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АНОТАЦІЯ 

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

та твердої в умовах Лісостепу України. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 – «Селекція і 

насінництво» (201 – Аграрні науки та продовольство). – Миронівський 

інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, с. Центральне 

Миронівського району Київської області. – ДУ Інститут зернових культур 

НААН України, Дніпро, 2018.  

 

Для поповнення хлібного ринку в Україні за даними Мінагрополітики 

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 та може бути поліпшувачем при випіканні хліба. Зерно пшениці м'якої 

ярої має високий вміст білка і клейковини. 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. 

Особливе значення в економічному розвитку країни, насамперед, у 

стабілізації та збільшенні обсягів виробництва продукції рослинництва, як 

основи продовольчої безпеки держави, має селекція рослин. Одним із її 

важливих завдань є створення нових сортів пшениці ярої з високим 

генетичним потенціалом продуктивності та адаптивності. У комплексі 

заходів, що забезпечують стабілізацію виробництва зерна пшениці в Україні, 

важливе місце належить генетичному чиннику – сорту.  

У дисертаційній роботі проаналізовано стан та результати досліджень 

вітчизняних і зарубіжних учених щодо шляхів селекційно-генетичного 

поліпшення пшениці м'якої та твердої ярої для створення адаптивних сортів з 

принципово новими характеристиками, здатністю забезпечити високу і 
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стабільну продуктивність у різних умовах довкілля та стійких до 

екстремальних умов вирощування, основних грибних захворювань, сильних 

за показниками якості зерна. 

Результати аналізу світової колекції пшениці ярої дозволили виявити 

джерела пшениці м‘якої ярої та твердої ярої з груповою стійкістю проти 

основних хвороб, зокрема, до борошнистої роси, бурої і жовтої іржі та 

септоріозу листя. Виділені джерела залучено в селекційний процес як 

вихідний матеріал. За результатами багаторічних досліджень сформовано і 

зареєстровано у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України 

ознакові колекції пшениці м‘якої ярої (А.с. № 212, 2015) та пшениці твердої 

ярої (А.с. № 213, 2015 ) за стійкістю проти листкових грибних хвороб. 

Виділено за висотою рослин та стійкістю до вилягання середньорослі, 

низькорослі та карликові джерела пшениці твердої ярої з різних країн світу. 

Виявлено генотипи, які поєднують стійкість до вилягання з високим рівнем 

продуктивності, які рекомендовано як вихідний матеріал у селекції пшениці 

твердої ярої. 

За результатами досліджень виділено високопродуктивні колекційні 

зразки пшениці м‘якої ярої, які належать до середньостиглої групи з 

періодом «сходи-колосіння» 52-56 діб і рекомендовано для залучення в 

селекційний процес.  

Установлено кореляцію між урожайністю та показниками якості зерна 

колекційних зразків пшениці м‘якої ярої. Для селекційної роботи виділено 

джерела високої якості зерна різного еколого-географічного походження, які 

рекомендовано як батьківські компоненти для схрещувань в селекції на 

продуктивність. Визначено зв‘язок урожайності з елементами структури 

врожаю колекційних зразків пшениці ярої.  

За високим рівнем гомеостатичності та селекційної цінності виділено 

колекційні зразки пшениці ярої, які є цінним вихідним матеріалом для 

селекції. Виявлено зразки пшениці ярої м‘якої та твердої з адаптивною 

здатністю: джерела високої інтенсивності і стабільного прояву ознаки. 
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Створено сорти пшениці м‘якої ярої Панянка (А.с. № 150807), Оксамит 

миронівський (А.с. № 171154), Божена (А.с. № 171156), МІП Візерунок (№ 

заявки 16013002) і МІП Олександра (№ заявки 16013003), а також сорт 

пшениці твердої ярої МІП Райдужна (А.с. № 171158) шляхом 

внутрішньовидових схрещувань з використанням виділених джерел за 

господарсько цінними ознаками. 

Визначено успадкування за ступенем домінантності залежно від ознаки 

для комбінацій схрещування за повною діалельною схемою семи сортів 

пшениці м‘якої ярої. Визначено цінність кожного сорту за загальною 

комбінаційною здатністю, константи специфічної комбінаційної здатності та 

їх варіанси за ознаками елементів продуктивності у зонах Лісостепу і Полісся 

України. 

Установлено рівень прояву ступеня і частоти позитивних трансгресій у 

популяцій F2 пшениці м‘якої ярої в зонах Лісостепу та Полісся. Найбільшу 

кількість позитивних трансгресій виявили за ознаками кількість зерен у 

колосі та довжина колосу. Виділені у F2 трансгресивні форми рекомендовано 

для використання в якості вихідного матеріалу з метою добору цінних 

генотипів у наступних поколіннях. 

Теоретично обґрунтовано і визначено особливості використання 

схрещувань сортів з різним типом розвитку в селекції пшениці м‘якої ярої. 

Установлено, що кращими джерелами цінних ознак є сорти пшениці озимої 

Миронівська 808, Крижинка, Миронівська 28, Експромт і його сестринські 

лінії, Еритроспермум 24209 та сорт пшениці ярої Quattro, які забезпечили 

широке формотворення. Від схрещування сортів пшениці м‘якої з ярим і 

озимим типами розвитку отримано сорти пшениці ярої Сімкода миронівська 

(А.с. № 0907041), МІП Злата (А.с. № 171153), Дубравка (А.с. № 171157), МІП 

Світлана (А.с. № 171155), які внесено до Реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні, та сорт МІП Дана (№ заявки 17013005). 

Визначено і теоретично обґрунтовано ефективність використання в 

селекції пшениці ярої схрещувань між видами Triticum durum Desf. та 
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Triticum aestivum L. Не встановлено суттєвого впливу напрямку міжвидових 

схрещувань та відсотка зав‘язування насіння на виживання рослин F1 та їхню 

репродуктивну здатність. Відмічено краще виживання рослин F1, отриманих 

від схрещування між собою ярих форм різних видів. 

За результатами цитологічного аналізу визначено кількість хромосом у 

міжвидових гібридів другого і третього покоління. У гібридів F2 виявлено 

тетраплоїдну, гексаплоїдну та анеуплоїдну кількість хромосом. У гібридів F3 

встановлено стабілізацію кількості хромосом на рівні видів T. durum Desf. та 

T. aestivum L.  

У результаті використання міжвидових схрещувань виділено ряд 

перспективних ліній пшениці м‘якої та твердої ярої з високим потенціалом 

продуктивності та якості зерна, стійкістю проти основних грибних хвороб та 

створено сорти пшениці твердої ярої Діана (А.с. № 150809), МІП Магдалена 

(№ заявки 15006002), МІП Ксенія (№ заявки 16006001) Cорт пшениці м‘якої 

ярої з використанням пшенично-житньої транслокації 1АL/1RS МІП Соломія 

(№ заявки 17013006) передано на Державне сортовипробування. 

На основі комплексного використання методів ранньої діагностики 

посухостійкості та аналізу коефіцієнта реалізації колоса виділено лінії 

пшениці ярої, стійкі до посухи. Комплексне використання непрямих методів 

аналізу посухостійкості дозволяє ранжувати та виділяти серед селекційного 

матеріалу посухостійкі генотипи. Ефективність використання комплексу 

методів для визначення стійкості до посухи підтверджено занесенням до 

Державного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

сортів МІП Злата (А.с. № 171153), МІП Райдужна (А.с. № 171158), Оксамит 

миронівський (А.с. № 171154) для зони Степу України. Виявлено 

високоадаптивні лінії пшениці ярої, які було передано на ДСВ як нові сорти. 

Установлено вклад факторів – рік, генотип, взаємодії факторів 

«рік × генотип» у фенотипову мінливість ознаки врожайність пшениці ярої. 

Установлено економічну ефективність нових сортів пшениці м‘якої та 

твердої ярої за результатами Державного сортовипробування. Умовно чистий 
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прибуток від вирощування сорту МІП Злата у зоні Лісостепу України складав 

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

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

994 грн./га, відповідно.  

Виявлено, 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 переважали сорти стандарти Елегія миронівська 

та Спадщина за врожайністю і показниками економічної ефективності їх 

вирощування.  

Установлено, що економія при вирощуванні сортів пшениці м‘якої ярої 

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

високій комплексній стійкості проти хвороб у зонах Лісостеп і Полісся може 

складати близько 500 грн. на 1 га.  

Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, у якому, 

на основі теоретичного узагальнення та експериментального вивчення 

світової колекції зразків 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.  

За результатами наукових досліджень у селекції пшениці ярої вперше: 

– установлено особливості колекційних зразків пшениці ярої м‘якої і 

твердої 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 
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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; 

– у пшениці м‘якої ярої встановлено рівень прояву позитивних 

трансгресій за показниками елементів продуктивності для зон Лісостепу і 

Полісся. Максимальну частоту трансгресій виявлено за ознаками «кількість 

зерен у головному 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 

адаптивності. 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 
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МІП Злата, Оксамит миронівський, МІП Райдужна, внесених до Державного 

реєстру сортів, 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. 

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. 

Результати досліджень мають практичне значення для впровадження у 

селекційний процес пшениці ярої нових джерел господарсько цінних ознак, 

донорів ознак продуктивності, сформованих і зареєстрованих ознакових 

колекцій за стійкістю проти листкових грибних хвороб.  

Набуло подальшого використання у селекційному процесі схрещувань 

сортів з різним типом розвитку, міжвидових схрещувань для розширення 

генетичного різноманіття селекційного матеріалу пшениці ярої.  

Створено у співавторстві та впроваджено у виробництво нові 

високопродуктивні сорти пшениці м‘якої ярої Зимоярка (альтернативний), 

Сімкода миронівська, Панянка, МІП Злата, Божена, Дубравка, МІП Світлана, 

Оксамит миронівський, МІП Олександра, МІП Візерунок, МІП Дана і МІП 

Соломія, твердої ярої – Діана, МІП Райдужна, МІП Магдалена і МІП Ксенія.  

Створено і зареєстровано у Національному центрі генетичних ресурсів 

рослин України сорти та лінії пшениці м‘якої та твердої ярої, джерела за 
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такими господарсько цінними ознаками: підвищена урожайність, підвищений 

вміст білка, скловидність, окремі елементи продуктивності, стійкість проти 

борошнистої роси, бурої і жовтої іржі, септоріозу листя (8-9 балів), 

низькорослість, стійкість до вилягання(9 балів), (А.с. № 1670, 1671, 1672, 

1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519). 

Розроблено науково-методичні рекомендації з виробництва насіння та 

вирощування пшениці ярої: 

- методичні рекомендації «Вирощування пшениці ярої в Лісостепу 

України» (Миронівка, 2016),  

- методичні рекомендації «Технологія виробництва насіння пшениці 

м‗якої озимої та ярої (Миронівка, 2017), 

- методичні рекомендації «Виробництво насіння пшениці озимої та ярої 

(Миронівка, 2018). 

Результати теоретичних досліджень та практичних здобутків 

дисертанта використовуються у навчальному процесі при проведенні 

лекційних та практичних занять з аспірантами МІП зі спеціальності 201 

Агрономія (спеціалізація Селекція і насінництво – 06.01.05).  

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

джерела, продуктивність, стійкість, гібридизація, комбінаційна здатність, 

трансгресія, міжвидові схрещування, посухостійкість, адаптивність. 
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To replenish the bread market in the Ukraine, according to the Ministry of 

Agrarian Policy and Food, bread spring wheat should be sown in 10–15 % of 

winter wheat areas. Spring wheat grain is of high bakery and cereal quality and can 

be as dough improver for bread baking. Grain of bread spring wheat contains high 

protein and gluten content. Durum spring wheat, by its importance as a food 

product, is the second crop after bread wheat for many countries, its grain products 

make up the bulk of healthy, balanced and nutritious produce. 

Plant breeding is of particular importance in economic development of 

Ukraine, first of all, in stabilization and increase in crop production, as the basis of 

food safety of the state. One of its important tasks is to create new spring wheat 

varieties with high genetic potential of productivity and adaptability. 

Variety as genetic factor has a prominent place in the complex of measures 

that ensure the stabilization of wheat grain production in Ukraine.  

The dissertation covers analysis of the state and results of researches of 

Ukrainian and foreign scientists concerning the ways of plant-breeding and genetic 

improvement of bread and durum spring wheat to create adaptive varieties with 

innovative characteristics, ability to provide high and stable productivity in 

different environmental conditions and resistant to extreme conditions of 

cultivation, common fungal diseases, strong in terms of grain quality indices. 

Resulted from analysis of the global collection of spring wheat there have 

been identified sources of bread and durum spring wheat with group resistant to 

major diseases, in particular, to powdery mildew, brown and yellow rust and 

Septoria leaf blotch. The sources identified have been involved in breeding process 

as initial material. According to the results of long-term research, the trait 

collections of bread spring wheat (CA No. 212, 2015) and durum spring wheat 

(CA No. 213, 2015) for resistance to leaf fungal diseases have been formed and 

registered at the National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine. 

Middle-straw, short-straw and dwarf durum spring sources of worldwide 

have been identified for plant height and lodging resistance. The genotypes 
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combining lodging resistance with high productivity level have been identified and 

are recommended as the source material in breeding durum spring wheat. 

According to research results highly productive collection samples of bread 

spring wheat belonging to mid-ripening group with period of "emergence–

heading" 52–56 days have been identified and recommended to involve in 

breeding process. 

The correlation between yielding capacity and grain quality indices of 

collection samples of bread spring wheat has been established. This enables to plan 

reasonably techniques of breeding process. For breeding work, sources of high 

grain quality of various ecological and geographical origin have been identified 

and are recommended as parent components in breeding for productivity. 

Collection spring wheat samples with high level of homeostaticity and 

breeding value have been identified which are valuable source materials for 

breeding. There have been defined bread and durum wheat samples with high 

adaptive ability: sources of high intensity and sources of stable the trait expression. 

The bread spring wheat varieties Panianka (CA No. 150807), Oksamyt 

myronivskyi (CA No. 171154), Bozhena (CA No. 171156), MIP Vizerunok 

(Application No. 16013002) and MIP Oleksandra (Application No. 16013003), as 

well as the durum spring variety MIP Raiduzhna (CA No. 171158) have been 

developed by interspecific crossings when using the sources identified for 

agronomic traits. 

The inheritance in terms of degree of dominance has been determined 

depending on the trait for crossing combinations in complete diallel scheme of 

seven bread spring wheat varieties. The value of each variety according to the 

general combining ability, the constants of specific combining ability and their 

variance for yield components in the Forest-Steppe and Polissia of Ukraine have 

been determined. 

The level of manifestation of the degree and frequency of positive 

transgressions in F2 populations of bread spring wheat in the Forest-Steppe and 

Polissia zones has been established. The most of positive transgressions were 
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identified by the traits ―grain number per spike‖ and ―spike length‖. The 

transgressive forms identified in F2 are recommended for use as source material in 

order to select valuable genotypes in subsequent generations. 

There have been theoretically substantiated and determined features of use 

of crossing varieties with different growth habit in bread spring wheat breeding. It 

was found that the winter wheat varieties Myronivska 808, Kryzhynka, 

Myronivska 28, Ekspromt and its sister lines, Erythrospermum 24209 as well as 

the spring wheat variety Quattro were the best sources of valuable traits which 

provided broad formative process. Derived from crossing bread wheat varieties of 

spring and winter growth habit, there have been developed the varieties of spring 

wheat Simkoda myronivska (CA No. 0907041), MIP Zlata (CA No. 171153), 

Dubravka (CA No. 171157), MIP Svitlana (CA No. 171155) which have been put 

on the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine, as 

well as the variety MIP Dana (Application No. 17013005). 

The efficiency of using crosses between species Triticum durum Desf. and 

Triticum aestivum L. in spring wheat breeding has been determined and 

theoretically justified. There was no significant effect of direction of interspecific 

crossing and seed setting percentage on F1 plant survival and their reproductive 

capacity. Better survival of F1 plants obtained from crossing spring forms of 

different species was noted. 

Based on cytological analysis the amount of chromosomes in interspecific 

hybrids of the second and third generations has been counted. There have been 

revealed tetraploid, hexaploid, and aneuploid chromosome levels in F2 hybrids. 

Among F3 hybrids stabilization of chromosome number has been found at the level 

of T. durum Desf. and T. aestivum L. species. 

As a result of the use of interspecific crosses, a number of promising lines of 

bread and durum spring wheat with high productivity potential and grain quality, 

resistance to major fungal diseases have been identified and the durum wheat 

varieties Diana (CA No. 150809), MIP Mahdalena (Application No. 15006002), 

MIP Kseniia (Application No. 16006001) have been developed. When using 
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wheat-rye translocation 1AL/RS, the bread wheat variety MIP Solomiia 

(Application No. 17013006) has been developed and transferred to the State Strain 

Testing. 

On the basis of integrated use of methods of early drought-tolerance 

diagnosis and analysis of coefficient of spike realization spring wheat lines being 

drought tolerant have been selected. Complex application of indirect methods of 

analyzing drought tolerance allows ranking and identifying drought-tolerant 

genotypes among breeding material. The efficiency of use of complex of methods 

for estimating drought tolerance is confirmed by the varieties MIP Zlata (CA No. 

171153), MIP Raiduzhna (CA No. 171158), Oksamyt myronivskyi (CA 171154) 

that have been put on the State Register of Plant Varieties Suitable for 

Dissemination in Ukraine for the Steppe zone of Ukraine. Highly adaptive spring 

wheat lines have been selected and submitted to the State Strain Testing as new 

varieties. 

It has been ascertained the contribution of factors: year conditions, genotype, 

and interaction of the factors "year conditions × genotype" in the phenotypic 

variability of spring wheat yielding capacity. 

The economic efficiency of new bread and durum spring wheat varieties has 

been determined according to the results of the State Strain Testing. The net 

operating profit from cultivation of the variety MIP Zlata amounted to 2,570 

UAH/ha in the Forest-Steppe zone of Ukraine, 493 UAH/ha in the Polissia zone, 

1,690 UAH/ha in the Steppe zone and for the variety MIP Raiduzhna to 773 

UAH/ha and to 994 UAH/ha in the Forest-Steppe and Steppe zone of Ukraine 

respectively. 

It was found that under environmental conditions of 2015–2017 the bread 

spring wheat varieties (Oksamyt myronivskyi, MIP Svitlana, Dubravka, Bozhena, 

MIP Oleksandra, MIP Vizerunok), the durum spring wheat varieties (MIP 

Mahdalena, MIP Kseniia) studied as well as promising lines exceeded the standard 

varieties Elehiia myronivska and Spadshchyna by yielding capacity and indices of 

economic efficiency of their cultivation. 
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It has been established that saving in cultivation of the bread spring wheat 

varieties МІП Zlata, Dubravka, Oksamyt myronivskyi, МІП Svitlana, Bozhena can 

be about 500 UAH/ha due to high complex disease resistance in the zones of 

Forest-Steppe and Polissia. 

The dissertation is a completed scientific research in which on the basis of 

theoretical generalization and experimental studying of the world collection of 

spring wheat samples, carrying out intraspecific, interspecific and other types of 

crossings and analyzing their hybrids by agronomic traits, the actual problem of 

breeding and genetic improvement and the creation of new highly adaptive bread  

and durum spring wheat varieties for the conditions of Ukrainian Forest-Steppe has 

been solved. 

Resulted from the results of scientific research in spring wheat breeding for 

the first time: 

– the characteristics of bread and durum spring wheat collection samples of 

various ecological and geographical origin have been revealed, therefore sources 

with group resistance against common leaf diseases have been fidentified and the 

trait collections of bread and durum spring wheat by this trait have been formed 

and registered at the National Center of Plant Genetic Resources of Ukraine; 

– based on dertermination of the features of global collection samples for the 

trait ―plant height‖ the genotypes have been identified and new source breeding 

material has been created, which are characterized by high productivity and 

lodging resistance; 

– by analyzing hybrids obtained from intraspecific crosses in complete 

diallel scheme, inheritance by the degree of phenotype dominance of the traits of 

productivity, general and specific combining ability of varieties have been defined 

and the source of yield components of bread spring wheat in conditions of the 

Forest-steppe and Polissia of Ukraine have been identified; 

– manifestation level of positive transgressions by indices of yield 

components in bread spring wheat for the Forest-Steppe and Polissia zones has 
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been ascertained. The maximum frequency of transgressions was noticed for 

characters ―grain number per spike‖ and ―spike length‖; 

– the most valuable combinations of crossing wheat plants with different 

growth habit have been revealed. Resulted from hybridization of spring and winter 

forms, the high-yielding, resistant to the most common diseases, with high grain 

quality, adapted to the local conditions of cultivation bread spring wheat varieties 

Simkoda Myronivska, MIP Zlata, Dubravka, MIP Svitlana, MIP Dana have been 

created; 

– the efficiency of interspecific crosses T. aestivum L. and T. durum Desf. in 

breeding process has been theoretically substantiated and proved. The possibility 

to overcome non-crossability of durum and bread wheat and to create on this basis 

spring wheat lines and the variety Diana with high potential of productivity, grain 

quality and disease resistance has been determined; 

– the level of homeostaticity and breeding value of collection samples has 

been determined to be involved into breeding process for adaptability character. 

The efficiency of using analysis of source material adaptivity for identification of 

lines adapted to the conditions of cultivation has been proved; 

– the expediency of comprehensive assessment of drought tolerance of 

spring wheat has been proved that‘s confirmed by creation of drought-resistant 

lines and the varieties MIP Zlata, Oksamyt myronivskyi, MIP Raiduzhna put on 

the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in the 

Steppe zone; 

– the criteria to select economically valuable forms have been determined on 

the basis of patterns of influence of weather factors and genotype on yield, plant 

height and duration of vegetation period; 

It has got the further development:  involvement of collection samples of 

various ecological and geographical origin which are characterized by high indices 

of agronomic traits in spring wheat breeding; 

– use of genotypes with different growth habit in crossings for spring wheat 

breeding improvement; 
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– expansion of genetic diversity of the source material through the use of 

interspecific crosses; 

– genetic improvement of bread  spring wheat by using carriers of wheat-rye 

translocations in breeding; 

It was improved: 

– the model of bread spring wheat variety of short-straw and middle-straw 

type for the Ukrainian Forest-Steppe zone of Ukraine. 

The results of the research are of practical importance for introduction into 

spring wheat breeding process of new sources of agronomic traits, donors of 

productivity characters, trait collections formed and registered for resistance to leaf 

fungal diseases. 

Crossing varieties with different growth habit, interspecific crossing for 

expansion of genetic diversity of spring wheat breeding material has got the 

further using in breeding process. 

The new high-yielding varieties of bread spring wheat Zymoiarka 

(alternative), Simkoda myronivska, Panianka, MIP Zlata, Bozhena, Dubravka, MIP 

Svitlana, Oksamyt myronivskyi, MIP Oleksandra, MIP Vizerunok, MIP Dana and 

MIP Solomiia, the durum spring wheat varieties Diana, MIP Raiduzhna, MIP 

Mahdalen and MIP Ksenia have been created in co-authorship and adopted into 

production.  

There have been created and registered at the National Center for Plant 

Genetic Resources of Ukraine the varieties and lines of bread and durum wheat, 

sources for agronomic features: increased yielding capacity, high protein content, 

grain vitreousness, individual elements of productivity, resistance to powdery 

mildew, brown and yellow rust, Septoria leaf blotch (8-9 points), short stem, 

lodging resistance (9 points) (CA No. 1670, 1671, 1672, 1514, 1515, 1516, 1517, 

1518, 1519); 

Scientific and methodical recommendations on spring wheat seed production 

and growing have been developed: 
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– methodical recommendations "Growing Spring Wheat in the Ukrainian 

Forest-Steppe" (Myronivka, 2016), 

– methodical recommendations "Technology of Seed Production of Winter 

and Spring Wheat" (Myronivka, 2017), 

– methodical recommendations "Seed Production of Winter and Spring 

Wheat" (Myronivka, 2018). 

The results of theoretical researches and practical achievements of the 

dissertator are used in the educational process during lectures and practical classes 

with postgraduate students of MIP in the specialty 201 – Agronomy (specialization 

06.01.05 – breeding and seed production). 

Key words: spring wheat, breeding, variety, line, genetic resources, sources, 

productivity, resistance, hybridization, combining ability, transgression, 

interspecific crosses, drought tolerance, adaptability. 
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ВСТУП  

 

Пшениця займає чільне місце серед зернових культур у всьому світі і є 

головним продовольчим продуктом приблизно для 35 % населення земної 

кулі та забезпечує близько 20 % потреб людства в енергії [1].  

Виробництво зерна в Україні – стратегічна галузь народного 

господарства, оскільки воно є основою продовольчої бази і безпеки держави. 

Перед хліборобами країни поставлено завдання – підвищити виробництво 

зерна пшениці шляхом введення у виробництво найбільш урожайних сортів і 

гібридів, покращення насінництва, поліпшення родючості ґрунтів, введення 

передової технології виробництва, раціонального використання добрив. При 

збереженні стабільності посівних площ зернових культур збільшити їх збори 

можливо лише за стійкого підвищення врожайності. Зростання валових 

зборів зерна у глобальному масштабі в останні десятиріччя на третину 

забезпечено завдяки удосконаленню технологій вирощування, а на дві 

третини – за рахунок створення і впровадження нових високопродуктивних 

сортів. Нині створення і впровадження сортів-інновацій є найдешевшим і 

найефективнішим способом підвищення врожайності та валових зборів зерна 

високої якості [1-3].  

Для поповнення хлібного ринку в Україні необхідно висівати пшеницю 

м‘яку яру в обсягах 10-15 % від посівних площ пшениці озимої. В останні 

роки посіви пшениці озимої унаслідок несприятливих гідротермічних умов 

осінньо-зимового періоду часто бувають зрідженими або гинуть. Щоб не 

зменшити валові збори продовольчого зерна, зріджені посіви пшениці озимої 

можна пересівати пшеницею м‘якою ярою. Для цього потрібні сорти, які б за 

терміном достигання мало відрізнялися від пшениці озимої і давали високу 

врожайність. Міністерство аграрної політики свого часу підтримало 

пропозицію вчених НААН України про збільшення виробництва ярої 

пшениці з доведенням площ посіву до 1, 1,2—1,3 млн. га з тим, щоби винести 

цю важливу культуру з розряду страхової та створити реальні передумови 
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для компенсації недобору продовольчого зерна за рахунок збільшення 

обсягів виробництва пшениці ярої [3]. Адже, як свідчить виробнича 

практика, при загибелі озимих їх пересівають або «ремонтують», як правило, 

ячменем. Це призводить до загального зменшення валових зборів зернових 

культур, а господарства, замість продовольчого зерна, одержують 

зернофураж. При цьому важливим є використання пшениці м‘якої ярої як для 

пересіву озимих, так і для сівби площ, які були недосіяні з осені через 

ґрунтову посуху.  

Зерно пшениці ярої має високі хлібопекарські і круп‘яні якості і може 

бути поліпшувачем при випіканні хліба. Зерно пшениці м'якої ярої має 

високий вміст білка – 14-16 % і клейковини – 28-40 % [4-7]. Для економіки 

нашої країни не вигідно завозити високоякісне і дороге зерно пшениці ярої з 

Казахстану, Росії, Канади та інших країн, тому перед кожним 

агрокліматичним районом ставиться завдання забезпечення себе 

продовольчим зерном. Це можна здійснити шляхом розширення посівних 

площ під пшеницею ярою, для чого потрібні адаптивні, високопродуктивні, з 

високою якістю зерна сорти вітчизняної селекції. 

У світі спостерігається тенденція до збільшення виробництва продуктів 

із зерна пшениці твердої, які складають основну групу здорової, 

збалансованої і поживної продукції. Вона за своєю значимістю, як продукт 

харчування, є другою культурою після пшениці м‘якої для багатьох країн і її 

посів складає близько 10 % від посіву пшениці м‘якої, а світове виробництво 

зерна досягає 30-35 млн. т. У світі спостерігається ріст її виробництва, 

незважаючи на коливання посівних площ і урожайності зерна. 

Загальноприйнято, що вирощування пшениці твердої являється яскравим 

показником стану економіки і високої культури землеробства [8-9]. 

За останні декілька десятиріч селекційним шляхом створено сорти 

пшениці м‘якої ярої та твердої ярої з досить високим потенціалом 

продуктивності. Видатними селекціонерами В. Я. Юр‘євим, В. М. Ремеслом, 

М. А. Вітвіцьким, В. С. Голіком, О. В. Голіком, Т. А. Пежемською, 
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В. А. Власенком, М. Д. Горганом, Н. М. Коваль та іншими закладено міцний 

фундамент для селекції і насінництва високоврожайних сортів пшениці ярої в 

Україні. Використовуючи їх величезний досвід, сучасні селекціонери можуть 

досягти значних успіхів у створенні високоврожайних сортів пшениці ярої, 

адаптованих до абіотичних і біотичних чинників довкілля. 

Актуальність теми. Особливе значення в економічному розвитку 

країни, насамперед у стабілізації та збільшенні обсягів виробництва 

продукції рослинництва, має селекція рослин. Одним із її важливих завдань є 

створення нових сортів пшениці ярої з високим генетичним потенціалом 

продуктивності та адаптивності. 

Несприятливі умови навколишнього середовища при вирощуванні 

пшениці ярої, що зумовлені глобальними змінами клімату, висувають 

надзвичайно важливе завдання – створення нових сортів з генетичним 

потенціалом високої продуктивності та адаптивності для одержання 

стабільних валових зборів зерна. Селекційно-генетичне поліпшення пшениці 

ярої особливої актуальності набуває на сучасному етапі 

сільськогосподарського виробництва. Для цього використовують як класичні 

селекційні, генетичні та фізіологічні методи, так і сучасні молекулярно-

генетичні. 

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, у ланках селекційного процесу. 

Коло фізіологічних проблем не повинно обмежуватися тільки ознаками 

фізіологічної стійкості, необхідно охоплювати всі основні фактори і ознаки, 
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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, спрямовано дослідження 

за темою дисертаційної роботи.  

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

Дослідження за темою дисертаційної роботи проведено автором особисто у 

лабораторії селекції ярої пшениці Миронівського інституту пшениці імені 

В. М. Ремесла Національної академії аграрних наук України (МІП) 

впродовж 2007-2017 рр. згідно з завданнями в рамках науково-технічних 

програм (НТП) та програм наукових досліджень (ПНД), в яких здобувач 

була відповідальним виконавцем або науковим керівником, а саме:  

– за завданням 10.01.01-206/207 2006-2010 рр. «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) НТП 10 «Зернові 

культури»;  

– за завданням 11.01.01.16.Ф 2011-2015 рр. «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 11 

«Зернові культури»;  

– за завданням 08.02.08.-029 2006-2010 рр. «Сформувати ознакові 

колекції генетичних ресурсів м‘якої та твердої пшениці і ячменю для 
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Центрального Лісостепу України, виділити сорти-еталони» (номер державної 

реєстрації 0106U006330) НТП «Генетичні ресурси рослин»; за завданням 

09.01.01.05.Ф. 2011-2015 рр. «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) НТП 09 «Генетичні ресурси рослин»; за 

завданням 24.01.01.25.П 2016-2018 рр. «Інтродукувати зразки та поповнити 

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

центрального Лісостепу України» (номер державної реєстрації 0116U004013) 

ПНД 24 «Генофонд рослин»; 

– за завданням 13.00.01.08.Ф 2016-2020 рр. «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 за завданням 

13.00.01.37.П 2016-2018 рр. «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) згідно ПНД 13 «Селекція 

зернових і зернобобових культур». 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження було теоретичне 

узагальнення та експериментальне вивчення особливостей світової колекції 

зразків пшениці ярої, установлення ефективності внутрішньовидових, 

міжвидових та інших типів схрещувань, аналіз їх гібридів за господарсько 

цінними ознаками для селекційно-генетичного поліпшення та створення 

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

Лісостепу України.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
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-   установити особливості різноманіття зразків колекції пшениці м‘якої 

та твердої ярої;  

- виявити особливості мінливості та визначити 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 гібридних 

популяціях 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 ярої м‘якої та твердої;  

- 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. 
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Об’єкт дослідження: закономірності рекомбінаційних процесів при 

внутрішньовидових та міжвидових схрещуваннях, 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 

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.  

За результатами наукових досліджень у селекції пшениці ярої вперше: 

- установлено особливості колекційних зразків пшениці ярої м‘якої і 

твердої різного еколого-географічного походження, внаслідок чого виявлено 

джерела з груповою стійкістю проти основних хвороб листя та сформовано і 
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зареєстровано у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України 

ознакові колекції пшениці ярої м‘якої та твердої ярої за даною ознакою; 

- визначено особливості за ознакою висота рослин колекційних зразків 

світової колекції, на основі чого виділено генотипи і створено новий 

вихідний селекційний матеріал, який 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; 

- у пшениці м‘якої ярої встановлено рівень прояву позитивних 

трансгресій за показниками елементів продуктивності для зон Лісостепу і 

Полісся. Максимальну частоту трансгресій виявлено за ознаками кількість 

зерен в колосі та довжина колоса; 

- виявлено 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 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 

адаптивності. Доведено ефективність застосування аналізу адаптивності 



 46 

вихідного матеріалу для виділення ліній, пристосованих до умов 

вирощування; 

- доведено доцільність комплексної оцінки посухостійкості пшениці 

ярої, що підтверджено створенням посухостійких ліній та сортів МІП Злата, 

Оксамит миронівський, МІП Райдужна, внесених до Держреєстру у зоні 

Степу; 

- визначено критерії добору господарсько-цінних форм на основі 

закономірностей впливу погодних чинників та генотипу на урожайність, 

висоту рослин та тривалість вегетаційного періоду; 

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 на основі нових сортів Оксамит 

миронівський та Дубравка. 

Визначено ефективність створення сортів та ліній пшениці, які є 

джерелами за такими господарсько цінними ознаками: підвищена 

урожайність, підвищений вміст білка, скловидність, окремі елементи 

продуктивності, стійкість проти борошнистої роси, бурої і жовтої іржі, 

септоріозу листя 8–9 балів, низькорослість, стійкість до вилягання 9 балів  

Розроблено науково-методичні рекомендації з виробництва насіння та 

вирощування пшениці ярої: 



 47 

- методичні рекомендації «Вирощування пшениці ярої в Лісостепу 

України» (Миронівка, 2016),  

- методичні рекомендації «Технологія виробництва насіння пшениці 

м‘якої озимої та ярої (Миронівка, 2017), 

- методичні рекомендації «Виробництво насіння пшениці озимої та ярої 

(Миронівка, 2018). 

Результати теоретичних досліджень та практичних здобутків 

дисертанта використовуються у навчальному процесі при проведенні 

лекційних та практичних занять з аспірантами МІП зі спеціальності 

«Агрономія» (спеціалізація 06.01.05 – селекція і насінництво).  

Практичне значення одержаних результатів. Створено у 

співавторстві високоврожайні сорти пшениці м‘якої ярої, із 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, (додатки А.12–А.19), чотири 

передано на Державне сортовипробування України – МІП Олександра, МІП 

Візерунок, МІП Дана, МІП Соломія (додаток А.22). 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, (додатки А.20, А.21), два передано на Державне 

сортовипробування України – МІП Магдалена, МІП Ксенія (додаток А.22). 

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

нові 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 за 

рахунок високого потенціалу продуктивності (додатки Б.1–Б.17, В.4).  
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Створено джерела продуктивності (МІП Злата, Сімкода миронівська, 

Дубравка, Божена, Оксамит миронівський, МІП Олександра), 

короткостебловості (Сімкода миронівська, Дубравка, Божена, 

МІП Олександра, МІП Дана), високої якості зерна (Сімкода миронівська, 

МІП Злата, Дубравка), комплексної стійкості проти збудників хвороб 

(Панянка, Оксамит миронівський, МІП Соломія), посухостійкості 

(МІП Злата, Дубравка, МІП Дана) для використання в селекції пшениці 

м‘якої. Створено джерела продуктивності (МІП Райдужна, МІП Магдалена), 

короткостебловості (МІП Райдужна, МІП Магдалена), високої якості зерна 

(Діана), комплексної стійкості проти збудників хвороб (Діана, 

МІП Райдужна, МІП Магдалена, МІП Ксенія), посухостійкості 

(МІП Магдалена, МІП Ксенія) для використання в селекції пшениці твердої 

ярої. 

Зареєстровано 9 зразків пшениці ярої генофонду рослин в Україні у 

Національному центрі генетичних ресурсів (А.с. № 1670, 1671, 1672, 1514, 

1515, 1516, 1517, 1518, 1519), які є джерелами таких цінних ознак: підвищена 

урожайність, стійкість проти хвороб листя, високі показники якості зерна та 

стійкість до вилягання на рівні 9 балів (додатки А.3–А.11). 

Виділено джерела адаптивних ознак, елементів продуктивності та 

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 листкових 

грибних хвороб (додатки А.1, А.2). 

Розроблено каталоги сортів зернових колосових культур селекції 

Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла та методичні 

рекомендації «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 досліджень, визначено мету і завдання досліджень. Здобувачем 

опрацьовано та узагальнено літературні джерела, розроблено робочу 

гіпотезу, сплановано та проведено польові досліди і лабораторні аналізи, 

виконано статистчне опрацювання одержаних експериментальних даних, 

сформовано висновки, проведено виробничу перевірку отриманих 

результатів. Частка авторства в створених сортах пшениці м'якої ярої складає 

5–30 %, твердої ярої 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.  

Дисертант висловлює щиру вдячність науковцям всіх підрозділів 

Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, які 

сприяли виконанню експериментальних досліджень. 

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.), всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи 

розвитку» (Ірпінь, 2013 р.), міжнародній науково-практичній конференції, 
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присвяченій 100-річчю від дня народження видатного вченого 

В. П. Васильєва «Стан та перспективи розвитку захисту рослин» (Київ, 

2013 р.), міжнародній науково-практичній конференції ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» (Чабани, 2013 р.), міжнародній науково-практичній 

конференції «Селекція і насінництво в умовах сучасного зерновиробництва» 

(Миронівка, 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.), 

міжнародній науково-практичній конференції «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.), міжнародній 

науково-практичній конференції «Професор С. Л. Франкфурт (1866–1954) – 

видатний вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в 

Україні (до 150-річчя від дня народження)» (Київ, 2016 р.), міжнародній 

науково-практичній конференції «Реалізація потенціалу сортів зернових 

культур – шлях вирішення продовольчої безпеки» (Миронівка, 2017 р.), 

міжнародній науково-практичній конференції «Новітні технології 

вирощування сільськогосподарських культур» (Київ, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення теоретичних і експериментальних 

досліджень за темою висвітлено у 95 наукових працях, які включають 

монографію, 21 статтю − у фахових наукових виданнях, із них 10 – у 

виданнях іноземних держав та виданнях України, які включено до 



 51 

міжнародних наукометричних баз; 22 − в інших виданнях; 23 − тези 

конференцій; 3 − методичні рекомендації; 4 − каталоги. Одержано 9 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, список використаних джерел, додатки. У роботі 

наведено 95 таблиць, 42 рисунки, 45 додатків, 589 літературних джерел, з 

яких 106 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЗАВДАННЯ СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ТА 

ТВЕРДОЇ ЯРОЇ 

(аналітичний огляд літератури) 

 

1.1 Значення пшениці м‘якої та твердої ярої у народному господарстві 

України 

 

Нарощування виробництва зерна в Україні є пріоритетним і не втрачає 

своєї актуальності. Його зростання в умовах сучасного економічного стану 

можливе за рахунок введення у сільгоспвиробництво високоадаптованих 

сортів пшениці ярої та ресурсозберігаючих технологій, які б давали гарантію 

сталого врожаю. 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 [10]. 

Пшениця тверда яра становить інтерес для зернового господарства 

країни, в першу чергу, як сировина для макаронних виробів, а також для 

хлібопечення як поліпшувач борошна м‘якої пшениці. Зерно використовують 

для виготовлення кращих сортів манної крупи. Пшениця тверда яра має 

високоякісне зерно для виготовлення неперевершеної якості круп високої 

харчової цінності, зокрема для Різдвяної куті, галет, кус-куса, бурлуга та 

інших продуктів. При цьому макаронні вироби виготовляються з додаванням 

борошна пшениці м‘якої, тому якість готової продукції залишає бажати 

кращого. Виробництво пшениці твердої могло б не лише забезпечити 

потребу населення у високоякісних харчових продуктах, але й бути досить 

прибутковою статтею експорту [9].  

У східній та північній частині Лісостепу України пшениця тверда не 

має достатнього поширення. Тому ринок макаронних виробів України 

почали освоювати Росія, Казахстан, Німеччина, Франція, Чехія, Італія, 
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Туреччина. Суттєвою перевагою цих країн перед вітчизняними виробниками 

є те, що вони продають продукцію, виготовлену винятково з пшениці твердої 

[11]. Пшениця яра має також і кормове значення. Її використовують для 

виготовлення комбікорму, висівки – як концентрований корм, солому і 

полову – як грубі корми. 

Селекційна робота з пшеницею ярою в Україні проводилася в різні 

роки в 12 наукових установах, де було створено значну кількість сортів [12]. 

Найрезультативніше в даній галузі працюють Інститут рослинництва 

ім. В.Я. Юр‘єва НААН України, Миронівський інститут пшениці імені 

В.М. Ремесла НААН України та ННЦ „Інститут землеробства НААН‖.  

У 2014 р. завдяки сприятливим ґрунтово-кліматичним умовам, 

урожайність пшениці ярої становила в середньому по Україні 3,81 т/га, тоді 

як урожайність пшениці озимої була на рівні 4,0 т/га [13]. Незначна різниця 

між урожайністю пшениці озимої та ярої засвідчує високий потенціал 

урожайності сортів пшениці ярої та покращання технології її вирощування. 

Сучасні високоінтенсивні сорти пшениці ярої дають можливість за 

сприятливих умов отримувати до 6 т/га зерна. 

В останні роки площа під пшеницею ярою в Україні значно 

зменшилась. Зокрема, за останні п‘ять років вона знизилась майже вдвічі. 

Проте слід відмітити значне зростання її врожайності (табл. 1.1) [13].  

Таблиця 1.1 

Площа вирощування та урожайність пшениці ярої в Україні* 

Показник 
Рік  

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Площа, тис.га 273 310 314 334 314 282 238 152 165 169 187 201 

Урожайність, 

т/га 
15,4 17,6 27,2 26,3 21,0 25,4 27,5 27,4 38,1 35,1 38,7 38,0 

 

Примітка. * Площі і урожайність наведено за даними Державної 

служби статистики України. 

Площа посіву пшениці ярої в Україні на початку 1990 р. не 

перевищувала 8,5 тис. га. З 1995 р. площі під посівами культури поступово 
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зростали, зокрема, у 2000 р. пшеницю яру висівали на 273 тис. га. З 

впровадженням нових високоврожайних сортів, здатних забезпечити в 

умовах виробництва врожайність на рівні 4,0-6,0 т/га, та після загибелі 

озимих у зимовий період 2002/2003 рр. площі під пшеницею ярою зросли до 

526,0 тис. га (2005 р.). З 2006 р. площі посіву пшениці ярої знову почали 

необґрунтовано зменшуватись до рівня 152 тис. га (2013 р.). У 2014 р. 

пшеницю яру висівали, як і у 2013 р., на 165 тис. га [14]. У 2017 р. пшеницею 

ярою в Україні було зайнято 201 тис. га. За розрахунками вчених НААН 

України, посівна площа пшениці ярої в країні повинна складати близько 

1 млн. га, в т.ч. м‘якої – 650 тис. га, твердої – 350 тис. га [15]. Основною 

причиною скорочення площ під пшеницею ярою є невисока адаптивність 

комерційних сортів до різких змін клімату, недостатня їх урожайність. Тому 

головною функцією селекції є створення нових високоадаптивних сортів 

пшениці ярої та впровадження їх у виробництво для збільшення кількості та 

поліпшення якості вирощеної продукції.  

Наразі у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення 

в Україні (надалі Реєстр), станом на 6 березня 2018 р. налічується 44 сорти 

пшениці м‘якої ярої. З них 22 сорти (50 %) вітчизняної селекції, решта 22 – 

зарубіжної, переважно з Німеччини (15 сортів, або 34 %). Серед вітчизняних 

сортів найбільшу кількість створено у Миронівському інституті пшениці 

імені В.М. Ремесла – 12 сортів [18], у Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва 

– три сорти, по два сорти селекції ННЦ «Інститут землеробства НААН» та 

Носівської СДС.  

Сортимент пшениці твердої ярої у Реєстрі значно менший, всього 12 

сортів. З них шість сортів селекції Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва, 

чотири сорти створено у МІП, один – на Носівській СДС, один – зарубіжної 

селекції. Сорти миронівської селекції володіють високим потенціалом 

продуктивності, стійкістю до абіотичних і біотичних факторів довкілля та 

високою якістю зерна. 

На сучасному етапі основними напрямами в селекції пшениці є: 
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підвищення врожайності та якості продукції, стійкості проти збудників 

хвороб, шкідників і несприятливих умов зовнішнього середовища 

(посухостійкість, стійкість до вилягання тощо), створення сортів, придатних 

для вирощування за інтенсивними технологіями з повною механізацією всіх 

процесів [16, 17]. 

За останнє півсторіччя виробництво сільськогосподарської продукції 

на 25 % зросло за рахунок удосконалення технології вирощування і на 75 % – 

генетичного потенціалу нових сортів. Збільшення виробництва зерна і 

прибутковості зернового господарства країни значною мірою залежить від 

забезпечення конкурентоспроможними сортами. Створення адаптивних 

сортів з принципово новими характеристиками – здатністю забезпечити 

високу і стабільну продуктивність у різних умовах довкілля та стійких до 

екстремальних умов вирощування, основних грибних захворювань, сильних 

за показниками якості зерна – актуальна проблема сучасної селекції.  

1.2 Напрями селекції пшениці ярої 

Селекція пшениці ярої на продуктивність. Основним напрямком 

селекції пшениці ярої є підвищення продуктивності. Продуктивність – це 

основна ознака, що характеризує господарську цінність створюваних сортів. 

Значення сорту в підвищенні врожайності, збільшення виробництва зерна і 

покращення його якості, а також зниження собівартості 

сільськогосподарської продукції важко переоцінити. Без нових сортів, які 

відповідають всім основним сучасним потребам сільськогосподарського 

виробництва, неможлива в повній мірі науково-технічна революція в 

сільському господарстві. З появою нових урожайних і високоякісних сортів, 

які здатні забезпечити урожайність зерна в умовах виробництва 4,0-6,0 т/га, 

інтерес агровиробників до пшениці ярої значно зріс [19]. 

За оцінками вчених, внесок селекції у підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур за останні десятиріччя оцінюється в 30-70 %, 

причому роль даного фактора постійно зростатиме [20]. 
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На думку ряду вчених [21-23], потенціал продуктивності конкретного 

сорту визначається специфічністю генетичної організації, тоді як стабільність 

продукційного процесу – здатністю рослинної системи набувати 

оптимального стану у відповідь на вплив факторів навколишнього 

середовища, тобто її адаптивністю. 

Селекція на продуктивність є одним з найскладніших завдань, що 

зумовлено комплексністю цього показника. Фундаментальним напрямом і 

визначальною потужною біологічною основою зростання урожайності є 

розвиток генетики і селекції. Продуктивність пов‘язана зі складним 

комплексом біологічних, морфологічних та інших властивостей і ознак, до 

яких слід віднести елементи структури врожаю, стійкість проти хвороб та 

шкідників, посухи і низьких температур, вилягання тощо. Кожна з 

перелічених ознак є дуже складною і потребує специфічних методів селекції. 

Кількісні ознаки продуктивності контролюються полімерними генами, а 

ступінь прояву генів та розвиток кількісних ознак значною мірою залежить 

від умов зовнішнього середовища. На рівень урожайності сорту значно 

впливають гени та їх локуси, які контролюють розміри фотосинтетичного 

апарату рослин, активність його роботи, поглинальну властивість коренів, 

стійкість сортів і гібридів до стресових факторів середовища [24].  

Підвищення рівня урожайності – проблема багатопланова і один з її 

аспектів – морфологічний. Глибоке розуміння закономірностей морфогенезу 

для створення оптимального морфотипу рослин в селекції на підвищення 

продуктивності, залишається важливим предметом вивчення для 

селекціонерів. Ріст, розвиток і морфогенез настільки тісно пов‘язані між 

собою, що їх слід розглядати тільки в комплексі. Взаємодія продуктів 

диференціальної активності генів в онтогенезі проявляється в певних 

морфогенетичних ефектах, як то морфологічні, фізіологічні ознаки і 

адаптивні реакції, що є етапами в ланцюгу спадкової реалізації генотипу і, в 

результаті, виражені кількісними і якісними ознаками, специфічними для 

конкретної цілісної системи. У різних ґрунтово-кліматичних зонах 



 57 

неоднакові рівні інтенсифікації землеробства, видовий склад хвороб, типи 

посух, тривалість безморозного періоду, терміни та інтенсивність дії 

негативних зовнішніх факторів тощо. Все це вносить свої особливості і 

відображення в специфіку зональних проблем селекції на продуктивність і 

шляхи їх вирішення. Формування врожаю – складне багатоступінчасте 

явище, в якому бере участь багато залежних один від одного генетично 

детермінованих процесів на всіх етапах органогенезу, що знаходяться під 

дією комплексу зовнішніх факторів. Як кінцевий продукт життєдіяльності 

рослин, урожайність формується на всіх етапах онтогенезу, тривалість 

окремих фаз якого визначається не лише факторами середовища, а й 

складною генетичною зумовленістю. Тому, створення вихідного матеріалу з 

генетично детермінованою тривалістю окремих етапів органогенезу, 

наблизило б селекцію до генетичного управління продукційним процесом 

[24, 25]. 

Значних успіхів у селекції пшениці на продуктивність буде досягнуто в 

тих випадках, коли дослідник при доборах звертає увагу на ознаку, яка тісно 

корелює з урожайністю з одиниці площі. В літературі є достатньо інформації, 

в якій наводяться результати використання ознак, що мають тісний 

позитивний зв'язок з урожайністю, які прийнято називати маркерними. 

Умова, якій повинна відповідати маркерна ознака, визначена в багатьох 

публікаціях [26-28]. Перш за все, вона повинна мати великий рівень 

генотипової варіанси та низький рівень фенотипової, тобто в стресових 

умовах середовища ознака стабільно протидіє несприятливим кліматичним 

умовам і не знижує рівня свого формування. На ранніх етапах селекції 

пшениці важливо вибрати маркерну ознаку, яка має зв'язок з урожайністю, і 

добір елітних рослин за якою призведе до підвищення урожайного 

потенціалу [29]. У селекційній практиці використовують різні факторіальні 

ознаки – компоненти продуктивності колоса і рослини, завдяки яким 

досягається певний генетичний прогрес. Кількісні ознаки характеризують 

найбільш важливі показники, які впливають на величину та якість врожаю. 
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Водночас у генетичному відношенні вони вивчені ще недостатньо, хоч 

інформація стосовно цього напряму широко представлена в дослідженнях 

багатьох науковців. Дані ознаки характеризуються значною мінливістю й 

залежністю від факторів зовнішнього середовища [30].  

Проблема підвищення продуктивності колоса завжди була актуальною 

і вирішувалася селекціонерами різними шляхами. Одні пов‘язують її зі 

збільшенням кількості зерен, інші – надають перевагу крупності зерна. 

Ефективність доборів за цими ознаками не завжди може задовольнити 

селекціонерів тому, що вони по-різному і, в більшості випадків, суттєво 

змінюються під впливом умов зовнішнього середовища [31]. Перспективним 

вважається добір за довжиною колоса. У структурі врожаю довжина колоса є 

відносно сталою сортовою ознакою. Структура колоса, яка, у свою чергу, 

залежить від довжини колосового стрижня, кількості й розподілу колосків, 

розмірів колоскових та квіткових лусок, відіграє важливу роль у збільшенні 

фотосинтетичної активної поверхні рослини пшениці. Як зазначає 

М. В. Турбін [32], частка колоса у формуванні врожаю сягає 34%. У 

генетичному плані довжина колоса – ознака, яка добре успадковується і є 

надійним компонентом у селекційній роботі. Виникнення довгоколосих форм 

Ю. А. Філіпченко [33] пояснював функціонуванням домінантних генів-

подовжувачів колоса, які у результаті гібридизації взаємодіють за принципом 

комплементарності й створюють специфічну генетичну систему, що 

зумовлює збільшення довжини колоса. Відповідно взаємодія рецесивних 

алелів генів-подовжувачів спричинює зменшення довжини колоса. Таким 

чином, розміри колоса характеризуються чітким фенотиповим проявом і є 

важливими ознаками в селекції на продуктивність. 

Кількість колосків у колосі – найпластичніший елемент структури 

продуктивності, що характеризується значною константністю [34]. Для 

кожного сорту характерна певна кількість колосків у колосі, що є генетично 

зумовленою ознакою. Відзначається меншою мінливістю, порівняно із 

іншими ознаками, тому більш значима в селекції. Залежить від екологічних 
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умов, а також від особливостей росту і розвитку рослин на ранніх етапах 

органоутворення [35]. За даними М. А. Фоменко [36] встановлено, що 

кількість колосків у колосі є одним з найголовніших елементів 

продуктивності рослин. Спадковість її більш достовірна, і вести добір за цією 

ознакою ефективно.  

Озерненість колоса є одним із основних показників продуктивності, яка 

у свою чергу, залежить від кількості колосків у колосі. Тому є необхідність 

вивчення цієї ознаки для застосування в селекції пшениці ярої в умовах 

Лісостепу України з метою підвищення її ефективності [34]. Вона 

визначається фертильністю пилку та процесом запліднення, що, у свою 

чергу, обумовлено генотипом і погодними умовами під час цвітіння [37]. За 

даними П. П. Лук‘яненка [38], конкретних кореляцій дана ознака з 

урожайністю не має. Проте, окремі автори відмічають значну кореляційну 

залежність між числом зерен у колосі та врожайністю. 

Маса зерна з колоса – важливий елемент продуктивності рослин. Вона 

залежить від багатьох факторів – довжини колоса, кількості зерен в ньому і їх 

крупності [39], а також від умов вирощування. П. П. Лук‘яненко [38] 

найважливішою ознакою у підвищенні врожайності вважав масу зерна з 

колоса, що є важливим елементом структури врожаю, який обов‘язково 

враховується при розробці моделі сорту. Встановлена позитивна кореляційна 

залежність між масою зерна з колоса та урожайністю. Дана ознака необхідна 

для аналізу структури врожайності, а високий рівень її розвитку є основою 

для відбору високопродуктивних форм у селекційній роботі [39, 40]. 

Показник маси 1000 зерен широко використовується як у виробничій 

практиці, так і в наукових дослідженнях і є важливим елементом структури 

врожаю, що характеризує крупність та виповненість зерна. Вирішальне 

значення на формування зерна з високою масою 1000 зерен мають умови 

вирощування, а також біологічні особливості сорту [41]. Вона контролюється 

значною кількістю генів з різним типом дії. Маса 1000 зерен контролюється 

як генами з адитивним типом дії [42], так і неадитивним [43]. Більшість 
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авторів [44, 45] вважають, що дана ознака істотно впливає на ріст і розвиток 

рослин пшениці, а отже і на врожайність сорту.  

Селекцію пшениці на продуктивність неможливо вести за одним 

показником, тому важливо знати оптимальні параметри формування усіх 

властивостей та ознак. Правильна оцінка впливу окремих елементів 

продуктивності у формуванні врожаю допомагає селекціонеру досягти 

поставленої мети [46, 47] та дозволяє правильно підібрати вихідний матеріал, 

визначити методи створення спадкових змін в популяціях для відбору, а 

також обрати найбільш ефективні методи відбору та оцінки перспективності 

ліній [48]. Селекціонеру важливо розуміти, яким вимогам повинен 

відповідати майбутній сорт, а також які зміни, на рівні 

сільськогосподарського виробництва, можуть відбутися за час його 

створення. Таким чином, збільшення рівня продуктивності сортів є головним 

напрямом селекції пшениці ярої.  

Селекція пшениці ярої за стійкістю до вилягання. Ознаці ‖висота 

рослин‖ приділяється значна увага в селекційно-генетичних дослідженнях. 

Стебло рослини відіграє одну з провідних ролей у формуванні врожаю. Крім 

того, від висоти та анатомічних особливостей стебла залежить стійкість 

рослин до вилягання. Вилягання посівів пшениці ярої завдає великих втрат 

зерновому господарству, особливо у зволожених зонах України. Як 

зазначають науковці [49-51], вилягання хлібів призводить до значних (25-

60 %) втрат урожаю і зниження якості зерна. Недостатня стійкість до 

вилягання є однією із основних ознак у селекції, які лімітують високу 

врожайність.  

Шкода від вилягання загальновизнана. Вилягання пшениці призводить 

до захворювання рослин і зерна, проростання зерна «на корені» і підвищення 

його вологості, зниження зав‘язуваності насіння, зниження його посівних 

якостей, скловидності та маси 1000 зерен, погіршення борошномельних і 

макаронних властивостей, кормових якостей соломи, збільшення втрат зерна 

при збиранні. Окрім того, збільшуються затрати на збирання полеглого 
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стеблостою і знижується продуктивність роботи збиральних агрегатів. 

Вилягання може бути спричинене як особливостями сорту (високорослість, 

зниження стійкості на злам, слабка склерифікація елементів анатомічної 

будови стебла, зниження інтенсивності фотосинтезу і слабке зчеплення 

кореневої системи з грунтом), так і несприятливими метеорологічними 

умовами (надлишок опадів і вітер, слабка інтенсивність освітлення, 

надлишок вологи у грунті, зниження температури повітря), а також 

агротехнічними чинниками (загущення стеблостою, несприятливе 

співвідношення елементів мінерального живлення). В оцінюванні за 

стійкістю до вилягання та доборі, використовують різні методи: візуальний 

(за 9-ти бальною шкалою), морфологічний, анатомічний або їх поєднання. 

Візуально оцінюють стійкість до вилягання, морфологічним методом – 

висоту рослини, довжину двох нижніх міжвузлів, відношення висоти 

рослини до діаметру двох нижніх міжвузлів, анатомічним методом – 

товщину кільця механічної тканини стебла, кількість і діаметр провідних 

пучків [52]. 

За спостереженнями науковців [53], у сортів напівкарликового типу 

судинно-волокнисті пучки мають більш сприятливу будову і кращі умови для 

посилення фізіологічної ролі. Більшість сортів напівкарликового типу 

наділені більш міцним стеблом, ніж середньо- і високорослі сорти. Однак, 

при складних схрещуваннях, із залученням багатьох компонентів з різними 

діаметрами і різною товщиною стінок соломини, спостерігається 

розщеплення на тонкостеблові напівкарликові і карликові форми.  

Важливі біологічні функції в онтогенезі рослин виконує стебло 

пшениці. Довжина й особливості анатомічної будови пов‘язані з іншими 

господарськими ознаками, у тому числі з продуктивністю та якістю зерна. 

Особливості морфології й анатомії стебла визначають стійкість до вилягання і 

здатність рослин реалізувати продуктивний потенціал. Відмінності за висотою 

рослин можуть свідчити про генетичну дивергенцію сортів [54]. Стебло – орган 

фотосинтезу і транспорту метаболітів, тому над проблемою короткостебловості 
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працюють селекціонери у багатьох країнах світу [55]. Завдяки цьому досягнуті 

великі успіхи у підвищенні врожайного потенціалу пшениці [56, 57]. Тому 

створення короткостеблових форм є основним напрямком у селекції 

зернових культур. Знання генетичної природи висоти рослин, є необхідним 

для виявлення донорів низькорослості, у яких зменшення довжини стебла не 

погіршує продуктивності рослини [58], що може значно прискорити селекцію 

на дану ознаку. 

Висота рослин є генетично зумовленою ознакою, однак агрокліматичні 

фактори середовища також впливають на формування цієї ознаки у 

конкретного сорту [59]. 

Генетичний контроль ознаки висоти рослини у м‘якої пшениці має 

складний характер. Відповідно до каталога символів генів пшениці 

McIntosh R. A. [60], виділяють 20 генів короткостебловості, що позначаються 

Rht (reduced plant height). Ці гени локалізовані в різних хромосомах і мають 

не однакові ефекти на господарсько цінні ознаки [61-63]. Сорти розрізняють 

за кількістю генів карликовості як: одно-, дво- та тригенні карлики [58]. 

Гени, що контролюють довжину стебла, істотно впливають на різні 

морфоструктурні й фізіологічні особливості рослин пшениці [64], а це 

призводить до змін продуктивності. У зв'язку з цим деякі вчені вважали, що 

зменшення довжини стебла може знизити врожайність. І справді, підстави для 

таких висновків є, адже сильне вкорочення стебла, особливо під дією 

домінантних генів карликовості, призводить до зменшення крупності зерна [65]. 

Необхідно відмітити і той факт, що успіхи у селекції пшениці минулого 

сторіччя пов'язані з генами короткостебловості різного походження. Під 

впливом цих генів відбулися різкі зміни у морфоструктурі рослин, підвищився 

збиральний індекс, а разом з цим – і врожайність пшениці. По суті, 

використання короткостеблових генотипів у селекції пшениці зумовило різке 

підвищення врожайності і валових зборів зерна в усьому світі, і воно одержало 

назву – „зелена революція‖ [66], яка була здійснена на основі генів Rht1, Rht2 

і Rht3.  
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Роль генів системи Rht полягає у зниженні висоти рослин за рахунок 

зменшення довжини всіх міжвузлів без скорочення їхнього числа, а відтак – 

без зменшення числа листків на стеблах [66]. Тобто у короткостеблових 

рослин пшениці відбулася зміна структури фотосинтетичного потенціалу, 

при цьому частка листкового апарату у них зросла, а довжина колоса, відтак і 

продуктивність рослини, залишилася без істотних змін. 

Відмічено [67], що суттєві переваги короткостеблових пшениць для 

використання в інтенсивному землеробстві послужили приводом до 

широкого вивчення довжини стебла. Встановлено, що більшість хромосом 

несуть гени, які визначають довжину стебла. Найбільший вплив на довжину 

стебла пшениці має геном В. Гени карликовості локалізовані у хромосомах 

1А, 2А, 4А, 2В, 4В, 3D, 4D і 6D, а гени, що модифікують короткостебловість – у 

хромосомах 1D і 7D. У родовому потенціалі пшениці гени короткостебловості 

(карликовості) були відкриті у видів T. compactum (алель С в хромосомі 2D) і 

T. sphеrococcum (алель s у хромосомі 3D). Але ці гени разом з 

низькостебловістю призводили і до виникнення дрібного зерна, компактного, 

низькопродуктивного колосся, тому до теперішнього часу всі спроби світової 

селекції створити на основі цих видів високоврожайні короткостеблові сорти 

пшениці не дали результатів.  

