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У статті наведено результати досліджень зразків гірчиці сизої озимої за 
ознакою зимостійкість, описано дві фази її формування та визначено 
оптимальні умови для перезимівлі рослин. Представлено оцінку зразків 
гірчиці озимої за комплексом господарсько цінних ознак у розсаднику 
конкурсного сортовипробування та виділено кращі – ГО-249, ГО-
79.17. Аналіз нащадків гірчично-ріпакових гібридів F4 показав їхній 
високий рівень зимостійкості 91,0-99,1 %, змінений біохімічний склад 
олії та поєднання морфологічних ознак обох культур. 

Ключові слова: гірчиця озима, селекція, гірчично-ріпаковий гібрид, 
зимостійкість, урожайність, ерукова кислота.

Вступ. Широка розповсюдженість рослин в різних кліматичних зонах 
сприяла появі пристосувань до різноманітних, в тому числі і екстремальних, 
температурних умов (Levitt 1972). В Україні серед озимих культур поширені 
олійні хрестоцвіті – ріпак та гірчиця. Вони здатні упродовж тривалого часу 
переносити низькі мінусові температури та без особливих пошкоджень 
витримувати несприятливі погодні умови взимку. Їхня урожайність більшою 
мірою залежить від перезимівлі. Загибель посівів може бути спричинена дуже 
низькими температурами, різким коливанням температур при відсутності або за 
незначного снігового покриву та довготривалої притертої кірки. Також до 
значної втрати врожаю може призвести вимокання, випрівання та випирання 
точки росту рослин. Зазвичай, зрідженість посівів та їх загибель в зимовий та 
ранньовесняний періоди обумовлюється дією декількох факторів. Установлено, 
що найбільшу стійкість проти негативних факторів зимівлі виявляють 
високоморозостійкі та зимостійкі сорти озимих культур, а перезимівля залежить 
від багатьох морфологічних, фізіологічних характеристик рослин, ґрунтових 
умов, коливань погоди (Teutonico et al. 1993; Chinnusamy et al. 2007; Yakovets
2011).

Відомо, що ріпак значно краще зимує, ніж гірчиця. Тому селекціонери у 
своїй практиці залучають до схрещувань зимо- та морозостійкі зразки ріпаку, як 
донорів стійкості до несприятливих умов середовища. 

Пріоритетним напрямом ефективного створення високопродуктивного 
вихідного матеріалу є отримання міжвидових гібридів родини капустяних. З 
гірчицею сарептською за даним напрямом працювали Frandsen (Frandsen 1943), 
Romanujam and Srinivasachar (Frandsen et al. 1943) та Olsson (Olsson 1960). Olsson
ресинтезував декілька рослин гірчиці, але припинив дослідження через їхню 
високу стерильність. 

Методи ресинтезу та напівсинтезу застосовували також вчені групи 
селекції олійних хрестоцвітих ВНДІОК Шпота, Коновалов та інші. Методом 
напівсинтезу у комбінації гірчиця сарептська (АВ)×ріпак озимий (АС) Shpota
отримав невідому у природі озиму форму гірчиці сарептської (Shpota 1960). 
Методом ресинтезу виду B. juncea шляхом об'єднання геномів його 
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елементарних видів суріпиці озимої і гірчиці чорної у 1967-1968 рр. створений 
перший сорт невідомої в природі культури гірчиці озимої Суздальська, який з 
1995 р районований у Росії, Konovalov (Konovalov et al 1995).

Науковці Інституту олійних культур НААН, першими в Україні, методом 
гібридизації з подальшим індивідуально-родинним добором з гібридної 
комбінації гірчиці озимої сорту Суздальская та колекційного зразку гірчиці 
озимої ЗФГ-62 створили перший вітчизняний сорт озимої гірчиці Новинка.

Метою даної роботи є  оцінка за комплексом господарсько цінних ознак 
зразків гірчиці озимої, отриманих різними методами.

Матеріал та методи досліджень. У якості досліджуваного матеріалу 
використовували селекційні зразки гірчиці озимої та гірчично-ріпакові гібриди. 
Для отримання гірчично-ріпакових гібридів застосовували розроблений та 
запатентований нами спосіб (Budilka et al. 2017). 

Закладку дослідів проведено із застосуванням методики ведення 
селекційного процесу (Dospekhov 1985). Упродовж вегетаційного періоду 
проводили фенологічні спостереження та біометричні дослідження. 
Морфологічний опис зразків гірчиці здійснювали за методикою експертизи 
сортів рослин групи олійних на відмінність, однорідність і стабільність (Ministry
of Agrarian Policy and Food of Ukraine, Ukrainian Institute of Plant Varieties
Examination 2016).

