакцію
Очікуваний економічний ефект – приріст врожаю на від 03.11.2016 р.
озимих зернових культур на
4-5 ц/га, зниження собівартості на 5-7 %
формування врожайності
залежно від агротехнологічних
прийомів вирощування в умовах
півдня України
ПНД 21 Адаптація виноградарства і виноробства України до змін клімату та вимог збереження ресурсів і стану
навколишнього середовища в умовах посилення світових інтеграційних процесів
(«Виноградарство і виноробство»)
10
21.00.01.02.Ф Встановити
2016-2020
Вивчено морозостійкість (найбільший відсоток
Вченою радою
Рекомендовано для
адаптаційний потенціал сортів
198,00 неушкоджених морозами бруньок) сортів винограду
ІОК НААН, використання у наукових
винограду вітчизняної та
в агрокліматичних умовах південного Степу
протокол № 10
дослідженнях
зарубіжної селекції в умовах
України для столових сортів: Аркадія (К) – 60 %,
від 02.11.2016 р.
південного Степу України,
Кардишах – 55 %, Августин (К) – 65 %, Ланжерон –
0116U003084.
60 %, Оригінал (К) – 58 %, Комета – 53 %, Юпітер –
53 %; для технічних сортів: Мускат одеський –
Етап: Визначити зимостійкість
61 %, Агат Таїровський – 66 %, Загрей – 66 %,
сортів винограду вітчизняної та
Ярило – 62 %
зарубіжної селекції

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
здійснювались згідно з Договором № 19 від 12.02.2016 р. на виконання наукових досліджень за завданнями ПНД НААН
ПНД 23 Генетичні засади якісних та кількісних господарсько-цінних ознак, розробка сучасних біотехнологій створення та оцінки вихідного
матеріалу і підвищення ефективності методів поліпшення генотипів рослин («Біотехнологія і генетика в рослинництві»)
11 23.00.01.10.П Ідентифікація та 2016-2018
База даних кількісних та якісних показників
Методичною
Рекомендовано для
оптимізація колекції ліній
10,00
колекційних ліній соняшнику, що включає дані за 33 комісією ІОК використання у наукових
соняшнику за допомогою
морфологічними ознаками та польовою стійкістю до НААН, протокол
дослідженнях
технології маркерів ДНК,
основних хвороб. Параметри коливаються: маса
№ 5 від
0116U003086.
тисячі насінин 27-78 г, висота рослин 59-165 см,
08.07.2016 р.
діаметр кошику 12-32 см, довжина листка 13-28 см, Вченою радою
Етап: Визначення кількісних
ширина листка 13-25 см, довжина черешка 7-20 см,
ІОК НААН,
та якісних показників
кількість листків 9-23 шт., кількість бічних кошиків протокол № 11
колекційних ліній соняшнику
0-20 шт, вміст олії у насінні 28-52 %, лушпинність від 03.11.2016 р.
19-38 %, довжина насінин 0,7-1,5см, ширина
0,3-0,5 см, товщина 0,2-0,5см, вміст олеїнової кислоти
в олії 15-9 2%. У ліній соняшнику встановлено
генетичний контроль за моногенним типом за 11
генами морфологічних ознак: lb, dw, y, tu2, ly, l, shc,
Dw, о, Fr, vs
ПНД 15 Теоретичні основи селекції сортів, ліній і гібридів олійних культур, науково-методичні засади підвищення насіннєвої
продуктивності та технологій їх виробництва («Олійні культури»)
Підпрограма 1 Теоретичні основи гетерозисної селекції, нові гібриди соняшнику, науково-методичні засади насінництва
та технології його виробництва
12
15.01.00.09.П Створити
2016-2018
Відібрано 343 зразки селекційного матеріалу на
Методичною
Рекомендовано для
вихідний матеріал на
110,00
альтернативній цитоплазмі для створення беккросних комісією ІОК використання у наукових
альтернативній цитоплазмі та
пар (ВС) та ліній відновників фертильності пилку НААН, протокол
дослідженнях.
на його основі гібриди
(Rf): H.agrophyllus – 53, H.rigidus lenticularis – 51,
№ 5 від
соняшнику,
H.praecox – 34, H.giganteus – 46, H. debilis – 43,
08.07.2016 р.
0116U003094.
H.annuus texanus – 26, H.petiolaris fallax – 36,
Вченою радою
H.petiolaris – 54. Відібрано зразки мають високу ЗК та ІОК НААН,
Етап: Аналіз вихідного
СК здатність, визначено морфологічні та адаптивні протокол № 12
селекційного матеріалу на
ознаки: фенофази: «сходи-цвітіння» 45-61, «сходи- від 07.11.2016 р.
різних типах ЦЧС за
фіз.стиглість» 98-110 діб, висота рослин 110-186 см,
морфологічними та
діаметр кошика гіллястих форм 8-15 см,

адаптивними ознаками, з
високим вмістом олії в
насінні. Випробування нового
матеріалу в розсадниках:
тест-гібридів, попередньому
та екологічному

однокошикових 17-41 см. Вміст жиру у насінні 48,153,0 %, лушпинність 17-32 %. Створено нові прості
відновлені (248), прості невідновлені (52)
експериментальні гібриди соняшнику з підвищеною
(понад 3,0 т/га) продуктивністю. За комплексом
цінних господарських ознак відібрано з розсадників:
тест-гібридів – 58, попереднього – 31, конкурсного –
23, екологічного – 11 зразків.
Створено: простий міжлінійний гібриди соняшнику Вченою радою
Рекомендовано для
Сонцедар, відноситься до другої групи стиглості
ІОК НААН
апробації та
(ранньостигла), висота рослин 160- 85 см, кошик
протокол № 9 використання у наукових
діаметром 17-25 см, має 5 тип нахилу. урожайність від 27.09.2016 р.
дослідженнях
3,3-3,8 т/га, що перевищує стандарт на 0,3-0,5 т/га,
має високу стійкість проти вилягання рослин,
осипання насіння при перестої, посухостійкий;
простий міжлінійний гібрид соняшнику Божедар,
відноситься до четвертої групи стиглості
(середньостигла), висота рослин 160-180 см, кошик
діаметром 20-25 см, має 5 тип нахилу, урожайність
4,0-4,3 т/га, що перевищує стандарт на 0,5-0,6 т/га.
олійність 50-51 % (перевищує стандарт 2-3 %) Має
високу посухо та жаростійкість;
батьківський компонентЗЛ86А (фертильний аналог
ЗЛ86Б) створений шляхом хімічного мутагенезу на
основі фертильної лінії ЗЛ169Б, має відмінну
морфологічну ознаку – хлорофільну недостатність в
точці росту, яка проявляється до фази фізіологічної
стиглості, тривалість фази «сходи-цвітіння» 55 діб,
олійність 51 %, висота рослин 120-150 см, діаметр
кошика 15-18 см, має високу СКЗ;
батьківський компонент ЗЛ100А (фертильний аналог
ЗЛ100Б) створений шляхом самозапилення з
наступним багаторазовим індивідуальним добором на
штучному інфікованому фоні з гібриду Мегасан. Має
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15.01.00.11.П Розробити
агротехнічні заходи
підвищення продуктивності
соняшнику за рахунок
оптимізації системи
обробітку ґрунту,
мінерального живлення у
поєднанні з
мікробіологічними
препаратами в посушливих
умовах Степу України,
0116U003076.
Етап: Встановити особливості
росту і розвитку соняшнику в
залежності від систем
основного обробітку ґрунту за
різних фонів живлення

2016-2018
65,00

високу ЗК та СК здатність, тривалість фази «сходицвітіння» 60 діб, кошик тонкий діаметром 25-28 см,
висота рослин 130-160 см, вміст олії у насінні
50-51 %, вихід кондиційного насіння до 80 %, стійка
проти гнилей, вовчку, амбарної молі
Встановлено вплив додаткового мінерального та Методичною
Рекомендовано для
мікробіологічного живлення за різних систем
комісією ІОК використання у наукових
основного обробітку ґрунту на біометричні показники НААН, протокол
дослідженнях
та елементи продуктивності соняшнику;
№ 5 від
показники площі листкової поверхні рослин
08.07.2016 р.
соняшнику гібриду Ратник на одному гектарі
Вченою радою
більшими були за класичної системи основного
ІОК НААН,
обробітку ґрунту – 22,0-27,9 тис. м2, за безвідвальної протокол № 11
системи основного обробітку ґрунту вони знизились від 03.11.2016 р.
до 20,8-25,7 тис. м2 а за мінімальної системи
основного обробітку ґрунту до 20,3-25,2 тис. м2;
кількість насінин (1166-1429 шт.) та вага насіння
(63,3-81,9 г) з одного кошику більшими були за
класичної системи обробітку ґрунту по відношенню
до інших. За трьох систем основного обробітку ґрунту
показники кількості насінин та ваги насіння з одного
кошику більшими були за внесення добрив в дозі
N60Р60К60. Застосування стимуляторів росту сприяло
збільшенню цих показників за всіх варіантів досліду;
діаметр кошику соняшнику збільшувався під впливом
застосування добрив та стимуляторів росту і становив
за класичної системи обробітку ґрунту 19,3-21,0 см; за
безвідвальної – 18,9-20,5 см та за мінімальної – 18,720,3 см; найбільшу масу 1000 насінин рослини
соняшнику сформували за класичної системи
обробітку ґрунту. Показники її в залежності від
варіанту застосування препаратів становили: на
контролі (без добрив) 54,3-55,1 г; за внесення добрив
в дозі N40 55,9-56,3 г; за внесення добрив в дозі N40P60

56,4-56,7 г та за внесення добрив в дозі N60P60К60 57,157,3 г; найбільша врожайність соняшнику гібриду
Ратник – 3,71 т/га отримана при вирощуванні за
класичної системи основного обробітку ґрунту,
внесенні добрив в дозі N60P90К60 під передпосівну
культивацію та обробки посівів у фазу 6-8 пар
справжніх листків сумішшю препаратів Ростконцентр.т та Хелатин олійні; - найбільший приріст
врожайності від застосування мінеральних добрив
отриманий при внесенні добрив в дозі N60P90К60 за
усіх систем основного обробітку ґрунту і знаходиться
в межах: за класичної – 0,49-0,64 т/га; за безвідвальної
– 0,37-0,51 т/га; за мінімальної – 0,39-0,51 т/га;
- обробка посівів соняшнику стимуляторами росту за
всіх варіантів їх застосування призвела до збільшення
врожайності. Найбільш ефективним за
рівних інших умов вирощування виявилось
застосування суміші препаратів Рост-концентрат +
Хелатин олійні;
найбільший прибуток – 3491,68 грн./га від
застосування мінеральних добрив та стимуляторів
росту отриманий за класичної системи основного
обробітку грунту з внесенням N40 та обробкою посівів
Рост-концентрат + Хелатин олійні
Підпрограма 2 Теоретичні основи селекції, нові сорти і гібриди олійних культур, науково-методичні засади
насінництва та технологій виробництва
14
15.02.01.06.П Розробити
2016-2018
Установлено оптимальні параметри
Методичною
Рекомендовані для
способи оцінки селекційного
110,00
(температура, експозиція) дії стрес факторів на
комісією ІОК використання у наукових
матеріалу гірчиці за ознаками
насіння гірчиці: для гірчиці сизої t +42°C, експозиція НААН, протокол
дослідженнях
жаро- та зимостійкості,
90 хв., для гірчиці білої t +45°C, експозиція 30 хв.
№ 4 від
0116U003078.
При дії високих температур на зародкові
07.06.2016 р.
корінці установлено оптимальні параметри: для
Вченою радою
Етап: Визначити вплив
гірчиці сизої та білої +38°C, експозиція 30 хв.
ІОК НААН,
високих температур на
Установлено критичні температури +45°C та +48°C протокол № 10

проростання насіння та пилку
при створенні жаростійких
зразків гірчиці. Провести
добір зразків гірчиці за
комплексом ГЦО
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15.02.02.10.П Розробити
методику створення сортів
ріпаку озимого з високим
рівнем екологічної
пластичності,
0116U003089.
Етап: Визначити оптимальні
параметри впливу

