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Подальший розвиток тваринницької галузі в нашій країні залежить, перш за все, від 
виробництва кормів, їх кількості і якості. Найбільш ефективним шляхом вирішення цього 
завдання є створення і впровадження у виробництво нових сортів і гібридів кормових 
культур, які відрізняються вищою урожайністю зеленої маси, сіна і насіння, кращою 
облистяністю і якістю корму, інтенсивністю відростання навесні і після скошування, 
тривалістю вегетаційного періоду, довговічністю, стійкістю до хвороб і шкідників, 
зимостійкістю і посухостійкістю та інших ознаках, які  визначають їх господарську 
цінність. Ще однією проблемою є ліквідація білкового дефіциту в раціонах 
сільськогосподарських тварин за рахунок розширення посівних площ під високобілковими 
урожайними культурами. 

Сорт-синтетик люцерни посівної Родена створений на основі гібридної популяції 
Вінничанка (Україна) х Vella (Данія) в Інституті кормів та сільського господарства Поділля 
НААН України впродовж 2003-2016 рр. Внесений до Державного реєстру сортів рослин, 
придатних до поширення в Україні, 09.11.2020 р. (свідоцтво про державну реєстрацію 
сорту рослин Родена № 200895 від 09 листопада 2020 року, свідоцтво про авторство на 
сорт рослин Родена № 16196001, патент № 210082 від 19 січня 2021 р.). При оцінці 
кормової та насіннєвої продуктивності сорту на  дослідних полях Інституту кормів було 
встановлено перевагу сорту Родена над сортом-стандартом Синюха. Тестування 
придатності сорту до поширення в 8 пунктах досліджень  Українським інститутом 
експертизи сортів рослин підтвердило  більш високі показники кормової та насіннєвої 
продуктивності вказаного сорту в порівнянні з умовним стандартом. Створення сорту-
синтетика Родена на основі використання клонових генотипів, які, маючи комплекс 
господарсько-цінних ознак, виділяються високою загальною комбінаційною здатністю,  
підтверджує ефективність даного напрямку досліджень. Сорт Родена рекомендується 
використовувати в чистих та змішаних посівах з іншими багаторічними травами для 
виробництва високоякісних кормів у ґрунтово-кліматичній зоні Степу України. 

Ключові слова: селекція, люцерна посівна, клон, сорт-синтетик, зимостійкість, суха 
речовина, насіння. 
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Постановка проблеми. Подальший розвиток тваринницької галузі в 
нашій країні залежить, перш за все, від виробництва кормів, їх кількості і 
якості. Найбільш ефективним шляхом вирішення цього завдання є створення і 
впровадження у виробництво нових сортів і гібридів кормових культур, які 
відрізняються вищою урожайністю зеленої маси, сіна і насіння, кращою 
облистяністю і якістю корму, інтенсивністю відростання навесні і після 
скошування, тривалістю вегетаційного періоду, довговічністю, стійкістю до 
хвороб і шкідників, зимостійкістю і посухостійкістю та інших ознаках, які 
визначають їх господарську цінність. Ще однією проблемою є ліквідація 
білкового дефіциту в раціонах сільськогосподарських тварин за рахунок 
розширення посівних площ під високобілковими урожайними культурами. 

У вирішенні цих завдань серед багатьох видів багаторічних кормових 
бобових культур чільне місце займає люцерна, яка в  різних ґрунтово-
кліматичних зонах забезпечує максимальний збір з одиниці площі дешевого 
рослинного білка, в склад якого входять всі незамінні амінокислоти  [1]. До 
позитивних якостей люцерни відносяться високий вміст вітамінів (А, групи В, 
С, D, Е, Р, К), мікроелементів (Cu, Mn, B, Co, Mo), жиру, золи, фосфору  та 
кальцію. За вмістом незамінних амінокислот і мікроелементів люцерна 
переважає зерно кукурудзи та  вівса [2]. Крім цього, люцерна є цінним 
попередником для інших польових культур, бо  завдяки біологічній азотфіксації 
нагромаджує в ґрунті достатню кількість азоту для їх подальшого росту і 
розвитку [3]. 