Серед великого світового сортименту пшениці лише частина сортів 

мають генетично обумовлену нелетальну карликовість рослин, і саме вони 

мають найбільшу селекційну цінність, як донори низькорослості, при 

створенні короткостеблових сортів інтенсивного типу. Таким донором, що 

відіграв видатну роль у світовій селекції пшениці, виявився японський сорт 

Norin 10. Широке використання в багатьох країнах світу сорту Norin 10, як 

донора генів карликовості для селекції на короткостебловість, дало початок 

новому етапу в селекції пшениці озимої і ярої. Американський генетик 

V. A. Johnson із співавторами відмітили, що ознака карликовості у Norin 10 

контролюється трьома головними генами. Однак повністю генетична 

природа даного сорту ще не вивчена. Мало відомо про типи взаємодії генів, 
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що зумовлюють укорочення стебла. На основі використання генів 

карликовості сорту Norin 10 створено найбільшу кількість короткостеблових 

сортів у багатьох країнах світу. Не менш вагоме значення для селекції має 

ген карликовості, який разом з короткостебловими генотипами завезений з 

Японії. Він понад 60 років успішно використовується в селекції 

європейськими селекціонерами. Особливо поширений він в італійській і 

югославській селекції. Ген, хоча і походить від японських сортів, як і три 

гена сорту Norin 10, однак відрізняється від них рядом властивостей [53]. 

Низькорослість від сорту Norin 10 зумовлена рецесивними алелями 

двох незалежних генів: Rht1, що локалізований у хромосомі 2А, і Rht2, 

локалізований у хромосомі 2D [68, 69]. Уперше перенесення низькорослості 

від сорту пшениці м‘якої Norin 10 у генотип пшениці твердої здійснив 

K. L. Lebsok [70]. У Мексиці гени карликовості від сорту Norin 10 були 

трансформовані у сорти пшениці твердої. Першими були короткостеблові 

сорти Chapala 64, Oviachik 65, Jorik 69, Cocorit 71 i Mexicalik 75. Одним з 

найкращих був сорт Cocorit 71 – пластичний, високоврожайний, з висолкою 

стійкістю до вилягання. Селекційний матеріал CIMMYT широко 

розповсюдився у світі і зіграв важливу роль в якості вихідного матеріалу у 

селекції на стійкість до вилягання [71]. 

Ген низькорослості Rht3 виділений у сорті Tom Pouce і локалізований у 

хромосомі 4А. Уперше ген був переданий сорту пшениці твердої Харківська 

46 А. А. Альдеровим. Ген „Daruma‖ від Norin 10 перенесений у сорти 

Triticum durum Desf. і зчеплений з чутливістю до гібереліну. Таке зчеплення 

можна використовувати як селекційну ознаку, що сприяє стійкості до 

вилягання при загущенні посівів [72].  

Якщо в будь-якої групи зразків цінна для селекції ознака 

контролюється однаковими алелями одних і тих же генів, то за батьківські 

форми доцільно залучати ті з них, що мають більше інших корисних ознак 

[71]. У той час було створено дві серії ізогенних ліній по генах 

короткостеблості Rht1 і Rht, одержаних від сорту Norin 10 у комбінації Norin 
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10 / Brevor 14, передані О. Фогелем у свої найбільш поширені у світовій 

селекції лінії Vg. 8058 і Vg. 9144. Дослідження з ними показали, що лінії з 

геном Rht1 виявилися менш короткостеблими, більш урожайними і 

крупнозерними, мали підвищену схожість і кращу пристосованість до 

несприятливих умов вирощування, ніж лінії з геном Rht2. Тому для 

відповідних агрокліматичних умов у схрещуваннях за батьківські форми 

краще використовувати сорти лише з відповідним геном Rht і підбирати з 

них кращі за комплексом інших цінних господарських ознак і властивостей 

для відповідного середовища. 

Короткостеблові сорти мають ряд позитивних ознак, соломина у них не 

тільки коротша, але й міцніша, у деяких сортів виповнена. Відношення 

довжини соломини до висоти мінімальне, колос багатоколосковий і 

багатозерний, відношення довжини соломини до довжини колоса у 2-3 рази 

менше, ніж у високорослих сортів, а звідси дуже висока частка виходу зерна 

від загальної біомаси. Відношення площі листків у фазі колосіння до маси 

отриманого зерна в них у 1,2-1,5 рази менше, ніж у високорослих сортів, 

отже при одній і тій же площі листків можна отримати більше зерна [73]. 

Оцінка короткостеблових сортів, порівняно з високорослими, показала, 

що вони здатні формувати крупніший колос з підвищеною фотосинтетичною 

поверхнею та мають більш раціональний розподіл сухих речовин між 

стеблом і колосом. Встановлено, що при відсутності вилягання маса колоса 

пшениці ярої генетично детермінована в тому сенсі, що ранжирування сортів 

за однією і тією ж ознакою в різні роки дослідження при різних умовах 

вегетації залишається постійним, незважаючи на варіювання маси як 

рослини, так і колоса. Це дає змогу ранжирувати потенційну продуктивність 

сортів за масою колоса [74-76]. 

К. Г. Тетерятченко у дослідах з пшеницею встановив, що у F1 i F2 при 

прямих і звортніх схрещуваннях анатомічні ознаки стебла відхиляються у бік 

материнського сорту. Він запропонував модель сорту, який поєднував би 

високу продуктивність і стійкість до вилягання для умов Лісостепу [77]. Це, 
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перш за все, низькорослі рослини з міцною товстою і стійкою до вилягання 

соломиною, яка має у своїй внутрішній структурі добре розвинуті механічні 

тканини, велику кількість крупних провідних пучків великого діаметра, 

відзначається інтенсивним формуванням і високим ступенем склерифікації 

клітинних оболонок усіх тканин надземних міжвузлів, середнім і слабким 

ступенем склерифікації клітинних стінок тканин базальних вузлів і 

міжвузлів. 

У селекції пшениці ярої на стійкість до вилягання при отриманні 

короткостеблових форм особливо важливо знати, як при зменшенні висоти 

будуть змінюватись основні ознаки продуктивності рослини [78, 79]. 

Результати виконання селекційних програм з пшениці ярої в Японії, 

Італії, США, Мексиці, Індії довели можливість вирішити проблему боротьби 

з виляганням селекційним шляхом. При цьому важливу роль у створенні 

стійких до вилягання сортів відіграє вихідний матеріал [9]. 

Селекція пшениці ярої за посухостійкістю. Останніми роками 

частішими та інтенсивнішими стали посухи, що пов‘язано зі змінами клімату. 

У Центральному Лісостепу України тривалі періоди посухи та високі 

температури повітря особливо часто спостерігаються весною, що призводить 

до висушування верхнього шару ґрунту і затримання появи сходів, та влітку 

під час наливу зерна пшениці ярої, що негативно позначається на її 

врожайності та якості зерна. 

Зміни клімату, які останніми десятиріччями спостерігаються на нашій 

планеті і, зокрема, в Україні, потребують якісно нових підходів до 

формування адаптивного потенціалу рослин культурних видів [80, 81]. 

Суттєве збільшення амплітуди коливань таких погодних чинників, як 

температура, сума опадів та їх перерозподіл за сезонами й місяцями року, 

обумовлює необхідність інтродукції видів та створення форм рослин, які 

проявляють мінімальну реакцію на різні негативні зміни умов 

навколишнього середовища. За даними низки авторів [82-84] останніми 

роками швидкість зміни кліматичних умов суттєво перевищує темпи 
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формування нових біоценотичних систем, що призводить до значного 

недобору насіннєвої продукції внаслідок недостатньої стійкості сортів 

рослин культурних видів до підвищень або понижень температури повітря, 

ґрунтових посух, збудників хвороб і фітофагів тощо. 

До умов ґрунтових посух рослинні організми виробили ряд 

пристосувань, які відмічаються на різних етапах онтогенезу. Так, на ранніх 

етапах розвитку велике значення для стійкості рослин до посухи відіграють 

зародкові корінці, розвиток яких визначається закладанням та ростом 

вузлових коренів, а також і рослини в цілому [85, 86]. Посушливі умови 

негативно впливають на процеси росту [87]. Досить важливим проявом 

адаптивності рослин до посухи є швидкість росту пагонів і особливо 

наростання кількості зародкових коренів та їх довжини, що дає змогу краще 

використовувати рослинам незначні запаси вологи у верхньому горизонті 

ґрунту. За рахунок достатньо розвиненої кореневої системи збільшується 

період активної роботи фотосинтетичного апарату листків, посилюються 

пристосувальні можливості рослин і, як результат, їх продуктивність в 

цілому [88, 89]. 

Якщо оцінка та добір високопродуктивних форм можливі щороку, то 

добір морфотипів, стійких до лімітуючих факторів довкілля, можливий лише 

в роки прояву таких факторів. Посухостійкі сорти характеризуються 

швидким перебігом адаптаційних процесів та слабким проявом пошкоджень, 

більш повним поновленням структур та функцій, але, як правило висока 

посухостійкість негативно корелює з високою продуктивністю. Для 

уникнення тісної залежності між продуктивністю та посухостійкістю дуже 

важливе значення має індентифікація високопродуктивних форм, стійких до 

дії несприятливих абіотичних факторів середовища, на ранніх ланках 

селекційного процесу. Для сучасних сортів лише високої продуктивності 

недостатньо. Вона повинна бути захищена стійкістю самих рослин до 

абіотичних та біотичних стресів. Без сумніву, поєднати в сорті високу 
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потенційну продуктивність та екологічну стійкість дуже складно, але, як 

показує селекційна практика, ця задача вирішується [90].  

Сучасна динаміка мінливості фізичного та біотичного середовища 

характеризується посиленням рівня і частоти прояву несприятливих для 

вегетації рослин умов, що вимагає адаптивного землеробства, однією із 

складових якого є сорт. Особливо актуальним завданням селекції в сучасних 

умовах є створення адаптивних сортів з високою потенційною врожайністю. 

Сорти, що вносяться до Державного реєстру сортів рослин, поряд з високою 

продуктивністю повинні мати підвищену стійкість до несприятливих умов 

середовища. Усе більше уваги приділяється їхній екологічній пластичності і 

стабільності, а також взаємозв‘язку врожайності з параметрами екологічної 

пластичності [91]. 

Сорт пшениці, що дає стабільний врожай за несприятливих умов, більш 

цінний, ніж сорт, що має високий врожай тільки у сприятливі за погодними 

умовами роки [92]. Вимоги до стабільності формування урожаю набули 

особливої актуальності у зв‘язку з тим, що сучасний клімат України 

характеризується потеплінням, яке супроводжується зменшенням кількості 

опадів. Стійкість сортів до дефіциту ґрунтової вологи на перших етапах 

онтогенезу має важливе значення для подальшого розвитку рослин та 

одержання сталих високих врожаїв. 

Дослідження посухостійкості становить одне з фундаментальних 

завдань у селекції рослин. Посухи, різні за характером і тривалістю, 

відбуваються щорічно в усіх регіонах України. Стресовий вплив посухи 

індукує суттєве зниження врожайності та якості зерна зернових культур [93]. 

Потенційний вплив стресів на рослини постійно зростає, що викликано 

гострою нестачею води, підвищенням температури повітря [94]. Оцінка 

селекційного матеріалу на посухостійкість, дає змогу виділити джерела 

стійкості, для використання їх в подальшій селекції. Тому, кількісною мірою 

посухостійкості є ступінь зниження продуктивності в екстремальних умовах, 

в порівнянні з оптимальними умовами росту [95-97]. 
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Посухостійкість сортів обумовлена наявністю певних генетично 

детермінованих біологічних механізмів стійкості, роль яких на різних етапах 

органогенезу змінюється. Сорт може мати одну або декілька систем захисту 

від посухи, які функціонують у разі необхідності, послідовно або 

взаємопов‘язано. Кінцевим результатом дії цих систем є інтегрований 

показник життєздатності рослин у біоценозі – урожайність сорту. Тому, 

більшість лабораторних методів, що характеризують лише окремі механізми 

посухостійкості, можуть дати об‘єктивну оцінку цієї складної властивості 

лише за умови їх комплексного застосування з метою вивчення і врахування 

одночасно всіх факторів стійкості данного сорту. Таким методом, через 

високу його трудомісткість та необхідність пошкодження рослин, можна 

провести лише масову оцінку в завершальних ланках селекційного процесу. 

На ранніх етапах селекції потрібна індивідуадьна оцінка простими в 

застосуванні методами, але такі на даний час недостатньо відпрацьовані. 

Посухостійкість у процесі створення сорту можна контролювати лише таким 

інтегральним показником, як продуктивність, але це не дає можливість 

добирати стійкі генотипи у первинних ланках селекційного процесу. Для 

підвищення ефективності добору високопродуктивних посухостійких форм у 

польових умовах необхідно мати непрямі оцінки за цими показниками [98]. 

М. І. Вавилов обґрунтував потребу вивчення генетики посухостійкості, 

пропонуючи об‘єднати зусилля генетиків, фізіологів, селекціонерів [99]. 

Однак, досі спеціальних, а тим більше комплексних досліджень, спрямованих 

на з‘ясування природи посухостійкості, проведено дуже мало. Ще менше 

розроблено ефективних методів оцінки, що зумовлено здебільшого 

складністю ознаки посухостійкості і недостатньою увагою дослідників до 

цієї проблеми. Існує багато фізіологічних методів, які дають змогу 

встановити реакцію рослин на водозабезпечення і підвищення температури. 

Проте для селекційної практики найважливіші ті методи, які, при порівняно 

невеликому витрачанні рослинної маси, забезпечують швидке, об‘єктивне і 

ймовірне визначення впливу посухи на формування врожаю. 
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У роботах низки вчених [100-120] показані основні закономірності 

стійкості рослин до посухи. Проте, ці розробки в селекційній роботі майже не 

використовуються, хоча посухи останнім часом значно збільшилися та 

завдають великої шкоди врожаю. В більшості випадків оцінка на 

посухостійкість дається після створення сорту, коли конкретні погодні умови 

показують, як він зарекомендував себе в посушливі роки. Причина такого 

відношення до посухостійкості – відсутність простих і надійних методів 

досліджень. 

Якщо оцінювати посухостійкість, як прийнято в фізіології – за 

ступенем зниження врожайності при посусі, порівняно з оптимальними по 

зволоженню форм або окремих ознакам, зв‘язок яких з посухостійкістю 

достатньо доведений, то очевидно, що посухостійкі сорти не обов‘язково 

будуть продуктивними, а їх відношення до зволоження буде знаходитися в 

оберненій залежності від посухостійкості. В селекційному матеріалі будь-

якого селекцентру, працюючого в тій чи іншій посухостеповій зоні, немає 

форм з низькою стійкістю, оскільки матеріал формується не тільки штучним 

добором, а й середовищем,на фоні якого він ведеться. Труднощі селекції в 

посушливих зонах визначаються й іншими факторами. Головний з них 

полягає в тому, що для всіх континентальних регіонів характерна не просто 

посушливість, а й крайня нестійкість погодних умов як за роками, так і 

протягом вегетаційного періоду. Звісно, що у вологі роки від сортів 

потребуються інші якості, ніж у роки з сильною посухою. Співвідношення 

або повторюваність посушливих і вологих років визначає пріоритет тих чи 

інших ознак для селекції. Чим менша повторюваність і сила посухи, тим 

більшого значення набувають ознаки потенційної продуктивності, стійкості 

проти хвороб і т. д. [95]. 

Таким чином, практична селекція ведеться на підвищення 

продуктивності, а не просто на посухостійкість. Очевидно, що і коло 

фізіологічних проблем, які повинні бути в полі зору дослідника в зв‘язку з 

направленням селекції в посушливих зонах, не повинні обмежуватися 
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ознаками фізіологічної стійкості у вузькому розумінні цього терміна, але 

охоплювати всі основні фактори і ознаки, які визначають формування 

врожаю в умовах недостатнього і не стійкого зволоження [94]. 

Селекція пшениці м’якої ярої і твердої за якістю зерна. Цінність зерна 

пшениці багато в чому залежить від його якості. Це не тільки ті параметри, 

що досягаються технологічними умовами збирання, очищення та зберігання 

врожаю. Якість зерна пшениці – це складне збірне поняття. У міжнародній 

хлібній торгівлі м‘яку пшеницю за її технологічними якостями і можливістю 

використання у хлібопеченні прийнято поділяти на три групи: сильна 

пшениця – поліпшувач, пшениця середньої сили і слабка. У стандартах 

Канади і США за твердістю ендосперму зерна всі сорти м‘якої пшениці 

поділяють на дві групи – твердозерні і м‘якозерні [182].Традиційно пшениця 

м‘яка яра є страховою хлібною культурою на випадок загибелі озимої 

унаслідок несприятливих умов перезимівлі. Вважається, що пшениця яра чи 

не єдина культура серед ярих зернових колосових, яка придатна для 

хлібопекарської промисловості [121, 122]. 

Одним із важливих завдань вітчизняного сільськогосподарського 

виробництвє є розв‘язання такої актуальної проблеми, як збільшення 

врожайності та підвищення якості зерна пшениці. Вирішення проблеми 

підвищення якості зерна В. М. Ремесло [123, 124] вбачав у розробці методів 

сортової агротехніки, виявленні форм з високою якістю зерна в процесі 

вивчення вихідного матеріалу і створенні високобілкових сортів; вивченні 

успадкування окремих форм білка і розробці методики одержання сортів з 

бажаним амінокислотним складом зерна, тобто використовуючи агротехнічні 

та селекційні методи. Екологічним фактором стабільного збільшення 

врожайності та поліпшення якості зерна є створення нових 

високоадаптивних до несприятливих чинників довкілля сортів з високою 

якістю зерна. 

У сучасних селекційних програмах науковці орієнтуються на 

поліпшення якості зерна пшениці за широким спектром напрямів його 
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технологічного використання з урахуванням якості кінцевого продукту. 

Поняття „якість зерна‖ включає ряд фізичних, хімічних, технологічних, 

харчових, кормових, технічних показників зерна пшениці. Ознака „якість 

зерна‖ контролюється комплексами генів та генетичних систем геному 

пшениці. Це складний високотехнологічний процес, що потребує, перш за 

все, сучасної генно-інженерної, лабораторно-аналітичної й технологічної 

бази для ефективної оцінки та добору рослинного матеріалу в процесі 

селекції [125]. 

Поняття якості врожаю сільськогосподарських культур – досить 

широке і визначається напрямом використання продукції. Для продовольчого 

зерна важливим є хлібопекарські властивості. У пшениці вони 

характеризуються багатьма показниками: вмістом білка, „силою‖ борошна, 

об‘ємним виходом хліба та ін. [126]. Хімічний склад зерна пшениці широко 

варіює залежно від грунтово-кліматичних факторів, умов року, сортових 

особливостей і агротехніки вирощування. 

У пшениці ярої селекція на якість зерна ускладнюється тим, що всі 

основні ознаки, що характеризують його технологічні і харчові показники, 

належать до кількісних, величина яких значно змінюється залежно від умов 

вирощування. 

На думку Г. П. Жемели [127] селекціонерам необхідно розв‘язати 

наступні питання: створити у гібридних рослин потрібні технологічні якості; 

інтенсифікувати нагромадження білка та клейковини в зерні; поліпшити їх 

якість і спадково закріпити її в сортах; використати досить велику 

відмінність у ступені пластичності та у варіюванні окремих біологічних 

процесів. 

Відмічали зниження якості зерна пшениці за зростання рівня її 

урожайності. Так, наприклад спостерігали, що за врожайності сорту 5,0-

6,0 т/га вміст клейковини становив лише близько 20 %, а білка – 10,8-12,2 % 

[128]. 

Рядом досліджень [129, 130] з вивчення колекції зразків пшениці 
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різного видового та екологічного походження розмах варіювання білковості 

був у межах 8-30 %. Середній вміст білка у зерні становить 12-15 %. Така 

обмеженість мінливості спричинена тривалим селектуванням генетичної 

плазми за вектором урожайності, що завдяки опосередкованим зв‘язкам, 

призвело до втрати генів-детермінантів показників якості, в тому числі 

ознаки „вміст білка у зерні‖ [131-133]. Таким чином, створення генотипів 

пшениці, які характеризувалися високою якістю врожаю, потребує широких 

знань про спадкову основу формування показників якості зерна.  

Питанню формування врожаю і технологічних якостей зерна пшениці у 

процесі дозрівання присвячено багато праць. Однак дотепер деякі питання 

залишаються спірними, зокрема те, якою повинна бути верхня межа 

біологічного оптимуму білковості для пшениці ярої. Так, О. О. Созінов [134] 

вбачав необхідність переглянути уявлення щодо створення 

високопродуктивних сортів пшениці з підвищеним вмістом білка в зерні. Він 

вважав, що селекціонерам необхідно працювати над створенням генотипів, 

які при високих врожаях накопичували у зерні білка на 1-2 % більше, ніж 

районовані сорти.  

У Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла у селекції 

сортів пшениці м‘якої ярої використовували сорти пшениці м‘якої озимої з 

високим генетичним потенціалом селекційно-цінних ознак. Частка гібридних 

комбінацій між зразками пшениці м‘якої ярого та озимого типу розвитку за 

2007-2017 рр. становила 13,8-52,7 % від загального числа проведених 

схрещувань. За широкого використання сортів пшениці озимої у селекції ярої 

рівень урожайності досягнув 5,0-6,0 т/га. Також, за зміни ярих форм в озимі 

широко залучали отримані з ВІРу зразки, які походили з Мексики, Чилі, Індії, 

Кенії, США, Канади та інших країн. У результаті було отримано форми з 

відмінною якістю зерна, які слугували поліпшувачами технологічних 

властивостей. З підвищенням продуктивності пшениці ярої важче 

розв‘язувати проблему збереження якості зерна, враховуючи ту обставину, 

що ознаки високої продуктивності та якості перебувають у протилежній 
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залежності. Для підвищення продуктивності ярих сортів у схрещування 

залучаються озимі сорти з максимальним проявом даної ознаки, а ярим 

компонентом схрещувань необхідно обирати сорт з високими 

технологічними властивостями [135].  

Завдяки селекції можна суттєво поліпшити якість зерна [136-138]. 

Вихідний матеріал при цьому відіграє важливу роль. У селекції на якість 

зерна значного поширення набула гібридизація з наступним багаторазовим 

індивідуальним добором. Даний метод є основним у селекції на якість, при 

цьому використовуючи систему діалельних схрещувань. На основі 

діалельного аналізу встановлено, що у сорту Саратовська 29 пшениці м‘якої 

ярої вміст білка в зерні контролюється головним чином генами з адитивними 

ефектами. Даний сорт володіє пластичністю, довговічністю в відмінною 

якістю зерна. Сорт Саратовська 29 варто зарахувати до таких шедеврів з 

якості зерна, як Українка серед озимих пшениць. 

У результаті діалельного аналізу сортів і форм пшениці м‘якої ярої, що 

відрізнялись за вмістом білка, виявлено складні алельні і неалельні взаємодії 

генів переважно з адитивними ефектами [139].  

Для створення високоякісних сильних сортів пшениці ярої 

В. Н. Мамонтова [140], А. М. Варфоломеєва та ін. [141] застосовували 

гібридизацію із залученням кращих місцевих сортів пшениці м‘якої і твердої. 

Даним методом створено сорти пшениці м‘якої ярої: Саратовська 36, 

Саратовська 38, Саратовська 210, Саратовська 42, Саратовська 44, а серед 

твердих ярих – Саррубра, Саратовська 34, Саратовська 40, Саратовська 41, 

які відзначались високими показниками якості зерна. Для їх отримання у 

селекційних поколіннях застосовували багаторазовий індивідуальний добір. 

Складна гібридизація у селекції на якість застосовується у багатьох інших 

світу.  

Відомо, що успіх у селекції на якість зерна значною мірою залежить від 

ступеня дослідження генетики цієї ознаки. У літературі є чимало робіт 

М. І. Вавилова [142], О. І. Майстренка зі співавторами [143] з вивчення 
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генетики ознак якості зерна. Вперше звернув увагу на розщеплення гібридів 

за якістю зерна R. Н. Biffen [144], котрий не лише показав, що воно 

відбувається за законами Менделя, але й довів, що можна сполучати в сорті 

дві важливі господарсько цінні ознаки пшениці – якість зерна і високу 

продуктивність.  

Велику увагу селекції на якість зерна приділяв М. І. Вавилов [142]. За 

його ініціативою було створено технологічні лабораторії у багатьох 

селекційних центрах країни, що дало можливість селекціонерам вести 

планомірну селекцію на якість. Ним же організовано збір безцінного 

вихідного матеріалу для селекції з усіх куточків світу. Значення цієї колекції 

і роль ВІРа у справі створення високоякісних сортів важко переоцінити. 

М. І. Вавилов [142] та ряд інших вчених [143] розуміли необхідність 

вивчення генетики ознак якості зерна. R. Н. Biffen [144] у дослідженнях із 

розщеплення гібридів за якістю зерна довів, що воно відбувається за 

законами Менделя. Ним було засвідчено можливість поєднання в сорті дві 

цінні ознаки – якість зерна та високу продуктивність.  

Mc. Neal F. H. та інші [145] здійснили схрещування п‘яти сортів 

пшениці м‘якої з високобілковим ярим сортом Fronteira. У всіх варіантах 

схрещування виявили полігенну дію генів. Гібриди F2 за вмістом білка 

посідали проміжне місце між батьківськими формами, з відхиленнями у бік 

низькобілкової батьківської форми. Вміст білка в зерні гібридів значно 

підвищився за зворотних схрещувань F1 з високобілковими сортами. Також 

було виявлено, що борошномельні якості, вміст протеїну в зерні і фізичні 

якості тіста за успадкуванням, взаємно не пов‘язані. Найпростіше 

успадковуються низькі показники борошномельної якості, решта ознак 

визначаються полігенною та адитивною генетичною системою без ознак 

взаємного впливу генів. Вчені спостерігали чітке розщеплення і трансгресію 

за якістю зерна у F2. Ними встановлено, що якість клейковини 

обумовлюється трьома незалежними парами генів, і має полімерний характер 

успадкування вмісту протеїну. Показавши, що зі зменшенням 
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гетерозиготності у наступних генераціях на вміст клейковини впливають 

щонайменше вісім генів. Рівень седиментації контролюється домінантними 

генами [146]; вміст білка – домінантними і рецесивними генами, а також 

залежить від комбінаційної здатності сортів [147]. 

Продовжуючи традиції селекціонерів старшого покоління, багато їхніх 

послідовників досягли успіхів у створенні високопродуктивних сортів 

пшениці з відмінною якістю зерна. Під керівництвом талановитого 

селекціонера, академіка П. П. Лук‘яненка створено низку сортів пшениці, 

більшість з яких належать до сильних і цінних пшениць [148]. 

П. П. Лук‘яненко [149] вважав, що сорт не має права на існування, якщо він 

не здатний формувати високоякісне зерно. Таким чином, селекціонерам 

необхідно створити нові сорти, які б поєднували цінні господарські ознаки.  

Якість зерна пшениці є однією з найскладніших генетично 

обумовлених селекційних ознак, які досліджують учені багатьох країн світу. 

В Україні науково-дослідні роботи з генетичного поліпшення якості зерна 

злаків проводять у Селекційно-генетичному інституті НААН України [150-

153] та інших установах. Найважливішім показником якості зерна є 

хлібопекарські властивості виготовленого з нього борошна. Для оцінки 

кормової, харчової і товарної цінності пшениці необхідна всебічна 

характеристика зерна за хімічним складом, борошномельними 

властивостями, фізичними властивостями тіста, хлібопекарськими якостями 

борошна. Для цього використовують велику кількість показників, кожний з 

яких характеризує якийсь один бік складного поняття «якість зерна 

пшениці», але усі вони тою чи іншою мірою взаємозалежні, доповнюють 

один одного, і їхнє визначення спрямоване на прогнозування можливого 

виходу і якості кінцевої продукції, що виробляється із зерна. 

Одержання високоякісного зерна залежить від сортових особливостей, 

родючості ґрунту та погодних умов. Сортові особливості є вирішальними у 

накопиченні білка, хоча екологічні та агротехнічні фактори посилюють або 

ослаблюють цю ознаку. Досягти поєднання в одному сорті ознак стабільно 
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високої врожайності, пластичності, стійкості до несприятливих чинників 

довкілля у поєднанні з високою якістю продукції надзвичайно 

проблематично [154-156]. Однак, не зважаючи на те, що виробництво 

забезпечене високоврожайними сортами пшениці, здатними за оптимальних 

умов вирощування дати зерно з високою якістю, вирощене товарне зерно має 

досить низьку якість [157]. Проблема ж поліпшення якості зерна селекційним 

шляхом на сучасному етапі стоїть досить гостро і залишається завданням 

державного рівня, оскільки майже половина валового збору пшениці в 

Україні відноситься до групи Б [158-168].  

Дослідженню зв‘язків між морфометричними ознаками рослин 

пшениці та вмістом білка в зерні було присвячено багато робіт, але не завжди 

авторам вдавалося дійти спільної думки [169-178]. А. Н. Хохлов, 

М. Г. Парфентьєв, Ф. А. Попереля [179] вважають, що тісних зв‘язків між 

даними ознаками немає. У дослідженнях В. И. Зорунько [180] впливу висоти 

рослин на вміст білка не виявлено. Головною причиною зниження якості 

зерна у виробничих умовах може бути недостатнє постачання рослин 

пшениці елементами живлення, насамперед азотом [181].  

Генетична програма сорту є лише підґрунтям для одержання 

високоякісного зерна. Як зазначають О. О. Созінов і В. Г. Козлов [182], вміст 

білка в зерні на 70% залежить від умов вирощування і на 30 % – від сортових 

особливостей. Для того, щоб знати, наскільки можливо подолати широко 

відомі в рослинництві від‘ємні кореляції між величиною врожаю і його 

білковістю, необхідно знати генетичну сутність цих показників і реальні 

можливості збільшення його вмісту [183]. 

Як стверджують V. А. Johnson та інші автори [184], селекційним 

шляхом цілком можливо підвищити вміст білка на 2-3 % без зниження 

продуктивності. Вихід на новий рівень сучасної селекції передбачає 

створення генотипів із новими асоціаціями генів, а також включення в їхній 

геном окремих цінних конструкцій. Крім надання рослинам окремих 

важливих ознак, шляхом перенесення генів, вдалося підвищити на 36 % 
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продуктивність генотипів [185-188]. 

Хімічний склад зерна пшениці широко варіює залежно від різних 

факторів. Серед них важлива роль належить грунтово-кліматичним і 

погодним умовам. За спостереженнями О. О. Созінова і В. Г. Козлова [182] 

найбільше зниження білковості під впливом атмосферних опадів 

відбувається у період наливу і дозрівання зерна. Надмірне випадання опадів у 

фазу молочно-воскової стиглості викликає подовження періоду дозрівання 

пшениці, що сприяє підвищеному нагромадженню вуглеводів. Ряд вчених 

[189-191] встановили, що з подовженням періоду дозрівання зерна, під 

впливом надмірного зволоження і зниження температури повітря, 

затримується синтез білкових речовин.  

М. М. Самсонов [192] стверджує, що підвищення показників вмісту 

білка, клейковини, сили борошна можливі, коли фаза колосіння-воскова 

стиглість зерна – характеризуються підвищеними середньодобовими 

температурами повітря. 

Таким чином, можна зазначити, що сучасна наука поряд із 

генетичними особливостями сорту, розглядає метеорологічні фактори, як 

невід‘ємну частину моделювання процесів регуляції урожайності та якості 

продукції рослинництва, без урахування яких неможливе раціональне 

управління агроценозами. Для успішної цілеспрямованої селекції на якість 

зерна потрібно добре знати закономірності успадкування ознак якості зерна, 

вплив батьківських форм на спадковість цих ознак, комбінаційну цінність 

схрещуваних сортів і широко залучати високоякісний генофонд світової 

колекції. 

Селекція за стійкістю проти збудників основних хвороб пшениці ярої. 

Створення стійких проти хвороб сортів – це визнаний у всьому світі 

найбільш ефективний, економічно обґрунтований і досконалий, з погляду 

охорони навколишнього середовища, метод захисту рослин, що поєднує 

високий потенціал урожайності з генетично детермінованою стійкістю проти 

ураження збудниками хвороб [193, 194]. Впровадження у виробництво сортів 
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з комплексною стійкістю проти фітозахворювань дає можливість обмежити 

застосування пестицидів. Це виключить прогресуюче забруднення довкілля 

та значно покращить екологічну ситуацію, що склалась в Україні за останнє 

десятиріччя [195-199]. Враховуючи високий рівень залежності розвитку 

взаємовідносин в системі ―рослина-патоген‖ від умов навколишнього 

середовища та складні механізми стійкості, питання створення сортів 

пшениці ярої з комплексною стійкістю до біотичних чинників є досі не 

вирішеним. 

Селекція на імунітет базується на тих самих принципах, що й селекція 

на інші ознаки, однак вона значно складніша, і має свою специфіку. 

Основними складовими методології селекції на стійкість є регулярний 

моніторинг патогенного комплексу, морфолого-фізіологічних властивостей 

популяцій, особливо небезпечних видів збудників, об‘єктивність оцінки 

імунологічних властивостей сортів і гібридів, встановлення взаємовідносин в 

системі рослина–патоген, виявлення і відбір високоефективних, адаптованих 

до зональних умов джерел та донорів. Розпочинаючи роботу зі створення 

стійкого сорту чи гібрида, селекціонер повинен чітко усвідомлювати, що має 

справу як мінімум з двома генетичними системами – рослини-живителя і 

патогена, взаємовідносини між якими до того ж залежать від умов 

навколишнього середовища [200]. Механізми стійкості рослин в основному 

починають діяти тільки під тиском втручання патогена, як відповідь на це 

втручання. Отже, на відміну від морфологічних ознак, прояв і достовірне 

визначення ознаки стійкості можливі тільки за наявності патогена на 

природному чи штучному інфекційному фоні. 

Складовими методики дослідження імунітету є методи створення 

інфекційних фонів, на яких проводять добори стійких рослин. Для створення 

стійких сортів пшениці використовують різні типи схрещування – прості, 

складні і бекроси та їх модифікації, яким надається перевага при здійсненні 

інтрогресії певних генів, що контролюють прояв ознак. Основний метод 
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селекції пшениці ярої – гібридизація. Найбільш ефективною є 

внутрішньовидова гібридизація, зокрема прості парні схрещування [201].  

Особливістю селекції на імунітет є те, що необхідна постійна робота зі 

створення нових сортів, тому що стійкість рослин визначається взаємодією 

генома з популяцією патогенів. Унаслідок високої мінливості патогенів у 

популяціях накопичуються вірулентні біотипи, які спричиняють передчасну 

втрату імунних якостей джерелами і відселектованими за їх участю формами 

[202, 203].  

М. І. Вавилов [204] особливу увагу звертав на створення сортів із 

груповим імунітетом, тобто стійкістю одночасно до комплексу фізіологічних 

рас або різних хвороб. Найкращим методом він вважав схрещування 

географічно віддалених форм і їх дикорослих родичів, що відрізняються 

великою різноманітністю генів стійкості. 

В умовах Лісостепу України найбільш поширеними і шкодочинними 

серед хвороб пшениці є борошниста роса (Erysiphe graminis D.C. f. sp. tritici 

Marchal), бура листкова іржа (Puccinia recondita Rob. ek. Desm. f. sp. tritici) та 

септоріоз листя (Septoria tritici Rob. et Desm.) [205]. Вагомою причиною 

епіфітотій грибних захворювань на посівах пшениці є використання у 

виробництві сприйнятливих, генетично однорідних сортів, в той час як 

вирощування стійких сортів перешкоджає їх розвитку [206, 199, 202].  

Дослідженнями [207] встановлено, що в окремі роки ураження посівів 

борошнистою росою знижує урожай на 10-25 %. Збудник борошнистої роси 

пшениці має високу біолого-екологічну пластичність, може виживати й 

розмножуватися в різноманітних кліматичних умовах. Хвороба дуже 

шкодочинна: під впливом патогену порушується фотосинтез і в результаті 

знижується продуктивність рослин [208]. У світі борошниста роса є однією з 

найпоширеніших хвороб пшениці [209-2011]. В Європі часті епіфітотії даної 

хвороби спостерігаються в Скандинавії, Німеччині, Чехії, Словаччині, 

Польщі [212]. Борошниста роса поширена і шкідлива в Північній Америці 

[213], в країнах Балтії, на Північному Кавказі, у європейській частині Росії, 
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Західного Сибіру, на Алтаї й Далекому Сході [214, 215]. У східному 

Лісостепу України на теперішній час досить ефективними проти домінуючих 

рас борошнистої роси пшениці (58, 2, 4 і 61, хоч незначна частина популяції 

патогена представлена високовірулентними расами 42, 51, 80, x7 і x16) є гени 

Pm2 і Pm2+mld [216]. Нині ідентифіковано близько 38 фізіологічних рас 

збудника борошнистої роси. Але здатність збудників утворювати нові 

вірулентні до відомих раніше генів стійкості борошнистої роси зумовлює 

потребу в пошуку та інтрогресії в кращі сорти нових генів стійкості [217-

219].  

В останні роки значно зросла ураженість борошнистою росою рослин 

пшениці, що створює необхідність більш інтенсивного впровадження у 

виробництво стійких проти патогену сортів. При створенні їх перед 

селекціонерами стоїть багато труднощів. Вони обумовлені перш за все 

відсутністю широкого різноманіття донорів стійкості до борошнистої роси. 

Крім того, висока мінливість патогену призводить до швидкої втрати 

стійкості новостворених сортів [220]. Для успішного ведення селекції на 

стійкість проти борошнистої роси необхідно постійно залучати, як вихідний 

матеріал, джерела нових високоефективних генів та зразки з 

нерасоспецифічною стійкістю. 

В умовах Лісостепу України до найбільш поширених і шкодочинних 

хвороб належить бура іржа. Незважаючи на досягнення із захисту пшениці 

озимої, втрати від неї значні [221]. Основна причина цього явища висока 

пластичність і пристосованість збудника до екологічних умов і сортових 

особливостей [222, 223]. Шкодочинність хвороби проявляється у зменшенні 

асиміляційної поверхні і посиленні транспірації рослин, порушенні 

фізіологічних і біохімічних процесів у них, що призводить до зменшення 

врожаю і погіршення його якості [224]. Хвороба може спричиняти недобір 

20-30 % врожаю, маса 1000 зерен знижується на 20-25 % [225, 226]. Ступінь 

шкодочинності іржі залежить від фази розвитку рослин на момент ураження, 
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сили і тривалості хвороби, факторів навколишнього середовища, 

сприйнятливості сорту [227-230]. 

Для успішного виконання сучасних програм селекції важливого 

значення набуває вихідний матеріал. Підбираючи батьківські форми для 

схрещування, необхідно мати повну генетичну інформацію про них. Тільки 

знаючи генотипи сортів, що залучаються у гібридизацію, і характер 

генетичних взаємодій, можна вести селекційну роботу на науковій основі. Це 

стосується і проблеми селекції на імунітет. Впровадження стійких сортів, що 

лімітують втрати, які до цього часу спричиняються різними захворюваннями, 

є важливим резервом підвищення врожайності пшениці [231].  

Ефективність селекції на стійкість проти бурої іржі можна покращити, 

використовуючи різні Lr-гени стійкості. На сьогодні у міжнародному 

каталозі генних символів зареєстровано понад 90 Lr-генів, з яких більше 

половини чужорідні. Тому необхідно враховувати той фактор, що в геном 

пшениці ефективні Lr-гени вносяться не в «чистому» вигляді, а в тісному 

зчепленні з іншими генами, небажаними в селекції [232]. 

Успішно використовуються у виділенні нових генів стійкості і 

створенні за їх участю ліній пшениці м‘якої споріднені види, зокрема 

Ae. tauschii, у Центрі генетичних ресурсів пшениці (WGRC, Канзас, США) 

[233]. Aegilops triuncialis L. виявився для пшениці донором гена стійкості 

Lr58 [234]. Ефективність нових генів стійкості для умов України, на місцевих 

популяціях бурої листкової іржі невідома. На даний час високу стійкість 

проти поширених у східному Лісостепу України рас збудника хвороби 

найбільшу селекційну цінність у 2004-2005 рр. мали гени Lr25 і Lr28. Вони 

забезпечували імунітет рослин на усіх етапах органогенезу, тому цю групу 

генів рекомендували для використання в селекційних програмах у даному 

регіоні у той час [235].  

У зоні Лісостепу України серед комплексу найбільш розповсюджених 

хвороб пшениці особливе місце посідає септоріоз [236]. Він відмічений 

більш, ніж в 50 країнах світу. В деяких районах США, Центральної та 
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Південної Америки, Західної Австралії, країнах Африки, Ближнього Сходу та 

ряду європейських країн спостерігаються періодичні епіфітотії септоріозу. За 

шкодочинністю септоріоз прирівнюється до бурої іржі, борошнистої роси, 

кореневої гнилі [237]. 

Імунних до септоріозу сортів пшениці не виявлено, але спостерігається 

чітка диференціація зразків за стійкістю проти хвороби [238]. За морфотипом 

більш стійкими проти септоріозу є форми високо- чи середньорослі, 

пізньостиглі, безості, з більш інтенсивним восковим нальотом на рослині 

[239, 240]. Саме такий екотип характерний для сортів з півночі та заходу 

Європи, а також з Полісся та західного Лісостепу України. Короткостеблові 

форми з широким листям уражуються септоріозами значно сильніше, 

оскільки вони формують урожай за рахунок продуктивного стеблостою до 

900-1000 шт./м
2
, що створює в посіві специфічний мікроклімат з підвищеною 

вологістю, сприятливий для розвитку інфекції. До того ж, рослини з 

вкороченою соломиною є більш доступними для інфікування, бо 

максимально наближені до джерела інфекції (ураженого нижнього ярусу 

листя). Стійкість пшениць твердих в цілому вища, ніж у м‘яких [236]. 

З урахуванням високої шкодочинності даного захворювання велике 

значення має підвищення рівня стійкості нових сортів. Для успішної 

селекційної роботи в цьому напрямку необхідна наявність вихідного 

матеріалу, що володіє стійкістю проти септоріозу [241]. Рослини, стійкі до 

збудників септоріозу, зустрічаються досить рідко. Тим більш рідко 

зустрічаються генотипи з комплексною стійкістю до збудників септоріозу та 

інших хвороб, що являють собою особливу цінність для селекції [242, 243]. 

Таким, чином створення і впровадження у виробництво стійких проти 

хвороб сортів є найбільш економічним і екологічно безпечним засобом 

боротьби із хворобами пшениці. Успіх селекції за стійкістю проти хвороб 

залежить від багатьох факторів. Необхідні глибокі знання еволюційних 

аспектів, складу популяцій, внутрішньопопуляційних співвідношень, 

спеціалізації і мінливості збудників хвороб. Важливо також ураховувати 
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типи стійкості, її успадкування і зчеплення з іншими цінними ознаками у 

джерел стійкості. Завдяки використанню стійких сортів сільське 

господарство світу щорічно отримує прибуток, який дорівнює приблизно 

30 % від загальної вартості продукції, що виробляється. Крім, того, 

вирощування таких сортів запобігає необхідності використання пестицидів, 

що має важливе значення для охорони довкілля від забруднення [244]. 

 

1.3 Світові генетичні ресурси пшениці ярої 

 

Генетичні ресурси рослин відіграють важливу роль у забезпеченні 

продовольчої, економічної, екологічної і соціальної безпеки людства в 

цілому і кожної країни зокрема. Ефективне використання світового 

генетичного різноманіття рослин, його збереження у життєздатному стані і 

генетичній автентичності для нинішнього та майбутніх поколінь, 

цілеспрямована інтродукція нових сортів і форм з потрібним рівнем прояву 

спадково обумовлених господарсько-біологічних ознак, всебічне вивчення за 

цими ознаками є підґрунтям для економічного розвитку країни [245]. Як 

засвідчує практика, значні зрушення у вітчизняній селекції пшениці пов‘язані 

з широким використанням вихідного матеріалу з інших країн, що завдяки 

збільшенню генотипової мінливості сприяє створенню високоврожайних, 

добре адаптованих до різних природних зон генотипів [246].  

У світовому генофонді пшениці налічується значна кількість сортів і 

форм, що можуть використовуватись за джерела окремих ознак і 

властивостей. Однак цінність генетичних джерел зростає за умови 

неспорідненості їх за генетичним походженням, здатності стабільно 

відтворювати високий рівень цінних господарських ознак у контрастних 

кліматичних умовах, наявності позитивних донорських властивостей та 

поєднання різних позитивних ознак у межах одного генотипу [247]. 

Таким чином, реалізація селекційних програм, кінцевою метою яких є в 

першу чергу вирішення продовольчих, загальноекономічних і навіть 
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соціальних проблем, неможливе без надійних джерел вихідного матеріалу, 

якими є банки генетичних ресурсів рослин. Колекції генетичних ресурсів 

мають важливе наукове та освітньо-пізнавальне значення. У зв‘язку з цим 

роботи зі збору, збереження, вивчення та забезпечення ефективного 

використання колекцій генетичних рослинних ресурсів є актуальним 

напрямом досліджень у сучасній селекції [248, 249]. 

 

1.3.1 Гібридизація, як основний метод створення вихідного матеріалу 

та підбір батьківських компонентів 

 

Велике значення створенню вихідного матеріалу для селекції 

сільськогосподарських культур надавав М. І. Вавилов [250, 251]. Він 

наголошував, що у проведенні добору, а тим більше при створенні сортів 

шляхом гібридизації правильний підбір вихідного матеріалу є вирішальним 

моментом. Результати селекції визначаються значною мірою, наявністю 

відповідного вихідного матеріалу і тому, його створення є основою 

селекційного процесу. Видатний вчений вважав, що для створення стійкого 

землеробства необхідно зібрати світові рослинні ресурси, зберегти їх, 

вивчити і використати в практичній селекційній роботі з метою створення 

принципово нових сортів, які відрізняються стійкістю до абіотичних і 

біотичних факторів та високою продуктивністю. Зібраний під керівництвом і 

за безпосередньої участі М. І. Вавилова багатий генетичний фонд рослинного 

світу Землі був зосереджений у Всесоюзному інституті рослинництва (ВІР) і 

став новою матеріальною базою для синтетичної селекції. 

Селекція як наука використовує різні методи створення сортів, кожний 

з яких має свої особливості та потребує специфічного підбору вихідного 

матеріалу відповідно до потреб виробництва. Для вдалої реалізації 

селекційних програм необхідні не просто форми, що несуть окремі 

господарсько-цінні ознаки, а мають комплекс таких ознак і властивостей і 

мінімум негативних якостей. Створення нових сортів значною мірою 
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залежить від вихідного матеріалу як першого і дуже важливого етапу 

селекційного процесу. Вирішальне значення при цьому має підбір пар для 

схрещування. Практика підтверджує необхідність цілеспрямованого пошуку 

батьківських форм серед світового різноманіття рослин [252].  

Важливості комплексного вивчення вихідного матеріалу присвячені 

роботи багатьох вчених [253-256]. Від правильного вибору вихідного 

матеріалу значною мірою залежить успіх в роботі селекціонера, незалежно 

від того, який метод він використав при цьому. Досвід світової селекції 

свідчить, що у багатьох випадках зрушення в селекції були пов‘язані з 

широким залученням вихідного матеріалу з багатьох країн [257, 258]. 

Гібридизація є головним методом створення сортів пшениці ярої. Основа 

формування при використанні методу гібридизації – перекомбінація генів і 

трансгресії. У генетичній системі при розщепленні можуть з'являтися гібриди 

з крайніми фенотипними проявами певних ознак. При гібридизації 

відповідно до підібраних батьківських пар можуть виникнути трансгресії за 

різними господарсько-цінними ознаками. Також відбуваються складні 

формоутворюючі процеси, що обумовлюють можливість отримання нових 

форм, здатних не тільки поєднувати ознаки та властивості вихідних 

батьківських пар, але й розвивати абсолютно нові якості. Головним 

джерелом вихідного матеріалу служать колекційні зразки різного еколого-

географічного походження, що використовуються в різних системах 

схрещувань. Досвід відомих селекціонерів засвідчує, що для схрещування 

необхідно використовувати, з одного боку, такі форми, яким властиві яскраво 

виражені ознаки, потрібні для нових сортів, а з іншого – батьківські форми, 

що мають найменше негативних господарських та біологічних ознак, дають 

змогу отримати комплексно цінний селекційний матеріал. 

У нашій установі цінним матеріалом є зразки, отримані з міжнародних 

центрів CIMMYT та ICARDA. Залучення їх у гібридизацію з місцевими 

сортами дає змогу створити великий запас генетичної мінливості не за 

однією, а за багатьма ознаками. При цьому проявляються рекомбінації з 
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необхідними параметрами висоти рослин, продуктивності і якості зерна. Ці 

форми характеризуються ранньостиглістю, низькорослістю, високою 

стійкістю проти хвороб [259, 260].  

 

1.3.2 Схрещування генотипів з різним типом розвитку 

 

У селекції пшениці для отримання позитивних трансгресій за однією 

або декількома ознаками в гібридизацію залучаються генотипи з різними 

генетичними системами контролю конкретних ознак. Одним із критеріїв 

визначення генетичної дивергенції вихідних форм є належність їх до різних 

типів розвитку. Сорти озимої пшениці зажди мали перевагу над ярими за 

продуктивністю, тому використання їх у гібридизації досить ефективне. 

Завдяки більш інтенсивній селекційній роботі з озимою пшеницею в Україні 

накопичення цінних генетичних компонентів та формування коадаптивних 

блоків генів випереджає рівень генетичного потенціалу ярих. Тому, цей 

напрям створення генотипної мінливості є перспективним у селекції пшениці 

ярої.  

Перші схрещування форм пшениці з різним типом розвитку були 

проведені в нашій установі з ініціативи В. М. Ремесла ще в 60-х рр. ХХ ст. 

Вихідними формами були озимі сорти Миронівська 808, Миронівська 

ювілейна, миронівські селекційні ліній, що схрещувались з ярими 

зарубіжними сортами: World Seeds 1877, World Seeds 1809 (USA), Ciano, 

Jaral, Tobari 66, Siete Cerros 66 (MEX), Narino 59. Були створені ярі сорти 

Миронівська 3, Миронівська 4, що мають однакову генеалогію (Siete Cerros 

66 / Лютесценс 3067), і Миронівська крупнозерна (Narino 59 / Jaral // 

Миронівська 808). У 80-х рр. проведено серію схрещувань європейських 

ярих пшениць (Maris Dove, Maris Hastler, Bastion, Besso, Kokart, Jara, 

Weihenstephan M1) з пшеницею озимою – місцевими сортами та лініями, а 

також із Росії (Лютесценс 237 Н 12) тощо. Успішним було схрещування 

Weihenstephan M1 / Миронівська 808, на основі якого і внесено з 1990 р. в 



 88 

Державний реєстр України сорт пшениці ярої Миронівчанка. Отримані 

результати підтверджують перспективність та ефективність використання в 

селекції пшениці ярої джерел господарсько-цінних ознак озимого типу 

розвитку. Для збільшення генетичної мінливості у схрещуваннях з пшеницею 

м‘якою озимою залучається пшениця яра тверда. Подальша робота 

спрямована на створення нового вихідного матеріалу і сортів пшениці м‘якої 

ярої та озимої, а також твердої ярої [261]. 

 

1.3.3 Міжвидові схрещування 

 

У 1938 р. М. І. Вавилов опублікував статтю «Значение межвидовой и 

межродовой гибридизации в селекции и эволюции», в якій велика роль 

відводилась віддаленим схрещуванням як методу селекції [262]. Відомо, що 

схрещування між дикими родичами і культурними видами створює суттєвий 

внесок в еволюцію останніх [263]. Один з напрямів віддаленої гібридизації 

відноситься до хромосомної інженерії і орієнтований на збільшення 

генетичного різноманіття культурних рослин за рахунок інтеграції у їхні 

геноми чужинних геномів, окремих хромосом або хромосомних сегментів 

[264-267].  

Міжвидова або віддалена гібридизація злакових віддавна привертала 

увагу дослідників, як засіб поєднання цінних властивостей батьківських пар в 

гібридному потомстві. У зв'язку з цим міжвидова гібридизація є однією з 

найважливіших проблем сучасної біології, генетики, що має важливе 

теоретичне і прикладне значення [268-271], особливо для сільського 

господарства. Однак цінні ознаки будь-якого виду обмежені закладеною в 

ньому генетичною інформацією і не можуть бути поліпшені при 

внутрішньовидовій гібридизації. Саме тому найбільш перспективним 

методом отримання нових сільськогосподарських культур є віддалена 

гібридизація. Вона має значну перевагу перед іншими методами селекції за 

рахунок перетворень ядра клітини шляхом заміни частини існуючого генома 



 89 

або додавання до нього окремих хромосом або генів інших геномів. Іншими 

словами, віддалена гібридизація дозволяє здійснювати "селекційну", за 

висловом Н.В. Цицина, інженерію, створювати абсолютно нові форми [272, 

273]. 

Поряд із традиційними методами створення вихідного матеріалу, в 

практичній селекції дедалі частіше використовується віддалена гібридизація 

– міжвидові і міжродові схрещування – з метою поліпшення показників 

якості зерна, створення джерел стійкості проти найбільш поширених 

збудників хвороб та до несприятливих умов довкілля [274]. Доцільність 

використання міжвидової гібридизації в селекції пшениці доведена 

створенням сортів і перспективних форм цієї культури з наявністю в них 

селекційно-цінних ознак. Окрім цього, внутрішньовидове різноманіття у 

багатьох культур, в т.ч. і пшениці, за рядом ознак, необхідних для 

селекційної роботи, практично вичерпане [275], а генетична база поширених 

у виробництві сортів набула великої спорідненості. Тому актуальним стає 

використання нових генетичних джерел селекційних ознак, зокрема від 

споріднених культурних видів і родів для збільшення формотворчого 

процесу. Ґрунтовний огляд зарубіжного досвіду використання методу 

віддаленої гібридизації в селекції пшениці проведений Г. Л. Ячевською та 

А. О. Наумовим [276], дозволяє стверджувати, що численні, споріднені з 

м‘якою пшеницею види і роди несуть невичерпні генофонди, які багатьма 

науковими колективами країн світу вводяться в геном пшениці, підвищуючи 

її стійкість проти різних хвороб, шкідників та стресових умов зовнішнього 

середовища, чим підвищують урожайність і покращують якість зерна та 

досягають більшої їх стабільності. Варто відмітити, що відміна твердої і 

м‘якої пшениць полягає не тільки у належності до різних видів та з різним 

числом геномів, а й у різній будові кореневих систем (у твердої – стрижнева, 

у м‘якої – мичкувата), різному ареалі, вимогах до вирощування та потенціалі 

продуктивності. 
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Суттєвою перешкодою широкому впровадженню методу віддаленої 

гібридизації є труднощі, пов'язані з несхрещуваністю батьківських пар, 

стерильністю гібридного потомства. Це пояснюється тим, що в процесі 

дивергентної еволюції рослини виробили механізми, що перешкоджають 

чужорідному схрещуванню [277]. Як правило, несумісність зростає при 

гібридизації філогенетично більш віддалених таксонів. Генетично цей процес 

обумовлений порушенням ембріональних процесів, що виникають при 

віддаленій гібридизації і є їх наслідком та безпосередньою причиною 

труднощів схрещування. У даний час віддалена гібридизація відіграє велику 

роль в селекції зернових культур. При міжвидовий гібридизації перенесення 

тієї чи іншої бажаної ознаки від однієї рослини іншій пов'язано з відносно 

меншими технічними труднощами, ніж при міжродовій гібридизації [278-

281]. 

За даними H. C. Sharma, D. C. Gill за наявності гомологічних геномів у 

споріднених видів, корисна ознака може бути швидко втрачена унаслідок 

інгібування або інших типів епістазу. Тому, корисні ознаки, які передаються 

при більш віддалених схрещуваннях, можуть виявитися більш стабільними, а 

проведення таких схрещувань, незважаючи на труднощі їх здійснення, є 

більш раціональними [282, 283]. 

Досить часто при створенні сортів пшениці м'якої використовували T. 

timopheevi. Отримано цілий ряд сортів, що володіють імунітетом до видів 

іржі: Timvera, Timstein, Timgalen, Timvin, Mendos, Mengavi і ін. Подібні 

роботи були проведені в колишньому ВІР, нині РІР та створені імунні форми 

пшениці м'якої ярої: ІТ1, ІТ3, ІТ15 [284].  

Тетраплоїдний ендемічний вид Triticum timopheevii Zhuk. 

характеризується унікальним складом генів, що контролюють стійкість до 

багатьох захворювань пшениці, високий вміст білка в зерні та інші корисні 

властивості [285-288]. Створення та інтенсивне залучення в селекційний 

процес донорів пшениці м'якої з ефективними генами стійкості проти іржі, 

переданих від дикорослих родичів, могло б значно розширити її генетичну 
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основу з тих чи інших господарсько-цінних ознак. Однак, незважаючи на 

певні труднощі (стерильність гібридів і цитологічна нестабільність), в 

літературі є відомості про перенесення ряду генів стійкості проти стеблової 

іржі, борошнистої роси від T. timopheevii до пшениці м'якої. Наявні в 

літературі відомості про сумісність видів Т. aestivum і T. timopheevii 

суперечливі. Суперечливість результатів пояснювали як генетичними 

особливостями батьківських форм, так і своєрідністю конкретних 

екологічних зон [285]. 

Використання T. kiharae для генетичного поліпшення вирощуваних у 

виробництві сортів пшениці м'якої ускладнюється тим, що хромосоми їх 

геномів не гомологічні. Наслідком цього є незбалансованість наборів 

хромосом гамет гібридів F1 і ряду наступних поколінь, а значить низька їх 

фертильність. Це призводить до елімінації частини генотипів в поколінні 

розщеплень, що звужує діапазон спадкового різноманіття і можливість 

відбору практично цінних форм з необхідними комбінаціями генів [289]. У 

вітчизняній літературі віддалені схрещування за участю амфідиплоїдів 

T. kiharae висвітлені мало [290]. Відзначається низька зав'язуваність 

гібридних зернівок. 

У лабораторії селекції ярої пшениці МІП у міжвидовій гібридизації 

використовують Triticum macha et. men. Deky, в результаті чого отримано ряд 

ліній пшениці твердої за комплексом господарсько-цінних ознак [291]. 

Triticum dicoccum (Schrank.) – тетраплоїдна пшениця з геномним 

складом ВВАА [292-295]. Вона вважається примітивною формою пшениць 

групи полби. В останні роки інтерес до полби істотно зріс у зв'язку з 

дієтичною цінністю її зерна, яке використовують при виготовленні 

високоякісних круп'яних продуктів для пацієнтів, які страждають на діабет і 

серцево-судинні захворювання [296]. Для генетиків і селекціонерів 

T. dicoccum служить потенційним донором генів стійкості до біотичних і 

абіотичних стресів [297, 298]. 
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Таким чином, основні труднощі віддаленої гібридизації, з якими 

доводиться стикатись у селекційній роботі: низька схрещуваність або повна 

несхрещуваність видів і особливо родів; стерильність рослин першого 

покоління, що коливається від повної до часткової та ін. [299]. Відомо, що 

порівняно велика група генів спричиняє летальність або напівлетальність 

рослин міжвидових гібридів, які за фенотипом можна розділити на три 

групи: гібридна трав‘яниста карликовість, гібридний некроз та гібридний 

хлороз [300]. 

Важливим джерелом адаптивних ознак є інтрогресія іх від споріднених 

видів. Перспективним напрямом є створення сортів пшениці м‘якої ярої з 

пшенично-житньою 1AL/1RS-транслокацією [301]. Серед комерційних сортів 

США зустрічаються носії пшенично-житньої 1AL/1RS-транслокації 

(короткого плеча хромосоми 1R жита на довге плече хромосоми 1A пшениці). 

Першим серед пшениць з цією транслокацією став озимий сорт Amigo, 

допущений до виробничого застосування у США з 1976 р. У нього фрагмент 

житньої хромосоми походить від аргентинського сорту жита Insave через 

сорт октоплоїдного тритикале Gaucho (гібрид китайського сорту м'якої 

пшениці Chinese Spring з Insave) [302]. В Україні нащадки Amigo з пшенично-

житньою 1AL/1RS-транслокацією створені в середині 90-х рр. ХХ ст., зокрема 

сорт пшениці м'якої озимої Експромт [303]. 

У 2003 р. переданий на Державне випробування України сорт Етюд, 

створений у МІП шляхом групового та наступних доборів від схрещування 

зразків пшениці м‘якої озимої і ярої – ТАМ 200 (США) / Turaco (Мексика). 

Як свідчить порівняльний аналіз [301], сорт Етюд не відрізняється від сорту 

Amigo та його нащадка ТАМ 200 за локусами високомолекулярного 

глютеніну, але на відміну від озимих сортів-носіїв транслокації він має алелі 

Glі B1c та Glі D1d, які пов'язані з вищим рівнем хлібопекарної якості [304]. 

За гліадинкодуючими локусами сорт пшениці м‘якої ярої Етюд також 

успадкував алелі, притаманні означеним батьківським формам. Насамперед, 

за локусом Glі А1 це безпосередній маркер транслокації алель Glі А-17, а за 
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локусом Glі B1 – алель Glu B-4. Останній алель несуть також сорт Струна 

миронівська та лінія Лютесценс 02-28. На відміну від пшениць ярих, сорти 

пшениці озимої за цим локусом мають алель Glі B1-1. Локус Glі D1 у сорту 

Етюд представлений алелем Glі D1-3. Селекційні лінії пшениці ярої несуть 

інші алелі цього локусу – Glі D1-1 та Glі D1-6. Результати аналізу локусів 

запасних білків свідчать про значні відмінності між генотипами ярої і озимої 

пшениці, що є носіями ПЖТ 1AL/1RS [53]. 

Включення у генотип пшениці ярої ПЖТ 1AL/1RS супроводжувалось 

добором за іншими алелями локусів, що найбільш розповсюджені серед 

сортів пшениці м'якої ярої та є характерною особливістю генофонду ярих 

пшениць у цілому [304]. Насамперед, це стосується алелей Glі B1-4, Glі D1-3 

та Glі D1-6.  