2016-2018
10,31

для життєздатності зародкового корінця гірчиці за від 02.11.2016 р.
заданих експозицій. При дослідженні впливу високих
температур на життєздатність пилку рослин гірчиці
установлено, що при її збільшенні до +35, 40°C
(контроль +29°C ) кількість насіння, що зав’язалося
зменшувалось. Установлено, що при дії стресфакторів на насіння гірчиці, проростки та пилок
жаростійкими є зразки гірчиці сизої.
Виділено у розсадниках різних років вивчення
25 селекційних зразків гірчиці ярої за комплексом
ГЦО: урожайність 17-20,9 ц/га, вміст олії 40-49,68 %,
вміст алілгірчичної олії до 1,08 %, безерукові (0-2 %)
та з низьким вмістом ерукової кислоти (до 5 %), з
відмінними морфологічними ознаками –
забарвленням квітки, рослин, наявність та відсутність
воскового нальоту та опушення, ТВП 100-106 діб.
Виділено 11 зразків гірчиці озимої з підвищеною
зимостійкістю 89-97 %, урожайністю 21-24 ц/га, з
вмістом олії 40-46 %, вмістом алілгірчичної олії до
1,02 %. Проведено добір понад 3000 рослин та оцінка
на однорідність та відмінність, відібрані елітні
рослини для досліджень. Проведений аналіз 450
зразків колекційного розсадника різного походження,
виділено генетичні джерела господарсько цінних
ознак гірчиці, що залучені до гібридизації
Визначено оптимальні температура та експозиція
Методичною
Рекомендовано для
впливу високих та низьких температур на пилок
комісією ІОК використання у наукових
озимого ріпаку для диференціації зразків за ознаками НААН, протокол
дослідженнях
жаро- та холодостійкості. Розроблено «Спосіб оцінки
№ 4 від
стійкості озимого ріпаку до дії високих та низьких
07.06.2016 р.
температур»: для визначення стійкості до підвищених Вченою радою
температур запропонований температурний режим
ІОК НААН,
36±1° С упродовж 15-20 хвилин, з метою оцінки
протокол № 10
холодостійкості зразків на рівні мікрогаметофіту від 02.11.2016 р.

екстремальних температур на
генетичний матеріал озимого
ріпаку для оцінки стійкості
зразків до дії абіотичних
факторів

16

15.02.01.07.ПШ Вивчення
генетичного різноманіття
рижію ярого за ознаками
продуктивності та якості олії.
Вивчення генетичного
різноманіття рижію ярого за
ознаками продуктивності та
якості олії,
0116U003090

2016
5,00
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15.02.04.02.П Розробити
агротехнічні заходи
підвищення продуктивності
дрібнонасіннєвих олійних
культур за рахунок
оптимізації системи
обробітку ґрунту,
мінерального живлення у
поєднанні з
мікробіологічними

2016-2018
71,99

запропоновані температурні режими 3±1 та 2±1° С
упродовж доби. Отримано гібриди F0 озимого ріпаку
по 53 комбінаціях для подальшого добору
перспективних ліній. Для подальшого вивчення
виділено 13 кращих зразків у селекційному розсаднику
першого року вивчення та 4 зразки у розсаднику
конкурсного сортовипробування. Урожайність їх
становить 2,83-3,33 т/га, що значно перевищує
урожайність стандарту. Вміст олії у деяких зразків
складає 44-47 %, вміст глюкозинолатів
не перевищує 11,2 мкм/г
База даних зразків ярого рижію з показниками
Методичною
Рекомендовано для
продуктивності та біохімічними характеристиками. У комісією ІОК використання в наукових
середньому висота рослин становить 73,1 см
НААН, протокол дослідженнях установ
(коливання від 37,0 до 89,5 см). Кількість гілок
№ 4 від
НААН за напрямом
першого порядку змінювалась від 6,0 до 35,0 шт. (у
07.06.2016 р.
покращення якості
середньому 16,8 шт.). Середня кількість стручків на Вченою радою
продукції
центральній гілці сягала 36,3 шт. Кількість насінин у
ІОК НААН,
стручку коливалась від 6 до 19 шт. (у середньому
протокол № 10
13,4 шт.). Максимальний вміст олії у 2016 р. становив від 02.11.2016 р.
37,5 %. Середній вміст ліноленової кислоти становить
36,3 %, лінолевої 19,9 %, ейкозенової 16,4 %, олеїнової
16,3 %, пальмітинової 6,1 %, ерукової 2,2 %,
стеаринової 2,1 %, арахінової 0,64 %
Встановлено вплив додаткового мінерального та
Методичною
Рекомендовано для
мікробіологічного живлення за різних систем
комісією ІОК використання у наукових
основного обробітку ґрунту на ріст, розвиток,
НААН, протокол
дослідженнях
водоспоживання та продуктивність льону олійного:
№ 4 від
найбільша 1,86 т/га врожайність льону олійного сорту 07.06.2016 р.
Водограй отримана при вирощуванні за класичної
Вченою радою
системи основного обробітку ґрунту, внесенні добрив
ІОК НААН,
в дозі N60P90 під передпосівну культивацію та обробки протокол № 11
посівів у фазу «ялинки» сумішю препаратів Роствід 03.11.2016 р.
концентрат та Хелатин олійні; найбільш ефективно

препаратами в посушливих
умовах Степу України,
0116U003077.
Етап: Встановити особливості
росту і розвитку льону
олійного та ріпаку озимого в
залежності від систем
основного обробітку ґрунту за
різних фонів живлення.
Встановити особливості росту
і розвитку гірчиці ярої в
залежності від площі
живлення, застосування
мінеральних добрив та
стимуляторів росту

волога використовувалась рослинами за класичної
системи основного обробітку ґрунту при внесенні
мінеральних добрив в дозі N60P90 за обробки посівів
сумішшю препаратів Рост-концентрат та Хелатин
олійні, коефіцієнт водоспоживання склав 1518 м3/т;
Встановлено вплив додаткового мінерального та
мікробіологічного живлення, способів сівби та норм
висіву на ріст, розвиток, водоспоживання та
продуктивність гірчиці ярої: найбільша врожайність,
як у сорту Пріма (1,61-1,78 т/га), так і у сорту
Запоріжанка (1,51-1,68 т/га) сформована за внесення
мінеральних добрив в дозі N100P120. Приріст
врожайності склав відповідно 0,38-0,48 т/га та 0,400,45 т/га; оптимальною нормою висіву для сорту
Пріма, отримана найбільша врожайність 1,78 т/га
виявилась 2,0 млн. сх. нас./га, а для сорту Запоріжанка
з врожайністю 1,66 і 1,68 т/га – 2,0 і 2,5 млн. сх.
нас./га; найменший коефіцієнт водоспоживання
рослинами, 1488 м3/т для сорту Пріма та 1555 м3/т;
для сорту Запоріжанка отримано за внесення добрив в
дозі N100P120 з нормою висіву 2,0 млн. шт./га для сорту
Пріма та з нормою висіву 2,5 млн. шт./га для сорту
Запоріжанка; найбільша врожайність 1,48 т/га та 1,40
т/га сформована за рядкового способу сівби з
оприскуванням посівів ROST- концентратом; приріст
врожайності від застосування стимуляторів росту: за
рядкового способу сівби 0,09-0,19 т/га, за
широкорядного 0,06-0,14 т/га та 0,04-0,16 т/га за
рядкового способу сівби, 0,07-0,15 т/га за
широкорядного способу сівби; найбільш ефективно
волога використовувалась за рядкового способу сівби
з обробкою посівів ROST-концентратом. Коефіцієнт
водоспоживання при цьому склав 1766 м3/т для сорту
Пріма та 1851 м3/т для сорту Запоріжанка
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15.02.03.02.П Розробити
сепаратор насіннєвого
матеріалу олійних культу,
0116U003093.

2016-2018
30,00

Алгоритм ідентифікації насіння, що забезпечує
Вченою радою
нейромережеве розпізнавання кольору і форми
ІОК НААН,
насінини. Конструктивно-технологічна схема
протокол № 10
фотоелектронного сепаратора, робочим органом якого від 02.11.2016 р.
є пнемоежектор. Сепаратор елітного насіння олійних
культур не має вітчизняних аналогів, а в порівнянні із
зарубіжними дозволяє виконувати технологічний
процес сепарації з більш високою (на 15-25 %)
продуктивністю

Рекомендовано для
використання в
подальших наукових
дослідженнях

Етап: Розробити спосіб та
алгоритм ідентифікації
насіннєвого матеріалу
олійних культур за їх
морфологічними показниками
та обґрунтувати
конструктивно-технологічну
схему сепаратора
ПНД 12 Наукові основи сучасних технологій прогнозу і управління фітосанітарним станом агроценозів («Захист рослин»)
Підпрограма 1 Закономірності формування фітопатогенного комплексу та теоретичні аспекти створення
стійких сортів проти хвороб («Фітопатологія»)
19
12.01.00.12.П Розробити
2016-2018
Створено колекцію соняшнику з 52 зразків.
Методичною
Рекомендовані для
спосіб створення ефективних
85,00
Відібрано сортозразки: 1(ЗЛ0089В), 14(ЗЛ344В),
комісією ІОК апробації та подальшого
методів добору ліній
43(ЗЛ201В), 49(СМГ2В), 48(ЗЛ42Б), 46(ЗЛ169Б), які НААН, протокол використання в наукових
соняшнику та сої з високим
показали комплексну стійкість до несправжньої
№ 5 від
дослідженнях
рівнем стійкості до комплексу
борошнистої роси, сухої гнилі та вовчку. Встановлено 08.07.2016 р.
основних хвороб,
расовий склад місцевої популяції (Південний Степ
Вченою радою
0116U003087.
України) вовчка: раса G (як найбільш агресивна)
ІОК НААН,
складає у відсотковому відношенню 45 %, раса Д –
протокол № 11
Етап: Формування колекції
10 %, раса А+Б+Е – 45 %. Виділені найбільш агресивні від 03.11.2016 р.
селекційного матеріалу
ізоляти популяцій (Донецький, Приазовський),
соняшника за ознакою
встановлено расовий склад місцевої популяції
стійкості до вовчку,
(Південний Степ України) несправжньої борошнистої
несправжньої борошнистої
роси: раса 4(730), займала в популяції 50 % та раса
роси та сухої гнилі
8(710), займала в площині популяції 35 %, менш
вірулентними були раси 10(703), 2(300) та 5(770),
модернізовано штучний інфекційний фон для оцінки
стійкості олійних культур до комплексу основних
хвороб

Підпрограма 5 Наукові основи екологічно безпечного захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів
(«Інтегрований захист рослин»)
20
12.05.00.10.П Розробити
2016-2018
Створено колекцію із 17 сортозразків соняшнику, які Методичною
Рекомендовані для
регламент регулювання
45,00
мають відносно високу понад 50 % комплесну
комісією ІОК апробації та подальшого
чисельності шкідливих
стійкість до несправжньої борошнистої роси
НААН, протокол використання в наукових
об’єктів при вирощуванні
(Plasmopara hailsanti), сухої гнилі (Rhyzopus nigricans
№ 5 від
дослідженнях
олійних культур,
Ehrend), та імунні до вовчку (Orobanche) і мають
08.07.2016 р.
0116U003087.
стійкість до препаратів імідазолінонової групи,
Вченою радою
створено колекцію сортозразків сої в кількості 15 шт.,
ІОК НААН,
Етап: Оцінка та добір
яка показала відносно високу 51-75 % комплексну
протокол № 11
селекційного матеріалу
стійкість до антракнозу (Colletotrichum dematium
від 03.11.2016 р.
соняшнику та сої за ознакою
(Pers. et Fr.)) та білої гнилі (Sclerotinia sclerotiorum
стійкості до комплексу
(Lib.))
грибних патогенів та
соняшнику за ознакою
стійкості до гербіцидів
імідазолінонової групи
ПНД 40 Теоретико-методологічне забезпечення економічного розвитку аграрного сектору економіки
та сільських територій («Аграрна економіка»).
Підпрограма 3 Теоретико-методологічні засади ціноутворення, розвиток ринків аграрної продукції, матеріально-тех. ресурсів та інновацій
21 40.03.00.07.П Обґрунтування 2016-2018
Встановлено, що виробництво основних олійних
Вченою радою
Рекомендовано для
науково-методичних засад
30,37
культур в Україні за 2013-2015 рр. зросло на 4 % (з
ІОК НААН,
використання аграрним
формування та розвитку
16,2 до 16,8 млн. т) на тлі розширення посівної площі протокол № 11
формуванням різної
ринку олійних культур,
на 7 % (з 7,4 до 7,9 млн. га). Найбільшими темпами від 03.11.2016 р.
форми власності та
0116U003153.
зростають виробничі показники сої, виробництво
науковим установам
соняшнику характеризується як стабільне із
Етап: Аналіз сучасних
незначним зростанням, виробництво ріпаку щороку
тенденцій на ринку олійних
скорочується. Позитивна динаміка забезпечена
культур
зростанням площ посіву під соєю на 58 % (з 1,3 до
2,1 млн. га) та соняшником на 1,5 % (з 5 до 5,2 млн.
га), та збільшенням рівня урожайності ріпаку з 23,6
ц/га до 25,9 ц/га. Пропозиція на ринку основних
олійних культур формується за рахунок складових:
валовий збір, перехідні запаси, імпорт. Доля валового

