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ПЕРЕДМОВА 
 

В бібліографічному покажчику «Гречка: генетика, 
селекція і насінництво» розглянуті питання формуван-
ня продуктивності та реалізація генетичного потенціа-
лу гречки, урожайні і якісні показники нових сор-
тів гречихи та вплив норм добрив, способів посіву на 
якісні показники зерна гречки. 

До складу покажчика увійшли відомості про навчаль-
ні посібники, монографії, статті з наукових періодич-
них видань, а також матеріали всесвітньої мережі Ін-
тернет з питань генетики, селекціі, насінництва й виро-
бництва і зберігання зерна гречки. 

При підготовці видання були використані фонди, ка-
талоги та картотеки бібліотеки, бази даних бібліотеки 
МНАУ та електронні версії повнотекстових докумен-
тів, розміщених в Інтернет. 

Матеріали у покажчику розміщено за алфавітом ав-
торів та назв видань. 

Опис документів наведено мовою оригіналу. Бібліо-
графічний опис зроблено за стандартом  України ДСТУ 
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання». 
Слова і словосполучення скорочуються відповідно дію-
чим стандартам ДСТУ 35.82-97 «Скорочення слів в 
українській мові у бібліографічному описі. Загальні ви-
моги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
правила и требования». 

Бібліографічний покажчик стане в нагоді для селек-
ціонерів, викладачів, аспірантів і студентів вузів біоло-
гічного та аграрного профілю.  
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ВСТУП 
 

Гречка є надзвичайно цінним продуктом харчування 
для людини. Цінність гречаного зерна зумовлюється 
складом його білкового комплексу. За поживністю він 
більш цінний ніж білок зернових злакових і наближа-
ється до білка бобових, легко засвоюється. До складу 
гречаної крупи входить 10% білку, 3% жиру, 82% крох-
малю.  

Є також солі заліза, кальцію, фосфору, мікроелемен-
ти, органічні кислоти, вітаміни. Продуктам харчування, 
приготовленим із гречки, притаманні радіозахисні вла-
стивості.  

Відходи зерна та гречана полова – дуже цінний корм 
для свиней і свійської птиці. Гречку використовують у 
фармакології.  

Гречка – одна з кращих медоносних рослин. У нашій 
області збір меду з гречаного поля забезпечував більше 
половини загального обсягу його виробництва.  

Гречку можна використовувати на зелене добриво, 
адже вона відрізняється швидким ростом. Для цих ці-
лей її рекомендується використовувати на важких ґрун-
тах. 

Як відомо, у рослинах гречки закладено величезні 
потенційні можливості щодо насіннєвої продуктивнос-
ті. Адже на окремих з них залежно від сорту та умов 
вирощування може утворюватися від 4000 до 7000 кві-
ток. На жаль, у польових умовах запилюються і форму-
ють плоди лише 5-15 % квіток, а плоди, що зав’язалися, 
масово відмирають. Причини цього – в дії екологічних 
факторів (температурний режим повітря, вологозабез-
печеність та забезпеченість елементами живлення то-
що). 
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До реєстру сортів рослин, придатних для поширення 
в Україні занесено 26 сортів середньостиглих та ран-
ньостиглих гречки з високопродуктивним потенціалом. 
Залежно від їх екотипу та господарської спрямованості 
кожен із них рекомендований для конкретної природ-
но-кліматичної зони країни. Останнім часом вітчизняні 
селекціонери вивели високопродуктивні сорти гречки, 
що вигідно вирізняються з-поміж своїх попередників за 
рядом господарськи цінних властивостей, а воднораз – 
розробили сортові технології їх вирощування. Але час-
тка сортів з терміном перебування в Реєстрі сортів про-
тягом 1-5 років незначна. Разом з тим досить значну 
частку сортів становлять сорти з терміном перебування 
в Реєстрі понад 10-15 років. 

Посівні якості насіння гречки мають відповідати ви-
могам ДСТУ 2240-93. Висівати слід виповнене насіння 
зі схожістю (залежно від генерації) не нижче 87-92% та 
масою 1000 насінин більше 20 грам. Норма висіву греч-
ки за широкорядного способу – 2,5 млн схожих насі-
нин, за звичайного – 4,5 млн. 

Попередні розрахунки потенціалу ринку зерна кру-
п’яних культур свідчать про необхідність збільшення 
площ посівів гречки і підвищення її врожайності з ви-
користанням сучасних високопродуктивних сортів та 
інтенсивних технологій.  

Проте існує інша реальність. Декілька років поспіль в 
мережі Інтернет пропонують до продажу сорти гречки 
Granby та Arno, які не занесені до Державного реєстру 
сортів рослин придатних для поширення в Україні. 