Не дивлячись на таку кількість важливих ознак, посіви люцерни на корм  в 
Україні ще не досягли такого рівня, який забезпечив би повну реалізацію її 
потенційних можливостей. Це обумовлено низкою факторів, одним  з головних 
серед яких  є дефіцит насіння, обумовлений недостатньою кількістю сортів, що 
поєднують високу кормову і насіннєву продуктивність зі стійкістю до 
підвищеної кислотності ґрунтового розчину [4] та  недотримання технології 
вирощування насіннєвих посівів люцерни [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні в Державному 
реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, зареєстровано 17 
сортів   люцерни  мінливої та 39 сортів люцерни посівної [6]. Однак, кількість  
сортів у Реєстрі ще не означає їх адекватну кількість у виробництві, які 
забезпечили б  всі його потреби [7]. Виробництву потрібні сорти, орієнтовані на 
адаптивність та  стабільність з урахуванням умов регіону, лімітуючих факторів 
середовища та на високий рівень азотфіксуючої здатності [8]. Тому 
селекціонери, базуючись на існуючих методах, створюють генетичне 
різноманіття вихідного матеріалу, оцінюють його і добирають бажані генотипи, 
які є основою майбутнього сорту чи синтетичної популяції [9]. 

Мета дослідження полягала в оцінці вихідного матеріалу за комплексом 
господарсько-цінних ознак та створення з його участю сорту-синтетика 
люцерни посівної. 
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Матеріали та методика проведення досліджень. Дослідження 
проводились у 2003-2016 рр. на полях Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН. Ґрунти – сірі опідзолені з показником pH 
сольової витяжки  5,2-5,3 та гідролітичною кислотністю 21-24 мг/екв. на 1,0 кг 
ґрунту. У якості матеріалу для досліджень використано гібридну популяцію 
Вінничанка (Україна) х Vella (Данія).  

Закладання селекційних розсадників проводилось згідно методичних 
вказівок [10] наступним чином: відібрані рослини висаджувалися рано навесні 
за схемою 45х45 см, а з насіння – літнім безпокривним способом сівби: 
суцільно (15 см) – для обліків кормової продуктивності та широкорядно (45 см) 
– насіннєвої. Площа облікової ділянки - 12 м², повторність триразова.  

Тестування придатності сорту до поширення (ПСП) проводилось на 8 
пунктах досліджень Українського інституту експертизи сортів рослин (2017-
2020 рр.),  розміщених у різних ґрунтово-кліматичних зонах Полісся,  Лісостепу 
і Степу України [11]. 

Гідротермічні умови в роки створення даного сорту характеризувалися 
неоднорідним розподілом опадів і температурним режимом порівняно з 
середньобагаторічними значеннями. Найбільшу кількість опадів відмічено в 
2013   та 2014 рр. (563,1 і 549,7 мм відповідно), а у 2011, 2012 та 2015 рр. 
підвищений температурний режим і недостатня кількість вологи негативно 
впливали на формування кормової продуктивності, проте, насіннєва 
продуктивність, навпаки, в певній мірі підвищувалась. У цілому гідротермічні 
умови за вказаний період можна вважати задовільними для формування 
кормової та насіннєвої продуктивності рослин люцерни, проте неоднорідність 
їх впливу в окремі, часто критичні періоди, була очевидною.  

Гідротермічні умови за 2013-2015 рр. в порівнянні з 
середньобагаторічними значеннями графічно зображено на рисунках 1 і 2. 
Створення складногібридних і синтетичних сортів-популяцій передбачає 
використання для перезапилення спеціально підібраних рослин певного 
біотипу, які мають високу комбінаційну здатність і найкраще виражені ознаки 
запрограмованої моделі сорту. При підборі компонентів враховують також 
генетичну різноякісність, зумовлену  різним еколого-географічним 
походженням вихідних форм, що, поруч з високим гетерозисом і врожайністю,  
забезпечує високу пластичність у потомстві [12]. Синтетичні сорти чи сорти-
популяції є потомками багатолінійного гібриду, який створюється на основі  не 
менше ніж із 4 і не більше 16 компонентів [13]. 

Формування таких сортів починається з вивчення вихідного матеріалу при 
індивідуальному стоянні рослин і відбору за фенотипом тих біотипів, які мають 
поліпшені ознаки майбутнього сорту. 
Наступним етапом селекції є визначення загальної і специфічної комбінаційної 
здатності відібраних біотипів і ліній шляхом полікросу або діалельних 
схрещувань. 
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Кращі за комбінаційною здатністю лінії, біотипи чи гібриди об’єднуються, 

і вивчення їх продовжується в загущених посівах. Іноді створений сорт-
популяція проходить подальшу селекційну доробку через використання 
негативного добору, і лише після цього передається в попереднє і конкурсне 
сортовипробування [14]. 