збору в структурі пропозиції олійних культур у
порівнянні з іншими складовими є найвищою. Так, по
соняшнику вона дорівнює 98 %, по сої – 99 %, по
ріпаку – 96 %. Основні напрями споживання олійних
культур: переробка на олію та експорт. У 2015 р.
обсяги переробки соняшнику на олію сягали 97 %, сої
30 %, ріпаку 20,3 %. Частка експорту найбільша по
ріпаку 78 %, по сої 57,9 %, по соняшнику 0,4 %.
Спостерігається зростання цінових позицій на олійні
культури. Найдорожчою три роки поспіль є соя (від
3650-9600 грн/т), другу позицію займає соняшник (від
2900-5000 грн/т у 2013 р. до 7100-9650 грн/т у 2015
р.), третю – ріпак (від 3200-4400 грн/т у 2013 р. до
6100-7500 грн/т у 2015 р.). Аналіз експортних та
світових цін на олійні культури показав їх зниження у
зв’язку із девальвацією гривні. Найбільше ціна впала
на соняшник: на 45 $/т (min) – 250 $/т (max), ріпак
став дешевше на 70 $/т (min) та 195 (max) $/т,
зниження ціни сої дорівнювало в середньому 130 $/т.
SWOT-аналіз виробництва олійних культур надав
можливість оцінити його реальний стан. Встановлено,
що сильними сторонами є: забезпеченість
переробними потужностями, стабільний попит на
продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках,
унікальні природно-кліматичні умови для
вирощування олійних культур; слабкі сторони :
низький рівень впровадження сучасних
агротехнологій та недотримання технологічних
процесів, монополізація вітчизняного оліє-жирового
переробного комплексу, недотримання сівозмін,
відсутність науково-обґрунтованої політики
ціноутворення на ринку олійних культур, диспаритет
цін між олійною продукцією та товарами і послугами
суміжних галузей. Основні можливості: формування

ефективної державної політики на основі
комплексних програм розвитку оліє жирової галузі
(на прикладі Казахстану); державне регулювання і
підтримка виробництва вітчизняного насіннєвого
матеріалу олійних культур
ПНД 44 Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах
міжнародної інтеграції («Інноваційний розвиток»)
22
44.00.03.16.П Розробити
2016-2020
Банк закінчених наукових розробок (199 – сорти,
Вченою радою
Рекомендовано для
науково-організаційні
140,00
винаходи та корисні моделі) та пакет інноваційних
ІОК НААН,
освоєння виробництвом,
підходи та ринковорозробок, що рекомендується для освоєння в умовах протокол № 10
агроформуваннями
орієнтований інструментарій
регіону. Використання інновацій дозволить
від 02.11.2016 р. різних форм власності
випробовування, експерипокращити економічний стан виробників
Запорізької області, для
ментального виробництва та
сільськогосподарської продукції за рахунок
використання в
консалтингового супроводу
підвищення врожайності на 5-10 ц/га, зниження
подальших наукових
трансферу інноваційних
екологічного навантаження на оточуюче середовище,
дослідженнях
технологій і продукції в
зменшення енергозатрат на 30 %, збільшення
агропромисловому комплексі
рентабельності виробництва
Запорізької області,
0116U003096.
Етап: Розробити науковометодичні підходи та
ринково-орієнтований
інструментарій створення
науково-технічних розробок
(селекційні розробки,
елементи технологій), їх
випробування та доведення
до рівня інновацій

ЗВЕДЕНІ ДАНІ
про результати апробації у 2016 році результатів науково-дослідних робіт, що завершені у 2014-2016 рр.
Інституту олійних культур НААН
Результати апробації науковоРекомендації щодо
технічної продукції
подальшого використання
(задокументовані: переваги
Стисла техніко-економічна
(повернути розробнику на
№
над аналогами, економічна
характеристика науководоопрацювання,
з/п
ефективність, економія
технічної продукції
рекомендовано до
ресурсів тощо ), вказати місце
впровадження, призупинити
(підприємство, об’єкт, тощо)
виконання НДР тощо )
апробації
1
2
3
4
5
6
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПНД 12 Теоретичні основи селекції сортів і гібридів олійних культур, науково-методичні засади насінництва та технологій їх
виробництва («Олійні культури»).
Підпрограма 1 Теоретичні основи селекції, нові гібриди соняшнику та науково-методичні засади його насінництва
12.01.00.01.Ф Удосконалити методи селекції соняшнику шляхом використання сучасних технологій створення та оцінки ліній, визначити
мінливість та успадкування систем, які забезпечують фенотипічні прояви ознак, та створити нові високоврожайні гібриди соняшнику
1
Гібрид соняшнику
2014 р.
Трилінійний, екологічно
Має переваги над стандартом за
Рекомендовано
Шанс.
Протокол
пластичний, адаптивний,
врожайністю на 2,0 ц/га, за
продовжити апробацію
0111U006006
засідання вченої
стійкий проти основних
олійністю на 1,5-2,0 %, на 5 діб
ради ІОК НААН
фітопатогенів та вовчку,
скорочена фаза вегетації
№ 11 від
вміст олії у насінні 50-51 %, «цвітіння-фізіологічна стиглість»,
03.11.2014 р.
не осипається при перестої,
екологічно пластичний.
Заявка
технологічний, формує
Апробацію проведено в ІОК
№ 15039008
стабільно високі врожаї,
НААН та Українським Інститутом
від 02.02.2015 р.
висота рослин 160-180 см
експертизи сортів рослин
2
Гібрид соняшнику
2014 р.
Трилінійний, технологічний,
За врожайністю перевищує
Рекомендовано
Серпанок.
Протокол
стійкий до посухи, має
стандарт на 3,0 ц/га, має високий
продовжити апробацію
0111U006006
засідання вченої високу стійкість проти НБР,
технологічний потенціал за
ради ІОК НААН фомопсису, гнилі та вовчка,
збором олії (35 %), що дає
№ 11 від
урожайність 3,2-3,3 т/га,
прибавку виходу олії з одиниці
Назва науковотехнічної продукції
(НТП).
№ державної
реєстрації НДР
в УкрІНТЕІ

Рік завершення
НДР,
№ і дата
документа
про поставлення
НТ продукції
на апробацію

3

Соняшник –
батьківський
компонент.
ЗЛ60АЗЛ46Б.
0111U006006

4

Соняшник –
батьківський
компонент ЗЛ60А.
0111U006006

5

Соняшник –
батьківський
компонент ЗЛ60Б.
0111U006006

03.11.2014 р.
Заявка
№ 15039009
від 02.02.2015 р.
2014 р.
Протокол
засідання вченої
ради ІОК НААН
№ 11 від
03.11.2014 р.
Заявка
№ 15039008
від 02.02.2015 р.
2014 р.
Протокол
засідання вченої
ради ІОК НААН
№ 11 від
03.11.2014 р.
Заявка
№ 15039005
від 02.02.2015 р.
2014 р.
Протокол
засідання вченої
ради ІОК НААН
№ 11 від
03.11.2014 р.
Заявка
№ 15039007
від 02.02.2015 р.

олійність насіння 49-50 %,
лушпинність 21-22 %,
діаметр кошика 22-25 см
Материнська форма гібриду
Шанс, має високу
комбінаційну здатність,
стійкість проти комплексу
хвороб, вовчку. Олійність 4950 %, маса тисячі насінин
70 г, вихід кондиційного
насіння 70 %
Материнський компонент
простого невідновленого
гібриду має високу загальну
комбінаційну здатність.
Олійність 51 %, лушпинність
20-21 % Вихід кондиційного
насіння до 80 %, стійка
проти іржі, фомозу, гнилі,
вовчку, толерантна проти
НБР
Фертильний аналог лінії
ЗЛ60А, має 100 %
закріплюючу здатність,
олійність 51 %, лушпинність
20-21 %, стійка проти іржі,
фомозу, гнилі, вовчку,
толерантна проти НБР

площі на 150-200 кг/га.
Апробацію проведено в ІОК
НААН та Українським Інститутом
експертизи сортів рослин
Урожайність на рівні простих
відновлених гібридів (18,021,0 ц/га), за олійністю перевищує
стандарт на 2 %, стійка проти
комплексу основних хвороб.
Апробацію проведено в ІОК
НААН та Українським Інститутом
експертизи сортів рослин

Рекомендовано
продовжити апробацію

Має високу комбінаційну
здатність, вихід кондиційного
насіння (до 75 %). урожайність
12,0-15,0 ц/га,
висота рослин 1,50-160 см, нахил
кошика 5 типу.
Апробацію проведено в ІОК
НААН та Українським Інститутом
експертизи сортів рослин

Рекомендовано
продовжити апробацію

Має високу комбінаційну
здатність, на рівні аналогу
лінії ЗЛ60А. Урожайність 12,015,0 ц/га, висота рослин 1,50160 см, нахил кошика 5 типу.
Апробацію проведено в ІОК
НААН та Українським Інститутом
експертизи сортів рослин

Рекомендовано
продовжити апробацію

Підпрограма 2 Теоретичні основи селекції, нові сорти і гібриди олійних культур та науково-методичні засади їх насінництва
12.02.00.02 Ф Розробити нові та адаптувати існуючі методи створення скоростиглих зразків льону олійного для прискореної селекції сортів зі
зменшеною тривалістю вегетаційного періоду
6
Сорт льону олійного
2014 р.
Середньостиглий, тривалість
Перевищує сорт-стандарт.
Рекомендовано для
Вогні Дніпрогесу.
Протокол
вегетаційного періоду 88 діб,
Південна ніч за врожайністю на
впровадження у
0111U006014
засідання вченої
маркерна ознака –
0,5 т/га, за олійністю – на 3,3 %, за
господарствах України
ради ІОК НААН
хлорофільна недостатність
вмістом ліноленової кислоти на
різних форм власності та
№ 11 від
рослини від початку вегетації
6,7 %.
наукових дослідженнях
03.11.2014 р.
до дозрівання, роздільноАпробацію проведено в ІОК
Заява про
відкрита форма квітки,
НААН та Українським Інститутом
визнання прав на
урожайність 2,0 т/га, маса
експертизи сортів рослин
сорт № 15035002
тисячі насінин 7,7 г,
від 19.01.2015 р.
олійність 49 %, вміст
ліноленової кислоти
в олії 70 %
12.02.00.03.Ф Розробити генетичні основи селекції льону олійного на якість олії з метою створення сортів різних напрямів використання
7
Сорт льону олійного
2014 р.
Середньостиглий, тривалість Перевищує сорт-аналог харчового
Рекомендовано для
Живинка.
Протокол
вегетаційного періоду 88 діб,
напряму Ківіка за врожайністю
впровадження у
0111U006013
засідання вченої
урожайність 1,8 т/га, маса
на 0,2 т/га, за олійністю на 5,0 %,
господарствах України
ради ІОК НААН
тисячі насінин 6,8 г, вміст
за вмістом лінолевої кислоти на
різних форм власності та
№ 12 від
олії у насінні 47 %, вміст
29,7 %.
наукових дослідженнях
07.11.2014 р.
ліноленової кислоти в олії
Апробацію проведено в ІОК
Заява про
25,0 %, вміст лінолевої
НААН та Українським Інститутом
визнання прав на
кислоти 45 %
експертизи сортів рослин
сорт № 15035001
від 19.01.2015 р.
ПНД 23 Розвиток сучасних біотехнологій і підвищення ефективності методів поліпшення господарсько корисних ознак рослин, тварин і
мікроорганізмів («Сільськогосподарська біотехнологія»).
23.01.02.02.Ф Розширення генетичної мінливості у соняшника з використанням ембріокультури та мутагенезу
8
Методика
2015 р.
Оригінальні мутації
Чіткий прояв маркерних
Рекомендовано до
«Расширение
Протокол
(змінене забарвлення листків
ознак. Більш ефективне ведення
впровадження в
генетической
засідання вченої
та крайових квіток,
селекції та насінництва
селекційний процес
изменчивости
ради ІОК НААН
редукована кількість
соняшника.
соняшника
подсолнечника c
№ 12 від
крайових квіток), які не
Лабораторія селекції