За даними Національної академії аграрних наук 
України, ці сорти гречки є трансгенними, і підпадають 
під дію Закону України «Про державну систему біобез-
пеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 
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використанні генетично модифікованих організмів». 
Законом, а саме ст. 15 передбачено заборону на про-

мислове виробництво та введення в обіг ГМО, а також 
продукції, виробленої із застосуванням ГМО, до їх дер-
жавної реєстрації. Дозволяється використання ГМО 
виключно для науково – дослідних цілей або з метою їх 
державних випробувань, але лише на підставі спеціаль-
них дозволів. 

На сайті Державної служби України з питань безпеч-
ності харчових продуктів та захисту споживачів для 
отримання зауважень та пропозицій опубліковано про-
єкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо 
відповідальності за правопорушення у сферах, які регу-
люють питання насінництва та розсадництва, охорони 
прав на сорти рослин, додержання заходів біологічної і 
генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рос-
лин під час створення, дослідження та практичного ви-
користання генетично модифікованих організмів у від-
критих системах». 

Проєкт Закону розроблений з метою погодження ста-
тей Кодексу України про адміністративні правопору-
шення у сферах, які регулюють питання насінництва та 
розсадництва, охорони прав на сорти рослин, додер-
жання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо 
сільськогосподарських рослин під час створення, дослі-
дження та практичного використання генетично моди-
фікованих організмів у відкритих системах з визначе-
ною концепцією реформування системи центральних 
органів виконавчої влади, та створення належних умов 
для ефективної діяльності новостворених органів вико-
навчої влади чи таких, яким передано функції і повно-
важення ліквідованих центральних органів виконавчої 
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влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимі-
зацію системи центральних органів виконавчої влади». 

Проєкт передбачає адміністративну відповідальність 
за порушення вимог біологічної та генетичної безпеки 
при використанні генетично-модифікованих організмів 
у відкритій системі на підприємствах, в установах та 
організаціях агропромислового комплексу незалежно 
від їх підпорядкування і форми власності. Так, недо-
тримання або порушення вимог стандартів, регламен-
тів, норм і правил створення, використання, транспор-
тування, зберігання, реалізації генетично -
модифікованих організмів тягне за собою накладення 
штрафу на громадян від семи десяти до ста неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 
осіб – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Недотримання або порушення вимог біологічної та 
генетичної безпеки при утилізації та знищенні генетич-
но-модифікованих організмів тягне за собою накладен-
ня штрафу на громадян від семи десяти до ста неопода-
тковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 
осіб – від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Використання незареєстрованих генетично-
модифікованих організмів або продукції, отриманої з їх 
використанням (за винятком науково-дослідних цілей) 
тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста 
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян і на посадових осіб – від двохсот до трьохсот не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Невиконання законних вимог посадових осіб, які 
здійснюють державний нагляд і контроль щодо дотри-
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мання вимог біологічної та генетичної безпеки при ви-
користанні генетично-модифікованих організмів у від-
критій системі на підприємствах, в установах та органі-
заціях агропромислового комплексу незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності тягне за собою на-
кладення штрафу на громадян від семи десяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 
посадових осіб – від ста до двохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Тому, щоб мати гарні врожаї для сівби слід викорис-
товувати сертифіковане насіння сортів та дотримувати-
ся рекомендованої технології вирощування. А культура 
гречки віддячить нам вагомим і якісним урожаєм. 

А спільні зусилля науки і відповідна державна під-
тримка зможуть забезпечити українців одним із улюб-
лених їхніх продуктів харчування – гречаною крупою.  

 
Джерело 

Галищук Н. Гречане поле. URL : 
https://consumerhm.gov.ua/1806-
grechane-pole (дата звернення: 
19.03.2021). 
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Устимівській дослідній станції рослинництва 
(Полтавська обл.), а також напрями її використання: 
інтродукція, збереження та вивчення матеріалу за ком-
плексом показників, формування спеціальних колекцій та 
забезпечення науково-дослідних установ (НДУ) та освіт-
ніх закладів України цінним вихідним матеріалом. Наве-
дено результати вивчення колекційного матеріалу за ос-
новними селекційними та господарсько-цінними показни-
ками: врожайністю, продуктивністю, стійкістю до абі-
отичних і біотичних чинників середовища. Розглянуто 
результати роботи зі створення спеціальних колекцій 
генофонду: базової, ознакових (за врожайністю і крупно-
плідністю; за продуктивністю, посухо- та жаростійкіс-
тю; за придатністю до механізованого вирощування), 
навчальної та серцевинної. Висновки. Всі сформовані та 
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