Надання переваг при селекційному доборі лише певним алелям локусів 

запасних білків може свідчити про залучення цих алелів в асоціації генів, що 

мають значні селекційні переваги для пшениці ярої при вирощуванні її у 

відповідних екологічних умовах. Так, сорт пшениці м'якої ярої Етюд, маючи 

високу групову стійкість проти листкових хвороб, відрізняється від наявного 

виробничого сортименту України висотою рослин (напівкарлик) та 

скоростиглістю, формує продуктивний стеблостій з урожайністю близько 50 

ц/га. Вірогідно, що у цього сорту ген Рm 17, що міг успадкуватись від 

пшениці озимої сорту Amigo (через родовід ТАМ 200), у схрещуванні з 

пшеницею ярою сорту Turaco в кумулятивній дії з іншими генами (Lr 24) 

забезпечує стійкість проти борошнистої роси та бурої іржі. Характерною 

ознакою сорту Етюд та нащадків Експромту є стійкість проти твердої сажки 

[53]. 

Тому, саме пошук вихідного матеріалу серед носіїв ефективних генів, 

якими є малопоширені види пшениць і диких співродичів, колекційні зразки 

різного еколого-географічного походження, є особливо актуальним для 

селекційно-генетичного поліпшення пшениці ярої. 
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1.3.4 Характер успадкування селекційно-цінних ознак у гібридному 

матеріалі пшениці ярої 

 

Селекційні програми створення високопродуктивних сортів мають 

базуватися на наукових даних ознак і властивостей, які детермінуються 

спадково[306, 307]. Тому, необхідно знати, як успадковуються ознаки і 

властивості за певних умов розвитку, повною мірою прогнозувати кінцеві 

результати гібридизації [308]. 

Знання закономірностей успадкування ознак, які діють у гібридних 

популяціях, дає змогу більш ефективно проводити добір, бракування 

малоцінних форм і зберігати при цьому перспективні генотипи. Значну увагу 

приділяють вивченню ступеня і характеру прояву гетерозису у гібридів 

першого покоління, визначенню ступеня успадкування відповідної кількісної 

ознаки з коефіцієнтом домінування. Це характеризує ступінь фенотипового 

прояву одного або декількох домінантних генів, які обумовлюють дану 

кількісну ознаку, показує у скільки разів величина ознаки у рослин F1 

перевищує середнє значення у рослин батьківських форм [309]. 

Вивчення характеру мінливості селекційно цінних ознак у системі 

батьки-нащадки на основі гібридологічного аналізу дає змогу оцінити 

характер їх успадкування, встановити ефект гетерозису та ступенів 

домінування господарсько цінних ознак у гібридів [310, 311]. 

Слід відмітити, що вивчення успадкування продуктивності та її 

елементів у гібридів ранніх поколінь пшениці ярої проводились раніше [312]. 

Проте, продуктивність є комплексною ознакою, що має складний 

фенотиповий прояв, який визначається не лише генетичними особливостями 

батьківських форм, але й умовами середовища. А тому оцінка успадкування є 

об‘єктивною лише стосовно конкретного вихідного матеріалу в певних 

умовах. З. Натрова, Я. Смочек [313] вважають перспективним поліпшення 

генотипів за потенційною, реальною продуктивністю колоса. Т. Рачински 

[314], Р. О. Цильке [315] встановили за довжиною колоса проміжне 
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успадкування. Деякі вчені вказують на незначний гетерозисний ефект за цією 

ознакою у гібридів першого покоління [316-318]. Відсутність домінування та 

високий показник успадковуваності дозволяють вже в ранніх поколіннях 

робити добори крупноколосих форм. У своїх наукових дослідженнях 

Р. О. Цильке та інші [319] показали, що довжина колоса контролюється 

адитивно-домінантною генетичною системою, при цьому гени з адитивною 

дією вносять найбільш вагомий внесок у дану систему. 

Вивчення кількісних ознак [307], що контролюються полімерними 

генами, дуже ускладнюється унаслідок їх значної мінливості, що 

зумовлюється умовами середовища, а загальна картина їх успадкування і 

мінливості маскується модифікуючою дією гетерозису F1.  

Висота рослин, відіграє важливу роль при проведенні ідентифікації 

генотипів. Ознака добре успадковується, але агроекологічні умови, 

агротехнології та абіотичні фактори можуть її змінювати. Тому, за різних 

агроекологічних умов висота в межах сорту може бути не однаковою. 

Сучасні сорти пшениці значно нижчі за ті, що вирощувалися раніше [320]. У 

виробництві переважають в основному середньо- і низькорослі сорти. 

Успадковування ознаки «висота рослин» високе, але реакція на умови 

середовища і, особливо, на стресові фактори значна. При вивченні 

особливостей фенотипового прояву висоти рослин у гібридів між 

короткостебловими зразками з високорослими місцевими сортами 

І. Д. Мустафаєвим [321] було показано, що гібриди, одержані шляхом 

складних схрещувань, у більшості випадків за висотою рослин у першому 

поколінні займають проміжне положення з частковим домінуванням більш 

високорослої батьківської форми. В основному висота стебла гібридів 

першого покоління наближується до середнього значення ознаки у вихідних 

форм. Багаторічні результати з вивчення гібридного матеріалу свідчать, що 

висота рослин у F1 успадковується по проміжному типу [322-325], по типу 

домінування і наддомінування високорослості [326, 327], по типу 

домінування короткостебловості. М. А. Федін [328] серед 340 гібридних 
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комбінацій F1 пшениці ярої у 53,3 %, виявив гетерозис, у 41,8 % визначив 

неповне домінування за довжиною соломини; 4,9 % гібридів були нижче 

найнизькорослішого вихідного сорту, що викликано комплементарною 

взаємодією генів.  

Ступінь фенотипового домінування, як показник для оцінки 

селекційного матеріалу на ранніх етапах випробування, використовується в 

багатьох культурах, в тому числі пшениці. Дослідження за цим показником 

підтверджують можливість його використання для підбору пар схрещувань, а 

також для швидкої оцінки гібридних нащадків [329]. Вивчення типів 

успадкування ознак у гібридів F1 дає інформацію про характер їх генетичного 

контролю та можливість орієнтовано спрогнозувати ефективність подальших 

доборів [330]. Встановлено, що переважна більшість гібридів F1 

успадковують ознаки за типами позитивного домінування і позитивного 

наддомінування. Це дає підставу стверджувати, що такий характер 

перекомбінації генів, спрямований на передачу цих ознак від батьківських 

форм гібридам, збережеться в наступних поколіннях і дасть можливість 

відібрати селекційно-цінні трансгресивні форми. 

Трансгресивна мінливість відноситься до факторів появи у процесі 

розщеплення гібридів таких гомозиготних за полімерними генами генотипів, 

які за спектром мінливості за фенотипом виходять за межі прояву ознак 

батьківських форм [331]. Вона є результатом дії і взаємодії багатьох 

полімерних генів, які контролюють кількісні та якісні ознаки. У практичному 

відношенні ряд трансгресій за кількісними ознаками являють цінні варіанти, 

про які мріють селекціонери, коли хочуть виділити із гібридної популяції 

біотипи, які за окремими характеристиками або їх комплексом переважають 

існуючі сорти. Не випадково окремі дослідники приділяють велику увагу 

трансгресіям, а деякі селекціонери завдяки науково обґрунтованому підходу 

до виділення трансгресивних морфобіотипів досягли великих успіхів у 

створенні нових сортів [332]. Аналіз селекційно-генетичних досліджень з 

пшениці свідчить, що генетична природа трансгресій вивчена недостатньо 
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[54]. Вважається, що причиною трансгресивного розщеплення є об‘єднання в 

гібридному організмі генів, які доповнюють один одного [333-335]. Але не 

відомо, за якого типу взаємодії алелів зумовлюється прояв трансгресій. Крім 

того методи прогнозування параметрів трансгресії ще не досконалі, а це не 

дозволяє селекціонерам ефективно використовувати це явище у масовому 

порядку. 

При розщепленні гібридів прослідковується значна мінливість ознак, 

які є відмінними від батьківських форм. Тому, для практичної селекції на 

адаптивність велике значення мають позитивні трансгресії, які отримані у 

результаті появи рекомбінантів за різними господарсько-цінними ознаками 

[336]. Трансгресія у гібридів може відбуватися і при наявності у батьківських 

форм неалельних генів, які діють за принципом комплементарності. Але 

позитивні трансгресії (найбільш цінні в селекційній практиці), як правило, 

виникають у комбінаціях з повним або частковим домінуванням ознаки 

кращого батька чи з наддомінуванням при неалельній взаємодії генів. 

На трансгресивну мінливість ознак найбільше впливає домінантно-

епістатична взаємодія генів. Трансгресивна мінливість продуктивності 

колоса істотно залежить від особливостей успадкування ознаки. При 

наявності гетерозисного ефекту в F1, у F2 ступінь позитивної трансгресії 

знаходиться в межах 18-27 %, а частота 19-23 %. Якщо в F2 домінантність 

ознаки зменшується до одиниці, що свідчить про перевагу алельного 

генетичного контролю ознаки, то в гібридних популяціях вищепляється 

незначна кількість цінних біотипів (6-10 %). Значну селекційну цінність 

мають гібриди, у яких в F1 виявляється гетерозис, а в F2 – часткове 

домінування або проміжне успадкування [337]. За даними А. П. Орлюка 

[332], при розщепленні в F2 спостерігається значна мінливість ознак, прояв 

яких є відмінним від батьківських форм. Для практичної селекції на 

продуктивність великого значення набувають позитивні трансгресії, 

отримані в результаті появи рекомбінатів за певними господарсько цінними 

ознаками. 
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Mc. Neal F. H. та інші [338] здійснили схрещування п‘яти сортів 

пшениці м‘якої з високобілковим ярим сортом Fronteira. У всіх варіантах 

схрещування виявлено полігенну дію генів. Гібриди F2 за вмістом білка 

посідали проміжне місце між батьківськими формами, з відхиленнями у бік 

низькобілкового батька. Також було виявлено, що борошномельні якості, 

вміст протеїну в зерні і фізичні якості тіста за успадкування взаємно не 

пов‘язані. Найпростіше успадковуються низькі показники борошномельної 

якості, решта ознак визначаються полігенною та адитивною генетичною 

системою без ознак взаємного впливу генів. Автори спостерігали чітке 

розщеплення і трансгресію за якістю зерна у F2. Вони довели, що якість 

клейковини обумовлюється трьома незалежними парами генів, встановивши 

полімерний характер успадкування вмісту протеїну. Також встановлено, що 

зі зменшенням гетерозиготності у наступних генераціях на вміст клейковини 

впливають щонайменше вісім генів.  

Дослідженнями О. О. Созінова [339] встановлено, що при гібридизації 

сортів пшениці різної якості, відмічена позитивна трансгресія за показником 

седиментації. Отримані результати свідчать, про відсутність значних 

розбіжностей в розподілі за показником седиментації у F2, що дозволяє 

ефективно проводити відбір за якістю зерна. Успадкування вмісту 

клейковини проходило за проміжним типом. 

Слід відмітити, що в науковій літературі недостатньо висвітлено та 

узагальнено відомості, що стосуються трансгресивної мінливості 

властивостей стійкості проти хвороб. Численні фактори різних взаємодій 

генів стійкості можуть бути стимулом і необхідністю для широкого вивчення 

феномена трансгресії за ціюї важливою властивістю, однак за полігенного 

успадкування і розщеплення гібридів випадки появи більш стійких форм, ніж 

батьківські, описано [340, 341]. Велику увагу слід приділяти сортам не тільки 

з домінантною стійкістю, а також і формам з напівдомінантною стійкістю, 

оскільки вони створюють генетичне середовище для широкого 

формоутворення і в деяких випадках забезпечують появу трансгресивних 
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форм з позитивним значенням. У дослідженнях В. Д. Артамонова [342] за  

22-ма комбінаціями схрещувань індійських і мексиканських 

короткостеблових сортів з високорослими вітчизняними сортами у F2 

виділено більше карликових і напівкарликових форм, ніж короткостеблових. 

Високий ступінь успадкування дозволяє ефективно проводити відбір на 

короткостебловість у тих гібридних популяціях F2, у яких виявлено часткове 

або проміжне домінування високорослого стебла. 

При створенні вихідного матеріалу за ознакою продуктивності значну 

увагу приділяють кількісним ознакам [343]. Важливим є вивчення 

успадковуваності довжини колоса. Це дає селекціонеру можливість створити 

довгоколосі форми з крупним зерном [344, 345]. Деякі вчені [346, 347] 

одержали досить високі показники успадковуваності. Однак, інші дослідники 

[348] наполягають на тому, що дана ознака характеризується низькою 

успадковуваністю. Говорячи про успадковуваність ознаки кількість зерен в 

колосі у зернових, вказують на епістаз [349-354]. Говорячи про масу зерна з 

колоса, деякі автори [355] визначили тенденцію вираження високої маси 

зерна з колоса домінантними генами. Адитивні і домінантні ефекти для цієї 

ознаки визначали М. М. El-Haddod [356] і R. S. Paroda [357]. Інші дослідники 

[358, 359] відмічають, що маса зерна з колоса контролюється, в основному, 

генами з адитивною дією. 

Таким чином, на початкових етапах селекції добирають найбільш цінні 

рослини за ознаками, які мають високу успадковуваність. Тому, дослідження 

успадковуваності ознак перед тим, як приступити до добору селекційного 

матеріалу, має велике практичне значення [343]. 

 

1.4 Історичні аспекти розвитку селекції пшениці ярої в Миронівському 

інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН України 

 

Селекційну роботу з пшеницею ярою на Миронівській державній 

селекційно-дослідній станції було розпочато в 1947 р. у відділі селекції 
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зернових культур. Вивчали колекційний матеріал із Всесоюзного інституту 

рослинництва, а також зразки інших селекційних станцій та місцеві, зібрані 

експедиційним шляхом у Київській, Житомирській і Кіровоградській 

областях. Тоді ж було проведено перші схрещування.  

Власне селекційні роботи з пшеницею ярою розпочато під 

керівництвом В. М. Ремесла з призначенням його у 1948 р. завідувачем 

відділу. Він відзначав: «В качестве неотложной задачи селекционной 

работы Станции являлось выведение новых сортов мягкой и твердой 

яровой пшеницы, обеспечивающих получение высоких урожаев и 

обладающих такими биологическими особенностями, как раннеспелость, 

высокая устойчивость к почвенной и воздушной засухе, к грибным 

заболеваниям и вредителям и наличии высоких мукомольно-

хлебопекарных качеств зерна». Поставлена тоді мета залишається 

актуальною і в наші дні [360].  

Основними методами селекційної роботи були індивідуальні і групові 

багаторазові добори кращих рослин з гібридних популяцій, селекційних і 

місцевих сортів. Роботи з гібридизації, розпочаті в 1947 р., здійснювались 

методом вільного і обмежено-вільного схрещування, а примусове 

запилення проводили лише з метою вивчення методичних питань. Гібриди 

створювали міжсортовими схрещуваннями кращих селекційних і місцевих 

сортів з використанням вибіркової здатності рослин у процесі запліднення 

[360]. 

У 1948-1949 рр., окрім гібридизації сортів пшениці ярої між собою, 

під керівництвом Василя Миколайовича Ремесла «проводилось 

скрещивание этими же методами с лучшими сортами озимой пшеницы, 

имея в виду, что путем гибридизации яровых с озимими сортами пшеницы 

с последующим воспитанием гибридов можно значительно повысить 

продуктивность сортов яровой пшеницы». Хоча результати селекції 

пшениці ярої в той період виявились незначними, оскільки до районування 

сортів справа не дійшла, але досвід роботи з даною культурою був 
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використаний як основа майбутніх програм, зокрема використання 

генетичного потенціалу пшениці озимої. 

З 1968 р. більш планомірно роботу з цією культурою продовжили у 

відділі селекції пшениці. У 1970-1984 рр. селекцію пшениці ярої очолювала 

Тамара Антонівна Пежемська, старший науковий співробітник кандидат 

біологічних наук. На початку 70-х рр. проводили сортовипробування 

світової колекції пшениці ярої (670 зразків із 22 країн), індивідуальні 

міжвидові схрещування географічно віддалених форм, добір і оцінку цих 

форм за основними господарськими ознаками і властивостями [361].  

З 1975 р. селекцією пшениці ярої займались у створеній при відділі 

селекції озимої пшениці і ярих культур лабораторії селекції ярої пшениці, 

яку в 1975-1977 рр. очолив заступник директора з наукової частини 

кандидат сільськогосподарських наук Володимир Іванович Кандауров, 

потім – у лабораторії селекції ярої пшениці і тритикале. У 1982-1984 рр. 

лабораторією керував селекціонер культури тритикале, кандидат 

сільськогосподарських наук Дмитро Іванович Пацека. У 1984-1986 рр. 

лабораторію селекції ярої пшениці і віддаленої гібридизації очолював 

кандидат (з 1999 р. доктор) сільськогосподарських наук Володимир 

Сергійович Гірко. У 1986 р. селекційну роботу з пшеницею ярою було 

припинено [360].  

За період з 1968 по 1986 рр. було створено 6 сортів, 5 з яких – за 

участю геноплазми пшениці озимої. Із декількох десятків ліній пшениці 

ярої, переданих до нашої установи в 1968 р. професором Латвійської 

сільськогосподарської академії Антоном Язеповичем Валайнісом, які він 

отримав в умовах селекційної станції поблизу м. Єлвага методом зміни 

озимого сорту Миронівська 808 у ярий, на основі поліпшуючих доборів в 

умовах Лісостепу України було одержано зразки, що пізніше стали 

родоначальниками нового сорту Миронівська яра. Районований в Росії 

(1977 р.) і Україні (1978 р.) сорт пшениці м‘якої ярої Миронівська яра 

культивується понині.  
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Крім Миронівської ярої у ті роки були створені сорти пшениці м‘якої 

ярої Миронівська рання, Миронівська 3, Миронівська 4, Миронівська 5 та 

Миронівська крупнозерна, які включені до колекції ВІР як вихідний 

матеріал [362]. 

У 1998 р. створено окрему лабораторію, яку доктор 

сільськогосподарських наук, професор Володимир Анатолійович Власенко 

очолював до 2003 р. У 2001 р. лабораторія селекції ярої пшениці увійшла 

до відділу селекції пшениці (завідувач відділу – В. А. Власенко). З 2004 до 

2009 рр. лабораторію очолювала В. Й. Солона, а з жовтня 2009 р. кандидат 

с.-г. наук С. О.  Хоменко. З 2010 р. лабораторія входить до відділу селекції 

зернових культур.  

За період з 1993 по 2017 рр. було досліджено понад 5 тис. зразків 

пшениці ярої різного еколого-географічного походження, насамперед, 

сорти, занесені до Держреєстру України, а також сортозразки української, 

російської, мексиканської та ін. селекції [363]. 

Останніми роками завдяки співробітництву з міжнародними 

селекційними центрами CIMMYT (Міжнародний центр з поліпшення 

кукурудзи та пшениці), ICARDA (Міжнародний центр аграрних досліджень 

у посушливих зонах) та науковими установами Азії, Америки і північної 

Африки, що мають свої колекції, стали доступними новітні досягнення в 

селекції пшениці ярої та обмін селекційним насіннєвим матеріалом [363].  

Щороку на адресу Миронівського інституту пшениці із НЦГРРУ, 

міжнародних селекційних центрів та інших установ надходить значна 

кількість нових сортів, ліній та гібридних форм пшениці м‘якої і твердої 

ярої різного еколого-географічного походження. Основне завдання на 

перспективу – формування генофонду пшениці ярої, який би охоплював 

повний спектр мінливості ознак культури, та його постійне розширення 

шляхом залучення до складу колекційного розсадника нових 

перспективних сортів, ліній та гібридних форм як вітчизняних, так і 

зарубіжних селекційних установ [364, 365].  
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У селекційному процесі науковці лабораторії використовують такі 

методи, як внутрішньосортовий добір, міжсортові схрещування, 

використання адаптивного потенціалу міжсортових схрещувань та 

мутантно-сортова гібридизація селекційних джерел з різним типом 

розвитку рослин, міжвидові схрещування, інтрогресивна селекція [366].  

Селекцію пшениці ярої спрямовано на створення: 

- скоростиглих сортів пшениці м‘якої з урожайністю 5,0-5,5 т/га, 

стійких до вилягання, грибних хвороб та посухи, з високими показниками 

хлібопекарської якості зерна (Етюд, Струна миронівська); 

- сортів пшениці м‘якої різних рівнів інтенсивності з урожайністю 

5,5-6,5 т/га, груповою стійкістю проти основних хвороб, посухи, з 

високими хлібопекарськими показниками якості зерна (Елегія миронівська, 

Сімкода миронівська, Панянка, МІП Злата, Божена, Дубравка, МІП 

Світлана, Оксамит миронівський, МІП Олександра, МІП Візерунок, МІП 

Дана); 

- сортів пшениці твердої з урожайністю 4,5–6,0 т/га, високою якістю 

зерна (для макаронних виробів), посухостійких, стійких проти найбільш 

поширених хвороб та вилягання (Ізольда, Жізель, Діана, МІП Райдужна, МІП 

Магдалена, МІП Ксенія); 

- нового селекційного матеріалу з високим адаптивним потенціалом 

на основі залучення у схрещування різноманітного вихідного матеріалу – 

пшениці м‘якої озимої і твердої ярої, продуктів віддаленої гібридизації, 

зокрема тритикале, пшенично-житніх транслокацій (Етюд, Струна 

миронівська, Діана, МІП Соломія та ряд перспективних ліній пшениці 

м‘якої ярої, що успадкували від своїх батьківських форм пшенично-житню 

транслокацію 1АL/1RS);  

- робочих та ознакових колекцій пшениці ярої за окремими ознаками 

та їхнім комплексом (елементи продуктивності, адаптивність, стійкість 

проти основних фітопатогенів, короткостебловість, скоростиглість, 

посухостійкість, якість зерна тощо) [367]. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз сучасного стану досліджень в галузі селекції ярої пшениці 

свідчить, що цілий ряд проблем, пов‘язаних з недостатньою продуктивністю, 

стійкістю до несприятливих абіотичних та біотичних факторів, якістю зерна, 

залишається недостатньо дослідженим. 

2. Проблема пощуку джерел господарсько цінних ознак серед зразків 

світової колекції потребує подальших досліджень для розширення генофонду 

вихідного матеріалу та забезпечення селекційних програм новими джерелами 

селекційних ознак.  

3. Не повною мірою вирішене таке актуальне завдання селекції, як 

створення адаптивних сортів з високою потенційною врожайністю. Важливе 

значення має індентифікація високопродуктивних форм, стійких до дії 

несприятливих абіотичних факторів середовища, у ланках селекційного 

процесу. Коло фізіологічних проблем не повинно обмежуватися тільки 

ознаками фізіологічної стійкості, необхідно охоплювати всі основні фактори 

і ознаки, які визначають формування врожаю в умовах недостатнього і 

нестійкого зволоження. 

4. Вище вказане є передумовою актуальності досліджень світової 

колекції зразків пшениці ярої, проведення внутрішньовидових, міжвидових 

та інших типів схрещувань та аналізу їх гібридів за господарсько цінними 

ознаками для селекційно-генетичного поліпшення та створення нових 

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

України.  
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РОЗДІЛ 2  

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ, ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні та метеорологічні умови 

 

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

ярої пшениці. Селекційні дослідження проводили у дев‘ятипільній 

селекційній сівозміні, яка розташована у південно-східній частині Київської 

області на водорозділі річок Рось і Росава, в правобережній частині 

Лісостепової зони України. Рельєф місцевості – широкохвильове, досить 

підвищене Придніпровське плато (151 м над рівнем моря) – так званий 

Дніпровсько-Канівський язик, розділений на північно-східну і північно-

західну частину глибокими балками, у межиріччі річок Рось – Росава. 

Мікрорельєф території характеризується неглибокими западинами 

блюдцеподібної або видовженої форми по 0,2-1 га [368]. 

Ґрунтові води залягають на глибині 50-60 м. Ґрунт – чорнозем 

малогумусний слабовилугований легкосуглинковий. Потужність гумусового 

горизонту складає 38-40 см. Карбонатний шар залягає на глибині 45-65 см. 

Ґрунтоутворюючою породою є палевий карбонатний лес легкосуглинкового 

механічного складу.  

У названих чорноземах високі відсотки складають фракції більше 7 мм 

і менше 0,25 мм. Так, в шарі 0–20 см їх сума складає 49,3–52,5 %. 

Водостійких агрегатів у цьому шарі – 19,0–22,6 %, а у шарі 20–40 см – вдвічі 

більше. 

Слабка структурованість верхнього шару ґрунту несприятливо 

позначається на водопроникності (0,3–0,4 мм/хв. на оранці і 0,07 мм/хв. на 

стерні), яка знижує ефективність опадів, особливо зливового характеру, що 

призводить до запливання й вимивання мулистої фракції поверхневим 

стоком води.  
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Питома вага твердої фази ґрунту знаходиться в межах 2,62–2,71 г/см
3
. 

Об‘ємна вага ґрунту за профілем не перевищує 1,29 г/см
3
; майже таку 

щільність (1,27 г/см
3
) має орний шар ґрунту. Зниження вологості сприяє 

ущільненню верхнього шару до 1,35 г/см
3 
і більше. 

Ці ґрунти мають високу та середню забезпеченість елементами 

мінерального живлення і відзначаються слабокислою, близькою до 

нейтральної реакції ґрунтового розчину, що добре позначається на 

продуктивності пшениці ярої. 

Ґрунт поля, де закладали досліди лабораторії селекції інтенсивних 

сортів озимої пшениці, – чорнозем глибокий, малогумусний, 

слабковилугований і має таку характеристику: вміст гумусу 3,6–4,5 %, 

легкодоступного азоту – 5,5–6,4 мг, фосфору – 19,0–27,1 мг і обмінного 

калію – 11,2–18,0 мг на 100 г ґрунту, рН – 5,3–6,4, сума поглинутих основ – 

23,1–28,6 мг-екв. на 100 г ґрунту, ступінь насичення основами – 86,2–94,4 %. 

Слід визнати, що відносно легкий механічний склад ґрунту покращує 

його обробіток та сприяє кращій водопроникності і доброму повітряному та 

тепловому режимам. Незважаючи на ці умови, в роки з великою кількістю 

опадів ґрунт запливає і утворює кірку. 

Аналіз погодних умов у роки досліджень проведений на основі 

щорічних даних агрометеостанції Миронівка [369] Київської області 

(с. Центральне) та додатковими дослідженнями лабораторії генетики і 

фізіології МІП.  

Характерною рисою клімату Київщини і Миронівського району, 

зокрема, є його помірна континентальність, що виражається у відносно 

поступовій зміні зими весною і далі літом та в помірній кількості 

атмосферних опадів.  

Середньорічна температура повітря в регіоні становить +7 - +8
о
С, а 

тривалість безморозного періоду близько 165 днів. В середньому за рік 

випадає від 500 до 600 мм опадів, причому більша частина (близько 300 мм) 

– у теплий період (квітень-жовтень). Сума опадів за квітень-липень складає 
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близько 240 мм, або 50% їхньої річної кількості. Максимум опадів, як 

правило, припадає на червень-липень. 

Взимку сніговий покрив нестійкий. Зима починається у другій 

половині жовтня – листопаді, коли середньодобова температура переходить 

через 5
о
С і продовжується до другої половини березня (перехід 

середньодобової температури через 0
о
С). Найбільш холодним місяцем є 

січень. Середня багаторічна температура повітря у січні складає –5,7
о
С. У 

холодні роки середня температура може знижуватись до –15
о
С, а в теплі 

підвищуватись до 0 - +5
о
С. В теплі зими часто бувають відлиги, під час яких 

температура підвищується до 10
о
С. Кількість опадів за зиму в середньому 

складає 90–120 мм, випадають вони в більшості у вигляді снігу, але можливо 

й у вигляді дощу, дощу зі снігом. Сніговий покрив встановлюється в 

середньому у другій декаді грудня і сходить в другій половині березня. 

Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) розраховано за формулою 

Г. Т. Селянинова [370]: ГТК= Σ r/0,1 Σ t°C, 

де: Σ r–сума опадів за період, мм вегетації; 

Σ t°C− сума температур вище 10°С за той же період; 

0,1 – постійний коефіцієнт. 

Комфортність умов за значеннями ГТК визначається як: 0,4–0,7– дуже 

посушливі; 0,8–1,0 – посушливі; 1,1–1,5 – оптимальні; більше 1,6 – надто 

зволожені. 

Агрокліматичні умови 2007 р. були не сприятливі для вирощування 

пшениці ярої. За даними метеорологічних спостережень, у березні 

спостерігали значне наростання температур (на 4,3–6,1
о
С вище багаторічної) 

за нестачі опадів (45 % норми), що спричиняло повітряну посуху (табл. 2.1, 

2.2). Останній місяць весни і перший місяць літа були дещо теплішими 

середньобагаторічних, хоча кількість опадів – близька до 

середньобагаторічної. Налив зернових відмічали за умов високої 

температури. Перед збиранням над районом пройшов циклон із сильним 

поривчастим вітром, який спричинив полягання пшениці на значних площах. 
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Загалом за вегетаційний період температура повітря була на 2,2
о
С вища за 

середньобагаторічну, а сумарна кількість опадів – 57 % від неї. 

Вологозабезпеченість за вегетаційний період характеризувалася 

гідротермічним коефіцієнтом (ГТК) рівним 0,65, що відповідає дуже 

посушливим умовам (табл. 2.3). 

В умовах вегетації 2007 р. спостерігали незначне ураження рослин 

пшениці ярої основними збудниками хвороб, проте, у селекційних 

розсадниках була можливість вибракувати особливо нестійкі форми. 

Відмічено незначне (менше 9 %) поширення фузаріозу колоса пшениці ярої в 

зоні розташування МІП. 

Весна 2008 р. була прохолодною і сухою: температура повітря на 1,7
о
С 

нижча за середньобагаторічну, опади – близькими до неї. У березні та квітні 

спостерігали наростання температур (на 2–4,5
о
С до багаторічної), що 

спричинило повітряну посуху. Останній місяць весни відмітили як 

прохолодніший за середньобагаторічні показники. Перший місяць літа був 

теплішим, хоча кількість опадів становила лише 40 % від багаторічної. Налив 

зернових проходив в умовах нестачі вологи і підвищених температур. У 

весняний період ураження рослин борошнистою росою наростало – у фазу 

колосіння становило 20-25 %, септоріозом – 20–30 %, кореневими гнилями – 

15–20 %. У фазі воскової стиглості спостерігали наростання ураження 

септоріозом, яке досягло 60 %. Розвиток церкоспорельозу на сприйнятливих 

сортах досягав 60 %.  

За даними метеорологічних спостережень, у березні та квітні 2009 р. 

зафіксовано наростання температур (на 1,7
о
С до багаторічної), але опадів у 

березні випало близько середньобагаторчної і значно менше – у квітні та 

першій декаді травня, що спричинило повітряну посуху. Останній місяць 

весни відмітили як дещо прохолодніший, порівняно з середньобагаторічними 

даними.  

Перший місяць літа був теплішим за середньобагаторічну, кількість 

опадів становила 166 % від неї.  
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Таблиця 2.1 

Температура повітря за вегетаційний період пшениці ярої, °С 

Рік 

Місяць, декада 

Березень Квітень Травень Червень Липень 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

2007 5,8 7,7 7,1 8,0 10,6 10,6 19,4 23,8 17,3 19,8 23,0 20,7 24,0 

2008 4,6 5,8 7,1 11,0 10,3 9,6 15,4 16,4 14,8 19,8 23,3 19,8 21,7 

2009 2,6 4,0 9,6 9,6 11,7 21,4 14,1 16,8 15,8 19,8 23,8 20,5 21,6 

2010 -1,3 6,0 9,3 10,0 10,3 18,4 16,3 16,2 18,0 19,8 23,5 22,0 25,1 

2011 3,2 4,1 7,8 7,6 13,7 26,1 16,7 19,9 18,6 19,8 22,3 18,9 24,5 

2012 4,0 7,0 12,0 15,0 19,0 22,0 18,0 19,0 21,0 27,0 23,0 23,0 26,0 

2013 4,3 6,4 4,0 11,7 15,8 18,7 20,2 18,2 19,0 22,1 23,1 22,3 20,3 

2014 6,9 9,5 7,2 8,9 14,4 12,8 16,6 20,9 20,3 16,9 16,7 20,2 22,7 

2015 4,8 5,7 5,4 9,8 12,8 13,5 15,4 18,1 20,7 19,8 18,0 22,0 19,4 

2016 2,6 6,7 12,5 13,6 11,2 14,1 13,4 17,8 16,1 19,8 24,4 20,3 24,0 

2017 4,3 7,7 11,8 7,8 11,7 14,5 12,9 18,4 16,6 19,8 23,8 19,6 20,3 

Середня 

багаторічна 
-0,3 3,4 7,1 8 10,7 13,5 15,5 16,0 17,5 17,5 18,9 18,8 19,8 
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Таблиця 2.2  

Кількість опадів за вегетаційний період пшениці ярої, мм 

 

Рік 

Місяць, декада 

Березень Квітень Травень Червень Липень 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

2007 11,0 0,9 8,6 0 1,5 7,6 13,1 37,3 2,8 9,2 12,1 21,6 4,3 

2008 13,7 9,2 28 40,9 54,9 25,7 11,0 34,8 6,1 34,6 1,2 90,5 22,4 

2009 21,8 8,3 0,7 0 0 4,2 32,9 31,8 12,9 36,0 54,0 21,7 0 

2010 10,0 7,0 11,0 8,9 12,2 5,8 44,9 44,5 16,0 6,5 66,8 46,3 4,3 

2011 3,4 4,6 54,0 5,1 0 19,2 6,0 4,0 0 48,4 181,4 102,6 56,0 

2012 8,0 21,0 38,0 17,0 38,0 15,0 23,0 2,0 21,0 17,0 33,0 20,0 65,0 

2013 0 0 21,0 9,0 0 0 18,0 41,0 20,0 12,0 20,0 4,0 26,0 

2014 12,0 0 3,0 79,0 2,0 31,0 133,0 57,0 3,0 2,0 63,0 15,0 24,0 

2015 19,0 28,0 23,0 11,0 0 18,0 14,0 23,0 32,0 31,0 38,0 27,0 9,0 

2016 11,6 26,6 8,0 20,5 3,4 18,6 65,8 31,4 6,8 64,0 23,6 4,2 2,0 

2017 25,2 3,1 41,7 13,4 0,6 0,1 13,0 24,9 0,2 5,6 21,9 21,0 28,3 

Середня 

багаторічна 
8 14 11 16 18 15 9 20 24 31 22 37 25 
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Налив зернових відбувався в умовах підвищеної температури. Загалом 

за вегетаційний період температура повітря була на 1,7
о
С вища за 

багаторічну, а сумарна кількість опадів становила 90 % від неї.  

Погодні умови квітня і травня 2009 р. не дозволили розвинути рівень 

збудників хвороб до епіфітотійного рівня.  

У 2010 р. вегетаційний період мав нестійкі погодні умови. У березні (з 

12.03 по 18.03 2010 р.), стояла прохолодна погода з різкими перепадами 

температури та опадами у вигляді снігу. Мінімальна температура повітря 

становила мінус 14°С (17.03. 2010 р.), а максимальна 5°С (15.03. 2010 р.). 

Сприятливі погодні умови для вегетації пшениці ярої склалися у травні: 

50,7 мм опадів у дві перші декади, що становило 211 % від багаторічної. 

Посушливу жарку погоду спостерігали в червні – середньомісячна 

температура повітря становила 20,4°С (на 2,4°С вище багаторічної). 

Найбільш посушливим характеризували місяць липень: середньомісячна 

температура повітря складала 23,0°С (на 4,3°С вище середньої багаторічної), 

кількість опадів – 55,2 мм (63 % від середньобагаторічної).  

У фазі виходу в трубку рослини були уражені збудниками борошнистої 

роси (до 25 %) і септоріозу (до 35 %). 

Метеорологічні умови вегетаційного періоду 2011 р. були не зовсім 

сприятливими для росту і розвитку рослин пшениці ярої. Березень відмічали 

як посушливий, опадів випало лише 17 % від середньобагаторічного 

ноказника. Запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на період 

відновлення весняної вегетації становили 150,9 мм.  

У першій декаді квітня випало 54 мм (120 % до середньобагаторічної). 

Але, відсутність опадів протягом ІІ та ІІІ декад квітня, незначна їх кількість у 

травні (46 % до багаторічної), а також їх відсутність до кінця другої декади 

червня негативно вплинула на запаси продуктивної вологи в метровому шарі 

ґрунту на період виходу рослин в трубку та у фазу цвітіння. Дощова погода, 

яку спостерігали на кінець другої та третьої декади червня (290 % до 

багаторічної), а також першої декади липня (184 %) спонукала до часткового 
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проростання зерна у колосі та зниження його маси. За результатами 

досліджень погодні умови, які спостерігали у весняно-літній період, були 

несприятливими для розвитку хвороб.  

Показник ГТК з квітня по червень місяць відмічали на рівні 0,97, що 

свідчить про низький рівень вологозабезпечення, хоча загалом за 

вегетаційний період 2011 р. показник ГТК становив 2,31, що відповідає 

надмірному зволоженню (табл. 2.3). Розвиток хвороб на зернових культурах 

був незначним.  

Таблиця 2.3  

Гідротермічний коефіцієнт за вегетаційний період пшениці ярої 

Рік Сума опадів, мм 
Сума  

ефективних 

температур,ºС 

ГТК 

2007 109,5 169,2 0,65 

2008 322,1 162,1 1,98 

2009 194,2 184,7 1,05 

2010 256,2 179,6 1,43 

2011 417,6 180,5 2,31 

2012 289 225 1,28 

2013 150 191,4 0,78 

2014 330 161,5 2,04 

2015 203 169,5 1,20 

2016 248,3 187,2 1,33 

2017 170,7 177,2 0,96 

Середня 

багаторічна 
192 120 1,60 

 

Весняно-літній період з часу сівби (25 березня) і до повної стиглості 

(16 липня) у 2012 р. для пшениці ярої склав 114 діб. За указаний період 

спостерігали підвищений температурний режим. Фактична температура 

повітря перевищувала як багаторічну середньодобову − від 4,9°С (I декада 

квітня) до 8,3°С (III декада квітня), так і середньомісячну – від 4,5°С 
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(березень) до 6,7°С (квітень). У той час у квітні максимальна температура 

повітря досягала 30,4°С (30 квітня), але абсолютний максимум – 36,0°С – 

відмічали 9 липня. Спеку послаблювали пізні приморозки квітня до мінус 

1,4°С і прохолодні ночі зі зниженням мінімальної температури повітря у 

травні-липні до 9,0-12,3°С. Взагалі за весняно-літній період середньодобова 

температура повітря склала 16,7°С, що на 3,3°С вище за середньобагаторічну. 

Опади за вищевказаний період в основному випадали рівномірно. Не 

спостерігали їх у III декаді травня, а найбільше опадів було у I та III декадах 

квітня та ІІІ декаді червня (33 мм). За квітень сума опадів становила 93 мм, 

або 207 % від багаторічної. Дощі були переважно зливового характеру, а 15 

липня супроводжувались шквалистим посиленням вітру. За весняно-літній 

період вегетації всього випало опадів 289 мм, або 152 % до багаторічних 

(ГТК 1,28).  

Підвищене теплозабезпечення та достатнє вологозабезпечення сприяли 

прискореному розвитку та дозріванню пшениці ярої. Фаза колосіння та 

воскової стиглості відмічена на 4 доби раніше порівняно з попередніми 

роками. Таким чином, унаслідок тривалої дії аномально високих температур, 

повітря та ґрунту у окремі періоди квітня-липня 2012 р. агрометеорологічні 

умови для формування врожаю ярої пшениці були досить складними і стали 

серйозним випробуванням для досліджуваного селекційного матеріалу, хоча 

рівень ГТК і був оптимальним.  

В умовах вегетації 2012 р. спостерігали ураження рослин пшениці ярої 

основними збудниками хвороб, а тому у вихідних ланках селекційного 

процесу нами всебічно оцінено стійкість проти основних хвороб, відібрано 

форми з підвищеною стійкістю проти хвороб та вибракувано особливо 

нестійкі. 

Початок метеорологічної весни у 2013 р. відмічено 1 квітня. Вона 

тривала лише 25 діб (при середньобагаторічній тривалості – 65 діб) за умов 

помірно теплої погоди, при недостатній кількості вологи. У подальшому (III 

декада квітня – початок літнього періоду) спостерігали активне наростання 
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температури та майже відсутність опадів (скорочення VII, VIII етапів 

органогенезу – стеблування, колосіння), що відчутно вплинуло на 

врожайність культури.  

За період сівба - сходи рослин пшениці ярої (12-25 квітня) 

середньодобова температура становила плюс 10,5ºС, порівняно з 

середньобагаторічними показниками (8,6ºС). І-ІІІ декада травня була теплою 

(19,0ºС), таку температуру спостерігали у фазу кущення та виходу в трубку 

рослин пшениці ярої. В період цвітіння та формування зерна І-ІІ декада 

червня температура становила плюс 20,6ºС, що було дещо вище багаторічних 

даних. Молочно-воскову стиглість зерна відмічали у І декаді липня за 

температури 22,3ºС. Фаза повної стиглості зерна настала у ІІ декаді липня, 

коли температура становила 20,3ºС, що на 0,5ºС вище, порівняно до середніх 

багаторічних показників – 19,8ºС. Високі температури повітря у період 

формування і наливу зерна (червень, липень) негативно вплинули на 

виповненість та величину зерна пшениці, а відтак і на формування рівня 

продуктивності. 

За вегетаційний період пшениці ярої випало 150 мм опадів, що на 

42 мм менше, порівняно з багаторічними за цей період. У квітні опадів 

випало 30 мм, що на 15 мм менше середньобагаторічних показників. У травні 

відмічали значну кількістю опадів – 59 мм (134 % норми) при середніх 

багаторічних – 44  мм, але ці опади випали, в основному, у ІІІ декаді травня. 

У червні випало 52 мм (67,5 % багаторічних) опадів, в липні – 49 мм (55,7 %), 

відповідно. 

Розвиток рослин у весняний період проходив за підвищених 

температур та недостатнього забезпечення вологою, що негативно вплинуло 

на озерненість колосу. Наслідком позитивної теплової аномалії у весняний 

період був прискорений темп розвитку рослин пшениці ярої.  

Період вегетації характеризувався посушливими умовами (ГТК 0,78). 

Отже, унаслідок тривалої дії аномально високих температур повітря і ґрунту 

у окремі періоди квітня-травня 2013 р. агрометеорологічні умови для 
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формування врожаю пшениці ярої значно ускладнилися та були серйозним 

випробуванням для досліджуваного селекційного матеріалу.  

У 2014 р. сівбу пшениці ярої було проведено на місяць раніше (8 

березня), ніж у 2013 р. через теплу погоду. ІІІ декада квітня та ІІ-ІІІ декада 

травня були теплими (14,4-20,9ºС), таку температуру спостерігали у фазу 

кущення, трубкування та колосіння рослин пшениці ярої. У період цвітіння 

та формування зерна І-ІІ декада червня температура становила 16,8ºС, що 

було дещо нижче багаторічних даних. Молочно-воскову стиглість зерна 

відмічали у І декаді липня за температури 20,2ºС.  

За вегетаційний період пшениці ярої випало 330 мм опадів, що на 

138 мм більше, порівняно з багаторічною кількістю за цей період. У квітні 

опадів випало 84 мм, що на 39 мм більше середньобагаторічних показників. 

Така їх кількість сприяла кущінню рослин (коефіцієнт кущіння наближався 

до 3,1). У травні відмічали значну кількість опадів на рівні 221 мм при 

середніх багаторічних – 44 мм. Це спричинило збільшення висоти рослин та 

першу хвилю вилягання. У червні випало 68 мм (88,3 % 

середньобагаторічних) опадів, але «левова» частка їх була зливового 

характеру у ІІІ декаді місяця і спричинила другу хвилю вилягання посівів, у 

І-ІІ декадах липня – 39 мм (62,3 % багаторічних показників), відповідно. 

Рівень зволоження вегетаційного періоду пшениці ярої за показником ГТК 

характеризували вологими умовами (2,04). В умовах вегетації 2014 р. 

спостерігалось ураження рослин пшениці ярої основними збудниками 

хвороб.  

У 2015 р. сівбу пшениці ярої було проведено у другій декаді березня, а 

саме 18 березня, що на тиждень пізніше, ніж у 2014 році. Погодні умови, що 

склалися у березні, сприяли отриманню дружних сходів пшениці ярої. 

Температура повітря у другу та третю декаду складала відповідно 4,8 та 

5,7ºС, що на 4,5 та 2,3ºС вище від середньобагаторічних даних. Загалом, 

температурний режим квітня – травня був відносно теплим. У цей період 

температура повітря змінювалася в межах 9,3–15,7ºС, така температура 
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сприяла кущенню, виходу в трубку та колосінню рослин пшениці ярої. У 

період цвітіння та формування зерна у І–ІІ декаді червня температура 

становила 20,7 та 19,8ºС, що на 3,2 та 2,3ºС вище від багаторічних даних. 

Молочно-воскова стиглість зерна відмічалась у І декаді липня за температури 

22ºС.  

За вегетаційний період пшениці ярої випало 203 мм опадів, що на 

11 мм більше, порівняно з багаторічною кількістю за цей період. Достатня 

кількість вологи, яку спостерігали у ІІ – ІІІ декаду березня (19 та 28 мм, 

відповідно), сприяла вчасному проведенню сівби. У квітні опадів випало 

34 мм, що на 8 мм менше від середньобагаторічної норми. Травень відмічали 

достатньою вологозабезпеченістю – 55 мм при середніх багаторічних – 

44 мм. У червні випало 101 мм (131 %) дощів зливного характеру, що на 

24 мм більше від середньобагаторічних даних. У третій декаді червня випало 

38 мм, що спричинило значне вилягання посівів. Гідротермічний коефіцієнт 

(ГТК), відповідно до отриманих даних, становив – 1,20, що відповідає 

достатньому рівню зволоження.  

У 2015 р. спостерігали ураження рослин пшениці ярої основними 

збудниками хвороб. 

За даними Миронівської агрометеостанції, вегетаційний період 2016 р. 

супроводжувався відхиленням температури від середніх багаторічних 

показників і нерівномірним випаданням опадів. Сівбу пшениці ярої було 

розпочато 16 березня, а погодні умови сприяли отриманню дружних сходів 

рослин пшениці ярої. Температурний режим квітня – травня був досить 

теплим, температура повітря змінювалася в межах від 11,2 до 17,8°С, що 

сприяло нормальному росту та розвитку рослин пшениці ярої. У період 

цвітіння та наливу зерна (І та ІІ декади червня), температура повітря 

становила 16,1 та 19,8°С, що близько до середньобагаторічних даних. 

Молочно-воскову стиглість у першій декаді липня спостерігали за 

температури 20,3°С. За вегетаційний період 2016 р., за даними Миронівської 

агрометеостанції випало 331 мм опадів, що більше на 59 мм від 
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середньобагаторічних даних. Розподіл опадів за місяцями був нерівномірним 

протягом усього вегетаційного періоду. Достатня кількість опадів у ІІ та ІІІ 

декадах березня (12 та 26 мм, відповідно), дала можливість вчасно провести 

сівбу. Якщо у квітні відмічали дефіцит вологи (32 мм, що менше від 

середньобагаторічних на 13 мм), то у травні зафіксовано надмірну кількість 

опадів, понад 115 мм (особливо у ІІ декаді, спостерігали зливи – 66 мм). 

Також у червні відмічено дефіцит вологи у І декаді – 7 мм та її надлишок у ІІ 

– 64 мм. Слід зауважити, що зливи не призвели до вилягання посівів. Загалом 

за цей період випало понад 90 мм опадів. Досить посушливим був липень, у 

період достигання зерна, (І та ІІ декади) випало всього 6 мм. Гідротермічний 

коефіцієнт становив 1,33, що відповідає оптимальним умовам зволоження.  

Вегетаційний період 2017 р., супроводжувався підвищенням 

температури і зменшенням кількості опадів. Весна в рік проведення 

досліджень за часом настання була ранньою. Середньодобова температура за 

період сівба – сходи становила 9,8ºС, порівняно з середньобагаторічними 

показниками, які знаходились на рівні 5,3ºС. Опади (24,5 мм) сприяли появі 

дружних сходів. 

У період від сходів до виходу у трубку середньодобова температура 

становила 12,1ºС, що нижче від середніх багаторічних показників на 1,1ºС. 

Опадів за даний період випало 66,8 мм, порівняно з середньобагаторічними 

даними – 24,0 мм. За період від виходу рослин у трубку до колосіння 

температура повітря була 16,7ºС, це не перевищувало середньобагаторічні 

дані. За період колосіння – повна стиглість температура повітря була вищою 

порівняно із середньобагаторічними даними.  

Опадів випало менше від середньобагаторічних показників на 30,8 мм. 

Відсутність достатньої кількості опадів у період колосіння – повна стиглість 

зерна негативно впливало на формування продуктивності пшениці ярої. 

Гідротермічний коефіцієнт становив 0,96, що відповідає недостаньому рівню 

зволоження. У 2017 р. спостерігали слабке ураження рослин пшениці ярої 

збудником борошнистої роси, інші хвороби не набули поширення через 
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посуху. За роки досліджень спостерігали ураження рослин пшениці ярої 

основними збудниками хвороб, а тому у вихідних ланках селекційного 

процесу була можливість оцінити та вибракувати особливо нестійкі форми. 

Проведені нами та фітопатологами відділу захисту рослин 

спостереження за фітосанітарним станом посівів пшениці свідчать, що він 

залежав від умов конкретного року. Прояв борошнистої роси спостерігали 

майже щороку, проте ураження рослин пшениці змінювалось від 

незначного до сильного; середнє і вище за середнє ураження фіксували 

часто – 8 сезонів (73 %). Прояв бурої іржі відмічали майже в половині 

вегетаційних періодів, зокрема, у 2008 рр., 2010 р., 2012-2014 рр. ураження 

рослин досягало середнього і вищесереднього ступеня. Такі хвороби, як 

септоріоз листя та колоса у роки досліджень спостерігали майже щороку, 

особливо значне ураження рослин зафіксовано у 2007-2010, 2012, 2016 рр. 

Погодні умови цих років сприяли розвитку септоріозу листя. Ураження 

рослин різних сортів знаходилося у межах 5-60 %. Сорт-стандарт Елегія 

миронівська уражувався на рівні 20-25 %, а сприйнятливі сорти – 30-60 %. 

У 2011 та 2017 р. погодні умови були вкрай несприятливими для розвитку 

листкових хвороб.  

Такі умови з різним рівнем забезпечення температурою повітря та 

кількістю опадів сприяли комплексній оцінці селекційного матеріалу, що 

підвищувало ефективність добору за господарсько цінними ознаками.  

Підводячи підсумок аналізу погодних умов, можна відмітити, що 

середньорічна температура повітря і сума опадів у роки досліджень 

відрізнялися від середньобагаторічної. Так, за кількістю опадів протягом 

вегетаційного періоду пшениці ярої роки розподілялися на посушливі (2007, 

2013, 2017 р.) – 57-89 % опадів до середньобагаторічних 192 мм. 

Оптимальними за рівнем зволоження (194 і 203 мм) були 2010 і 2015 рр. У 

надто вологих 2011 та 2014 рр. кількість опадів протягом вегетаційного 

періоду пшениці ярої відмічена на рівні 418 та 330 мм, що вище багаторічних 

даних на 118 і 72 %, відповідно. Температурний режим у 2007-2017 рр. за 
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вегетаційний період пшениці ярої перевищував на 1,0-5,4 °С (багаторічний 

показник становив 12,8 °С за добу). Найсуттєвіше перевищення 

середньобагаторічних показників температури повітря спостерігали у 2012 р. 

(на 5,4 °С), 2013 р. ( на 3,1 °С) та 2011 р. (на 2,8 °С) Ідентичних років за 

гідротермічними показниками не спостерігали, що сприяло об‘єктивному 

оцінюванню селекційного матеріалу за ознаками, які досліджували.  

 

2.2 Матеріал та методика проведення досліджень 

 

У наших експериментальних дослідженнях упродовж 2007–2017 рр. за 

вихідний матеріал використовували 535 зразків світової колекції пшениці 

ярої: 346 м‘якої та 189 твердої різного еколого-географічного походження, 

отриманих з Національного центру генетичних ресурсів рослин (Інститут 

рослинництва ім. В.Я.Юр‘єва УААН, м. Харків), міжнародних селекційних 

центрів CIMMYT та ICARDA, що суттєво вплинуло на поповнення новою 

геноплазмою селекційних програм МІП. Ці форми досліджували за ознаками 

продуктивності, скоростиглості, низькорослості та стійкості до абіотичних і 

біотичних чинників довкілля у поєднанні з показниками якості зерна. 

Сортозразки інтенсивно залучали у селекційні програми лабораторії. 

Вивчали і залучали у селекційний процес сорти та селекційні лінії 

пшениці озимої (МІП, відділ селекції озимої пшениці), а також форми та лінії, 

які щороку відбирались у розсадниках селекції пшениці ярої відповідно до 

тематичних завдань. У наших дослідженнях до числа сортів селекції МІП 

врахували також створені спільно з іншими установами: Інститут 

рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН України – Колективна 3, Струна 

миронівська (пшениця яра); Інститут фізіології рослин і генетики НАН 

України – Крижинка, Миронівська ранньостигла, Ремеслівна, Подолянка, 

Смуглянка, Ласуня, Фаворитка, Богдана, Ясногірка, Калинова та Ювіляр 

миронівський (пшениця озима). 



 120 

Досліджували сорти і селекційні форми м‘якої та твердої пшениці, 

споріднені їм види, які були зібрані у 1986 р. в Азербайджані (Інститут 

генетики і селекції, м. Баку, та підпорядкована інституту Карабахська ДСС, 

поблизу м. Євлах, регіон Нагірного Карабаху) професором Володимиром 

Анатолійовичем Власенком. Ці зразки залучались у схрещування на предмет 

адаптивної здатності за основними господарсько-цінними ознаками в умовах 

Лісостепу України. 

Експериментальні дослідження проводили упродовж 2007-2017 рр. на 

полях селекційної сівозміни МІП. Попередник – соя. Агротехнічні заходи з 

підготовки ґрунту до посіву відповідали рекомендаціям щодо вирощування 

пшениці ярої. Посівний матеріал селекційних розсадників висівали сівалками 

СКС-6-10 та СН-10Ц. Строки сівби – ІІ–ІІІ декади березня. Під передпосівну 

культивацію вносили мінеральні добрива з розрахунку 0,1–0,2 т/га 

нітроамофоски. На VIII е.о. посіви пшениці підживлювали азотом у дозі 

30 кг/га діючої речовини.  

Перед сівбою насіння обробляли протруйниками Вітавакс 200 ФФ, 

34 % в.к.с. (3,0 л/т) або Кінто Дуо, к.с. (2,0–2,5 л/т). Норма висіву в 

розсадниках випробування 6 млн схожих насінин на 1 га, в початкових 

ланках – зріджена (1–4 млн схожих насінин на 1 га). Для знищення бур‘янів 

посіви обробляли гербіцидами Гранстар , 75% в.г. (20 г/га) та Пума супер, 

75% в.м.е. (1 л/га). Відбір вихідного матеріалу в усіх ланках селекційної 

схеми, облік урожаю ліній розсадників сортовипробування – пряме збирання 

комбайнами ―Хеге 125‖, проводили при досягненні воскової та повної 

стиглості зерна (ІІ декада липня). 

На першому етапі досліджували еколого-географічне різноманіття 

колекції пшениці з метою виділення джерел за основними господарсько-

цінними ознаками, створення ознакових колекцій селекційно цінних ознак та 

ефективного використання їх при виведенні нових сортів пшениці м‘якої ярої 

та твердої ярої. Упродовж 2007–2017 рр. робота виконувалась у МІП в 

рамках НТП «Генетичні ресурси рослин» за безпосередньою участю 
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дисертанта [371-373]. Матеріал висівали у трикратній повторності. Оцінки в 

польових умовах на стійкість рослин проти хвороб (борошнистої роси, бурої 

іржі, септоріозу) проводили за методикою Л. Бабаянца, А. Мештерхазі та ін. 

[374]. Фенологічні спостереження, оцінки та обліки виконані згідно з 

методичними рекомендаціями ВІР [375].  

Проводили гібридизацію за повною (7х7) діалельною схемою у 2015 р. 

Загалом будо створено 42 гібридні комбінації. Компоненти схрещувань – 

сучасні комерційні сорти пшениці м‘якої ярої вітчизняної селекції: Елегія 

миронівська, Струна миронівська (Миронівський інститут пшениці імені 

В. М. Ремесла НААНУ), Харківська 26, Героїня (Інститут рослинництва 

ім. В. Я. Юр‘єва НААНУ) Аранка (ПП»Тирас) та зарубіжної селекції: Ясна 

(Польща), Granny (Австрія).  

Запилення кастрованих рослин проводили твел-методом. Рослини 

батьківських сортів та F1 вирощували у польових умовах у триразовій 

повторності в різних екологічних зонах: МІП (Лісостеп) та Носівській СДС 

(Полісся) у 2016 р. Структурний аналіз за елементами продуктивності 

проводили у 30 рослин з кожного повторення. Дисперсійний аналіз 

проводили за методикою Б. О. Доспєхова [376], комбінаційну здатність і 

генетичні параметри (D – адитивні ефекти, H1 – ефекти позитивних алелей, 

H2 – ефекти негативних алелей, F – ефекти домінантних алелей, H1/D – 

середній ступінь домінування,  – ступінь домінування за локусами, 

 – рівень домінування у локусах, – 

співвідношення домінантних і рецесивних алелей, H2/4H1 – співвідношення 

позитивних і негативних ефектів генів, r[(Wr+Vr)I; xi] – коефіцієнт кореляції) 

розраховували за методиками М. А. Федіна, Д. Я. Сіліса, А. В. Сміряєва 

[377]. Для розрахунків використали програми Excel 2010 та Statistica 8.0. 

Проводили внутрішньовидові схрещування сортів, ліній, форм та 

ранніх поколінь гібридів, а також колекційних зразків з різними генетичними 
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компонентами вихідного матеріалу, в тому числі інтрогресивних форм, які є 

продуктом віддаленої гібридизації (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4  

Схема і середньорічні обсяги селекційної роботи з пшениці ярою, 

2007–2017 рр. 

1 
Щорічне вивчення за комплексом ознак 500-550 зразків пшениці в колекції та 

добір кращих батьківських форм для схрещувань. 

2 
Схрещування 200-300 комбінацій за різними схемами: прості, складні, потрійні, 

беккроси, озимі / ярі, м‘яка / тверда, інтрогресивні. 

3 
Оцінка F1 на стійкість проти фітозахворювань, вилягання та за деякими 

фізичними показниками якості зерна.  

4 

Вивчення популяцій F2 та F3 на ділянках площею 5- м
2
 залежно від кількості 

отриманого в F1 насіння і цінності комбінації. Норма висіву 3-5 млн схожих 

насінин на 1 га. Оцінка рослин за стійкість до хвороб і вилягання, окомірна – на 

продуктивність. Добір за цими показниками кращого колосся, лабораторна оцінка 

його за елементами продуктивності. 

5 

Педигрі-метод у роботі з гібридами F4-F5 (5 тис. зразків). Вивчення ліній F4-F5 у 

широкорядному посіві (довжина рядка 1,5 м, ширина міжрядь 30 см), добір 

кращих за фенотипом, стійкістю до хвороб, вилягання, за фізичними показниками 

якості зерна і седиментації. 

6 

Вивчення 205-400 ліній у контрольному розсаднику (ділянки площею 5 м
2
 без 

повторень). Сівба з нормою висіву 6 млн схожих насінин на 1 га. Оцінка і добір за 

сортотипом, стійкістю до фітозахворювань, стійкістю до вилягання, 

скоростиглістю, урожайністю та показниками якості зерна. Добір 25-30% кращих 

ліній. 

7 

Попереднє випробування (ПС) (80-120 ліній) у 3 повтореннях; конкурсне 

випробування (КС) (60-100 ліній), у 4 повтореннях, площею 10 м
2
. Оцінка і добір 

за сортотипом, стійкістю до хвороб на природному та штучному інфекційному 

фоні, стійкістю до вилягання, посухостійкістю, продуктивністю та повним 

технологічним аналізом якості зерна. Добір 10-15% кращих ліній. 

 

8 
Екологічне сортовипробування 5-7 перспективних ліній, селекційне розмноження 

та передача їх на ДСВ. 

 

В основі досліджень з віддаленої гібридизації є використання форм, які 

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

схрещування м‘якої пшениці з твердою, в тому числі форм з різним типом 

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

транслокацій, на чому базувалась значна частина практичної селекції за 

особистою участю дисертанта.  

Користувались загальноприйнятими методиками для селекційної 

роботи, біометричного та математико-статистичного аналізів результатів 
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досліджень. Фенологічні спостереження, оцінки та обліки виконували згідно 

з методиками [378-381].  

Лінії та сорти розсадників випробувань вивчали за методикою 

державного сортовипробування [382], характеристики основних 

морфофізіологічних та господарських ознак диференціювали за 

міжнародними класифікаторами [375, 383]. За стандарти використовували: 

для м‘якої пшениці – сорт Елегія миронівська, для твердої – Харківська 27, 

Спадщина. 

Оцінку стійкості проти хвороб проводили в природних умовах та в 

умовах штучної інокуляції збудниками хвороб у польових інфекційних 

розсадниках. Зараження рослин пшениці ярої спорами збудника бурої іржі 

проводили у фазі виходу рослин в трубку за методикою Е. Е. Гешеле [384]. 

Для створення штучного інфекційного фону використовували місцеву 

популяцію збудника та синтетичну, одержану з Інституту захисту рослин 

НААН України. Як накопичувач інфекції у дослідах використовували сорт 

сприйнятливий до даного збудника.  

За дослідження стійкості проти борошнистої роси створювали 

провокаційний фон збудника, використовуючи місцеву популяцію згідно із 

загальноприйнятою методикою [385]. Як накопичувач інфекції 

використовували сорт сприйнятливий до даного збудника.  