использованием
21.12.2015 р.
виявляються при
міжлінійних гібридів соняшника
культуры зародышей
застосуванні інших методик
ІОК НААН
и мутагенеза».
0111U006016
23.01.02.03.Ф Особливості одержання гаплоїдних рослин ріпака на базі експериментальної гаплоїдії
9
Методика
2015 р.
Гомогенний лінійний
Повністю гомозиготний
Рекомендовано до
«Получение
Протокол
матеріал ріпак (5 зразків)
матеріал ріпака упродовж одного
впровадження в
удвоенных
засідання вченої
вегетаційного періоду.
селекційний процес ріпака
гаплоидов рапса
ради ІОК НААН
Прискорене створення лінійного
через культуру
№ 12 від
матеріалу ріпака.
пыльников».
21.12.2015 р.
Лабораторія біотехнології
0111U006017
ІОК НААН
ПНД 12 Теоретичні основи селекції сортів і гібридів олійних культур, науково-методичні засади насінництва та технологій їх
виробництва («Олійні культури»)
Підпрограма 1. Теоретичні основи селекції, нові гібриди соняшнику та науково-методичні засади насінництва
12.01.00.01.Ф Удосконалити методи селекції соняшнику шляхом використання сучасних технологій створення та оцінки ліній, визначити
мінливість та успадкування систем, які забезпечують фенотипічні прояви ознак, та створити нові високоврожайні гібриди соняшнику
10
Гібрид соняшнику
2015 р.
Трилінійний гібрид
Має переваги над стандартом за
Рекомендовано
Агент.
Протокол
соняшнику, Урожайність 4,4врожайністю на 4,2 ц/га,
продовжити апробацію
0111U006006
засідання вченої
4,6 т/га, вміст олії у насінні
олійністю – 2 %, виходом олії –
ради ІОК НААН
51 %, ТВП 105 діб, висота
264 кг, 5-7 тип нахилу кошика,
№ 10 від
рослин 165,8-184,5 см, кошик
технологічний, адаптивний,
05.11.2015 р.
діаметром 18-20 см, На стеблі
формує стабільні врожаї.
Заявка
формує 30-32 листки
Апробацію проведено в ІОК
№ 15039080
НААН та Українським Інститутом
від 30.11.2015 р.
експертизи сортів рослин
11
Гібрид соняшнику
2015 р.
Трилінійний гібрид
Має переваги над стандартом за:
Рекомендовано
Агрономічний.
Протокол
соняшнику, ТВП 100 діб,
врожайністю на 3,1 ц/га,
продовжити апробацію
0111U006006
засідання вченої
висота рослин 155,6 олійністю – 1,6 %, виходом олії –
ради ІОК НААН
173,9 см, кошик діаметром
252 кг, технологічний,
№ 10 від
16-18 см, на головному стеблі
адаптивний, формує стабільні
05.11.2015 р.
формує 25-28 листків,
врожаї. посухостійкий, стійкий
Заявка
урожайність 3,8-4,2 т/га,
проти вовчка, соняшникового
№ 15039081
вміст олії у насінні 50-51 %
вусача, молі.

від 30.11.2015 р.

12

Соняшник –
батьківський
компонент
ЗЛ42АЗЛ58Б.
0111U006006

13

Соняшник –
батьківський
компонент ЗЛ58Б.
0111U006006

14

Сорт гірчиці сизої
Міра.
0111U006012

2015 р.
Протокол
засідання вченої
ради ІОК НААН
№ 10 від
05.11.2015 р.
Заявка
№ 15039058
від 30.11.2015 р.
2015 р.
Протокол
засідання вченої
ради ІОК НААН
№ 10 від
05.11.2015 р.
Заявка
№ 15039057
від 30.11.2015 р.

Материнська форма гібридів
Агент та Агрономічний,
стійкий проти комплексу
основних хвороб,
урожайність 2,0-2,2 т/га,
вміст олії у насінні 49-51 %,
вихід кондиційного насіння
70 %

2015 р.
Протокол
засідання вченої
ради ІОК НААН
№ 9 від
25.11.2015 р.
Заявка
№ 15032003 від
25.11.2016 р.

Урожайність 2,2 т/га, вміст
олії у насінні 42 %,
аллілгірчичної олії 0,9 %,
висота рослин становить 140170 см, тривалість
вегетаційного періоду
83 доби, стійкий проти
вилягання, обсипання,
пошкодження шкідниками

Апробацію проведено в ІОК
НААН, Українським Інститутом
експертизи сортів рослин
За урожайністю перевищує
стерильну лінію на 10,2 ц/га, за
виходом кондиційного насіння
вище на 20 %, стійка проти
вовчка, НБР, білої гнилі.
Апробацію проведено в ІОК
НААН та Українським Інститутом
експертизи сортів рослин

Рекомендовано
продовжити апробацію

Лінія закріплювач
стерильності пилку має
100 % закріплюючу
здатність., вміст олії насіння
50 %, лушпинність 20 %,
врожайність 1,8 т/га, вихід
кондиційного насіння до
80 %

Висока комбінаційна здатність,
Рекомендовано
олійність вище за аналог на 3 %,
продовжити апробацію
врожайність на 1,3 ц/га, вихід
кондиційного насіння вище на
21% Стійка проти всіх рас вовчку
виявлених в Україні.
Посухостійка, стійка до вилягання
Апробацію проведено в ІОК
НААН та Українським Інститутом
експертизи сортів рослин
Підпрограма 2 Теоретичні основи селекції, нові сорти і гібриди олійних культур та науково-методичні засади їх насінництва
12.02.00.04.Ф Удосконалити методи селекції та вивчити особливості успадкування господарсько цінних ознак гірчиці сизої та білої, виділити
зразки з високою продуктивністю та якістю олії, відмітними морфологічними ознаками
Створений сорт характеризується
поліпшеними біохімічними
показниками насіння: збільшений
на 2 % вміст олії (43 %), що
сприяє збільшенню виходу олії
на 50 кг/га; аллілгірчичної олії на
0,2 % (0,9 %). ТВП зменшена на 5
діб (80-85 діб), урожайність
збільшено на 2 ц/га.

Рекомендовано
продовжити апробацію

Апробацію проведено в ІОК
НААН (0,02 га) та Українським
Інститутом експертизи сортів
рослин
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Сорт гірчиці білої
2015 р.
Урожайність 2,0 т/га, вміст
Створений сорт характеризується
Рекомендовано
Веснянка.
Протокол
олії 32 %, ерукової кислоти
підвищеним на 3,6 % вмістом олії продовжити апробацію
0111U006012
засідання вченої
9 %, вміст білка у насінні
у насінні (олійність 32 %), що дає
ради ІОК НААН
31,21 %, висота рослин 120більший вихід олії на 75 кг/га в
№9
140 см, тривалість
порівнянні з сортом-аналогом,
від 04.11.2015 р. вегетаційного періоду 85 діб,
знижений вміст ерукової кислоти
Заявка
стійкий проти вилягання,
на 30 % (9 %). збільшена
№ 15380003 від
обсипання, пошкодження
врожайність на 2 ц/га.
25.11.2016 р.
шкідниками
Апробацію проведено в ІОК
НААН (0,02 га) та Українським
Інститутом експертизи сортів
рослин
12.02.00.02 Ф Розробити нові та адаптувати існуючі методи створення скоростиглих зразків льону олійного для прискореної селекції сортів зі
зменшеною тривалістю вегетаційного періоду, № держреєстрації 0111U006014
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Сорт льону олійного
2015 р.
Урожайність 2,0-2,5 т/га,
Перевищує сорт-стандарт
Рекомендовано
Запорізький богатир.
Протокол
вміст олії у насінні 49,5 %,
Південна ніч за врожайністю на
продовжити апробацію
0111U006014
засідання вченої
вміст ліноленової кислоти в
5,0-8,0 ц/га, за олійністю на
ради ІОК НААН
олії 65,6 %, маса тисячі
3,8 %, за вмістом ліноленової
№ 9 від
насінин 9,8 г,
кислоти в олії на 2,3 %, за масою
04.11.2015 р.
середньостиглий – тривалість
тисячі насінин на 1,9 г.
Заява про
вегетаційного періоду
Апробацію проведено в ІОК
визнання прав на 91 доба, висота рослин 52 см.
НААН та Українським
сорт № 15035006 Має чітку маркерну ознаку –
Інститутом експертизи сортів
від 25.11.2015 р.
блакитне забарвлення
рослин
пелюсток віночка, помірнокоричневе насіння
12.02.00.01.Ф На основі фундаментальних досліджень з генетики, цитології та ембріології систем функціонування цитоплазматичної чоловічої
стерильності створити гетерозисні гібриди озимого ріпаку
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Сорт озимого ріпаку
2015 р.
Потенційна урожайність
Збільшення урожайності
Продовжити апробацію
Фрегат.
Протокол
становить 4,2 т/га, вміст олії
забезпечує товаровиробникам
НТП у наступні роки

засідання вченої
43 %, безеруковий, вміст
додатково близько 3000 грн/га
ради ІОК НААН
глюкозинолатів 18 мкм/г,
прибутку.
№ 8 від
висота рослин 160 см,
Наукова сівозміна ІОК НААН.
08.11.2015 р.
відноситься до середньої
0,001 га. Установи Українського
Заявка
групи стиглості
Інституту експертизи сортів
№ 15040043
рослин
від 25.11.2015 р.
12.02.00.17.П На основі вивчення успадкування кількісних та якісних ознак (врожайності, вмісту і біохімічного складу олії) ріпаку створити нові
високопродуктивні сорти озимого та ярого ріпаку «00» типу з широким адаптивним потенціалом
18
Сорт озимого ріпаку
2015 р.
Потенційна урожайність
Підвищена урожайність насіння,
Продовжити апробацію
Маестро.
Протокол
сорту озимого ріпаку Маестро
добра пристосованість до
НТП у наступні роки
0114U002378
засідання вченої
становить 4,4 т/га, вміст олії
вирощування в умовах Степу
ради ІОК НААН
44 %, безеруковий, вміст
України. Збільшення урожайності
№ 8 від
глюкозинолатів 16 мкм/г,
забезпечує товаровиробникам
08.11.2015 р.
висота рослин становить
додатково близько 3000 грн/га
Заявка
170 см, відноситься до
прибутку та оптимізацію обсягів
№ 15040044
середньої групи стиглості
використання матеріальновід 25.11.2015 р.
технічних ресурсів при
вирощуванні ріпаку.
Установи Українського Інституту
експертизи сортів рослин
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Сорт ярого ріпаку
2015 р.
Потенційна урожайність
Добре пристосований до
Продовжити апробацію
Кобзар.
Протокол
сорту ярого ріпаку Кобзар
вирощування в умовах Степу
НТП у наступні роки
0114U002378
засідання вченої
становить 2,3 т/га, вміст олії
України. Застосування сорту
ради ІОК НААН
43 %, безеруковий, вміст
дозволить оптимізувати обсяги
№ 8 від
глюкозинолатів до 18 мкм/г,
використання матеріально08.11.2015 р.
висота рослин становить 130технічних ресурсів при
Заявка
140 см, тривалість
вирощуванні ріпаку.
№ 15040002
вегетаційного періоду 90 діб Установи Українського Інституту
від 25.11.2015 р.
експертизи сортів рослин
0111U006007

