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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Виробництво зерна в Україні є пріоритетною 

галуззю сільського господарства. Введення у сільськогосподарське 

виробництво високоврожайних сортів пшениці ярої є гарантією отримання 

сталих врожаїв. Для зведення до мінімуму площ пересіву пшениці озимої та 

стабілізації виробництва високоякісного продовольчого зерна, необхідно зняти 

статус страхової культури з пшениці ярої та надати їй статусу стратегічної 

зернової культури в зерновому балансі країни.  

Для поповнення хлібного ринку в Україні, за даними Міністерства 

аграрної політики і продовольства, необхідно висівати пшеницю м’яку яру в 

обсягах 10–15 % від посівних площ пшениці озимої. Зерно пшениці ярої має 

високі хлібопекарські і круп’яні якості, високий вміст білка і клейковини та 

може бути поліпшувачем при випіканні хліба. Пшениця тверда яра за своєю 

значимістю, як продукт харчування, є другою культурою після пшениці м’якої 

для багатьох країн, продукти із її зерна складають основну групу здорової, 

збалансованої і поживної продукції. 

Слід зазначити, що селекційно-генетичне поліпшення пшениці ярої 

особливої актуальності набуває на сучасному етапі сільськогосподарського 

виробництва. Для цього використовують як класичні селекційні, генетичні та 

фізіологічні, так і сучасні молекулярно-генетичні методи (Лифенко С. П. та ін., 

2002, Орлюк А. П. та ін., 2005, Литвиненко М. А., 2006, Созінов О. О., 2000, 

Голік В. С., Голік О. В., 2008, Голік О. В., 2016, Власенко В. А. та ін., 2012, 

Моргун Б. В. та ін., 2014, Козуб Н. О. та ін., 2016). 

Аналіз сучасного стану досліджень у галузі селекції пшениці ярої 

свідчить, що цілий ряд проблем, пов’язаних із недостатньою продуктивністю, 

стійкістю до несприятливих абіотичних і біотичних чинників та якістю зерна, 

залишається недостатньо дослідженим. Так, проблема пошуку джерел 

господарсько цінних ознак, серед зразків світової колекції, потребує подальших 

досліджень для розширення генофонду вихідного матеріалу та забезпечення 

селекційних програм новими джерелами. Важливе значення має ідентифікація 

високопродуктивних форм, стійких до дії екстремальних погодних умов, 

необхідно охоплювати всі основні фактори і ознаки, які визначають 

формування врожаю в умовах недостатнього і нестійкого зволоження. 

Тому, аналіз світової колекції зразків пшениці ярої, проведення різних 

типів схрещувань, вивчення гібридів за господарськими ознаками та створення 

нових високоадаптивних сортів пшениці м’якої і твердої ярої для умов 

Лісостепу України зумовлюють пріоритетність та актуальність досліджень. 

Саме на вирішення цих питань, пов’язаних з проблемами селекційно-

генетичного поліпшення пшениці ярої, спрямовані дослідження за темою 

дисертаційної роботи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проведені у лабораторії селекції 

ярої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла 

Національної академії аграрних наук України (МІП) впродовж 2007–2017 рр., 
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згідно із завданнями в рамках науково-технічних програм (НТП) та програм 

наукових досліджень (ПНД), в яких здобувач була відповідальним 

виконавцем або науковим керівником, а саме:  

НТП № 10 «Зернові культури» на 2006–2010 рр. за завданням 10.01.01-

206/207 «Обґрунтувати теоретичні аспекти селекційних технологій добору та 

адаптивності вихідного матеріалу і створити сорти м’якої та твердої пшениці 

ярої з високим потенціалом продуктивності та груповою стійкістю до основних 

захворювань» (номер державної реєстрації 0108U000779); № 11 «Зернові 

культури» на 2011–2015 рр. за завданням 11.01.01.16.Ф «Удосконалити схему 

селекційного процесу і селекційних технологій добору вихідного матеріалу в 

селекції на адаптивність ярої пшениці в умовах зміни клімату. Створити 

високопродуктивні сорти пшениці ярої твердої і м'якої, які у центральному 

Лісостепу України за адаптивністю перевищуватимуть зарубіжні аналоги та 

національні стандарти» (номер державної реєстрації 0111U002738); НТП № 08 

«Генетичні ресурси рослин» на 2006–2010 рр. за завданням 08.02.08.-029 

«Сформувати ознакові колекції генетичних ресурсів м’якої та твердої пшениці і 

ячменю для Центрального Лісостепу України, виділити сорти-еталони» (номер 

державної реєстрації 0106U006330); № 09 «Генетичні ресурси рослин» на 2011–

2015 рр. за завданням 09.01.01.05.Ф «Науково обґрунтувати та провести 

інтродукцію цінних зразків генофонду рослин з метою створення джерел і 

донорів господарських ознак, сформувати ознакові колекції озимої та ярої 

пшениці, озимого та ярого ячменю для центрального Лісостепу України» (№ 

державної реєстрації 0111U002736); № 24 «Генофонд рослин» на 2016–2018 рр. 

за завданням 24.01.01.25.П «Інтродукувати зразки та поповнити колекції 

пшениці озимої та ярої, ячменю озимого та ярого для умов центрального 

Лісостепу України» (номер державної реєстрації 0116U004013); ПНД 13 

«Селекція зернових і зернобобових культур» на 2016–2020 рр. за завданням 

13.00.01.08.Ф «Розробити модель сорту пшениці м’якої ярої для умов Лісостепу 

України та оптимізувати методологію селекції і на цій основі створити сорти, 

адаптовані до змін клімату з удосконаленням генетичних, фізіологічних та 

біотехнологічних підходів» (номер державної реєстрації 0116U004002) та на 

2016–2018 рр. за завданням 13.00.01.37.П «Виділити селекційний матеріал 

пшениці твердої ярої з високим потенціалом продуктивності, стійкий до 

вилягання, посухи та створити сорт, стійкий до біотичних та абіотичних 

чинників, з високою якістю зерна» (номер державної реєстрації 0116U004008). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження було теоретичне 

узагальнення та експериментальне вивчення світової колекції зразків пшениці 

ярої, розширення генетичного різноманіття шляхом внутрішньовидових, 

міжвидових та інших типів схрещувань, аналіз їх гібридів за господарсько-

цінними ознаками для селекційно-генетичного поліпшення і створення нових 

високоадаптивних сортів пшениці м’якої і твердої ярої для умов Лісостепу 

України.  

Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання: 

– установити особливості різноманіття зразків колекції пшениці м’якої і 

твердої ярої;  
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– виявити особливості мінливості, кореляцію між селекційно цінними 

ознаками колекційних зразків; 

– визначити рівень стійкості зразків проти збудників основних хвороб 

листя та сформувати ознакові колекції за даною ознакою; 

– установити екологічну пластичність колекційних зразків пшениці ярої 

за врожайністю; 

– визначити успадкування за ступенем фенотипового домінування ознак 

продуктивності у гібридів F1, ступінь і частоту трансгресії у гібридів F2 пшениці 

м’якої ярої; 

– установити особливості ефектів загальної (ЗКЗ) і специфічної (СКЗ) 

комбінаційної здатності та співвідношення їх варіанс у схрещуваннях за 

діалельною схемою пшениці м’якої ярої; 

– розширити генетичне різноманіття селекційного матеріалу шляхом 

схрещування сортів пшениці м’якої озимого та ярого типів розвитку; 

– визначити ефективність використання міжвидових схрещувань для 

поліпшення адаптивності пшениці м’якої та твердої ярої;  

– виявити вплив погодних умов на продуктивність, висоту рослин та 

тривалість вегетаційного періоду пшениці ярої; 

– визначити посухостійкість лінії пшениці ярої та на основі цього 

виділити лінії з високими показниками посухостійкості; 

– установити адаптивність ліній пшениці ярої та виділити 

високоадаптивні; 

– удосконалити параметри моделі сорту пшениці м’якої ярої для 

вирощування в Лісостепу України за зміни клімату; 

– створити сорти пшениці ярої з комплексом господарсько цінних ознак; 

– визначити економічну ефективність вирощування сучасних сортів 

пшениці ярої, створених здобувачем у співавторстві. 

Об’єкт дослідження: закономірності рекомбінаційних процесів за 

внутрішньовидових та міжвидових схрещувань, ефективність селекції при 

гібридизації пшениці з різним типом розвитку; особливості мінливості та 

успадкування цінних господарських ознак; формування і прояв стійкості до 

несприятливих чинників довкілля в селекції пшениці м’якої і твердої ярої.  

Предмет дослідження: селекційно-генетичне поліпшення господарсько 

цінних ознак пшениці м’якої ярої та твердої ярої в умовах Лісостепу України.  

Методи дослідження. У ході виконання роботи використовували 

загальноприйняті та спеціальні методи дослідження. Польові, лабораторні, 

селекційні, зокрема методи внутрішньовидової та міжвидової гібридизації, 

морфологічного та морфо-фізіологічного аналізу, генетичного аналізу для 

визначення закономірностей прояву ознак, успадкування, комбінаційної 

здатності сортів і ліній; статистичні − кореляційний, варіаційний, дисперсійний, 

регресійний аналізи для визначення достовірності результатів, які здійснювали 

за використання комп’ютерних програм «Microsoft Office Excel» та «Statistica».  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є 

завершеним науковим дослідженням, у якому, на основі теоретичного 

узагальнення та експериментального вивчення світової колекції зразків 
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пшениці ярої, проведення внутрішньовидових, міжвидових та інших типів 

схрещувань і аналізу їх гібридів за господарсько-цінними ознаками, вирішено 

актуальну проблему селекційно-генетичного поліпшення та створення нових 

високоадаптивних сортів пшениці м’якої і твердої ярої для умов Лісостепу 

України.  

Вперше: установлено особливості колекційних зразків пшениці м’якої і 

твердої ярої різного еколого-географічного походження, внаслідок чого 

виділено джерела з груповою стійкістю проти основних хвороб листя та 

сформовано і зареєстровано у Національному центрі генетичних ресурсів 

рослин України ознакові колекції за даною ознакою; 

– визначено особливості за ознакою «висота рослин» колекційних зразків 

світової колекції. На основі чого виділено генотипи і створено новий вихідний 

селекційний матеріал, що характеризується високою продуктивністю та 

стійкістю до вилягання; 

– шляхом аналізу гібридів, одержаних від внутрішньовидових 

схрещувань за повною діалельною схемою, установлено успадкування за 

ступенем фенотипового домінування ознак продуктивності, загальну і 

специфічну комбінаційну здатність сортів та виділено джерела елементів 

продуктивності пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу і Полісся України; 

– встановлено у пшениці м’якої ярої рівень прояву позитивних 

трансгресій за показниками елементів продуктивності для зон Лісостепу і 

Полісся. Максимальну частоту трансгресій виявлено за ознаками «кількість 

зерен у колосі» та «довжина колоса»; 

– виявлено найбільш цінні комбінації схрещувань генотипів пшениці з 

різним типом розвитку. В результаті гібридизації ярих і озимих форм створено 

високопродуктивні, стійкі проти найбільш поширених хвороб, з високою 

якістю зерна, адаптовані до місцевих умов вирощування сорти пшениці м’якої 

ярої Сімкода миронівська, МІП Злата, Дубравка, МІП Світлана, МІП Дана; 

– теоретично обґрунтовано та доведено ефективність міжвидових 

схрещувань T. aestivum L. i T. durum Desf. у селекційному процесі. Визначено 

можливість подолання несхрещування пшениці твердої і м’якої та створення на 

цій основі ліній пшениці ярої і сорту Діана з високим потенціалом 

продуктивності, якістю зерна та стійкістю проти хвороб; 

– визначено рівень гомеостатичності та селекційної цінності колекційних 

зразків для залучення у селекційний процес за ознакою «адаптивність». 

Доведено ефективність застосування аналізу вихідного матеріалу за 

адаптивністю для виділення ліній, пристосованих до умов вирощування; 

– доведено доцільність проведення комплексної оцінки посухостійкості 

пшениці ярої, що підтверджено створенням посухостійких ліній та сортів 

МІП Злата, Оксамит миронівський, МІП Райдужна, внесених до Реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, для зони Степу; 

– визначено критерії добору господарсько цінних форм на основі 

закономірностей впливу погодних чинників та генотипу на урожайність, висоту 

рослин та тривалість вегетаційного періоду. 
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Набуло подальшого розвитку: залучення у селекцію пшениці ярої 

колекційних зразків різного еколого-географічного походження, які 

характеризуються високими показниками господарсько цінних ознак; 

– використання у схрещуваннях генотипів з різними типами розвитку для 

селекційного поліпшення пшениці ярої; 

– розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу шляхом 

застосування міжвидових схрещувань;  

– генетичне поліпшення пшениці м’якої ярої шляхом використання у 

селекції носіїв пшенично-житніх транслокацій; 

Удосконалено модель сорту пшениці м’якої ярої низькорослого та 

середньорослого типів для зони Лісостепу України. 