При оцінюванні зразків гірчиці озимої на зимостійкість керувались 
розробками вітчизняних дослідників (Budilka et al. 2009; Ivchenko et al. 2011; 
Rudik et al. 2014; Polevoy et al., 2001 ). Восени на дослідних ділянках у 4-х 
повтореннях помічали облікові майданчики розміром 1 м2, на яких 
підраховували всі рослини, що входили в зиму (після припинення осінньої 
вегетації, коли середньодобова температура повітря тримається нижче 2 С 
упродовж п’яти діб). Навесні, до початку відновлення вегетації проводили 
другий підрахунок рослин, коли чітко видно залишки загиблих рослин. Третій 
підрахунок здійснювали на тих самих ділянках, через 10 діб після відновлення 
вегетації, коли чітко відрізняються живі та загиблі рослини. Враховували тільки 
живі рослини та їхню кількість у відсотках від загальної кількості рослин.  

У лабораторних умовах визначали біохімічний склад насіння та 
структуру врожаю. Статистичну обробку даних виконували методом 
дисперсійного аналізу (Borovikov 2003).

Результати досліджень та їхнє обговорення
У своєму доробку ми маємо достатньо різноманітний селекційний 

матеріал гірчиці озимої, який відрізняється за морфологічними ознаками 
(забарвлення рослин, квіток, насіння, форма листків і ін.) та біохімічними 
показниками. Деякі зразки характеризуються підвищеним вмістом олії – понад 
52 %, ефірної олії – понад 1 %, безерукові (0 %), низьким (до 2 %) та високим 
(більше 15 %) вмістом ерукової кислоти з потенційною врожайністю 2,8-3,5 т/га. 
Але основним показником для оцінки та добору залишається зимостійкість. У 
досліджуваного матеріалу вона становить від 36 до 99,1 %.

Установлено, що селекційні зразки гірчиці озимої, які висіяні в 
оптимальні строки відбірним насінням у якісно і вчасно підготовлений ґрунт, в 
орному шарі якого не менше 20-30 мм продуктивної вологи зимують краще. За 
таких умов рослини встигають до настання низьких негативних температур 
сформувати розвинену кореневу систему, утворити розетку з 6-8 справжніх 
листків, діаметр кореневої шийки 6-10 мм, але щоб точка росту рослин не 
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перевищувала 10 мм. За таких умов у рослинах накопичується достатня для 
перезимівлі кількість високоенергетичних речовин.

Упродовж 2015-2018 рр. нами проведена оцінка зразків гірчиці сизої 
озимої за ознакою зимостійкість (табл. 1).

Таблиця 1
Оцінка селекційних зразків гірчиці сизої озимої за зимостійкістю

(2015-2018 рр.)

Селекційний
зразок

Кількість рослин 
до зимівлі,

шт./м2

Кількість рослин 
після зимівлі, 

шт./м2

Зимостійкість,
% 

ГО-249 82,1 79,6 97,0
ГО-76.72 81,2 70,6 86,9
ГО-79.17 82,0 74,6 91,0

ГО-304.47 81,4 68,3 83,9
ГО-156.79 80,1 66,4 83,0
Новинка st 82,5 66,0 80,0
ГО-275.86 78,8 63,0 80,0

НІР095 2,3 1,8 2,4
За кількістю рослин після зимівлі суттєво перевищили сорт-стандарт 

Новинку зразки ГО-249, ГО-79.17, ГО-76.72, ГО-304.47. Перевищення склало 
13,6,  9,6, 4,6, та  2,6 шт./м2, або 17,0, 11,0, 6,9, 3,9 %. Виявлено, що зимостійкість 
рослин гірчиці формувалася восени під час їх загартування у дві фази: 1) за 
середньодобової температури від 5 до 7 С; тривалість її близько 14 діб, 
припиняється з настанням мінусових температур; 2) за температури від -5 С до -
7 С, триває 5-7 діб. Але навіть добре загартовані рослини не забезпечували 
100%-ї гарантії від вимерзання при переході температури через поріг критичної –
20 С.

Нами проведено оцінку селекційного матеріалу гірчиці озимої за 
комплексом господарсько-цінних ознак у розсаднику конкурсного 
сортовипробування, де вивчали 5 перспективних зразків гірчиці сизої озимої, 
порівнюючи з сортом-стандартом Новинка. 

Достовірно, на 0,9-1,8 т/га, за показником урожайності перевищив сорт-
стандарт Новинка (3,1 т/га) селекційні зразки ГО-249 (3,3 т/га) та ГО-79.17 
(3,4 т/га) (табл. 2). 