 
Результати та обговорення. Сорт люцерни посівної створений в 

Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН в 2004-2016 рр. За 
період 2004-2005 рр. з травостою гібридної популяції Вінничанка (Україна) х  
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Vella (Данія), було відібрано 1200 рослин. Упродовж першого циклу вивчення 
(2006-2008 рр.) більшість з цих рослин були вибракувані за рівнем урожаю 
зеленої маси і насіння, облистяності, стійкості до збудників кореневих гнилей 
та інших хвороб, включаючи мікоплазмоз. За інтенсивністю відростання 
навесні і восени відбирались рослини з рівнем спокою у межах 3-4 класу. 

Із залишених рослин перед початком цвітіння була проведена додаткова 
браковка. З відібраних рослин зібрали насіння окремо по сім'ях у кількості 32 
шт., яке було висіяне в селекційному розсаднику в 2009 році. Потім було 
вибракувано ще 21 сім’ю до початку цвітіння в 2010-2012 рр. за кормовою і 
насіннєвою продуктивністю та іншими господарсько-цінними ознаками. Решту 
- 11 сімей, - виділених за загальною комбінаційною здатністю, було 
об’єднано у синтетичну популяцію під селекційним номером 6/09, яка стала 
базовим матеріалом для сорту Родена. 

Сорт люцерни посівної Родена в 2016 р. переданий для кваліфікаційної 
експертизи в системі державного сортовипробування. Сорт-синтетик створений з 
гібридної популяції Вінничанка (Україна) х Vella (Данія). Тип використання – 
сінокісний. Кущі рослин проміжного типу із середніми строками цвітіння. 
Квіти синього кольору та його різних світлих відтінків, що часто змінюються 
під впливом навколишнього середовища, дуже рідко можуть зустрічатися 
квіти дуже темно-синьо-фіолетового, змішаного, кремового, білого та 
жовтого кольорів. Сорт характеризується покращеною якістю корму, 
підвищеною кормовою та насіннєвою продуктивністю. 

Показники кормової та насіннєвої продуктивності сорту люцерни 
посівної Родена представлено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Результати конкурсного сортовипробування люцерни посівної сорту 

Родена (6/09) в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН, 
(середнє 2013-2015рр.). 

 
Назва 
зразка 

Збір сухої речовини, т/га Урожайність насіння, т/га 
Середнє за 2013– 

2015 рр. 
+/- до St % до St Середнє за 2013– 

2015 рр. 
+/- до St % до St 

Синюха 
(St.) 

11,7 0 100 0,317 0 100 

6/09 12,7 1,0 109 0,349 0,032 110 
 

НІР 0,05 
2013 р. – 0,754   2013 р. – 0,01   
2014 р. – 0,669 2014 р. – 0,01 
2015 р. – 0,616 2015 р. – 0,02 

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
Помірно стійкий до кореневих гнилей, має високу посухостійкість та 

зимостійкість. Клас спокою рослин – 4. Середньостиглий, вегетаційний період 
до першого укосу – 54-55, до збирання насіння – 152-155 діб. Період 
продуктивного довголіття 4-5 років. Висота рослин – 90-105см. Урожайність 
насіння – 0,45-0,50 т/га. Збір сухої речовини – 14,0 т/га. Вміст білку – 21,4%,  
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клітковини – 22,8%. Облистяність в межах 50%. Більш широке тестування сорту 
Родена на придатність до поширення (ПСП) в закладах Українського інституту 
експертизи сортів рослин проведено у 8 пунктах досліджень Полісся, 
Лісостепу і Степу України.  За період оцінки (2018-2020 рр.) Інститутом 
експертизи сортів рослин України в зоні Степу збір сухої речовини в умовного 
стандарту знаходився в межах 5,44 т/га, сорт Родена перевищив умовний 
стандарт на 2,54 т/га (+46,7%) (таблиця 2). 

Таблиця 2 
Результати польових досліджень УІЕСР показників господарської  

придатності (середнє за 2018-2020 рр.) [11]. 

Примітка. * умовний стандарт – значення середньої урожайності сортів люцерни, внесених до Реєстру 
сортів рослин України за останні 5 років – 22 шт., з яких іноземні – 12 (фірми Косад Семанс ЄС; Маїсадур Семанс 
(Франція); Дойче Заатфеределунг, Заатен Уніон Срл. (Румунія). 