Практичне значення одержаних результатів. Створено у співавторстві 

12 високоврожайних сортів пшениці м’якої ярої, з яких вісім включено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні – 

альтернативного типу Зимоярка; інтенсивного типу Сімкода миронівська, 

МІП Злата, Божена, Дубравка, МІП Світлана, Оксамит миронівський; 

універсального типу Панянка); чотири передано на Державне 

сортовипробування України – МІП Олександра, МІП Візерунок, МІП Дана, 

МІП Соломія. Створено у співавторстві чотири високоадаптивні сорти пшениці 

твердої ярої, із яких: два включено до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні – Діана, МІП Райдужна; два передано на 

Державне сортовипробування України – МІП Магдалена, МІП Ксенія. 

Занесені до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

сорти пшениці м’якої ярої мають гарантований приріст урожайності зерна 0,56–

1,17 т/га, твердої ярої – 0,21 т/га в зоні Лісостепу, у порівнянні зі стандартом. За 

даними Міністерства аграрної політики та продовольства України їх посівні 

площі у виробництві складали впродовж 2015–2017 рр. близько 15 тис. га, що 

забезпечило отримання додаткового збору зерна.  

Зареєстровано дев’ять зразків пшениці ярої у Національному центрі 

генетичних ресурсів рослин України (А.с. № 1670, 1671, 1672, 1514, 1515, 1516, 

1517, 1518, 1519), які є джерелами ознак підвищеної урожайності, стійкості 

проти хвороб листя, показників якості зерна та стійкості до вилягання на рівні 9 

балів. 

Виділено джерела адаптивних ознак, елементів продуктивності і створено 

новий вихідний матеріал, який використовується у практичній селекції МІП та 

рекомендується для використання іншими селекційними установами. 

Сформовано і зареєстровано у НЦГРРУ ознакові колекції пшениці м’якої ярої 

та пшениці твердої ярої за стійкістю проти грибних хвороб листя. 

Видано каталоги сортів зернових колосових культур селекції 

Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла та розроблено методичні 

рекомендації «Технологія вирощування пшениці ярої м’якої в Лісостепу 

України», «Вирощування пшениці ярої в Лісостепу України», «Технологія 

виробництва насіння пшениці м’якої озимої та ярої», «Виробництво насіння 

пшениці озимої та ярої». Науково-практичні рекомендації включено до 

навчального процесу із проведення лабораторно-практичних занять з 
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аспірантами МІП зі спеціальності 201 Агрономія (спеціалізація Селекція і 

насінництво – 06.01.05).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням автора, виконаним упродовж 2007–2017 рр.  

Здобувачем особисто обґрунтовано науковий напрям, розроблено 

програму, визначено мету і завдання досліджень. Опрацьовано та узагальнено 

літературні джерела, розроблено робочу гіпотезу, сплановано та проведено 

польові досліди і лабораторні аналізи, виконано статистичне опрацювання 

одержаних експериментальних даних, сформовано висновки, проведено 

виробничу перевірку отриманих результатів. Частка авторства у створених 

сортах пшениці м’якої ярої складає 5–30 %, твердої – 20–25 %. Публікації 

підготовлено як самостійно, так і в співавторстві. Внесок здобувача у 

публікаціях зазначений у «Списку опублікованих праць за темою дисертації». 

У наукових роботах, опублікованих у співавторстві, права співавторів не 

порушено.  

Апробація одержаних результатів. Результати досліджень розглянуто та 

обговорено на засіданнях вченої ради Миронівського інституту пшениці імені 

В. М. Ремесла у 2007–2017 рр. Основні положення дисертаційної роботи 

апробовано на наукових та науково-практичних конференціях і нарадах: ІІ 

міжнародній конференції «Генетические ресурсы культурных растений в ХХІ 

веке» (Санкт-Петербург, 2007 р.), міжнародних науково-практичних 

конференціях «Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи 

рослинництва у зв’язку зі змінами клімату» (Біла Церква, 2008 р.), 

«Інноваційно-інвестиційний розвиток рослинницької галузі – стан та 

перспективи» (Харків, 2012 р.), «Стан та перспективи розвитку захисту 

рослин», присвяченій 100-річчю від дня народження видатного вченого 

В. П. Васильєва (Київ, 2013 р.), ННЦ «Інститут землеробства НААН» (Чабани, 

2013 р.), «Селекція і насінництво в умовах сучасного зерновиробництва» 

(Миронівка, 2013 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» 

(Ірпінь, 2013 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Досягнення 

генетики, селекції і рослинництва для підвищення ефективності 

зерновиробництва» (Миронівка, 2014 р.), науковій нараді «Збагачення 

генетичного різноманіття рослин» (Харків, 2014 р.), міжнародних науково-

практичних конференціях «Селекція, генетика і технології вирощування 

сільськогосподарських культур» (Миронівка, 2015, 2016, 2017, 2018 рр.), 

«Rezultatete cercetarilor or la culture plantelor de cimp ir republice Moldova» 

(Кишинів, 2015 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Роль 

наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 

виробництва України» (Дніпропетровськ, 2016 р.), міжнародній конференції, 

присвяченій 100-річчю селекції пшениці в Селекційно-генетичному інституті – 

Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення «Сучасні напрями 

селекційного удосконалення пшениці» (Одеса, 2016 р.), міжнародних науково-

практичних конференціях «Професор С. Л. Франкфурт (1866–1954) – видатний 

вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до  
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150-річчя від дні народження)» (Київ, 2016 р.), «Реалізація потенціалу сортів 

зернових культур – шлях вирішення продовольчої безпеки» (Миронівка, 

2017 р.), «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур» 

(Київ, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення теоретичних і експериментальних 

досліджень за темою дисертації висвітлено у 95 наукових працях, із яких одна 

монографія, 21 стаття у фахових наукових виданнях, із них 10 – у виданнях 

іноземних держав та виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз; 22 − в інших виданнях; 23 − тези конференцій; три − 

методичні рекомендації; чотири − каталоги. Одержано дев’ять свідоцтв про 

реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні, 10 авторських свідоцтв на сорти 

рослин та два свідоцтва про реєстрацію ознакових колекцій пшениці м’якої ярої 

та пшениці твердої ярої за стійкістю проти хвороб листя. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Матеріали дисертації 

викладено на 451 сторінці комп’ютерного тексту, в тому числі основного тексту 

– 320 сторінок. Містить анотацію, вступ, вісім розділів, висновки, практичні 

рекомендації для селекції та виробництва, список використаних джерел, 

додатки. У роботі наведено 95 таблиць, 42 рисунки, 45 додатків, 589 

літературних джерел, з яких 106 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Сучасний стан та завдання селекції пшениці м’якої та твердої ярої 

У розділі проаналізовано та узагальнено стан і результати досліджень 

вітчизняних і зарубіжних учених щодо селекційно-генетичного поліпшення 

пшениці ярої. Подано інформацію про низку проблем, пов’язаних зі значенням 

у народному господарстві пшениці м’якої і твердої ярої, напрямами і методами 

її селекції, генетичними ресурсами. На основі аналізу літературних даних 

окреслено коло питань та обґрунтовано напрями досліджень, пов’язаних із 

пошуком нових джерел у світовій колекції зразків пшениці ярої, ефективності 

проведення внутрішньовидових, міжвидових та інших типів схрещувань, 

аналізу гібридів і ліній для створення нових адаптивних сортів пшениці м’якої і 

твердої ярої для умов Лісостепу України.  

 

Метеорологічні умови, вихідний матеріал та методика досліджень 

Досліди були проведені у 2007–2017 рр. у лабораторії селекції ярої 

пшениці МІП. Селекційні дослідження виконували у дев’ятипільній 

селекційній сівозміні наукової установи, яка розташована у південно-східній 

частині Київської області на водорозділі річок Рось і Росава, в правобережній 

частині Лісостепової зони України. Ґрунт – чорнозем малогумусний 

слабовилугований легкосуглинковий. 

Середньорічна температура повітря і сума опадів у роки досліджень 

відрізнялися від середньобагаторічних. Так, за кількістю опадів, протягом 

вегетаційного періоду пшениці ярої, посушливими виявлено 2007, 2013, 

2017 рр. з кількістю опадів на рівні 57–89 % від середньобагаторічних (192 мм). 
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Оптимальними за рівнем зволоження (194 і 203 мм) були 2010 і 2015 рр. У 

надто зволожених 2011 та 2014 рр. кількість опадів протягом вегетаційного 

періоду пшениці ярої становила 418 та 330 мм, що вище багаторічних даних. 

Температурний режим у 2007–2017 рр., за вегетаційний період пшениці ярої, 

перевищував на 1,0–5,4°С (багаторічний показник становив 12,8°С). 

Найсуттєвіше перевищення температури повітря спостерігали у 2012 р. (5,4°С), 

2013 р. (3,1°С) та 2011 р. (2,8°С). Ідентичних років за гідротермічними 

показниками не спостерігали, що сприяло об’єктивному оцінюванню 

селекційного матеріалу за ознаками, які досліджували. 

У експериментальних дослідженнях за вихідний матеріал 

використовували 535 зразків світової колекції пшениці ярої, з них – 346 м’якої 

та 189 твердої різного еколого-географічного походження, отриманих із 

Національного центру генетичних ресурсів рослин України, міжнародних 

селекційних центрів CIMMYT та ICARDA. Ці форми досліджували за ознаками 

продуктивності, тривалості вегетаційного періоду, висоти рослин та стійкості 

до абіотичних і біотичних чинників довкілля у поєднанні з показниками якості 

зерна. Виділені зразки інтенсивно залучали у селекційні програми лабораторії. 

Вивчали і використовували у селекційному процесі сорти та селекційні 

лінії пшениці озимої (МІП, лабораторія селекції озимої пшениці), а також 

форми та лінії, які щороку відбирали у розсадниках селекції пшениці ярої.  

Проводили гібридизацію за повною (7х7) діалельною схемою. Запилення 

кастрованих рослин проводили твел-методом. Гібридні покоління висівали на 

дослідних ділянках МІП та Носівської СДС МІП ім. В. М. Ремесла НААН 

України. Структурний аналіз за елементами продуктивності проводили у 30 

рослин з кожного повторення. Дисперсійний аналіз проводили за методикою 

Б. О. Доспєхова (1979), комбінаційну здатність і генетичні параметри 

розраховували за методиками Н. А. Фєдіна, Д. Я. Сіліса, А. В. Сміряєва (1980). 

Для розрахунків використали програми Excel 2010 та Statistica 8.0. 

Проводили внутрішньовидові схрещування сортів, ліній, форм та ранніх 

поколінь гібридів, а також колекційних зразків, в тому числі інтрогресивних 

форм. В основі досліджень з віддаленої гібридизації використовували форми 

пшениці, зібрані у 1986 р. в Азербайджані професором Власенком В. А., 

проводили схрещування м’якої пшениці з твердою, в тому числі форм з різним 

типом розвитку (озимі з ярими) та сортами – носіями пшенично-житніх 

транслокацій.  

Фенологічні спостереження, оцінки та обліки виконували згідно з 

методиками Ф. Бріггс, П. Ноулз, 1972; Я. Леллі, 1980, С. Бороєвич, 1984 та ін. 

Лінії та сорти розсадників випробувань вивчали за методикою державного 

сортовипробування (2003), характеристики основних морфо-фізіологічних та 

господарських ознак диференціювали за міжнародними класифікаторами (1989, 

1984). За стандарти використовували: для пшениці м’якої – сорт Елегія 

миронівська, для твердої – Харківська 27, Спадщина. 

Оцінку стійкості проти хвороб проводили в природних умовах за 

методикою Л. Бабаянца, А. Мештерхазі та ін. (1988) та в умовах штучної 

інокуляції збудниками хвороб у польових інфекційних розсадниках за 
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методиками (Е. Е. Гешеле, 1971; В. І. Кривченко, 1978, 1980; Г. В. Пижикова, 

1989; М. Ф. Григор’єв, 1976; А. І. Борггард-Анпілогов, 1987) у відділі захисту 

рослин.  

Електрофоретичний аналіз запасних білків зерна проводили за методикою 

Н. О. Козуб та ін. (2009), цитологічний – за стандартною методикою у відділі 

біотехнології, генетики і фізіології МІП.  

Ступінь домінування кількісних ознак визначали за формулою G. M. Beil, 

R. E. Atkins (1985), ступінь та частоту трансгресії кількісних ознак – за 

формулами Г. С. Воскресенської і В. І. Шпоти (1987), А. П. Орлюка і 

В. В. Базалія (1998).  

Показники якості зерна: вміст білка, клейковини, скловидність, натуру 

зерна, седиментацію, «силу» борошна, об’єм хліба та ін. визначали у 

лабораторії якості зерна МІП згідно із загальноприйнятими методиками 

(Н. С. Беркутова, 1991). 

Для визначення посухостійкості застосовували методики, запропоновані 

Т. В. Олейниковою, Н. Н. Кожушко та ін. (1988, 1976) і В. А. Кумаковим та ін. 

(2000).  

Математичну обробку і системний аналіз проводили за Б. О. Доспєховим 

(1979), П. Ф. Рокицьким (1973, 1974), У. Снедекором (1961), користуючись 

програмами «Statistica», «Exсel», «Statgraphix» на комп`ютері при забезпеченні 

Windows-98 та наступних версій. Достовірність різниці між дослідними даними 

оцінювали за критеріями Стьюдента і Фішера (1978). 