ПНД15 Наукові основи сучасних технологій прогнозу і управління фіто санітарних станів агроценозів
(«Захист рослин та фітосанітарна безпека»).’
15.01.03.01.Ф Наукові основи обґрунтування генетичних методів створення сортів та гібридів соняшнику з комплексною стійкістю до вовчка та
несправжньої борошнистої роси
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Колекція ліній
2015 р.
Колекція ліній соняшнику
Колекція залучена до
Рекомендовано
соняшнику.
Протокол
включає генотипи: 1123,
селекційного процесу. що
продовжити апробацію
0111U006005
засідання вченої 1239, 1267, 1293, 1348, 1387,
дозволить створити принципово
ради ІОК НААН 1393, які характеризуються
нові гібриди соняшнику, стійкі до
№ 9 від
відносно високою (>50 %)
цих патогенів.
04.11.2015 р.
стійкістю до несправжньої
Інститут олійних культур НААН,
борошнистої роси та імунні
0,2 га
до вовчку
ПНД 09 Формування генетичного різноманіття Національного банку генетичних ресурсів рослин України («Генетичні ресурси рослин»)
Підпрограма 1 Формування та ефективне використання генетичних ресурсів сільськогосподарських культур.
09.01.01.10.Ф Розробити методичні основи використання донорів, формування генетичних та ознакових колекцій олійних культур,
№ держреєстрації 0111U006000
21
Колекції олійних
2015 р.
Ознакова колекція ліній
Використання колекцій дасть
Рекомендовано для
культур:
Протокол
соняшнику за розмірами
змогу отримати цінний
використання у наукових
«Ознакова колекція
засідання вченої насіння включає 43 зразки з
селекційний матеріал
дослідженнях
ліній соняшнику за
ради ІОК НААН
трьох країн, вивчено 14
крупноплідного соняшнику для
розмірами насіння».
№ 9 від
ознак, в паспорт включено 17 селекції гібридів та джерел цінних
0111U006000
04.11.2015 р.
градацій
ознак кунжуту.
Заява на
Аналогів у Європі не виявлено
реєстрацію у
Свідоцтво про реєстрацію
НЦГРРУ
колекції генофонду рослин
№ 000341 від
Україні № 222 на ознакову
29.10.2015 р.
колекцію генофонду соняшнику
однорічного за розмірами насіння
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Сорт соняшнику
2015 р.
Сорт соняшнику стійкий до
Перевищив національний
Рекомендовано для
Прометей
Протокол
вовчку, соняшникової молі,
стандарт за врожайністю на 4 %,
апробації
покращений.
засідання вченої
урожайність 3,1 т/га,
за вмістом олії – на рівні.
0111U006000
ради ІОК НААН
олійність 50 %. При
Український інститут експертизи
№ 9 від
стабільній високій
сортів рослин, державне
04.11.2015 р.
врожайності витрати на
сортовипробування на 14
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Спосіб визначення
забарвлення
сім’янок соняшнику.
0111U006000

Заява
придбання та вирощування
№ 15039088 від
насіння зменшаться на 20 %
07.12.2015 р.
2015 р.
Спосіб включає попередню
Протокол
візуальну оцінку забарвлення
засідання вченої
сім’янок та за допомогою
ради ІОК НААН
програми ImageJ розподіл
№ 10 від
зразків за забарвленням на
05.11.2015 р.
групи для подальшого
Заява
використання в насінницькій
№ U2015 10357
і селекційній роботі
від 23.11.2015 р.

дослідних сортодільницях,
Інститут олійних культур НААН
Були встановлені діапазони
середніх значень інтенсивності
пікселів, за допомогою яких
можна ідентифікувати генотипи з
певним забарвленням.
Таким чином, використання
комп’ютерної обробки
інтенсивності кольорів дало змогу
чисельно виразити забарвлення
сім’янок, а її поєднання з
візуальною оцінкою
дозволило розподілити генотипи
на десять груп та запропонувати
шкалу забарвлень сім’янок
соняшнику.
Використання запропонованого
способу дасть змогу
ідентифікувати генотипи
соняшнику з певним
забарвленням, стандартизувати
визначення забарвлень сім’янок
соняшнику що полегшить
вивчення успадкування даної
ознаки.
Апробацію проведено в Інституті
олійних культур НААН

Рекомендовано для
впровадження у наукових
дослідженнях та
насінницькій роботі

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПНД 08 Вивчення генетичного різноманіття основних фізіологічних, біохімічних і господарсько-цінних ознак рослин, що впливають на
якісні та кількісні характеристики продукції рослинництва
(«Генетичні та фізіолого-біохімічні засади керування продуктивними процесами рослин»).
08.00.03.04.П Визначення генетичного різноманіття за складом олії, морфологічними ознаками мутантних зразків, ізогенних ліній та його зв’язок
з господарьско цінними ознаками соняшнику
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Аналог лінії
2014 р.
Вміст олеїнової кислоти
Випробувана лінія аналог
Рекомендовані для
соняшнику за генами
Протокол
75 %, олії 43 %, висота
показала стабільний прояв
використання у наукових
високого вмісту
засідання вченої
рослин 161 см, маса тисячі
селекційних ознак: маси тисячі
дослідженнях
олеїнової кислоти
ради ІОК НААН
насінин 49 г
насінин, вмісту олії, висоти
<75 % та
№ 11 від
рослини, кількості листків на
морфологічними
03.11.2014 р.
рослині та підвищений вміст
маркерними
олеїнової кислоти 76 %
ознаками ЗЛ102ВО.
0111U004940
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Аналог лінії
2014 р.
Вміст олеїнової кислоти
Випробувана лінія аналог
Рекомендовані для
соняшнику
Протокол
83,6 %, олії 35 %, висота
показала стабільний прояв
використання у наукових
ЛВО7/1020.
засідання вченої
рослин 120 см, маса тисячі
селекційних ознак: маси тисячі
дослідженнях
0111U004940
ради ІОК НААН
насінин 52 г
насінин, вмісту олії, висоти
№ 11 від
рослини, кількості листків на
03.11.2014 р.
рослині та підвищений вміст
олеїнової кислоти 85 %
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Аналог лінії
2014 р.
Вміст олеїнової кислоти
Випробувана лінія аналог
Рекомендовані для
соняшнику
Протокол
75 %, олії 8 % , висота
показала стабільний прояв
використання у наукових
ЛВО7/786.
засідання вченої
рослин 97 см, маса тисячі
селекційних ознак: маси тисячі
дослідженнях
0111U004940
ради ІОК НААН
насінин 48 г
насінин, вмісту олії, висоти
№ 11 від
рослини, кількості листків на
03.11.2014 р.
рослині та підвищений вміст
олеїнової кислоти 76 %
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Аналог лінії
2014 р.
Вміст олеїнової кислоти
Випробувана лінія аналог
Рекомендовані для
соняшнику за генами
Протокол
75 %, олії 43 %, висота
показала стабільний прояв
використання у наукових
високого вмісту
засідання вченої
рослин 161 см, маса тисячі
селекційних ознак: маси тисячі
дослідженнях
олеїнової кислоти
ради ІОК НААН
насінин 49 г
насінин, вмісту олії, висоти
<75 % та більше та
№ 11 від
рослини, кількості листків на

морфологічними
маркерними
ознаками ЗЛ102ВО.
0111U004940
Аналог лінії
соняшнику
ЛВО7/1020.
0111U004940

03.11.2014 р.

Випробувана лінія аналог
Рекомендовані для
показала стабільний прояв
використання у наукових
селекційних ознак: маси тисячі
дослідженнях
насінин, вмісту олії, висоти
рослини, кількості листків на
рослині та підвищений вміст
олеїнової кислоти 85 %
ПНД 12 Теоретичні основи селекції сортів і гібридів олійних культур, науково-методичні засади насінництва та технологій їх
виробництва («Олійні культури»).
Підпрограма 3. Інноваційні технології виробництва олійних культур
12.03.00.28.П Встановити особливості формування продуктивності олійних хрестоцвітих культур в умовах Степу України
29
Удосконалена
2015 р.
Строк сівби – ІІІ декада
Агроприйоми вирощування
Рекомендовано для
технологія
Протокол
серпня – І декада вересня,
ріпаку озимого на площі 65 га
впровадження на півдні
вирощування ріпаку засідання вченої
ширина міжряддя 15 см,
забезпечили підвищення
України
озимого.
ради ІОК НААН
норма висіву 1,1-1,3 млн.
врожайності на 3,2 ц/га,
0114U002368
№ 9 від
схожих насінин/га, доза
економічний ефект при цьому
04.11.2015 р.
мінеральних добрив N30P80+
склав 374 грн/га.
N60+N30
ДПДГ «Асканійське»
Каховський р-н, Херсонська обл.
12.03.00.29.П Розробити агротехнічні заходи підвищення продуктивності та якості насіння нових сортів льону олійного в умовах Степу України
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Удосконалена
2015 р.
Строк сівби – ІІІ декада
Агроприйоми вирощування льону
Рекомендовано для
технологія
Протокол
березня – І декада квітня,
олійного на площі 25 га
впровадження на півдні
вирощування нових засідання вченої
ширина міжряддя – 15 см,
забезпечили підвищення
України
сортів льону
ради ІОК НААН
норма висіву – 5,0 млн.
врожайності на 2,3 ц/га,
олійного.
№ 9 від
схожих насінин/га, доза
економічний ефект при цьому
0114U002367
04.11.2015 р.
мінеральних добрив –
склав 262 грн/га.
N50P50К50
ДПДГ «Асканійське»
Каховський р-н, Херсонська обл.
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2014 р.
Протокол
засідання вченої
ради ІОК НААН
№ 11 від
03.11.2014 р.

рослині та підвищений вміст
олеїнової кислоти 76 %
Вміст олеїнової кислоти
83,6 %, олії 35 %, висота
рослин 120 см, маса тисячі
насінин 52 г

Агроприйоми вирощування льону
Рекомендовано для
олійного на площі 40 га
впровадження на півдні
забезпечили підвищення
України
врожайності на 2,0 ц/га,
економічний ефект при цьому
склав 238 грн/га.
ДПДГ «Забойщик» Великоновоселівський р-н, Донецька обл.
12.03.00.30.П Розробити агроприйоми вирощування сої в беззмінних посівах в незрошуваних умовах Степу України
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Удосконалена
2015 р.
Норма висіву – 500 тис.
Агроприйоми вирощування сої на
Рекомендовано для
технологія
Протокол
схожих насінин/га, внесення
площі 50 га забезпечили
подальшої апробації на
вирощування сої.
засідання вченої
ґрунтового гербіциду Герб
підвищення врожайності на
півдні України
0114U002370
ради ІОК НААН
(2,5 л/га) та обробка посівів
1,7 ц/га, економічний ефект при
№ 9 від
баковою сумішю страхових
цьому склав 209 грн./га.
04.11.2015 р.
гербіцидів Базагран (2,5 л/га)
ДПДГ «Асканійське»
і Хармані (5 г/га)
Каховський р-н, Херсонська обл.
12.03.00.31.П Встановити особливості формування врожайності олійними просапними культурами при різних способах обробітку ґрунту та
застосуванні мінерального живлення
33
Удосконалена
2015 р.
Спосіб основного обробітку
Агроприйоми вирощування
Рекомендовано для
технологія
Протокол
ґрунту – чизельний на
соняшнику на площі 75 га
впровадження на півдні
вирощування нових засідання вченої
глибину 30-35 см, обробка
забезпечили підвищення
України
гібридів соняшнику. ради ІОК НААН
насіння поліміксоврожайності на 2,2 ц/га,
0114U002369
№ 9 від
бактерином, строк сівби за
економічний ефект при цьому
04.11.2015 р.
температури ґрунту 6-12° С,
склав 429 грн/га.
норма висіву 60 тис. схожих
ДПДГ «Асканійське»
насінин/га
Каховський р-н, Херсонська обл.
34
Удосконалена
2015 р.
Спосіб основного обробітку
Агроприйоми вирощування
Рекомендовано для
технологія
Протокол
ґрунту – оранка на глибину
сафлору на площі 20 га
впровадження на півдні
вирощування
засідання вченої
22-25 см, доза мінеральних
забезпечили підвищення
України
сафлору.
ради ІОК НААН
добрив – N60P50
врожайності на 1,6 ц/га,
0114U002369
№ 9 від
економічний ефект при цьому
04.11.2015 р.
склав 251 грн/га.
ДПДГ «Асканійське»
Каховський р-н, Херсонська обл.
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Удосконалена
технологія
вирощування нових
сортів льону
олійного.
0114U002367

2015 р.
Протокол
засідання вченої
ради ІОК НААН
№ 9 від
04.11.2015 р.