Таблиця 2
Результати конкурсного сортовипробування зразків гірчиці сизої озимої за 

комплексом господарсько цінних ознак (2016-2018 рр.)
Селекцій-

ний
зразок

Урожай-
ність,
т/га

Вміст
олії,
%

Вміст 
ефірної 

олії,
%

Вміст 
ерукової
кислоти, 

%

Маса 
тисячі 

насінин,
г

ТВП,
діб

Зимо-
стійкість, 

%

ГО-249 3,3 48,53 0,80 39,19 3,00 272 97,0
ГО-76.72 3,2 47,93 0,80 37,25 2,96 287 86,9
ГО-79.17 3,4 50,43 0,64 0,91 3,03 290 91,0

ГО-304.47 3,2 49,02 0,68 44,80 2,76 280 84,0
ГО-156.79 3,1 52,26 0,66 45,74 2,66 286 83,0
Новинка, st 3,1 41,39 0,74 43,99 2,22 280 80,0
ГО-73.17 3,1 47,09 0,67 1,28 2,90 270 90,0
НІР095 1,1 1,18 0,05 3,23 0,01
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За показником вмісту олії у насінні гірчиці достовірно, на 4,52-9,69 %, 
перевищували сорт Новинка всі досліджувані селекційні зразки. Вміст ефірної 
олії коливався від 0,64 % (ГО-79.17) до 0,80 % (ГО-249) за 0,74 % у сорту-
еталону, ерукової кислоти – від 0,91 % (ГО-79.17) до 45,74 % (ГО-156.79). Маса 
тисячі насінин досліджуваних зразків коливалась від 2,22 г (Новинка) до 3,03 г у 
селекційного зразка гірчиці ГО-79.17 за 2,22 г у стандарту. 

Тривалість вегетаційного періоду гірчиці сизої озимої становила від 270 
(ГО-73.17) до 290 діб (ГО-79.17), зимостійкість – від 80 % (сорт Новинка) до 
97 % (ГО-249). 

За морфологічними показниками відрізняються 2 зразка: ГО 304.47 
характеризується яскраво-жовтим забарвленням пелюсток квіток; ГО-249 світло-
зеленим забарвлення всієї рослини. Забарвлення насіння у всіх зразках гірчиці 
сизої озимої – жовте.  

Для підвищення зимостійкості та поліпшення біохімічного складу 
гірчичної олії нами проводиться робота зі створення гірчично-ріпакових гібридів 
(Budilka et al. 2017). У 2019 році за комплексом господарсько цінних ознак 
вивчали 54 нащадків F4. Десять найкращих представлено в таблиці 3.

Таблиця 3
Господарсько цінні ознаки гірчично-ріпакових гібридів 

покоління F4 (2019 р.)

Селекцій-
ний зразок, 

сорт

Зимо-
стій-
кість, 

%

Урожай-
ність,
т/га

Маса 
тисячі 

насінин,
г

Вміст 
олії у 

насінні, 
%

Вміст 
аллілгір-
чичної 
олії, %

Вміст 
ерукової 
кислоти, 

%
ГРГ-32 99,1 2,9 3,5 39,79 0,17 0
ГРГ-37 99,1 2,6 3,9 43,66 0,16 0
ГРГ-51 98,9 2,2 3,3 44,12 0,22 0,13
ГРГ-39 98,7 2,5 3,2 42,63 0,14 0
ГРГ-43 98,7 2,7 4,0 41,76 0,10 0,04
ГРГ-36 98,7 2,5 4,1 46,03 0,14 0,15
ГРГ-46 98,1 2,6 4,2 45,85 0,22 0
ГРГ-47 97,9 2,5 4,0 46,60 0,33 0,16
ГРГ-52 97,4 1,8 3,1 45,21 0,42 0,04
ГРГ-5 97,1 2,2 3,4 45,16 0,19 0,12

Новинка, st 81,2 1,7 2,4 38,96 0,79 32,7

Дослідом установлено, що представлені зразки характеризувались 
достатньо високим рівнем зимостійкості – понад 90 % (91-99,1 %) за 81,2 % у 
сорту-стандарту Новинка. Урожайність становила 1,4-2,9 т/га за 1,7 т/га у сорту-
стандарту, а маса тисячі насінин складала 2,8-4,5 г. 