Для створення штучного інфекційного фону септоріозу листя 

проводили обприскування рослин пшениці ярої у фазі початок виходу в 

трубку суспензією спор, виділених з місцевої популяції збудника. При цьому 

використовували методику Г. В. Пижикової [386]. У схему дослідів 

включали сорт сприйнятливий до даного збудника як накопичувач інфекції. 

Штучний фон збудника церкоспорельозу створювали шляхом 

обприскування рослин пшениці ярої у фазі кущіння суспензією міцелію, для 

напрацювання якого використовували штами місцевої популяції збудника за 

загальноприйнятою методикою [387].  



 124 

Штучний інфекційний фон твердої сажки створювали за методом 

А. І. Борггарда-Анпілогова [388], який полягає в заспоренні посівного 

матеріалу за кілька днів до сівби. У схему дослідів включали сприйнятливий 

до даного збудника сорт Миронівчанка.  

Штучний інфекційний фон фузаріозу колоса створювали шляхом 

обприскування рослин пшениці ярої у фазі цвітіння суспензією спор, 

виділених з місцевої популяції збудника, згідно із загальноприйнятою 

методикою [389]. За стандарт сприйнятливості використовували уразливий 

сорт.  

Досліди з проведення оцінки сортів пшениці ярої на стійкість проти 

хвороб, при використанні штучної інокуляції, закладали за схемами, які 

використовуються в системі державного сортовипробування 

сільськогосподарських культур [390]. Стійкість рослин проти збудника 

борошнистої роси, септоріозу, фузаріозу, бурої іржі, церкоспорельозу, 

твердої сажки визначали за загальноприйнятими методиками [374]. 

Електрофоретичний аналіз запасних білків зерна досліджували спільно 

зі співробітниками відділу біотехнології, генетики і фізіології МІП за 

удосконаленою методикою Козуб Н. О. та ін. у поліакріламідному гелі [391]. 

Цитологічний аналіз проводили за стандартною методикою у відділі 

біотехнології, генетики і фізіології МІП [392]. Основні етапи такого аналізу: 

1. Зернівки, розміщені на фільтрувальному папері в чашках Петрі, 

заливали водою та поміщали в термостат для пророщування за температури 

близько 25 ºС; 

2. Після появи корінців довжиною 1,0-1,6 см чашки ставили в 

холодильник за температури близько 1 ºС на 12 годин для досягнення 

синхронізації клітинних поділів і накопичення метафаз; 

3. Вранці наступної доби насіння переносили в термостат на 30 хвилин. 

Прийнято вважати, що за цей час мітотичний індекс досягає максимуму; 

4. Від кожної зернівки, яка проросла, зрізали по два корінчика і 

поміщали їх в насичений водний розчин L-бромнафталіну на 5 годин за 
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кімнатної температури. Пробірки повинні бути відкритими. Обробка сприяє 

вкороченню хромосом і послабленню ниток ахромати нового веретена. 

Хромосоми розміщуються окремо і в одній площині; 

5. Розчин L-бромнафталіну замінювали оцтовою кислотою. Пробірки 

закривали пробками і поміщали вночі в холодильник за температури +2 - 

+4ºС. В холодильнику зафіксовані корінці можна зберігати кілька тижнів; 

6. Зафарбовували за Фельгеном. Корінці з льодяної оцтової кислоти 

поміщали у нормальний розчин соляної кислоти нагрітої до 60 ºС і за 

кімнатної температури протягом 12 хвилин проводили гідроліз ДНК на 

закриваючи пробірки. Після гідролізу видаляли соляну кислоту, вливали 

реактив Шиффа, закривали пробірки і залишали їх на 30-60 хвилин для 

фарбування; 

7. Зафарбований меристематичний кінчик корінця відрізали і поміщали 

на предметне скло у краплі 45 % оцтової кислоти і готували тимчасовий 

давлений препарат; 

8. Підрахунок хромосом проводили за збільшення 10 х 60 у декількох 

клітинах.  

Ступінь домінування кількісних ознак визначали за формулою 

G. M. Beil, R. E. Atkins [393]. Ступінь та частоту трансгресії кількісних ознак 

визначали за формулами Г. С. Воскресенської і В. І. Шпоти [394], 

А. П. Орлюка і В. В. Базалія [54].  

Для характеристики вологозабезпечення умов середовища пшениці 

озимої вираховували середньомісячний гідротермічний коефіцієнт (ГТК) за 

методикою Г. Т. Селянінова [370].  

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 [395, 

396]. 

Для визначення посухостійкості у дослідах застосовували методику, 

запропоновану Т. В. Олейниковою і Н. Н. Кожушко та ін. [106, 397, 398]. 
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Посухостійкість визначали за відсотком витоку електролітів та проростання 

насіння у розчині сахарози за осмотичного тиску 10 і 14 атм. у відділі 

біотехнології, генетики і фізіології МІП.  

Додатково посухостійкість визначали способом, що був розроблений у 

Науково-дослідному інституті сільського господарства Південного Сходу 

Росії, який дозволяє ранжувати генотипи ярої пшениці за посухостійкістю в 

будь-який окремо взятий посушливий рік, а за потенційною продуктивністю 

– в оптимальні роки. Ранжування проводили для набору ліній конкурсного 

випробування. На основі визначення сухої маси колосся ліній конкурсного 

випробування у період цвітіння та повної стиглості (по 50 колосів кожного 

генотипу) провели розрахунки показників стартової маси колоса; маси 

колоса у фазу повної стиглості; коефіцієнта реалізації колоса (КРК) – 

відношення сухої маси колоса у фазу повної стиглості зерна до сухої маси 

колоса у фазу цвітіння, маси зерна колоса; частки зерна в колосі, як одного з 

побічних показників реалізації потенційної продуктивності колоса та 

коефіцієнта зернової реалізації, який визначається як співвідношення маси 

зерна колоса до стартової маси колоса [399]. 

Проводили обчислення таких статистичних характеристик: середні 

арифметичні ( x ); мінімальні значення (хmin); максимальні значення (хmax); 

розмах варіювання (R = хmax - хmin); коефіцієнти варіації (V) [376]. 

Розраховували показники стабільності (bi – коефіцієнт регресії) і 

пластичності (Si
2
 – середнє квадратичне відхилення фактичних показників 

від теоретично очікуваних ліній регресії) [400]; показники гомеостатичності 

за формулою Hom = x
2
/δ [401], де δ ідентично s. Визначення селекційної 

цінності за формулою Sc = x · хlim/хopt [401] проводили в дещо 

модифікованому вигляді, прийнявши хlim як найнижче значення ознаки в 

роки досліджень (хmin), а хopt – найвище (хmax). Для характеристики кількісних 

показників застосували метод непараметричної статистики за 

Дж. У. Снедекором [402] для ранжування, означивши ранг як Z.  
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Математичну обробку і системний аналіз проводили за методиками 

варіаційної статистики за Б. О. Доспєховим [376], П. Ф. Рокицьким [400-402], 

У. Снедекором [403], користуючись програмами „Statistica‖, „Exel‖, 

„Statgraphix‖ [404, 405] на комп`ютері при забезпеченні Windows-98 та 

наступних версій. Висновки про достовірність отриманих даних проводили 

на підставі вибіркової сукупності за допомогою кореляційного, регресійного, 

дисперсійного та кластерного аналізів. Достовірність різниці між дослідними 

даними і контролем оцінювали за критеріями Стьюдента і Фішера 406].  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Метеорологічні умови років досліджень значно відрізнялись за 

температурним режимом та режимом вологозабезпеченості як взагалі за 

вегетаційний період пшениці ярої, так і за окремими фазами розвитку 

рослин. Це розкриває особливості умов зони правобережної частини 

Лісостепу України, що дає можливість отримати достовірні дані щодо 

відповідності умов вимогам культури, рівня їх комфортності для реалізації 

потенційних можливостей пшениці ярої, достовірної оцінки селекційного 

матеріалу за ознаками та властивостями. 

2. Матеріалом для досліджень слугували зразки світової колекції 

пшениці м‘якої та твердої ярої різного еколого-географічного походження, 

що дозволило виділити джерела господарсько-цінних ознак, а також 

селекційні лінії і сорти пшениці ярої та сорти пшениці озимої.  

3. Використано загальноприйняті селекційні та генетичні методи 

аналізу експериментального матеріалу, сучасні методи статистичної обробки, 

що дозволило проаналізувати новостворений селекційний матеріал і на його 

основі створити перспективні лінії та адаптивні сорти, які подано на ДСВ та 

занесено до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.  
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РОЗДІЛ 3 

ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ОЗНАКИ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ 

ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ТА ТВЕРДОЇ ЯРОЇ  

 

3.1 Характеристика колекційних зразків пшениці ярої різного еколого-

географічного походження 

 

Світовий генофонд колекційних зразків пшениці ярої є основою для 

створення селекційних форм, ліній, сортів та гібридів [407]. Підвищені 

вимоги до нових сортів, у плані стійкості до стресових чинників довкілля, 

визначають усе більш адаптивний і екологічний напрям селекції та 

потребують комплексного вивчення вихідного матеріалу, головним 

джерелом якого являються колекційні зразки різного еколого-географічного 

походження [275].  

Матеріалом для досліджень слугували 535 колекційних зразків 

пшениці: 346 м‘якої ярої та 189 твердої ярої різного еколого-географічного 

походження: 111 (20,7 %) зразків вітчизняної та 424 (79,3 %) – закордонної 

селекції. Різноманітність зразків пшениці м‘якої ярої представлена 22 

країнами світу і шістьма різновидностями (43 % різновиду var. lutescens, 

39 % – var. erythrospermum, 8 % – var. graecum, 5 % – var. milturum, 4 % – var. 

аlbidum, 1 % – var. suberytrospermum). Найбільший відсоток зразків з Росії – 

118 (34,1 %), України – 82 (23,7 %), Канади – 33 (9,5 %), Мексики – 26 

(7,5 %), Німеччини – 19 (5,5 %), Казахстану – 13 (3,8 %), Швеції – 10 (2,9 %), 

Чехії – 6 (1,7 %) та інші – 39 (11,3 %) (рис. 3.1). 

Колекційні зразки пшениці твердої ярої походженням з 9 країн і 

охоплюють 8 різновидностей (32 % різновиду var. hordeiforme, 30 % – var. 

leucurum, 19 % – var. leucomelan, 10 % – var. melanopus, 4 % – var. 

muticohordeiforme, 3 % – var. еrythromelan, 1 % – var. candicans, 1 % – var. 

сaerulescens). Основна їх частина походить із Мексики – 96 (50,8 %), України 

– 29 (15,3 %), Росії – 19 (10,1 %), Казахстану – 13 (6,9 %) та інші – 32 (16,9%). 
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Рис. 3.1 Розподіл колекційних зразків пшениці ярої за країнами 

походження, 2007–2017 рр. 

Дослідження світової колекції пшениці ярої (рис. 3.2) були спрямовані 

на виділення джерел за комплексом господарсько-цінних ознак, які за 

рахунок збільшення генотипової мінливості сприяють створенню 

високоврожайних добре адаптованих генотипів до різних природних зон.  

 

Рис. 3.2 Загальний вигляд колекційного розсадника пшениці ярої,  

2016 р.  
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Для цього щороку в польових умовах МІП вивчали зразки пшениці 

м‘якої та твердої ярої з базової колекції інституту та нові надходження 

зразків з Національного центру генетичних ресурсів рослин України та інших 

науково-дослідних установ ближнього і далекого зарубіжжя, міжнародних 

селекцентрів CIMMYT та ICARDA. 

 

3.2 Тривалість вегетаційного періоду колекційних зразків пшениці 

м‘якої ярої 

 

Тривалість вегетаційного періоду – це генетично складна, полімерна 

ознака, яка визначається взаємодією генетичних особливостей сорту і умов 

зовнішнього середовища, і один із основних параметрів селекції, який 

характеризує сорт або зразок за ступенем дозрівання. Ознака «тривалість 

періоду сходи-колосіння» стабільна за своєю інформативністю і 

класифікацією і має велике значення у відношенні пристосованості сорту у 

конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. Питання скоростиглості рослин 

завжди залишалось актуальним, особливо в умовах Лісостепу України, коли 

під час дозрівання пшениці опадів буває вкрай недостатньо, тому у кращому 

положенні знаходяться ранньостиглі форми. Але занадто ранньостиглі, які 

мають скорочений період вегетації, також неперспективні, тому що не 

досягають урожайності середньостиглих. У посушливих умовах перевага 

частіше надається середньостиглим формам, у яких зерно формується краще 

і має високі технологічні властивості, зернівка крупна і добре виповнена 

[408]. 

За даними фенологічних спостережень 2007–2016 рр. колекційні зразки 

пшениці м‘якої ярої, залежно від біологічних особливостей, були розподілені 

за тривалістю періоду сходи – колосіння на три групи: ранньостиглі, 

середньостиглі та пізньостиглі. Виявили, що 230 або 66,5 %, від загальної 

кількості, зразків пшениці м‘якої ярої, які вивчали, належали до 

середньостиглої групи з тривалістю сходи – колосіння 52–56 діб (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3 Розподіл колекційних зразків пшениці м’якої ярої за тривалістю 

періоду сходи – колосіння, шт., 2007–2016 рр. 

 

Пізньостиглі форми, з тривалістю даного періоду 57–62 доби, 

зустрічались із частотою 11,0 % (38 шт.), до ранньостиглої групи < 51 доби 

належало 22,5 % (78 шт.) колекційних зразків  

Переважну більшість вихідного матеріалу становлять зразки з порівняно 

коротким періодом вегетації, що можна відмітити як позитивний ефект при 

пошуку джерел скоростиглості в процесі селекційної роботи. 

Відомо, що тривалість вегетаційного періоду є однією з найбільш 

важливих ознак, від яких залежить урожайність. За роки досліджень 

урожайність ранньостиглих колекційних зразків варіювала від 312 до 

478 г/м², середньостиглі форми сформували середню зернову продуктивність 

на рівні 376 г/м², а пізньостиглі зразки пшениці м‘якої ярої відзначались 

найнижчим рівнем середньої урожайності – 317 г/м² (табл. 3.1). Коефіцієнт 

варіації різних груп стиглості коливався в межах від 15,7  % до 18,2 %, що 

характеризує тривалість періоду сходи – колосіння як мінливу ознаку, що 

залежить від умов року вирощування. 
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За результатами досліджень виділено 32 ранньостиглих колекційних 

зразки пшениці м‘якої ярої з рівнем урожайності вище від сорту-стандарту 

Елегія миронівська (339 г/м²), що можуть бути використані в селекційному 

процесі, як джерела скоростиглості: Прогресивна, Гординя (UKR), 

Боевчанка, Воронежская 16, Тулун 15, Тарская, Ария (RUS), Zebra (POL), 

Aletch (DEU), Azametly 95 (AZE), Kenya Nyangumi (KEN), Norwell, Adrew, 

TMP Meena, Glenavon, AC Corinne, Alikat, СDС Bounty (CAN), Bonpain (FRA) 

та ін., решта зразків мали нижчий рівень урожайності, порівняно зі 

стандартом. 

Таблиця 3.1 

Урожайність колекційних зразків пшениці м’якої ярої  

різних груп стиглості, г/м2, 2007-2016 рр. 

Параметри урожайності 

V****, % 
x  min* max** R*** 

Ранньостиглі 

328 312 478 166 15,7 

Середньостиглі 

376 323 499 176 17,8 

Пізньостиглі 

317 289 414 125 18,2 

Примітка. x  – середнє, min* – мінімальне значення, max** – максимальне 

значення, R*** – розмах варіювання (max- min), V**** – коефіцієнт варіації. 

Серед пізньостиглих форм слід відмітити: Сибирская 89, Эстер, 

Юлия, Обская 14, Алтайский простор, Лада, Туба (RUS), Казахстанская 16 

(KAZ), Cytra (POL), Adams (CAN) та ін., що сформували високий рівень 

урожайності. Однак, у наших дослідженнях перевагу надавали зразкам 

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 і сформували найвищу врожайність з одиниці площі, 

порівняно з ранньостиглими та пізньостиглими групами зразків.  
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3.3 Стійкість проти збудників листкових хвороб пшениці ярої 

 

На думку С. П. Лифенка [409] і М. М. Марютіна [410], хвороби рослин 

є одним із основних факторів, які дестабілізують виробництво 

сільськогосподарської продукції. Підвищити стійкість пшениці проти 

збудників основних хвороб можливо шляхом використання генофонду 

стійких форм. Селекціонера цікавлять стійкі зразки, виявлені серед 

різноманіття світової колекції генетичних ресурсів пшениці, що дають 

можливість використати досягнення селекції у створенні комплексно стійких 

сортів [197, 199, 244, 411]. 

За результатами багаторічних досліджень у колекційному розсаднику 

виділено 64 (18,5 %) зразки пшениці м‘якої ярої (Карабалыкская 8, 

Карабалыкская 4, Карабалыкская 3 (KAZ), Аншлаг, МІГ, Вишиванка (UKR), 

Алтайский простор, Варяг, Тарская 6, Тарская 7, Свеча, Омская 33, Омская 

34 (RUS), TW 21311 (GBR), Quattro, Aletch (DEU), Okli (CAN), Grеnny (AUT) 

та ін.) різного еколого-географічного походження, які виявили як 

високостійкі (8 балів) проти ураження збудником Erysiphe graminis DC. f. sp. 

tritici. Серед зразків пшениці твердої ярої таких виділили 59 (31,2 %) – 

Нащадок, Кучумівка, Чадо, Дарина, Жадана, Жізель, Ізольда, Спадщина, 

Накат (UKR), Омская степная, Ник, Саратовская золотистая, Новодонская, 

Безенчукская 182 (RUS), AC Multidur, Olga (FRA), Plenty, AC Melita (CAN), 

Yazi 9, Yazi 13, Korifla (MEX), Асангали, Бошак, Кустанайская 30, Даманская 

90, Алтын-дала, Нурлы (KAZ) та ін.  

Серед досліджуваної колекції виявлено стійкими (7 балів) проти 

борошнистої роси 111 (32,1 %) зразків пшениці м‘якої ярої та 74 (39,2 %) 

твердої ярої. Помірну стійкість (5-6 балів) проявили 171 (49,4 %) зразок 

м‘якої ярої та 51 (27,0 %) твердої ярої (рис. 3.4). 

Стійкість колекційних зразків пшениці ярої  проти ураження 

збудником Puccinia recondita f. sp. tritici Rob. у роки досліджень була різною 

– від 5 до 8 балів (рис. 3.5). 
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Рис. 3.4 Розподіл колекційних зразків пшениці ярої за стійкістю проти 

борошнистої роси, 2007–2016 рр. 

 

Високу стійкість (8 балів) проти бурої іржі проявили 34 (9,8 %) зразки 

пшениці м‘якої ярої (Вишиванка, МІГ, Аншлаг, Тайна, Харківська 28, 

Харківська 34 (UKR), Геракл, Лавруша, Варяг, Тулайковская 100, Кинельская 

2010, Кинельская нива, Омская 41, ЮВ-3, Л 500, Дебют (RUS), Cornette, 

NSJP 429 A (FRA), Okli, AC Corinne, 883 (CAN), Wampum (USA), Kenya 

Nyangumi (KEN), Carrizo (MEX), Cytra, Helia, Koksa (POL), Aletch (DEU), TW 

21311 (GBR) та ін.) та 41 (21,7 %) твердої ярої (Букурія, Жадана, Дарина, 

Нащадок, Херсонська 66, Харківська 41, Гордеіформе 1741, Гордеіформе 

1734 (UKR), Омская степная, Новодонская, Безенчукская степная, 

Безенчукская 182, Безенчукский янтар (RUS), Бошак, Асангали, Даманская 

90 (KAZ), Neodur, Rodur (FRA), Plenty, AC Melita (CAN), 160 SHIP 1, 116 

PAGILA 9, 118 PATAMARILA 6, 138 PODICEPS 9, 150 RUSTICOLA, 156 

SCRIP 1 (MEX) та ін.).  

Стійкість (7 балів) до захворювання проявили 98 зразків (28,3 %) 

пшениці м‘якої ярої та 58 (16,7 %) твердої ярої. Помірну стійкість (5-6 балів) 

проявили 214 (61,8 %) зразків м‘якої ярої та 90 (47,1 %) – твердої. 

За роки досліджень не виявлено високостійких зразків пшениці м‘якої 

ярої проти Septoria tritici Rob. 
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Рис. 3.5 Розподіл колекційних зразків пшениці ярої за стійкістю проти 

бурої іржі, 2007–2016 рр. 

Стійкість (7 балів) проти патогена зберігали 12,1 % зразків (рис. 3.6), а 

саме: Аранка, Струна миронівська, Катюша, Подарунок, МІГ (UKR), Calispo 

(BEL), Тулайковская 10, Тулайковская 100, Л 500, Омская 33, Арюна, 

Алешина, Тарская 7, Кинельская Нива (RUS), Zebra (POL), Альба (KAZ), 

Venera (SRB), Etos, Quattro, Troll, Fvisal (DEU), Okli, Adams, 883, Alikat 

(CAN), Grаnny (AUT), Суматра (CZE), Erwin (FRA), Manu (FIN) та інші. 

Високу стійкість (8 балів) до даного захворювання проявили 37 

(19,6 %) зразків пшениці твердої ярої – Кучумівка, Славута, Жізель, Накат, 

Харківська 41, Луганська 7, Нащадок (UKR), Ник, Изумруд, Кардиканс 12, 

Омская степная, Омский изумруд (RUS), Бошак, Кустанайская 30 (KAZ), AC 

Multidur, Neodur, Olga (FRA), 116 PAGILA 9, 160 SHIP 1, 121 YAVAROS 79, 47 

BUSHEN 4, 28 THIDYN-21 AVILLO 1, 111 MUSK 7, 94 DONPRDRO 87 (MEX) 

та інші.  

Стійкість проти септоріозу листя проявили 94 (49,7 %) зразки пшениці 

твердої ярої, помірно стійкими (5-6 балів) – 87,9 % зразків м‘якої ярої та 

30,7 % твердої ярої.  

Найціннішим є матеріал з груповою стійкістю до збудників хвороб. 
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Рис. 3.6. Розподіл колекційних зразків пшениці ярої за стійкістю проти  

септоріозу листя, 2007–2016 рр. 

 

Виділено джерела з груповою стійкістю, зокрема до борошнистої роси 

та бурої іржі 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) (табл. 3.2). 

Стійкими проти септоріозу листя та бурої іржі пшениці м‘якої ярої 

були – МІГ (UKR), Тулайковская 100, Л 500, Кинельская нива (RUS), Okli, 

883 (CAN) та твердої ярої – Нащадок (UKR), Омская степная, Омская 33, 

Тарская 6 (RUS), Бошак (KAZ), Neodur, Rodur (FRA); до борошнистої роси та 

септоріозу листя 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). 

Таким чином, пошук ефективних джерел стійкості повинен 

ґрунтуватися на дослідженні великої кількості вихідного матеріалу, що 

характеризується груповою стійкістю проти листкових грибних хвороб.  
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Таблиця 3.2  

Індекс стійкості колекційних зразків пшениці ярої проти основних 

листкових грибних хвороб, 2007–2016 рр. 

Назва зразка, 

сорт 

Країна 

походження 

Індекс стійкості, I Індекс 

комплексної 

стійкості, Ii 
борошниста 

роса 

бура 

іржа 

септоріоз 

листя 

Пшениця м‘яка яра  

Елегія миронівська 

(стандарт) 
UKR 0,96 1,02 0,90 0,98 

Аншлаг  UKR 1,0 1,13 0,92 1,02 

МІГ UKR 1,13 1,13 0,92 1,06 

Оkli CAN 1,11 1,13 0,95 1,06 

Вишиванка UKR 0,99 1,13 0,95 1,02 

Тулайковская 100 RUS 0,96 1,08 0,90 0,98 

Омская 33 RUS 0,95 1,23 0,90 1,03 

Тарская 6 RUS 0,99 1,23 0,90 1,04 

Grаnny AUT 0,99 1,13 0,90 1,0 

Л 500 RUS 0,95 1,13 0,90 0,99 

Quattro DEU 0,90 1,13 0,90 0,97 

x * - 0,90 0,91 0,80 0,87 

    min** - 0,52 0,49 0,45 0,49 

       max*** - 1,13 1,23 0,95 1,10 

    R**** - 0,61 0,74 0,50 0,62 

Пшениця тверда яра 

Спадщина (стандарт) UKR 0,90 1,13 0,95 0,99 

Жадана UKR 0,99 1,13 0,95 1,02 

Нащадок UKR 0,95 1,08 0,95 0,99 

Омская степная RUS 0,99 1,13 0,90 1,0 

Новодонская RUS 0,95 1,13 0,95 1,01 

Бошак KAZ 1,13 1,08 0,90 1,04 

AC Melita CAN 0,99 1,13 0,90 1,0 

Дарина UKR 0,99 1,13 0,95 1,02 

Асангали KAZ 1,13 1,08 0,95 1,05 

x * - 0,90 0,95 0,85 0,90 

    min** - 0,62 0,53 0,65 0,60 

       max*** - 1,13 1,33 0,95 1,07 

    R**** - 0,51 0,60 0,30 0,47 

Примітка: x * – середнє, min** – мінімальне значення, max***– 

максимальне значення, R**** – розмах варіювання (max-min). 

 

У селекції на стійкість рослин проти хвороб теоретичною основою є 

визначення кореляційних залежностей. Величина коефіцієнтів кореляції та їх 

спрямованість повною мірою залежать від вихідного матеріалу, що 
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вивчається [412]. Встановлено кореляції між урожайністю і стійкістю проти 

листкових грибних хвороб пшениці ярої, що є важливою передумовою для 

оптимізації стратегії селекції та прогнозування ефективності добору за 

комплексом ознак. Позитивну залежність виявлено між урожайністю та 

стійкістю проти борошнистої роси (r = 0,49+0,08), бурої іржі (r = 0,37+0,09) і 

септоріозу листя (r = 0,54+0,07). Інтенсивність ураження мала істотний вплив 

на рівень продуктивності рослин, тобто підвищення рівня ураженості 

хворобами спричиняє зменшення урожайності пшениці ярої. 

За результатами багаторічних досліджень сформована і зареєстрована в 

Національному центрі генетичних ресурсів рослин України ознакова 

колекція пшениці м‘якої ярої (Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду 

рослин в Україні № 212) (додаток А1) та твердої ярої (Свідоцтво про 

реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 213) (додаток А2) за 

стійкістю до листкових грибних хвороб (Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici, 

Puccinia recondita f. sp. tritici Rob., Septoria tritici Rob.). До ознакових 

колекцій були залучені зразки та зразки-еталони, які протягом трьох років 

стабільно відповідали одному рівню прояву ураженості грибними 

захворюваннями. За походженням у першу чергу залучали зразки вітчизняної 

селекції, оскільки вони більш адаптовані до місцевих умов, а у випадку 

відсутності таких – іноземні зразки. До ознакової колекції генофонду 

пшениці м‘якої ярої відібрано 108 зразків, які походять з 20 країн світу. 

Більшість зразків з Росії – 37, України – 16, Канади – 11, Німеччини – вісім, 

Казахстану – 6, Франції – 5, Польщі, Чехії по чотири зразки, Швеції – 3, 

Сербії – 2, Білорусії, Мексики, Фінляндії, Індії, Кенії, США, Бельгії, Австрії, 

Сирії по одному зразку. Колекція представлена шістьма різновидностями 

(var. lutescens, var. erythrospermum, var. graecum, var. milturum, var. аlbidum, 

var. suberytrospermum). Ознакова колекція генофонду пшениці твердої ярої 

налічує 54 зразки походженням з восьми країн. Основна частина зразків з 

України – 21, Росії – 16, інші з Казахстану – 6, Франції – 4, Мексики – 3, 

Канади – 2, Австрії та Марокко по одному. Серед зразків колекції 49 сортів 
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та п‘ять ліній, що включають вісім різновидностей (var. hordeiforme, var. 

leucurum, var. leucomelan, var. melanopus, var. muticohordeiforme, var. 

еrythromelan, var. candicans, var. сaerulescens). 

Ознакові колекції генофонду Triticum aestivum L. і Triticum durum Desf. 

становлять цінність для генетичного поліпшення пшениці ярої, як джерела 

стійкості проти збудників грибних хвороб в умовах Лісостепу України. 

 

3.4 Стійкість до вилягання колекційних зразків пшениці твердої ярої 

 

Вилягання посівів зернових культур, у тому числі пшениці твердої ярої –

явище, що спостерігається досить часто. Негативні наслідки від вилягання 

значні й різноманітні: ураження полеглих рослин збудниками хвороб, 

заростання посівів бур‘янами, значне ускладнення умов механізованого 

збирання врожаю, неодночасне дозрівання зерна, зниження врожаю та його 

якості. Тому виділення вихідного матеріалу різного еколого-географічного 

походження, який поєднує в собі низькорослість з іншими селекційно-

цінними ознаками, є актуальною проблемою у селекції даної культури [52, 9]. 

За результатами багаторічних досліджень висота рослин колекційних 

зразків пшениці твердої ярої варіювала від 47 до 115 см. За висотою зразки 

розподілені на групи: середньорослі, низькорослі та карлики (рис. 3.7). 

Аналіз отриманих даних свідчить, що 42 (22,2 %) колекційних зразки з 

Мексики, Франції, України, Австрії, США виявились карликами з висотою 

рослин у межах 47-60 см, 44 (23,3 %) низькорослих зразків (60-85 см) 

виявлено серед зразків, що походять з Канади, Марокко, Мексики, України, 

Казахстану, 103 (54,5 %) середньорослих форм (заввишки від 85 до 105 см) – 

серед зразків із України, Росії, Казахстану, Мексики, Франції. 

Гідротермічні режими в роки вивчення впливали на висоту рослин та їх 

стійкість до вилягання. Вилягання посівів у колекційному розсаднику не 

спостерігали лише у 2007 р., оскільки під дією надмірної посухи переважна 

більшість рослин виявились низькорослими. 
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Рис. 3.7 Розподіл колекційних зразків пшениці твердої ярої за висотою 

рослин та стійкістю до вилягання, 2007–2016 рр. 

 

За вегетаційний період 2014 р. випало 424 мм опадів, що на 174 мм 

більше багаторічної кількості (див. розділ 2), що спричинило збільшення 

висоти рослин та першу хвилю вилягання. У період колосіння-повна 

стиглість випало 68 мм (88,3 % до середньобагаторічних) опадів, але значна 

частка їх була зливового характеру і спричинила другу хвилю вилягання 

посівів. У роки (2008-2013 та 2015-2016) з більш сприятливими для росту і 

розвитку умовами формувалися рослини з різним рівнем стійкості до 

вилягання та висотою.  

Висоту середньорослих зразків пшениці твердої ярої відмічали в межах 

від 87,8 см у колекційного зразка Айдарлинка (UKR) до 99,3 см – Леукурум 

10-07 (UKR). Високостійкими до вилягання (бал 7-8) виявили 32 зразки 

(31,1 %). За висотою рослин розмах варіювання спостерігали від 5 см у 

зразка Кустанайская 30 (KAZ) до 10 см – Леукурум 10-07 (UKR). Коефіцієнт 

варіації висоти рослин у середньорослих зразків варіював від незначного 

(9,7%) до значного (23,6%), що характеризує висоту рослин, як мінливу 

ознаку. Висота низькорослих зразків варіювала у межах від 73,1 см у 
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колекційного зразка Изумруд (RUS) до 84,8 см – Золотка (UKR). З високою 

стійкістю до вилягання (бал 7-8) виділено 16 (33,4 %) зразків. Коефіцієнт 

варіації низькорослих зразків мав значний рівень мінливості (16,5 %). За 

період досліджень у карликів відмічали високий бал стійкості до вилягання 

(бал 7-8). Коефіцієнт варіації висоти рослин у цих зразків виявили 

незначним, він не перевищував 10 %. 

Результати проведених досліджень свідчать, що поряд зі зниженням 

висоти рослин у пшениці твердої ярої зменшується врожайність, але при 

цьому зростає стійкість до вилягання. Тому, при селекції за стійкістю до 

вилягання цінними є ті зразки, що мають генетично обумовлену 

короткостебловість, стійкість до вилягання та інші позитивні ознаки. 

У колекційному розсаднику виділено стійкі до вилягання 

середньорослі, низькорослі та карликові джерела пшениці твердої ярої з 

України, Казахстану, Росії, Франції, Австрії, Марокко та Мексики, що 

поєднують цю ознаку з високим рівнем продуктивності та рекомендовані як 

вихідний матеріал у селекції на стійкість до вилягання (табл. 3.3).  

Для ефективності селекційного процесу велике значення має 

визначення кореляційних зв‘язків між стійкістю до вилягання та іншими 

ознаками, що визначають стійкість рослин, у зразків пшениці твердої ярої 

(табл. 3.4).  

Результати аналізу кореляційних зв‘язків стійкості до вилягання 

середньорослих колекційних зразків пшениці твердої ярої з урожайністю та 

показником відношення висоти до діаметру другого міжвузля свідчать, що 

між стійкістю та врожайністю існує помірний (r = 0,32±0,09) та слабкий 

зв'язок (r = 0,24±0,08), а між стійкістю та довжиною другого верхнього 

міжвузля – середній зв'язок (r = 0,61±0,10).  

Між стійкістю до вилягання та довжиною першого верхнього міжвузля 

спостерігався негативний кореляційний зв'язок (r = - 0,16±0,08).  

Помірний кореляційний зв'язок (r = 0,39±0,09) відмічений між 

урожайністю та довжиною другого верхнього міжвузля. 
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Таблиця 3.3  

Колекційні зразки пшениці твердої ярої як джерела стійкості до 

вилягання, 2007-2016 рр. 

Група за висотою 

рослин 

Джерело ознаки 

Середньорослі, 

86-105 см 

Чадо, Золотко, Леукурум 10-07, Славута, Накат, 

Леукурум 10-28, Айдарлинка, Янтарь Луганщини (UKR), 

Безенчукская 182, Изумруд, Алтайский янтарь, 

Саратовская золотистая (RUS), 111 MUSK 7 (MEX), 

Алтын-дала, Бошак, Кустанайская 30, Кустанайская 10, 

Нурлы (KAZ) 

Низькорослі, 

60-85 см 

Нащадок, Луганська 7, Харківська 19 (UKR), Омская 

степная, Алтайский простор, Безенчукская степная, 

Линия 2531 (RUS), Алтын-шигыс, Асангали (KAZ), 

Твердая 187 (MAR) 

Карлики, 

до 60 см  

28 THIDSN-2-5-8, Adamar 7, 27 THIDYN-89 CALLENO,                           

116 PAGILA 9, 53 BISHOFTUI, LABUD SRN 2, 1 CANELO 

9, 196 STOT 1, 211 TIANE 5, MAGH 72 FUFO, GRYAND 1, 

138 PODICEPS 9 (MEX), Neodur, Olga, Multidur (FRA), 

Belladur (AUT) 

 

Оцінюючи у низькорослих колекційних зразків кореляційні зв'язки 

стійкості до вилягання з довжиною першого верхнього міжвузля (r = 

0,77±0,11), з довжиною другого верхнього міжвузля (r = 0,74±0,11), з 

відношенням висоти до діаметра другого міжвузля (r = 0,81±0,11), слід 

зазначити, що між ними існує сильний зв'язок. Зв'язок середньої сили 

встановлено між довжиною першого верхнього міжвузля та довжиною 

другого верхнього міжвузля (r = 0,69±0,10), відношенням висоти до діаметра 

2-го міжвузля (r = 0,64±0,10), між довжиною другого верхнього міжвузля та 

відношенням висоти до діаметра другого міжвузля (r = 0,61±0,10). Помірний 

кореляційний зв'язок (r = 0,31±0,09, 0,33±0,09, відповідно) виявлено між 

урожайністю та довжиною першого верхнього міжвузля і відношенням 

висоти до діаметра другого міжвузля. У карликових зразків пшениці твердої 

ярої показник кореляційної залежності між стійкістю до вилягання та 

довжиною першого верхнього міжвузля та відношенням висоти до діаметра 

другого міжвузля виявився середнім (r = 0,61±0,10, 0,54±0,10, відповідно).  
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Таблиця 3.4  

Коефіцієнти кореляції (r) стійкості до вилягання колекційних зразків 

пшениці твердої ярої, 2007–2016 рр. 

Номер 

ознаки 
Ознака 

Ознака 

2 3 4 5 

Середньорослі 

1 Стійкість до вилягання 0,32±0,09 -0,16±0,08 0,61±0,10 0,24±0,08 

2 Урожайність зерна х 0,24±0,08 0,39±0,09 0,21±0,08 

3 Довжина 1-го верхнього 

міжвузля 
- х -0,37±0,09 0,20±0,08 

4 Довжина 2-го верхнього 

міжвузля 
- - х 0,18±0,08 

5 Відношення висоти до 

діаметра 2-го міжвузля 
- - - х 

Низькорослі 

1 Стійкість до вилягання 0,29±0,08 0,77±0,11 0,74±0,11 0,81±0,11 

2 Урожайність зерна х 0,31±0,09 -0,21±0,08 0,33±0,09 

3 Довжина 1-го верхнього 

міжвузля 
- х 0,69±0,10 0,64±0,10 

4 Довжина 2-го верхнього 

міжвузля 
- - х 0,61±0,10 

5 Відношення висоти до 

діаметра 2-го міжвузля 
- - - х 

Карлики 

1 Стійкість до вилягання -0,10±0,07 0,61±0,10 0,27±0,08 0,54±0,10 

2 Урожайність зерна х 0,23±0,08 -0,10±0,08 0,39±0,09 

3 Довжина 1-го верхнього 

міжвузля 
- х 0,71±0,11 -0,09±0,08 

4 Довжина 2-го верхнього 

міжвузля 
- - х -0,37±0,09 

5 Відношення висоти до 

діаметра 2-го міжвузля 
- - - х 

Примітка: x * – середнє по 150 зразках, дослідження 110 зразків за 

період 2012–2014 рр. проведені спільно з Федоренко М. В. 

Встановлено, що стійкість до вилягання у середньорослих зразків 

пшениці твердої ярої корелює з довжиною другого верхнього міжвузля, у 

низькорослих – з відношенням висоти до діаметра другого міжвузля, 

довжиною першого та другого верхнього міжвузлів, у карликів – з довжиною 

першого верхнього міжвузля та відношенням висоти до діаметра другого 

міжвузля. Отже, в селекції на стійкість до вилягання необхідно звертати 

увагу на дані ознаки. 
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3.5 Показники продуктивності пшениці ярої та кореляція між 

елементами продуктивності та врожайністю 

 

Продуктивність – це основна ознака, що характеризує господарську 

цінність створюваних сортів. Для селекції сортів з високою адаптивністю 

важливо знати, за рахунок яких елементів продуктивності виникає її 

зниження в екстремальних умовах. Генетичний потенціал продуктивності 

реалізується через елементи структури врожаю. На продуктивність пшениці 

ярої суттєво впливають умови довкілля. Основним напрямом у селекції 

сортів пшениці є збільшення урожайності, головним фактором якої є 

підвищення продуктивності колоса. Селекцію пшениці на продуктивність 

неможливо вести за одним показником, тому важливо знати оптимальні 

параметри формування всіх властивостей та ознак. Оцінка впливу окремих 

елементів продуктивності у формуванні врожаю допомагає селекціонеру 

досягти поставленої мети [64]. 

Нами проведено структурний аналіз 180 колекційних зразків пшениці 

м‘якої ярої та виділено джерела за елементами структури урожаю (табл. 3.5). 

Перспективним вважається добір за довжиною колоса. Розмір колоса 

характеризується чітким фенотиповим проявом і є важливою ознакою в 

селекції на продуктивність. За роки досліджень довгим колосом (>10 см) 

характеризувався лише один зразок – Manu (FIN), середній колос мали 113 

зразків, у решти зразків виявився короткий колос. Коефіцієнт варіації дає 

можливість порівняти мінливість ознак, тобто ступінь фенотипового прояву 

генів у колекційних зразків, в залежності від умов середовища. Середнє 

значення коефіцієнта варіації (10,6–19,1 %) спостерігали у 157 колекційних 

зразків, незначним він виявився у 23 зразків пшениці м‘якої ярої.  

Кількість зерен в головному колосі зумовлюється генетично, однак 

може змінюватися при більшій кількості фертильних квіток та відносно 

меншій кількості колосків або при меншій кількості фертильних квіток та 

більшій кількості колосків у колосі, тому є важливим елементом 
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продуктивності колоса. Озерненість колоса у колекційних зразків пшениці 

м‘якої ярої становила від 29,7 зерен у зразка Fvisal (DEU) до 40,7 – ЮВ 3 

(RUS). Середній коефіцієнт варіації (10,3-19,7 %) виявили у 141 зразка, а 

значний (20,7-26,2 %) у 39 зразків.  

Таблиця 3.5  

Елементи структури врожайності кращих колекційних зразків пшениці 

м’якої ярої, 2012–2016 рр. 

Назва зразка, 

сорт-стандарт 

Країна 

поход-

ження 

Довжина 

головного 

колоса 

Кількість 

зерен в голов-

ному колосі 

Маса зерна з 

головного 

колоса 

Маса 

1000 зерен 

(Х±Sx), 

см 

(V), 

% 

(Х±Sx), 

шт. 

(V), 

% 

(Х±Sx), 

г 

(V), 

% 

(Х±Sx), 

г 

(V), 

% 

Елегія 

миронівська 

(стандарт) 

UKR 7,6±0,4 11,9 36,8±1,7 15,8 1,5±0,1 16,9 37,9±1,8 17,2 

Алтайский 

простор 
RUS 8,6±0,5 10,6 37,2±1,8 16,8 1,5±0,1 16,8 37,8±1,8 16,9 

Августина RUS 9,2±0,6 12,5 37,2±1,8 19,7 1,6±0,1 18,9 38,5±1,9 17,2 

Тарская 6 RUS 8,4±0,5 13,7 37,8±1,8 21,5 1,5±0,1 22,5 36,2±1,8 18,4 

Manu FIN 10,1±0,7 11,8 37,6±1,8 20,7 1,6±0,1 17,7 38,8±1,9 16,4 

AC Walton CAN 9,7±0,6 11,4 37,8±1,8 18,7 1,6±0,1 16,8 39,3±1,9 18,2 

Kenya Nyangumi KEN 8,3±0,5 15,6 36,9±1,7 17,9 1,5±0,1 17,9 38,4±1,9 17,9 

Galan CZE 8,5±0,5 10,8 37,4±1,8 16,8 1,7±0,1 23,5 39,1±1,9 16,5 

Карабалыкская 8 KAZ 8,6±0,5 15,7 37,3±1,8 15,8 1,6±0,1 16,5 39,7±1,9 17,3 

Кинельская 

2010 
RUS 8,7±0,5 15,1 40,0±2,0 16,1 1,7±0,1 17,6 37,5±1,8 18,2 

ЮВ 3 RUS 9,7±0,6 16,4 40,7±2,1 17,3 1,6±0,1 18,6 38,9±1,9 17,6 

883 CAN 8,2±0,5 13,2 37,1±1,8 17,5 1,6±0,1 17,6 37,9±1,8 17,5 

Helia POL 7,6±0,4 10,7 39,1±1,9 16,9 1,7±0,1 18,5 39,4±1,9 16,8 

Подарунок UKR 9,2±0,6 12,9 38,8±1,9 15,5 1,6±0,1 19,6 37,5±1,8 20,1 

Dragica SYR 7,9±0,4 17,1 38,8±1,9 19,7 1,6±0,1 19,2 36,8±1,8 19,6 

Norwell CAN 8,0±0,5 16,5 37,4±1,8 18,1 1,5±0,1 21,4 39,7±1,9 16,9 

Dandy CAN 8,1±0,5 13,7 36,6±1,7 17,4 1,6±0,1 22,5 39,8±1,9 17,2 

Эстивум 1509 RUS 8,2±0,5 12,5 37,2±1,8 18,3 1,6±0,1 24,2 39,4±1,9 17,0 

Zuzana CZE 8,4±0,5 15,8 37,6±1,8 16,3 1,6±0,1 23,4 39,1±1,9 19,9 

x * - 7,0±0,4 15,2 30,7±1,5 17,4 1,3±0,2 20,8 32,9±1,6 19,6 

Примітка: x * – середнє по 180 зразках, дослідження 145 зразків за 

період 2012–2014 рр. проведені спільно з Федоренко І. В. 

Маса зерна з головного колоса – важливий елемент продуктивності 

рослини, що характеризує крупність та виповненість зерна. Вирішальне 

значення на формування зерна з високою масою 1000 зерен мають біологічні 

особливості сорту, а також умови вирощування [41]. За результатами 
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досліджень маса зерна з головного колоса колекційних зразків варіювала в 

межах від 1,1 г у зразка Bern (SWE) до 1,7 г – Кинельская 2010 (RUS). 

Коефіцієнт варіації коливався від середнього до значного рівня. Дана ознака 

варіювала за роками досліджень, засвідчуючи вплив екологічного фактора. 

Найвищу масу 1000 зерен колекційні зразки пшениці м‘якої ярої сформували 

у 2014 р. (42,8 г), через те, що перша і друга декади червня (період 

формування зернівки) виявились сприятливими за кількістю опадів, 

температурним режимом, це зумовило формування крупного зерна 

практично в усіх колекційних зразках пшениці м‘якої ярої. У 2012–2013 та 

2015–2016 рр. зразки характеризували невисоким показником маси 1000 

зерен (36,7 г), що пов‘язано з дефіцитом вологи та підвищеною 

температурою повітря під час наливу зерна. 

Нами проведений структурний аналіз 150 колекційних зразків пшениці 

твердої ярої за основними елементами продуктивності колоса (табл. 3.6). 

Збільшення продуктивності колоса вважається основним шляхом підвищення 

врожайності. У структурі врожаю довжина колоса є відносно сталою 

сортовою ознакою. Дані структурного аналізу свідчать, що довжина колоса у 

колекційних зразків пшениці твердої ярої коливалась від 5,1 до 7,5 см, у 

сорту-стандарту Спадщина становила 6,6 см. Коефіцієнт варіації 

характеризувався середнім рівнем мінливості (15,9 %).  

За результатами проведених досліджень кількість зерен в головному 

колосі колекційних зразків становила 24,9-33,6 шт. Характеристика найбільш 

озернених (більше 30 зерен) наведена в таблиці 3.6.  

Маса зерна з колоса є важливим елементом структури врожаю, який 

обов‘язково враховується при розробці моделі сорту. Дана ознака коливалась 

від 1,1 г у зразка Yazi 12 (MEX) до 1,8 г – Омская степная (RUS). Середній 

коефіцієнт варіації складав (10,1-19,5 %). 

За період досліджень маса 1000 зерен колекційних зразків пшениці 

твердої ярої знаходилась в межах від 32,5 г у зразка 211 TIANE 5 (MEX) до 

43,5 г – Омская степная (RUS). У 2012-2013 рр. більшість зразків за 
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крупністю зерна були на рівні стандарту, а у 2014 р. – перевищували його. 

Таблиця 3.6 

Елементи структури врожайності кращих колекційних зразків пшениці 

твердої ярої, 2012–2016 рр. 

Назва зразка, 

сорт-

стандарт 

Країна 

поход-

ження 

Довжина 

головного 

колоса 

Кількість 

зерен з голов-

ного колоса 

Маса зерна з 

головного 

колоса 

Маса 

1000 зерен 

(Х±Sx), 

см 
(V), % 

(Х±Sx), 

шт. 

(V), 

% 

(Х±Sx), 

г 

(V), 

% 

(Х±Sx), 

г 

(V), 

% 

Спадщина 

(стандарт) 
UKR 6,6±0,3 13,6 32,0±1,8 16,7 1,6±0,2 18,7 40,2±1,9 16,7 

Чадо UKR 7,0±0,5 12,9 32,3±1,8 16,9 1,6±0,2 14,7 41,7±2,0 17,5 

Дарина UKR 7,5±0,5 16,8 33,0±1,9 17,9 1,6±0,2 16,9 41,5±2,0 18,0 

Жадана UKR 7,3±0,5 16,7 33,2±1,9 19,8 1,6±0,2 16,8 41,7±2,0 16,9 

Славута UKR 6,9±0,3 15,7 32,2±1,8 16,8 1,5±0,1 17,9 42,0±2,0 19,8 

Омская 

степная 
RUS 7,1±0,5 15,3 32,9±1,8 16,5 1,8±0,2 18,6 43,5±2,2 20,1 

Ник RUS 6,8±0,3 14,9 32,5±1,8 16,8 1,7±0,2 16,5 41,8±2,0 20,6 

Оренбурская 

21 
RUS 6,5±0,3 16,4 32,7±1,8 17,6 1,7±0,2 15,9 41,7±2,0 21,0 

Бошак KAZ 6,6±0,3 18,9 32,6±1,8 15,6 1,7±0,2 18,1 41,7±2,0 19,6 

AC Multidur FRA 6,7±0,3 15,8 32,9±1,8 18,4 1,6±0,2 15,8 41,6±2,0 17,6 

Korifla MEX 7,1±0,5 15,8 32,7±1,8 17,4 1,5±0,2 16,8 40,4±2,0 18,5 

AVILLO 1 MEX 6,2±0,3 15,4 32,8±1,8 18,4 1,5±0,2 19,7 41,7±2,0 16,0 

 Алтын-шигыс KAZ 6,8±0,3 12,7 33,5±1,9 15,9 1,7±0,2 17,3 40,7±1,9 16,9 

Rodur FRA 6,6±0,3 16,4 34,0±1,9 18,3 1,7±0,2 15,8 41,8±2,0 17,1 

Belladur AUT 6,6±0,3 16,5 33,2±1,9 17,9 1,6±0,2 13,9 41,9±2,0 17,9 

Твердая 187 MAR 6,7±0,3 14,9 33,0±1,9 16,8 1,7±0,2 15,7 40,6±1,9 18,2 

Olga FRA 6,6±0,3 15.9 32,3±1,8 17,5 1,6±0,2 16,9 40,8±1,9 17,5 

Даманская 90 KAZ 6,7±0,3 13,8 33,6±1,9 16,9 1,7±0,2 15,9 41,9±2,0 17,9 

x *  5,4±0,4 15,9 26,9±1,6 19,8 1,4±0,1 20,1 36,8±1,8 21,2 

Примітка: x * – середнє по 150 зразках, дослідження 110 зразків за 

період 2012–2014 рр. проведені спільно з Федоренко М. В. 

Виділено зразки за крупністю зерна, які стабільно формували масу 

1000 зерен понад 40 г: Даманская 90, Бошак (KAZ), Линия 2531, 

Новодонская, Оренбурская 21, Безенчукская степная (RUS), Луганська 7, 

Чадо, Жадана, Славута, Гордеіформе 10-12 (UKR), Olga (FRA) та інші.  
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Практичний інтерес для селекційної роботи становлять зразки пшениці 

м‘якої ярої різного еколого-географічного походження за комплексом даних 

ознак: Алтайский простор, Августина, Тарская 6, Кинельская 2010, ЮВ 3, 

Эстивум 1509 (RUS), Manu (FIN), AC Walton, 883, Norwell, Dandy (CAN), 

Kenya Nyangumi (KEN), Galan, Zuzana (CZE), Карабалыкская 8 (KAZ), Helia 

(POL), Подарунок (UKR), Dragica (SYR) та твердої ярої – Чадо, Дарина, 

Жадана, Славута (UKR), Омская степная, Ник, Оренбурская 21 (RUS), 

Бошак, Алтын-шигыс, Даманская 90 (KAZ), AC Multidur, Rodur, Olga, (FRA), 

Korifla, AVILLO 1 (MEX), Belladur (AUT), Твердая 187 (MAR). Ці зразки 

рекомендовані як батьківські компоненти для схрещувань з високим 

потенціалом продуктивності. 

У селекції вивчення кореляційної залежності між кількісними ознаками 

є основою для цілеспрямованого добору. Селекціонеру необхідно знати, за 

якими ознаками добір буде найбільш ефективний, тому вивчення 

кореляційних зв‘язків між господарсько цінними ознаками у сортів, як 

вихідного матеріалу в селекції пшениці має важливе значення. Добір буде 

ефективний, якщо його вести за ознаками, що мають істотний позитивний 

кореляційний зв'язок з продуктивністю [413].  

Нами проаналізовано у пшениці ярої м‘якої та твердої кореляційну 

залежність урожайності з елементами структури врожаю та встановлено як 

позитивні, так і негативні кореляції (табл. 3.7). Дані кореляційного аналізу у 

пшениці м‘якої свідчать про те, що між урожайністю та кількістю зерен в 

головному колосі, масою 1000 зерен прослідковували зв'язок середньої сили 

(r = 0,61±0,10; 0,54±0,10, відповідно), помірний зв'язок відмічений між 

урожайністю та масою зерна з головного колоса (r = 0,47±0,09). 

Кореляційний зв'язок середньої сили встановлений між довжиною головного 

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

Між урожайністю та довжиною головного колоса спостерігали 

помірний зв'язок (r = 0,37±0,09). Урожайність колекційних зразків пшениці 

м‘якої ярої найбільш корелює з такими показниками як кількість зерен з 
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головного колоса та маса 1000 зерен, тому, в першу чергу слід звертати увагу 

на дані показники.  

Сильна кореляція встановлена між урожайністю колекційних зразків 

пшениці твердої ярої та кількістю зерен з головного колоса (r = 0,77±0,11), 

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

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

Таблиця 3.7  

Коефіцієнти кореляції (r) у пшениці ярої за елементами структури 

врожайності*, 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. 

Зв'язок середньої сили прослідковували між урожайністю та довжиною 

головного колоса (r = 0,58±0,10), між довжиною та масою зерна з головного 

колоса (r = 0,68±0,10). Помірний зв'язок відмічений між урожайністю та 

масою зерна з головного колоса (r = 0,41±0,09). Слід зауважити, що за 

показниками продуктивності пшениці ярої встановлено різний характер 

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 в 

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 в 

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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мінливості та різний ступінь кореляцій, що дозволило нам виділити джерела 

досліджуваних ознак для їх залучення в селекційні програми в якості 

вихідного матеріалу.  

 

3.6 Показники якості зерна колекційних зразків пшениці м‘якої ярої 

 

Серед важливих завдань у вітчизняному сільськогосподарському 

виробництві постає питання щодо розв‘язання такої актуальної проблеми, як 

збільшення врожайності та підвищення якості зерна всупереч несприятливим 

чинникам довкілля та існуючим зворотним кореляційним зв‘язкам. Велике 

значення в селекції на якість має залучення до селекційної роботи світового 

різноманіття генофонду пшениці [414]. 

За середнім рівнем прояву ознак якості зерна, колекційні зразки 

пшениці м‘якої ярої перевищують стандарт за вмістом білка (12,7%, у 

стандарту – 11,9 %) і клейковини (23,6 і 22,5 %, відповідно). Умови року і 

генотип по-різному впливали на варіабельність показників якості зерна. 

Статистична обробка даних свідчить про середню мінливість вмісту білка 

(V = 13,7 %) (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8  

Статистичні параметри показників якості зерна у колекційних зразків 

пшениці м’якої ярої, 2011–2016 рр. 

Статистичні 

параметри 

Вміст білка, 

% 

Показник 

седиментації, мл 

Вміст клейковини,  

% 
_

x * 12,7 23,6 43,4 

min** 9,8 15,2 22,8 

max*** 15,9 34,7 64,0 

R**** 6,1 19,5 41,2 

V, % 13,7 21,4 24,3 

Примітка: 
_

x * – середнє, min** – мінімальне значення, max***– 

максимальне значення, R**** – розмах варіювання (max- min).  
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Значно варіювали показники седиментації (V = 21,3 %) і вмісту 

клейковини (V = 24,3 %).  

Найважливішим показником якості зерна пшениці ярої є вміст білка 

[415]. Ця ознака детермінується генотипом, але в певній мірі залежить від 

умов вирощування. Чим сприятливіші умови року вирощування (особливо 

період формування і наливу зерна) для одержання високого урожаю, тим 

менш сприятливі вони для накопичення білка [416]. 

У середньому по досліду вищі показники вмісту білка в зерні були 

сформовані у посушливі роки 2011 і 2013 (13,8 % та 13,5 %, відповідно) 

порівняно з 2012 р. (10,6 %), 2014 р. (11,5 %), 2015 р. (12,1 %) та 2016 р. 

(12,3 %), коли були оптимальні умови зволоження у фази колосіння та 

дозрівання зерна.  

Показник седиментації характеризує кількість і якість клейковини у 

борошні і добре корелює з хлібопекарськими властивостями. За твердженням 

М.І. Блохіна і В.Т. Колючого [417, 418] цей показник меншою мірою реагує 

на взаємодії генотип-середовище. До кращих зразків пшениці м‘якої ярої, які 

стабільно формували високий показник седиментації, відносили: Полюшко, 

Л 503, Омская серебристая, Тулайковская 10, Новосибирская 15, Омская 21 

(RUS), Shamshi (IND), Сімкода миронівська, Харківська 30 (UKR), TW 21311 

(GBR), Dandy, Cadillac (CAN), Quattro, Tupic, Aletch (DEU), Timmo (SWE), 

HJA 22349 (FIN) та інші (рис.3.8).  

Загальновідомо, що цінність продовольчого зерна пшениці значною 

мірою залежить від рівня його білковості, а відтак, і вмісту сирої клейковини, 

оскільки між цими показниками існує досить тісний кореляційний зв'язок. 

Величина цих показників значною мірою визначає хлібопекарські 

властивості [419-421]. Впродовж досліджуваного періоду за вмістом 

клейковини виділили зразки – Недра, Катюша, Прогресивна, МІГ (UKR), 

Омская 34, Лавруша, Омская 21, Полюшко, Тулайковская 10, Тарская 6 

(RUS), Shamshi (IND), TW 21311 (GBR), Dandy (CAN), Quattro, Aletch (DEU) 

та інші.  
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Рис.3.8. Оцінка параметрів якості зерна пшениці м’якої ярої, 2017 р. 

Проведений кореляційний аналіз між урожайністю та показниками 

якості зерна показав певну залежність між даними ознаками (табл. 3.9). 

Оцінюючи одержані нами узагальнені кореляційні зв‘язки між 

урожайністю та показниками якості, слід зазначити, що між ними суттєвих 

позитивних і негативних кореляцій не встановлено.  

Таблиця 3.9  

Кореляційні зв’язки між урожайністю та показниками якості зерна 

колекційних зразків пшениці м’якої ярої*, 2011–2016 рр. 

Номер 

ознаки 
Ознака 

Ознака 

2 3 4 

1 Урожайність 0,30±0,08 0,39±0,09 0,41±0,09 

2 Вміст білка х 0,49±0,09 0,38±0,08 

3 
Показник 

седиментації 
- х 0,42±0,09 

4 Вміст клейковини - - х 

Примітка: *аналізували 346 зразків, дослідження за 2012–2014 рр. по 

145 зразках проведені спільно з Федоренко І. В. 
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Між урожайністю та вмістом білка (r = 0,30±0,08) виявлено слабкий, 

проте позитивний кореляційний зв‘язок, помірний – між вмістом клейковини 

(r = 0,41±0,09) та показником седиментації (r = 0,39±0,09). Між вмістом білка 

та показником седиментації (r = 0,49±0,09) і вмістом клейковини 

(r = 0,38±0,09) відмічена помірна кореляція.  

У своїх дослідженнях ми не встановили високої достовірної негативної 

залежності між досліджуваними величинами, що може свідчити про 

перспективність добору високопродуктивних форм із показниками якості не 

нижче цінних пшениць. 

Для селекційної роботи найбільшу цінність становлять зразки за 

комплексом показників якості зерна: 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), що 

рекомендовані як батьківські компоненти для схрещувань (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10  

Показники якості зерна колекційних зразків пшениці м’якої ярої,  

2011–2016 рр. 

Назва зразка, 

сорт-стандарт 

Країна 

поход- 

ження 

Вміст 

білка, % 

Вміст 

клейковини, 

% 

Показник 

седиментації, 

мл 

Урожай-

ність, 

г/м² 

Елегія миронівська 

(стандарт) 
UKR 11,9 22,0 41,3 378 

Недра UKR 13,1 25,2 48,2 401 

Тарская 6 RUS 13,5 26,1 46,5 398 

Tupic DEU 13,2 25,6 46,1 396 

TW 21311 GBR 13,6 25,7 45,7 394 

Shamshi IND 13,1 24,7 45,3 394 

HJA 22349 FIN 13,0 25,6 43,5 393 

Quattro DEU 12,9 26,6 51,2 391 

Dandy CAN 13,8 24,9 42,6 391 

Прогресивна UKR 13,2 27,1 44,7 390 

Timmo SWE 12,9 25,8 47,0 390 

МІГ UKR 13,6 25,9 46,5 389 

Полюшко RUS 13,0 26,3 62,1 388 

Омская 34 RUS 13,4 26,2 48,1 382 
_

x * - 12,3 23,6 43,4 365 

Примітка: 
_

x * – середнє значення по 346 зразках. 
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За результатами досліджень нами встановлено різний ступінь 

кореляцій між урожайністю та показниками якості зерна колекційних зразків 

пшениці м‘якої ярої, що дає можливість більш обґрунтовано вибудовувати 

технології селекційного процесу. Виділено джерела різного еколого-

географічного походження, що рекомендовані як батьківські компоненти для 

схрещувань з високою якістю зерна. 

 

3.7 Урожайність колекційних зразків пшениці ярої 

 

Урожайність визначається потенційними можливостями рослини та 

здатністю до їх реалізації в конкретних умовах вирощування. Продуктивність 

з одиниці площі є підсумковим показником, що характеризує господарську і 

селекційну цінність новостворених сортів [422, 423].  

У середньому за період досліджень найвищу врожайність колекційні 

зразки пшениці ярої сформували у 2014 р. (пшениця м‘яка яра (463 г/м
2
) з 

варіюванням від 337 г/м
2
 до 581 г/м

2
, пшениця тверда яра (364 г/м

2
) з 

варіюванням від 304 г/м
2
 до 426 г/м

2
).  

Більш високий рівень урожайності зразків одержаний у сприятливі 

2012 (284 г/м
2
), 2015-2016 (395 г/м

2
) рр. Нижчий рівень урожайності зразки 

сформували у незадовільні за погодними умовами 2011 (219 г/м
2
) і 2013 

(231 г/м
2
) рр. Коефіцієнт варіації мав середній рівень мінливості, що 

характеризує її як мінливу ознаку, яка залежить від умов року 

вирощування (табл. 3.11). 