Строк сівби – ІІІ декада
березня – І декада квітня,
ширина міжряддя – 15 см,
норма висіву – 5,0 млн.
схожих насінин/га, доза
мінеральних добрив –
N50P50К50

ПНД 33 Екологічно безпечні енергоощадні технологічні процеси і технічні засоби для виробництва продукції рослинництва і
тваринництва («Механізація і електрифікація»).
33.01.00.65.П Доопрацювати технологію комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур з одержанням високоякісних
повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива
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Експериментальний
2015 р.
Продуктивність 40-60 кг/год.
Питомий економічний ефект
Рекомендовано до
зразок установки для
Протокол
Встановлена потужність
складає 1,01 грн./кг, а строк
впровадження
виготовлення пелет. засідання вченої
двигуна – 0,9-1,2 кВт
окупності обладнання – 1,71 року.
Технологічна лінія
ради ІОК НААН
Інститут олійних культур НААН
комплексної
№ 12 від
безвідхідної
21.12.2015 р.
переробки макухи з
насіння олійних
культур з
одержанням
високоякісних
повноцінних
протеїнових добавок
у вигляді пелет та
твердого біопалива,
0114U002376
ПНД 14 Наукові основи селекційно-технологічного забезпечення виробництва кормів («Кормові ресурси»).
14.01.03.18 П На базі фундаментальних досліджень удосконалити методи селекції шляхом використання донорів-зразків з підвищеною
продуктивністю, скоростиглістю, посухостійкістю для створення н селекційного матеріалу сої – скоростиглого та з підвищеним вмістом олії у
насінні, з поліпшеним жирнокислотним складом, які відповідають вимогам інтенсивних екологічно чистих технологій вирощування
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Сорт сої Етюд.
2015 р.
Урожайність насіння 13,0Сорт перевищує за урожайністю
Рекомендовано
0111U006003
Протокол
25,0 ц/га, прикріплення
насіння сорт-стандарт
продовжити апробацію
засідання вченої
нижніх бобів 12-15 см,
Васильківська на 3,1 ц/га, за
ради ІОК НААН вміст білка 36-39 %, олії – 23- вмістом білка на 3-4 %, олії на 2№ 9 від
25 %, ТВП 97-100 діб.
4 %, дозріває раніше стандарту на
04.11.2015 р.
Сорт стійкий проти
17 діб. Апробацію проведено в
Заявка
вилягання рослин та
ІОК НААН та Українським
№ 15045090
розтріскування бобів
Інститутом експертизи сортів
від 25.11.2015 р.
рослин

ПНД 11 Наукові основи підвищення ефективності зернового комплексу на базі розроблення селекційних і технологічних інновацій для
забезпечення потреб у продовольчому, фуражному та технічному зерні («Зернові культури»).
Підпрограма 2. Наукові основи підвищення ефективності зернового комплексу на основі створення сортів і гібридів з високою
екологічною адаптивністю та енергоощадних технологій їх вирощування.
11.02.02.17.П Розробити інноваційні технології вирощування озимих культур та високоякісного зерна пшениці в зоні Степу
Сівба – ІІІ декада вересня,
Умовно чистий прибуток – 1300Рекомендовано для
попередник – гірчиця,
1450 грн./га.
впровадження в зоні
внесення добрив під
Рентабельність – 60-70 %.
Степу
основний обробіток
Апробацію проведено в ІОК
(N40Р40К40), норма висіву
НААН, 10 га
4,5 млн/га для сортів Жайвір,
Антонівка дозволяє отримати
урожайність 50-60 ц/га при
рівні рентабельності 60-70 %
ПНД 08 Вивчення генетичного різноманіття основних фізіологічних, біохімічних і господарсько-цінних ознак рослин, що впливають на
якісні та кількісні характеристики продукції рослинництва
(«Генетичні та фізіолого-біохімічні засади керування продуктивними процесами рослин»).
08.00.03.05.П Створення колекційних ліній соняшнику аналогів за морфологічними ознаками, з високим вмістом олеїнової кислоти та вивчення їх
господарсько-цінних ознак
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Колекція ліній
2015 р.
Колекція включає 44 зразки
Свідоцтво про реєстрацію
Рекомендовано для
аналогів соняшнику
Протокол
соняшнику з 12 генами
колекції генофонду рослин
використання у наукових
за морфологічними засідання вченої
морфологічних ознак, та
Україні № 217 на генетичну
дослідженнях
ознаками.
ради ІОК НААН
геном високого вмісту
колекцію генофонду соняшнику
0114U002374
№ 10 від
олеїнової кислоти (більше
однорічного за морфологічними
05.11.2015 р
80 %). Застосування у
ознаками
Заява на
генетичних дослідженнях
реєстрацію у
дасть можливість визначити
НЦГРРУ
ідентичність споріднених
№ 000298 від
ліній та використати їх для
19.11.2015 р.
створення гібридів та сортів
ПНД 15 Теоретичні основи селекції сортів, ліній і гібридів олійних культур, науково-методичні засади підвищення насіннєвої
продуктивності та технологій їх виробництва («Олійні культури»).
Підпрограма 1. Теоретичні основи селекції, нові сорти і гібриди соняшнику, науково-методичні засади насінництва
та технології його виробництва.
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Елементи технології
вирощування нових
сортів озимої м’якої
пшениці в
посушливих умовах
Степу.
0114U002380

2015 р.
Протокол
засідання вченої
ради ІОК НААН
№ 9 від
04.11.2015 р.
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40

41

15.01.00.09.П Створити вихідний матеріал на альтернативній цитоплазмі та на його основі гібриди соняшнику
Гібрид соняшнику
2016 р.
Простий міжлінійний гібрид
Перевищує стандарт: за
Рекомендовано для
Божедар.
Протокол
соняшнику відноситься до
врожайністю на 0,5-0,6 т/га, за
передачі до Українського
0116U003094
засідання
четвертої групи
вмістом олії у насінні на 2-3 %,
Інституту експертизи
методичної комісії
(середньостигла), висота
виходом олії на 270 кг/га. Форма
сортів рослин для
ІОК НААН № 5
рослин 160-180 см, кошик
кошика плеската, що не провокує
вивчення на ПСП та
від 08.07.2016 р. діаметром 20-25 см, має 5 тип
заселення кошика патогенними
ВОСТ-ТЕСТ
Протокол
нахилу, урожайність 4,0мікроорганізмами. По периферії
засідання вченої
4,3 т/га, вміст олії 50-51 %.
кошика насіння формує
ради ІОК НААН
Характеризується високою
рівнозначну масу тисячі насінин з
від 27.10.2016 р.
посухо- та жаростійкістю
відхиленням ± 3-5 г.
№9
Апробацію проведено в ІОК
НААН. Акт польового
інспектування насіннєвих посівів
№ 115 від 31.08.2016 р.
Гібрид соняшнику
2016 р.
Простий міжлінійний гібрид
Перевищує стандарт за
Рекомендовано для
Сонцедар.
Протокол
соняшника відноситься до
врожайністю на 0,3-0,5 т/га, нахил передачі до Українського
0116U003094
засідання
другої групи (ранньостигла),
кошика 5 типу, що дає змогу при
Інституту експертизи
методичної комісії
висота рослин 160-185 см,
збиранні зменшувати втрати
сортів рослин для
ІОК НААН № 5
кошик діаметром 17-25 см,
врожаю, має високу стійкість
вивчення на ПСП та
від 08.07.2016 р.
має 5 тип нахилу,
проти вилягання рослин,
ВОСТ-ТЕСТ
Протокол
врожайність 3,3-3,8 т/га
осипання насіння при перестої,
засідання вченої
посухостійкий.
ради № 9 ІОК
Апробацію проведено в ІОК
НААН від
НААН. Акт польового
27.10.2016 р.
інспектування насіннєвих посівів
№ 116 від 31.08.2016 р.
Соняшник –
2016 р.
Батьківський компонент
Лінія має відмінну морфологічну
Рекомендовано для
батьківський
Протокол
ЗЛ86А (фертильний аналог
ознаку – хлорофільну
передачі Українському
компонент ЗЛ86А.
засідання
ЗЛ86Б) створений шляхом
недостатність в точці росту, яка
Інституту експертизи
0116U003094
методичної комісії
хімічного мутагенезу на
проявляється до фази
сортів рослин для
ІОК НААН № 5
основі фертильної лінії
фізіологічної стиглості. У
проведення
від 08.07.2016 р.
ЗЛ169Б з багаторазовим
порівняні з вихідною формою
кваліфікаційної
Протокол
беккросуванням, період фази
вміст олії у насінні вище на 3 %, експертизи на стабільність

засідання вченої
ради ІОК НААН
від 27.10.2016 р.
№9

42
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Соняшник –
батьківський
компонент ЗЛ86Б.
0116U003094

«сходи-цвітіння» 55 діб,
олійність 51 %, висота
рослин 120-150 см, діаметр
кошика 15-18 см

2016 р.
Батьківський компонент
Протокол
ЗЛ86Б (стерильний аналог
засідання
ЗЛ86А) створений методом
методичної комісії
хімічного мутагенезу на
ІОК НААН № 5
основі фертильної лінії
від 08.07.2016 р.
ЗЛ169Б. Фаза «сходиПротокол
цвітіння» 55 діб, олійність
засідання вченої
51%, висота рослин 120ради ІОК НААН
150 см, діаметр кошика 15від 27.10.2016 р.
18 см
№9
Соняшник –
2016 р.
Батьківський компонент
батьківський
Протокол
ЗЛ100А (фертильний аналог
компонент ЗЛ100А.
засідання
ЗЛ100Б) створена шляхом
0116U003094
методичної комісії самозапилення з наступним
ІОК НААН № 5
багаторазовим
від 08.07.2016 р.
індивідуальним добором на
Протокол
штучному інфікованому фоні
засідання вченої
з гібриду Мегасан. Має
ради ІОК НААН
високу ЗК та СК здатність.
№ 9 від
ТВП фази «сходи-цвітіння»
27.10.2016 р.
60 діб, кошик тонкий,
діаметром 25-28 см, висота
рослин 130-160 см, вміст олії
у насінні 50-51 %, стійка
проти гнилей, вовчку,
амбарної молі

вихід кондиційного насіння на
15 %, має високу СКЗ.
Апробацію проведено в ІОК
НААН. Акт польового
інспектування насіннєвих посівів
№ 117 від 31.08.2016 р.
Аналоги характеризуються
ідентичними маркерними
ознаками за винятком пилок
утворюючої здатності, закріплює
стерильність на 100 %, як у
аналога так і у інших
стерильних форм.
Апробацію проведено в ІОК
НААН. Акт польового
інспектування насіннєвих посівів
№ 118 від 31.08.2016 р.
Перевищує умовний стандарт за
урожайністю на 0,4 т/га, вмістом
олії у насінні – 2 %, масою тисячі
насінин – 13 г; вихід
кондиційного насіння до 75 %
(+18 %); висока загальна
комбінаційна здатність та висока
пластичність.
Апробацію проведено в ІОК
НААН. Акт польового
інспектування насіннєвих посівів
№ 119 від 31.08.2016 р.