Установлено суттєві зміни у біохімічному складі олії створених гібридів. 
Вони характеризувались високим до 46,6 % вмістом олії у насінні та зниженим 
до 0,1-0,4 % вмістом аллілгірчичної (ефірної) олії, що значно менше ніж у сорту-
стандарту. Низький вміст аллілгірчичної олії у насінні змінює характерний смак і 
запах гірчичної олії. З  усіх досліджуваних п’ятдесяти чотирьох зразків тільки 9 
мали високий 14,07-39,78 % вміст ерукової кислоти. Зразки, обрані нами як 
найкращі, мали допустимий вміст – до 5 %.
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За морфологією створені гірчично-ріпакові гібриди були подібними до 
рослин гірчиці, але мали характерне для ріпаку сизе забарвлення рослин та 
восковий наліт, опушення наявне у деяких зразках. Крім того, селекційний 
зразок ГРГ-52 характеризується слабким опушенням листкової пластинки (має 
15 шт. трихом), у зразка ГРГ-5 більше опушення листкової пластинки (має 54
шт. трихом). При тому, що у зразках гірчиці озимої опушення складає понад 
400 шт.  

Висновки 
У результаті проведених досліджень з оцінки селекційних зразків гірчиці 

сизої озимої за зимостійкістю та основними господарсько цінними ознаками 
виділено зразки ГО-79.17 та ГО-249, як перспективні. Виявлено, що 
досліджувані зразки мали різний рівень прояву господарсько цінних ознак, що 
дозволяє вести селекційну роботу за пріоритетними напрямами.

Доведено, що створені гірчично-ріпакові гібриди характеризувались 
достатньо високим рівнем зимостійкості 91-99,1 %, вмістом олії у насінні до 
46,6 %, суттєво зміненим біохімічним складом, а саме мали знижений до 0,1-
0,4 % вміст аллілгірчичної олії, до 0 % ерукової кислоти та вирізнялись 
поєднанням морфологічних ознак обох культур.

Отримані результати будуть використані у подальшій селекційній роботі 
для створення нових конкурентоспроможних зимостійких сортів гірчиці озимої.
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ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ ГОРЧИЦЫ СИЗОЙ ОЗИМОЙ ПО 
КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ

А.И. Будилка, В.Н. Журавель

Институт масличных культур НААН

В статье приведены результаты исследований образцов горчицы 
сизой озимой по признаку зимостойкость, описаны две фазы ее 
формирования и определены оптимальные условия для перезимовки 
растений. Представлена оценка образцов горчицы озимой по 
комплексу хозяйственно ценных признаков в питомнике конкурсного 
сортоиспытания и выделены лучшие – ГО-249, ГО-79.17. Анализ 
потомков горчично-рапсовых гибридов F4 показал их высокий уровень 
зимостойкости 91,0-99,1 %, изменен биохимический состав масла и 
сочетание морфологических признаков обеих культур.

Ключевые слова: зимостойкость, селекция, горчица озимая, горчично-рапсовый 
гибрид, урожайность, эруковая кислота. 

EVALUATION OF WINTER MUSTARD SAMPLES FOR THE 
COMPLEX OF ECONOMIC CHARACTERISTICS

A.I. Budilka, V.M. Zhuravel

Institute of Oilseed Crops of the NAAS

The widespread distribution of plants in different climatic zones has
contributed to the emergence of adaptations to a variety of, including 
extreme, temperature conditions. In Ukraine, winter crucifers - rapeseed and 
mustard - are widespread among winter crops. They are able to withstand 
low freezing temperatures for a long time and withstand no adverse weather 
conditions in the winter. Their yield is more dependent on wintering. Culling 
of crops can be caused by very low temperatures, sharp fluctuations in 
temperatures in the absence or in the case of light snow cover and long-
lasting ground crust. Also, significant loss of the crop can lead to the 
soaking, evaporation and washing out of the plant growth point. Usually, the 
thinning of crops and their loss in winter and early spring is due to several 
factors. High resistance to winter hardiness and winter hardiness of winter 
crops has been found to be most resistant to negative wintering factors, and 
wintering depends on many morphological, physiological characteristics of 
plants, soil conditions, weather fluctuations.
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The purpose of this work is to evaluate the complex of economically 
valuable features of winter mustard samples obtained by various methods.

Selective specimens of winter mustard and mustard-rapeseed hybrids 
were used as the test material. A method developed and patented by us was 
used to obtain rapeseed hybrids.

In our work we have a sufficiently diverse selection material winter 
mustard, which differs in morphological features (plant color, flowers, 
seeds, leaf shape, etc.) and biochemical parameters. Some specimens are 
characterized by high oil content - more than 52 %, essential oil - more than 
1%, linerless (0 %), low (up to 2 %) and high (more than 15 %) epoch content.