Показник гомеостатичності використовується у дослідженнях сортів 

пшениці ярої та озимої, ячменю ярого за ознаками продуктивності [424-426]. 

Встановлено, що визначення гомеостатичності дає можливість не лише 

оцінити продуктивність сортів за середньою врожайністю, а й визначити 

норму їх реакції на лімітуючі фактори довкілля, адже високий рівень 

гомеостатичності характерний для сортів із стабільною урожайністю. 

При створенні селекційних програм потрібно визначати селекційну 

цінність генотипів, що залучаються у схрещування.  
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Таблиця 3.11  

Статистичні параметри урожайності пшениці ярої, 2007–2016 рр. 

Примітка: 
_

x * – середнє, min** – мінімальне значення, max***– 

максимальне значення, R**** – розмах варіювання (max- min).  

Проведено цінку кращих колекційних зразків пшениці ярої за 

гомеостатичністю, тобто здатністю генотипу зводити до мінімуму наслідки 

дії несприятливих умов навколишнього середовища в різні періоди росту та 

розвитку рослин (табл. 3.12).  

Така оцінка дає підстави стверджувати, що найбільш гомеостатичними 

виявились 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). 

Показник гомеостатичності для зразків пшениці м‘якої ярої варіював 

від 5266,2 до 8105,9 для твердої ярої – від 5003,2 до 5543,2.  

Значення показника Sc (454,9–552,3 для пшениці м‘якої ярої та 447,7–

500,8 для пшениці твердої ярої) підтверджує їхню підвищену селекційну 

цінність. 

Статистичний параметр Урожайність, г/м² 

Пшениця м‘яка яра 
_

x * 340,3 

min** 308,0 

max*** 463,0 

R**** 155,0 

V, % 17,1 

Пшениця тверда яра 
_

x * 309,6 

min** 245,0 

max*** 364,0 

R**** 119,0 

V, % 16,8 
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Таблиця 3.12  

Гомеостатичність та селекційна цінність колекційних зразків пшениці 

ярої за рівнем урожайності, 2007–2016 рр. 

Назва зразка, 

сорт-стандарт 

Країна 

походження 
Hom* Sc** 

Пшениця м’яка яра 

Елегія миронівська 

(стандарт) 
UKR 5093,6 455,7 

Turbo DEU 8105,9 552,3 

Aletch DEU 7109,3 533,9 

Alikat CAN 6036,5 526,7 

Norwell CAN 5801,4 484,6 

Прогресивна UKR 5732,0 528,9 

TW 21311 GBR 5701,0 494,4 

AC Corinne CAN 5601,2 501,3 

Quattro DEU 5509,0 534,9 

Triso DEU 5501,2 521,4 

Zebra POL 5266,2 527,7 

Пшениця тверда яра 

Спадщина (стандарт) UKR 4801,2 421,3 

Асангали KAZ 5543,2 491,2 

Бошак KAZ 5385,2 485,3 

Yazi 13 MEX 5244,2 459,1 

Plenty CAN 5243,2 466,4 

Саратовская золотистая RUS 5256,2 496,4 

AC Melita CAN 5234,2 447,7 

Нащадок  UKR 5167,2 500,8 

Накат UKR 5156,2 487,6 

Гордеіформе 1734 UKR 5101,2 495,2 

Омская степная RUS 5003,2 467,5 

Примітка: Hom* – гомеостатичність, Sc** – селекційна цінність. 

 

У результаті проведених досліджень за високим рівнем 

гомеостатичності та селекційної цінності виділено колекційні зразки пшениці 

ярої, які є цінним вихідним матеріалом для селекції даної культури за рівнем 

урожайності. За показником селекційної цінності виділено колекційні зразки 

пшениці м‘якої ярої – Turbo, Quattro, Aletch, Alikat, Triso (DEU), Прогресивна 

(UKR), Zebra (POL) та ін., твердої ярої – Нащадок, Гордеіформе 1734 (UKR), 

Саратовская золотистая (RUS), Асангали, Бошак (KAZ) та ін. 
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3.8 Адаптивність вихідного матеріалу пшениці ярої в умовах Лісостепу 

України 

 

Для оцінки адаптивного потенціалу колекційних зразків були 

використані статистичні характеристики висоти рослин, маси 1000 зерен, 

маси зерна з головного колоса та кількості зерен в головному колосі, які були 

отримані впродовж 2007–2011 рр. в польових умовах для 67 зразків робочої 

колекції пшениці м‘якої ярої та 22 зразків твердої ярої. Робоча ознакова 

колекція була сформована в процесі селекційної роботи зі зразків з 

комплексом чи з окремими позитивними ознаками. 

Аналіз отриманих статистичних характеристик свідчить, що найменше 

на зміну умов середовища реагував показник маси 1000 зерен. Коефіцієнт 

варіації коливався від 3,4 до 23,8 % у зразків м‘якої та від 6,6 до 14,6 % у 

твердої пшениці. Решта ознак істотно змінювалась під впливом умов 

вирощування – варіація досягала 37,7–65,8 %, хоча по кожній досліджуваній 

ознаці виявлені зразки з варіабельністю в межах 5,3–10,5 %. (табл. 3.13). 

Маса зерна з головного колоса – основний показник рівня і потенціалу 

врожайності сортів пшениці ярої. Вона контролюється генетично, але 

залежить від лімітуючих чинників довкілля, що впливають на ріст і розвиток 

зерна [34]. 

Аналіз статистичних характеристик маси зерна з головного колоса 

засвідчує, що зразки з максимальним проявом ознаки відзначаються 

коефіцієнтом регресії більше одиниці, що свідчить про сильну реакцію 

генотипів на зміну умов вирощування (за виключенням Харківської 26), а 

зразки з коефіцієнтом регресії значно менше одиниці відзначаються проявом 

ознаки, в основному, на  рівні середнього популяційного значення. 

Для більш детального аналізу було відібрано дві групи колекційних 

зразків м‘якої пшениці, а саме: зразки, які характеризували високим 

значенням показника маси зерна з головного колоса в середньому за 4 роки 

(1,6–1,7 г)  проти  середнього  в  популяції  (1,35 г)  та  зразки  маса  зерна  з 
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Таблиця 3.13  

Статистичні параметри ознак урожайності колекційних зразків 

пшениці ярої м’якої та твердої, 2007–2011рр. 

Статистичний параметр Пшениця м'яка яра Пшениця тверда яра 

Висота рослин, см 

x   74,0 80,2 

x  і  min ’ x і  max 32,0 ’ 113,5 56,3 ’ 111,3 

max 152 140 

min 23 43 

V,% 10,5 ’ 37,7 16,7 ’ 30,8 

Маса 1000 зерен, г 

x   42,2 50,2 

x  і  min ’ x і  max 34,3 ’ 52,3 44,3 ’ 54,9 

max 59,9 61,1 

min 28,7 39,0 

V,% 3,4 ’ 23,8 6,6 ’ 14,6 

Маса зерен з головного колоса, г 

x   1,38 1,26 

x  і  min ’ x і  max 0,9 ’ 1,7 1,0 ’ 1,5 

max 2,75 2,53 

min 0,47 0,6 

V,% 12,8 ’ 53,3 12,7 ’ 65,8 

Кількість зерен в головному колосі, шт. 

x   32,4 24,5 

 x  і  min ’ x і  max 22,8 ’ 44,0 20,0 ’ 30,8 

max 58 47 

min 15 12 

V,% 10,8 ’ 50,1 5,3 ’ 43,9 

 

головного колоса у яких знаходиться на рівні середнього в популяції, але 

вони відрізняються невеликою різницею між максимальним та мінімальним 

проявом ознаки (R). 
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Об'єктивну оцінку загальної адаптивної здатності дає середнє 

арифметичне ( x ) значень ознаки генотипу, що вивчається (в даному випадку 

варіабельність маси зерна головного колоса під дією мінливості чинників 

довкілля впродовж 5 років) у всіх середовищах екологічного градієнта. 

У зразків першої групи (табл. 3.14) виявлено високу позитивну різницю 

між середніми арифметичними показниками маси зерна головного колоса і її 

середнім популяційним значенням, що наочно доповнює цю оцінку за 

методикою П. П. Літуна [427]. Порівняно з іншими більш високі значення 

мінімального показника ознаки (ранги 1-3) мали зразки Харківська 26, 

BOW(CROW)/BUC//..., CHI BIA/5/CNDO…,СМ SS95MO1122S та Лютесценс 97-

42. Різниця між максимальними і мінімальними значеннями ознаки (R=max–

min, розмах варіювання) характеризує стабільність її у конкретного генотипу. 

Ранжування цього ряду значень маси зерна колоса свідчить, що ці ж зразки 

відрізняються кращими показниками стабільності. 

Слід відмітити, що практично всі зразки цієї групи характеризуються 

значенням коефіцієнта регресії більше одиниці. Найвищі показники 

коефіцієнта регресії (bi) мають зразки BOW(CROW)/BUC//..., CMSS95MD1140SS, 

Sokoll, що свідчить про їх більш високу потребу до умов вирощування, тобто, 

це зразки підвищеної інтенсивності і ранжирування за цією ознакою було 

проведено починаючи з найвищого показника коефіцієнта регресії. Шляхом 

ранжування варіанс стабільності (Si
2
) маси зерна колоса виділено зразки 

Харківська 26, CHI BIA/5/CNDO… та Лютесценс 97-42. 

Для узагальненої характеристики оцінки рівня адаптивності і її 

диференціації, було використано обчислення середнього показника рангу і 

ранжування його. Зразки, що мають низькі значення цього показника і 

займають перші місця рангів (1-3), варто зараховувати до групи з високою 

адаптивною здатністю.  

Друга група зразків, які виділено за комплексом параметрів 

пластичності та стабільності (табл. 3.15), мала показник маси зерна з 

головного колоса на рівні середнього популяційного, нижчі показники  
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Таблиця 3.14  

Параметри маси зерна (г) з головного колоса та її стабільності у колекційних зразків  

пшениці м’якої ярої інтенсивного типу, 2007–2011 рр. 

Примітки: 
_

x
1
 – середнє, min

2
 – мінімальне значення, max

3
– максимальне значення, R

4
 – розмах варіювання (max- min), V

5
 – 

коефіцієнт варіації, (Si
2
)

6
 – середньоквадратичне відхилення, Sc

7
 – селекційна цінність, Hom

8
 – гомеостатичність, bi

9
 – коефіцієнт 

регресії, Z10
 – ранг.  

Сорт, лінія, зразок x 1
- Z max

2
 - Z min

3
 - Z 

R
4
 (max-min) - 

Z 
V

5
, % - Z (Si

2
)
6
-Z Sc

7
-Z Hom

8
-Z bi

9
-Z

10
 

Середнє 

значень 

рангів 

Харківська 26 1,7 - 1 2,17 - 7 1,22 - 2 0,95 - 1 22,9 - 1 0,39 - 1 1,0 - 1 7,6 - 1 0,78 - 7 2,4 

CHIBIA/S/CNDO/… 1,7 - 1 2,41 - 5 1,02 - 5 1,39 - 3 34,1 - 2 0,58 - 2 0,7 - 3 4,9 - 2 1,18 - 4 3,0 

CM SS95 MO1122S 1,7- 1 2,47 - 4 1,13 - 3 1,37 - 2 36,5 - 4 0,62 - 4 0,7 - 3 4,4 - 4 1,12 - 6 3,4 

Лютесценс 97-42 1,7 - 1 2,39 - 6 1,05 - 4 1,39 - 3 35,8 - 3 0,61 - 3 0,7 - 3 4,9 - 2 1,16 - 5 3,4 

BOW(CROW)/BUC/… 1,7 - 1 2,61 - 2 1,24 - 1 1,37 - 2 37,0 - 5 0,63 - 5 0,8 - 2 4,6 - 3 1,26 - 3 2,7 

CM SS95 MO1140S 1,7 - 1 2,53 - 3 0,94 - 7 1,59 - 4 40,0 - 6 0,68 - 6 0,6 - 4 2,8 - 6 1,34 - 2 4,3 

Sokoll 1,6 - 2 2,75 - 1 0,97 - 6 1,85 - 5 51,3 - 7 0,82 - 7 0,5 - 5 2,9 - 5 1,69 - 1 4,5 
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Таблиця 3.15  

Параметри маси зерна (г) з головного колоса  та її стабільності у колекційних зразків  

пшениці м’якої ярої пластичного типу, 2007–2011 рр. 

Примітки: 
_

x
1
 – середнє, min

2
 – мінімальне значення, max

3
– максимальне значення, R

4
 – розмах варіювання (max- min), V

5
 – 

коефіцієнт варіації, (Si
2
)

6
 – середньоквадратичне відхилення, Sc

7
 – селекційна цінність, Hom

8
 – гомеостатичність, bi

9
 – коефіцієнт 

регресії, Z10
 – ранг.  

Сорт, лінія, зразок x 1
- Z max

2
 - Z min

3
 - Z 

R
4
 (max-min) 

- Z 
V

5
, % - Z (Si

2
)
6
-Z Sc

7
-Z Hom

8
-Z bi

9
-Z

10
 

Середнє 

значень 

рангів 

Sunnan 1,4 - 1 1,98 - 1 1,05 - 2 0,93 - 5 30,0 - 5 0,42 - 5 0,8 - 2 4,9 - 5 0,74 - 6 3,6 

Недра / Тіра 1,4 - 1 1,72 - 3 1,01 - 3 0,71 - 4 27,1 - 4 0,38 - 4 0,8 - 2 5,0 - 4 0,58 - 4 3,7 

Стависька 1,4 - 1 1,65 - 5 1,21 - 1 0,44 - 1 12,8 - 1 0,18 - 1 1,1 - 1 11,3 - 1 0,37 - 1 1,4 

Іволга / 

Миронівчанка 
1,3 - 2 1,78 - 2 0,74 - 6 1,04 - 6 35,4 - 6 0,46 - 6 0,5 - 3 3,8 - 6 0,63 - 5 4,6 

Еритроспермум  

03-39 
1,3 - 2 1,67 - 4 1,0 - 4 0,67 - 3 23,0 - 3 0,30 - 3 0,8 - 2 5,9 - 3 0,57 - 3 3,0 

Krichauff 1,2 - 3 1,46 - 6 0,96 - 5 0,52 - 2 17,5 - 2 0,21 - 2 0,8 - 2 6,3 - 2 0,44 - 2 3,0 
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Таблиця 3.16  

Параметри маси зерна (г) з головного колоса та її стабільності у колекційних зразків  

пшениці твердої ярої, 2007–2011 рр. 

Примітки: 
_

x
1
 – середнє, min

2
 – мінімальне значення, max

3
– максимальне значення, R

4
 – розмах варіювання (max- min), V

5
 – 

коефіцієнт варіації, (Si
2
)

6
 – середньоквадратичне відхилення, Sc

7
 – селекційна цінність, Hom

8
 – гомеостатичність, bi

9
 – коефіцієнт 

регресії, Z10
 – ранг.  

Сорт, лінія, зразок x 1
- Z max

2
 - Z min

3
 - Z R

4
 (max-min) - Z V

5
, % - Z (Si

2
)
6
-Z Sc

7
-Z Hom

8
-Z bi

9
-Z

10
 

Середнє 

значень 

рангів  

Харківська 19 1,4 - 2 2,06 - 4 0,9 - 4 1,2 - 5 35,0 - 4 0,49 - 4 0,6 - 4 4,1 - 4 1,09 - 4 3,9 - 4 

Луганська 7 1,4 - 2 1,58 - 8 1,2 - 2 0,4 - 1 12,9 - 2 0,18 - 1 1,0 - 2 10,2 - 2 0,38 - 7 3,0 - 3 

Леукурум 05-20 1,3 - 3 2,20 - 3 0,6 - 6 1,6 - 6 49,8 - 7 0,68 - 6 0,4 - 6 2,4 - 6 1,56 - 3 5,1 - 7 

Леукурум 06-07 1,2 - 4 2,32 - 2 0,6 - 6 1,7 - 7 65,8 - 8 0,79 - 8 0,3 - 7 1,9 - 7 1,79 - 1 5,6 - 8 

SOOTY-9/RASCON-37 

//WODUCK/CHAM3 
1,5 - 1 2,53 - 1 0,9 - 4 1,6 - 6 48,0 - 6 0,72 - 7 0,5 - 5 3,1 - 5 1,66 - 2 4,1 - 5 

(Миронівська 28 / 

Addition (V2/2h=44) // 

Uveyik126 / Br130 //… 
1,5 - 1 1,73 - 7 1,3 - 1 0,5 - 2 12,7 - 1 0,19 - 2 1,1 - 1 11,4 - 1 0,43 - 6 2,4 - 1 

Харківська 29 1,5 - 1 1,9 - 5 0,8 - 5 1,1 - 4 36,0 - 5 0,54 - 5 0,6 - 4 4,1 - 4 0,30 - 8 4,6 - 6 

Харківська 23 / 

Exodur 
1,4 - 2 1,86 - 6 1,1 - 3 0,7 - 3 22,1 - 3 0,31 - 3 0,9 - 3 6,7 - 3 0,68 - 5 3,4 - 2 
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максимального і мінімального прояву ознаки та менший розмах варіювання. 

Відповідно ці зразки відзначались нижчим коефіцієнтом варіації, що свідчить 

про високу стабільність генотипів за ознакою маси зерна колоса. Показник 

коефіцієнта регресії для цих зразків значно нижчий одиниці, що також 

характеризує ці зразки як стабільні за цією ознакою. Варіанси стабільності 

значно нижчі, ніж у зразків попередньої групи. Для отримання узагальненої 

оцінки ранжування за показником коефіцієнта регресії починали з 

найменшого значення, як ознаки високої стабільності. За середнім рангом 

виділись зразки Стависька, Еритроспермум 03-39 та Krichauff. 

Отже, з отриманих результатів можна зробити висновки, що кращі за 

середніми рангами зразки з першої групи можна рекомендувати як джерела 

високої інтенсивності, а зразки з другої групи як джерела стабільного прояву 

ознаки. Аналіз вихідного матеріалу за комплексом параметрів пластичності 

та стабільності необхідно проводити, виходячи з напрямку бажаного 

використання вихідного матеріалу. 

Аналіз параметрів маси зерна з головного колоса та її стабільності у 

зразків пшениці ярої твердої (табл. 3.16) дозволив виділити зразки з 

підвищеною адаптивною здатністю за середнім рангом. Зразки, які мають 

низькі значення цього показника і займають за рангами перші місця (1-3), 

відносяться до групи зразків з високою адаптивною здатністю: Миронівська 

28 / Addition (V2/2h=24) // Uveuik…, Харківська 23 / Exodur та Луганська 7. 

Отже, на основі аналізу параметрів маси зерна колоса та її 

варіабельності за дії мінливості чинників довкілля упродовж 2007-2011 рр. 

виділені зразки пшениці ярої з високою адаптивною здатністю.  

Для пшениці твердої ярої це: Миронівська 28 / Addition // Uveuik…, 

Харківська 23 / Exodur та Луганська 7.  

Для пшениці м‘якої ярої це дві групи зразків: джерела високої 

інтенсивності – Харківська 26, CHI BIA/5/CNDO… та Лютесценс 97-42; 

джерела стабільного прояву ознаки – Стависька, Еритроспермум 03-39 та 

Krichauff. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Багаторічні дослідження колекційних зразків пшениц і ярої м‘якої і 

твердої з 22 країн світу дозволили проаналізувати їх за селекційними 

ознаками та виділити кращі за рядом господарсько-цінних ознак. 

2. 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 найвищу врожайність, порівняно з 

ранньостиглими та пізньостиглими групами зразків.  

3. Виявлено джерела з груповою стійкістю, зокрема до Erysiphe 

graminis DC. f. sp. tritici. 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); 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) для 

залучення в селекційний процес як високостійкий вихідний матеріал. 

4. Сформовано і зареєстровано в Національному центрі генетичних 

ресурсів рослин України ознакові колекціі пшениці м‘якої ярої та твердої 

ярої за стійкістю проти листкових грибних хвороб. 

5. 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 

джерела (28 THIDSN-2-5-8, Adamar 7, Neodur, Olga, Multidur, Belladur та ін.) 
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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 пшениці твердої ярої найбільше корелює 

з довжиною другого верхнього міжвузля, у низькорослих – з відношенням 

висоти до діаметра другого міжвузля, довжиною першого та другого 

верхнього міжвузлів, у карликів – з довжиною першого верхнього міжвузля 

та відношенням висоти до діаметра другого міжвузля.  

6. Встановлено кореляційний зв‘язок між урожайністю та показниками 

якості зерна, а також між урожайністю і елементами продуктивності 

колекційних зразків пшениці м‘якої 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 в селекції за продуктивністю і якістю. 

7. За високим рівнем гомеостатичності та селекційної цінності виділено 

зразки пшениці ярої м‘якої 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.  

8. Виділено зразки пшениці ярої з підвищеною адаптивною здатністю. 

Для пшениці м‘якої: джерела високої інтенсивності – Харківська 26, CHI 

BIA/5/CNDO… та Лютесценс 97-42; джерела стабільного прояву ознаки – 

Стависька, Еритроспермум 03-39 та Krichauff, для твердої: Миронівська 28 / 

Addition // Uveuik…, Харківська 23 / Exodur та Луганська 7. 

За матеріалами досліджень даного розділу автором опубліковано 

наукові праці [428–452]. 
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РОЗДІЛ 4 

СЕЛЕКЦІЙНЕ ПОЛІПШЕННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ШЛЯХОМ 

ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОВИДОВИХ СХРЕЩУВАНЬ 

 

4.1 Використання виділених джерел господарсько-цінних ознак для 

внутрішньовидових схрещувань 

 

 Сучасна селекційна наука у своєму розпорядженні має значну кількість 

методів створення сортів та гібридів сільськогосподарських рослин – від 

традиційного до генної інженерії. Але найбільш простий і поширений – це 

метод гібридизації [453]. Гібридизація є домінуючим методом селекції 

пшениці ярої, за допомогою якого створено переважну більшість 

зареєстрованих сортів. Головним джерелом вихідного матеріалу слугують 

зразки світової колекції різного генетичного і географічного походження, які 

використовували у різних схемах схрещування [454]. Досвід відомих 

селекціонерів свідчить, що для схрещування необхідно використовувати такі 

форми, яким властиві яскраво виражені ознаки, потрібні для нових сортів, а з 

іншого боку – батьківські компоненти, які мають найменше негативних 

господарських та біологічних ознак. Це дозволяє отримати комплексно 

цінний селекційний матеріал [455]. 

Селекційна робота розпочинається з формування і всебічного вивчення 

вихідного матеріалу. З цією метою вивчається інформаційна база та щороку 

перевіряється у польових умовах базова колекція пшениці. За період 2007-

2017 рр. вивчено понад 5000 зразків пшениці ярої різного еолого-

географічного походження. В першу чергу увага приділяли вивченню сортів, 

занесених до Держреєстру сортів рослин України, сортозразків з України і 

Росії. Завдяки співробітництву з міжнародними селекційними центрами 

(CIMMYT, ICARDA) ми мали доступ до новітніх досягнень у селекції 

пшениці ярої. У результаті досліджень виділено джерела цінних селекційних 

ознак, на основі яких сформовано робочу (ознакову) колекцію, що налічує в 
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середньому за роками 200 зразків пшениці м‘якої та 80 твердої. До її складу 

входять сорти різного еколого-географічного походження і константні лінії 

гібридного походження (переважно власної селекції), які виділили за певною 

цінною ознакою або групою, чи зрідка комплексом їх. Робочу колекцію 

висівали щороку для залучення в схрещування. Окрім сортів та ліній 

колекція включає зразки гібридних популяцій, отримані з міжнародних 

центрів CIMMYT та ICARDA, бо залучення до гібридизації форм інших 

екотипів з місцевими сортами та лініями дає змогу створити великий запас 

генетичної мінливості не за однією, а за багатьма ознаками. При цьому 

проявляються рекомбінації з необхідними параметрами висоти рослин, 

продуктивності та якості зерна. 

За період 2007–2017 рр. проведено серію внутрішньовидових 

схрещувань для пшениці м‘якої та твердої ярої. Так для пшениці м'якої 

провели 1150 схрещувань. Найчастіше використовували джерела 

господарсько-цінних ознак, виділені під час вивчення колекції пшениці ярої 

(табл. 4.1). 

Це такі сорти як Рання 93, Недра, Харківська 26, Дніпрянка, Космос, 

Колективна 3, Струна миронівська, Елегія миронівська, МІГ, Тулун 15, 

Аранка, Легуан, Трізо, Краса Полісся, Челяба 2, Тулайковская 100, Авиада, 

Koksa, Bonpain, Quattro та багато інших. Окрім того використовували 

константні лінії гібридного походження (переважно власної селекції), які 

виділили за певною цінною ознакою або групою, чи зрідка комплексом їх. 

Було проведено як прості парні схрещування (73 %), так і складні (27 %). 

Для селекції пшениці твердої ярої за період 2007-2017 рр. провели 398 

внутрішньовидових схрещувань, тобто близько 30-40 схрещувань щороку. 

Залучали у схрещування виділені під час дослідження світової колекції 

пшениці ярої такі джерела господарсько-цінних ознак: Корона, Харківська 

27, Гордеіформе 1734, Нащадок, Чадо, Славута, Дарина, Жадана, Букурія, 

жізель, Ізольда, Кучумовка, Омская степная, Омский изумруд, Накат, Бошак, 

AC Melita, Olga, Candura, Multidur, Neodur та ін. 
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Таблиця 4.1 

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), Grenny (AUT) та ін. 

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 

Прогресивна, Гординя, Етюд, Космос, Дніпрянка, Ажурная (UKR), 
Боевчанка, Тулун 15, Тарская, Ария (RUS), Zebra (POL), Aletch 

(DEU), Azametly 95 (AZE), Kenya Nyangumi (KEN), Norwell, Adrew, 

TMP Meena, Glenavon, AC Corinne, Alikat, (CAN), Bonpain (FRA), 

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, Кучумовка (UKR), Омский 

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

Стійкість проти 

хвороб 

Жадана, Дарина, Нащадок, Кучумівка (UKR) Омская степная, 

Новодонская, Безенчукский янтар (RUS), Бошак, Асангали, 

Даманская 90, Кустанайская 30 (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 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. 
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4.1.1 Характеристика вихідного матеріалу пшениці ярої, одержаного 

шляхом внутрішньовидових схрещувань 

 

У 2017 р. у конкурсному випробуванні досліджували 39 ліній, 

отриманих від внутрішньовидових схрещувань пшениці м‘якої ярої. 

Характеристику деяких з них наведено у таблиці 4.2. Використавши у 

схрещуваннях сорт австрійської селекції Hewilla та чеської Leguan отримали 

лінію Лютесценс 15-13, яка достовірно переважає сорт-стандарт Елегія 

миронівська за продуктивністю і стійкістю проти борошнистої роси, але 

поступається за масою 1000 зерен. Схрестивши сорт Leguan з сортом Елегія 

миронівська, отримали лінію Еритроспермум 15-36.  

Таблиця 4.2 

Характеристика за господарсько цінними ознаками ліній пшениці 

м’якої ярої, отриманих від внутрішньовидових схрещувань,  

2015–2017 рр. 
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Елегія миронівська (стандарт) 4,73 94,5 41,6 14,1 33,9 7 5 10 

Еритроспермум 15-38 
Саратовская 55 / Етюд 

5,34  73,3 34,2 12,3 23,7 18 1 7 

Лютесценс 15-13  
Hewilla / Leguan 

5,57 87,3 37,8 13,5 29,3 2 7 15 

Лютесценс 14-13 

Лютесценс 07-06 / Zenga 
5,56 94,3 41,2 13,6 32,2 12 14 8 

Лютесценс 11-23  
Лютесценс 04-29 / Koksa 

5,37 89,0 38,1 12,9 26,9 3 8 10 

Еритроспермум 16-19  
Гренні / Аранка 

5,21 70,3 35,3 12,3 26,1 7 3 12 

Еритроспермум 15-34  
Зимоярка / Тулайковская 10 

5,23 91,0 38,5 14,3 35,5 5 5 7 

Еритроспермум 15-36  
Leguan / Елегія миронівська  

5,18 88,3 41,1 13,1 27,7 5 1 7 

НІР05 0,31 6,2 1,9 7,0 1,4 2,3 1,8 2,9 
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Лінія володіє високою комплексною стійкістю проти основних хвороб листя, 

високоурожайна, середньоросла і має крупне зерно. 

Лінія Лютесценс 15-13, одержана від схрещування Саратовская 55 / 

Етюд, також перевищує стандарт за урожайністю, низькоросла, має незначне 

ураження бурою іржею та септоріозом, але поступається за показником маси 

1000 зерен. Серед інших ліній заслуговує уваги Лютесценс 14-13, отримана 

від схрещування Лютесценс 07-06 / Zenga, яка суттєво переважає стандарт за 

урожайністю.  

У 2017 р. у конкурсному виробувані вивчали 10 ліній пшениці твердої 

ярої, одержаних від внутрішньовидових схрещувань. Характеристику кращих 

наведено у таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Характеристика за господарсько цінними ознаками ліній пшениці 

твердої ярої, 2015–2017 рр. 
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Спадщина (стандарт) 4,29 102,3 40,5 12,5 27,0 18 1 13 

Гордеіформе 15-05  
Гордеіформе 15-09 / Жізель 

4,53 94,0 45,6 13,7 34,9 1 0 3 

Гордеіформе 15-07  
Жізель / Нащадок 

4,52 95,7 44,8 13,3 25,8 5 0 10 

Гордеіформе 15-06 

Гордеіформе 07-01 / Арія 
4,49 63,7 43,3 13,3 26,5 7 1 12 

Гордеіформе 15-35 
Ізольда / Нащадок 

4,40  101,3 43,0 13,4 29,1 10 1 3 

Гордеіформе 15-09 
Памяти Вавенкова / Арія 

4,32 95,0 42,3 14,1 20,9 3 1 1 

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

Лінії Гордеіформе 15-05 та Гордеіформе 15-07, у яких одним із 

батьківських компонентів був сорт пшениці твердої ярої Жізель, успадкували 

від нього крупність та якість зерна. Також дані лінії відрізняються високою 

груповою стійкістю проти хвороб листя.  



 171 

Заслуговує на увагу лінія Гордеіформе 15-06 (Гордеіформе 07-01 / 

Арія), напівкарликова, яка формує крупне зерно та врожайність на рівні 

стандарту, переважаючи його за ознаками стійкості проти хвороб та 

вилягання. Це цінна лінія, оскільки стійкість до вилягання та спроможність 

формувати високий урожай на короткому міцному стеблі – одна з найбільш 

необхідних ознак для вирощування сортів пшениці твердої ярої в умовах 

Лісостепу України. Більшість сортів, поширених у виробництві, не досить 

стійкі до вилягання, і тому, у зоні Лісостепу пшениця тверда яра займала 

незначні площі.  

Лінія Гордеіформе 15-35, одержана від схрещування Ізольда / Нащадок, 

переважає стандарт за стійкістю проти хвороб. Лінія Гордеіформе 15-09 

(Памяти Вавенкова / Арія) за урожайності на рівні стандарту, переважає його 

за якістю зерна та має групову стійкість проти хвороб. 

Лінії конкурсного випробування, які за деякими ознаками не 

відповідали селекційним вимогам, але мали високі показники за кількома 

господарсько-цінними ознаками передали до колекції та Національного 

центру генетичних ресурсів рослин України. Їхню характеристику на час 

передачі до НЦГРРУ наведено у таблиці 4.4.  

Лінія пшениці м‘якої ярої Лютесценс 12-26 (Koksа / Героїня) 

достовірно переважала сорт-стандарт за урожайністю і стійкістю проти бурої 

іржі та септоріозу, але поступалась за окремими показниками якості зерна. 

На дану лінію отримано авторське свідоцтво № 1517 (додаток А.8) про 

реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні (№ національного каталогу 

UA0111158) з такими цінними ознаками як поєднання підвищеної 

урожайності, підвищеної кількості зерен в колосі та маси зерна з колосу. 

Лінія Еритроспермум 12-36 одержана від складного схрещування 

(Лютесценс 04-29 /3/ Еритроспермум 24209 / Дніпрянка // Експромт) у наших 

дослідженнях за урожайності на рівні стандарту мала крупне зерно та 

перевищувала стандарт за стійкістю проти борошнистої роси і септоріозу 

листя. На дану лінію отримано авторське свідоцтво № 1515 (додаток А.10) 
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про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні (№ національного 

каталогу UA0111159) з таками цінними ознаками як поєднання підвищеної 

урожайності, підвищеної маси зерна з колосу, з вмістом білка 15,1 %, при 

стійкості проти борошнистої роси, жовтої іржі (9 балів) та стійкості до 

вилягання (9 балів). 

Таблиця 4.4 

Характеристика за господарсько цінними ознаками ліній пшениці 

м’якої і твердої ярої, 2012–2014 рр. 
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Елегія миронівська (стандарт) 3,86 86,0 46,3 14,1 33,9 12 10 12 

Лютесценс 12-26 
Koksа / Героїня 

4,22  92,7 37,1 13,4 29,1 7 15 6 

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

/ Дніпрянка // Експромт 

4,13 85,3 46,6 13,3 25,8 4 7 8 

Еритроспермум 12-41 

Харківська 18 / Еритроспермум 24209 // 

Quattro 
3,92 83,3 42,8 13,3 24,5 7 9 4 

Еритроспермум 14-62 
Kontesa / Скороспілка 99 

4,33 107,0 40,2 14,9 28,5 1 10 15 

Харківська 27 (стандарт) 3,31 91,0 43,1 12,5 27,0 12 3 5 

Гордеіформе 13-08  
T. macha / Харківська 27 

3,76 94,3 44,7 13,7 34,9 6 2 3 

НІР05 0,32 7,5 1,8 0,7 1,4 2,3 1,8 2,9 

Лінія Еритроспермум 12-41 одержана від складного схрещування  

(Харківська 18 / Еритроспермум 24209 // Quattro) у наших дослідженнях за 

урожайності на рівні стандарту перевищувала стандарт за стійкістю проти 

борошнистої роси і септоріозу листя. На дану лінію отримано авторське 

свідоцтво № 1516 (додаток А.9) про реєстрацію зразка генофонду рослин в 

Україні (№ національного каталогу UA0111160) за такими цінними ознаками 

як: поєднання підвищеної урожайності, низькорослості, з вмістом білка 

15,1 %, та стійкості до вилягання (9 балів). 
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Від схрещування сортів пшениці м‘якої ярої Kontesa і Скороспілка 99 

отримали лінію Еритроспермум 14-62, яка у наших дослідженнях 

відрізнялась підвищеною урожайністю, вмістом білка та стійкістю проти 

борошнистої роси. На лінію отримано авторське свідоцтво № 1514 (додаток 

А.11) про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні (№ національного 

каталогу UA0111167) з таками цінними ознаками як поєднання підвищеної 

кількості зерен в колосі з вмістом білка 15,6 %, та стійкості до борошнистої 

роси і жовтої іржі (9 балів). 

Лінія Гордеіформе 13-08 одержана від схрещування (T. macha / 

Харківська 27) у наших дослідженнях за висоти рослин на рівні стандарту 

Харківська 27 перевищувала стандарт за урожайністю, стійкістю проти 

борошнистої роси і бурої іржі та показниками якості зерна. На дану лінію 

отримано авторське свідоцтво № 1518 (додаток А.6) про реєстрацію зразка 

генофонду рослин в Україні (№ національного каталогу UA0201516) з 

такими цінними ознаками як поєднання підвищеної урожайності, підвищеної 

кількості зерен в колосі та маси зерна з колосу та стійкості проти 

борошнистої роси і бурої іржі (9 балів). Лінії, на які одержано авторські 

свідоцтва, внесено до базової колекції зразків та робочої колекції для 

використання у гібридизації. 

 

4.1.2 Характеристика сортів пшениці ярої, одержаних шляхом 

внутрішньовидових схрещувань  

 

Шляхом внутрішньовидових схрещувань з використанням виділених 

джерел зі світової колекції створено такі сорти пшениці м‘якої ярої – 

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

також твердої ярої – МІП Райдужна. 

Сорт Панянка переданий на Державне сортовипробування у 2011 р., а у 

2015 р. його внесено до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні (рис. 4.1) (додаток А.14). Сорт виведено з лінії Лютесценс 07-26, яка 
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отримана від схрещування у 2000 р. джерела продуктивності та 

низькорослості сорту пшениці м‘якої ярої німецької селекції Quattro та сорту 

селекції ННЦ «Інститут землеробства НААН» Рання 93, який адаптований до 

умов Лісостепу (№ комбінації 00363).  

 

 

Рис. 4.1 Сорт пшениці м’якої ярої Панянка, 2014 р. 

 

У конкурсному сортовипробуванні лінію Лютесценс 07-26 

досліджували 4 роки (2008–2011 рр.). Приріст до стандарту за ці роки в 

середньому склав 8,3 ц/га (табл. 4.5). Сорт Панянка характеризується 

високою продуктивністю, стійкістю проти основних хвороб листя та колоса, 

високими показниками якості зерна та масою 1000 зерен, стійкістю до 

вилягання, середньостигла. Сорт високоадаптований до умов вирощування, 

універсального типу. Різновидність лютесценс, має довгий колос, крупне 

виповнене зерно.  
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Таблиця 4.5  

Характеристика господарсько-цінних ознак сорту пшениці м’якої ярої 

Панянка, 2008–2011рр. 

Показник 

Елегія 

миронівська, 

стандарт 

Панянка 

Відхилення 

від стандарту, 

+, – 

НІР05 

 

Урожайність, т/га 3,08 3,92 +0,84 0,31 

Висота рослин, см 81,9 81,8 - 0,1 7,1 

Стійкість до вилягання, бал 9 9 - 1 

Ураження хворобами на природному фоні, %: 

борошнистою росою 5,3 1,4 - 3,9 2,3 

бурою іржею 0 0 - 1,7 

септоріозом листя 10,0 5,7 - 4,3 3,0 

Ураження на інфекційному фоні, % 

борошнистою росою 15 7 - 8 2,1 

бурою іржею 7 4 - 3 1,5 

септоріозом листя 10 7 - 3 1,9 

кореневими гнилями 3 1 - 2 1,3 

твердою сажкою 15 7 - 8 1,6 

фузаріозом колоса 25 15 -10 3,2 

Період сходи –  колосіння, діб 75 75 - 2 

Маса 1000 зерен, г 44,5 44,6 +0,1 2,7 

Вміст білка, % 16,9 16,7 -0,2 1,2 

Вміст клейковини, % 30 39 +9 3,1 

Седиментація, мл 52 54 +2 7 

Сорт Оксамит миронівський передано на Державне сортовипробування 

у 2015 р. (рис. 4.2). Його створено з лінії Лютесценс 10-36, яка отримана у 

2006 р. в результаті індивідуального добору з лінії нашої селекції 

Лютесценс 00-32, яка, в свою чергу, отримана в результаті індивідуального 

добору з популяції від схрещування RUZ / WEAVER.  

Цю гібридну комбінацію отримали як популяцію другого покоління в 

одному із розсадників CIMMYT за співпраці наших установ. У конкурсному 

сортовипробуванні лінію Лютесценс 10-36 досліджували п‘ять років – 2011–

2015 рр. В середньому за останні чотири роки  у конкурсному випробуванні 

лінія Лютесценс 10-36 перевищувала стандарт за урожайністю на 0,63 т/га. 

Лінія вирізнялася високою урожайністю, адаптивністю, стійкістю проти 

комплексу хвороб. За роки вивчення лінія Лютесценс 10-36 була віднесена до 

середньорослих з високою стійкістю до вилягання, середньостиглих.  
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Рис. 4.2 Сорт пшениці м’якої ярої Оксамит миронівський, 2015 р. 

Лінія характеризується крупним виповненим зерном (маса 1000 зерен в 

середньому за роки досліджень складала 42,5 г,) високими показниками 

якості зерна (на рівні або і вище за показники стандарту Елегія миронівська, 

яка є «сильною» пшеницею) (табл. 4.6). 

Має комплексну стійкість проти основних хвороб – за стійкістю проти 

таких хвороб, як борошниста роса, септоріоз листя, кореневі гнилі та 

фузаріоз колоса перевищує сорт-стандарт. У дослідженнях за непрямими 

ознаками посухостійкості лінія була виділена як посухостійка. 

За результатами визначення адаптивності за показником урожайність 

лінія займала високе місце у ранжуванні і віднесена до адаптивних. 

За результатами Державного сортовипробування сорт занесено до 

Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2017 р. як цінну 

пшеницю за якістю зерна для зон Лісостепу і Полісся (дод. А.17). У висновку 

Інституту експертизи сортів рослин вказано, що сорт Оксамит миронівський 
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перевищує усереднену врожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію 

за п‘ять попередніх років у зонах Полісся та Лісостепу і має високу стійкість 

проти хвороб у цих зонах (додатки Б.1, Б.5). На сорт отримано авторське 

свідоцтво № 1671 (додаток А.5) про реєстрацію зразка генофонду рослин в 

Україні (№ національного каталогу UA0111227) за такими цінними ознаками 

як поєднання підвищеної урожайності, при стійкості проти борошнистої роси 

і септоріозу листя (8 балів) та показнику седиментації 80 мл.  

Таблиця 4.6  

Характеристика господарсько цінних ознак сорту пшениці м’якої ярої 

Оксамит миронівський, 2012–2015 рр. 

Показник 

Елегія 

миронів-

ська, 

стандарт 

Оксамит 

миронів-

ський 

Відхилення 

від стандарту, 

+, – 

НІР05 

 

Урожайність, т/га 4,47 5,10 +0,63 0,29 

Висота рослин, см 86,8 93,0 +6,2 5,4 

Стійкість до вилягання, бал 9 9 - 1 

Ураження хворобами на природному фоні, %: 

борошнистою росою 7 3 –4 2,2 

бурою іржею 5 6 +1 1,8 

септоріозом листя 10 5 –5 2,7 

Ураження на інфекційному фоні, % 

борошнистою росою 15 3 –12 2,3 

бурою іржею 15 15 - 1,8 

септоріозом листя 10 10 - 2,1 

кореневими гнилями 18 3,1 –14,9 1,6 

твердою сажкою 10 60 +50 1,5 

фузаріозом колоса 15 10 –5 3,2 

Період сходи –  колосіння, діб 70 72 +2 2 

Маса 1000 зерен, г 43,9 42,5 –1,4 2,3 

Вміст білка, % 10,8 11,3 +0,5 1,1 

Вміст клейковини, % 21,4 23,0 +3,6 2,7 

Седиментація, мл 54 55 +1 6 
«Сила» борошна, о.а. 398 399 +1 23 

Сорт Божена передано на Державне сортовипробування у 2015 р. (рис. 

4.3). Він характеризується високою урожайністю, високою стійкістю проти 

борошнистої роси та септоріозу, стійкістю проти бурої іржі, високими 

показниками якості зерна. Сорт виведено з лінії Лютесценс 08-26, яка 
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отримана від схрещування у 2002 р. високопродуктивного сорту Quattro та 

лінії Еритроспермум 00-36. Лінія Еритроспермум 00-36 отримана в 

результаті масового добору з популяції від схрещування CHIL / BUC.  

 

Рис. 4.3 Сорт пшениці м’якої ярої Божена, 2015 р. 

 

Цю гібридну комбінацію отримано як популяцію другого покоління в 

одому з розсадників з CIMMYT за співпраці наших установ. У конкурсному 

випробуванні лінію досліджували сім років – 2009–2015 рр. 
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У середньому за останні чотири роки перевищувала стандарт за 

урожайністю на 0,55 т/га (табл. 4.7). За роки вивчення лінія Лютесценс 08-26 

характеризувалась як середньоросла з високою стійкістю до вилягання, 

середньостигла. Маса 1000 зерен у середньому за роки досліджень складала 

38,1 г, зерно середньої величини.  

Таблиця 4.7  

Характеристика господарсько цінних ознак сорту пшениці м’якої ярої 

Божена, 2012–2015 рр. 

Показник 

Елегія 

миронів-

ська, 

стандарт 

Божена 

Відхилення 

від стандарту, 

+, – 

НІР05 

 

Урожайність, т/га 4,47 5,02 +0,55 0,29 

Висота рослин, см 86,8 93,0 +6,2 5,4 

Стійкість до вилягання, бал 9 9 - 1 

Ураження хворобами на природному фоні, %: 

борошнистою росою 7 4 –3 2,2 

бурою іржею 5 15 +10 1,8 

септоріозом листя 10 8 –2 2,7 

Ураження на інфекційному фоні, % 

борошнистою росою 15 10 –5 2,3 

бурою іржею 15 15 - 1,8 

септоріозом листя 10 15 +5 2,1 

кореневими гнилями 18 12 –6 1,6 

твердою сажкою 10 10 - 1,5 

фузаріозом колоса 15 15 - 3,2 

Період сходи –  колосіння, діб 70 70 - 2 

Маса 1000 зерен, г 43,9 38,1 –5,8 2,3 

Вміст білка, % 10,8 11,2 +0,4 1,1 

Вміст клейковини, % 21,4 23,8 +2,4 2,7 

Седиментація, мл 54 58 +4 6 

«Сила» борошна, о.а. 398 377 –21 23 

Лінія має комплексну стійкість проти основних хвороб – за стійкістю 

проти таких хвороб, як борошниста роса, кореневі гнилі перевищує сорт- 

стандарт.  

За результатами Державного сортовипробування сорт занесено до 

Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2017 р. як цінна 

пшениця за якістю зерна для зони Лісостепу (додаток А.18). У висновку 
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інституту Експертизи сортів рослин вказано, що сорт Божена перевищує 

усереднену врожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п‘ять 

попередніх років у зонах Полісся та Лісостепу і має високу стійкість проти 

хвороб у цих зонах (додатки Б.12, Б.13). На сорт Божена отримано авторське 

свідоцтво № 1670 (додаток А.3) про реєстрацію зразка генофонду рослин в 

Україні (№ національного каталогу UA0111226) з такими цінними ознаками 

як поєднання підвищеної урожайності, при стійкості проти борошнистої 

роси, септоріозу листя (8 балів), бурої іржі (7 балів) та показнику 

седиментації 83 мл, стійкості до вилягання 9 балів.  

У 2016 р. на Державне сортовипробування передали сорти пшениці 

ярої м‘якої МІП Візерунок і МІП Олександра на основі ліній 

Еритроспермум 11-21 та Еритроспермум 13-39, відповідно (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8  

Характеристика господарсько цінних ознак сортів пшениці м’якої ярої 

МІП Візерунок, МІП Олександра, 2013–2016 рр. 

Показник 

 

Елегія 

миронів- 

ська, 

МІП 

Візерунок 

 

+, – 

до стан-

дарту, 

МІП 

Олексан-

дра 

+, – 

до стан-

дарту, 

НІР05 

Урожайність, т/га 4,83 5,27 +0,44 5,47 +0,64 0,26 

Висота рослин, см 94,8 94,8 - 82,5 –12,3 5,9 

Стійкість до вилягання, бал 9 9 - 9 - 1 

Ураження хворобами на природному фоні, %:  

борошнистою росою 7 3 –4 3 –4 2,3 

бурою іржею 5 10 +5 6 +1 1,6 

септоріозом листя 10 10 - 5 –5 3,1 

Ураження на інфекційному фоні, % 

борошнистою росою 15 3 –12 3 –12 2,4 

бурою іржею 15 15 - 15 - 1,8 

септоріозом листя 10 10 - 10 - 2,4 

кореневими гнилями 17,9 13 –4,9 3 –14,9 1,7 

твердою сажкою 10 50 +40 15 +5 1,6 

фузаріозом колоса 15 10 –5 10 –5 3,3 

Період сходи-колосіння, діб 70 69 –1 70 - 2 

Маса 1000 зерен, г 44,2 41,3 –2,9 44,4 +0,2 2,2 

Натура зерна, г/л 759 765 +6 748 –11 33 

Вміст білка, % 11,2 11,7 +0,5 10,9 –0,3 1,1 

Вміст клейковини, % 19,9 23,6 +3,7 20,0 +0,1 2,7 

Седиментація, мл 45 49 +4 47 +2 6 

«Сила» борошна, о.а. 383 186 –197 425 +42 23 

Об‘єм хліба, см
3
 753 723 –30 650 –103 38 
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Сорт МІП Візерунок, отриманий від схрещування у 2005 р. Quattro / 

Струна миронівська. Характеризується високою урожайністю, адаптивністю, 

стійкістю проти борошнистої роси, фузаріозу колоса, кореневих гнилей, 

високими показниками якості зерна, низькорослістю, стійкістю до вилягання, 

середньостиглістю. У конкурсному сортовипробуванні досліджували 5 років 

– 2012–2016 рр. В середньому за останні 4 роки перевищував стандарт за 

урожайністю на 0,44 т/га. Відібраний завдяки високим індексним показникам 

та за елементами структури врожаю. За даними інституту Експертизи сортів 

рослин у 2017 р. сорт МІП Візерунок перевищував усереднену врожайність 

сортів, що пройшли державну реєстрацію за п‘ять попередніх років у зонах 

Полісся та Лісостепу (додаток Б.16). 

Сорт МІП Олександра, отриманий від схрещування у 2002 р. 

німецького сорту Легуан та сорту Елегія миронівська, який тривалий час є 

стандартом у зоні Лісостепу для пшениці м‘якої ярої. Характеризується 

високим рівнем урожайності, високою стійкістю проти борошнистої роси, 

кореневих гнилей, септоріозу та фузаріозу колоса, стійкістю до вилягання, 

низькорослістю, середньостиглістю (табл. 4.8). Має добрі показники якості 

зерна, в т. ч. «силу» борошна і масу 1000 зерен. В середньому за роки 

дослідження у конкурсному випробуванні (2013–2016 рр.) перевищував 

стандарт за урожайністю на 0,64 т/га. Сорт відрізняється високою 

посухостійкістю. За даними Інституту експертизи сортів рослин у 2017 р. 

сорт МІП Олександра перевищував усереднену врожайність сортів, що 

пройшли державну реєстрацію за п‘ять попередніх років у зонах Полісся та 

Лісостепу (додаток Б.15). 

Сорт пшениці твердої ярої МІП Райдужна, переданий на Державне 

сортовипробування у 2014 р. (рис. 4.4).  

Сорт виведено з лінії Мелянопус 10-02, яка отримана від схрещування 

у 2000 р. високопродуктивного сорту універсального типу пшениці твердої 

ярої Ізольда, адаптованого до умов Лісостепу та лінії місцевої селекції 

Валенціале 99-10 (рис. 4.5).  
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Рис. 4.4 Сорт пшениці твердої ярої МІП Райдужна, 2016 р. 

Лінія Меланопус 10-02 характеризується високою стійкістю проти 

хвороб, високими показниками якості зерна та масою 1000 зерен, 

середньостиглістю. Від сортів пшениці твердої ярої, які занесено до Реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні, лінія відрізняється 

низькорослістю та високою стійкістю до вилягання. Дану лінію в 

конкурсному випробуванні досліджували чотири роки – 2011–2014 рр., в 

середньому вона перевищувала сорт-стандарт Харківська 27 за урожайністю 

на 1,22 т/га.  

За результатами вивчення в конкурсному сортовипробуванні лінія 

виявила високу стійкість проти основних хвороб листя, а на штучних 

інфекційних фонах мала незначне ураження збудниками борошнистої роси, 

бурої іржі, твердої сажки, кореневих гнилей. За показниками якості зерна 

лінія Меланопус 10-02 перевищувала сорт-стандарт Харківська 27. Також 

лінія вирізнялась високою посухостійкістю серед досліджуваних ліній. 

За результатами Державного сортовипробування сорт занесено до 

Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, у 2017 р. для зон 

Лісостепу та Степу (додаток А.21). 
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Рис. 4.5 Етапи створення сорту пшениці м’якої ярої МІП Райдужна. 

У висновку інституту Експертизи сортів рослин вказано, що сорт МІП 

Райдужна перевищує усереднену врожайність сортів, що пройшли державну 

реєстрацію за п‘ять попередніх років у зонах Лісостеп і Степ, має високу 

стійкість проти хвороб у зоні Лісостепу (додатки Б.3, Б.4). 

 

4.2 Селекційно-генетичні особливості успадкування у F1 і F2 пшениці 

м‘якої ярої господарсько цінних ознак 

 

Селекційні програми створення високопродуктивних сортів мають 

базуватися на наукових даних про спадкову детермінацію ознак і 

властивостей. До того ж необхідно знати, як успадковуються ознаки і 

I етап 

Дослідження F2 2002 р. Ізольда / Валенціале 99-10 
(масовий добір з популяції) 

Гібридизація 2000 р. Ізольда / Валенціале 99-10 

Дослідження F1 2001 р. Ізольда / Валенціале 99-10 

Дослідження на ДСВ у 2015-2017 рр. сорту МІП Райдужна (Меланопус 10-02); 

Внесення до ДРСРПП в Україні у 2017 рр. сорту МІП Райдужна 

Дослідження F3 Ізольда / Валенціале 99-10 у розсаднику добору 2003 р.  

(добір методом педігрі), 

IІ етап 

 

Дослідження F4-F8 2004-2007 рр. Ізольда / Валенціале 99-10; 

IІІ етап 

 

Розподіл лінії Ізольда / Валенціале 99-10 на два біотипи у 2008 р. Меланопус 10-02 і 

Меланопус 10-03. Дослідження у 2009–2014 рр. Меланопус 10-03 у селекційних 

розсадниках у контрольному розсаднику, ПСВ та КСВ 
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властивості за певних умов розвитку та повною мірою прогнозувати кінцеві 

результати гібридизації. Вивчення характеру мінливості селекційних ознак у 

системі батьки – нащадки на основі гібридологічного аналізу дає змогу 

оцінити характер їх успадкування, встановити ефект гетерозису та ступеню 

домінування господарсько цінних ознак у гібридів [456]. 

 

4.2.1 Характер домінування ознак продуктивності у гібридів першого 

покоління пшениці м‘якої ярої 

 

Знання закономірностей успадкування господарсько цінних ознак 

сприяє більш цілеспрямованому добору в селекційній роботі на підвищення 

продуктивності [457]. Продуктивність є комплексною ознакою, що має 

складний фенотиповий прояв, який визначається не лише генетичними 

особливостями батьківських форм, але й умовами середовища, тому оцінка 

успадкування за ступенем фенотипового домінування є об‘єктивною лише 

стосовно конкретного вихідного матеріалу в певних умовах.  

Проведено гібридизацію за повною (7 х 7) діалельною схемою у 2015 р. 

Загалом було створено 42 гібридні комбінації (табл. 4.10).  

Таблиця 4.9 

Схема схрещувань пшениці м’якої ярої, 2015 р. 

     

♀ 
♂ 

Елегія 

миро-

нівська 

Струна 

миро-

нівська 

Харківська 

26 
Героїня Аранка Ясна Grennу 

Елегія 

миронівська 
- + + + + + + 

Струна 

миронівська 
+ - + + + + + 

Харківська 26 + + - + + + + 

Героїня + + + - + + + 

Аранка + + + + - + + 

Ясна + + + + + - + 

Grennу + + + + + + - 
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Компоненти схрещувань – сучасні комерційні сорти пшениці м‘якої 

ярої вітчизняної селекції – Елегія миронівська, Струна миронівська 

(Миронівський інститут пшениці імені В.М.Ремесла НААНУ), Харківська 26, 

Героїня (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва НААНУ) Аранка (ПП 

«Тирас»), а також зарубіжної селекції – Ясна (Польща), Grennу (Австрія).  

Проведено структурний аналіз гібридного матеріалу першого 

покоління пшениці м‘якої ярої та батьківських форм за елементами 

продуктивності за діалельною схемою у двох екологічних зонах: Лісостепу 

(МІП імені В. М. Ремесла НААН України) та Полісся України (Носівська 

селекційно-дослідна станція МІП імені В. М. Ремесла). Встановлено різні 

типи успакування за даними ознаками.  

За результатами аналізу виявлено значну диференціацію між гібридами 

першого покоління пшениці м‘якої ярої різних зон вирощування за 

довжиною головного колоса (рис. 4.5). Серед 42 комбінацій схрещувань у 

зоні Лісостепу України позитивне наддомінування (гетерозис) виявили у 15 

(35,7 %) гібридів, у 10 (23,8 %) – часткове позитивне домінування, у 15 

(35,7 %) – проміжне успадкування даної ознаки, у 2 (4,8 %) – часткове 

негативне домінування.  
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Рис. 4.6 Розподіл гібридів F1 пшениці м’якої ярої за показником ступеня 

домінування довжини колоса, 2016 р. 
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За характером фенотипового домінування гібриди першого покоління в 

зоні Полісся України розподілили наступним чином: позитивне 

наддомінування проявили 8 комбінацій (19,1 %), часткове позитивне 

домінування – 9 (21,4 %), проміжне успадкування – 16 (38,1 %), часткове 

негативне домінування – 4 (9,5 %), депресію – 5 (11,9 %).  

Розраховували показник домінування (hр) для оцінки характеру 

фенотипового домінування гібридів першого покоління пшениці м‘якої ярої 

за елементами продуктивності для двох екологічних зон Лісостепу та Полісся 

України. Слід зазначити, що показники позитивного наддомінування за 

довжиною головного колоса для зон Лісостепу та Полісся України 

спостерігали у комбінаціях Ясна / Аранка (hр = 3,7; 3,3), Ясна / Granny (hр= 

1,3; 1,3), Аранка / Granny (hр = 10,0; 6,5), батьківські компоненти яких 

становлять селекційну цінність для різних екологічних зон вирощування. 

Характер успадкування кількості колосків головного колоса гібридами F1 

пшениці м‘якої ярої наведено на рис. 4.6.  
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Рис. 4.7 Розподіл гібридів F1 пшениці м’якої ярої за показником ступеня 

домінування кількості колосків у головному колосі, 2016 р. 

За показниками фенотипового домінування кількості колосків 

головного колоса: позитивне наддомінування, часткове позитивне 
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домінування, проміжне успадкування та депресію гібридні комбінації у 

різних зонах вирощування не виявили суттєвої різниці. 

Позитивне наддомінування за даною ознакою для зон Лісостепу та 

Полісся України виявлено у комбінаціях пшениці м‘якої ярої Елегія 

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

миронівська, Ясна / Елегія миронівська, Ясна / Харківська 26, Ясна / Героїня, 

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

позитивне домінування – Елегія миронівська / Харківська 26, Елегія 

миронівська / Аранка, Елегія миронівська / Granny, Струна миронівська / 

Granny, Аранка / Струна миронівська, Granny / Героїня 

За розрахунками показника фенотипового домінування кількості зерен 

з головного колоса пшениці м‘якої ярої встановлено різні його типи. 

Показник позитивного наддомінування у гібридів F1 варіював від hр = 1,1 до 

11 (рис. 4.7). У різних зонах вирощування для 15 (35,7 %) комбінацій 

спостерігали гетерозис, для 1 (2,4 %) – часткове позитивне домінування, для 

4 (9,5 %) – часткове негативне домінування, для 2 (4,8 %) – депресію. 
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Рис. 4.8 Розподіл гібридів F1 пшениці м’якої ярої за показником ступеня 

домінування кількості зерен у головному колосі, 2016 р. 

У зоні Лісостепу України позитивне наддомінування (гетерозис) за 

масою зерна з колоса відмітили у 15 (35,7 %) гібридів, у 3 (7,1 %) – часткове 
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позитивне домінування, у 19 (45,2 %) – проміжне успадкування даної ознаки, 

у 3 (7,2 %) – часткове негативне домінування, у 2 (4,8 %) – депресію (рис. 

4.8).  
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Рис. 4.9 Розподіл гібридів F1 пшениці м’якої ярої за показником ступеня 

домінування маси зерна з головного колоса, 2016 р. 

За характером фенотипового домінування гібриди F1 у зоні Полісся 

України розподілили наступним чином: позитивне наддомінування відмічено 

у 8 комбінацій (19,0 %), часткове позитивне домінування – 7 (16,7 %), 

проміжне успадкування – 23 (54,8 %), часткове негативне домінування – 2 

(4,8 %), депресію – 2 (4,8 %). 

Показники позитивного наддомінування за масою зерна з колоса для 

зон Лісостепу та Полісся України спостерігали у комбінаціях пшениці м‘якої 

ярої Елегія миронівська / Струна миронівська (hр = 1,3; 2,0), Струна 

миронівська / Аранка (hр = 1,5; 2,0), Харківська 26 / Ясна (hр = 9,0; 2,0), 

Аранка / Героїня (hр = 2,5; 1,3), часткове позитивне домінування – Струна 

миронівська / Granny (hр = 0,8; 1,0). Планом досліджень передбачено 

вивчення особливостей прояву висоти гібридних рослин першого покоління 

пшениці м‘якої ярої (рис. 4.9). Оцінюючи гібридний матеріал, одержаний при 

схрещуванні середньорослих форм між собою, середньорослих з 
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високорослими формами та високорослих між собою, встановили різний 

характер фенотипового домінування. 
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Рис. 4.10 Розподіл гібридів F1 пшениці м’якої ярої за показником ступеня 

домінування висоти рослин, 2016 р. 

У 10 (23,8 %), з 42 досліджуваних комбінацій схрещувань, встановили 

позитивне наддомінування, у 1 (2,4 %) – часткове позитивне домінування, у 

10 (23,8 %) – проміжне успадкування даної ознаки, у 1 (2,4 %) – часткове 

негативне домінування та у 20 (47,6 %) – депресію для зони Лісостепу 

України. Показник фенотипового домінування для гібридів F1 у зоні Полісся 

розподілився наступним чином: позитивне наддомінування проявили 13 

комбінацій (30,9 %), часткове позитивне домінування – 8 (19,0 %), проміжне 

успадкування – 7 (16,7 %), часткове негативне домінування – 2 (4,8 %), 

депресію – 12 (28,7 %).  

Для наших досліджень вагомий інтерес становлять гібриди, які 

проявили часткове негативне домінування та депресію за ознакою висота 

рослин: Струна миронівська / Аранка, Харківська 26 / Героїня, Героїня / 

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

Героїня, Granny / Героїня та ін., оскільки це дає змогу отримувати низько- та 

середньорослі форми, цінні для селекційної роботи.  
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Простежено значне варіювання показника (hр), залежно від ознаки та 

комбінації схрещування, від позитивного наддомінування (hр > +1) до 

депресії (hр < -1). Однак, у значної кількості гібридів (20,7-42,7%): Ясна / 

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

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

миронівська, Ясна / Харківська 26 та ін. за даними ознаками відмічено 

позитивне домінування та наддомінування, що являє практичний інтерес для 

подальшої селекційної роботи. Батьківські компоненти даних гібридів мають 

селекційну цінність для різних екологічних зон вирощування.  