та однорідність

Рекомендовано для
передачі Українському
Інституту експертизи
сортів рослин для
проведення
кваліфікаційної
експертизи на стабільність
та однорідність

Рекомендовано для
передачі Українському
Інституту експертизи
сортів рослин для
проведення
кваліфікаційної
експертизи на стабільність
та однорідність

44

Соняшник –
2016 р.
Батьківський компонент
батьківський
Протокол
ЗЛ100Б (стерильний аналог
компонент ЗЛ100Б.
засідання
ЗЛ100А) створений шляхом
0116U003094
методичної комісії самозапилення з наступним
ІОК НААН № 5
багаторазовим
від 08.07.2016 р.
індивідуальним добором на
Протокол
штучному інфікованому
засідання вченої
фоні. Тривалість фази
ради ІОК НААН
«сходи-цвітіння» 60 діб,
№ 9 від
кошик тонкий, діаметром 2527.10.2016 р.
28 см, висота рослин 130160 см, вміст олії у насінні
50-51 %, стійка проти гнилей,
вовчку, амбарної молі, має
100 % закріплюючу здатність

Аналоги мають ідентичні
маркерні ознаки. Лінія Б має
високу пилокутворюючу та 100 %
закріплюючу здатність та високу
ЗКЗ та СКЗ при створенні
трилінійних гібридів соняшника.
Апробацію проведено в ІОК
НААН. Акт польового
інспектування насіннєвих посівів
№ 120 від 31.08.2016 р.

Рекомендовано для
передачі Інституту
експертизи для
проведення
кваліфікаційної
експертизи на стабільність
та однорідність

МОНІТОРИНГ
результатів впровадження у 2016 році науково-технічної продукції, яка створена в результаті виконання
науково-дослідних робіт, що завершені у 2013-2016 рр.
Інституту олійних культур НААН
№
з/п

Назва науково-технічної
продукції.
Державний обліковий номер
НДР
та інвентарний номер НТП
в УкрІНТЕІ

1

2

2

Соняшник – батьківські
компоненти ЗЛ50АЗЛ50Б.

Місце (підприємство,
об’єкт, стадо тощо) і
фактичні обсяги
впровадження НТП (га,
тон, машин, голів, доз і
т.д.)

№ і дата документа, який
підтверджує
факт і обсяги впровадження
НТП

Отримано
коштів
науковою
установою
від
впроваджен
ня НТП,
тис грн.

Рекомендації щодо
подальшого використання
науково-технічної продукції з
врахуванням результатів
впровадження (рекомендовано
до серійного випуску,
реєстрація права
інтелектуальної власності,
укладання ліцензійних
договорів, ймовірні обсяги
експорту, необхідний обсяг
інвестицій для виробництва
тощо )
6

3
4
5
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
НДР, які завершено у 2013 р.
ПНД 12 Теоретичні основи селекції сортів і гібридів олійних культур, науково-методичні засади насінництва та технологій їх
виробництва («Олійні культури»).
Підпрограма 1 Теоретичні основи селекції, нові гібриди соняшнику та науково-методичні засади його насінництва
12.01.00.01.Ф Удосконалити методи селекції соняшнику шляхом використання сучасних технологій створення та оцінки ліній, визначити
мінливість та успадкування систем, які забезпечують фенотипічні прояви ознак, та створити нові високоврожайні гібриди соняшнику,
№ держреєстрації 0111U006006
1
Соняшник – батьківські
Інститут олійних
Акт інспектування
Рекомендовано подальше
компоненти ЗЛ46АЗЛ46Б.
культур НААН.
насіннєвого посіву
розмноження різних генерацій
ОК № 0216U001129
Групові ізолятори,
№ 136 від 31.08.2016 р.
та одержання гібридів першого
ІК № 0716U000150
0,02 га
покоління
Інститут олійних
культур НААН.

Акт інспектування
насіннєвого посіву

-

Рекомендовано подальше
розмноження різних генерацій

ОК № 0216U001129
Групові ізолятори,
№ 132 від 31.08.2016 р.
та одержання гібридів першого
ІК № 0716U000156
0,02 га
покоління
Підпрограма 2 Теоретичні основи селекції, нові сорти і гібриди олійних культур та науково-методичні засади їх насінництва
12.02.00.03.Ф Розробити генетичні основи селекції льону олійного на якість олії з метою створення сортів різних напрямів використання,
№ держреєстрації 0111U006013
3
Сорт льону олійного
Наукова сівозміна ІОК
Акт польового
Рекомендовано для укладання
Патріций.
НААН, РВ-1,
інспектування насіннєвих
ліцензійних договорів
ОК № 0216U001112
0,02 га
посівів № 1 від
ІК № 0716U000125
15.06.2016 р.
12.02.00.01.Ф На основі фундаментальних досліджень з генетики, цитології та ембріології систем функціонування цитоплазматичної
чоловічої стерильності створити гетерозисні гібриди озимого ріпаку, № держреєстрації 0111U006007
4
Лінії-відновники
Лабораторія селекції
Протокол засідання
Рекомендовано для
фертильності гетерозисних
гібридів та сортів ріпаку
методичної комісії
впровадження у селекційній
гібридів озимого ріпаку.
ІОК НААН
ІОК НААН № 4 від
роботі зі створення
ОК № 0216U001104
5 шт.
07.06.2016 р.
гетерозисних гібридів ріпаку
ІК № 0716U000111
озимого
5
Материнські форми
Лабораторія селекції
Протокол засідання
Рекомендовано для
гетерозисних гібридів
гібридів та сортів ріпаку
методичної комісії
впровадження у селекційній
озимого ріпаку.
ІОК НААН
ІОК НААН № 4 від
роботі зі створення
ОК № 0216U001104
10 шт.
07.06.2016 р.
гетерозисних гібридів ріпаку
ІК № 0716U000112
озимого
НДР, які завершено у 2014 р.
Підпрограма 2 Теоретичні основи селекції, нові сорти і гібриди олійних культур та науково-методичні засади їх насінництва
12.02.00.04.Ф Удосконалити методи селекції та вивчити особливості успадкування господарсько цінних ознак гірчиці сизої та білої, виділити
зразки з високою продуктивністю та якістю олії, відмітними морфологічними ознаками,
№ держреєстрації 0111U006012
6
Колекція гірчиці сизої
Інститут олійних
Протокол засідання
Рекомендовано для
салатного типу.
культур НААН,
методичної комісії ІОК
впровадження в науковій роботі
ОК № 0216U001117
1 кол. (21 зразок)
НААН № 4 від
та навчальному процес
ІК № 0716U000133
07.06.2016 р.
7
Колекція гірчиці сизої за
Інститут олійних
Протокол засідання
Рекомендовано для
морфологічними ознаками.
культур НААН,
методичної комісії ІОК
впровадження в науковій роботі
ОК № 0216U001117
1 кол. (59 зразків)
НААН № 4
та навчальному процес
ІК № 0716U000133
від 07.06.2016 р.

НДР, які завершено у 2015 р.
ПНД 23 Розвиток сучасних біотехнологій і підвищення ефективності методів поліпшення господарсько корисних ознак рослин,
тварин і мікроорганізмів («Сільськогосподарська біотехнологія»).
23.01.02.02.Ф Розширення генетичної мінливості у соняшника з використанням ембріокультури та мутагенезу,
№ держреєстрації 0111U006016
9
Мутантний зразки
Запорізький
Акт впровадження
Рекомендовано до
соняшника з редукованою
національний
від 31.10.2016 р.
використання в науковій роботі
кількістю крайових квіток.
університет (кафедра
ІК № 0716U000143
садово-паркового
ОК № 0216U001125
господарства та генетики
рослин),
1 зразок
ПНД 15 Наукові основи сучасних технологій прогнозу і управління фітосанітарних станів агроценозів
(«Захист рослин та фіто санітарна безпека»).’
15.01.03.01.Ф Наукові основи обґрунтування генетичних методів створення сортів та гібридів соняшнику з комплексною стійкістю до вовчка
та несправжньої борошнистої роси, № держреєстрації 0111U006005
10
Метод оцінки стійкості
Сектор імунітету та
Протокол засідання
Рекомендовано до подальшого
соняшнику до вовчку в
захисту рослин,
методичної комісії ІОК
впровадження в
лабораторних умовах.
1 метод
НААН № 5 від
фітопатологічних лабораторіях
ІК № 0716U000140
08.07.2016 р.
мережі НААН для створення
ОК № 0216U001122
нових сортів та гібридів
соняшнику
ПНД 09 Формування генетичного різноманіття Національного банку генетичних ресурсів рослин України
(«Генетичні ресурси рослин»).
09.01.01.10.Ф Розробити методичні основи використання донорів, формування генетичних та ознакових колекцій олійних культур.
№ держреєстрації 0111U006000
11
Зразки соняшнику зі
Національний
Акт впровадження від
Використання для наукових
зміненим складом олії.
університет харчових
09.11.2016 р.
досліджень з встановлення
ІК № 0716U000120
технологій, кафедра
характеру інфрачервоних
ОК № 0216U001109
технології жирів і
спектрів насіння соняшнику
парфумерно-косметичкондитерських сортів,
них продуктів. Зразки
розроблення методик при
соняшнику:UE0101284,
викладанні навчальних
UE0101286, UE0100874
дисциплін
8

ПНД 21 Системи адаптивного виноградарства на основі високопродуктивних сортів винограду, енегргоощадних технологій його
вирощування , зберігання та комплексного контролю якості («Виноградарство»).
21.00.01.02.Ф Дослідити генофонд інтродукованих сортів винограду різного генетичного походження в умовах Запорізької області,
,№ держреєстрації 0111U004940
12 Сортовий склад виноградних
ПП Борисов Ю.О.
Акт впровадження № 1 від
Рекомендовано для закладання
насаджень для
Запорізький р-н.
29.10.2016 р.
виноградних насаджень в
культивування у Запорізькій
Запорізька обл.
агроформуваннях різних форм
області.
0,5 га
власності Запорізької обл.
ІК № 0716U000144
ОК № 0216U001126
ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
НДР, які завершено у 2013 р.
ПНД 12 Теоретичні основи селекції сортів і гібридів олійних культур, науково-методичні засади насінництва та технологій їх
виробництва («Олійні культури»).
Підпрограма 2 Теоретичні основи селекції, нові сорти і гібриди олійних культур та науково-методичні засади їх насінництва
12.02.00.13.П Комплексне використання генофонду ріпаку для створення гомозиготного лінійного матеріалу,
№ держреєстрації 0111U006002
13
Використання генофонду
Інститут олійних культур
Протокол засідання
Рекомендовано для
ріпаку для створення
НААН
методичної комісії ІОК
наступної селекційної роботи
гомозиготного лінійного
15 самозапилених ліній
НААН № 4
матеріалу.
ріпаку
від 07.06.2016 р.
ІК № 0714U003360
ОК № 0214U003358
12.02.00.15.П Вивчити генетичні системи контролю кількісних та якісних ознак (біохімічного складу олії, зимостійкості, елементів
врожайності) ріпаку, створити на цій основі нові високопродуктивні сорти озимого ріпаку «00» напрямку з підвищеною зимостійкістю,
№ держреєстрації 0111U006009
14
Новий вихідний матеріал
Інститут олійних культур
Протокол засідання
Рекомендовано для
озимого ріпаку для створення
НААН
методичної комісії ІОК
наступної селекційної роботи
високопродуктивних сортів та
365 селекційних зразків
НААН № 4
дослідження генетичних
ріпаку
від 07.06.2016 р.
систем контролю
господарсько цінних ознак.
ІК № 0714U003359
ОК № 0214U003357