Виробничу перевірку нових сортів пшениці ярої проводили в 

господарствах Київської та Волинської областей.  

 

Господарсько-цінні ознаки колекційних зразків пшениці м’якої та твердої 

ярої 
Багаторічні дослідження колекційних зразків пшениці м’якої і твердої 

ярої з 22 країн світу (рис. 1) дозволили проаналізувати їх за селекційними 

ознаками та виділити кращі серед них. Виділено для залучення у гібридизацію 

колекційні зразки пшениці м’якої ярої: Мажор, Харківська 30, Торчинська, 

Зозуля (UKR), Алешина, Тулайковская 100, Зузука, Саратовская 29, Эстивум 

1509 (RUS), Тrisо, Favorit, Turbo (DEU), Koksa, Bompona, Helia (POL), Zuzana, 

Leguan (CZE) та ін., які належать до середньостиглої групи з періодом сходи – 

колосіння» 52–56 діб, що за роки досліджень формували вищу врожайність, 

порівняно з ранньостиглими та пізньостиглими групами зразків.  

Виявлено джерела з груповою стійкістю, зокрема проти Erysiphe graminis 

DC. f. sp. tritici Marchal. та Puccinia recondita f. sp. tritici Rob. пшениці м’якої 

ярої – Аншлаг, Вишиванка, МІГ (UKR), TW 21311 (GBR), Okli (CAN) та твердої 

ярої – Жадана, Дарина, Нащадок (UKR), Омская степная, Новодонская, 

Безенчукский янтар (RUS), Бошак, Асангали, Даманская 90 (KAZ), Plenty, AC 

Melita (CAN); проти Septoria tritici Rob. et Desm. та P. recondita пшениці м’якої 

ярої – МІГ (UKR), Тулайковская 100, Л 500, Кинельская нива, Омская 33, 

Тарская 6 (RUS), Quattro (DEU), Granny (AUT), Okli, 883 (CAN) та твердої ярої 

– Нащадок, Кучумівка, Жізель (UKR), Омская степная (RUS), Бошак, 
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Кустанайская 30 (KAZ), Neodur, Rodur (FRA), AC Melita (CAN) для залучення в 

селекційний процес як високостійкий вихідний матеріал. 
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Рис. 1. Розподіл колекційних зразків пшениці ярої за країнами походження, 

2007–2017 рр.  
 

Сформовано і зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів 

рослин України ознакові колекції пшениці м’якої ярої та твердої ярої за 

стійкістю проти грибних хвороб листя. 

Виділено стійкі до вилягання середньорослі (Чадо, Золотко, Леукурум 10-

07, Безенчукская 182, Бошак, Кустанайская 30 та ін.), низькорослі (Нащадок, 

Алтайский простор, Алтын-шигыс та ін.) та карликові зразки (28 THIDSN-2-5-8, 

Adamar 7, Neodur, Olga, Multidur, Belladur та ін.) пшениці твердої ярої, що 

поєднують дану ознаку з високим рівнем продуктивності та рекомендовані як 

вихідний матеріал у селекції пшениці твердої ярої за стійкістю до вилягання. 

Встановлено, що стійкість до вилягання у середньорослих зразків найбільше 

корелює з довжиною 2-го верхнього міжвузля, у низькорослих – з довжиною   

1-го та 2-го верхнього міжвузлів, у карликів – з довжиною 1-го верхнього 

міжвузля, тому відбір з метою підвищення стійкості до вилягання необхідно 

проводити за даними ознаками. 

Встановлено кореляцію між урожайністю та показниками якості зерна 

колекційних зразків пшениці ярої, що дає можливість більш обґрунтовано 

вибудовувати технології селекційного процесу.  

Виділено джерела: Недра, МІГ, Прогресивна (UKR), Тарская 6, Полюшко, 

Омская 34 (RUS), Quattro, Tupic (DEU), TW 21311 (GBR), Shamshi (IND), HJA 

22349 (FIN), Dandy (CAN), Timmo (SWE) різного еколого-географічного 

походження, що рекомендовані як батьківські компоненти з високою якістю 

зерна для селекції за продуктивністю і якістю.  

Проаналізовано кореляцію урожайності з елементами структури врожаю 

(табл. 1). Дані кореляційного аналізу у пшениці м’якої свідчать про те, що між 

урожайністю та кількістю зерен у головному колосі, масою 1000 зерен 

простежували зв’язок середньої сили (r = 0,61±0,10; 0,54±0,10, відповідно), 
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помірний зв’язок відмічений між урожайністю та масою зерна з головного 

колоса (r = 0,47±0,09). Зв’язок середньої сили встановлено між довжиною 

головного колоса та кількістю зерен у ньому (r = 0,63±0,10). 

Таблиця 1  

Коефіцієнти кореляції (r) у пшениці ярої* за елементами структури врожаю, 

2012–2016 рр. 

Примітка: * – аналіз 180 зразків пшениці м’якої та150 зразків пшениці 

твердої, дослідження 145 зразків пшениці м’якої за період 2012-2014 рр. 

проведені спільно з Федоренко І. В., 110 зразків – спільно з Федоренко М. В. 
 

Сильна кореляція встановлена між урожайністю колекційних зразків 

пшениці твердої ярої та кількістю зерен у головному колосі (r = 0,77±0,11), між 

довжиною головного колоса та кількістю зерен у ньому (r = 0,71±0,09), між 

кількістю зерен та масою зерна з головного колоса (r = 0,78±0,11).  

З високим рівнем гомеостатичності та селекційної цінності виділено 

колекційні зразки пшениці м’якої ярої: Прогресивна (UKR), Zebra (POL), Alikat, 

Norwell, AC Corinne (CAN), Turbo, Aletch, Triso, Quattro (DEU), TW 21311 (GBR) 

та твердої: Гордеіформе 1734, Накат, Нащадок (UKR), Омская степная, 

Саратовская золотистая (RUS), AC Melita, Plenty (CAN), Yazi 13 (MEX) Бошак, 

Асангали (KAZ), які є цінним вихідним матеріалом для селекції. Виділено 

зразки пшениці ярої з підвищеною адаптивною здатністю. Для пшениці м’якої: 

джерела високої інтенсивності – Харківська 26 та Лютесценс 97-42; джерела 

стабільного прояву ознаки – Стависька, Еритроспермум 03-39 та Krichauff; для 

твердої: Миронівська 28 / Addition // Uveuik, Харківська 23 / Exodur, Луганська 7. 

 

Селекційне поліпшення пшениці ярої шляхом використання 

внутрішньовидових схрещувань 
За період 2007–2017 рр. проведено серію внутрішньовидових схрещувань. 

Так, для пшениці м'якої ярої провели 1150 схрещувань, а для твердої – 398. 

Найчастіше використовували джерела господарсько-цінних ознак, виділені під 

час вивчення світової колекції пшениці ярої (табл. 2).  

Номер 

ознаки 
Ознака 

Ознака 

2 3 4 5 

Пшениця м’яка яра 
1 Урожайність 0,37±0,09 0,61±0,10 0,47±0,09 0,54±0,10 

2 Довжина головного колоса х 0,63±0,10 0,38±0,09 -0,10±0,05 

3 Кількість зерен у головному колосі - х 0,57±0,09 0,17±0,05 

4 Маса зерна з головного колоса - - х 0,61±0,10 

5 Маса 1000 зерен - - - х 

Пшениця тверда яра 
1 Урожайність 0,58±0,10 0,77±0,11 0,41±0,09 0,28±0,06 

2 Довжина головного колоса х 0,71±0,09 0,68±0,10 0,19±0,05 

3 Кількість зерен у головному колосі - х 0,78±0,11 -0,23±0,05 

4 Маса зерна з головного колоса - - х 0,33±0,08 

5 Маса 1000 зерен - - - х 
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Таблиця 2 

Джерела господарсько-цінних ознак, які використовували у 

схрещуваннях, 2007–2017 рр. 
Ознака Джерела 

Пшениця м’яка яра 

Продуктивність Недра, МІГ, Мажор, Харківська 30, Торчинська, Тулун 15, Краса Полісся, 

Прогресивна, Струна миронівська, Елегія миронівська (UKR), Тарская 6, 

Полюшко, Омская 34, Алешина, Тулайковская 100, Саратовская 29, 

Эстивум 1509 (RUS), Quattro, Tupic, Тrisо, Favorit, Turbo (DEU), TW 21311 

(GBR), Shamshi (IND), HJA 22349 (FIN), Dandy (CAN), Timmo (SWE), 

Koksa, Bompona, Helia (POL), Zuzana, Leguan, Аранка (CZE), Manu (FIN) 

та ін. 

Стійкість проти 

хвороб 

Аншлаг, Вишиванка, МІГ, Елегія миронівська (UKR), TW 21311 (GBR), 

Okli (CAN), Тулайковская 100, Л 500, Кинельская нива, Омская 33, 

Тарская 6 (RUS), Koksa, Bonpain, (POL), Okli 883 (CAN), Quattro (DEU), 

Granny (AUT) 

Якість Недра, МІГ, Прогресивна (UKR), Тарская 6, Полюшко, Омская 34 (RUS), 

Quattro, Tupic (DEU), TW 21311 (GBR), Shamshi (IND), HJA 22349 (FIN), 

Dandy (CAN), Timmo (SWE) та ін. 

Скоростиглість Етюд, Космос, Дніпрянка, Ажурная (UKR), ПХРСВ-03 (USA) та ін. 

Адаптивність Харківська 26, Прогресивна, Лютесценс 97-42, Стависька, Еритроспермум 

03-39 (UKR), Челяба 2, Авиада (RUS),  Turbo, Quattro, Aletch, Alikat, Triso, 

Krichauff (DEU), Zebra (POL) CHI BIA/5/CNDO…(MEX) та ін. 

Пшениця тверда яра 

Продуктивність Ізольда, Спадщина, Корона, Гордеіформе 1734, Нащадок, Чадо, Славута, 

Дарина, Жадана, Букурія, Жізель, Кучумівка (UKR), Омский изумруд, 

Накат (RUS), Бошак (KAZ), Olga, Candura (FRA) та ін.  

Стійкість проти 

хвороб 

Жадана, Дарина, Нащадок, Кучумівка (UKR), Безенчукский янтарь, 

Омская степная, Новодонская, (RUS), Бошак, Асангали, Кустанайская 30, 

Даманская 90, (KAZ), Plenty, AC Melita (CAN), Neodur, Rodur (FRA) та ін. 

Стійкість до 

вилягання 

Чадо, Золотко, Нащадок, МІП Райдужна, Леукурум 10-07 (UKR), 

Безенчукская 182, Бошак, Кустанайская 30, Алтайский простор (RUS), 

Алтын-шигыс (KAZ), 28 THIDSN-2-5-8, Adamar 7, Neodur, Olga, Multidur, 

Belladur (FRA) та ін. 

Скоростиглість Жізель, Харківська 27, Харківська 39, Славута, Тера (UKR) та ін. 

Адаптивність Гордеіформе 1734, Накат, Нащадок, Луганська 7 (UKR), Омская степная, 

Саратовская золотистая (RUS), AC Melita, Plenty (CAN), Yazi 13 (MEX), 

Бошак, Асангали (KAZ) та ін. 

 

Окрім того, використовували константні лінії гібридного походження 

(переважно власної селекції), які виділили за певною цінною ознакою або 

групою ознак. Було проведено як прості парні схрещування (73 %), так і 

складні (27 %). 

У 2015–2017 рр. у конкурсному випробуванні досліджували 39 ліній 

пшениці м’якої ярої та 10 твердої. Виділено конкурентоспроможні лінії 

пшениці м’якої: Еритроспермум 15-38, Лютесценс 15-13, Лютесценс 14-13, 

Лютесценс 12-26, Еритроспермум 12-36, Еритроспермум 12-41, Еритроспермум 

14-62 і твердої ярої: Гордеіформе 15-05, Гордеіформе 15-06, Гордеіформе 15-07, 

Гордеіформе 13-08. 



 15 

На лінії пшениці м’якої ярої Лютесценс 12-26 (Koksа / Героїня), 

Еритроспермум 12-36 (Лютесценс 04-29 /3/ Еритроспермум 24209 / Дніпрянка // 

Експромт), Еритроспермум 12-41 (Харківська 18 / Еритроспермум 24209 // 

Quattro), Еритроспермум 14-62 (Kontesa / Скороспілка 99) та твердої – 

Гордеіформе 13-08 (T. macha / Харківська 27) отримані авторські свідоцтва про 

реєстрацію зразків генофонду рослин у НЦГРРУ за такими цінними ознаками, 

як: підвищена урожайність, показники якості зерна, стійкість проти 

борошнистої роси, бурої і жовтої іржі та стійкість до вилягання. 

Створено сорти пшениці м’якої ярої – Панянка, Оксамит миронівський, 

Божена, МІП Візерунок, МІП Олександра та твердої ярої – МІП Райдужна за 

використання внутрішньовидових схрещувань. 

Сорт Панянка у 2015 р. внесено до Реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні. Сорт виведено з лінії Лютесценс 07-26, яка отримана від 

схрещування сорту пшениці м’якої ярої Quattro та сорту селекції ННЦ 

«Інститут землеробства НААН» Рання 93, адаптованого до умов Лісостепу. 