 

4.2.2 Оцінка комбінаційної здатності сортів пшениці м‘якої ярої  

 

Одне із перших питань, яке гостро постає перед селекціонерами для 

створення нових сортів і гібридів, полягає у правильному підборі 

батьківських форм. У комбінаційній селекції зі створення сортів 

сільськогосподарських культур важливим є добір компонентів схрещування, 

ефективність якого треба передбачати за допомогою генетичного аналізу 

оцінки вихідного матеріалу, зокрема визначенням комбінаційної здатності. 

Комбінаційна здатність (КЗ) є однією із головних ознак батьківських форм, 

тобто спроможність забезпечувати певний ефект гетерозису в гібридів 

першого покоління [458], і є генетично обумовленою властивістю, яка 

успадковується як при самозапиленні, так і при схрещуванні [459]. Таким 

чином, сорти з високою комбінаційною здатністю після схрещування дають 

більш урожайні гібриди, ніж сорти з низькою комбінаційною здатністю [460]. 

Відомо, що загальна комбінаційна здатність (ЗКЗ) відображає середню 

цінність сорту в гібридних комбінаціях. Це середня величина відхилення 

ознаки в усіх гібридах з участю цього сорту від загального середнього по всіх 

гібридах. Специфічна комбінаційна здатність (СКЗ) характеризує окремі 

комбінації, порівняно з середнім значенням ознаки батьківських форм і 

визначається відхиленням величини ознаки конкретної комбінації 
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схрещування від середнього значення ЗКЗ для двох батьківських форм. За 

рівнем ЗКЗ визначають відносну кількість генів, які детермінують показники 

ознаки. 

Рівень кількісних ознак рослин визначається багатьма генами з різною 

взаємодією між ними і впливом умов вирощування [461, 462]. Важливо 

установити тип дії генів – адитивний чи домінантний [377], а також залежно 

від цього визначити напрям і методи селекції [463]. Адитивний ефект генів 

детермінується спільною дією алелів одного й того ж локусу. Такі ефекти 

цінні в селекції на продуктивність [464]. Домінантні ефекти генів є 

результатом взаємодії алелів локусу. В результаті ж неалельної взаємодії 

генів проявляється епістаз з впливом генів різних локусів. Установлення 

особливостей сортів за комбінаційною здатністю та співвідношенням ЗКЗ і 

СКЗ, а також типу дії генів (адитивного чи неадитивного) є важливим для 

прогнозу прояву селекційно генетичних особливостей [465]. 

Метою дослідження було вивчення комбінаційної здатності, 

особливостей та характеру успадкування елементів продуктивності у сортів 

пшениці м‘якої ярої. Оцінку комбінаційної здатності семи сортів пшениці 

м‘якої ярої проводили із застосуванням генетичного аналізу B. I. Hayman і 

J. L. Jinks [466-468] шляхом вивчення гібридів першого покоління, 

одержаних у результаті схрещування цих сортів за повною діалельною 

схемою гібридизації р(р-1) згідно ІІІ методу B. Griffing [469]. Визначали 

параметри генетичної варіації за елементами продуктивності: висота рослин, 

кількість зерен, кількість колосків, маса зерна з головного колоса та його 

довжина. Попереднім етапом вивчення комбінаційної здатності є проведення 

дисперсійного аналізу, за допомогою якого було встановлено відмінності між 

генотипами гібридів першого покоління. Результати оцінки ефектів загальної 

комбінаційної здатності, констант специфічної комбінаційної здатності та їх 

варіанс у семи сортів пшениці м‘якої ярої за цією ознакою, отримані за 

допомогою статистичної обробки, наведено в табл. 4.11-4.25. Установлено 

ефекти загальної комбінаційної здатності (gi) за ознакою «висота рослин» у 
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двох екологічних зонах (МІП – Лісостеп, Носівська СДС – Полісся) семи 

сортів, які умовно можна розділити на три групи: перша – з високою 

загальною комбінаційною здатністю, друга – з середньою загальною 

комбінаційною здатністю, третя – низькою загальною комбінаційною 

здатністю (табл. 4.11). До першої групи відносяться сорти Granny (gi = 8,34; 

4,20) і Харківська 26 (gi = 8,30 і 6,97) у обох пунктах дослідження, 

відповідно, а також Елегія миронівська (gi = 2,72) і Героїня (gi = 2,91) у зоні 

Полісся; другої – Елегія миронівська (gi = 0,03) і Героїня (gi = 0,09) у зоні 

Лісостепу, третьої – сорти Аранка (gi = -7,68 і -9,65), Ясна (gi = -7,33 і -5,16) 

та Струна миронівська (gi = -1,77 і -1,98).  

Таблиця 4.10  

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

ярої за ознакою «висота рослин», 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 -      0,03 -0,61 5,72 

Струна миронівська 2,74 -     -1,77* 2,51 27,34 

Харківська 26 4,58* 1,59 -    8,30* 68,30 36,86 

Героїня 0,47 5,36* -10,84 -   0,09 -0,60 37,70 

Ясна -3,73* -2,88 -4,17 7,74* -  -7,33* 53,05 15,14 

Аранка -0,26 -9,98* 7,20 0,49 1,69 - -7,68* 58,30 25,39 

Granny -3,79* 3,17* 1,64 -3,22* 1,35 0,86 8,34* 68,91 2,32 

НІР05 (gi) 1,53;       НІР05 (si) 3,02 

Носівська СДС 

Елегія миронівська -      2,72* 6,66 2,93 

Струна миронівська 0,46 -     -1,98* 3,21 8,69 

Харківська 26 -1,33 0,29 -    6,97* 47,85 14,66 

Героїня 3,90* 3,83* -3,54* -   2,91* 7,76 7,30 

Ясна -5,00* 1,65 -2,80 1,76 -  -5,16* 25,93 3,13 

Аранка 2,39 -7,41* 9,04* -4,81* 1,58 - -9,65* 92,37 27,05 

Granny -0,42 1,19 -1,66 -1,13 2,81 -0,79 4,20* 16,89 -3,84 

НІР05 (gi) 1,66         НІР05 (si) 3,27 

Примітка* – Достовірно відрізняється від середньої. 

Варто зазначити, що на збільшення висоти рослин у гібридів першого 

покоління великий вплив мають гени з домінантними або епістатичними 

ефектами. У даному випадку гібридні рослини з високими значеннями 
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констант специфічної комбінаційної здатності мали більшу висоту рослин, 

що вказує на спрямовану природу дії таких ефектів у напрямку підвищення 

рівня висоти рослин пшениці м‘якої ярої. Гібридними комбінаціями з 

високими значеннями констант специфічної комбінаційної здатності були 

Аранка / Харківська 26 (si = 7,20; 9,04), Ясна / Героїня (si = 7,74; 1,76), 

Героїня / Струна миронівська (si= 5,36; 3,83), відповідно, у обох зонах, а 

гібриди від схрещування Харківська 26 / Елегія миронівська (si= 4,58), 

Granny / Струна миронівська (si= 3,17) та Елегія миронівська / Героїня (si= 

3,90) лише в одній зоні. 

Оскільки, варіанса загальної комбінаційної здатності (σ
2
gi) залежить 

від адитивних, а варіанса специфічної комбінаційної здатності (σ
2
si) – від 

неадитивних ефектів, то за відносними величинами σ
2
gi і σ

2
si можна 

встановити роль адитивних і неадитивних ефектів генів в детермінації ознаки 

у кожного із сортів за досліджуваними ознаками. Детальну інформацію про 

наявність та співвідношення адитивних та епістатичних ефектів генів можна 

отримати за допомогою оцінки різниці варіанс загальної та специфічної 

комбінаційної здатностей (табл. 4.12).  

Таблиця 4.11  

Різниці варіанс ЗКЗ та СКЗ сортів пшениці м’якої ярої за ознакою 

«висота рослин», 2016 р. 

Сорт 
Різниця варіанс ЗКЗ та СКЗ (σ

2
gi-σ

2
si) 

МІП Носівська СДС 

Елегія миронівська -6,33 σ
2
si > σ

2
gi 3,73 σ

2
gi> σ

2
si 

Струна миронівська -24,83 σ
2
si > σ

2
gi -5,48 σ

2
si > σ

2
gi 

Харківська 26 31,44 σ
2
gi > σ

2
si 33,19 σ

2
gi > σ

2
si 

Героїня -38,3 σ
2
si > σ

2
gi 0,46 σ

2
gi > σ

2
si 

Ясна 37,91 σ
2
gi > σ

2
si 22,80 σ

2
gi > σ

2
si 

Аранка 32,91 σ
2
gi > σ

2
si 65,32 σ

2
gi > σ

2
si 

Granny 66,59 σ
2
gi > σ

2
si 20,73 σ

2
gi > σ

2
si 

У сортів Харківська 26, Ясна, Аранка і Granny відмічено, що 

переважаючу роль при спадковості ознаки «висота рослин» відігравали гени 

з адитивними ефектами, оскільки у них σ
2
si > σ

2
gi. Лише у сорту Струна 

миронівська відмічено, що переважаючу роль при спадковості ознаки 
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«висота рослин» відігравали гени з епістатичними ефектами, оскільки у 

нього різниця варіанс становила -24,83 і -5,48 у обох пунктах випробувань. 

Переважаючу роль при успадковуваності висоти рослин у сортів Елегія 

миронівська і Героїня у МІП відігравали гени з епістатичними ефектами, у 

Носівській СДС –  з адитивними ефектами. 

Розрахунок параметрів генетичної варіації засвідчив (табл. 4.13), що в 

обох пунктах домінантні ефекти генів (H1 і H2) переважали адитивні (D). 

Відповідно до цього більшими одиниці були також середній ступінь 

домінування у досліді (H1/D) та середній ступінь домінування в локусах 

( ), що вказує на наявність наддомінування. Співвідношення 

, яке суттєво відрізняється від 1,0, вказує на неоднаковий 

середній ступінь домінування у різних локусах в обох пунктах досліджень.  

Таблиця 4.12  

Параметри генетичної варіації за ознакою висота рослин  

пшениці м’якої ярої, 2016 р. 

Параметр генетичної варіації МІП  Носівська СДС 

D 112,19 84,15 

H1 235,74 148,42 

H2 161,53 93,27 

F 64,38 40,29 

H1/D 2,10 1,76 

 
1,45 1,33 

 
0,35 0,30 

 
1,49 1,44 

H2/4H1 0,17 0,16 

r[(Wr+Vr)I; xi] -0,55±0,37 -0,72±0,31 

Показник відносної частоти розподілу домінантних і рецесивних алелів 

(F>0) свідчить про те, що кількісну перевагу (прояв) в даній вибірці сортів 

мають домінантні алелі (ефекти). Співвідношення H2/4H не дорівнює 0,25, а 

тому свідчить про асиметрію (в даному випадку сильну) розподілу 
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домінантних і рецесивних алелів. Коефіцієнт кореляції між сумою коваріанс 

(Wr) і варіанс (Wr) середнім значенням ознаки r[(Wr+Vr)i; xi] в обох пунктах 

був від‘ємним, що вказує на спрямованість домінування (хоча даний 

параметр і не був достовірно високим). Прояв ознаки збільшували домінантні 

алелі (ефекти).  

За ознакою «кількість зерен з головного колоса» у двох екологічних 

зонах (МІП – Лісостеп, Носівська СДС – Полісся) ефекти загальної 

комбінаційної здатності (gi) можна розділити наступним чином: сорт Аранка 

– з високою загальною комбінаційною здатністю (gi = 3,56; 3,59) в обох 

пунктах випробувань, сорти Струна миронівська і Героїня – з високою та 

середньою загальною комбінаційною здатністю у різних зонах, сорти 

Храківська 26 (gi = -1,24; -0,70), Ясна (gi = -2,82; -1,56), Granny (gi = -3,30; -

2,25) – низькою загальною комбінаційною здатністю (табл. 4.14).  

Таблиця 4.13  

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

ярої за ознакою «кількість зерен з головного колоса», 2016 р. 

Сорт 

Константи  СКЗ 
Ефекти 

ЗКЗ (gi) 

Варіанса  

Сорт (за №) 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. 



 196 

З високими значеннями констант специфічної комбінаційної здатності 

були гібридні комбінації: Аранка / Granny (si = 5,13; 2,36), Ясна / Героїня 

(si = 3,37; 3,67), Аранка / Героїня (si = 3,05; 2,06), відповідно, у обох зонах, 

гібриди від схрещування Героїня / Струна миронівська (si = 4,34), Ясна / 

Харківська 26 (si = 7,57) у зоні Лісостепу, гібриди від схрещування Елегія 

миронівська / Струна миронівська (si = 1,62), Елегія миронівська / Ясна 

(si = 2,46), Елегія миронівська / Granny (si = 1,62), Струна миронівська / 

Аранка (si = 1,35) лише в зоні Полісся. Достовірно низькими значеннями СКЗ 

відзначено гібриди від схрещування Героїня /Харківська 26, Аранка / Елегія 

миронівська та Ясна / Granny у обох пунктах досліджень. 

За оцінкою різниці варіанс загальної та специфічної комбінаційної 

здатностей (табл. 4.15) можна відмітити, що у сортів Аранка і Granny 

переважаючу роль при спадковості ознаки «кількість зерен з головного 

колоса» відігравали гени з адитивними ефектами, оскільки у них σ
2
gi > σ

2
si.  

Таблиця 4.14  

Різниці варіанс ЗКЗ та СКЗ сортів пшениці м’якої ярої за ознакою 

«кількість зерен з головного колоса», 2016 р. 

 

Сорт Різниця варіанс ЗКЗ та СКЗ (σ
2
gi-σ

2
si) 

МІП Носівська СДС 

Елегія миронівська -0,51 σ
2
si > σ

2
gi -4,68 σ

2
si > σ

2
gi 

Струна миронівська -26,77 σ
2
si > σ

2
gi -1,99 σ

2
si > σ

2
gi 

Харківська 26 -28,98 σ
2
si > σ

2
gi 0,27 σ

2
gi > σ

2
si 

Героїня -18,06 σ
2
si > σ

2
gi -1,99 σ

2
si > σ

2
gi 

Ясна -21,55 σ
2
si > σ

2
gi -4,58 σ

2
si > σ

2
gi 

Аранка 1,81 σ
2
gi > σ

2
si 4,04 σ

2
gi > σ

2
si 

Granny 5,36 σ
2
gi > σ

2
si 1,00 σ

2
gi > σ

2
si 

У решти сортів переважаючу роль відігравали гени з епістатичними 

ефектами, оскільки у них різниця варіанс становила σ
2
si > σ

2
gi у обох 

пунктах випробувань, окрім сорту Харківська 26, у якого в МІП переважаючу 

роль в успадкуваннї ознаки відігравали гени з епістатичними ефектами, у 

Носівській СДС –  з адитивними ефектами. 
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Розрахунок параметрів генетичної варіації засвідчив, що в обох 

пунктах переважали домінантні ефекти генів (H1 і H2) над адитивними (D). 

Відповідно до цього середній ступінь домінування у досліді (H1/D) та 

середній ступінь домінування в локусах ( ) засвідчили наявність 

наддомінування (табл. 4.16). Співвідношення , яке суттєво 

відрізняється від 1,0, вказує на неоднаковий середній ступінь домінування у 

різних локусах в обох екологічних зонах. Показник відносної частоти 

розподілу домінантних і рецесивних алелів (F>0) свідчить про те, що 

кількісну перевагу (прояв) в даній вибірці сортів мають домінантні алелі 

(ефекти). 

Таблиця 4.15  

Параметри генетичної варіації за ознакою «кількість зерен з головного 

колоса» пшениці м’якої ярої, 2016 р. 

Параметр генетичної 

варіації 
МІП  Носівська СДС 

D 41,81 20,24 

H1 134,66 44,15 

H2 113,64 30,77 

F 40,09 20,91 

H1/D 3,22 2,18 

 
1,79 1,48 

 
0,68 0,64 

 
1,73 2,08 

H2/4H1 0,21 0,17 

r[(Wr+Vr)I; xi] -0,56±0,37 -0,63±0,35 

 

Відношення загальної кількості домінантних алелів (ефектів) до 

загальної кількості рецесивних у всіх залучених до схрещувань сортів 

характеризує параметр . Співвідношення H2/4H не дорівнює 0,25, 

а тому свідчить про асиметрію розподілу домінантних і рецесивних алелів. 
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Коефіцієнт кореляції між сумою коваріанс (Wr) і варіанс (Wr) середнім 

значенням ознаки r[(Wr+Vr)i; xi] в обох пунктах був від‘ємним, що вказує на 

спрямованість домінування (хоча даний параметр і не був достовірно 

високим). Прояв ознаки підсилювали домінантні алелі (ефекти).  

Ефекти загальної комбінаційної здатності (gi) за ознакою «маса зерна з 

головного колоса» у двох екологічних зонах (Лісостеп, Полісся) були 

достовірно низькими у сортів Ясна (gi = -0,24; -0,06) і Granny (gi = -0,09; -

0,11), середніми у сорту Харківська 26 (gi = 0,02; 0,04). Високі ефекти ЗКЗ 

спостерігали у сортів Елегія миронівська (gi = 0,07), Струна миронівська (gi 

= 0,22) у зоні Лісостепу та сортів Героїня (gi = 0,17) і Аранка (gi = 0,08) у зоні 

Полісся (табл. 4.17).  

Таблиця 4.16  

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

ярої за ознакою «маса зерна з головного колоса», 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 -      0,07* 0,00 0,00 

Струна миронівська 0,01 -     0,22* 0,05 0,07 

Харківська 26 0,14* 0,18* -    0,02 0,00 0,04 

Героїня 0,00 0,39* -0,42* -   -0,01 0,00 0,07 

Ясна 0,04 -0,27* -0,03 0,21* -  -0,24* 0,05 0,02 

Аранка -0,20* -0,11 0,04 -0,01 0,03 - 0,03 0,00 0,02 

Granny 0,01 -0,20* 0,09 -0,17* 0,01 0,25* -0,09* 0,01 0,02 

НІР05 (gi) 0,06    НІР05 (si) 0,12 

Носівська СДС 

Елегія миронівська -      -0,03 0,00 0,00 

Струна миронівська 0,01 -     -0,08* 0,01 0,00 

Харківська 26 -0,15* 0,16* -    0,04 0,00 0,01 

Героїня -0,05 -0,08 0,02 -   0,17* 0,03 0,00 

Ясна 0,05 0,00 0,06 0,06 -  -0,06* 0,00 0,00 

Аранка 0,06 -0,10* 0,01 0,11* -0,18* - 0,08* 0,01 0,01 

Granny 0,07 0,00 -0,10* -0,07 0,00 0,09* -0,11* 0,01 0,00 

НІР05 (gi) 0,05    НІР05 (si) 0,09 

Примітка:* - Достовірно відрізняється від середньої. 

Високими значеннями констант специфічної комбінаційної здатності 

відмічено гібриди від схрещування Струна миронівська / Харківська 26 



 199 

(si = 0,18; 0,16), Granny / Аранка (si = 0,25; 0,09), відповідно, у обох зонах, 

гібриди від схрещування Елегія миронівська / Струна миронівська, Елегія 

миронівська / Героїня, Елегія миронівська / Ясна, Харківська 26 / Ясна та ін. 

мали середні значення констант специфічної комбінаційної здатності. 

Достовірно низькими значеннями СКЗ відзначено гібридні комбінації 

схрещування: Героїня / Харківська 26 (si = -0,42), Струна миронівська / Ясна 

(si = -0,27), Елегія миронівська / Аранка (si = -0,20), Granny / Струна 

миронівська (si = -0,20) та Granny / Героїня (si = -0,17) у зоні Лісостепу, 

Аранка / Ясна (si = -0,18), Харківська 26 / Елегія миронівська (si = -0,15), 

Аранка / Струна миронівська (si = -0,10) і Granny / Харківська 26 (si = -0,10) у 

зоні Полісся. 

За оцінкою різниці варіанс загальної та специфічної комбінаційної 

здатності (табл. 4.18) можна відмітити, що у сорту Харківська 26 головну 

роль при спадковості ознаки «маса зерна з головного колоса» відігравали 

гени з епістатичними ефектами, оскільки у нього різниця варіанс становила 

σ
2
si > σ

2
gi у обох пунктах випробувань. У сорту Ясна головну роль у зоні 

Лісостепу відігравали гени з адитивними ефектами, оскільки у них різниця 

варіанс становила 0,03.  

Таблиця 4.17  

Різниці варіанс ЗКЗ та СКЗ сортів пшениці м’якої ярої за ознакою «маса 

зерна з головного колоса», 2016 р. 

Сорт Різниця варіанс ЗКЗ та СКЗ (σ
2
gi-σ

2
si) 

МІП Носівська СДС 

Елегія миронівська 0 σ
2
gi = σ

2
si 0 σ

2
gi = σ

2
si 

Струна миронівська -0,02 σ
2
si > σ

2
gi 0,01 σ

2
gi > σ

2
si 

Харківська 26 -0,04 σ
2
si > σ

2
gi -0,01 σ

2
si > σ

2
gi 

Героїня -0,07 σ
2
si > σ

2
gi 0,03 σ

2
gi > σ

2
si 

Ясна 0,03 σ
2
gi > σ

2
si 0 σ

2
gi = σ

2
si 

Аранка -0,02 σ
2
si > σ

2
gi 0 σ

2
gi = σ

2
si 

Granny -0,01 σ
2
si > σ

2
gi 0,01 σ

2
gi > σ

2
si 

У сортів Струна миронівська, Героїня і Granny в МІП переважаючу 

роль в успадкуваннї ознаки відігравали гени з епістатичними ефектами, у 

Носівській СДС – з адитивними ефектами. Розрахунок параметрів генетичної 
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варіації засвідчив, що в обох пунктах домінантні ефекти генів (H1 і H2) 

переважали над адитивними (D). Відповідно до цього середній ступінь 

домінування у досліді (H1/D) та середній ступінь домінування в локусах 

( ) засвідчили наявність над домінування (табл. 4.19). Співвідношення 

, яке суттєво відрізняється від 1,0, вказує на неоднаковий 

середній ступінь домінування у різних локусах в обох зонах. 

Таблиця 4.18  

Параметри генетичної варіації за ознакою «маса зерна з головного 

колоса» пшениці м’якої ярої, 2016 р. 

Параметр генетичної варіації МІП Носівська СДС 

D 0,09 0,04 

H1 0,29 0,05 

H2 0,24 0,04 

F 0,08 0,01 

H1/D 3,15 1,28 

 
1,77 1,13 

 
0,59 0,36 

 
1,67 1,34 

H2/4H1 0,21 0,21 

r[(Wr+Vr)I; xi] -0,13±0,44 -0,15±0,44 

 

Показник відносної частоти розподілу домінантних і рецесивних алелів 

(F>0) свідчить про те, що кількісну перевагу (прояв) в даній вибірці сортів 

мають домінантні алелі (ефекти). Відношення загальної кількості 

домінантних алелів (ефектів) до загальної кількості рецесивних, у всіх 

залучених до схрещувань сортів, характеризує параметр . 

Співвідношення H2/4H не дорівнює 0,25, а тому свідчить про 

асиметрію розподілу домінантних і рецесивних алелів (ефектів). Коефіцієнт 

кореляції між сумою коваріанс (Wr) і варіанс (Wr) середнім значенням ознаки 

r[(Wr+Vr)i; xi] в обох пунктах був недостовірним, що свідчить про не 
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спрямованість, або різноспрямованість домінування. Тобто, в даній вибірці 

сортів присутні домінантні алелі, які як збільшують, так і зменшують ознаку 

і навпаки: рецесивні алелі, які як збільшують, так і зменшують ознаку.  

За ефектами загальної комбінаційної здатності (gi) ознаки «довжина 

головного колоса» у двох екологічних зонах (Лісостеп, Полісся) 

досліджувані сорти розділили наступним чином: Харківська 26 (gi = 0,46; 

0,31) і Героїня (gi = 0,71; 0,50) – з високою загальною комбінаційною 

здатністю, сорт Струна миронівська – з середньою та високою загальною 

комбінаційною здатністю у різних зонах, сорти Елегія миронівська і Аранка 

– з високою та низькою загальною комбінаційною здатністю у різних зонах, 

сорти Ясна (gi = -0,20; -0,23) і Granny (gi = -1,07; -1,66) – низькою загальною 

комбінаційною здатністю у обох екологічних зонах (табл. 4.20).  

Таблиця 4.19  

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

ярої за ознакою «довжина головного колоса», 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 -      0,23* 0,04 0,09 

Струна миронівська 0,44 -     0,22 0,03 0,36 

Харківська 26 0,44 0,44 -    0,47* 0,21 0,08 

Героїня -0,56* 0,50* -0,48* -   0,71* 0,48 0,35 

Ясна 0,35 -0,85* -0,29 0,86* -  -0,20 0,03 0,22 

Аранка -0,45* -0,56* -0,47* 0,46* 0,17 - -0,34* 0,11 0,21 

Granny -0,22 0,03 0,36 -0,78* -0,23 0,84* -1,07* 1,13 0,18 

НІР05 (gi) 0,23    НІР05 (si) 0,45 

Носівська СДС 

Елегія миронівська -      -0,28* 0,08 0,01 

Струна миронівська -0,39* -     0,20* 0,04 0,23 

Харківська 26 0,10 -0,10 -    0,31* 0,09 0,00 

Героїня 0,00 0,61* 0,28* -   0,50* 0,24 0,16 

Ясна 0,33* -0,26 -0,37* -0,15 -  -0,23* 0,05 0,04 

Аранка -0,15 0,66* 0,00 -0,75* 0,18 - 0,17* 0,02 0,16 

Granny 0,11 -0,53* 0,08 0,01 0,26 0,06 -0,66* 0,44 0,02 

НІР05 (gi) 0,14    НІР05 (si) 0,28 

Примітка:* - Достовірно відрізняються від середньої. 
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З високими значеннями констант специфічної комбінаційної здатності 

відмічено гібридну комбінацію Героїня / Струна миронівська (si = 0,50; 0,61), 

відповідно, у обох зонах; гібридні комбінації – Ясна / Героїня (si = 0,86), 

Granny / Аранка (si = 0,84), Аранка / Героїня (si = 0,46) у зоні Лісостепу, 

Аранка / Струна миронівська (si = 0,66), Героїня / Струна миронівська 

(si = 0,61), Ясна / Елегія миронівська (si = 0,33) та Героїня / Харківська 26 

(si = 0,28) у зоні Полісся. Гібриди від схрещування Харківська 26 / Струна 

миронівська, Елегія миронівська / Харківська 26, Аранка / Ясна, Харківська 

26 / Granny, Елегія миронівська / Granny, Granny / Ясна мали середні 

значення констант специфічної комбінаційної здатності.  

З достовірно низькими значеннями СКЗ відзначено гібридні комбінації 

схрещування: Героїня / Харківська 26 (si = -0,42), Струна миронівська / Ясна 

(si = -0,27), Елегія миронівська / Аранка (si = -0,20) та Granny / Струна 

миронівська (si = -0,20) у зоні Лісостепу, Аранка / Ясна (si = -0,18), 

Харківська 26 / Елегія миронівська (si = -0,15), Аранка / Струна миронівська 

(si = -0,10) і Granny / Харківська 26 (si = -0,10) у зоні Полісся. За оцінкою 

різниці варіанс загальної та специфічної комбінаційної здатностей 

(табл. 4.21) можна відмітити, що у сортів Харківська 26, Героїня і Granny при 

спадковості ознаки «довжина головного колоса» переважав вплив генів з 

адитивними ефектами, оскільки у них різниця варіанс становила σ
2
gi > σ

2
si у 

обох пунктах випробувань.  

Таблиця 4.20  

Різниці варіанс ЗКЗ та СКЗ сортів пшениці м’якої ярої за ознакою 

«довжина головного колоса», 2016 р. 

Сорт Різниця варіанс ЗКЗ та СКЗ (σ
2
gi-σ

2
si) 

МІП Носівська СДС 

Елегія миронівська -0,05 σ
2
si > σ

2
gi 0,07 σ

2
gi = σ

2
si 

Струна миронівська -0,33 σ
2
si > σ

2
gi -0,19 σ

2
si > σ

2
gi 

Харківська 26 0,13 σ
2
gi = σ

2
si 0,09 σ

2
gi = σ

2
si 

Героїня 0,13 σ
2
gi = σ

2
si 0,08 σ

2
gi > σ

2
si 

Ясна -0,19 σ
2
si > σ

2
gi 0,01 σ

2
gi = σ

2
si 

Аранка -0,10 σ
2
si > σ

2
gi -0,14 σ

2
si > σ

2
gi 

Granny 0,95 σ
2
gi > σ

2
si 0,42 σ

2
gi > σ

2
si 
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У сортів Струна миронівська і Аранка головну роль відігравали гени з 

епестатичними ефектами, оскільки у них різниця варіанс становила -0,33 і -

0,19; -0,10 і -0,14, тобто σ
2
si > σ

2
gi у обох зонах досліджень. У сортів Елегія 

миронівська і Ясна в МІП переважаючу роль в успадкуваннї ознаки 

відігравали гени з епістатичними ефектами, у Носівській СДС – з 

адитивними. Розрахунок параметрів генетичної варіації засвідчив, що в обох 

екологічних зонах адитивні ефекти (D) переважали над домінантними (H1 і 

H2). Відповідно до цього, середній ступінь домінування у досліді (H1/D) та 

середній ступінь домінування в локусах ( ) засвідчили наявність 

неповного домінування (табл. 4.22).  

Таблиця 4.21  

Параметри генетичної варіації за ознакою «довжина головного колоса» 

пшениці м’якої ярої, 2016 р. 

Параметр генетичної варіації МІП  Носівська СДС 

D 2,01 1,32 

H1 1,55 1,28 

H2 1,40 0,82 

F 0,66 1,13 

H1/D 0,77 0,97 

 
0,88 0,98 

 
0,60 0,72 

 
1,46 2,54 

H2/4H1 0,23 0,16 

r[(Wr+Vr)I; xi] -0,07±0,45 0,12±0,44 

Співвідношення , яке суттєво відрізняється від 1,0, 

вказує на неоднаковий середній ступінь домінування у різних локусах в 

екологічних зонах. Показник відносної частоти розподілу домінантних і 

рецесивних алелів (F>0) свідчить про те, що кількісну перевагу (прояв) в 

даній вибірці сортів мають домінантні алелі (ефекти). Відношення загальної 

кількості домінантних алелів (ефектів) до загальної кількості рецесивних у 
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залучених до схрещувань сортів, становить 1,46 у МІП та 2,54 – у Носівській 

СДС. Співвідношення H2/4H не дорівнює 0,25, а тому свідчить про асиметрію 

розподілу домінантних і рецесивних алелів (ефектів), особливо у Поліссі. 

Коефіцієнт кореляції між сумою коваріанс (Wr) і варіанс (Wr) середнім 

значенням ознаки r[(Wr+Vr)i; xi] в обох пунктах був недостовірним, що 

свідчить про не спрямованість, або різноспрямованість домінування. Тобто, в 

даній вибірці сортів присутні домінантні алелі (ефекти) які як збільшують, 

так і зменшують ознаку і навпаки: рецесивні алелі, які як збільшують, так і 

зменшують ознаку.  

Нами установлено ефекти загальної комбінаційної здатності за ознакою 

«кількість колосків головного колоса» (табл. 4.23). До групи з високою ЗКЗ 

відносяться сорти Героїня (gi = 0,65; 0,67), Аранка (gi = 0,59; 0,86). 

Таблиця 4.22  

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

ярої за ознакою «кількість колосків головного колоса», 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 -      -0,36* 0,11 0,28 

Струна миронівська 0,33 -     0,13 -0,01 1,68 

Харківська 26 -0,78* 0,62* -    0,03 -0,02 0,43 

Героїня 0,16 -0,55 -1,19 -   0,65* 0,40 0,48 

Ясна 0,92* -1,93* 0,76* 1,07* -  -0,06 -0,02 1,13 

Аранка 0,28 0,97* 0,16 -0,23 -0,62* - 0,59* 0,33 0,15 

Granny -0,91* 0,55 0,42 0,73* -0,21 -0,58 -1,00* 0,97 0,23 

НІР05 (gi) 0,30    НІР05 (si) 0,59 

Носівська СДС 

Елегія миронівська -      -0,36* 0,13 0,51 

Струна миронівська -0,40* -     -0,27* 0,07 0,35 

Харківська 26 -0,82* 0,69* -    0,09 0,00 0,37 

Героїня -0,54* -1,00* 0,61* -   0,67* 0,44 0,46 

Ясна 0,66* 0,07 -0,18 0,86* -  0,14* 0,02 0,42 

Аранка 0,05 0,40* 0,30* 0,17 -0,85* - 0,86* 0,73 0,18 

Granny 1,06* 0,25* -0,59* -0,09 -0,55* -0,07 -1,11* 1,23 0,34 

НІР05 (gi) 0,10    НІР05 (si) 0,20 

Примітка* - Достовірно відрізняється від середньої. 
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До групи з середньою загальною комбінаційною здатністю – Харківська 26 

(gi = 0,03; 0,09) у обох пунктах дослідження, відповідно, Струна миронівська 

(gi = 0,13) і Ясна (gi = -0,06) у зоні Лісостепу. До групи з низькою ЗКЗ 

віднесено сорти Елегія миронівська (gi = -0,36; -0,36), Granny (gi = -1,00; -

1,14) у обох екологічних зонах, сорт Струна миронівська (gi = -0,27) у зоні 

Полісся.  

За оцінкою різниці варіанс загальної та специфічної комбінаційної 

здатностей (табл. 4.24) можна відмітити, що у сортів Аранка і Granny 

переважаючу роль при спадковості ознаки «довжина головного колоса» 

відігравали гени з епістатичними ефектами, оскільки у них різниця варіанс 

(σ
2
gi-σ

2
si) була від‘ємною, тобто σ

2
si > σ

2
gi у обох пунктах випробувань. 

У решти сортів, залучених у схрещування, головну роль при 

успадкуванні ознаки «довжина головного колоса» відігравали гени з 

адитивними ефектами у обох пунктах випробувань. 

Таблиця 4.23  

Різниці варіанс ЗКЗ та СКЗ сортів пшениці м’якої ярої за ознакою 

«кількість колосків головного колоса», 2016 р. 

Сорт Різниця варіанс ЗКЗ та СКЗ (σ
2
gi-σ

2
si) 

МІП Носівська СДС 

Елегія миронівська -0,17 σ
2
si > σ

2
gi -0,38 σ

2
si > σ

2
gi 

Струна миронівська -1,69 σ
2
si > σ

2
gi -0,28 σ

2
si > σ

2
gi 

Харківська 26 -0,45 σ
2
si > σ

2
gi -0,37 σ

2
si > σ

2
gi 

Героїня -0,08 σ
2
si > σ

2
gi -0,02 σ

2
si > σ

2
gi 

Ясна -0,15 σ
2
si > σ

2
gi -0,40 σ

2
si > σ

2
gi 

Аранка 0,15 σ
2
gi = σ

2
si 0,55 σ

2
gi = σ

2
si 

Granny 0,75 σ
2
gi = σ

2
si 0,89 σ

2
gi > σ

2
si 

За розрахунком параметрів генетичної варіації виявлено, що домінантні 

ефекти генів (H1 і H2) переважали над адитивними (D) в обох пунктах 

дослідження. Відповідно до цього середній ступінь домінування у досліді 

(H1/D) та середній ступінь домінування в локусах ( ) засвідчили 

наявність наддомінування (табл. 4.25). Співвідношення , яке 
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суттєво відрізняється від 1,0, вказує на неоднаковий середній ступінь 

домінування у різних локусах в обох пунктах дослідження. Показник 

відносної частоти розподілу домінантних і рецесивних алелів (F>0) свідчить 

про те, що кількісну перевагу (прояв) в даній вибірці сортів мають 

домінантні алелі. Відношення загальної кількості домінантних алелів до 

загальної кількості рецесивних, у залучених до схрещувань сортів, становило 

1,94 у зоні Лісостепу, 1,10 у зоні Полісся. 

Таблиця 4.24  

Параметри генетичної варіації за ознакою «кількість колосків головного 

колоса» пшениці м’якої ярої, 2016 р. 

Параметр генетичної варіації Миронівка Носівська СДС 

D 0,13 0,95 

H1 4,12 2,27 

H2 3,23 1,75 

F 0,47 0,15 

H1/D 31,97 2,39 

 
5,65 1,54 

 
0,69 0,10 

 
1,94 1,10 

H2/4H1 0,20 0,19 

r[(Wr+Vr)I; xi] -0,67±0,33 0,19±0,44 

 

Співвідношення H2/4H не дорівнює 0,25, а тому свідчить про 

асиметрію розподілу домінантних і рецесивних алелів. 

Коефіцієнт кореляції між сумою коваріанс (Wr) і варіанс (Wr) середнім 

значенням ознаки r[(Wr+Vr)i; xi] різнився за пунктами випробування. У 

Миронівці параметр є хоча й невисоким, але вказує на спрямоване 

домінування, зумовлене домінантними генами.  

У Носівці відмічаємо різноспрямованість домінування. Тобто, у даному 

випадку, присутні домінантні алелі (ефекти) які як збільшують, так і 

зменшують прояв ознаки і, навпаки: рецесивні алелі, які як збільшують, так і 

зменшують прояв ознаки.  
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Відповідно до середньої величини відхилень, від загального середнього 

всіх гібридів, величини ознаки в усіх гібридів, одержаних за участі у 

схрещуваннях конкретного сорту, визначено середню цінність кожного сорту 

за ЗКЗ у F1 усіх гібридних комбінаціях з його участю. Отже, сорти мали 

наступні рівні ефектів ЗКЗ за такими кількісними ознаками: у сорту Елегія 

миронівська у двох екологічних зонах (Миронівський інститут пшениці та 

Носівська СДС) низькі (достовірно негативні) ефекти ЗКЗ були за ознакою 

«кількість колосків головного колоса» (-0,36 і -0,36, відповідно), середні 

(недостовірні) – за ознакою «маса зерна з головного колоса» (0,07 і -0,03), 

неоднозначні у різних зонах випробувань – за іншими кількісними ознаками.  

У сорту Струна миронівська високі та середні ефекти ЗКЗ були за 

ознакою «довжина головного колоса» (0,22 і 0,20), за ознакою «маса зерна з 

головного колоса» (0,22 і -0,08), низькі – за ознакою «висота рослин» (-1,77 і 

-1,98), неоднозначні – за ознаками «кількість колосків» і «кількість зерен з 

головного колоса». У сорту Харківська 26 високі (достовірно позитивні) 

ефекти ЗКЗ були за ознаками «висота рослин» (8,30 і 6,97) і «довжина 

головного колоса» (0,47 і 0,31), середні – за ознаками «кількість колосків з 

головного колоса» (0,03 і 0,09) і «маса зерна з головного колоса» (0,02 і 0,04), 

низькі – за ознакою «кількість зерен головного колоса» (-1,24 і -0,70).  

У сорту Героїня високі ефекти ЗКЗ були за ознаками «довжина 

головного колоса» (0,71 і 0,50), «кількість колосків з головного колоса» (0,65 

і 0,67), високі і середні ефекти ЗКЗ були за ознаками «висота рослин» (0,09 і 

2,91), «кількість зерен головного колоса» (0,06 і 2,10) та «маса зерна 

головного колоса» (-0,01 і 0,17).  

У сорту Ясна низькі ефекти ЗКЗ були майже за всіма ознаками, які 

досліджували, окрім ознак «кількість колосків головного колоса», де 

спостерігали середні ефекти ЗКЗ (-0,06 і 0,14) та «довжина головного 

колоса».  

У сорту Аранка достовірно високі ефекти ЗКЗ були за ознаками 

«кількість зерен головного колоса» (3,64 і 3,59) і «кількість колосків 
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головного колоса» (0,59 і 0,86), середні і високі – за ознакою «маса зерна 

головного колоса» (0,03 і 0,08), низькі – за ознакою «висота рослин» (-7,68 і -

9,65), неоднозначні за ознакою «довжина головного колоса» (-0,34 і 0,17). У 

сорту Granny високі ефекти ЗКЗ були за ознакою «висота рослин» (8,34 і 

4,20), низькі (достовірно негативні) – за ознаками «кількість колосків з 

головного колоса» (-1,00 і -1,11), «довжина головного колоса» (-1,07 і -0,66) 

та «кількість зерен з головного колоса» (-3,30 і -2,25) та за ознакою «маса 

зерна з головного колоса» (-0,09 і -0,11). 

 

4.2.3 Ступінь прояву трансгресії за елементами продуктивності у 

популяціях F2 пшениці м‘якої ярої 

 

При розщепленні гібридів простежується значна мінливість ознак, які є 

відмінними від батьківських форм. Тому, для практичної селекції на 

адаптивність велике значення мають позитивні трансгресії, які отримані в 

результаті появи рекомбінантів за різними господарсько цінними ознаками 

[470]. Трансгресія у гібридів може відбуватися і при наявності у батьківських 

форм неалельних генів, які діють за принципом комплементарності. Але 

позитивні трансгресії (найбільш цінні в селекційній практиці), як правило, 

виникають у комбінаціях з повним або частковим домінуванням ознаки 

кращого батька чи з наддомінуванням при неалельній взаємодії генів. 

Для створення вихідного матеріалу з трансгресіями за елементами 

продуктивності та використання їх в подальшій селекційній роботі 

проаналізували гібриди F2 та виділені трансгресивні форми з найвищим 

проявом ознаки. У дослідженнях особливу увагу ми звертали на прояв 

позитивних трансгресій за найважливішими ознаками продуктивності рослин 

для зон Лісостепу та Полісся України у популяціях F2 пшениці м‘якої ярої.  

Математичною обробкою підтверджено дані структурного аналізу 

батьківських форм та гібридних популяцій, що позитивні трансгресії за 

довжиною головного колоса для зони Лісостепу України виявили у 21 
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(50,0%) та для зони Полісся – 18 (42,9%) комбінаціях схрещування (табл. 

4.26).  

Таблиця 4.25  

Варіювання, ступінь та частота трансгресії довжини головного колоса у 

популяціях F2 пшениці м’якої ярої, 2017 р. 

Комбінація схрещування V, % Тс, % Тч, % 

Елегія миронівська / Ясна 6,9 / 7,9 12,2 / 10,2 20,0 / 16,0 

Струна миронівська / Героїня 7,6 /12,2 13,0 / 7,9 16,0 / 12,0 

Струна миронівська / Аранка 12,7 / 5,8 20,3 / 11,9 16,0 / 12,0 

Харківська 26 / Аранка 17,6 / 12,8 18,3 / 10,8 24,0 / 12,0 

Героїня / Струна миронівська 12,6 / 11,0 16,0 / 12,2 24,0 / 12,0 

Героїня / Харківська 26 11,0 / 12,5 12,1 / 9,8 20,0 / 12,0 

Ясна / Героїня 10,9 / 14,2 12,0 / 8,6 16,0 / 12.0 

Ясна / Аранка 12,9 / 8,2 12,0 / 15,2 16,0 / 20,0 

Ясна / Granny 13,7 / 10,1 11,0 / 16,3 16,0 / 20,0 

Аранка / Харківська 26 12,0 /12,3 10,1 / 11,9 16,0 / 20,0 

Примітка: Через дріб дані Носівської СДС (Полісся України). 

Коефіцієнт варіації для різних зон вирощування змінювався від 

незначного (6,9%) до середнього (17,6%). Висока частота позитивної 

трансгресії спостерігалась за ознакою „кількість колосків головного колоса‖ 

у гібридних комбінаціях – Елегія миронівська / Ясна, Струна миронівська / 

Аранка, Харківська 26 / Струна миронівська, Харківська 26 / Героїня, 

Харківська 26 / Аранка, Ясна / Харківська 26, Ясна / Героїня та ін. для зон 

Лісостепу та Полісся України (табл. 4.27). Ступінь позитивної трансгресії за 

кількістю колосків у колосі проявився у 20 (47,6%) гібридних комбінацій 

пшениці м‘якої ярої у зоні Лісостепу та у 25 – (59,5%) для зони Полісся 

України. Коефіцієнт варіації для різних зон вирощування змінювався від 

незначного до середнього.  

Частоту позитивної трансгресії за даною ознакою спостерігали у 27 

(64,3 %) гібридних популяцій другого покоління пшениці м‘якої ярої у зоні 

Лісостепу та у 22 (52,3 %) – у зоні Полісся України з відхиленнями від 4,0 % 

до 24,0 %.  
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Таблиця 4.26  

Варіювання, ступінь та частота трансгресії за ознакою кількість 

колосків головного колоса у популяціях F2 пшениці м’якої ярої, 2017 р. 

Комбінація схрещування V, % Тс, % Тч, % 

Елегія миронівська / Ясна 7,9 / 7,0 12,5 / 10,2 24,0 / 16,0 

Струна миронівська / Аранка 7,0 / 12,2 5,3 / 9,9 20,0 / 12,0  

Харківська 26 / Струна миронівська 9,5 / 13,2 5,5 / 12,5 16,0 / 12,0 

Харківська 26 / Героїня 16,5 / 9,8 5,3 / 15,8 16,0 / 20,0 

Харківська 26 / Аранка 10,4 / 10,1 10,5 / 14,4 16,0 / 20,0 

Ясна / Харківська 26 5,9 / 6,9 5,5 / 10,2 16,0 / 12,0 

Ясна / Героїня 9,0 / 12,0 5,9 / 9,8 12,0 / 16,0 

Ясна / Аранка 8,7 / 5,2 10,5 / 11,2 12,0 / 12,0 

Аранка / Елегія миронівська 11,3 / 8,8 12,5 / 10,3 16,0 / 12,0 

Аранка / Героїня 12,3 / 11,2 5,3 / 8,7 12,0 / 20,0 

Granny / Елегія миронівська 14,1 / 13,3 5,9 / 10,0 12,0 / 16,0 

Примітка: Через дріб дані Носівської СДС (Полісся України). 

Високу частоту позитивної трансгресії за ознакою «маса зерна з 

головного колоса» (табл. 4.28) проявили гібридні комбінації у різних зонах 

вирощування:  

Таблиця 4.278  

Варіювання, ступінь та частота трансгресії за ознакою маса зерна з 

головного колоса у популяціях F2 пшениці м’якої ярої, 2017 р. 

Комбінація схрещування V, % Тс, % Тч, % 

Елегія миронівська /  

Струна миронівська 
17,5 / 18,2 17,8 / 15,9 24,0 / 12,0 

Елегія миронівська / Героїня 11,9 / 15,2 11,0 / 10,8 20,0 / 16,0 

Елегія миронівська / Ясна 12,3 / 15,1 10,1 / 11,2 20,0 / 16,0 

Струна миронівська / Аранка 11,1 / 9,8 19,5 / 18,2 16,0 / 16,0 

Струна миронівська / Granny 10,4 / 8,1 18,8 / 17,2 12,0 / 16,0 

Харківська 26 / Елегія миронівська 13,7 / 12,3 9,8 / 10,2 16,0 / 20,0 

Харківська 26 / Ясна 15,5 / 16,1 18,7 / 15,2 16,0 / 12,0 

Героїня / Струна миронівська 16,4 / 18,2 5,7 / 8,9 16,0 / 20,0 

Героїня / Granny 14,4 / 17,2 3,3 / 7,8 16,0 / 20,0 

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

Granny / Ясна 10,2 / 7,8 17,2 / 10,9 20,0 / 16,0 

Примітка: Через дріб дані Носівської СДС (Полісся України). 
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Елегія миронівська / Струна миронівська, Елегія миронівська / Героїня, 

Елегія миронівська / Ясна, Granny / Ясна, Харківська 26 / Елегія миронівська 

та інші. Ступінь позитивної трансгресії проявився у 26 (61,9 %) популяціях F2 

пшениці м‘якої ярої у зоні Лісостепу та у 18 (42,9 %) – у зоні Полісся 

України.  

За даними структурного аналізу батьківських форм та гібридних 

популяцій встановлено, що високий ступінь позитивної трансгресії за 

кількістю зерен у головному колосі виявили у комбінаціях схрещування 

Струна миронівська / Аранка, Героїня / Струна миронівська, Аранка / 

Grannу, Аранка / Елегія миронівська (табл. 4.29). Коефіцієнт варіації для 

різних зон вирощування змінювався від незначного (6,3 %) до середнього 

(21,8 %). Висока частота позитивної трансгресії спостерігалась за ознакою 

„кількість зерен у головному колосі‖ у гібридних комбінаціях – Елегія Елегія 

миронівська / Струна миронівська, Елегія миронівська / Ясна, Струна 

миронівська / Аранка та ін. для зон Лісостепу та Полісся України.  

Таблиця 4.28  

Варіювання, ступінь та частота трансгресії за ознакою кількість зерен з 

головного колоса 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 

Примітка: Через дріб дані Носівської СДС (Полісся України). 
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За висотою рослин у гібридних популяціях F2 пшениці м‘якої ярої 

з‘являлися форми від середньорослих до високорослих, це залежало від 

батьківських форм. При схрещуванні сортів близьких за висотою 

(середньорослі / середньорослі, високорослі / високорослі) коефіцієнт 

варіації не перевищував 10%. У популяціях другого покоління, батьківські 

форми яких відрізнялись за висотою, коефіцієнт варіації був вищим. У наших 

дослідженнях більший вплив на висоту рослин мала материнська форма.  

Ступінь негативної трансгресії проявився у 22 (52,4%) середньорослих 

гібридних популяціях пшениці м‘якої ярої у зоні Лісостепу України від -3,1% 

у комбінації Елегія миронівська / Ясна до -14,3% – Ясна / Аранка, у зоні 

Полісся – у 19 (45,2%) середньорослих F2 від -6,2% у комбінації Елегія 

миронівська / Аранка до -15,2% – Аранка / Струна миронівська (табл. 4.30).  

Таблиця 4.29  

Варіювання та ступінь трансгресії за ознакою висота рослин у 

популяціях F2 пшениці м’якої ярої, 2017 р. 

Комбінація схрещування V, % Тс, % 

Елегія миронівська / Ясна  7,3 / 8,9 -3,1 / -7,3 

Елегія миронівська / Аранка 6,4 / 7,3 -8,9 / -6,2 

Струна миронівська / Ясна 9,5 / 8,9 -12,7 / -7,2 

Харківська 26 / Героїня 9,7 / 9,9 -5,9 / -6,8 

Героїня / Елегія миронівська 8,3 / 6,2 -9,3 / -10,2 

Героїня / Аранка  6,5 / 7.2 -14,2 / -11,2 

Ясна / Аранка 8,7 / 7,7 -14,3 / -12,2 

Аранка / Струна миронівська 7,2 / 5,7 -12,3 / -15,2 

Granny / Героїня 9,2 / 8,2 -10,2 / -15,0 

Примітка: Через дріб дані Носівської СДС (Полісся України). 

У результаті проведених досліджень виділені середньорослі гібридні 

популяції пшениці м'якої ярої у різних зонах вирощування: Аранка / Струна 

миронівська, Ясна / Аранка, Героїня / Аранка, Granny / Героїня, Струна 

миронівська / Ясна та ін., що дає змогу грунтовніше розуміти генетичні 

системи контролю цієї ознаки і на цій основі підбирати батьківські 

компоненти схрещування та проводити цілеспрямований добір за даною 

ознакою. 
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За результатами досліджень встановлено високий рівень частоти і 

ступеня прояву позитивних трансгресій у популяцій F2 пшениці м‘якої ярої 

для зон Лісостепу та Полісся України. Найбільша кількість позитивних 

трансгресій виявилась за ознаками кількості зерен з колоса та довжина 

колоса. Таким чином, виділені у F2 трансгресивні форми можуть бути надалі 

використані в якості вихідного матеріалу для добору трансгресивних форм і 

в більш пізніх поколіннях. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Створено селекційний матеріал та відібрано конкурентоспроможні 

лінії пшениці м‘якої і твердої ярої, одержані в результаті внутрішньовидових 

схрещувань з використанням виділених джерел господарсько-цінних ознак. 

2. Створено сорти пшениці м‘якої ярої Панянка, Оксамит 

миронівський, Божена, МІП Візерунок, МІП Олександра та сорт пшениці 

твердої ярої МІП Райдужна шляхом внутрішньовидових схрещувань з 

використанням виявлених джерел за господарсько-цінними ознаками. 

3 Аналіз фенотипового домінування дозволив виявити комбінації 

схрещування, які мають наддомінування і становлять найбільшу селекційну 

цінність у зонах Лісостеп та Полісся: Ясна / Аранка, Ясна / Granny, Аранка / 

Granny, Елегія миронівська / Ясна, Струна миронівська / Аранка, Харківська 

26 / Струна миронівська, Ясна / Елегія миронівська, Ясна / Харківська 26.  

4. За ознакою «маса зерна з головного колоса» високі та середні ефекти 

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 з головного колоса» високі та 

середні ефекти ЗКЗ – у сортів Харківська 26, Героїня, Ясна, Аранка; за 

ознакою «кількість зерен з головного колоса» – у сортів Героїня і Аранка; 

низькі (достовірно негативні) ефекти ЗКЗ за ознакою «висота рослин» 

відмітили у сортів Струна миронівська, Ясна, Аранка.  
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5. Встановлено високий рівень ступеня і частоти прояву позитивних 

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

України. Найбільшу кількість позитивних трансгресій виявили за ознаками 

«кількість зерен з головного колоса» та «довжина головного колоса». Таким 

чином, виділені у F2 комбінації схрещування з трансгресивними форми 

можуть бути надалі використані в якості вихідного матеріалу для добору 

трансгресивних форм у наступних поколіннях для селекційно-генетичного 

поліпшення пшениці м‘якої ярої. 

За матеріалами досліджень даного розділу автором опубліковано 

наукові праці [471–477]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 215 

РОЗДІЛ 5 

ВИКОРИСТАННЯ МІЖСОРТОВИХ СХРЕЩУВАННЬ З РІЗНИМ 

ТИПОМ РОЗВИТКУ РОСЛИН ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ВИХІДНОГО 

МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ 

 

Широке розповсюдження близькоспоріднених сортів обмежує і 

збіднює їх різноманіття [478]. Враховуючи, що селекція пшениці озимої 

ведеться набагато потужніше і більшою кількістю установ, з метою 

збагачення і розширення вихідного матеріалу при створенні сортів пшениці 

м‘якої ярої все частіше використовуються сорти пшениці м‘якої озимої. 

Використання пшениці озимої у селекції ярої здійснюється вже протягом 

багатьох років, але існує низка недостатньо досліджених питань щодо 

селекційної цінності зразків озимого типу розвитку. Встановлено, що дві 

генетичні системи (реакція на яровизацію та фотоперіодична чутливість) 

впливають на зимостійкість і продуктивність рослин [479]. Саме генотипи зі 

слабкою фотоперіодичною чутливістю до тривалості освітлення більш 

високопродуктивні, ніж сильночутливі. Зимостійкі генотипи, як правило, 

мають високу потребу в яровизації. Комбінування генетичних систем, які 

відповідають за потребу в яровизації і фотоперіодичну чутливість, при 

схрещуванні ярих і озимих форм пшениці дає змогу відібрати в гібридних 

популяціях генотипи, найбільш адаптовані до певних умов вирощування.  

У зв'язку зі змінами клімату посилюється значення адаптивності, яка 

забезпечує найбільш гарантований урожай за рахунок кращого 

пристосування до умов вирощуванняя. Тому, створення генетичного 

різноманіття на основі яро-озимих та озимо-ярих гібридів розкриває 

можливості одержання генотипів, найбільш пристосованих до несприятливих 

чинників довкілля Лісостепу та Полісся України. Про необхідність і 

ефективність розширення генетичної мінливості пшениці м‘якої ярої за 

рахунок нових ефективних джерел селекційних ознак з генофонду її 

природних культурних видів, зокрема, й пшениці м‘якої озимої, свідчать 
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результати наукових досліджень [480]. За даними цих авторів, використання 

озимих сортів у селекції пшениці ярої, сприяє збагаченню резерву генетичної 

мінливості вихідного матеріалу та добору практично цінних рекомбінантів за 

рахунок інтенсифікації формотворчого процесу. Напрям створення 

генотипної мінливості в селекції пшениці ярої при використанні сортів 

пшениці озимої з наступним добором морфотипів, що поєднують комплекс 

адаптивних ознак, вважається перспективним і актуальним [481]. 

 

5.1 Підбір компонентів схрещувань для гібридизації пшениці з різним 

типом розвитку 

 

Одним із завдань даної роботи було створення нового вихідного 

матеріалу пшениці м‘якої ярої з використанням сортів пшениці озимої. 

Підбір компонентів для схрещування проводили за аналізом колекції 

враховуючи еколого-географічний принцип у межах виду Triticum aestivum L. 

з метою створення в подальшому широкої генетичної різноманітності в 

поколіннях гібридів (табл. 5.1). Загалом за 2007-2016 рр. було виконано 415 

комбінацій схрещування. Враховували адаптивну здатність сорту (наявність 

адаптогенів місцевої геноплазми), параметри ознак та наявність цінних 

генетичних компонентів. Схрещування та селекційна робота у початкових 

ланках проводилися у теплиці, де була можливість сумістити колосіння ярих 

і озимих компонентів схрещувань. Типи схрещувань використовували як 

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

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

/ ярий; озимий / ярий // ярий (табл. 5.2). Щорічно частка комбінацій 

схрещувань за участю озимих сортів становила 10-50 % від загальної їх 

кількості.  

У роки (2007-2016 рр.) досліджень перевагу надавали парним 

схрещуванням. Таких схрещувань було проведено 357 (86% від загальної 

кількості схрещувань з різним типом розвитку).  
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Таблиця 5.1  

Сорти пшениці різних типів розвитку, використані у селекції пшениці 

м’якої ярої, як джерела селекційних ознак, 2007-2016 рр. 

Компонент схрещувань 

Пшениця яра Пшениця озима 

Української селекції: Елегія 

миронівська, Етюд, Колективна 3, 

Соната, Зимоярка, Сюїта, Струна 

миронівська, Панянка, МІП 

Злата, Сімкода миронівська, 

Оксамит миронівський, МІП 

Олександра, Лютесценс 05-09, 

Еритроспермум 01-14, Лютесценс 

07-02, Еритроспермум 02-25, 

Лютесценс 05-25, Еритроспермум 

03-01, Еритроспермум 12-02, 

Лютесценс 05-24, Еритроспермум 

13-40, Еритроспермум 14-29, 

Лютесценс 04-29 (МІП);  

 

Української селекції: Миронівська 808, 

Миронівська Ювілейна, Миронівська 

27, Миронівська 28, Миронівська 29, 

Миронівська 30, Миронівська 61, 

Миронівська 65, Мирхад, Крижинка, 

Експромт, Ремеслівна, Монотип, 

Калинова, Пам‘яті Ремесла, 

Миронівська сторічна, Миронівська 

ранньостигла, Світанок Миронівський, 

Оберіг Миронівський, Ювіляр 

Миронівський, Мадярка, Мирлена, 

Миронівська Золотоверха, МІП 

Валенсія, МІП Вишиванка, 

Еритроспермум 24209, Лютесценс 

35447, Еритроспермум 52959, (МІП);  

Харківська 30, Героїня (Інститут 

рослинництва ім. В.Я.Юр‘єва); 

 
Подолянка, Наталка, Сонечко, 

Переяславка, Фаворитка, Достаток, 

Володарка, Смуглянка, (МІП, ІФРіГ 

НАНУ);  

Рання 93, Дніпрянка, Скороспілка 

99, Черемшина (ННЦ «Інститут 

землеробства НААН»); 

Краса Полісся (Носівська СДС); Ятрань 60, Збруч, Солоха, Сміла (ІФРіГ 

НАНУ);  Хуторянка, МІГ, Прогресивна, 

Космос, Ажурна, (UKR), 

 
Одеська 267, Ласуня, Селянка, Ніконія, 

Панна, Дальницька, Селянка, Істина 

одеська, Місія одеська, Вдала, 

Паляниця, Зразкова (СГІ НААН); 

Зарубіжної селекції: Bercut, 

Torka, Zebra (POL), Lan Kao 97 

(CHN), Тулайковская 1, 

Саратовская 55, Тулун 15 (RUS), 

Omrabi 6 (MEX), Аранка, Leguan 

(CZE), Lerma rojo, Krichnauff, 

Quattro, Turbo, Dajfun, СH Rubli, 

Aletch, Triso (DEU), ПХРСВ-03 

(USA), Alicat, AC Korinne (CAN), 

Shamshi (IND) 

Столична (ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» (UKR); 

 

Зарубіжної селекції: Зерноградка 9, 

Шарада, Ермак, Шара (RUS), Фортуна, 

Галатея (BGR), ТАМ 107 (USA), Gracija 

(HUN), Zenga, Porrild WW, Люцис, 

Андуріл, Акратос, Ларс (DEU) 
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Для гібридизації використовували сорти і лінії миронівської селекції та 

інших селекційних установ, що проявляли високий біологічний потенціал 

продуктивності та високої адаптивності у місцевих умовах і були виділені як 

джерела господарсько-цінних ознак у базовій колекції. 

Таблиця 5.2  

Зав’язування зерен у гібридів від схрещування озимих сортів пшениці з 

ярими, 2007-2016 рр. 

Тип схрещування 
Кількість 

комбінацій 

Зав‘язування зерен, % 

min-max x  
2007 р. 

яра
1
 / озима

2
 83 1,3-73,1 25,3 

яра / оз има // яра 11 8,6-67,6 31,4 

2008 р. 

яра / озима 65 11,8-69,6 31,5 

яра // озима / озима 11 5,3-57,0 21,1 

яра / озима // озима 4 21,3-52,9 37,8 

2009 р. 

яра / озима 22 1,4-54,5 17,4 

яра //озима / яра 4 7,7-51,7 23,1 

2010 р. 

яра / озима 15 1,0-51,0 19,5 

яра /озима // яра 6 13,1-58,0 33,4 

2011 р. 

яра / озима 11 2,3-41,1 17,9 

яра /озима // яра 6 2,8-25,9 12,5 

2012 р. 

яра / озима 19 6,0-43,0 20,2 

озима / яра 4 5,0-13,0 8,0 

яра / озима // озима / яра 2 11,0-27,0 19,0 

2013 р. 

яра / озима 11 4,2-46,3 28,4 

озима / яра 24 4,8-36,8 14,7 

яра // яра / озима 3 3,2-6,8 5,3 

яра / озима // яра 8 15,8-55,6 32,6 

озима / яра //яра 3 23,0-34,0 28,1 

2014 р. 

