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наявних можливостей і потреби, організація контролю за виконан-
ням взятих зобов'язань. 

Так в автономній республіці Крим визначено сорт Спальчик, 
Слов'янець; Херсонській-Мутант 428, Спальчик, Слов'янець; Оде-
ській-Краснодарській 424, Перекат. Оптимальний розмір виробниц-
тва насіння еліти рису наступний: автономна республіка Крим – 
300 т., Херсонська обл. – 120 т., Одеська обл. – 80 т. 

Взаєморозрахунки між членами асоціації по реалізації насіння 
встановлені як вартісні по орієнтованим цінам з врахуванням сор-
то-надбавок і бартерні по визначеним еквівалентам. 

За послуги асоціації “Агроеліта" господарства, які виробляють 
насіння супереліти і еліти, відраховують 20% від виробництва на-
сіння, з яких 10% закладено в вартість насіння господарств замов-
ників. Ці кошти використовуються на утримування робочого апара-
ту асоціації та спеціалістів, які залучаються для виконання окремих 
функцій та робіт тимчасово, науково-дослідну роботу по насінницт-
ву, а також для матеріального стимулювання працівників госпо-
дарств, пов'язаних з насінництвом рису. 

Три роки роботи асоціації показали економічну доцільність за-
стосованого варіанту вдосконалення насінництва рису. 

Господарствами асоціації вироблено в 1995 році 660 т., 1996 – 
500 т., 1997 – 512 т. еліти рису, що перевищує обсяги виробництва 
в попередні роки в 1,5-2 рази. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СЕЛЕКЦИИ, ИСПЫТАНИЮ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОРТОВ РИСА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

В.С. КОВАЛЕВ – Всероссийский НИИ риса, 

г.Краснодар 

 
Селекция сортов справедливо считается одним из важнейших 

и экономически наиболее дешевых путей повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур. 

Работа, проводимая лабораторией селекции ВНИИ риса по 
совершенствованию технологии селекционного процесса, показала 
наличие больших резервов в повышении урожайности за счет соз-
дания и рационального использования новых сортов. 

Результативность селекции была повышена путем: 1) разде-
ления селекции на несколько направлений с целью создания спе-
циальных сортов; 2) увеличения объемов прорабатываемого мате-
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риала на всех этапах селекционного процесса; 3) ранней, начиная 
с селекционного питомника, комплексной оценки селекционного 
материала по устойчивости к биотическим и абиотическим стрес-
сам. Этого достигли благодаря правильному выбору направлений 
селекции, наличию эффективных машин (в первую очередь сеялок 
точного высева), кооперации с другими специализированными 
НИУ и лабораториями для оценки селекционного материала. 

Надежность сортоиспытания повышается при расширении се-
ти пунктов и условий сортоиспытания, использовании эффектив-
ной методики анализа полученных результатов, что также предпо-
лагает кооперацию с другими селекционными учреждениями, гос-
сортоучастками и сельхозпредприятиями и наличие производи-
тельной техники для проведения сортоиспытания. 

Повышения урожайности риса за счет результатов селекции 
можно достичь при наличии сортов с разной реакцией на условия 
выращивания, специально разработанной системы их рациональ-
ного использования и эффективной сети первичного и элитного 
семеноводства. 

Достижение конечной цели – повышение урожайности риса – 
возможно только при системном подходе к решению проблем со-
здания, сортоиспытания и использования сортов в производстве. 
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ПО ПИТАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЧЕРВОНОЗЕРНИХ  
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Є.В. АЛЕКСЕЄНКО, Л.Г. ЗАХАРЧЕНКО – Дослідна 

станція рису УААН, м.Скадовськ 

 
За останні роки значно збільшилась кількість і різноманітність 

червонозерних форм рису, в тому числі близьких по фенотипу ос-
новних сортів, які вирощуються на Україні. З 1996 року на Дослідній 
станції рису розпочато проведення дослідів по виявленню наявно-
сті червоно-зерних форм в різних полях рисових сівозмін, вивчення 
їх складу. 

В різних полях сівозміни залишали незасіяними ділянки, які 
були огороджені поліетиленовою плівкою, для виключення запли-
вів. В результаті спостережень за цими ділянками встановлено, що 
кількість червонозерних форм збільшується при повторних посівах 
рис по рису. Так, при посіві першої репродукції сорту Спальчик по 
обороту пласта багаторічних трав кількість червонозерних форм 