Сорт Панянка характеризується високою продуктивністю, стійкістю проти 

основних хвороб листя та колоса, високими показниками якості зерна та масою 

1000 зерен, стійкістю до вилягання. Адаптований до умов вирощування, 

універсального типу. Різновидність лютесценс. 

Сорт Оксамит миронівський занесено до Реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, у 2017 р. як цінну пшеницю для зон 

Лісостепу, Полісся і Степу. Створено з лінії Лютесценс 10-36, яка отримана в 

результаті індивідуального добору з лінії Лютесценс 00-32 (RUZ / WEAVER). 

Володіє комплексною стійкістю проти основних хвороб – борошнистої роси, 

септоріозу листя, кореневих гнилей та фузаріозу колоса. На сорт отримано 

авторське свідоцтво про реєстрацію зразка у НЦГРРУ. 

Сорт Божена занесено до Реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, у 2017 р. як цінну пшеницю для зони Лісостепу. Він 

характеризується високою урожайністю, стійкістю проти борошнистої роси, 

септоріозу та бурої іржі, високими показниками якості зерна. Сорт виведено з 

лінії Лютесценс 08-26 (Quattro / Еритроспермум 00-36 (CHIL / BUC)). На сорт 

отримано авторське свідоцтво у НЦГРРУ. 

У 2016 р. на Державне сортовипробування передано сорти МІП Візерунок 

і МІП Олександра. Сорт МІП Візерунок отриманий від схрещування Quattro / 

Струна миронівська. Характеризується високою урожайністю, адаптивністю, 

стійкістю проти борошнистої роси, фузаріозу колоса, кореневих гнилей, 

високими показниками якості зерна, низькорослістю, стійкістю до вилягання, 

середньостиглістю. Сорт МІП Олександра отримано від схрещування 

Leguan / Елегія миронівська. Характеризується високим рівнем урожайності, 

стійкістю проти борошнистої роси, кореневих гнилей, септоріозу та фузаріозу 

колоса, стійкістю до вилягання, низькорослістю. За даними Українського 

Інституту експертизи сортів рослин, у 2017 р. сорти МІП Візерунок і МІП 

Олександра перевищували усереднену врожайність сортів, що пройшли 

державну реєстрацію за п’ять попередніх років у зонах Полісся та Лісостеп. 
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Сорт пшениці твердої ярої МІП Райдужна занесено до Реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, у 2017 р. для зон Лісостепу та 

Степу. Сорт виведено з лінії Меланопус 10-02 (Ізольда / Валенціале 99-10). 

Відрізняється низькорослістю, стійкістю до вилягання, стійкістю проти хвороб, 

крупністю зерна. 

Проведено гібридизацію за повною (7х7) діалельною схемою та створено 

42 гібридні комбінації. Досліджували особливості успадкування гібридами F1 і 

F2 пшениці м’якої ярої ознак продуктивності у зонах Лісостепу (МІП 

ім. В. М. Ремесла НААН України) та Полісся (Носівська селекційно-дослідна 

станція МІП ім. В. М. Ремесла). Прослідковано варіювання показника ступеня 

домінування (hр) від позитивного наддомінування (hр > +1) до депресії (hр < -1) 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Розподіл гібридів F1 пшениці м’якої ярої за показником ступеня 

домінування кількості зерен у головному колосі, 2016 р. 

 

У значної кількості гібридів (20,7–42,7 % за елементами продуктивності): 

Ясна / Аранка, Ясна / Granny, Аранка / Granny, Елегія миронівська / Ясна, 

Струна миронівська / Аранка, Харківська 26 / Струна миронівська, Ясна / 

Елегія миронівська, Ясна / Харківська 26 та ін. відмічено позитивне 

домінування та наддомінування, що становить практичний інтерес для 

подальшої селекційної роботи.  

Визначено комбінаційну здатність елементів продуктивності у сортів 

пшениці м’якої ярої. За ознакою «маса зерна з головного колоса» високі та 

середні ефекти загальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) відмічали у сортів 

Струна миронівська, Харківська 26, Героїня; за ознакою «довжина колоса» – у 

сортів Струна миронівська, Харківська 26, Героїня, Ясна. За ознакою «кількість 

колосків головного колоса» високі та середні ефекти ЗКЗ – у сортів Харківська 

26, Героїня, Ясна, Аранка; за ознакою «кількість зерен у головному колосі» – у 

сортів Героїня і Аранка (табл. 3); низькі (достовірно негативні) ефекти ЗКЗ за 

ознакою «висота рослин» відмітили у сортів Струна миронівська, Ясна, Аранка.  
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Установлено високий рівень частоти і ступеня прояву позитивних 

трансгресій у популяцій F2 пшениці м’якої ярої для зон Лісостепу та Полісся 

України. 

Таблиця 3  

Оцінка ефектів ЗКЗ, констант СКЗ та їх варіанс сортів пшениці м’якої ярої за 

ознакою «кількість зерен у головному колосі», 2016 р. 

Сорт 

Константи  СКЗ 
Ефекти 

ЗКЗ (gi) 

Варіанса  

Сорт ЗКЗ 

(σ
2
gi) 

СКЗ  

(σ
2
si) 1 2 3 4 5 6 

МІП 

Елегія миронівська -      0,80 0,04 -0,47 

Струна миронівська 1,58 -     2,87* 7,61 34,38 

Харківська 26 1,47 2,41 -    -1,24 0,94 29,90 

Героїня -0,50 4,34* -8,52* -   0,06 -0,60 17,46 

Ясна 2,59 -9,20* 7,57* 3,37* -  -2,82* 7,33 28,88 

Аранка -3,24* 1,69 -5,68* 3,05* -0,96 - 3,64* 12,62 10,81 

Granny -1,91 -0,82 2,74 -1,76 -3,39* 5,13* -3,30* 10,29 4,91 

НІР05 (gi) 1,52    НІР05 (si) 3,00 

Носівська СДС 

Елегія миронівська -      -0,65* 0,33 5,01 

Струна миронівська 1,62* -         -0,54 0,20 2,19 

Харківська 26 -0,45 0,93 -       -0,70* 0,40 0,13 

Героїня -4,05* -0,47 -1,20* -     2,10* 4,32 6,31 

Ясна 2,46* -0,36 0,22 3,67* -   -1,56* 2,33 6,91 

Аранка -1,19* 1,35* -0,79 2,06* -3,78* - 3,59* 12,78 4,74 

Granny 1,62* -3,07* 1,30* 0,00 -2,20* 2,36* -2,25* 4,97 3,97 

НІР05 (gi) 0,59    НІР05 (si) 1,17 

Примітка * – достовірно відрізняються від середньої. 
 

Найбільшу кількість позитивних трансгресій виявили за ознаками 

«кількість зерен у головному колосі» (табл. 4) та «довжина колоса». Виділені у 

F2 трансгресивні форми можуть бути використані в якості вихідного матеріалу 

для добору трансгресій у більш пізніх поколіннях для селекційно-генетичного 

поліпшення пшениці м’якої ярої. 

 

Використання міжсортових схрещувань з різним типом розвитку рослин 

для поліпшення вихідного матеріалу пшениці ярої 

Підбір компонентів для гібридизації пшениці з ярим і озимим типами 

розвитку проводили, використовуючи колекційні джерела та враховуючи 

еколого-географічний принцип підбору пар для схрещування. Використовували 

як прості (парні) – ярий / озимий, озимий / ярий, так і складні схрещування – 

озимий / ярий // ярий; ярий / озимий // ярий; ярий / озимий // озимий; ярий / 

озимий // озимий / ярий; озимий / ярий // ярий. Щорічно частка комбінацій 

схрещувань за участю озимих сортів становила 10–50 %. 

Відсоток зав’язування насіння у гібридів відрізнявся як за роками, так і за 

типами схрещування.  
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Таблиця 4  

Варіювання, ступінь та частота трансгресії за ознакою «кількість зерен у 

головному колосі» у популяціях F2 пшениці м’якої ярої, 2017 р. 

Комбінація схрещування V, % Тс, % Тч, % 

Елегія миронівська / Струна миронівська 14,0 / 18,3 13,7 / 14,2 24,0 / 20,0 

Елегія миронівська / Ясна 17,5 / 17,4 8,7 / 15,8 20,0 / 16,0 

Струна миронівська / Аранка 17,8 / 15,2 20,7 / 17,4 20,0 / 16,0 

Струна миронівська / Granny 17,7 / 11,2 5,9 / 7,8 20,0 / 16,0 

Харківська 26 / Елегія миронівська 16,9 / 16,2 5,1 / 6,9 20,0 / 16,0 

Харківська 26 / Аранка 12,0 / 15,2 10,9 / 13,8 16,0 / 12,0 

Героїня / Струна миронівська 21,8 / 19,2 17,6 / 20,2 16,0 / 12,0 

Героїня / Аранка 13,4 / 11,1 8,9 / 9,8 16,0 / 12,0 

Героїня / Granny 20,7 / 15,6 17,5 / 15,9 16,0 / 12,0 

Ясна / Героїня 14,5 / 16,0 8,7 / 6,7 16,0 / 16,0 

Аранка / Елегія миронівська 14,0 / 15,0 15,2 / 15,9 16,0 / 12,0 

Аранка / Granny 15,2 / 19,3 16,8 / 17,8 16,0 / 12,0 

Примітки: Тс – ступінь трансгресії, Тч – частота трансгресії, через дріб 

дані Носівської СДС (Полісся України). 
 

Виявлено тенденцію, що у схрещуваннях типу яра / озима // яра, де за 

батьківську форму використовували ярі сорти, адаптовані до умов 

вирощування, відсоток зав’язування насіння був вищий: 2007 р. – 31,4 %,     

2010 р. – 33,4 %, 2013 р. – 32,6 %, порівняно з іншими типами схрещування. 

Особливого значення надавали детальному опрацюванню матеріалу в 

початкових ланках селекційного процесу, оскільки лише рекомбінаційна 

мінливість у F2-F4 забезпечує нові адаптивні і трансгресивні за господарсько- 

цінними ознаками форми рослин. 

На успадкування основних селекційних ознак, особливо у простих парних 

схрещуваннях, впливала материнська форма. Зокрема, у комбінаціях 

схрещувань за участю ранньостиглих сортів, що використовували як 

материнський компонент, рослини виколошувались на 3–4 доби раніше, ніж у 

реципрокних. Індивідуальні добори проводили у F2, F3 і F4. Результати аналізу 

гібридів різних поколінь за типом розвитку в польових умовах дозволили 

виявити, що у F1 домінує ярий тип, який візуально різниться від озимих форм за 

темпами росту і розвитку під час вегетації. Для селекційних зразків, отриманих 

із популяцій від яро-озимих та озимо-ярих комбінацій схрещувань, 

характерним було розщеплення на ярі і озимі форми. Розщеплення в F3, F4 

спостерігали у 3–58 % рослин, хоча в деяких комбінаціях виявляли стабільні ярі 

форми уже в F3. 

Генетичне різноманіття сортів, які залучали у гібридизацію, забезпечило 

широкий формотворний процес та селекційно-генетичне поліпшення у 

наступних поколіннях. Кількість відібраних форм у селекційних розсадниках, з 

використанням пшениці м’якої озимої у селекції ярої, залежала від селекційної 

цінності кожної комбінації. У розсаднику F4 вивчали від 11,7 до 54,1 % сімей, у 
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контрольному розсаднику – 11,8–46,0 %, тоді як у конкурсному випробуванні – 

25,4–61,0 % форм. Тобто, частка відібраних форм від схрещування сортів з 

різним типом розвитку у заключних ланках була вищою, що свідчить про їхню 

селекційну цінність. 

Серед сортів пшениці озимої миронівської селекції, що ввійшли до 

складу генплазми нових сортів та перспективних ліній пшениці ярої, кращими 

за цінними ознаками у серії парних схрещувань виявлено: Миронівська 808, 

Крижинка, Миронівська 28, Експромт та його сестринські лінії, 

Еритроспермум 24209 та сорт пшениці м’якої ярої Quattro. Вони забезпечили 

високе формотворення в селекції пшениці ярої, у результаті чого створено нові 

сорти та ряд перспективних ліній, які вивчали у конкурсному випробуванні.  

У розсадниках конкурсного випробування вивчали лінії, одержані від 

схрещування зразків пшениці м’якої з різним типом розвитку. При цьому 

кількість ліній, створених за типом яра / озима, переважає тип озима / яра як 

9:1, а серед нових сортів, створених даним методом, всі отримані за типом 

схрещування яра / озима. Використання ярих форм за материнський компонент 

у схрещуваннях з озимими, забезпечує більш швидке отримання зразків з 

господарсько-корисними ознаками. Водночас, при зворотному типі 

схрещування формотворний процес продовжується у ряді поколінь, що 

подовжує тривалість селекційної роботи.  

Окремі лінії конкурсного випробування виділили за показниками 

продуктивності (урожайність – 5,32–5,46 т/га, маса 1000 зерен – 44,1 г) та якості 

зерна (седиментація – 71–80 мл, вміст клейковини – 31,2–36,2 %) (табл. 5).  