яра / озима 21 14,3-32,6 18,9 

озима / яра 11 8,3-54,2 35,1 

2015 р. 

яра / озима 17 0-41,5 8,5 

2016 р. 

яра / озима 48 1,5-69,1 31,7 

озима / яра 6 9,5-53,3 33,1 

Всього 415 - - 

Примітки: 1 (яра) – ярий тип розвитку; 2 (озима) – озимий тип розвитку. 
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При виборі сортів пшениці ярої основними критеріями були показники 

елементів продуктивності, якості зерна, посухостійкість, висота рослин та 

стійкість проти збудників хвороб. Відсоток зав‘язування зерен у гібридів 

відрізнявся як за роками, так і за типами схрещування (табл. 5.2). Виявлено 

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

форму використовували ярі сорти, адаптовані до умов вирощування, відсоток 

зав‘язування був вищий: 2007 р. (31,4 %), 2010 р. (33,4 %), 2013 р. (32,6 %), 

порівняно з іншими типами схрещування (рис 5.1). 

 

Рис. 5.1 Зав’язування насіння від схрещування зразків пшениці з різним 

типом розвитку, 2013 р. 

Генетичне різноманіття сортів, які залучені у гібридизацію, 

забезпечило широкий формотворний процес та селекційно-генетичне 

поліпшення у наступних поколіннях. Особливе значення надавалося 

детальній проробці матеріалу в початкових ланках селекційного процесу, 

оскільки лише рекомбінаційна мінливість в F2-F4 забезпечує нові адаптивні і 

трансгресивні за господарсько цінними ознаками форми рослин. 

 

5.2 Особливості селекційної роботи з популяціями від схрещувань 

сортів з різним типом розвитку 

 

На успадкування основних селекційних ознак, особливо у парних 

схрещуваннях, впливала материнська форма. Зокрема, у комбінаціях 
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схрещувань за участю ранньостиглих сортів, що використовували, як 

материнський компонент, рослини виколошувались на 3-4 дні раніше, ніж у 

реципрокних. У складних гібридів у F1 виявляли ознаки останнього 

компоненту схрещування, а також спостерігали широкий формотворчий 

процес, у результаті якого виникали форми з різним типом розвитку. 

Індивідуальні добори проводили у F2, F3 і F4. 

Аналіз різних поколінь за типом розвитку в польових умовах дозволив 

виявити, що у F1 домінує ярий тип розвитку, який візуально різниться від 

озимих гібридів за темпами росту і розвитку під час вегетації.  

Для доборів, отриманих із популяцій від яро-озимих та озимо-ярих 

комбінацій схрещувань, характерним було розщеплення на ярі і озимі форми. 

У F2 проводили індивідуальний добір колосів від рослин, які розвивались за 

ярим типом. Розщеплення в F3, F4 спостерігали у 3-58 % рослин таких 

індивідуальних доборів, залежно від походження, хоча в деяких комбінаціях 

виявили стабілізацію даної ознаки уже в F3 (рис. 5.2, 5.3). 

 1   2 

Рис. 5.2 Озимі форми у F2 ярого типу розвитку, 2014 р. 

Примітка: 1 – Струна миронівська (яра) / Смуглянка (озима);  

2 – Еритроспермум 12-36 (яра) / Миронівська золотоверха (озима). 
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 1     2 

Рис. 5.3 Озимі форми у F3 ярого типу розвитку, 2014 р. 

Примітка: 1 – Еритроспермум 10-14 (яра) / Селянка (озима); 2 – Quattro 

(яра) / Крижинка (озима) // Миронівська золотоверха (озима). 
 

Так у доборів, отриманих від схрещування сортів Сюїта (яра) / Селянка 

(озима), Струна миронівська (яра) / Шарада (озима), Струна миронівська 

(яра) / Ласуня (озима) та ін. не було відмічено озимих форм. Поодинокі 

випадки виділення озимих форм спостерігали у F5, як правило, у зразків, які 

ще не були константними за типом розвитку. У наступних поколіннях не 

спостерігали появи озимих форм.  

Поліпшення адаптивних ознак гібридів за участю озимих сортів 

проводили шляхом складних схрещувань з продуктивними, високоякісними, 

низькорослими сортами пшениці ярої. Це значною мірою ускладнювало 

селекційний процес, проте вірогідність проявлення практично цінних 

рекомбінантів збільшувалася.  

При дослідженні селекційного матеріалу, створеного за участю озимих 

сортів за рівнем продуктивності, значна його частина не відповідала 

селекційним вимогам, тому була вибракована. Кількість відібраних форм у 

селекційних розсадниках з використанням пшениці м‘якої озимої у селекції 
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ярої залежала від селекційної цінності кожної комбінації. У розсаднику F4 

досліджували від 11,7 до 54,1 % сімей, у контрольному розсаднику – 11,8-

46,0 % тоді як у конкурсному випробуванні – 25,4-61,0 % (табл. 5.3). Тобто, 

частка відібраних зразків від схрещування сортів з різним типом розвитку у 

заключних ланках була вищою, що свідчить про їхню селекційну цінність. 

Таблиця 5.3  

Динаміка гібридних комбінацій і зразків (ліній) за різним типом 

розвитку у селекційних поколіннях пшениці ярої, 2007–2017 рр. 

Рік 

Кількість зразків від схрещування за різним типом розвитку у ланках селекції 

F1 F2-F3 РД* СР** КР*** ПС**** КС***** 

шт. шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

2007 94 142 47,3 462 14,4 142 20,3 31 14,0 28 44,8 37 59,8 

2008 80 91 49,2 849 30,8 285 39,6 64 46,0 38 58,2 32 53,3 

2009 26 78 52,7 818 48,3 241 37,5 84 44,0 27 58,0 33 51,6 

2010 21 26 24,3 1619 54,1 295 48,2 61 34,3 28 50,0 22 61,1 

2011 17 46 20,4 1470 34,8 425 46,4 59 36,9 19 34,5 24 53,3 

2012 25 34 26,1 980 36,6 306 33,6 55 41,0 17 28,3 14 38,9 

2013 49 41 14,1 432 26,8 197 30,9 72 39,8 17 30,4 11 27,5 

2014 32 42 13,8 720 30,5 170 31,1 45 34,1 31 39,2 11 28,9 

2015 17 45 15,6 121 11,7 135 24,4 28 26,7 18 31,6 14 29,8 

2016 54 129 33,1 733 17,4 128 20,0 40 37,7 5 14,7 20 33,3 

2017 - 69 16,4 1502 40,8 175 20,9 28 11,8 9 10,1 15 25,4 

x  
38 68 28,5 882 31,5 228 32,1 52 33,3 22 36,3 38 42,1 

Примітка: РД* – розсадник добору, СР** – селекційний розсадник, КР*** – 

контрольний розсадник, ПС**** – попереднє випробування, КС***** – конкурсне 

випробування  

Результативність використання потенціалу пшениці м‘якої озимої у 

селекції м‘якої ярої наведено на рис. 5.4. Серед сортів пшениці озимої 

миронівської селекції, що ввійшли до складу геноплазми нових сортів та 

перспективних ліній пшениці ярої, кращими за цінними ознаками у серії 

парних схрещувань виявились Миронівська 808, Крижинка, Миронівська 28, 

Експромт та його сестринські лінії. Слід відмітити, що серед ліній пшениці 

ярої, отриманих як від парних, так, і від складних схрещувань, практично 
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відсутні нащадки генплазми сортів Миронівська 61 і Миронівська 27, хоча з 

їхньою участю проводились схрещування з формами пшениці ярої. Водночас 

відзначається задовільна комбінаційна здатність сортів пшениці озимої 

Миронівська 28, Крижинка, Збруч.  
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Рис. 5.4 Результативність використання пшениці м’якої озимої у селекції 

м’якої ярої, 2007–2017 рр. 

Особливо варто виділити сорт Експромт, його сестринські лінії та лінію 

гібридно-мутантного походження Еритроспермум 24209, а також сорт 

пшениці м‘якої ярої Quattro, що забезпечили високе формотворення в 

селекції пшениці ярої, в результаті чого створено нові сорти та низку 

перспективних ліній пшениці ярої.  

 

5.3 Характеристика сортів і ліній пшениці ярої, отриманих з 

використанням озимих форм  

 

У конкурсному випробуванні 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 
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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 реципрокному 

типі схрещування формотворчий процес продовжується у ряді поколінь, що 

подовжує тривалість селекційної роботи.  

Окремі лінії конкурсного випробування виділяли за показниками 

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

зерна (седиментація – 71-80 мл, вміст клейковини – 31,2-36,2 %) (табл. 5.4).  

Таблиця 5.4 

Характеристика кращих ліній пшениці м’якої ярої, отриманих від 

схрещування зразків з різним типом розвитку, 2014–2017 рр. 

Сорт, лінія, родовід 
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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 14-23  
Bercut* / Porrild WW** 

5,05 74 36,4 71 32,9 7 3 15 

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

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

Еритроспермум 15-08  
Еритроспермум 02-25* / Панна** // Краса 

Полісся* / Панна**  
5,14 86 40,9 61 27,4 15 10 15 

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, отримана від складного 

схрещування високопродуктивної, стійкої до вилягання місцевої лінії 

пшениці озимої конкурсного випробування Лютесценс 35447 (походженням 

Еритроспермум 24220 / Yumay 15 // Omrabi 6) з сортом Omrabi 6 та 

подальшим схрещуванням високоадаптивного ярого сорту Етюд (МІП) – 

носія пшенично-житньої транслокації 1АL.1RS [55], з отриманим гібридом; 

Еритроспермум 15-01 за – походженням Харківська 18 / Еритроспермум 

24209 ((ТАМ 107 / Flamura 80) / ДАБ 0,05%) // Quattro; Еритроспермум 15-02 – за 

походженням Селянка / Torka; Еритроспермум 14-65 – за походженням 

Leguan / Ласуня; Лютесценс 12-48  походженням Quattro / Крижинка та ін.  

Частина ліній конкурсного випробування (25,4-61,1%) за участю 

озимих сортів поєднувала в собі комплекс адаптивних ознак і властивостей. 

У результаті проведених індивідуальних доборів та дослідження відібраних 

ліній виділені високопродуктивні, стійкі до вилягання і основних грибних 

хвороб, з високою хлібопекарською якістю зерна, що свідчить про 

перспективність використання озимих форм у селекції пшениці ярої завдяки 

розширенню генетичного різноманіття вихідного матеріалу. Серед  них  лінія  

Лютесценс   06-08   (сорт   Сімкода   миронівська)   (рис.   5.5),    отримана 

 

Рис. 5.5 Сорт пшениці м’якої ярої Сімкода миронівська, 2014 р. 
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від схрещування високопродуктивного і стійкого до ураження основними 

листовими хворобами сорту пшениці ярої Quattro з високоякісним сортом 

пшениці озимої Ніконія у 2000 р. (рис. 5.6). 

Лінія, при вивченні у вихідних ланках селекційного процесу 

(конкурсне випробування 2007-2010 рр.), переважала за комплексом 

адаптивних ознак стандарт Елегія миронівська, що послужило основою для 

передачі її у 2009 р. на Державне сортовипробування як сорт Сімкода 

миронівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6 Етапи створення сорту пшениці м’якої ярої 

Сімкода миронівська. 

Новий сорт успадкував від материнської форми високу адаптивність та 

тип розвитку, а від батьківської – високі показники якості зерна (табл. 5.5).  

I етап 

Дослідження F2 2002 р. Quattro / Ніконія 
(масовий добір ярих форм з популяції) 

Гібридизація 2000 р. Quattro (яра) / Ніконія (озима) 

Дослідження F1 2001 р. Quattro / Ніконія 

II етап 

Дослідження на ДСВ у 2009–2012 рр. сорту Сімкода миронівська (Лютесценс 06-08); 

2013–2017 рр. – ДРСРПП Сімкода миронівська 

Дослідження F3 Quattro / Ніконія у розсаднику добору 2003 р.  

(добір методом педігрі), 

 

III етап 

 

Дослідження F4-F6 2004–2006 рр. Quattro / Ніконія; 

Дослідження у 2007–2009 рр. Лютесценс 06-08 (Quattro / Ніконія ) у ПСВ та КСВ 
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Таблиця 5.5  

Характеристика лінії пшениці м’якої ярої Лютесценс 06-08, 2006-2008 рр. 

Показник 

 

Елегія 

миронівська 

(стандарт) 

Лютесценс 

06 - 08 

Відхилення 

від 

стандарту, 

+, – 

НІР0,05 

Урожайність, т\га 3,79 4,14 0,35 0,27 

Висота рослин, см 94 83 - 11 7,1 

Стійкість до вилягання, бал  9 9 - 1 

Стійкість проти хвороб на природному фоні, бал: 

борошнистої роси 7 9 2 1,7 

бурої іржі 7 7 - 1,9 

септоріозу 6 7 1 2,3 

Ураження на інфекційному фоні, %: 

кореневими гнилями 10 0,1 - 9,9 1,8 

твердою сажкою 4 0 - 4 3,0 

фузаріозом колоса 5 5 0 2,2 

Період сходи –  колосіння, діб 55 55 - 2 

Маса 1000 зерен, г 38,9 43,1 4,2 2,9 

Вміст білка в зерні, % 16,0 16,9 0,9 1,3 

Збір білка з 1 га (2007р.), ц/га 2,23 2,56 0,33 0,24 

 

Сорт Сімкода миронівська відноситься до різновидності Лютесценс 

низькорослого типу (висота рослин 85-95 см), стійкий до вилягання за 

рахунок міцного стеблостою. В умовах перезволоження, коли в 2014 р. у 

квітні випало 61 мм опадів, у травні – 158 мм, у липні – 99 мм, у 

демонстраційних дослідах МІП спостерігали вилягання сортів пшениці ярої, 

сорт Сімкода миронівська проявив високу стійкість до вилягання. За 

посухостійкістю сорт не поступається стандарту. Період післязбирального 

дозрівання його дещо триваліший, ніж у Елегії миронівської. За показниками 

якості зерна відповідає вимогам сильної пшениці. 

Сорт Сімкода миронівська переданий на Державне сортовипробування 

України у 2009 р. (дольова участь здобувача складає 5 %), а з 2013 р. 

занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні (ДРСРПП) (додаток А.13) та рекомендований до впровадження у 
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виробництво для зон Лісостеп та Полісся. За висновком експертної ради 

Державної служби з охорони прав на сорти рослин сорт найбільш 

оптимально поєднує високі врожаї з відмінною якістю зерна. Про високий 

рівень продуктивності сорту свідчать дані отримані у 2015 р. (5,96 т/га) на 

виробництві у СТОВ «Перемога» на площі 21 га (додаток В.1). 

Сорт пшениці м‘якої ярої МІП Злата (Лютесценс 06-05) одержано від 

схрещування високопродуктивного і стійкого до ураження основними 

листовими хворобами сорту Quattro (яра), з адаптивним сортом пшениці 

озимої Крижинка (озима) у 1999 р. (рис. 5.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7 Етапи створення сорту пшениці м’якої ярої МІП Злата (МІП). 

I етап 

Дослідження F2 2001 р. Quattro / Крижинка 
(масовий добір ярих форм з популяції) 

Гібридизація 1999 р. Quattro (яра) / Крижинка (озима) 

Дослідження F1 2000 р. Quattro / Крижинка 

II етап 

Дослідження на ДСВ у 2014-2017 рр. сорту МІП Злата (Лютесценс 06-05); 

2017 рр. – ДРСРПП в Україні МІП Злата 

Дослідження F3 Quattro / Крижинка у розсаднику добору 2003 р.  

(добір методом педігрі) 

III етап 

 

Дослідження F4-F6 2004-2006 рр. у селекційних розсадниках Quattro / Крижинка; 

Дослідження у 2007-2013 рр. лінії Лютесценс 06-05 (Quattro / Крижинка )  

у ПСВ та КСВ 
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Лінія Лютесценс 06-05 характеризується високим рівнем 

продуктивності, стійкістю проти основних грибних хвороб (борошниста 

роса, бура іржа, септоріоз, тверда сажка, кореневі гнилі та фузаріоз колоса), 

як на природному, так і на штучному інфекційному фонах, високими 

показниками якості зерна та масою 1000 зерен, стійкістю до вилягання.  

При подальшому дослідженні лінії виявили такі адаптивні ознаки, як 

жаро-, посухостійкість та високу адаптивність до умов навколишнього 

середовища. Різновидність лютесценс (рис. 5.8) з остюкоподібними 

відростками у верхній частині колосу. Має крупне зерно темно-червоного 

кольору, овальної форми. Колос пірамідальної форми, великий, солом‘яно-

жовтий.  

Сорт МІП Злата високоурожайний. У конкурсному випробуванні МІП, 

у середньому за шість років (включаючи екстремальний за погодними 

умовами 2013 р.), урожайність його становила 3,8 т/га з суттєвою перевагою 

(0,73 т/га) над стандартним сортом. Найбільший урожай було отримано на 

Кіровоградській державній сільськогосподарській дослідній станції НААН 

України у 2015 р. – 7,28 т/га у Тернопільському Держекспертцентрі – 

6,19 т/га. 

Про високий рівень продуктивності сорту свідчать дані, отримані у 

посушливому 2017 р. (5,98 т/га) на виробництві у СТОВ «Перемога» на 

площі 15 га (додаток В.1).  

За показниками якості зерна сорт МІП Злата відповідає вимогам 

«сильних» пшениць (маса 1000 зерен 44,5 г, натура зерна 780-810 г/л, 

склоподібність 95 %, седиментація 64 мл, вміст клейковини до 33 %, білка – 

15,8 %, сила борошна 452 о.а.) 

За висотою рослин він належить до групи низькорослих пшениць (до 

85 см). Рослини сорту при цьому мають міцну соломину, а тому стійкі до 

вилягання. За групою стиглості відноситься до середньоранньостиглих, як і 

сорт-стандарт Елегія миронівська.  
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Рис. 5.8 Сорт пшениці м’якої ярої МІП Злата, 2016 р. 

Період післязбирального дозрівання сорту тривалий, тому він стійкий 

до проростання зерна «на пні».  

Сорт МІП Злата переданий на державне сортовипробування України у 

2014 р. (дольова участь здобувача складає 30%), а з 2017 р. занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, для 

зон Лісостеп та Степ як «сильна» пшениця (додаток А.15). 

Сорт Дубравка (Лютесценс 05-24 (біотип 1)) характеризується високою 

урожайністю, адаптивністю, стійкістю проти борошнистої роси, високими 

показниками якості зерна, низькорослістю (висота рослин 77-85 см), 

стійкістю до вилягання, середньостиглістю. Сорт пшениці м‘якої ярої 

Дубравка отримано від лінії Лютесценс 05-24 (біотип 1), яка є сестринською 

для лінії Лютесценс 06-05 (рис. 5.9). Дана лінія отримана від схрещування у 

1999 р. Quattro / Крижинка. У конкурсному випробуванні її досліджували 7 
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років – (у 2006–2008 та 2012–15 рр., оскільки у 2008 р. проведено розподіл на 

2 біотипи за допомогою електрофоретичного аналізу запасних білків). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.9. Етапи створення сорту пшениці м’якої ярої Дубравка (МІП). 

У середньому за останні 4 роки випробувань у конкурсному 

розсаднику лінія перевищувала стандарт за урожайністю на 0,78 т/га, при 

урожайності 5,25 т/га (табл. 5.7).  

Різновид – лютесценс, за висотою відноситься до групи низькорослих, 

має високу посухостійкість (рис. 5.10). 

I етап 

Дослідження F2 2001 р. Quattro / Крижинка 
(масовий добір ярих форм з популяції) 

Гібридизація 1999 р. Quattro (яра) / Крижинка (озима) 

Дослідження F1 2000 р. Quattro / Крижинка 

Дослідження на ДСВ у 2015-2017 рр. сорту Дубравка (Лютесценс 05-24); 

2018 рр. – ДРСРПП Дубравка 

Дослідження F3 Quattro / Крижинка у розсаднику добору 2003 р.  

(добір методом педігрі), 

IІ етап 

 

Дослідження F4-F5 2004-2005 рр. Quattro / Крижинка; 

Дослідження у 2006-2008 рр. Лютесценс 05-24 (Quattro / Крижинка ) у ПСВ та КСВ 

IІІ етап 

 

Розподіл лінії Лютесценс 05-24 на два біотипи у 2008 р.  

Дослідження у 2009-2010 рр. Quattro / Крижинка у селекційних розсадниках 

Дослідження у 2011-2015 рр. Лютесценс 05-24 (біотип 1) у ПСВ та КСВ 
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Таблиця 5.6  

Характеристика сорту пшениці м’якої ярої Дубравка, 2012–2015 рр. 

 

Показник 

 

Елегія  

миронівська, 

стандарт 

Дубравка 

Відхилення 

від стандарту, 

+, – 

НІР05 

Урожайність, т/га 4,47 5,25 +0,78 0,29 

Висота рослин, см 86,8 77,8 –9,0 5,4 

Стійкість до вилягання, бал 9 9 - 1 

Ураження хворобами на природному фоні, %: 

борошнистою росою 7 3 –4 2,2 

бурою іржею 5 10 +5 1,8 

септоріозом листя 10 10 - 2,7 

Ураження хворобами на інфекційному фоні, %: 

борошнистою росою 15 3 –12 2,3 

бурою іржею 15 15 - 1,8 

септоріозом листя 10 10 - 2,1 

кореневими гнилями 17,9 13 –4,9 1,6 

фузаріозом колоса 15 10 –5 3,2 

Період сходи –  колосіння, діб 70 70 - 2 

Маса 1000 зерен, г 43,9 40,4 –3,5 2,3 

Вміст білка, % 10,8 10,5 –0,3 1,1 

Седиментація, мл 54 48 –6 6,0 

«Сила» борошна, о.а. 398 332 –66 23 

У 2015 р. сорт передано на Державне сортовипробування (дольова участь 

здобувача складає 20 %) і з 2017 р. занесений до ДРСРППУ, для зон Лісостеп 

та Полісся як «сильна» пшениця (додаток А.17). 

 

Рис. 5.10 Сорт пшениці м’якої ярої Дубравка, 2016 р. 
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Сорт пшениці м‘якої ярої МІП Світлана отримано від лінії 

Лютесценс 11-16 (рис. 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.11 Етапи створення сорту пшениці м’якої ярої МІП Світлана. 

I етап 

Дослідження F2 1991 р. Журавка / Радіал (масовий добір з популяції) 

Дослідження F3 Журавка / Радіал у розсаднику добору 1992 р. (добір методом педігрі) 

Гібридизація 1989 р. Журавка (яра) / Радіал (яра)  

Дослідження F1 1990 р. Журавка / Радіал 

II етап 

 

Дослідження на ДСВ у 2015–2017 рр. сорту МІП Світлана (Лютесценс 11-16); 

2017 рр. – ДРСРПП МІП Світлана 

Дослідження F4-F5 1993–1994 рр. Журавка 

/ Радіал; 

Дослідження у 1995–1997 рр. Лютесценс 

95-11 (Журавка / Радіал) у ПСВ та КСВ 

IІІ етап 

 

Дослідження у 2004 р.Лютесценс 04-29 

(Лютесценс 95-11 / Quattro) у ПСВ 

IV етап 

 

Дослідження у 2006–2010 рр. у селекційних розсадниках  

Лютесценс 04-29 /3/ Еритроспермум 24209 / Дніпрянка // Експромт 

Дослідження у 2011–2015 рр. Лютесценс 11-16 (Лютесценс 04-29 /3/ Еритроспермум 

24209 / Дніпрянка // Експромт) у ПСВ та КСВ 

) у ПСВ та КСВ 

Гібридизація 1998 р. Лют. 95-11 / Quattro  

Дослідження F1-F5 1999-2003 р. 

Лютесценс 95-11 (яра) / Quattro (яра) 

Схрещування у 2005 р. 

Лютесценс 04-29 (яра) / (Еритроспермум 24209 / Дніпрянка (яра) // Експромт (озима)) 

Гібридизація 2002 р.  

Еритроспермум 24209 (F5 [(TXGH 2875 / 

Flamura 80) ДАБ 0,05%]) озима пшениця / 

Дніпрянка (яра) 

Гібридизація 2003 р.  

(Еритроспермум 24209 (озима) / 

Дніпрянка (яра)) // Експромт (озима 

пшениця) 
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Лінія Лютесценс 11-16 отримана від схрещування у 2005 р. лінії пшениці ярої 

Лютесценс 04-29 (за походженням Лютесценс 95-11 (Журавка (яра) / Радіал (яра)) 

/ Quattro (яра)) та зразка за походженням (Еритроспермум 24209 (озима) / 

Дніпрянка (яра) // Експромт (озима)). У конкурсному випробуванні лінію 

Лютесценс 11-16 досліджували чотири роки – 2012–2015 рр. (рис. 5.12).  

 

Рис. 5.12 Сорт пшениці м’якої ярої МІП Світлана, 2015 р. 

 

У середньому вона перевищувала стандарт за урожайністю на 0,68 т/га за 

урожайності 5,15 т/га (табл. 5.8). Різновид – лютесценс. Сорт МІП Світлана 

характеризується високою урожайністю, високою стійкістю проти 

борошнистої роси та септоріозу, стійкістю проти бурої іржі, високими 

показниками якості зерна, низькорослістю, стійкістю до вилягання, 

середньоранньостиглістю.  
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Таблиця 5.7  

Характеристика сорту пшениці м’якої ярої МІП Світлана,  

2012–2015 рр. 

Показник 

 

Елегія 

миронівська, 

стандарт 

МІП 

Світлана 

(Лютесценс 

11-16) 

Відхилення  

від 

стандарту, 

+, – 

НІР05 

Урожайність, т/га 4,47 5,15 +0,68 0,29 

Висота рослин, см 86,8 87,5 +0,7 5,4 

Стійкість до вилягання, бал 9 9 - 1 

Ураження хворобами на природному фоні, %: 

борошнистою росою 7 2 –5 2,2 

бурою іржею 5 15 +10 1,8 

септоріозом листя 10 10 - 2,7 

Ураження хворобами на штучному інфекційному фоні, %: 

борошнистою росою 15 3 –12 2,3 

бурою іржею 15 15 - 1,8 

септоріозом листя 10 10 - 2,1 

кореневими гнилями 18 18 - 1,6 

твердою сажкою 10 50 +40 1,5 

фузаріозом колоса 15 10 –5 3,2 

Період сходи –  колосіння, діб 70 69 –1 2 

Маса 1000 зерен, г 43,9 41,0 –2,9 2,3 

Вміст білка, % 10,8 11,8 +1,0 1,1 

Вміст клейковини, %  21,4 22,3 +0,9 2,7 

Седиментація, мл 54 52 –2 6 

«Сила» борошна, о.а. 398 350 –48 23 

 

У 2015 р. сорт передано на державне сортовипробування (дольова 

участь здобувача складає 25 %) і з 2017 року занесений до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, для зон Лісостеп 

та Полісся як «цінна» пшениця (додаток А.19). За даними інституту 

експертизи сортів У висновку інституту Експертизи сортів рослин вказано, 

що сорт МІП Світлана перевищує усереднену врожайність сортів, що 

пройшли державну реєстрацію за п‘ять попередніх років у зонах Полісся та 

Лісостепу і має високу стійкість проти хвороб (додатки Б.8, Б.9). 

У 2017 р. підготовлено до Державного сортовипробування сорт пшениці 

м‘якої ярої МІП Дана на основі лінії Лютесценс 10-29 (дольова участь 

здобувача складає 20 %). Лінія Лютесценс 10-29 отримана в результаті 
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індивідуального добору з лінії миронівської селекції Лютесценс 05-27, яка в 

свою чергу отримана від схрещування у 1999 р. сорту пшениці ярої 

Саратовская 55 та сорту пшениці озимої Миронівська 29 (рис. 5.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.13. Етапи створення сорту пшениці м’якої ярої МІП Дана 

У конкурсному випробуванні лінію досліджували 5 років – 2013–17 рр. 

За цей час її урожайність склала 5,11 т/га. Перевага над стандартом – 0,8 т/га 

(табл. 5.9). 

I етап 

Дослідження F2 2001 р. Саратовская 55 / Миронівська 29 
(масовий добір ярих форм з популяції), 

Дослідження F3 Саратовская 55 / Миронівська 29 у розсаднику добору 2002 р.  

(добір методом педігрі), 

 

 

Гібридизація 1999 р. Саратовская 55 (яра) / Миронівська 29 (озима) 

Дослідження F1 2000 р. Саратовская 55 / Миронівська 29 

II етап 

 

Передача на ДСВ у 2017 рр. сорту МІП Дана (Лютесценс 10-29); 

Дослідження у ДСВ 2017–2018 рр. МІП Дана 

Дослідження F4-F5 2003-2004 рр. Саратовская 55 / Миронівська 29; 

Дослідження у 2005–2007 рр. Лютесценс 05-27 (Саратовская 55 / Миронівська 29) у 

ПСВ та КСВ 

 

IІІ етап 

 

Індивідуальний добір з лінії Лютесценс 05-27 (Саратовская 55 / Миронівська 29) 

у 2007 р. 

Дослідження у 2009–2010 рр. Саратовская 55 / Миронівська 29 у селекційних 

розсадниках 

IV етап 

 

Дослідження у 2012–2017 рр. Лютесценс 10-29 (добір із Лютесценс 05-27) у ПСВ та 

КСВ 
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За висотою рослин сорт МІП Дана відноситься до низькорослих, має 

високу стійкість проти вилягання. Має групову стійкість до кількох хвороб.У 

дослідженнях на штучному інфекційному фоні сорт МІП Дана переважав 

стандарт Елегія миронівська. Так, у сорту МІП Дана ураження борошнистою 

росою склало 1 %, тоді як у стандарту – 7 %, ураження фузаріозом колоса 

сорту МІП Дана – 1 %, стандарту – 15 % (табл. 5.9).  

Таблиця 5.8  

Характеристика сорту пшениці м’якої ярої МІП Дана, 2013–2017 рр. 

Показник 
Елегія 

миронівська 

МІП Дана 

(Лютесценс 

10-29) 

+ 

до St 
НІР05 

Урожайність, т/га 4,31 5,11 +0,8 0,31 

Висота рослин, см 91,5 86,8 –4,7 5,9 

Стійкість до вилягання, бал 9 9 - 1 

Ураження хворобами на природному фоні, %: 

борошнистою росою 7 0-1 - 2,1 

бурою іржею 5 10 +5 1,8 

септоріозом листя 10 8 –2 2,6 

Ураження хворобами на штучному інфекційному фоні, % 

борошнистою росою 7 0-1 –6 2,3 

кореневими гнилями 17,9 11,1 –6,8 2,0 

твердою сажкою 10 5 –5 3,4 

фузаріозом колоса 15 1 –14 2,5 

Період сходи –  колосіння, діб 70 72 +2 2 

Маса 1000 зерен, г 42,5 41,5 –1,0 1,3 

Натура зерна, г/л 703 783 +80 27 

Вміст білка, % 14,1 13,0 –1,1 1,5 

Вміст клейковини, %                                                                      33,9 26,5 –7,4 2,4 

Седиментація, мл 80 66 –14 7 

«Сила» борошна, о.а. 523 356 –167 36 

Об‘єм хліба, см
3
 930 1170 +240 58 

За показниками якості новий сорт відноситься до класу цінних пшениць 

і дещо поступається сорту Елегія миронівська, яка відноситься до класу 

сильних пшениць. Під час дослідження лінії у конкурсному випробуванні 

проводили лабораторні досліди з визначення посухостійкості ліній за 

відсотком пророслих зерен на розчинах осмотиків та за методом витоку 

електролітів. Лінія Лютесценс 10-29 (сорт МІП Дана) вирізнялась як 

високопосухостійка лінія. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. Доведено ефективність використання у схрещуваннях сортів з різним 

типом розвитку для одержання селекційного матеріалу з господарсько-

цінними ознаками. Виявлено перевагу простих парних схрещувань. 

2. Встановлено тенденцію, що у схрещуваннях типу яра / озима // яра, 

де за батьківську форму використовували ярі сорти, відсоток зав‘язування є 

вищим порівняно з іншими типами схрещування.  

3. Виділено комбінації схрещування, добори з яких у F3. були 

константними. Розщеплення на ярі і озимі форми спостерігали у 3–58 % 

індивідуальних доборів гібридів F2–F4, залежно від родоводу. 

4. Доведено результативність використання потенціалу пшениці м‘якої 

озимої у селекції пшениці м‘якої ярої. Кількість зразків від схрещувань 

озимих і ярих форм зростала від початкових ланок селекції до заключних. У 

розсаднику F4 досліджували від 11,7 до 54,1 % сімей, у конкурсному 

випробуванні – 25,4–61,0 %. 

5. Установлено, 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 ярої 

Quattro, які забезпечили високе формотворення та селекційно-генетичне 

поліпшення пшениці ярої. 

6. Отримано та занесено до Державного Реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, сорти пшениці ярої Сімкода 

миронівська, МІП Злата, Дубравка, МІП Світлана та сорт МІП Дана, який 

подано на Державне сортовипробування. 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано наукові праці: 

[429, 482–492]. 
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РОЗДІЛ 6 

РОЗШИРЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ 

М’ЯКОЇ ТА ТВЕРДОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ МІЖВИДОВИХ 

СХРЕЩУВАНЬ 

 

З метою поліпшення показників якості зерна, створення джерел 

стійкості проти поширених збудників хвороб та до несприятливих чинників 

довкілля, поруч із традиційними методами селекції часто використовують 

віддалену гібридизацію [274]. Використання міжвидових і міжродових 

схрещувань є одним з важливих елементів селекційної роботи, які доволі 

широко авикористовуються в селекції за ознаками стійкості проти хвороб та 

якості зерна. Внутрішньовидове різноманіття у багатьох культур, і у пшениці 

зокрема, за низкою ознак, необхідних для селекційної роботи, практично 

вичерпане [275], а генетична база використовуваних сортів набула великої 

спорідненості, тому актуальним стає використання нових генетичних джерел 

селекційних ознак, зокрема від споріднених культурних видів і родів для 

розширення формотворчого процесу.  

 

6.1 Використання схрещувань між T. aestivum L. та T. durum Desf. в 

селекції пшениці ярої 

 

Аналіз родоводів сучасних сортів пшениці м‘якої ярої свідчить про 

наявність у деяких з них генплазми пшениці твердої, наприклад, знаходимо 

сорт пшениці твердої Gaza (Єгипет) у генеалогії сорту Елегія миронівська 

[493]. Для створення деяких сортів пшениці твердої ярої у родоводи залучали 

пшеницю м‘яку. Так, серед джерел походження сорту Ізольда лише сорт 

Народна (UA, ІР) є носієм генплазми пшениці твердої ярої, решта – пшениця 

м‘яка – Северокубанка озима (Росія), Алабасская озима (Росія) [367]. Варто 

відмітити, що тверда і м‘яка пшениці, як компоненти схрещувань, мають 
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неоднакове число геномів, тобто різну кількістю хромосом. До того ж 

відрізняються кореневими системами (у твердої пшениці – стрижнева, у 

м‘якої – мичкувата) [493], неоднаковим ареалом і вимогами вирощування, 

потенціалом продуктивності. Хоча за різними даними ці види мають 

ідентичні геноми (А і В), однак коадаптивні блоки генів у них сформувались 

різні, а отже і формотворення при схрещуванні їх між собою має більш 

широкі рамки, з вищою нормою реакції за основними господарсько-цінними 

ознаками та властивостями. Вірогідно, такі потомки, навіть за відсутності 

ідентифікованих генетичних компонентів, складають основу сучасного 

формотворення в селекції пшениці, що свідчить про їхню високу 

комбінаційну здатність. У виду T. durum Desf. переважають стійкі проти 

комплексу фітопатогенів форми, зокрема проти бурої та жовтої іржі, 

борошнистої роси і твердої сажки, досить часто зустрічаються зразки, стійкі 

проти летючої сажки і кореневої гнилі, з крупним зерном, скоростиглі, з 

відмінною скловидністю [494]. Це свідчить про багатий генетичний матеріал 

виду T. durum Desf., який може бути джерелом поліпшення форм пшениці, 

що належать до інших видів, зокрема, до T. aestivum L. 

За 2007–2016 рр. було виконано 348 комбінацій схрещування між 

твердою і м‘якою пшеницею. Схрещування та селекційну роботу в 

початкових ланках проводили у полі (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1 Проведення гібридизації у полі, 2015 р. 
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Враховували адаптивну здатність колекційних сортів, параметри 

господарсько-цінних ознак. Використовували у схрещуваннях сорти та лінії 

місцевої селекції, а також сорти інших селекційних установ України, сорти 

закордонної селекції (табл. 6.1), виділені як джерела господарсько-цінних 

ознак у наших дослідженнях. Поряд з пшеницею м‘якою ярою у 

схрещуваннях з пшеницею твердою ярою використовували пшеницю м‘яку 

озиму; у схрещуваннях з пшеницею м'якою ярою – пшеницю тверду озиму.  

Таблиця 6.1  

Сорти пшениці м’якої та твердої, використані у селекції пшениці ярої,  

за джерела селекційних ознак, 2007–2016 рр. 

Компонент схрещувань 

Пшениця тверда Пшениця м‘яка 

Ізольда, Жізель, Діана, МІП 

Райдужна, МІП Ксенія, Леукурум 

05-13, Гордеіформе 04-07, 

Гордеіформе 06-05, Гордеіформе 

05-05, Гордеіформе 05-09, 

Меланопус 99-3, Леукурум 10-04, 

Леукурум 10-02, Лукурум 10-03, 

Гордеіформе 10-08, Леукурум 12-

16, Леукурум 12-14, Гордеіформе 

11-02, Гордеіформе 12-12 (МІП); 

Колективна 3, Елегія миронівська, 

Етюд, Сюїта, Струна миронівська, 

Сімкода миронівська, Панянка, МІП 

Злата, Божена, Дубравка, Оксамит 

миронівський, МІП Олександра, 

Лютесценс 05-09, Еритроспермум 02-

31, Еритроспермум 10-19, Еритроспер-

мум 12-02, Еритроспермум 11-32, 

Еритроспермум 11-10, Еритроспермум 

13-40, Еритроспермум 14-29, 

Еритроспермум 13-34 (МІП); Луганська 4, Спадщина, 

Харківська 39, Харківська 27, 

Янтар Луганщини, Славута, Чадо, 

Харківська 41, Харківська 15, 

Харківська 37, Харківська 23, 

Нащадок, Накат, Жадана, Дарина, 

Новація, Нащадок (UKR);  

Рання 93, Аранка, Перлина Носівки, 

Краса Полісся, Ажурна, Харківська 30, 

Соломія, Аншлаг, Альянс, Скороспілка 

98, Дніпрянка, Харківська 26, Аранка,  

Космос, Зозуля (UKR); 

Прохоровка, Красноуфимская 100, 

Челяба 2, Золотица, Ария (RUS); 

Leguan (CZE); Alech, Quattro (DEU);  

Маргарита (BLR); 

Омская янтарная, Алтайский 

янтарь, Безенчукская степная, 

Елизаветинская, Омская степная, 

Алтайский простор (RUS);  

Корона, Сеймур, Лавина, Бошак 

(KAZ); 

Candura, Duraking, Enterprize, 

(CAN);  

Neodur, Кієвлянка (Olga), Multidur, 

Belladur (FRA) 

 

пшениця озима – Миронівська 808, 

Експромт, Ніконія, Панна, Дальницька 

(UKR);  

 

Ермак, Шарада (RUS) 
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У таких схрещуваннях передбачали добір форм пшениці ярої. 

Компонентами схрещувань пшениці озимої найчастіше використовували 

вітчизняні сорти – Миронівська 808, Експромт, Ніконія, Панна, Дальницька; 

та сорти із Росії – Ермак, Шарада. Використовували як прості (парні) типи 

схрещувань – тверда / м‘яка, м‘яка / тверда, так і складні: бекроси, 

багатоступеневі – тверда / м‘яка // тверда; м‘яка / тверда // тверда; тверда / 

м‘яка // м‘яка; м‘яка / тверда // м‘яка / тверда та ін. (табл. 6.2). Щорічно 

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

aestivum L., становила 9,7–22,5 % від загальної їх кількості. У роки (2007–

2016 рр.) досліджень перевагу надавали парним схрещуванням, а серед них 

тим, де за материнський компонент використовували пшеницю тверду – 

таких схрещувань було виконано 229 (табл. 6.2). 

Схрещувань типу м‘яка / тверда проведено 81, решта 39 – складні 

схрещування різних типів. Для гібридизації використовували сорти і лінії 

миронівської селекції та інших селекційних установ, що проявляли високий 

біологічний потенціал продуктивності та високої адаптивності у місцевих 

умовах. При доборі вихідних форм враховували рівень внутрішньовидової 

генетичної дивергенції головним чином за генеалогічними даними, а при 

доборі безпосередніх компонентів схрещувань за якісними та кількісними 

відмінностями таких ознак як тривалість вегетаційного періоду, висота 

рослин, стійкість проти збудників хвороб та ін.  

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 у рік схрещування зав‘язування насіння 

варіювало від 0 до 82,4 %. 

Найвищий рівень зав‘язування отримали у роки з достатнім 

зволоженням: у 2010 р. при схрещуванні Харківська 39 (тверда) // Neodur 

(тверда) / Миронівська 808 (м‘яка озима) (82,4 %), у 2015 р. при схрещуванні 

Челяба 2 (м‘яка) / Жізель (тверда) (81,7 %), у 2016 р. при схрещуванні 

МІП Ксенія (тверда) / МІП Світлана (м‘яка) (80,5 %). 
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Таблиця 6.2  

Зав’язування насіння у міжвидових гібридів, 2007–2017 рр. 

Тип схрещування 
Кількість 

комбінацій 

Зав‘язування зерен, % 

min-max x  
2007 р. 

Тверда / м‘яка 36 2,6-44,7 25,3 

М‘яка / тверда 3 10,5-32,4 16,5 

М‘яка / тверда // м‘яка 2  27,3-36,4 36,4 

Тверда / м‘яка // м‘яка 1 12,5 12,5 

2008 р. 

Тверда / м‘яка 9 3,3-48,9 23,7 

М‘яка / тверда 11 5,3-57,0 21,1 

Тверда / тверда // м‘яка 4 0-52,0 15,1 

2009 р. 

Тверда / м‘яка 18 2,5-41,1 28,3 

М‘яка / тверда 14 0-54,5 20,0 

М‘яка // тверда / м‘яка 2 7,9-19,4 13,7 

2010 р. 

Тверда / м‘яка 9 12,0-78,0 29,9 

М‘яка / тверда 3 9,0-66,1 33,0 

М‘яка // тверда / м‘яка 3 7,6-31,4 19,0 

Тверда // тверда / м‘яка 3 43,5-82,4 57,6 

2011 р. 

Тверда / м‘яка 17 2,4-66,3 29,8 

М‘яка / тверда 2 2,1-11,7 6,9 

Тверда / м‘яка// тверда 3 2,7-14,7 7,5 

Тверда / м‘яка // м‘яка 2 9,1-20,3 14,7 

2012 р. 

Тверда / м‘яка 10 2,3-61,0 24,5 

М‘яка / тверда 8 0-45,0 20,5 

Тверда // тверда / м‘яка 3 17,8-21,0 20,0 

Тверда /тв.//м‘яка/м‘яка 4 17,0-58,0 36,5 

2013 р. 

Тверда / м‘яка 30 1,5-55,8 21,0 

М‘яка / тверда 14 0,8-28,6 10,7 

Тверда / м‘яка // тверда  4 9,6-25,7 17,4 

2014 р. 

Тверда / м‘яка 16 14,1-56,7 34,9 

М‘яка / тверда 9 0-34,1 19,0 

2015 р. 

Тверда / м‘яка 45 0-69,0 28,1 

М‘яка / тверда 14 10,2-81,7 40,5 

Тверда / м‘яка // тверда  1 4,6 4,6 

М‘яка / тверда // тверда 1 60,7 60,7 

2016 р. 

Тверда / м‘яка 39 0-80,5 28,7 

М‘яка / тверда 3 1,3-36,9 14,4 

Тверда / тверда // м‘яка 6 10,4-66,7 41,4 

Всього 348 - - 
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Відповідно до типу схрещування зав‘язування змінювалося.  

Так, у комбінаціях типу тверда / м‘яка було досягнуто в середньому 

27,2 %, тоді як у схрещуваннях типу м‘яка / тверда зав‘язуваність склала в 

середньому 21,8 %. Тобто, результативність схрещувань була більш високою, 

коли за материнську форму використовували тетраплоїдну пшеницю.  

У попередніх дослідженнях дисертантом виявлено, що в цілому 

зав‘язування було вищим при міжвидових схрещуваннях форм з різними 

типами розвитку і нижчим – у ярих сортів між собою [367]. Зав‘язування 

гібридного насіння відмічали у 322 комбінацій схрещування, що становить 

92,5 % від загальної кількості схрещувань. 

Основні проблеми при віддаленій гібридизації, які спостерігали у 

селекційній роботі, наступні: низька схрещуваність або повна 

несхрещуваність; стерильнівсть рослин F1, яка коливається від повного 

безпліддя до часткової стерильності, надзвичайно низька рекомбінація ознак 

та властивостей у віддалених гібридів [495].  

Відомо, що порівняно невелика група генів викликає летальність або 

напівлетальність рослин міжвидових гібридів, які за фенотиповим 

виявленням можна розділити на 3 групи: гібридна трав‘яниста карликовість, 

гібридний некроз та гібридний хлороз [496].  

У дослідженнях спостерігали як втрату схожості гібридного насіння, 

так і відмирання рослин у F1 упродовж вегетації. Найбільш вірогідно, що 

одночасно діяли декілька груп генів, негативна дія яких доповнюється 

впливом зовнішнього середовища. У більшості випадків, на нашу думку, 

проявлялась дія генів гібридного некрозу. Протягом вегетації у деяких 

міжвидових гібридів (Корона / Етюд, Агата / Корона, Леукурум 12-16 / 

Сімкода миронівська, Па‘яті Вавенкова / Етюд, Leguan / Донской янтарь, 

Харківська 33 / Етюд та ін.) спостерігали гібридний некроз на стадії виходу 

рослин в трубку. Особливо інтенсивний некроз виявляли у комбінаціях за 

участю сортів пшениці твердої Спадщина, МІП Райдужна, Жізель, 

Харківська 27, Харківська 23, Neodur та м‘якої Етюд, Струна миронівська, 
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Leguan, Alech, Агата, що може свідчити про наявність у їхніх генотипах генів 

Ne1+Ne2 i Net1+Net2. Серед 322 комбінацій схрещувань, у яких відбулось 

зав‘язування і формування насіння у F1 (упродовж 2007–2016 рр.), вижили і 

дали потомство рослини 230 комбінацій схрещувань, або 71,4 % (66,1 % від 

загальної кількості виконаних комбінацій), у тому числі за роками: 2007 р. – 

60,1 %, 2008 р. – 49,2 %, 2009 р. – 69,7 %, 2010 р. – 86,7 %, 2011 р. – 82,6 %, 

2012 р. – 81,8 %, 2013 р. – 48,9 %, 2014 р. – 86,0 %, 2015 р. – 68,1 %, 2016 р. – 

77,5 %.  

Між рівнем зав‘язування насіння та репродуктивною здатністю рослин 

F1 у наших дослідженнях не виявлено чіткої закономірності (табл. 6.3). Під 

репродуктивною здатністю розуміли відсоток комібнацй схрещування з 

живими рослинами, які сформували потомство F2 відносно тих, комбінацій 

схрещування, у яких зав‘язалось насіння F1. Так, рослини чотирьох 

комбінацій схрещування, рівень зав‘язування яких становив вище 70 % не 

змогли сформувати потомство.  

Таблиця 6.3  

Репродуктивна здатність рослин F1 пшениці ярої залежно від 

зав’язування у міжвидових гібридів, 2007–2017 рр. 

Зав'язуваність 

насіння F1, % 

Кількість комбінацій, шт. Репродуктивна 

здатність рослин 

F1, % комбінацій 
вивчили F1 

сформували 

потомтсво F2 

1-10 83 51 61,4 

10,1-20,0 80 56 70,0 

20,1-30,0 59 44 74,6 

30,1-40,0 34 30 88,2 

40,1-50,0 30 21 70,0 

50,1-60,0 16 12 81,3 

60,1-70,0 10 8 80,0 

70,1-80,0 7 6 85,7 

80,1-90,0 3 2 66,7 

90,1-100 0 0 0 
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При середній репродуктивній здатності 71,4 %, вищі показники мали 

рослини тих комбінацій, де рівень зав'язування становив 30,1-40,0; 70,1-80,0 і 

50,1-60 %.  

Дослідженнями дисертанта не встановлено суттєвого впливу типів 

схрещування на виживання рослин F1 та їхню репродуктивну здатність. 

Відмічено тенденцію кращого виживання рослин F1, отриманих від 

схрещування між собою ярих форм.  

Якщо у схрещуваннях використовували вихідні форми з різним типом 

розвитку, то фертильними були рослини F1 у 65-70 % комбінацій, тоді як у 

схрещуваннях між собою ярих форм – 73 %. 

Схрещування між пшеницею твердою 2n=28 та м‘якою 2n=42 належать 

до міжвидових інконгруентних схрещувань, стерильність яких обумовлена 

різною кількістю хромосом у вихідних форм. Відомо, що соматична кількість 

хромосом у F1 таких гібридів 35 (21+14) [497]. У редукційному поділі у них 

зазвичай утворюється 14 бівалентів та 7 унівалентів, так як 14 хромосом 

пшениці твердої кон'югують з 14 хромосомами пшениці м'якої, 

започатковуючи 14 бівалентів, а 7 «зайвих» хромосом пшениці м‘якої не 

мають пратнерів та утворюють 7 унівалентів. Ці уніваленти у анафазі І 

поділу мейозу розходяться у дочірні ядра без поділу, внаслідок чого 

більшість мікроспор отримують анеуплоїдну кількість хромосом 14+х (15, 16, 

17 і т. ін.). Іноді деякі з таких анеуплоїдних спор виявляються 

нежиттєздатними, що може призводити до досить високої стерильності 

гібридів між твердою і м'якою пшеницею. Але деякі анеуплоїдні спори 

виявляються життєздатними і утворюють анеуплоїдні гамети, які, 

поєднуючись між собою, утворюють гібриди F2, що мають різну кількість 

хромосом – проміжну між 28 і 42.  

Нами було проаналізовано деякі гібриди другого і третього покоління 

за кількістю хромосом у соматичних клітинах (табл. 6.4). 

У дослідженнях виявлено, що більшість отриманих гібридів F2 мали 

крайню кількість хромосом 28 і 42, а також виявлено і гібриди з 
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анеуплоїдною кількістю хромосом 35 та 38 (рис. 6.2) (лише в одному випадку 

виявлено гібрид з 21 хромосомою у комбінації Діана /Аншлаг).  

Таблиця 6.4  

Кількість хромосом у соматичних клітинах корінців гібридних рослин F2 

від міжвидових схрещувань, 2015 р. 

Тип 

схрещувань 
Родовід 

Кількість хромосом у 

клітині*, шт. 

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: * – Переглянуто по 10 препаратів кожного зразка, вказано 

основний модальний клас,** – озима. 

За зовнішнім виглядом у дослідженнях у поколіннях F2–F3 спостерігали 

рослини фенотипу 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 фенотипову подібність до твердої чи 

м‘якої пшениць. 

Зернівки міжвидових гібридів F2 зовні були більш схожі на зернівки 

твердої пшениці, але з деформованим зморшкуватим ендоспермом. 
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Рис. 6.2 Кількість хромосом у соматичній клітині корінця гібрида F2 

Еритроспермум 11-32 / Жізель, 2015 р. 

Примітки: а) 28 хромосом, б) 35 хромосом. 
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У третьому поколінні за виглядом зернівки можна було вже чітко 

розрізнити до якого виду вона належить. За результатами проведених 

аналізів гібридів F3 було виявлено, що кількість хромосом у зразків складала 

28 або 42, так, як у твердої та м'якої пшениць (табл. 6.5), зразків з іншою 

кількістю хромосом не було виявлено (рис. 6.3). 

Таблиця 6.5  

Результати цитологічного аналізу соматичних клітин корінців гібридів 

F3 твердої ярої пшениці з м'якою (2016 р.) 

Тип 

схрещувань 
Родовід 

Кількість хромосом 

у клітині* 

Тверда / м‘яка Діана / Аншлаг 42 

М‘яка / тверда Еритроспермум 11-32 / Жізель 28 

М‘яка / тверда Анюта / Харківська 23 42 

М‘яка / тверда Еритроспермум 13-34 / МІП Райдужна 28 

Тверда/м‘яка** Харківська 23 / Шарада 28 

Тверда // м‘яка / 

м‘яка 

Гордеіформе 12-12 // Скороспілка 98 / 

Елегія миронівська 

28 (90 % ) 

42 (10 %) 

Тверда / м‘яка МІП Райдужна / TV 128 42 

М‘яка / тверда Еритроспермум 12-03 / Харківська 39 28 

Примітки: * – Переглянуто по 10 препаратів кожного зразка, вказано 

основний модальний клас, ** – озима. 

Вірогідно, що рослини з кількістю хромосом 28 та 42 були більш 

репродуктивними, а рослини з анеуплоїдною кількістю хромосом – більш 

стерильними і елімінували у наступних поколіннях.  

Генетичне різноманіття сортів, які залучені у гібридизацію, 

забезпечило широкий формотворний процес у наступних поколіннях.  

Особливе значення надавали детальній проробці матеріалу в 

початкових ланках селекційного процесу, оскільки лише рекомбінаційна 

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

цінними ознаками форми рослин. 
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Рис. 6.3 Кількість хромосом у соматичній клітині корінця гібриду F3, 

2016 р. 

Примітки: а) Діана / Аншлаг (42 хромосоми), б) Харківська 23 / Шарада 

(28 хромосом). 

 

6.2 Особливості селекційної роботи з популяціями від міжвидових 

схрещувань T. aestinum L. та T. durum Desf. 

 

На успадкування основних селекційних ознак, особливо у парних 

схрещуваннях, впливала як материнська форма, так і батьківська. У складних 

гібридів у F1 виявляли, здебільшого, ознаки останнього компоненту 

схрещування, а в наступному поколінні розвивався широкий формотворчий 

процес, у результаті якого виникали форми м‘якої, твердої пшениці і такі, які 

не можна було чітко віднести до жодної з них. Індивідуальні добори 

проводили у гібридних поколіннях F2 і F3. 

У міжвидові схрещування залучали іноді і форми з різним типом 

розвитку: як ярі так і озимі T. durum Desf. та T. aestivum L. Унаслідок аналізу 

різних поколінь за типом розвитку в польових умовах виявлено, що у 
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простих гібридів F1 здебільшого домінує ярий тип розвитку, що візуально 

різниться від озимих гібридів за темпами росту і розвитку під час вегетації.  

Для доборів, отриманих із популяцій від міжвидових яро-озимих та озимо-

ярих комбінацій схрещувань, характерним було розщеплення на ярі і озимі 

форми. В F2 проводили індивідуальний добір колосся з рослин, які 

розвивались за ярим типом. Розщеплення в F3 – F4 спостерігали у 3–45 % 

індивідуальних доборів, в залежності від походження, хоча деякі комбінації 

стабілізувались уже в третьому поколінні. 

Кількість відібраних новостворених форм у селекційних розсадниках, з 

використанням схрещувань між пшеницею м‘якою та твердою залежала від 

селекційної цінності кожної комбінації. Частка таких форм дещо зростала у 

заключних ланках селекційного процесу (табл. 6.6).  

Таблиця 6.6  

Зразки (лінії), отримані від схрещування твердої і м’якої пшениці, у 

селекційних поколіннях, 2007–2017 рр. 

 

Рік 

Кількість зразків у селекційних ланках від схрещування пшениці твердої і м‘якої 

F1 F2-F3 РД СР КР ПС КС 

шт. шт. %* шт. %* шт. %* шт. %* шт. %* шт. %* 

2007 41 23 7,5 131 4,1 20 3,0 10 6,9 5 6,7 13 16,5 

2008 20 27 11,2 169 6,1 31 4,3 7 5,1 9 13,8 11 18,3 

2009 33 9 3,5 68 4,0 13 2,0 11 5,8 3 6,5 5 7,8 

2010 15 23 7,7 148 4,9 14 2,3 8 4,5 2 3,6 6 12,8 

2011 23 13 5,8 396 9,4 35 3,8 7 4,4 4 5,7 6 9,1 

2012 22 19 6,8 226 8,5 90 9,9 9 6,7 8 13,3 3 8,4 

2013 47 18 6,2 15 0,9 22 3,5 19 10,6 3 5,4 3 7,5 

2014 43 23 7,5 57 2,4 13 2,4 10 7,6 12 15,2 4 10,5 

2015 47 37 12,8 30 2,9 57 10,3 6 5,8 12 21,0 8 17,0 

2016 40 32 8,2 92 2,2 26 4,1 7 6,6 5 14,7 8 13,3 

2017 - 31 7,4 377 10,2 19 2,3 10 4,1 14 15,6 7 9,3 

Примітка: * – Частка від загальної кількості зразків (ліній) у розсаднику. 
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У розсаднику доборів F4 у різні роки досліджували 0,9–10,2 % сімей від 

схрещувань між пшеницею м‘якою та твердою, у селекційному розсаднику – 

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

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

селекційної роботи частка матеріалу від міжвидових схрещувань дещо зросла 

(рис. 6.4).  
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Рис. 6.4 Результативність використання потенціалу пшениці твердої  

ярої у селекції пшениці м’якої ярої, 2007–2017 рр. 

Це свідчить про селекційну цінність генотипів, отриманих від схрещування 

T. durum Desf. та T. aestivum L. 

 

6.3 Характеристика сортів і ліній пшениці ярої, отриманих від 

міжвидових схрещувань 

 

У конкурсному випробуванні вивчали ряд ліній, створених від 

схрещування зразків T. durum Desf. і T. aestivum L. Слід відзначити, що 

кількість ліній у розсадниках випробувань, створених за типом тверда / 

м‘яка, переважає кількість ліній, створених за типом м‘яка / тверда. 

Водночас, і кількість таких комбінацій схрещувань, де материнською 
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формою була тверда пшениця, значно переважала (73,9 % серед парних 

схрещувань). Серед нових сортів, створених від міжвидових схрещувань, є 

лише один сорт пшениці твердої – Діана, і створений він від схрещування 

типу м‘яка / тверда (Миронівська 808 (м‘яка озима) / Кієвлянка (тверда яра)).  

За результатами конкурсного випробування лінії пшениці м‘якої від 

міжвидових схрещувань були виділені кращі 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 %) (табл. 6.7).  

Таблиця 6.7  

Характеристика кращих ліній пшениці м’якої ярої конкурсного 

випробування, отриманих від міжвидових схрещувань, 2015–2017 рр. 
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Елегія миронівська 

(стандарт) 
4,73 94,5 41,6 80 33,9 7 5 10 

Лютесценс 14-47  
Еритроспермум 01-21* /3/ Миронівська 

28* / Харківська 23** // Подарок Дона*  
5,11 96,3 42,7 64 29,6 5 4 15 

Еритроспермум 16-16 

Зимоярка*** / Кучумовка** 
5,22 80,0 40,0 83 32,1 12 3 15 

НІР05 0,31 6,2 1,9 7,0 1,4 2,3 1,8 2,9 

Примітки: * – Пшениця м‘яка, ** – пшениця тверда, *** – пшениця 

м‘яка дворучка.  

До таких ліній відносяться: Лютесценс 14-47 [Еритроспермум 01-21 (м‘яка) 

(Миронівська 31 / Аріна) /3/ Миронівська 28 (м‘яка) / Харківська 23 (тверда) // 

Подарок Дона] та Еритроспермум 16-16 (Зимоярка (м‘яка) / Кучумовка 

(тверда)).  

Окрім високої урожайності лінія пшениці м‘якої ярої Лютесценс 14-47 

характеризується середньорослістю та високою стійкістю проти бурої іржі і 

борошнистої роси на природному інфекційному фоні. На штучному 
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інфекційному фоні дана лінія вирізнялася незначним ураженням 

борошнистою росою (5 %), бурою іржею (7 %), фузаріозом колосу (3 %) та 

кореневими гнилями (11,1 %). Твердою сажкою дана лінія не уражувалась. 

Лінія пшениці м‘якої ярої Еритроспермум 16-16 відрізняється 

низькорослістю, міцним стеблом, високою урожайністю, високою стійкістю 

проти бурої іржі та вищесередньою стійкістю проти борошнистої роси на 

природному інфекційному фоні. На штучному інфекційному фоні лінія 

Еритроспермум 16-16 мала незначне ураження бурою іржею (5 %) та 

фузаріозом колосу (3 %).  

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 в собі комплекс адаптивних ознак (табл. 6.8).  

Таблиця 6.8  

Характеристика ліній пшениці твердої ярої конкурсного випробування 

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 

За урожайності, достовірно вищої від стандарту Спадщина, лінії 

Леукурум 15-03 і Гордеіформе 16-09 виявилися більш низькорослими та 
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стійкими до вилягання. Маса 1000 зерен ліній Леукурум 15-03 та 

Гордеіформе 15-43 перевищує стандарт. Отримані лінії мають комплексну 

стійкість проти листових хвороб. За випробування ліній на штучних 

інфекційних фонах збудників хвороб встановлено, що лінія Леукурум 15-03 

не уражувалася твердою сажкою та мала незначне ураження борошнистою 

росою (5 %), бурою іржею (1 %) та фузаріозом колоса (7 %). Лінія 

Гордеіформе 15-43 не уражувалася твердою сажкою, а ураження 

борошнистою росою, бурою іржею, фузаріозом колоса та кореневими 

гнилями становило 5, 1, 5 та 9 %, відповідно. Лінія Гордеіформе 16-09 також 

мала незначне ураження борошнистою росою (1 %) і бурою іржею (1 %).  

Виділені лінії мають поліпшені показники якості зерна. Вони за 

скловидністю не поступаються стандарту, але суттєво переважають сорт 

Спадщина за вмістом білка та клейковини. Найвищий вміст клейковини – 

35 % відмічено у лінії Гордеіформе 16-09.  