Підпрограма 3. Інноваційні технології виробництва олійних культур
12.03.00.02.П Розробити механічні та хімічні заходи в боротьбі з засміченістю посівів соняшнику в посушливих умовах південного Степу
України. № держреєстрації 0111U006015
15
Удосконалена технологія
ДПДГ «Асканійське»,
Акт впровадження
Рекомендовано для
вирощування нових гібридів
Каховський р-н,
від 14.11.2016 р.
подальшого впровадження в
соняшнику.
Херсонська обл.,
зоні Степу
ІК № 0714U003350
190 га
ОК № 0214U003352
16
Удосконалена технологія
ДПДГ «Забойщик»
Акт впровадження
Рекомендовано для
вирощування нових гібридів
Великоновоселівський р-н,
від 09.11.2016 р.
подальшого впровадження в
соняшнику.
Донецька обл.,
зоні Степу
ІК № 0714U003350
210 га
ОК № 0214U003352
12.03.00.05.П Встановити особливості формування врожайності олійними культурами при різних способах обробітку ґрунту в комплексі з
застосуванням фізіологічно-активних речовин. № держреєстрації 0111U003995
17
Удосконалена технологія
ДПДГ «Забойщик»
Акт впровадження
Рекомендовано для
вирощування нових гібридів
Великоновоселівський р-н,
від 09.11.2016 р.
подальшого впровадження в
соняшнику.
Донецька обл.,
зоні Степу
ІК № 0714U003352
425 га
ОК № 0214U003353
18
Удосконалена технологія
ДПДГ «Забойщик»
Акт впровадження
Рекомендовано для
вирощування нових сортів
Великоновоселівський р-н,
від 09.11.2016 р.
подальшого впровадження в
льону олійного
Донецька обл.,
зоні Степу
ІК № 0714U003352
130 га
ОК № 0214U003353
19
Удосконалена технологія
ДПДГ «Асканійське»,
Акт впровадження
Рекомендовано для
вирощування нових сортів сої.
Каховський р-н,
від 14.11.2016 р.
подальшого впровадження в
ІК № 0714U003352
Херсонська обл.,
зоні Степу
ОК № 0214U003353
560 га
12.03.00.03.П Розробити агротехнічні заходи підвищення продуктивності та отримання екологічно чистого насіння
льону олійного харчового напряму, № держреєстрації 0111U006010
20
Удосконалена технологія
ДПДГ «Елітне» ІОК НААН
Акт впров від
Рекомендовано для
вирощування льону олійного
Запорізький р-н,
21.10.2016 р.
подальшого впровадження в
харчового напряму.
Запорізька обл.,
зоні Степу

ІК № 0714U003358
20 га
ОК № 0214U003356
ПНД 22 Теоретичні основи створення джерел біоенергетичної рослинної сировини та технології її переробки
(«Біоенергетичні ресурси»).
22.01.01.04.П Вивчення показників сортів та гібридів олійних культур , відбір та створення нових джерел біоенергетичної рослинної
сировини, № держреєстрації 0111U003999
21
Сорт сафлору Добриня.
Наукова сівозміна ІОК
Акт інспектування
Використання для
ІК № 0716U000121
НААН,
насінницького посіву
вирощування насінницького
ОК № 0216U001109
0,02 га
№ 4 від 18.07.2016 р.
посіву на ділянці
розмноження
ПНД 08 Вивчення генетичного різноманіття основних фізіологічних, біохімічних і господарсько-цінних ознак рослин, що впливають
на якісні та кількісні характеристики продукції рослинництва
(«Генетичні та фізіолого-біохімічні засади керування продуктивними процесами рослин»).
08.00.03.04.П Визначення генетичного різноманіття за складом олії, морфологічними ознаками мутантних зразків, ізогенних ліній та його
зв’язок з господарьско-цінними ознаками соняшнику, № держреєстрації 0111U00494
22
Спосіб визначення
Інститут олійних культур
Протокол засідання
Використання для створення
забарвлення крайових квіток
НААН,
методичної комісії № 5
вихідного селекційного
соняшнику.
1 спосіб
від 8.07.2016 р.
матеріалу та ідентифікації
ІК № 0714U003360
Патент від 10.02.2014 на
ліній соняшнику
ОК № 0214U003358
корисну модель № 87462
ПНД 14 Наукові основи селекційно-технологічного забезпечення виробництва кормів («Кормові ресурси»).
Підпрограма 1. Ефективні методи селекції, створення високопродуктивних сортів і гібридів та вдосконалення технологій
вирощування кормових культур.
14.01.03.18.П На базі фундаментальних досліджень удосконалити методи селекції шляхом використання донорів-зразків з підвищеною
продуктивністю, скоростиглістю, посухостійкістю для створення нового селекційного матеріалу сої – скоростиглого та з підвищеним вмістом
олії у насінні, з поліпшеним жирнокислотним складом, які відповідають вимогам інтенсивних екологічно чистих технологій вирощування,
№ держреєстрації 0111U006003
23
Метод разової оцінки
Інститут олійних культур
Протокол засідання
Рекомендовано для
селекційного матеріалу сої
НААН,
вченої ради ІОК НААН
використання у наукових
на основі різної тривалості
1500 зразків
№ 11 від 03.11.2016 р.
дослідженнях
вегетаційного періоду за
фазами дозрівання.
ІК № 0714U003366
ОК № 0214U003363

ПНД 11 Наукові основи підвищення ефективності зернового комплексу на базі розроблення селекційних і технологічних інновацій
для забезпечення потреб у продовольчому, фуражному та технічному зерні («Зернові культури»).
Підпрограма 2. Наукові основи підвищення ефективності зернового комплексу на основі створення сортів і гібридів з високою екологічною
адаптивністю та енергоощадних технологій їх вирощування.
11.02.02.17.П Розробити інноваційні технології вирощування озимих культур та високоякісного зерна пшениці в зоні Степу, 0114U002380
24
Елементи технології
ДПДГ «Асканійське»
Акт впровадження
Рекомендовано для
вирощування кукурудзи на
Каховський р-н,
від 14.11.2016 р.
впровадження у
зерно в посушливих умовах
Херсонської обл.,
сільськогосподарських
зони Степу.
10 га
підприємствах різних форм
ІК № 0214U003358
власності у південному
ОК № 0714U003360
Степу України
25
Елементи технології
Інститут олійних культур
Акт впровадження від
Рекомендовано для
вирощування нових сортів
НААН
30.10.2016 р. № 2
впровадження у
озимої м’якої пшениці по
Запорізький р-н.
сільськогосподарських
чорному пару в посушливих
Запорізька обл.
підприємствах різних форм
умовах Степу.
30 га
власності у південному
ІК № 0214U003352
Степу України
ОК № 0714U003354
НДР, які завершено у 2014 р
ПНД 08 Вивчення генетичного різноманіття основних фізіологічних, біохімічних і господарсько-цінних ознак рослин, що впливають
на якісні та кількісні характеристики продукції рослинництва
(«Генетичні та фізіолого-біохімічні засади керування продуктивними процесами рослин»).
08.00.03.05.П Створення колекції селекційних ліній соняшнику аналогів за морфологічними ознаками, з високим вмістом олеїнової кислоти та
вивчення їх господарьсько-цінних ознак, № держреєстрації 0114U002374
26 Аналоги ліній соняшнику за
ІОК НААН,
Протокол засідання
Рекомендовано для
6
ліній.
методичної
комісії
ІОК
використання
в науковій та
генами високого вмісту
Національний центр
НААН № 8 від
навчальній роботі вченими
олеїнової кислоти (80 %) та
генетичних ресурсів рослин
22.07.2015 р.
та студентами
морфологічними
України ІР НААН,
Довідка № 282 від
маркерними ознаками:
7 ліній.
20.10.2015 р. про
ЗЛ22/320, ЗЛ22/434,
включення ліній
ЗЛ678/1992, ЗЛ678/327,
соняшнику до
ЗЛ678/794, ЛВО7/1020
Національного генбанку
ОК № 0216U001110
України
IК № 0716U000122

Рекомендовано для
використання у
дослідженнях при створенні
гібридів соняшнику з
морфологічними
маркерними ознаками ліній
ПНД 41 Наукові основи ефективного використання інновацій в агропромисловому виробництві з урахуванням
зональних особливостей регіонів («Трансфер інновацій»).
Підпрограма 1 Науково-методичні та організаційні засади створення, функціонування та розвитку трансферної
інфраструктури аграрної науки.
41.01.00.19.П Удосконалити технології науково-консультаційної підтримки агровиробників різних форм власності Запорізького регіону.
Сформувати банк закінчених інновацій. що рекомендується для освоєння в агропромисловому виробництві області,
№ держреєстрації 0114U002371
-28
Банк закінчених наукових
Агроформування
Протокол засідання
Рекомендовано для освоєння
розробок.
різних форм
вченої ради ІОК НААН
агровиробниками Запорізької
ОК № 0216U001124
власності,
від 02.11.2016 р. № 10
області
IК № 0716U000142
агровиробники
Підпрограма 2 Науково-методичне забезпечення та дослідницький ринково-орієнтований інструментарій щодо створення
науково-технічних розробок з інноваційним потенціалом, доведення їх до рівня інновацій, випробування та випуск на ринок
конкурентоспроможної наукоємної продукції.
41.02.00.04.П Розробити технологічні вимоги для наукового супроводження інновацій при їх освоєнні в грунтово-кліматичних умовах
Запорізького регіону України. Здійснити випробування закінчених наукових розробок, найбільш привабливих для агровиробників,
№ держреєстрації 0114U002372
29
Пакет технологічних
Агроформування
Протокол засідання
Рекомендовано для освоєння
документів супроводження
різних форм
вченої ради ІОК НААН
агровиробниками різних
інновацій.
власності,
№ 10 від 02.11.2016 р.
форм власності.
ОК № 0216U001118
агровиробники
IК № 0716U000136
Підпрограма 3 Науково-методичне забезпечення та проектно-аналітичний інструментарій щодо трансферу наукоємних технологій,
продукції у форматі інноваційно-інвестиційних бізнес-проектів.
41.03.00.04.П Розробити заходи з планування, організації і здійснення маркетингових досліджень інноваційної продукції, трансферу
агроінновацій, дослідити кон᾿юктуру ринку наукоємної продукції у різних галузях агропромислового виробництва Запорізької області,
№ держреєстрації 0114U002373
27

Лінії-аналоги селекційних
ліній зі зміненими
морфологічними ознаками.
ОК № 0216U001110
IК № 0716U000122

Інститут олійних культур
НААН

Протокол засідання
методичної комісії № 5
від 08.07.2016 р.

-

Пакет закінчених наукових
Агроформування
Протокол засідання
Рекомендується для освоєння
розробок у форматі
різних форм
вченої ради ІОК НААН
в агроформуваннях області
інвестиційних
власності,
№ 10 від 02.11.2016 р.
проектів.
агровиробники
ОК № 0216U001120
IК № 0716U000138
ПНД 12 Теоретичні основи селекції сортів і гібридів олійних культур, науково-методичні засади насінництва та технологій їх
виробництва («Олійні культури»).
Підпрограма 3 Інноваційні технології виробництва олійних культур
12.03.00.01.П Встановити ефективність вирощування нових сортів кунжуту за рахунок застосування різних комплексів агротехнічних,
біологічних та хімічних заходів, № держреєстрації 0111U003536
31
Удосконалена технологія
ДПДГ «Асканійське»,
Акт впровадження
Рекомендовано для
вирощування нових сортів
Каховський р-н,
від 14.11.2016 р.
подальшого впровадження в
кунжуту
Херсонська обл.,
зоні Степу
ОК № 0216U001108
0,4 га
IК № 0716U000117
12.03.00.06.П Встановити дію хімічних сполук, спрямованих на збільшення зимо-морозостійкості та підвищення врожайності озимих ріпаку
та гірчиці, № держреєстрації 0111U006011
32
Удосконалена технологія
ДПДГ «Асканійське»,
Акт впровадження
Рекомендовано для
вирощування нових сортів
Каховський р-н,
від 14.11.2016 р.
подальшого впровадження в
озимого ріпаку.
Херсонська обл.,
зоні Степу
ОК № 0216U001106
215 га
IК № 0716U000116

30