Таблиця 5 

Характеристика кращих ліній пшениці м’якої ярої, отриманих від схрещування 

зразків з різним типом розвитку, 2014-2017 рр. 
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Елегія миронівська (стандарт) 4,94 100 44,7 80 33,9 7 5 10 

Лютесценс 11-17       Лютесценс 04-29* /3/ 

Еритроспермум 24209** / Дніпрянка* // Експромт** 
5,09  92 40,8 75 26,5 5 3 15 

Лютесценс 12-48    Quattro* / Крижинка** 5,25 86 41,3 69 26,8 5 7 15 

Еритроспермум 14-65  Leguan* / Ласуня** 5,19 73 34,1 79 31,2 4 8 15 

Лютесценс 14-14 Лютесценс 07-02*/ Люцис** 5,20 92 39,3 75 29,4 15 5 15 

Еритроспермум 15-01   
Харківська 18* / Еритроспермум 24209**// Quattro* 

5,35 75 40,4 76 25,3 15 3 12 

Еритроспермум 15-41  
Етюд* // Еритроспермум 35447**/ Omrabi 6* 

5,46 86 40,7 79 36,2 12 5 15 

Еритроспермум 15-02  Селянка** / Torka* 5,32 92 39,8 80 31,3 6 2 10 

НІР05 0,35 7,1 2,6 4,3 3,0 1,8 1,7 2,5 

Примітки: * ярий тип розвитку, ** озимий тип розвитку. 
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До таких ліній відносяться: Еритроспермум 15-41, Еритроспермум 14-65 

та ін. У результаті проведених індивідуальних доборів виділено 

високопродуктивні лінії, стійкі до вилягання і основних грибних хвороб, з 

високою хлібопекарською якістю зерна, що свідчить про перспективність 

використання озимих форм у селекції пшениці ярої.  

До Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, внесено 

сорти пшениці м’якої ярої, одержані від схрещування ярих і озимих форм: 

Сімкода миронівська (2013 р.), МІП Злата, Дубравка, МІП Світлана (2017 р.) та 

сорт МІП Дана, який передано на Державне сортовипробування. 

Сорт Сімкода миронівська придатний для поширення у зонах Лісостепу 

та Полісся. Отриманий від схрещування високопродуктивного і стійкого проти 

ураження основними листовими хворобами сорту пшениці ярої Quattro з 

високоякісним сортом пшениці озимої Ніконія. За висновком експертної ради 

Державної служби з охорони прав на сорти рослин, сорт найбільш оптимально 

поєднує високу врожайність з відмінною якістю зерна. Сильна пшениця. Сорт 

успішно впроваджений у виробництві, максимальна урожайність – 6,2 т/га. 

Сорт МІП Злата одержано від схрещування сорту пшениці ярої Quattro з 

високоадаптивним сортом пшениці озимої Крижинка. Придатний для 

поширення у зонах Лісостепу та Степу як сильна пшениця. 

Сорт Дубравка характеризується високою урожайністю, адаптивністю, 

стійкістю проти борошнистої роси, якістю зерна, низькорослістю, стійкістю до 

вилягання, середньостиглістю. Отримано від лінії Лютесценс 05-24, яка є 

сестринською для лінії Лютесценс 06-05 (Quattro / Крижинка). Придатний для 

поширення у зонах Лісостепу і Полісся, сильна пшениця. 

Сорт МІП Світлана отриманий від схрещування лінії пшениці ярої 

Лютесценс 04-29 (Лютесценс 95-11 (Журавка / Радіал // Quattro) та зразка за 

походженням Еритроспермум 24209 (озима) / Дніпрянка (яра) // Експромт 

(озима). Характеризується високою урожайністю, стійкістю проти борошнистої 

роси, септоріозу і бурої іржі, якістю зерна, низькорослістю, стійкістю до 

вилягання, належить до групи середньоранніх. Придатний для поширення у 

зонах Лісостепу та Полісся як цінна пшениця. 

Сорт МІП Дана у 2017 р. передано на Державне сортовипробування. 

Отриманий в результаті індивідуального добору з лінії миронівської селекції 

Лютесценс 05-27 (Саратовская 55 яра / Миронівська 29 озима). За висотою 

рослин сорт належить до низькорослих, має високу стійкість до вилягання та 

стійкий проти хвороб.  

 

Розширення генетичного різноманіття пшениці ярої м’якої та твердої за 

використання міжвидових схрещувань 

Проведено 348 комбінацій схрещувань між твердою і м’якою пшеницею. 

Використовували як прості парні схрещування – тверда / м’яка, м’яка / тверда, 

так і складні: беккроси, багатоступінчасті – тверда / м’яка // тверда; м’яка / 

тверда // тверда; тверда / м’яка // м’яка; м’яка / тверда // м’яка / тверда та ін. 

Щорічно частка комбінацій міжвидових схрещувань за участю T. durum Desf. та 

T. aestivum L. становила 9,7–22,5 %. Перевагу надавали парним схрещуванням, 
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а серед них тим, де за материнський компонент використовували пшеницю 

тверду – таких схрещувань було виконано 229. Відсоток зав’язування насіння у 

гібридів відрізнявся як за роками, так і за типами схрещування, але загалом, був 

невисоким. Залежно від вихідних форм та умов вегетації рослин зав’язування 

насіння варіювало від 0 до 82,4 %. У комбінаціях тверда / м’яка було досягнуто 

в середньому 27,2 %, тоді як у схрещуваннях м’яка / тверда зав’язуваність 

складала 21,8 %. Тобто, результативність схрещувань була вищою, коли за 

материнську форму використовували тетраплоїдну пшеницю. Спостерігали 

втрату схожості гібридного насіння, відмирання рослин у F1 упродовж 

вегетації, гібридний некроз на стадії виходу рослин в трубку.  

Проаналізовано гібриди другого (табл. 6) і третього покоління за 

кількістю хромосом у соматичних клітинах. 

Таблиця 6  

Кількість хромосом у соматичних клітинах корінців гібридних рослин F2 від 

міжвидових схрещувань, 2015 р. 

Тип 

схрещувань 
Родовід 

Кількість хромосом у 

клітині / відсоток 

рослин* 

Тверда / м’яка Діана / Аншлаг 
42 (90 %) 

21 (10 %) 

М’яка / тверда Еритроспермум 11-32 / Жізель 
28 (80 %) 

35 (20 %) 

М’яка / тверда Анюта / Харківська 23 42 (100 %) 

М’яка / тверда Еритроспермум 13-34 / МІП Райдужна 
28 (90 %) 

35 (10 %) 

Тверда / м’яка** Харківська 23 / Шарада 28 (100 %) 

Тверда // м’яка 

/ м’яка 

Гордеіформе 12-12 // Скороспілка 98 / 

Елегія миронівська 

28 (80 %) 

35 (10 %) 

35 (38) (10 %) 

Тверда / м’яка МІП Райдужна / TV 128 
42 (80 %) 

35 (20 %) 

Тверда / м’яка Леукурум 12-16 / Струна миронівська Не проросли 

М’яка / тверда Еритроспермум 12-03 / Харківська 39 
28 (80 %) 

42 (20 %) 

Примітки: * досліджено по 10 препаратів кожного зразка, вказано 

основний модальний клас, ** озима. 

У дослідженнях виявлено, що більшість отриманих гібридів F2 мали 

крайні межі кількості хромосом 28 і 42, а також виявлено і гібриди з 

анеуплоїдною кількістю хромосом 35 та 38.  

За зовнішнім виглядом у поколіннях F2–F3 спостерігали рослини твердої 

пшениці, м’якої та проміжні форми, які не можна було чітко віднести за 

фенотипом до жодної з них. Як правило, рослини з проміжним фенотипом були 

майже безплідними і зникали у більш пізніх поколіннях, причому найбільш 

життєздатними виявлялися ті, які мали більш чітку подібність до пшениці 
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твердої або м’якої. Зернівки міжвидових гібридів F2 зовні були більш схожі на 

зернівки пшениці твердої, але з деформованим зморшкуватим ендоспермом. У 

третьому поколінні за виглядом зернівки можна було вже чітко розрізнити, до 

якого виду вона належить. У результаті цитологічних аналізів F3 було виявлено, 

що кількість хромосом у досліджених зразків складала 28 або 42, так як у 

твердої та м’якої пшениць. 

У розсаднику доборів F4 частка сімей від схрещувань між пшеницею 

м’якою та твердою у різні роки становила 0,9–10,2 %, у селекційному 

розсаднику – 2,0–10,3 %, у контрольному розсаднику – 4,1–10,6 %, тоді як у 

конкурсному випробуванні їх відсоток становив 7,5–18,3 % форм. Тобто, у 

процесі селекційної роботи частка матеріалу від міжвидових схрещувань дещо 

зросла. Це свідчить про селекційну цінність генотипів, отриманих від 

схрещування T. durum Desf. та T. aestivum L. 

Лінії пшениці твердої конкурсного випробування Леукурум 15-03 

(Ізольда (тверда) / Ермак (м’яка)), Гордеіформе 15-43, Гордеіформе 16-09 

(Гордеіформе 05-05 (тверда) / Космос (м’яка)), які отримані від міжвидових 

схрещувань, поєднують у собі комплекс адаптивних ознак (табл. 7). Виділено 

лінії пшениці м’якої ярої від міжвидових схрещувань за показниками 

продуктивності (урожайність – 5,11–5,22 т/га, маса 1000 зерен – 40,0–42,7 г) та 

якості зерна (седиментація – 64–83 мл, вміст клейковини – 29,6–32,1 %).  

Таблиця 7  

Характеристика ліній пшениці твердої ярої за господарсько цінними ознаками, 

отриманих від міжвидових схрещувань, 2015-2017 рр. 
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Спадщина (стандарт) 4,29 107 40,3 97 12,5 27,0 15 1 20 

Гордеіформе 16-09  
Гордеіформе 05-05* / Космос** 

4,81 95,3 40,7 97 13,9 35,0 1 1 10 

Леукурум 15-03 
Ізольда* / Ермак** 

4,61 86,3 42,3 97 13,9 33,1 5 1 10 

Гордеіформе 15-43  
Гордеіформе 05-05* / Космос** 

4,53 88,3 44,6 98 14,0 31,6 5 1 15 

НІР05 0,29 7,5 1,8 0,9 1,4 2,3 1,8 2,9 7,5 

Примітки: * Пшениця тверда, ** Пшениця м’яка. 

 

Сорт пшениці твердої ярої Діана, створений від схрещування типу м’яка / 

тверда (Миронівська 808 (м’яка озима) / Кієвлянка (тверда яра)). Завдяки 

невисокому міцному стеблу, його стійкість до вилягання значно вища, ніж у 

сортів твердої пшениці, поширених у виробництві. Окрім того, зернівка у сорту 

овальної форми і дещо коротша, що зменшує травмування під час збирання і 
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очистки та збільшує вихід кондиційного насіння. Внесено до Реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні з 2015 р. 

У наших дослідженнях використовували інші види пшениці 

(T. sphaerococcum, T. macha) та їх похідні форми. За період 2007–2016 рр. 

проведено 56 комбінацій схрещувань. Селекційну роботу з гібридами від 

віддалених схрещувань супроводжує складний довготривалий формотворний 

процес, з широким спектром розщеплення, елімінацією деякої частини 

популяції внаслідок дії гібридного некрозу, прояву хлорозів та, в основному, 

утворенням недостатньо виповненого зерна.  

Переважну більшість доборів, які не відповідали вимогам щодо 

виповненості зерна та озерненості колосу, об’єднували у межах окремої 

популяції і продовжували вивчення повторно в польових умовах та залучали до 

схрещувань до тих пір, коли фенологічні спостереження, біометричні дані та 

оцінки стійкості рослин проти несприятливих абіотичних та біотичних 

чинників навколишнього середовища відповідали селекційним вимогам. У 

селекційних розсадниках вивчали низку селекційних зразків та ліній, 

отриманих за допомогою віддалених схрещувань. У конкурсному випробуванні 

виділено лінію пшениці м’якої ярої Еритроспермум 15-23, яка одержана від 

схрещування T. sphaerococcum / Romanija. Вона відрізняється низькорослістю, 

стійкістю проти борошнистої роси, високою врожайністю.  

Серед ліній пшениці твердої ярої, виділено Леукурум 12-16 і 

Леукомелан 14-05. Їх одержано з використанням T. macha.  

Лінія Леукурум 12-16 отримана від схрещування T. macha / 

Харківська 27. Вона характеризується високою урожайністю, стійкістю проти 

хвороб листя, високими показниками якості зерна, середньорослістю, стійкістю 

до вилягання, ранньостиглістю, високим вмістом клейковини, високою масою 

1000 зерен. За вивчення її на штучних інфекційних фонах патогенів, вона 

виявила стійкість проти ураження збудниками бурої іржі, септоріозу листя, 

фузаріозу колоса та кореневих гнилей. У 2015 р. лінію Леукурум 12-16 

передали на Державне сортовипробування як сорт МІП Магдалена. 

Лінія Леукомелан 14-05 отримана від схрещування Леукурум 02-13 / 

T. macha. Характеризується високою урожайністю, стійкістю проти комплексу 

листкових хвороб, високими показниками якості зерна, низькорослістю, 

стійкістю до вилягання, посухостійкістю, середньоранньостиглістю, високою 

масою 1000 зерен і передана на Державне сортовипробування як сорт 

МІП Ксенія. 