The number of plants after wintering significantly exceeded the 
variety standard New samples GO-249, GO-79.17, GO-76.72, GO-304.47. The 
excess was 13.6, 9.6, 4.6, and 2.6 pcs/m2, or 17.0, 11.0, 6.9, 3.9 %. It is 
revealed that winter hardiness of mustard plants was formed in autumn 
during their hardening in two phases: 1) at an average daily temperature 
from 5 to 7 C; its duration is about 14 days, stops with the onset of subzero 
temperatures; 2) at temperatures from -5 °C to -7 °C, lasts 5-7 days. But even 
well-tempered plants did not provide a 100 % guarantee of freezing when the 
temperature was crossed over the critical threshold of 20 °C.

We conducted an evaluation of winter mustard selection material by a 
set of economically valuable traits in a competitive variety test nursery, 
where we studied 5 perspective samples of winter mustard mustard, 
comparing with Novelty grade.

Significantly, by 0.9-1.8 t/ha, in terms of yield exceeded the variety 
standard New (3.1 t/ha) breeding specimens GO-249 (3.3 t/ha), and GO-79.17 
(3, 4 t/ha).

According to the index of oil content in mustard seeds, by 4,52-9,69
%, significantly, all the breeding specimens studied exceeded the Novelty 
grade. The content of essential oil ranged from 0.64 % (GO-79.17) to 0.80 % 
(GO-249), at 0.74 % in the grade-standard, erucic acid – from 0.91 % (GO-
79.17) up to 45.74 % (GO-156.79). The weight of one thousand seeds of the 
tested samples ranged from 2.22 g (Novelty) to 3.03 g in the selection 
sample of Mustard GO-79.17 at 2.22 g in the standard.

The duration of the growing season of winter mustard was from 270 
(GO-73.17) to 290 days (GO-79.17), winter hardiness - from 80 (Novelty 
grade) to 97 % (GO-249).

The morphological indicators differ 2 samples: GO-304.47 is 
characterized by a bright yellow color of flower petals; GO-249 light green 
color of the whole plant. Seed coloration in all specimens of winter mustard 
is yellow.

To improve winter hardiness and improve the biochemical 
composition of mustard oil, we are working on the creation of mustard-
rapeseed hybrids. In 2019, 54 offspring of F4 were studied on a complex of 
economically valuable features. The top ten are presented in the table.

The study found that the presented samples were characterized by a 
sufficiently high level of winter hardiness - more than 90 % (91-99.1 %) for 
81.2% in the Novelty standard. The yield was 1.4-2.9 t/ha at 1.7 t/ha in the 
standard variety, and the mass of one thousand seeds was 2.8-4.5 g.

Significant changes in the biochemical composition of the oil of the 
created hybrids were established. They were characterized by a high oil 
content of up to 46.6 % and reduced to 0.1-0.4 % by weight of allyl mustard 
(essential) oil, which is significantly less than that of the standard variety. 
The low content of allilgirch oil in the seeds changes the characteristic taste 
and smell of mustard oil. Of all fifty-four samples tested, only 9 had a high 
14.07-39.78 % erucic acid content. The samples we selected as the best had 
an acceptable content of up to 5 %.

By morphology, the mustard-rapeseed hybrids created were similar to 
the mustard plants, but had a rape-like color of the plants and a waxy 
coating, and pubescence was present in some specimens. In addition, the 
breeding sample of GRG-52 is characterized by a weak pubescence of the 
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leaf blade (has 15 pieces of trichomes), in the sample of GRG-5 more 
pubescence of the leaf blade (has 54 pieces of trichomes). Despite the fact 
that in the samples of mustard winter pubescence is more than 400 pieces.

As a result of the researches on evaluation of breeding specimens of 
winter mustard winter hardiness and the main economically valuable 
features, samples GO-79.17 and GO-249 were identified as promising. It was 
found that the samples under study had different levels of economically 
valuable traits, which allows selection work to be carried out in priority 
areas.

It is proved that the created mustard-rapeseed hybrids were 
characterized by a sufficiently high winter hardiness level of 91-99,1 %, oil 
content in seeds up to 46,6 %, significantly changed biochemical 
composition, namely had a reduced to 0,1-0,4 % content of allylgirchic oils, 
up to 0 % erucic acid and were distinguished by a combination of 
morphological features of both cultures.

The results obtained will be used in further breeding work to create 
new competitive winter-hardy winter mustard varieties.

Key words: winter hardiness, selection, winter mustard, mustard-rapeseed hybrid, 
productivity, erucic acid.