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
 

Створений таким способом сорт-синтетик люцерни посівної Родена 
рекомендується використовувати в чистих та змішаних посівах з іншими 
багаторічними травами для виробництва високоякісних кормів у ґрунтово-
кліматичній зоні Степу України. 
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АННОТАЦИЯ 
РОДЕНА – НОВЫЙ СОРТ-СИНТЕТИК ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ (MEDICAGO 

SATIVA L.) ИНТЕНСИВНОГО ТИПА 
Дальнейшее развитие животноводческой отрасли в нашей стране зависит, прежде 

всего, от производства кормов, их количества и качества. Наиболее эффективным путем 
решения этой задачи является создание и внедрение в производство новых сортов и 
гибридов кормовых культур, которые отличаются высокой урожайностью зеленой массы, 
сена и семян, лучше облиственность и качеством корма, интенсивностью отрастания 
весной и после скашивания, продолжительности вегетационного периода, долговечностью, 
устойчивостью к болезням и вредителям, зимостойкостью и засухоустойчивостью и 
другим признакам, которые определяют их хозяйственную ценность. Еще одной проблемой 
является ликвидация белкового дефицита в рационах сельскохозяйственных животных за 
счет расширения посевных площадей под высокобелковыми урожайными культурами. 

Сорт-синтетик люцерны посевной Родена создан на основе гибридной популяции 
Винничанка (Украина) х Vella (Дания) в Институте кормов и сельского хозяйства Подолья 
НААН Украины в течение 2003-2016 гг. Внесен в Государственный реестр сортов растений, 
пригодных к распространению в Украине, 09.11.2020 г. (свидетельство о государственной 
регистрации сорта растений Родена № 200895 от 9 ноября 2020, свидетельство об 
авторстве на сорт растений Родена № 16196001, патент № 210082 от 19 января 2021). 
При оценке кормовой и семенной продуктивности сорта на опытных полях Института 
кормов было установлено преимущество сорта Родена над сортом-стандартом Синюха. 
Тестирование пригодности сорта к распространению в 8 пунктах исследований Украинским 
институтом экспертизы сортов растений подтвердило более высокие показатели 
кормовой и семенной продуктивности указанного сорта по сравнению с условным 
стандартом. 

Создание сорта-синтетика Родена на основе использования клоновых генотипов, 
которые, имея комплекс хозяйственно-ценных признаков, выделяются высокой общей 
комбинационной способностью, подтверждает эффективность данного направления 
исследований. Сорт Родена рекомендуется использовать в чистых и смешанных посевах с 
другими многолетними травами для производства высококачественных кормов в почвенно-
климатической зоне Степи Украины. 

Ключевые слова: селекция, люцерна посевная, клон, сорт-синтетик, зимостойкость, 
сухое вещество, семена. 

Табл.2.  Рис.2. Лит. 14. 

ANOTATION 
RODENA – NEW ALFALFA SOWN SYNTHETIC (MEDICAGO SATIVA L.) INTENSIVE 

TYPE 
Further development of the livestock industry in our country depends primarily on the 

production of feed, their quantity and quality. The most effective way of solving this problem is to 
create and implement in the production of new varieties and hybrids of forage crops, which have 
higher yields of green mass, hay and seeds, better foliage and feed quality, intensity of regrowth in  
spring and after mowing, growing season, durability, stability to diseases and pests, winter 
hardiness and drought resistance and other features that determine their economic value. Another  
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problem is the elimination of protein deficiency in the diets of farm animals by expanding the sown 
area under high-protein crops. The synthetic synthetics of alfalfa sowing Rodena was created on 
the basis of the hybrid population of Vinnichanka (Ukraine) x Vella (Denmark) at the Institute of 
Feed and Agriculture Podolia during 2003-2016. Posted in the state register of plants suitable for 
distribution in Ukraine, 09.11.2020 (Certificate of state registration of plant varieties of Rodena 
No. 200895 dated November 9, 2020, certificate of authorship on the variety of Rodena plants No. 
16196001, Patent No. 210082 on January 19, 2021 ). When evaluating the feed and seed 
productivity of a variety on experienced fields of the Institute of Feeds, the advantage of Rodena 
varieties over the Syniuha Standard was established. Testing the suitability of a variety to distribute 
8 points of research by the Ukrainian Institute of Examination of Plant Varieties confirmed higher 
rates of feed and seed productivity of the specified grade compared to the conditional standard. 
Creating a Synthetic Synthetic based on the use of clone genotypes, which, having a complex of 
economic and valuable signs, is highlighted by a high overall combinational ability, confirms the 
efficiency of this research direction. Rodena grade is recommended to use in clean and mixed crops 
with other perennial herbs for the production of high-quality feed in the soil and climatic zone of 
the Steppe of Ukraine. 

Key words: selection, alfalfa sowing, clone, synthetic variety, winter hardiness, dry matter, 
seeds. 

Table 2. Fig.2. Lit. 14. 
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