Використання сортів з ідентифікованими пшенично-житніми 

транслокаціями (ПЖТ) становить інтерес для подальшої адаптивної селекції. 

Так, використовуючи у схрещуваннях сорти – носії ПЖТ 1АL.1RS, отримано 

лінії з комплексом господарсько цінних ознак.  

Наразі створено новий сорт пшениці м’якої ярої МІП Соломія з ПЖТ 

1АL.1RS (Nawra / Струна миронівська (ПЖТ 1АL.1RS)). Від сорту Струна 

миронівська успадковано високий рівень стабільності формування елементів 

продуктивності, високий потенціал врожайності та стійкість проти хвороб. Як і 

сорт Струна миронівська, сорт МІП Соломія не уражується твердою сажкою. 
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Сорт середньорослий, стійкий до вилягання, середньостиглий, посухостійкий. 

У 2017 р. переданий на Державне сортовипробування.  

 

Створення сортів пшениці м’якої та твердої ярої, адаптованих до умов 

вирощування у зоні Лісостепу України 

На основі дисперсійного аналізу встановлено вплив факторів «генотип», 

«рік», взаємодії факторів «рік × генотип» для сортів пшениці ярої. Вплив 

фактору «рік» у фенотиповій мінливості ознаки «урожайність» пшениці м’якої 

ярої становив 76,2 %, фактору «генотип» – 14,0 %, взаємодії «рік × генотип» – 

9,5 % (табл. 8). Виявлено значний вплив погодних умов (79,5 %) на рівень 

урожайності сортів пшениці твердої ярої. Вплив генотипу сорту становив – 

3,9 %, взаємодія факторів «рік + генотип» для даного показника – 16,3 %. 

Проведений аналіз свідчить, що досліджувані генотипи пшениці ярої мають 

суттєві відмінності за рівнем урожайності, але цей показник більшою мірою 

визначається умовами вирощування. 

Таблиця 8  

Вплив факторів (%) на показник рівня урожайності сортів пшениці м’якої ярої, 

2008–2017 рр. 

Фактор SS df MS F p 
Вплив 

фактора, % 

Внесок у 

MS % 

Рік 62010,24 9 6890,0 5488,3 0,00 76,2 92,5 

Генотип 11387,65 22 517,6 412,3 0,00 14,0 6,9 

Рік × Генотип 7727,19 198 39,0 31,1 0,00 9,5 0,5 

Похибка 288,74 230 1,3   0,4 0,0 

Сума 81413,83  7447,9   100,0 100,0 

  Sx 0,79     

  Sd 1,1     

  НІР05 2,2     

 

Для встановлення впливу погодних умов на критерії відбору 

високопродуктивних вихідних ліній пшениці ярої конкурсного випробування 

використані багаторічні дані при дослідженні ознак: урожайність, висота 

рослин, тривалість вегетаційного періоду (ТВП) за датою колосіння, які мають 

чітке фенотипове вираження і різною мірою реагують на умови зовнішнього 

середовища.  

Упродовж 2007–2017 рр. проведено аналіз ліній конкурсного 

випробування пшениці ярої за базовими ознаками для добору. Погодні умови 

років досліджень суттєво впливали на формування рівня урожайності зерна і 

висоту рослин (рис. 3).  

У досліді спостерігали чітку тенденцію до збільшення рівня урожайності 

від групи карликів (2,71 т/га) до групи напівкарликових рослин (3,95 т/га), 

групи низькорослих (4,36 т/га), середньорослих (5,39 т/га) та високорослих 

(5,96 т/га) форм (табл. 9). Проте в окремі роки досліджень простежували 

винятки. Так, у 2011 р. лінії групи карликів мали суттєву перевагу за 

урожайністю порівняно з лініями групи напівкарликових за висотою рослин (на 
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0,42 т/га); у 2014 р. лінії групи напівкарликів мали суттєву перевагу за 

урожайністю порівняно з лініями групи  низькорослих рослин (на 0,77 т/га) та 

середньорослих (на 1,0 т/га). 
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Рис. 3. Урожайність зерна та висота рослин ліній конкурсного випробування 

пшениці ярої твердої, 2007–2017 рр. 

Встановлено критерії добору для селекції пшениці м’якої та твердої. 

Переважаючу частку (60–70 %) відборів пшениці м’якої ярої необхідно 

проводити серед рослин групи низькорослих і середньостиглих Проте, слід 

враховувати ранньо- і пізньостиглі форми, оскільки в окремі роки вони здатні 

формувати високий рівень продуктивності.  

Для пшениці твердої необхідно проводити добори серед низькорослих і 

середньорослих, ранньостиглих та середньостиглих генотипів. 

Аналіз на посухостійкість та адаптивність ліній пшениці ярої показав, що 

для виділення посухостійких ліній необхідна комплексна оцінка 

посухостійкості. За трьома методами визначення посухостійкості в 2013, 2014 

роках виділено лінії, найбільш стійкі до посухи: Лютесценс 10-36 (передано на 

ДСВ як сорт Оксамит миронівський, внесено до РСРППУ для зон Полісся, 

Лісостепу і Степу) та Меланопус 10-02 (передано на ДСВ як сорт пшениці 

твердої ярої МІП Райдужна, внесено до РСРППУ для зон Лісостепу та Степу). 

Лінії Лютесценс 06-05 (сорт МІП Злата), Лютесценс 08-26 (сорт Божена), 

Лютесценс 07-22, Лютесценс 10-30, Лютесценс 11-24 та твердої – Леукурум 10-

26, Леукурум 12-11, Гордеіформе 12-15), виділено як посухостійкі за 

коефіцієнтом реалізації колоса, і вище середнього рівня стійкості до посухи за 

відсотком пророслих зерен на розчині сахарози. Рекомендовані як вихідний 

матеріал на посухостійкість у селекційній практиці. 

Виділено лінії пшениці м’якої і твердої ярої з підвищеною адаптивною 

здатністю: м’якої – Лютесценс 10-29 (сорт МІП Дана), Лютесценс 11-26, 

Лютесценс 10-36 (сорт Оксамит миронівський), Еритроспермум 13-39 (сорт 

МІП Олександра); твердої – Леукурум 12-09, Меланопус 10-02 (сорт 

МІП Райдужна), Гордеіформе 12-15, Гордеіформе 12-12. 
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Таблиця 9  

Урожайність та частка ліній пшениці м’якої ярої конкурсного випробування 

залежно від висоти рослин, 2007–2017 рр. 

Рік 

Лінія Клас висоти рослин: 
к
іл

ьк
іс

ть
, 
ш
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у
р
о
ж

ай
н

іс
ть

, 

т/
га

 

карлики напівкарлики низькорослі середньорослі високорослі 

до 60 см 61–85 см 86–105 см 106–120 см >120 см 
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о
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га
 

ч
ас
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а,

 %
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о
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, 
т/

га
 

ч
ас

тк
а,

 %
 

2007 64 1,28 1,22 82,8 1,43 17,2 - - - - - - 

2008 61 4,40 - - 4,49 11,5 4,36 75,4 4,45 13,1 - - 

2009 64 3,60 3,51 1,6 3,42 84,4 3,79  14,1 - - - - 

2010 39 3,49 - - 3,55 53,8 3,46 46,2   - - 

2011 45 2,43 2,64 57,8 2,22 42,2 - - -  - - 

2012 36 3,89 - - 3,79 66,7 4,12 33,3 -  - - 

2013 40 2,74 - - 2,76 97,5 2,42 2,5 -  - - 

2014 38 5,69 - - 6,50 2,6 5,73 71,1 5,50 23,7 6,52 2,6 

2015 47 6,46 - - 6,45 25,5 6,52 70,2 6,32 4,3 - - 

2016 60 5,40 - - 5,73 8,3 5,47 51,7 5,29 35,0 5,40 5,0 

2017 57 3,22 3,46 7,0 3,12 91,2 3,37 1,8 - - - - 

x  50 3,82 2,71 13,6 3,95 45,5 4,36 33,3 5,39 6,9 5,96 0,7 

max 36 6,46 3,51 82,8 6,50 97,5 6,52 75,4 6,32 35,0 6,52 5,0 

min 64 1,28 1,22 0 1,43 2,6 2,42 0 4,45 0 5,40 0 

 

Удосконалено модель сорту пшениці м’якої ярої для умов Лісостепу 

України. Польові дослідження виконані впродовж 2015–2017 рр., які 

відрізнялись за гідротермічним режимом. Оптимальні умови спостерігали у 

2015, 2016 рр. (ГТК = 1,20; 1,33, відповідно), недостатнім рівнем зволоження 

характеризувався 2017 р. (ГТК = 0,96).  

Матеріалом для проведення досліджень слугували сорти пшениці м’якої 

ярої, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення 

в Україні: Елегія миронівська, Сімкода миронівська, Панянка, МІП Злата, 

Оксамит миронівський, Дубравка, Божена, МІП Світлана. Порівняльний аналіз 

показників структури врожаю сучасних сортів і стандартного ідеатипу сорту 

свідчить, що між сортами існує різниця у варіюванні елементів продуктивності 

колоса та вегетативних органів, залежно від гідротермічних умов вегетації 

(табл. 10).  

Так, нові сорти пшениці м’якої ярої Оксамит миронівський і Дубравка 

виділяються рядом позитивних характеристик. Це свідчить про підвищений 

адаптивний потенціал, що забезпечує їм стабільно вищий рівень 

продуктивності. Оскільки головним критерієм оцінки сорту є саме 

продуктивність, то для побудови ідеатипу сорти Оксамит миронівський (цінна 

пшениця), який має найвищу урожайність, та Дубравка (сильна пшениця) 

сповна відповідають. На базі параметрів цих сортів сформовані моделі сортів 

пшениці м’якої ярої низькорослого та середньорослого типів, на які можна 

орієнтуватись у процесі селекційної роботи (табл. 11). 
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Таблиця 10  

Параметри структури елементів продуктивності рослин сортів пшениці м’якої 

ярої, 2015–2017 рр. 

Ознака 
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о
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о
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о
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о
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к
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М
ІП

 С
в
іт

л
ан
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Урожайність,т/га 5,21 5,65 5,23 5,47 5,45 5,73 5,60 5,30 

Висота рослин, см 96,4 86,5 97,7 82,5 91,8 96,4 79,8 92,1 

Довжина колосоносного 
міжвузля, см 

44,0 39,1 43,0 42,5 42,0 43,6 41,0 42,3 

Довжина другого зверху 

міжвузля, см 
21,4 17,3 18,1 15,9 18,8 21,4 14,5 16,2 

Довжина колоса, см 8,8 9,2 10,9 9,9 10,2 9,8 9,3 9,7 

Кількість колосків у колосі, шт. 14,9 17,0 17,6 16,4 18,5 17,1 17,2 16,7 

Кількість зерен у колосі, шт. 35,7 39,1 37,5 40,5 39,7 40,7 41,2 43,6 

Маса колоса, г  2,0 2,1 2,2 2,7 2,1 2,2 2,3 2,5 

Маса зерна з колоса, г 1,6 1,5 1,6 2,1 1,6 1,7 1,7 1,7 

Маса 1000 зерен, г 44,5 41,0 41,9 40,1 38,7 41,2 37,0 39,2 

 

Таким чином, майбутній сорт пшениці м’якої ярої має бути 

низькорослого або середньорослого типів, із середньою довжиною колоса (9–10 

см), з кількістю колосків у ньому не менше 17,0 шт., а масою – не менше 2,0 г. 

Таблиця 11 

Попередні параметри моделі сорту пшениці м’якої ярої  

(низькорослий тип / середньорослий тип) 

Ознака 

Границі мінливості 

ідеатип 
сорту 

Дубравка / Оксамит миронівський 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Урожайність, т/га 2,5-7,5 7,36 / 6,87 5,11 / 5,88 4,33 / 4,45 

Висота рослин, см 75-100 72-86 / 91-110 81-93 / 96-110 65-76 / 78-88 

Довжина колосоносного 
міжвузля, см 

38-42 37-47 / 40-48 38-50 / 47-54 32-38 / 34-42 

Довжина другого зверху 

міжвузля, см 
17-22 13-16 / 22-27 15-18 / 19-24  12-14 / 16-19 

Довжина колоса, см 9,0-10,0 7-10 / 8-11 8-11 / 9-13 8-10 / 8-10 

Кількість колосків у колосі, шт. >17,0 15-17 / 14-18 17-21 / 17-23 16-17 / 14-17 

Кількість зерен у колосі, шт. >40,0 31-44 / 26-48 39-59 / 41-55 29-48 / 29-42 

Маса колоса, г 2,0-2,7 1,9-2,8 / 1,4-2,8 1,9-3,2 / 2,0-3,7 1,8-2,4 / 1,3-2,2 

Маса зерна з колоса, г 1,7-2,1 1,5-2,4 / 1,0-1,9 1,6-2,8 / 1,6-2,8 1,3-1,9 / 1,0-1,6 

Маса 1000 зерен, г 39-49 39,2 / 42,8 39,9 / 45,6 36,8 / 35,1 

 

Сорт повинен мати не менше 40 шт. зерен у колосі за середньої їх маси 

1,7-2,1 г та середньої маси 1000 зерен 39-49 г. Висота рослин у сорту 



 28 

низькорослого типу зменшується переважно за рахунок другого зверху 

міжвузля (на 6-10 см) та інших міжвузль (на 2-3 см). Також сорт повинен мати 

показники якості зерна не нижче показників, які відповідають рівневі цінної 

пшениці. 

 

Економічна ефективність отриманих результатів досліджень 

Встановлено, що в умовах 2015–2017 рр. досліджувані сорти пшениці 

м’якої ярої: Оксамит миронівський, МІП Світлана, Дубравка, Божена, 

МІП Олександра, МІП Візерунок; пшениці твердої ярої: МІП Магдалена, 

МІП Ксенія і перспективні лінії перевищували сорти стандарти за врожайністю 

та показниками економічної ефективності їх вирощування. Умовний прибуток 

від вирощування сорту МІП Злата у зоні Лісостепу України складає 2570 грн/га, 

у зоні Полісся – 493 грн/га, у зоні Степу – 1690 грн/га; у сорту МІП Райдужна у 

зонах Лісостепу та Степу України – 773 та 994 грн/га, відповідно.  

Умовно чистий прибуток від вирощування сорту-стандарту Елегія 

миронівська складає 14022 грн, тоді як від перспективних ліній – від 14587 

до16694, що на 565–2672 грн більше. Найвищий умовно чистий прибуток 

(16694 грн), а, відповідно, і рентабельність (135,1 %) отримали за вирощування 

лінії Еритроспермум 15-41 та нового сорту МІП Дана.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено та практично вирішено 

наукову проблему щодо селекційно-генетичного поліпшення вихідного 

матеріалу пшениці ярої та створення нових високоадаптивних сортів для умов 

Лісостепу України на основі всебічного вивчення світової колекції зразків 

пшениці ярої, проведення внутрішньовидових, міжвидових та інших типів 

схрещувань і аналізу їх гібридів за господарсько-цінними ознаками, в 

результаті чого створено нові високопродуктивні цінні сорти, впровадження 

яких у виробництво стабілізує врожайність пшениці ярої, що має суттєве 

значення в селекції пшениці ярої і безпосередньо для сільського господарства 

України.  

1. Установлено морфо-біологічні та селекційні особливості зразків 

світової колекції пшениці м’якої і твердої ярої різного еколого-географічного 

походження, на основі чого виділено джерела за господарсько-цінними 

ознаками. Зареєстровано дев’ять зразків пшениці ярої у Національному центрі 

генетичних ресурсів рослин України, які є джерелами цінних ознак.  

2. Визначено стійкість проти збудників грибних хвороб листя зразків 

світової колекції пшениці, внаслідок чого сформовано і зареєстровано в 

Національному центрі генетичних ресурсів рослин України ознакові колекції 

пшениці м’якої ярої та твердої ярої за стійкістю. 

3. Установлено адаптивність колекційних зразків та виділено зразки 

пшениці м’якої та твердої ярої з підвищеною адаптивною здатністю та з 

високим рівнем гомеостатичності і селекційної цінності: м’якої – Прогресивна 

(UKR), Zebra (POL), Alikat, Norwell, AC Corinne (CAN), Turbo, Aletch, Triso, 
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Quattro (DEU), TW 21311 (GBR), твердої – Гордеіформе 1734, Накат, Нащадок 

(UKR), Омская степная, Саратовская золотистая (RUS), AC Melita, Plenty 

(CAN), Yazi 13 (MEX) Бошак, Асангали (KAZ).  

4. З’ясовано, що у пшениці м’якої ярої врожайність найбільш тісно 

корелює з кількістю зерен у головному колосі та масою 1000 зерен (r = 0,61; 

0,54, відповідно), помірний зв’язок відмічено між урожайністю та масою зерна 

з головного колоса (r = 0,47). У пшениці твердої ярої встановлена тісна 

кореляція між урожайністю та кількістю зерен у головному колосі (r = 0,77), 

зв’язок середньої сили простежували між урожайністю та довжиною головного 

колоса (r = 0,58), помірний зв'язок відмічений між урожайністю та масою зерна 

з головного колоса (r = 0,41). Тому відбір за цими ознаками з метою 

підвищення урожайності є ефективним. 

5. Установлено, що у середньорослих зразків пшениці твердої стійкість 

до вилягання найбільше корелює з довжиною 2-го верхнього міжвузля 

(r = 0,61), у низькорослих – з відношенням висоти до діаметра 2-го міжвузля 

(r = 0,81), довжиною 1-го (r = 0,77) та 2-го верхнього міжвузлів (r = 0,74), у 

карликів – з довжиною 1-го верхнього міжвузля(r = 0,61) та відношенням 

висоти до діаметра 2-го міжвузля (r = 0,54). 

6. Визначено ефективність створення селекційного матеріалу за 

допомогою внутрішньовидових схрещувань із залученням джерел 

господарсько-цінних ознак, в результаті чого виділено конкурентоспроможні 

лінії пшениці ярої Еритроспермум 15-38, Лютесценс 15-13, Лютесценс 14-13, 

Гордеіформе 15-05, Гордеіформе 15-06, Гордеіформе 15-07 та лінії Лютесценс 

12-26, Еритроспермум 12-36, Еритроспермум 12-41, Еритроспермум 14-62, 

Гордеіформе 13-08, які зареєстровано в НЦГРРУ і є джерелами таких ознак як 

підвищена урожайність, кількість зерен у колосі, маса зерна з колосу, стійкість 

проти борошнистої роси, бурої і жовтої іржі, низькорослість і якість зерна. 

7. Установлено ефективність внутрішньовидових схрещувань при 

використанні виділених джерел для створення сортів пшениці м’якої ярої 

Панянка, Оксамит миронівський, Божена, МІП Візерунок, МІП Олександра та 

сорту пшениці твердої ярої МІП Райдужна.  

8. Визначено особливості загальної та специфічної комбінаційної 

здатності сортів пшениці м’якої ярої у схрещуваннях за діалельною схемою та 

встановлено високий рівень ступеню і частоти прояву позитивних трансгресій у 

популяцій F2 в зонах Лісостепу та Полісся України. Виділено трансгресивні 

форми, які можуть бути використані за вихідний матеріал для селекційних 

програм пшениці ярої.  

9. Доведено ефективність використання в схрещуваннях сортів пшениці з 

озимим і ярим типом розвитку. Встановлено, що кращими джерелами цінних 

ознак були сорти пшениці м’якої озимої Миронівська 808, Крижинка, 

Миронівська 28, Експромт, його сестринські лінії, Еритроспермум 24209 та 

сорт пшениці м’якої ярої Quattro, які забезпечили широке формотворення та 

селекційно-генетичне поліпшення пшениці ярої. 

10. Установлено ефективність схрещування ярих і озимих форм та на цій 

основі створено сорти пшениці м’якої ярої Сімкода миронівська, МІП Злата, 
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Дубравка, МІП Світлана, які занесено до Державного Реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, та сорт МІП Дана, який передано на 

Державне сортовипробування. 

11. Визначено і теоретично обґрунтовано особливості використання у 

міжвидових схрещуваннях сортів, що належать до видів T. durum Desf. і 

T. aestivum L. Виділено ряд перспективних ліній пшениці м’якої ярої – 

Лютесценс 14-47, Еритроспермум 16-16 та твердої ярої – Леукурум 15-03, 

Гордеіформе 15-43, Гордеіформе 16-09, одержаних від міжвидових схрещувань, 

з високим потенціалом продуктивності та якості зерна, стійкістю проти 

основних грибних хвороб.  

12. Установлено ефективність використання міжвидових схрещувань при 

створенні сортів пшениці твердої ярої – Діана (внесено до ДРСРППУ з 2015 р.), 

МІП Магдалена, МІП Ксенія, а також сорту пшениці м’якої ярої МІП Соломія 

за використання ПЖТ 1АL.1RS, який передано на Державне 

сортовипробування. 

13. Установлено критерії добору для селекції пшениці м’якої та твердої. 

Переважаючу (60–70 %) частку відборів пшениці м’якої необхідно проводити 

серед рослин групи низькорослих і середньостиглих, враховуючи ранньо- і 

пізньостиглі форми, оскільки в окремі роки вони здатні формувати високий 

рівень урожайності. Для пшениці твердої необхідно проводити добори серед 

низькорослих і середньорослих, ранньостиглих та середньостиглих генотипів. 

14. За трьома методами визначення посухостійкості (коефіцієнтом 

реалізації колоса, відсотком проростання на розчині сахарози та витоку 

електролітів) виділено найбільш стійкі до посухи лінії – Лютесценс 10-36 

(надалі сорт Оксамит миронівський), Еритроспермум 13-39 (сорт 

МІП Олександра), Меланопус 10-02 (сорт МІП Райдужна), що доводить 

необхідність використання для визначення посухостійкості декількох методів.  

15. Установлено особливості адаптивності ліній пшениці ярої та виділено 

лінії з підвищеною адаптивною здатністю: м’якої – Лютесценс 10-29 (сорт 

МІП Дана), Лютесценс 11-26, Лютесценс 10-36 (сорт Оксамит миронівський), 

Еритроспермум 13-39 (сорт МІП Олександра); твердої – Леукурум 12-09, 

Меланопус 10-02 (сорт МІП Райдужна), Гордеіформе 12-15, Гордеіформе 12-12. 

16. Удосконалено модель сорту пшениці м’якої ярої низькорослого та 

середньорослого типів для умов Лісостепу України на основі нових сортів 

Оксамит миронівський та Дубравка. 

17. Економічними розрахунками за 2015–2017 рр. доведено, що сорти 

пшениці м’якої ярої Оксамит миронівський, МІП Світлана, Дубравка, Божена, 

МІП Олександра і МІП Візерунок, пшениці твердої ярої МІП Магдалена і 

МІП Ксенія та перспективні лінії перевищують сорти стандарти за врожайністю 

і показниками економічної ефективності їх вирощування. Умовний прибуток 

від вирощування сорту МІП Злата у зоні Лісостепу України складає 

2570 грн./га, у зоні Полісся – 493 грн./га, у зоні Степу – 1690 грн./га; у сорту 

МІП Райдужна у зонах Лісостепу та Степу України – 773 грн./га та 994 грн./га, 

відповідно. 
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Практичні рекомендації для селекції та виробництва 

1. Науково-дослідним установам рекомендується: 

– у селекції пшениці ярої за стійкістю до біотичних чинників довкілля 

залучати у схрещування джерела з комплексною стійкістю проти основних 

збудників хвороб (Erysiphe graminis DС. f. sp. Tritici та Puccinia recondita f. sp. 

tritici Rob. et Desm. пшениці м’якої ярої – Аншлаг, Вишиванка, МІГ (UKR), 

TW 21311 (GBR), Okli (CAN) та твердої ярої – Жадана, Дарина, Нащадок 

(UKR), Омская степная, Новодонская, Безенчукский янтар (RUS), Бошак, 

Асангали, Даманская 90 (KAZ), Plenty, AC Melita (CAN), до Septoria tritici Rob. 

та P. recondita пшениці м’якої ярої – МІГ (UKR), Тулайковская 100, Л 500, 

Кинельская нива, Омская 33, Тарская 6 (RUS), Quattro (DEU), Granny (AUT), 

Okli, 883 (CAN) та твердої ярої – Нащадок, Кучумівка, Жізель (UKR), Омская 

степная (RUS), Бошак, Кустанайская 30 (KAZ), Neodur, Rodur (FRA), AC Melita 

(CAN), до Erysiphe graminis DС. f. sp. Tritici та Septoria tritici Rob. et Desm 

пшениці м’якої ярої – Quattro (DEU), Okli (CAN), Grаnny (AUT), Омская 33, 

Тарская 6 (RUS), МІГ (UKR) та твердої ярої – Кучумівка, Жізель (UKR), 

Омская степная (RUS), Кустанайская 30 (KAZ), AC Melita (CAN), Tilletia caries 

(DC.) Tul. пшениці м’якої ярої – Сімкода миронівська, МІП Соломія та твердої 

ярої – Діана, МІП Райдужна, МІП Магдалена, МІП Ксенія, Fusarium 

graminearum Sсhwabe пшениці м’якої ярої – МІП Злата, МІП Соломія, МІП 

Дана та твердої ярої – Діана, Cercosporella herpotrichoides Fron пшениці м’якої 

ярої – Сімкода миронівська, Панянка, МІП Олександра), використовуючи 

ознакові колекції пшениці ярої м’якої та твердої за стійкістю проти збудників 

хвороб листя; 

– у селекції пшениці твердої ярої залучати у схрещування стійкі до 

вилягання середньорослі сорти – Чадо, Золотко, Леукурум 10-07, Безенчукская 

182, Бошак, Кустанайская 30 та ін., низькорослі – Нащадок, Алтайский простор, 

Алтын-шигыс та ін., карликові джерела – Adamar 7, 28 THIDSN-2-5-8, Neodur, 

Olga, Multidur, Belladur та ін., які поєднують дану ознаку з високим рівнем 

продуктивності.  

– у селекції пшениці м’якої ярої за продуктивністю і якістю 

використовувати джерела: Недра, МІГ, Прогресивна (UKR), Тарская 6, 

Полюшко, Омская 34 (RUS), Quattro, Tupic (DEU), TW 21311 (GBR), Shamshi 

(IND), HJA 22349 (FIN), Dandy (CAN), Timmo (SWE); 

– використовувати у селекції сорти пшениці м’якої ярої Прогресивна 

(UKR), Zebra (POL), Alikat, Norwell, AC Corinne (CAN), Turbo, Aletch, Triso, 

Quattro (DEU), TW 21311 (GBR) та твердої – Гордеіформе 1734, Накат, 

Нащадок (UKR), Омская степная, Саратовская золотистая (RUS), AC Melita, 

Plenty (CAN), Yazi 13 (MEX) Бошак, Асангали (KAZ), виділені за 

гомеостатичністю і селекційною цінністю, які забезпечують високу 

формотворну здатність за показниками продуктивності; 

– для селекційно-генетичного поліпшення пшениці ярої залучати у 

схрещування сорти озимого типу розвитку Миронівська 808, Крижинка, 

Миронівська 28, Експромт, його сестринські лінії, Еритроспермум 24209 та ін., 



 32 

схрещувати пшениці видів T. durum Desf. і T. aestivum L., а також інших – 

T. sphaerococcum, T. macha; 

– у селекції на продуктивність враховувати ознаки кількість зерен у 

головному колосі, маса 1000 зерен, маса зерна з головного колоса для пшениці 

м’якої, кількість зерен у головному колосі, довжина головного колоса та маса 

зерна з головного колоса для пшениці твердої ярої, які найбільш корелюють з 

урожайністю; 

– для створення сортів використовувати модель сорту пшениці м’якої 

ярої низькорослого та середньорослого типів для умов Лісостепу України з 

такими основними параметрами – сорт пшениці м’якої ярої має бути 

низькорослого або середньорослого типів, із середньою довжиною колоса (9–

10 см), з кількістю колосків у ньому не менше 17,0 шт., а масою – не менше 

2,0 г. Сорт повинен мати не менше 40 шт. зерен у колосі за середньої їх маси 

1,7–2,1 г та середньої маси 1000 зерен 39–49 г. Висота рослин у сорту 

низькорослого типу менша переважно за рахунок другого зверху міжвузля (на 

6–10 см) та інших міжвузль (на 2–3 см). Також сорт повинен мати показники 

якості зерна не нижче тих, які відповідають рівневі цінної пшениці. 

2. Підприємствам різних форм власності: 

– у виробництві використовувати високопродуктивні, цінні та сильні за 

показниками якості зерна, адаптовані до умов Лісостепу України, сорти 

пшениці м’якої ярої, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні, – Сімкода миронівська, Панянка, МІП Злата, Оксамит 

миронівський, Дубравка, Божена, МІП Світлана, твердої – Діана, МІП 

Райдужна, для умов Полісся сорти пшениці м’якої ярої – Сімкода миронівська, 

Оксамит миронівський, Дубравка, МІП Світлана, для умов Степу сорти 

пшениці м’якої ярої – Сімкода миронівська, МІП Злата, Оксамит миронівський, 

твердої – МІП Райдужна;  

– здійснювати попереднє розмноження насіння сортів пшениці м’якої 

ярої інтенсивного типу МІП Візерунок, МІП Олександра, МІП Дана, 

МІП Соломія та твердої – МІП Магдалена, МІП Ксенія, які проходять Державне 

сортовипробування.  
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АНОТАЦІЯ 

Хоменко С.О. Селекційно-генетичне поліпшення пшениці ярої м’якої 

та твердої в умовах Лісостепу України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво 

– ДУ Інститут зернових культур НААН України, Дніпро, 2018. 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення наукової проблеми щодо селекційно-генетичного поліпшення 

вихідного матеріалу пшениці ярої та створення нових високоадаптивних сортів 

для умов Лісостепу України на основі всебічного вивчення світової колекції 

зразків пшениці ярої, проведення внутрішньовидових, міжвидових та інших 

типів схрещувань і аналізу їх гібридів за господарсько-цінними ознаками. 

Створено нові високопродуктивні цінні сорти, впровадження яких у 

виробництво стабілізує урожайність пшениці ярої, що має суттєве значення в 

галузі селекції та насінництва і безпосередньо для сільського господарства 

України.  

Проведено аналіз колекційних зразків пшениці ярої м’якої і твердої 

різного еколого-географічного походження, виділено джерела з груповою 

стійкістю проти основних хвороб листя та сформовано і зареєстровано у 

Національному центрі генетичних ресурсів рослин України ознакові колекції 

пшениці ярої м’якої та твердої ярої за даною ознакою. Визначено рівень 

гомеостатичності та секційної цінності колекційних зразків для залучення у 

селекційний процес за ознакою адаптивності. Шляхом аналізу гібридів, 

одержаних від внутрішньовидових схрещувань за повною діалельною схемою, 

визначено ступінь фенотипового домінування ознак продуктивності, загальну і 

специфічну комбінаційну здатність сортів та визначено джерела елементів 

продуктивності пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу і Полісся України; 

встановлено рівень прояву позитивних трансгресій за показниками елементів 

продуктивності для зон Лісостепу і Полісся. Максимальну частоту трансгресій 

виявлено за ознаками «кількість зерен у колосі» та «довжина колоса». Виявлені 

найбільш цінні комбінації схрещування рослин пшениці з різним типом 

розвитку. Унаслідок гібридизації ярих і озимих форм створено 

високопродуктивні, стійкі проти найбільш поширених хвороб, з високою 

якістю зерна, адаптовані до місцевих умов вирощування, сорти пшениці м’якої 

ярої. Теоретично обґрунтовано та доведено ефективність міжвидових 
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схрещувань T. aestivum L. i T. durum Desf. у селекційному процесі. Визначено 

можливість подолання несхрещування пшениці твердої і м’якої та одержання 

на цій основі ліній пшениці ярої і сорту Діана з високим потенціалом 

продуктивності, якістю зерна та стійкістю проти хвороб. Удосконалено модель 

сорту пшениці м’якої ярої низькорослого та середньорослого типів для зони 

Лісостепу України. Доведено ефективність застосування аналізу адаптивності 

вихідного матеріалу для виділення ліній, пристосованих до умов вирощування 

та доцільність комплексної оцінки посухостійкості пшениці ярої, що 

підтверджено створенням посухостійких ліній та сортів пшениці м’якої та 

твердої ярої, а також 10 свідоцтвами на сорти пшениці ярої та 9 свідоцтвами 

про реєстрацію зразка генофонду рослин України.  

Ключові слова: пшениця яра, селекція, сорт, лінія, генетичні ресурси, 

джерела, продуктивність, стійкість проти хвороб, гібридизація, комбінаційна 

здатність, трансгресія, міжвидові схрещування, посухостійкість, адаптивність. 

 

АННОТАЦИЯ  

Хоменко С.О. Селекционно-генетическое улучшение пшеницы 

яровой мягкой и твердой в условиях Лесостепи Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.05 – селекция и семеноводство – ГУ Институт 

зерновых культур НААН Украины, Днепр, 2018. 

В диссертационной работе представлено теоретическое обобщение и 

практическое решение научной проблемы по селекционно-генетическому 

улучшению исходного материала пшеницы яровой и созданию новых 

адаптивных сортов для условий Лесостепи Украины на основе всестороннего 

изучения мировой коллекции образцов пшеницы яровой, проведение 

внутривидовых, межвидовых и других типов скрещиваний и анализа их 

гибридов по хозяйственно-ценным признакам. Созданы новые 

высокопродуктивные ценные сорта, внедрение которых в производство 

стабилизирует урожайность пшеницы яровой, что имеет существенное 

значение в области селекции и семеноводства и непосредственно для сельского 

хозяйства Украины. 

Проведен анализ коллекционных образцов пшеницы яровой мягкой и 

твердой различного эколого-географического происхождения, обнаружены 

источники с групповой устойчивостью против основных болезней листьев, 

сформированы и зарегистрированы в Национальном центре генетических 

ресурсов растений Украины коллекции по отдельным признакам пшеницы 

мягкой и твердой яровой. Определен уровень гомеостатичности и секционной 

ценности коллекционных образцов для привлечения в селекционный процесс 

по признаку адаптивности. Путем анализа гибридов, полученных от 

внутривидовых скрещиваний по полной диаллельной схеме, определена 

степень фенотипического доминирования признаков продуктивности, общая и 

специфическая комбинационная способность сортов и определены источники 

элементов продуктивности пшеницы мягкой яровой в условиях Лесостепи и 

Полесья Украины; установлен уровень проявления положительных 
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трансгрессий по показателям элементов продуктивности для зон Лесостепи и 

Полесья. Максимальную частоту трансгрессий обнаружено по признакам 

«количество зерен в колосе» и «длина колоса». Выявлены наиболее ценные 

комбинации скрещивания растений пшеницы с разным типом развития. В 

результате гибридизации яровых и озимых форм созданы высокопродуктивные, 

устойчивые против наиболее распространенных болезней, с высоким качеством 

зерна, адаптированные к местным условиям выращивания, сорта пшеницы 

мягкой яровой. Теоретически обосновано и доказано эффективность 

межвидовых скрещиваний T. aestivum L. i T. durum Desf. в селекционном 

процессе. Определена возможность преодоления нескрещивания пшеницы 

твердой и мягкой и получения на этой основе линий пшеницы яровой и сорта 

Диана с высоким потенциалом продуктивности, качества зерна и 

устойчивостью к болезням. Усовершенствована модель сорта пшеницы мягкой 

яровой низкорослого и среднерослого типов для зоны Лесостепи Украины. 

Доказана эффективность применения анализа адаптивности исходного 

материала для выделения линий, приспособленных к условиям выращивания, и 

целесообразность комплексной оценки засухоустойчивости пшеницы яровой, 

что подтверждено созданием засухоустойчивых линий и сортов пшеницы 

мягкой и твердой яровой, а также 10 свидетельствами на сорта пшеницы яровой 

и 9 свидетельствами о регистрации образца генофонда растений Украины. 

Ключевые слова: пшеница яровая, селекция, сорт, линия, генетические 

ресурсы, источники, продуктивность, устойчивость к болезням, гибридизация, 

комбинационная способность, трансгрессия, межвидовые скрещивания, 

засухоустойчивость, адаптивность. 
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The dissertation for scientific degree of Doctor of Agricultural Sciences by 
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NAAS, Dnipro, 2018. 

The thesis presents theoretical generalization and practical solution of the 

scientific problem on plant-breeding and genetic improvement of source material of 

spring wheat and creation of new high-adaptive varieties for environments of the 

Forest-Steppe of Ukraine on the basis of comprehensive study of global collection of 

spring wheat samples, conducting intraspecies, interspecies and other types of crosses 

and analyzing their hybrids for agronomic traits. New highly productive valuable 

varieties have been created, their adoption into production stabilizes yielding capacity 

of spring wheat, thus being of great importance in breeding and seed production and 

directly for the agriculture of Ukraine. 

Analysis of collection samples of bread and durum spring wheat of various 

eco-geographical origin has been conducted, sources with group resistance against 

major leaf diseases have been identified, bread and durum spring wheat descriptive 

collections for this trait have been formed and registered at the National Center for 



 46 

Plant Genetic Resources of Ukraine. The level of homeostaticity and breeding value 

of collection samples has been determined to be involved in breeding process for the 

character of adaptability. By analyzing hybrids obtained from intraspecific crosses in 

complete diallel scheme, the degree of phenotypic dominance of productivity 

characters, general and specific combining ability of varieties have been defined, the 

sources of spring wheat productivity elements in environments of Forest-Steppe and 

Polissia of Ukraine have been identified; the manifestation level of positive 

transgressions in terms of productivity elements for the Forest-Steppe and Polissia 

zones has been revealed. The maximum frequency of transgressions has been found 

for characters "grain number per spike" and "spike length". The most valuable 

combinations of crossing of wheat plants with different growth habit have been 

revealed. Resulted from hybridization of spring and winter forms, high productive, 

resistant against the most common diseases, with high grain quality and adapted to 

local growing conditions bread spring wheat varieties have been created. The 

efficiency of interspecific crossings of T. aestivum L. i T. durum Desf. in breeding 

process has been theoretically substantiated and proven that aimed to  development of 

spring wheat lines and varieties with high productivity potential, grain quality and 

disease resistance. The model of bread spring wheat variety of dwarf and middle-

straw type for the Ukrainian Forest-Steppe zone has been improved. The efficiency of 

applying analysis of source material adaptability and the expediency of 

comprehensive assessment of drought tolerance of spring wheat to identify the lines 

adapted to growing conditions has been proved. Resulted from the research carried 

out 10 certificates for spring wheat varieties and 9 certificates on registration of 

sample of plant gene pool of Ukraine were obtained. 

Key words: breeding, variety, line, bread spring wheat, durum spring wheat, 

genetic resources, sources, productivity, resistance, grain quality, hybridization, 

combining ability, transgression, interspecific crosses, drought tolerance, 

adaptability. 