У результаті дослідження відібраних константних ліній від міжвидових 

схрещувань у попередньому випробуванні було виділено низку ліній 

пшениці твердої: високопродуктивних, низькорослих, стійких до вилягання і 

основних грибних хвороб, з високою якістю зерна для виробництва макарон, 

що свідчить про перспективність використання міжвидових схрещувань у 

селекції пшениці ярої (табл. 6.9). Серед них лінія Леукурум 17-43, отримана 

від схрещування лінії пшениці м‘якої Еритроспермум 02-31 (м‘яка яра) 

(Ск.г.к-53716 (м‘яка яра) / Збруч (м‘яка озима // Еритроспермум 25276 (м‘яка 

озима)) та пшениці твердої Жізель, яка переважає стандарт за врожайністю і 

стійкістю проти хвороб. Лінія Леукурум 17-63 походженням Діана (тверда) / 

Quattro (м‘яка) перевищує стандарт за показниками врожайностю і стійкості 

проти хвороб. Лінія Меланопус 17-60, отримана від схрещування лінії 

пшениці твердої Меланопус 99-3 із сортом пшениці м‘якої Колективна 3 та 

подальшим схрещуванням сорту Діана з отриманим гібридом, за 

показниками урожайності незначно перевищує стандарт, але має суттєво 

нижчу висоту рослин та вищу стійкість до вилягання.  
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Таблиця 6.9  

Характеристика ліній пшениці твердої ярої попереднього випробування 

за господарсько цінними ознаками, отриманих від міжвидових 

схрещувань, 2016–2017 рр. 
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Спадщина (стандарт) 3,41 109 40,3 1.06 14,2 15 1 20 

Леукурум 17-43 
Еритроспермум 02-31** / Жізель* 

3,89 104 37,0 31.05 13,1 3 1 15 

Леукурум 17-63 
Діана* / Quattro**  

3,84 97 39,1 3.06 13,7 5 1 15 

Меланопус 17-60 
Діана* // Меланопус 99-3*/ Колективна 3** 

3,65 95 41,5 1.06 13,7 3 2 15 

Гордеіформе 17-47  
Харківська 23* / Шарада*** 

3,58 101 41,4 29.05 14,0 7 1 15 

Гордеіформе 15-42 
Гордеіформе 05-05* / Космос** 

3,58 93 42,2 28.05 14,9 3 1 15 

Леукурум 17-53  
Спадщина* / Струна миронівська** 

3,56 101 47,1 1.06 14,3 5 1 5 

Леукурум 17-55  
Кучумовка* / Струна миронівська** 

3,46 98 40,2 1.06 14,1 3 1 7 

НІР05 0,26 6,3 2,0 2 1,1 1,9 1,7 2,1 

Примітки: * – Пшениця тверда яра, ** – пшениця м‘яка яра, *** – 

пшениця м‘яка озима. 

Також лінія комплексно стійка проти основних листових хвороб. Лінії 

Гордеіформе 17-47 та Гордеіформе 15-42 більш ранньостиглі, 

виколошуються на 3 та 4 доби раніше від сорту Спадщина, мають підвищену, 

порівняно зі стандартним сортом, стійкість проти бурої іржі та борошнистої 

роси. Окрім того, лінія Гордеіформе 15-42 низькоросла та стійка проти 

вилягання. 

Від схрещування сорту пшениці твердої ярої Спадщина та сорту 

пшениці м‘якої ярої Струна миронівська отримано лінію Леукурум 17-53, яка 
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вирізняється високою масою 1000 зерен (47,1 г), високим вмістом білка 

(14,3 %) та груповою стійкістю проти хвороб.  

Лінія пшениці твердої ярої Леукурум 08-11, отримана від схрещування 

високоадаптивного і пластичного сорту пшениці м‘якої озимої Миронівська 

808 з високоякісним та стійким до групи хвороб сортом пшениці твердої ярої 

із Франції Кієвлянка (до занесення в Держреєстр мав назву Olga) у 1999 р. 

(рис. 6.5). Лінія, при вивченні у заключних ланках селекційного процесу 

(конкурсне випробування 2009–2011 рр.) перевищувала за комплексом 

адаптивних ознак сорт-стандарт Харківську 27, що послужило основою для 

передачі її у 2011 р. на Державне сортовипробування як сорт пшениці твердої 

ярої Діана (табл. 6.10).  

 

Рис. 6.5 Сорт пшениці твердої ярої Діана, 2014 р. 

Новий сорт успадкував від материнської форми високу адаптивність, а 

від батьківської – високі показники якості зерна, стійкість проти хвороб. 

Сорт має унікальну архітектоніку для твердої пшениці. Завдяки невисокому 

міцному стеблу, його стійкість до вилягання значно вища, ніж у сортів 
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твердої пшениці, поширених у виробництві. Окрім того, зернівка у сорту 

овальної форми і дещо коротша, що зменшує травмування під час збирання і 

очистки та збільшує вихід кондиційного насіння. 

Таблиця 6.10  

Характеристика лінії пшениці твердої ярої Леукурум 08-11,  

2009–2011 рр. 
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НІР05 

Урожайність, т/га 2,68 3,05 +0,37 0,30 
Висота рослин, см 85 79 - 6 5,1 
Період сходи –  колосіння, діб 71 75 + 4 2 
Маса 1000 зерен, г 45,2 43,5 - 1,7 1,9 
Стійкість до вилягання, бал 9 9 - 1 
Ураження хворобами на природному фоні, %: 

борошнистою росою 10 3 - 7 2,2 
бурою іржею 3 0 - 3 1,8 
септоріозом 5 5 - 3,2 

Ураження хворобами на інфекційному фоні, %: 

борошнистою росою 5 0 - 5 2,3 
бурою іржею 7 1 - 6 1,8 
септоріозом 10 7 - 3 3,3 
кореневими гнилями 5 5 -  1,6 
твердою сажкою 0 0 -  1,7 

фузаріозом колоса 10 3 - 7 6,4 

 

Під час досліджень на Волинському опорному пункті МІП (2012–

2014 рр.) сорт Діана переважав сорт Ізольда в середньому на 1,05 т/га за 

середньої врожайності 6,47 т/га (додаток В.2). Максимальну врожайність 

було отримано у 2014 р. – 6,87 т/га. У виробництві (господарство СТОВ 

«Перемога», с. Малополовецьке Фастівського району Київської області) сорт 

мав урожайність у 2015 р. 5,0 т/га (додаток В.1).  

Сорт пшениці твердої ярої Діана – напівінтенсивний, вимогливий до 

умов вирощування, добре використовує післядію добрив, внесених під 
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попередник. На підставі рекомендації експертної ради Державної служби з 

охорони прав на сорти рослин прийнято рішення про виникнення майнового 

права інтелектуальної власності на поширення даного сорту і внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, з 

2015 р. (дольова участь автора складає 20 %) (додаток А.20).  

 

6.4 Використання генетично споріднених видів у схрещуваннях з 

T. aestivum L. та T. durum Desf.  

 

Значний вклад у теорію і практику віддалених схрещувань пшениці з її 

родичами внесли роботи М.В. Цицина [498]. Ним були створені багаторічні 

форми пшенично-пирійних, пшенично-житніх, пшенично-елімусних 

гібридів, а при схрещуванні твердих пшениць з м‘якими були отримані 

досить цінні для свого часу сорти – Акмолинка 1, Дальневосточная, 

Шортадинка, Эритроспермум 82-3 та інші.  

Перспективним шляхом підвищення адаптивності сортів пшениці 

м‘якої і твердої та селекційно-генетичного поліпшення пшениці ярої є 

використання генетичного матеріалу родів Triticum, Aegilops та Hordeum, що 

сприяє підвищенню харчової цінності зерна та містить джерела стійкості до 

несприятливих чинників, дія яких посилюється унаслідок змін клімату. 

Селекційна робота з полбою, а саме відродження її як самостійної культури, 

потребує суттєвої зміни спадково обумовленого габітусу рослини. 

Використання у селекційних програмах як джерела цінних господарських 

ознак значного внутрішньовидового різноманіття полби, удосконалення 

методів і схем схрещувань з м‘якою та твердою пшеницями, визначення 

оптимальних норм висіву, дозволило створити нові сорти та розширити 

сферу використання зерна цієї нової для України культури у борошномельній 

промисловості. 

Особливе значення в Україні мають роботи, проведені у Харкові 

А.Ф. Шулиндіним, який запропонував класифікацію основних труднощів при 
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віддаленій гібридизації, генетичної природи несумісності за віддаленої 

гібридизації, описав характер розщеплення у F2-F4 [498]. В Україні питанню 

віддаленої гібридизації пшениці за останні 25 років приділяли увагу вчені ІР 

[274, 499], Інституту агроекології та біотехнології [500, 501], СГІ [502, 503], 

МІП [504]. Показано, що гібридизація пшениці м‘якої (T. aestivum L.) зі 

спельтоїдними формами (T. spelta), дає можливість отримати гібриди з дуже 

крупним зерном і колосом та високою озерненістю колоса [505].  

У наших дослідження використовували інші види пшениці, їх 

спонтанні гібриди та похідні форми (T. sphaerococcum, T.macha), які у 1986 р. 

інтродукували з Азербайджану. Вони були залучені до селекційної роботи на 

предмет адаптивної здатності за основними господарсько-цінними ознаками 

в умовах Лісостепу України. За період 2007–2016 рр. під керівництвом 

дисертанта було виконано 56 таких схрещувань. Селекційну роботу з 

гібридами від віддалених схрещувань супроводжує складний формотворчий 

процес, який супроводжується довготривалим формотворенням, з широким 

спектром розщеплення, елімінацією деякої частини популяції внаслідок дії 

гібридного некрозу, прояву хлорозів та, в основному, утворенням 

недостатньо виповненого зерна. Це вимагає проведення повторних 

індивідуальних доборів та особливо ретельного ставлення до візуальної 

оцінки і бракування їхнього зерна. Переважну більшість доборів, які не 

відповідали вимогам щодо виповненості зерна та озерненості колосу, 

з‘єднували разом у межах окремої популяції і продовжували досдідження 

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 Еритроспермум 15-23, яка одержана від схрещування 

T. sphaerococcum / Romanija у 2009 р. Вона відрізняється низькорослістю, 
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стійкістю проти борошнистої роси, високою врожайністю (табл. 6.11). Лінія 

дещо поступається стандарту за показниками якості зерна та масою 1000 

зерен. 

Таблиця 6.11 

Характеристика лінії пшениці м’якої ярої Еритроспермум 15-23,  

2015–2017 рр. 
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Елегія миронівська 

(стандарт) 
4,73 94,5 41,6 80 33,9 7 5 10 

Еритроспермум 15-23  
T. sphaerococcum / Romanija 

5,22 76,0 36,0 59,7 27,8 11,7 12,2 9,3 

НІР05 0,31 6,2 1,9 7,0 1,4 2,3 1,8 2,9 

Серед ліній пшениці твердої ярої, які вивчали у конкурсному випробуванні у 

різні роки виділили Леукурум 12-16 і Леукомелан 14-05. Їх одержано з 

використанням у схрещуванні T. macha. За результатами селекційного 

випробування ці лінії передано на Державне сортовипробування.  

Лінія Леукурум 12-16 характеризується високою урожайністю, 

високою стійкістю проти хвороб листя, високими показниками якості зерна, 

середньорослістю, стійкістю до вилягання, ранньостиглістю, високим 

вмістом клейковини, високою масою 1000 зерен. Лінія Леукурум 12-16 

отримана від схрещування у 2004 р. T. macha / Харківська 27. У конкурсному 

сортовипробуванні її досліджували впродовж 4-х років – 2012–2015 рр. У 

середньому лінія Леукурум 12-16 перевищувала стандарт за урожайністю на 

0,81 т/га (табл. 6.12).  

За дослідження її на штучних інфекційних фонах патогенів лінія 

Леукурум 12-16 виявила високу стійкість проти ураження збудниками бурої 

іржі, септоріозу листя, фузаріозу колоса та кореневих гнилей. Борошнистою 
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росою та твердою сажкою дана лінія практично не уражувалась. У 2015 р. її 

передали на Державне сортовипробування як сорт пшениці ярої – МІП 

Магдалена (дольова участь автора складає 20 %) (додаток А.22). 

Таблиця 6.12 

Характеристика лінії пшениці твердої ярої Леукурум 12-16,  

2012–2015 рр. 

 

Показник 

 

Харківська 27 

(стандарт) 

Леукурум 

12-16 

Відхилення 

від стандарту, 

+, – 

НІР05 

Урожайність, т/га 4,04 4,85 +0,81 0,29 

Висота рослин, см 86,3 94 +7,7 5,4 

Стійкість до вилягання, бал 7 8 +1 1 

Ураження на природному фоні, %: 

борошнистою росою 15 4 –11 2,2 

бурою іржею 3 3 -  1,8 

септоріозом листя 5 5 - 2,7 

Ураження на інфекційному фоні, %: 

борошнистою росою 5 0 –5 2,3 

бурою іржею 7 1 –6 1,8 

септоріозом листя 10 7 –3 2,1 

кореневими гнилями 5 5 -  1,6 

твердою сажкою 0 0 -  1,5 

фузаріозом колоса 10 3 –7 3,2 

Період сходи – колосіння, діб 71 72 +1 2 

Маса 1000 зерен, г 44,6 46,7 +2,1 2,3 

Вміст клейковини, %  24,5 25,4 +0,9 1,1 

Скловидність, % 96 97 +1 2,7 

Сорт успішно проходить випробування: за висновком Інституту 

експертизи сортів рослин сорт МІП Магдалена перевищує усереднену 

врожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п‘ять попередніх 

років у зонах Лісостепу та Степу, має високу стійкість до хвороб у зоні 

Лісостепу. Загальний вигляд сорту наведено на рис. 6.6. 

Лінія Леукомелан 14-05 отримана від схрещування у 2005 році лінії 

нашої селекції Леукурум 02-13 з T. macha. Дана лінія характеризується 

високою урожайністю, стійкістю проти комплексу листових хвороб, 

високими показниками якості зерна, низькорослістю, стійкістю до вилягання, 

середньоранньостиглістю, високою масою 1000 зерен (табл. 6.13). Лінія 
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Леукомелан 14-05 за вивчення її на штучних інфекційних фонах хвороб 

виявила високу стійкість проти ураження збудниками борошнистої роси, 

бурої іржі та твердої сажки. 

 

Рис. 6.6 Сорт пшениці твердої ярої МІП Магдалена, 2015 р. 

 

У конкурсному і попередньому випробуваннях її досліджували три 

роки – 2014–2016 рр. За роки вивчення вона перевищувала стандарт за 

урожайністю на 0,46 т/га та стійкістю проти основних листових хвороб.  

Лінія має підвищену посухостійкість, передана на Державне 

сортовипробування як сорт МІП Ксенія (дольова участь автора складає 25 %) 

(додаток А.22). 

Продовжується випробування сорту – за висновком Інституту 

експертизи сортів рослин після першого року випробувань, сорт МІП Ксенія 
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перевищує усереднену врожайність сортів пшениці твердої ярої, що пройшли 

державну реєстрацію за п‘ять попередніх років у зонах Лісостепу та Степу 

України. 

Таблиця 6.13  

Характеристика лінії пшениці твердої ярої Леукомелан 14-05, 

2014–2016 рр. 

 

Показник 

 

Харківська 

27 

(стандарт) 

Леукомелан 

14-05 

Відхилення 

від стандарту, 

+, – 

НІР05 

Урожайність, т/га 4,90 5,36 +0,46 0,28 

Висота рослин, см 110 97 –13 7,8 

Стійкість до вилягання, бал 7 8 +1 1 

Ураження на природному інфекційний фоні,%: 

борошнистою росою 15 5 –10 2,3 

бурою іржею 3 3 -  1,7 

септоріозом листя 15 12 –3 2,9 

фузаріозом колоса 1 1 - 1,6 

Ураження на штучному інфекційному фоні, %: 

борошнистою росою 15 6 –9 2,5 

бурою іржею 12 7 –5 1,8 

септоріозом листя 18 17 –1 3,2 

кореневими гнилями 12 15 +3 1,7 

твердою сажкою 1 1 -  1,3 

фузаріозом колоса 15 15 -  3,0 

Період сходи – колосіння, діб 71 72 +1 2 

Маса 1000 зерен, г 44,9 47,4 +2,5 1,5 

Натура зерна, г/л 822 817 –5 26 

Вміст клейковини, % 23,5 25,8 +2,3 2,1 

Скловидність, % 98 97 –1 3 
 

Загальний вигляд сорту наведено на рис. 6.7. 

 

6.5 Створення селекційного матеріалу за використання пшенично-

житніх транслокацій у селекції пшениці м‘якої ярої 

 

Прогрес у селекції пшениці озимої пов‘язаний зі створенням сортів з 

високою продуктивністю та якістю зерна, підвищеним рівнем стійкості проти 

хвороб та шкідників, несприятливих умов довкілля. Генетичного 
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різноманіття пшениці недостатньо для розв‘язання цих проблем. Значний 

резерв господарсько цінних ознак зосереджений у генофонді численних 

близько споріднених видів і родів пшениці.  

 

Рис. 6.7 Сорт пшениці твердої ярої МІП Ксенія, 2016 р. 

 

Найбільш яскравим прикладом інтрогресії чужинного генетичного матеріалу 

є пшенично-житня транслокація. Поширюються сорти м‘якої пшениці з 

транслокацію 1BL/1RS, 1АL/1RS, а також заміщенням хромосоми 1B на 1R 

[506, 507]. В останні 20 років зростає частка українських сортів із пшенично-

житньою 1АL/1RS транслокацією у першу чергу серед сортів зони 

Центрального Лісостепу [508].  
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Господарська цінність сортів пшениці м‘якої, що мають транслокації 

1BL/1RS та 1АL/1RS, обумовлюється позитивним впливом на стійкість рослин 

до ряду хвороб, абіотичних стресів та на врожайність, що пов‘язано із 

впливом короткого плеча хромосоми жита 1R. Сорти пшениці з 1BL/1RS 

транслокацією містять, як правило, гени, що контролюють стійкість проти 

таких грибних патогенів, як бура іржа (Lr26), стеблова іржа (Sr31), жовта 

іржа (Yr9), борошниста роса (Pm8) [509], та інші гени стійкості проти хвороб 

та шкідників [510]. Транслокація 1АL/1RS набула розповсюдження серед 

комерційних сортів завдяки присутності генів стійкості проти борошнистої 

роси (Pm17), біотипів попелиці (Gb2, Gb6), кліща [508]. Рослини пшениці з 

житньою транслокацією більш посухостійкі, з підвищеною адаптаційною 

здатністю, з підвищеною врожайністю [511, 512]. 

З приводу походження транслокаційного плеча 1RS у каріотипах 

пшениці існують дані, що у складі найбільш поширеної транслокації 1BL/1RS 

міститься коротке плече першої хромосоми жита від сорту Petcus [507], а 

транслокація 1АL/1RS, джерелом якої є американський сорт пшениці Amigo, 

включає коротке плече від хромосоми 1R жита аргентинського сорту Insave 

[508, 513] через сорт октоплоїдного тритикале Gaucho (гібрид м‘якої пшениці 

з Китаю сорту Chinese Spring з Insave). На основі сорту Amigo виведено цілий 

ряд нових – TAM 107, Century, TAM 200, TAM 201, TAM 202, Nekota, Niobrara, 

TX81V6610,TX85C5820-5 та ін. [514]. В Україні нащадки Amigo з пшенично-

житньою 1АL/1RS транслокацією створені в середині 90-х років ХХ ст., 

зокрема сорт пшениці озимої м‘якої Експромт [515]. 

Транслокаційне плече житньої хромосоми 1RS містить локус Sec 1, 

який відповідає за синтез житніх білків – секалінів. Вони мають виражений 

негативний вплив на якість борошна [516]. У зв‘язку з цим професором 

А. Лукашевським було створено оригінальні транслокативні форми 

(1BL/1RSm), у яких замість 1RS плеча жита міститься модифікована 1RSm 

конструкція. Від оригінального плеча жита вона відрізняється двома 

інтеркалярними вставками, які являють собою фрагменти плеча пшеничної 
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хромосоми і характеризуються відсутністю локусу Sec 1. Використання ліній 

з модифікованою транслокацією вважається перспективним у селекції 

пшениці. 

Враховуючи широке залучення сортів із транслокаціями в селекційний 

процес, проводиться аналіз ДНК сортів і зразків пшениці м‘якої озимої на 

виявлення у складі їх геному пшенично-житніх транслокацій та визначення 

їх локалізації [517-519]. За використання різних маркерних систем було 

досліджено сорти пшениці української селекції. Показано, що сорти 

Миронівська 30, Миронівська 61, Миронівська 65, Крижинка, Новокиївська 

несуть у свої геномах транслокацію 1BL/1RS. Для сортів Золотоколоса, 

Смуглянка, Солоха, Сотниця та інших характерна пшенично-житня 

транслокація 1АL/1RS. Сорти Ятрань 60, Куяльник не мають пшенично-

житньої транслокації [518, 519]. 

Перспективним напрямом селекції, що дозволяє суттєво пліпшити 

генофонд пшениці м‘якої ярої, є створення сортів пшениці м‘якої ярої з 

пшенично-житньою транслокацією 1АL/1RS. У 2006 р. до Реєстру сортів 

рослин України внесено сорт селекції МІП Етюд, створений шляхом 

групового та наступних негативних доборів з популяції, отриманої від 

схрещування сортів пшениці м‘якої ТАМ 200 (США) / Turaco (Мексика). Як 

свідчать результати порівняльного аналізу [520], сорт Етюд не відрізняється 

від сорту Amigo та його нащадка ТАМ 200 за локусами високомолекулярного 

глютеніну. Але, на відміну від озимих сортів-носіїв транслокації, він має 

алелі Glu B1 та Glu D1d, що пов‘язані з вищим рівнем хлібопекарської якості. 

Алель Gli B1-4 несе також сорт Струна миронівська (у Держреєстрі України з 

2008 р.).  

Результати аналізу локусів запасних білків свідчать про значні 

відмінності між генотипами ярої (сорти Етюд, Струна миронівська та 

селекційні лінії) і озимої пшениці, що є носіями ПЖТ 1АL.1RS [520]. 

Характерною ознакою сортів Етюд, Струна миронівська та нащадків 

Експромту є висока стійкість проти твердої сажки.  



 268 

На підставі аналізу літературних даних, можна відзначити, що 

використання сортів з ідентифікованими пшенично-житніми транслокаціями 

становить інтерес для подальшої адаптивної селекції. Використовуючи у 

схрещуваннях сорти – носії пшенично-житньої транслокації 1АL.1RS, ми 

отримали лінії з комплексом господарсько цінних ознак.  

Наразі створено новий сорт з використанням пшенично-житньої 

транслокації МІП Соломія (Еритроспермум 11-20), отриманий від 

схрещування у 2005 р. Nawra / Струна миронівська (ПЖТ 1АL.1RS) (рис. 6.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.8 Етапи створення сорту пшениці м’якої ярої МІП Соломія за 

використання ПЖТ. 

Пшенично-житню транслокацію 1АL.1RS сорт МІП Соломія успадкував 

від сорту пшениці м‘якої ярої Струна миронівська, який занесено до 

Державного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення, з 2008 р. 

Створення сорту пшениці м‘якої озимої Експромт (ПЖТ 1АL.1RS) (ТАМ 107 / Trakia) 

Гібридизація 1992 р. ТАМ 107 (ПЖТ 1АL.1RS) (США) / Trakia (Болгарія)  

Отримання лінії пшениці м‘якої озимої Еритроспермум 25276 

II етап 

 

IІІ етап 

 

Гібридизація 2005 р. Nawra / Струна миронівська (ПЖТ 1АL.1RS) 
Дослідження у 2006–2010 рр. Nawra / Струна миронівська у селекційних розсадниках 

IV етап 

 

Дослідження у 2011–2017 рр. Еритроспермум 11-20 (Nawra / Струна миронівська) у 

ПСВ та КСВ, передача на ДСВ як сорт МІП Соломія у 2017 р. 

Створення сорту пшениці м‘якої ярої Струна миронівська (Колективна 3 / Експромт) 

 

І етап 
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(рис. 6.9). Сорт Струна миронівська отримано від схрещування сорту 

пшениці м‘якої ярої Колективна 3 та пшениці м‘якої озимої Експромт. 

Озимий сорт Експромт та його сестринські лінії досить часто залучали до 

схрещувань з пшеницею ярою, як цінне селекційне джерело. На різних 

етепах селекційного процесу вивчається значна кількість їхніх нащадків. Він 

є донором ПЖТ 1АL.1RS для сортів пшениці ярої Етюд і Струна миронівська.  

 

 

 

Рис. 6.9 Спектр запасних білків сортів пшениці Миронівська 808 

(1), Струна миронівська (2), МІП Дана (3), МІП Соломія (4) та ліній 

пшениці м’якої ярої, 2017 р. 

Примітка: сорти 2 і 4 мають ПЖТ. 

 

Лінія Еритроспермум 11-20 успадкувала від сорту Струна миронівська 

високий рівень стабільності формування елементів продуктивності, високий 

потенціал врожайності та стійкість проти хвороб. Лінія характеризується 

високою урожайністю, адаптивністю, стійкістю проти борошнистої роси, 

фузаріозу колоса, високими показниками якості зерна, середньорослістю, 

стійкістю до вилягання, середньостиглістю (табл. 6.14). Не уражується 
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твердою сажкою. У конкурсному сортовипробуванні досліджували 6 років – 

2012–2017 рр. В середньому сорт перевищував стандарт за урожайністю на 

0,53 т/га. Відібраний завдяки високим показникам адаптивності, стійкості 

проти хвороб, посухостійкості. 

Таблиця 6.14  

Характеристика сорту пшениці м’якої ярої МІП Соломія (носія ПЖТ), за 

господарсько цінними ознаками, 2012–2017 рр. 

 

Показник 

Елегія 

миронівська 

(стандарт) 

МІП 

Соломія 

Відхилення 

від 

стандарту 

НІР05 

Урожайність, т/га 4,31 4,83 +0,52 0,32 

Висота рослин, см 91,5 98,7 +7,2  6,1 

Стійкість до вилягання, бал 9 9 - 1 
Ураження хворобами на природному фоні, %: 

борошнистою росою 7 3 –4 2,1 

бурою іржею 5 4 –1 1,9 

септоріозом листя 10 10 - 2,9 
Ураження хворобами на інфекційному фоні, % 

борошнистою росою 15 3 –12 2,4 

кореневими гнилями 17,9 18,2 +0,3 2,0 

твердою сажкою 10 0 –10 3,4 

фузаріозом колоса 15 1 –14 2,5 

Період сходи – колосіння, діб 70 70 - 2 

Маса 1000 зерен, г 42,5 41,6 –0,9 1,4 

Натура зерна, г/л 703 746 +43 27 

Вміст білка, % 14,1 13,4 –0,7 1,5 

Вміст клейковини, % 33,9 26,8 –7,1 2,4 

Седиментація, мл 80 77 –3 7 

«Сила» борошна, о.а. 523 408 –115 36 

Об‘єм хліба, см
3
 930 1190 +260 58 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Визначено і теоретично обґрунтовано особливості використання у 

схрещуваннях видів T durum Desf. і T aestivum L. Виявлено перевагу простих 

парних схрещувань, а серед них тих, де за материнський компонент 

використовували пшеницю тверду.  
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2. У схрещуваннях типу T durum Desf. / T aestivum L, де як запилювач 

використовували гексаплоїдну пшеницю, середній відсоток зав‘язування був 

вищий і становив 27,2 %, порівняно з іншими типами схрещування. 

3. Зав‘язування гібридного насіння виявлено у 322 комбінацій 

міжвидових схрещувань, що становить 92,5 % від загальної кількості 

схрещувань (348). Потомство одержано у 230 комбінацій схрещувань, або 

71,4 %.  

4. Не встановлено суттєвого впливу напрямку міжвидового 

схрещування на виживання рослин F1 та їхню репродуктивну здатність. 

Відмічено краще виживання рослин F1, отриманих від схрещування між 

собою ярих форм твердої і м‘якої пшениці.  

5. Цитологічний аналіз кількості хромосом у соматичних клітинах 

корінців гібридів F2 (T. durum Desf. / T. aestivum L.) свідчить, що більшість 

мали кількість хромосом 2n=4x=28 і 2n=6x=42. Виявлено анеуплоїди з 

кількістю хромосом 35, 38 та триплоїд 2n=3x=21. Встановлено, що у F3 

кількість хромосом у одержаних гібридів складала 2n=4x=28 або 2n=6x=42, 

як у твердої та м'якої пшениць. 

6. Кількість генотипів від міжвидових схрещувань зростала від 

початкових ланок селекції до заключних: у розсаднику F4 від 0,9,7 до 10,2% 

сімей, у селекційному розсаднику – 2,0-10,3% зразків, у контрольному 

розсаднику – 4,1-10,6%, тоді як у конкурсному випробуванні – 7,5-18,3%, що 

свідчить про результативність міжвидової гібридизації. 

7. Виділено ряд перспективних ліній пшениці м‘якої ярої, створених 

від схрещування зразків T. durum Desf. і T. aestivum L. – Лютесценс 14-47, 

Еритроспермум 16-16 та твердої ярої – Леукурум 15-03, Гордеіформе 15-43, 

Гордеіформе 16-09 з високим потенціалом продуктивності та якості зерна, 

стійкістю до основних грибних хвороб. 

8. У результаті використання міжвидових схрещувань створено сорти 

пшениці твердої ярої – Діана (внесено до ДРСРППУ з 2015 р.), МІП 
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Магдалена, МІП Ксенія; та сорт пшениці м‘якої ярої з використанням ПЖТ 

МІП Соломія, який подано на Державне сортовипробування. 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано наукові 

праці:[475, 485, 521–524]. 
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РОЗДІЛ 7 

СТВОРЕННЯ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ТА ТВЕРДОЇ ЯРОЇ, 

АДАПТОВАНИХ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ У ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ 

УКРАЇНИ 

 

7.1 Урожайність сортів пшениці ярої, залежно від погодних умов року 

вегетації 

 

Важлива роль у підвищенні врожайності пшениці належить створенню 

стабільних за продуктивністю сортів з високою адаптивністю та широкою 

агроекологічною пластичністю. Для прогнозування успішної селекції 

важливо знати вклад генотипової та фенотипової мінливості у прояв даної 

ознаки. Створюючи сорти, селекціонер має справу з великою кількістю 

показників, що варіюють за роками. Він повинен знати, які з них і якою 

мірою обумовлені генотипом, а які впливом факторів навколишнього 

середовища. Для розв‘язання цієї проблеми із вивчення мінливості рівня 

урожайності було залучено 23 сорти пшениці м‘якої ярої та вісім сортів 

твердої ярої миронівської селекції та інших селекцентрів України та світу, які 

були або є внесеними до державного Реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, (табл. 7.1, додаток Д. 1). Роки досліджень (2008–

2017 рр.) виявили контрастними за гідротермічним режимом, з 

нерівномірним розподілом опадів за місяцями та фазами вегетації пшениці 

ярої. Загалом за період досліджень оптимальні умови спостерігали у 2009, 

2010, 2012, 2015, 2016 рр. (ГТК = 1,05; 1,43; 1,28; 1,20; 1,33 відповідно), 

недостатнім рівнем зволоження характеризували 2013, 2017 рр. (ГТК = 0,78; 

0,96 відповідно), а надлишком вологи – 2008, 2011, 2014 рр. (ГТК = 1,98; 

2,31; 2,04 відповідно). Це дало можливість виділити достовірно суттєвий 

вплив генотипу для рівня урожайності сортів пшениці ярої. Найвищий рівень 

врожайності в середньому за роки досліджень виявили сорти пшениці м‘якої: 

Торчинська (4,76 т/га), Сімкода миронівська (4,52 т/га), Ясна (4,51 т/га), 
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Елегія миронівська (4,49 т/га), що свідчить про високу пластичність цих 

генотипів до умов вирощування. 

Найвищу максимальну урожайність отримали у сортів Сімкода 

миронівська (7,31 т/га), Трізо (6,86 т/га), Торчинська (6,70 т/га), Елегія 

миронівська (6,63 т/га) та ін. Найменше реагували на вплив погодних умов 

сорти Ясна, Харківська 26, Євдокія, коефіцієнт варіації яких складав 

відповідно, 24,1 %, 25,6 %,26,9 %.  

Таблиця 7.1 

Урожайність сортів пшениці ярої, 2008–2017 рр. 

Сорт 

Урожайність т/га 

Пшениця м’яка 

min Max x  Ст відх. V, % 

Колективна 3 2,28 5,86 3,80 11,5 30,2 

Елегія миронівська 2,31 6,63 4,50 15,0 33,3 

Етюд 1,65 5,51 3,35 12,5 37,2 

Сюїта 2,71 5,90 4,26 13,3 31,4 

Струна миронівська 2,24 6,58 4,35 12,3 28,8 

Сімкода миронівська 2,10 7,31 4,52 14,9 32,9 

Харківська 26 2,42 6,06 4,18 10,7 25,6 

Героїня 1,77 5,32 3,47 11,9 34,3 

Євдокія 2,33 4,76 3,54 9,5 26,9 

Дніпрянка 1,32 5,87 3,43 13,2 38,4 

Рання 93 1,69 5,90 3,72 13,5 36,3 

Скороспілка 95 1,74 4,36 3,89 9,6 28,3 

Скороспілка 98 0,72 5,83 3,47 14,9 42,9 

Скороспілка 99 0,99 5,41 3,10 13,8 44,4 

Вітка 1,87 4,70 3,39 10,8 31,8 

Печерянка 1,85 5,64 3,51 12,9 36,8 

Краса Полісся 1,82 6,38 4,04 14,2 35,3 

Ажурна 1,47 5,49 3,18 12,4 39,1 

Легуан 2,83 6,52 4,44 12,5 28,2 

Трізо 2,37 6,86 4,46 13,9 31,1 

Ясна 2,76 5,98 4,51 10,9 24,1 

Торчинська 29,8 6,70 4,76 12,9 27,1 

Аранка 2,02 5,90 3,87 12,0 31,2 

 Пшениця тверда 

Ізольда 2,08 5,04 3,68 10,2 27,6 

Жізель 1,64 5,16 3,34 13,3 39,8 

Діана 1,57 5,77 3,83 14,3 37,3 

Харківська 27 1,94 4,95 3,29 9,5 28,8 

Харківська 39 1,56 4,74 3,23 10,2 31,5 

Чадо 1,46 5,81 3,44 13,1 38,1 

Спадщина 1,40 5,08 3,43 14,2 41,3 

Славута 1,44 4,57 3,06 10,0 32,7 
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Серед сортів пшениці твердої найбільшу врожайність у середньому за 

роки досліджень сформували сорти Діана (3,84 т/га), Ізольда (3,69 т/га), Чадо 

(3,44 т/га), Спадщина (3,43 т/га). Найвищий максимальний рівень 

врожайності виявили сорти Чадо (5,81 т/га), Діана (5,77 т/га), Жізель (5,16 

т/га), що свідчить про високий потенціал продуктивності даних сортів. 

Найменша реакція на вплив погодних умов відмічена у сортів Ізольда, 

Харківська 27 і Харківська 39, коефіцієнт варіації яких складав відповідно, 

27,6 %, 28,8 %, 31,5 %. Це свідчить про адаптивність даних сортів до 

стресових умов вирощування. 

На основі дисперсійного аналізу встановлено вплив факторів 

«генотип», «рік», взаємодії факторів «рік × генотип» (табл. 7.2) для сортів 

пшениці м‘якої ярої. 

Таблиця 7.2  

Вплив факторів (%) на рівень урожайності сортів  

пшениці м’якої ярої, 2008–2017 рр. 

Фактор SS df MS F p Вплив 

фактора, % 

Внесок 

у MS % 

Рік 62010,24 9 6890,027 5488,255 0,00 76,2 92,5 

Генотип 11387,65 22 517,620 412,311 0,00 14,0 6,9 

Рік×Генотип 7727,19 198 39,026 31,086 0,00 9,5 0,5 

Похибка 288,74 230 1,255   0,4 0,0 

Сума 81413,83  7447,93   100,0 100,0 

  Sx 0,792279     

  Sd 1,120452     

  НІР05 2,20     

 

У фенотиповій структурі мінливості ознаки «урожайність» пшениці 

м‘якої ярої найбільша частка варіації припадала на фактор «рік», що 

становила 76,2 %, на генотип – 14,0 %, на взаємодію «рік × генотип» – 9,5 %.  

На основі двофакторного дисперсійного аналізу визначено вплив на 

показник рівня урожайності пшениці твердої ярої таких чинників, як умови 
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року та генотип сорту. Встановлено, що вплив погодних умов на рівень 

урожайності сортів пшениці твердої ярої, був визначальним – 79,5 %. Вплив 

генотипу сорту – дещо менший (3,9 %). Взаємодія факторів рік × генотип 

сорту для даного показника була на рівні 16,3 % (табл. 7.3). 

Таблиця 7.3 

Вплив факторів (%) на рівень урожайності сортів  

пшениці твердої ярої, 2008–2017 рр. 

 

SS df MS F p 

Вплив 

фактора, 

% 

Внесок 

у MS % 

Рік 18056,98 9 2006,33 2192,263 0,00 79,5 91,5 

Генотип 878,55 7 125,51 137,138 0,00 3,9 5,7 

Рік × Генотип 3714,38 63 58,96 64,422 0,00 16,3 2,7 

Похибка 73,22 80 0,92   0,3 0,0 

Сума 22723,13  2191,71   100,0 100,0 

  Sx 0,676457     

  Sd 0,956654     

  НІР05 1,88     

 

Проведений аналіз свідчить, що досліджувані генотипи пшениці ярої 

мають суттєві генетичні відмінності за рівнем урожайності, але цей показник 

більшою мірою визначається умовами вирощування. 

Для встановлення впливу кліматичних умов на рівень критерію відбору 

високопродуктивних вихідних ліній пшениці ярої конкурсного 

випробування, використані багаторічні дані за дослідженнями ознак: 

урожайність, висота рослин, тривалість вегетаційного періоду (ТВП) за 

датою колосіння, які мають чітке фенотипове вираження і в різній мірі 

реагують на умови зовнішнього середовища.  

Так, 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. 7.1, 7.2).  
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Рис. 7.1 Урожайність зерна та висота рослин ліній конкурсного 

випробування пшениці ярої м’якої, 2007–2017 рр. 
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Рис. 7.2 Урожайність зерна та висота рослин ліній конкурсного 

випробування пшениці ярої твердої, 2007–2017 рр. 
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Це підтверджують і результати диференціації за урожайністю нових 

генотипів (табл. 7.4). Дані досліджень свідчать, що кожному року 

притаманна своя специфіка формування рівня досліджуваної ознаки у ліній. 

Так, в умовах 2015 р., близькому за кількістю опадів до середніх 

багаторічних даних, коли опади були рівномірно розподілені по декадах за 

майже весь вегетаційний період, лінії сформували найвищу урожайність 

(7,36 т/га) при 6,46 т/га у середньому по досліду. Висока урожайність ліній 

відмічена також у 2014 (6,92 т/га, середня по досліду 5,69 т/га), 2016 

(6,26 т/га, середня по досліду 5,40 т/га) та 2008 (5,52 т/га, середня по досліду 

4,31 т/га) роках, коли кількість опадів була достатньою (2016 р.) і надмірною 

(2008, 2014 рр.), а їх розподіл більш рівномірний по декадах.  

Таблиця 7.4  

Розподіл ліній конкурсного випробування пшениці м’якої ярої за 

рівнями урожайності, 2007–2017 рр. 

Рік 

Досліджено Урожайність, т/га 

Л
ін

ій
, 
ш

т.
 

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

, 

т/
га

 

д
о

 1
 

1
,1

-2
,0

 

2
,1

-3
,0

 

3
,1

-4
,0

 

4
,1

-5
,0

 

5
,1

-6
,0

 

6
,1

-7
,0

 

>
7

,1
 

2007 64 1,28 6 58 - - - - - - 

2008 61 4,40 - - 1 11 43 6 - - 

2009 64 3,60 - - 4 49 11 - - - 

2010 39 3,49 - - 8 22 9 - - - 

2011 45 2,43 - 22 23 - - - - - 

2012 36 3,89 - - 1 19 16 - - - 

2013 40 2,74 - 1 33 6 - - - - 

2014 38 5,69 - - - - 1 28 9 - 

2015 47 6,46 - - - - - 5 37 5 

2016 60 5,40 - - - - 10 42 8 - 

2017 57 3,22 - - 22 35 - - - - 
Всього 551 - 6 81 92 142 90 81 54 5 

x  50,1 3,82 1,1 14,7 16,7 25,8 16,3 14,7 9,8 0,9 

Низький рівень урожайності (максимальна – 1,79 т/га, 2,48 т/га, 

3,81 т/га і 3,95 т/га) лінії сформували в умовах 2007, 2011, 2013 та 2017 рр., 

відповідно. Ці роки були посушливими, за винятком 2011 р., коли опадів за 
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вегетаційний період пшениці ярої випало 218 % від норми, але «левова» їх 

частка (76,9 %) припала на другу половину червня і початок липня, коли 

завершується дозрівання пшениці ярої.  

У межах кожного року дані урожайності ліній конкурсного 

випробування розподілили на два (2007, 2011, 2017 рр.), три (2009, 2010, 

2012-2016 рр.), а то і чотири (2008 р.) її класи, що підтверджує значну 

мінливість ознаки на умови вирощування. У цілому по досліду найбільше 

(25,8 %) ліній сформували урожайність від 3,1 до 4,0 т/га. В окремі роки 

(2009, 2017, 2010 та 2012) кількість форм із такою урожайністю становила, 

відповідно 76,0 %, 61,4 %, 56,4 % та 52,8 %. Ліміт максимальної урожайності 

у 2009, 2010 та 2012 рр. відмічено в межах 4,1 – 5,0 т/га, у той час як для 2014 

і 2016 рр. названий показник урожайності ліній виявлено найнижчим. 

Результати досліджень свідчать, що на формування рівня ознак у ліній 

пшениці твердої ярої вплив погодних умов дещо відрізнявся. Найвищу 

урожайність (6,59 т/га) при 5,66 т/га у середньому по досліду лінії 

сформували у 2015 р., як і у м‘якої пшениці (табл. 7.5). Висока урожайність 

ліній відмічена також у 2014 р. (6,92 т/га, середня по досліду 5,61 т/га), коли 

кількість опадів була надмірною (179 % від середніх багаторічних). Низький 

рівень урожайності (максимальна – 1,50 т/га, 1,97 т/га, 2,62 т/га і 3,06 т/га) 

лінії сформували в посушливих умовах 2007, 2011, 2013, 2017 та 2009 рр., 

відповідно. У межах кожного року дані урожайності ліній конкурсного 

випробування розподілили на один (2007, 2008 рр.), два (2009–2013, 2016, 

2017 рр.), три (2015 р.), а то і чотири (2014 р.) її класи, що підтверджує 

значну мінливість ознаки в різних умовах вирощування. У цілому по досліду 

найбільше (21,8 %) ліній сформували урожайність 4,1-5,0 т/га. В окремі роки 

(2008 та 2016) кількість форм із такою урожайністю становила, відповідно 

100 % та 88,2 %. 

Ліміт максимальної урожайності у 2007 р. відмічено 2 т/га, у 2011 та 

2013 рр. – в межах 2,1–3,0 т/га, у той час як для 2015 і 2016 рр. найнижчим 

був показник урожайності ліній 4,1-5,0 т/га. 
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Таблиця 7.5  

Розподіл ліній конкурсного випробування пшениці твердої ярої за 

рівнями урожайності, 2007–2017 рр. 

Рік 

Досліджено Кількість ліній з урожайністю, т/га 

Л
ін

ій
, 
ш

т.
 

У
р
о
ж

ай
н

іс
ть

, 

т/
га

 

д
о

 2
 

2
,1

-3
,0

 

3
,1

-4
,0

 

4
,1

-5
,0

 

5
,1

-6
,0

 

6
,1

-7
,0

 

2007 15 1,28 15 - - - - - 

2008 17 4,37 - - - 15 - - 

2009 16 2,96 - 9 7  - - 

2010 13 3,00 - 8 5 - - - 

2011 17 1,42 16 1 - - - - 

2012 13 3,72 -  10 3 - - 

2013 11 2,24 2 9 - - - - 

2014 20 5,61 - - 1 4 8 7 

2015 25 5,66 - - - 2 17 6 

2016 17 4,56 - - - 15 2  

2017 16 2,80 - 11 5 - - - 
Всього 179 - 33 38 28 39 27 13 

x  16,3 3,42 3,0 3,5 2,5 3,5 2,5 1,2 

Проблема стійкості сортів пшениці ярої до вилягання тісно пов‘язана з 

висотою рослин і займає особливе місце у селекції культури [525-528]. 

Дані літературних джерел [529, 530] свідчать про те, що урожайність 

позитивно корелює із висотою рослин (r = 0,5-0,8) і негативно (r = -0,5…-0,6) 

із тривалістю періоду вегетації. Отримані нами результати, відповідно r = 0,6 

і r = 0,2 – загалом у досліді спостерігається чітка тенденція 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. 7.6). Проте у розрізі окремих років 

досліджень простежуються винятки. Так у 2011 р. лінії групи карликів мали 

суттєву перевагу урожайності відносно ліній групи напівкарликових за 

висотою рослин (на 0,42 т/га); у 2014 р. лінія групи напівкарликів мала 

суттєву перевагу урожайності відносно ліній групи низькорослих рослин (на 

0,77 т/га) та середньорослих (на 1,0 т/га). 
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Таблиця 7.6  

Урожайність та частка ліній пшениці м’якої ярої конкурсного 

випробування залежно від висоти рослин, 2007–2017 рр. 

Рік 

Лінія Клас висоти рослин: 
К

іл
ь
к
іс

ть
, 
ш

т 

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 

У
р
о
ж

ай
-

н
іс

ть
, 
т/

га
 

Ч
ас

тк
а,

 %
 

У
р
о
ж

ай
-

н
іс

ть
, 
т/

га
 

Ч
ас

тк
а,

 %
 

У
р
о
ж

ай
-

н
іс

ть
, 
т/

га
 

Ч
ас

тк
а,

 %
 

У
р
о
ж

ай
-

н
іс

ть
, 
т/

га
 

Ч
ас

тк
а,

 %
 

У
р
о
ж

ай
-

н
іс

ть
, 
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 

У 2017 р. лінії групи карликів переважали за урожайністю лінії групи 

напівкарликових за висотою рослин (на 0,34 т/га) та мали тенденцію до 

переваги (на 0,09 т/га) відносно ліній середньорослої групи. Результати 

дослідження наочно підтверджують ймовірність виокремлення 

високопродуктивних форм серед ліній із висотою до 85 см. Кількість таких 

форм незначна (від 2,6 % до 7,0 %), проте їх наявність свідчить про 

можливість поєднання відповідних ознак в одному генотипі. Крім того, 

існуючі кореляційні зв‘язки між урожайністю і висотою не завжди бувають 

настільки тісними, щоб у процесі селекції не з‘явилася можливість розірвати 

їх і відібрати форми із поєднанням потрібних ознак.  

Кількість опадів під час вегетації рослин значно впливала на висоту 

рослин. Наприклад, у посушливі 2013, 2017 рр., а також у 2012 р., коли 

спостерігали найвищу середньодобову температуру повітря, лінії 

конкурсного випробування сформували висоту рослин у межах класів 
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карлики, напівкарлики та низькорослі, а у найбільш посушливому 2007 р. та 

2011 р. (посуха до початку дозрівання) переважна більшість (82,8 і 57,8 %, 

відповідно) ліній за висотою ввійшли до класу карликів, а загалом ліміт 

висоти обмежився напівкарликами. У роки (2014 і 2016) з достатнім і 

надмірним зволоженням до класу карликів не було віднесено жодної лінії, 

більшість ліній (51,7–71,1 %) були низькорослими, проте були наявні лінії у 

класах середньо- та високорослих.  

Найвищу урожайність (5,96 т/га) сформували лінії високорослого типу. 

Але оскільки ці форми здебільшого схильні до вилягання − вони не являють 

практичної цінності для селекції. У дослідженнях значна кількість ліній 

(45,5  %) мали висоту від 60 до 85 см (клас напівкарликових) із коливаннями 

від 8,3 % до 97,5 % щорічно, за винятком 2014 р. − 2,6 %. Висота рослин є 

ознакою, що характеризує адаптивний потенціал сорту, тому оптимальною 

при відборах високопродуктивних форм необхідно вважати висоту 85-105 см 

для погодних умов з рівномірним достатнім зволоженням під час вегетації. 

За посушливих погодних умов необхідно враховувати, що висота рослин 

пшениці м‘якої ярої може бути значно меншою, і не виходити за межі класу 

напівкарликів або навіть карликів. Враховуючи високу продуктивність 

(6,1 т/га) ліній, що відносяться до класу середньорослих, в окремі роки добір 

високопродуктивних форм серед них також буде ефективним. 

У досліді з твердою пшеницею також спостерігається тенденція до 

збільшення рівня урожайності від групи карликів (1,72 т/га) до групи 

напівкарликових рослин (3,67 т/га), групи низькорослих (3,78 т/га) та 

середньорослих (4,63 т/га) форм. Високорослі форми незначно поступаються 

середньорослим (4,45 т/га) форм (табл. 7.7). А у розрізі окремих років 

досліджень простежуються винятки. Так, у 2012 р. лінії групи напівкарликів 

переважали за урожайністю лінії групи низькорослих за висотою рослин на 

0,31 т/га, та групи середньорослих на 0,67 т/га; у посушливому 2013 р. лінії 

групи напівкарликів мали суттєву перевагу урожайності відносно ліній групи 

низькорослих рослин (на 0,61 т/га); у 2016 р. лінії групи низькорослих 
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переважали за урожайністю лінії групи середньорослих за висотою рослин на 

0,40 т/га; у 2017 р. найбільш урожайними були карликові лінії, які незначно 

перевищували напівкарликові лінії (на 0,08 т/га) та суттєво середньорослі (на 

0,32 т/га).  

Таблиця 7.7  

Урожайність та частка ліній пшениці твердої ярої конкурсного 

випробування залежно від висоти рослин, 2007–2017 рр. 

Рік 

Лінія Клас висоти рослин: 

К
іл

ь
к
іс

ть
, 
ш

т 

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 

У
р
о
ж

ай
-

н
іс

ть
, 
т/

га
 

Ч
ас

тк
а,

 %
 

У
р
о
ж

ай
-

н
іс

ть
, 
т/

га
 

Ч
ас

тк
а,

 %
 

У
р
о
ж

ай
-

н
іс

ть
, 
т/

га
 

Ч
ас

тк
а,

 %
 

У
р
о
ж

ай
-

н
іс

ть
, 
т/

га
 

Ч
ас

тк
а,

 %
 

У
р
о
ж

ай
-

н
іс

ть
, 
т/

га
 

Ч
ас

тк
а,

 %
 

2007 15 1,28 1,01 13,3 1,32 86,7 - - - - - - 

2008 17 4,37 - - - - 4,25 23,5 4,52 35,3 4,40 41,2- 

2009 16 2,96 - - 3,00 68,7 2,90  31,3 - - - - 

2010 13 3,00 - - 2,86 30,8 3,04 69,2   - - 

2011 17 1,42 1,26 57,8 1,42 42,2 - - -  - - 

2012 13 3,72 - - 4,12 53,8 3,81 30,8 3,45 15,4 - - 

2013 11 2,24 - - 2,26 90,9 1,65 9,1 -  - - 

2014 20 5,61 - - 5,57 25,0 5,51 35,0 6,14 35,0 4,18 5,0 

2015 25 5,66 - - 5,72 36,0 5,59 64,0 - - - - 

2016 17 4,56 - - 4,61 11,8 4,80 29,4 4,40 52,9 4,78 5,9 

2017 16 2,80 2,89 6,3 2,81 87,5 2,48 6,2 - - - - 

x  16 3,42 1,72 7,0 3,67 48,5 3,78 27,1 4,63 12,6 4,45 4,7 

max 25 5,66 2,89 57,8 5,72 90,9 5,59 75,4 6,14 52,9 4,78 41,2 

min 11 1,28 1,01 0 1,32 0 1,65 0 3,45 0 4,18 0 

У селекції на стійкість до вилягання за рахунок зменшення висоти 

рослин у пшениці твердої ярої є відмінності від м‘якої. Це, вірогідно, 

пов‘язано з тим, що у пшениці твердої [9] не виявлені «свої» гени 

короткостебловості, вони залучені від пшениці м‘якої. Як свідчать дані, 

наведені у роботі М.П. Гончарова [531], геномний склад видів пшениці 

м‘якої і твердої не ідентичний, а тому гени короткостебловості, очевидно, не 

можуть бути «своїми» у різних генетичних середовищах, хоча, можливо, і 

дуже близьких. Тому селекційний процес за ознакою висоти рослин 

проходить у пшениці твердої більш складно, про що свідчить широка норма 

реакції у ліній пшениці твердої ярої. 
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Результати дослідження підтверджують ймовірність виокремлення 

високопродуктивних форм серед низькорослих ліній твердої пшениці, що 

свідчить про можливість поєднання відповідних ознак в одному генотипі.  

Кількість опадів під час вегетації рослин також значно впливала на 

висоту рослин. Наприклад, у посушливі 2013, 2017 рр. лінії конкурсного 

випробування пшениці твердої сформували висоту рослин у межах класів 

карлики, напівкарлики та низькорослі, а у найбільш посушливому 2007 р. та 

2011 р. (посуха до початку дозрівання) ліміт висоти ліній складав до 85 см. У 

роки з достатнім і надмірним зволоженням – 2008, 2014 і 2016 та ін. до класу 

карликів не було віднесено жодної лінії, більшість ліній (35,0-52,9 %) були 

низькорослими, проте були наявні лінії у класах середньо- та високорослих.  

Найвищу урожайність (4,63 т/га) сформували лінії середньорослого 

типу, на які в основному і зосереджена увага селекціонера. У дослідженнях 

значна кількість ліній (48,5 %) мали висоту від 60 до 85 см (клас 

напівкарликових) із коливаннями від 11,8 до 90,9 % щорічно, за винятком 

2008 р., коли найнижчими були лінії групи низькорослих. Висота рослин є 

ознакою, що характеризує адаптивний потенціал сорту, тому оптимальною 

при відборах високопродуктивних форм необхідно вважати висоту 85-105 см 

для погодних умов з рівномірним достатнім зволоженням під час вегетації. 

За посушливих погодних умов необхідно враховувати, що висота рослин 

пшениці м‘якої ярої може бути значно меншою, і не виходити за межі класу 

напівкарликів або навіть карликів.  

Отримання потенційно високої врожайності лініями пшениці ярої 

повинно поєднуватися з іншими господарсько-цінними ознаками. Однією із 

них є тривалість вегетаційного періоду, ознака досить важлива, оскільки в 

окремі роки пов‘язана з урожайністю (табл. 7.8).  

Розподіл на групи за тривалістю вегетаційного періоду проводили 

враховуючи дату колосіння, так як календарні строки сівби можуть 

варіювати від І-ї декади березня до ІІ-ІІІ декади квітня, а достигання пшениці 

ярої, як правило завершується у ІІ-й декаді липня. Тому, більш точним є 
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розподіл за датою колосіння. Ранньостиглими вважали ті зразки, які 

виколошувались на 4 доби раніше сорту-стандарту, а пізньостиглими ті, що 

колосились на 4 доби пізніше від стандартного сорту.  

Лінії пшениці м‘якої ярої, які відносяться до групи пізньостиглих, 

проявили по досліду найвищу урожайність (3,85 т/га) з коливаннями по роках 

від 1,25 до 6,35 т/га. У той час урожайність групи ранньостиглих і 

середньостиглих ліній відмічена дещо нижчою – 3,79 і 3,82 т/га. Слід 

відмітити, що в окремі роки (2010, 2014, 2017) скоростиглі лінії здатні 

формувати вищий рівень урожайності, порівняно з середньостиглими та 

пізньостиглими.  

Таблиця 7.8  

Урожайність (т/га) та частка (%) ліній пшениці м’якої ярої конкурсного 

випробування залежно від групи стиглості, 2007–20017 рр. 

Рік 
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2007 64 1,28 1,24 17,2 1,32 71,9 1,25 10,9 

2008 61 4,40 4,42 19,7 4,05 72,1 4,73 8,2 

2009 64 3,60 3,28 40,6 3,75 56,3 3,79 3,1 

2010 39 3,49 3,83 5,1 3,46 71,8 3,64 23,1 

2011 45 2,43 1,98 17,8 2,49 71,1 2,53 11,1 

2012 36 3,89 3,87 41,7 3,93 47,2 3,79 11,1 

2013 40 2,74 2,54 17,5 2,79 70,0 2,80 12,5 

2014 38 5,69 5,81 13,2 5,68 84,2 5,29 2,6 

2015 47 6,46 6,31 6,4 6,57 70,2 6,35 23,4 

2016 60 5,40 5,11 15,0 5,57 78,3 4,98 6,7 

2017 57 3,22 3,27 7,0 3,22 84,2 3,18 8,8 

x  50 3,82 3,79 18,3 3,82 70,7 3,85 11,0 

max 36 6,46 6,31 41,7 6,57 84,2 6,35 23,4 

min 64 1,28 1,24 5,1 1,32 47,2 1,25 2,6 

У 2012 і 2016 рр. урожайність групи ранньостиглих була нижчою, ніж у 

групи середньостиглих, але вищою ніж у пізньостиглих. Зміни погодних 

умов у бік потепління сприяли формуванню ліній із скороченим 
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вегетаційним періодом. Тому за роки досліджень переважали лінії із груп 

середнього (47,2–84,2 %) та раннього (5,1–41,7 %) строків колосіння, за 

винятком 2012 і 2015 рр., коли через прохолодну погоду під час виходу в 

трубку і колосіння, кількість ранньостиглих ліній була меншою порівняно з 

пізньостиглими. 

Серед ліній пшениці твердої ярої найбільш урожайними в середньому 

були лінії, які відносяться до групи середньостиглих – 3,56 т/га, з 

коливаннями по роках від 1,20 до 5,95 т/га (табл. 7.9.). Їхня частка була 

досить значною і становила 42,6 %. 

Таблиця 7.9  

Урожайність та частка ліній пшениці твердої ярої конкурсного 

випробування залежно від групи стиглості, 2007–2017 рр. 

Рік 
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2007 15 1,28 1,31 73,3 1,20 26,7 - - 

2008 17 4,37 4,42 52,9 4,31 47,1 - - 

2009 16 2,96 2,88 75,0 3,45 25,0 - - 

2010 13 3,00 2,83 53,8 3,20 46,2 - - 

2011 17 1,42 1,35 47,1 1,51 41,2 1,40 11,8 

2012 13 3,72 3,56 69,2 4,09 30,8 - - 

2013 11 2,24 2,05 45,4 2,35 27,3 2,45 27,3 

2014 20 5,61 5,10 40,0 5,95 60,0 - - 

2015 25 5,66 5,73 16,0 5,63 80,0 6,08 4,0 

2016 17 4,56 4,51 52,9 4,63 47,1 - - 

2017 16 2,80 2,79 56,3 2,80 37,4 3,02 6,3 

x  16 3,42 3,32 48,6 3,56 42,6 3,24 4,5 

max 25 5,66 5,73 75,0 5,95 80,0 6,08 27,3 

min 11 1,28 1,31 16,0 1,20 25,0 1,40 0 

Урожайність групи ранньостиглих ліній відмічена суттєво нижчою – 

3,32 т/га. Найнижчою в середньому була урожайність групи пізньостиглих 

ліній – 3,24 т/га, найменшою була і їх частка – 4,5 %. Але пізньостиглі лінії у 

пшениці твердої формувалися лише в окремі роки: 2011, 2013, 2014, 2017, і у 
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ці роки їх урожайність була вищою від урожайності ліній інших груп 

стиглості. У більшості випадків, якщо температура повітря була вищою від 

середньобагаторічної під час колосіння, такі лінії виколошувались разом з 

середньостиглими. Слід відмітити, що в окремі роки (2007, 2008, 2015) 

скоростиглі лінії здатні також формувати вищий рівень урожайності, ніж 

лінії інших груп стиглості. 

Зважаючи на це, переважаючу (60–70 %) частку відборів пшениці 

м‘якої необхідно проводити серед рослин групи середньостиглих. Проте слід 

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

формувати високий рівень урожайності. Для твердої пшениці необхідно 

проводити добори серед ранньостиглих та середньостиглих генотипів. 

 

7.2 Посухостійкість ліній пшениці ярої 

 

У селекції пшениці значну увагу приділяють створенню сортів зі 

стабільною урожайністю. Сорт пшениці, що дає стабільний врожай за 

несприятливих років, більш цінний, ніж сорт, що має високий врожай тільки 

у сприятливі за погодними умовами роки [532]. Вимоги до стабільності 

формування урожаю набули особливої актуальності у зв‗язку з тим, що 

сучасний клімат України характеризується потеплінням, яке 

супроводжується зменшенням кількості опадів [533]. Останніми роками 

частішими та інтенсивнішими стали посухи, що пов‘язано з глобальними 

змінами клімату. У Центральному Лісостепу України тривалі періоди посухи 

та високі температури повітря особливо часто спостерігаються весною, що 

призводить до висушування верхнього шару ґрунту і затримання появи 

сходів, та влітку під час наливу зерна ярої пшениці, що негативно 

позначається на її врожайності та якості зерна [534, 535]. 

Стійкість сортів до дефіциту ґрунтової вологи на перших етапах 

онтогенезу має важливе значення для подальшого розвитку рослин та 

одержання сталих високих врожаїв. 
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Дослідження посухостійкості становить одне з фундаментальних 

завдань у селекції рослин. Посухи, різні за характером і тривалістю, 

відбуваються щорічно в усіх регіонах України. Стресовий вплив посухи 

індукує суттєве зниження врожайності та якості зерна озимих культур [536]. 

Потенційний вплив стресів на рослини постійно зростає, що викликано 

гострою нестачею води, підвищенням температури повітря [537]. 

Удосконалення методів оцінки селекційного матеріалу пшениці на 

посухостійкість, виявлення здатності рослин зберігати можливість 

забезпечення асимілятами акцепторів у рамках системи донорно-

акцепторних відносин та здатності до самопідтримування клітин в умовах 

наростання водного дефіциту або підвищення температури дають можливість 

об‘єктивно характеризувати рівень посухостійкості ліній та сортів і 

прогнозувати їхню поведінку у відповідних екологічних умовах [538]. 

Оцінка селекційного матеріалу на посухостійкість, дає змогу виділити 

джерела стійкості, для використання їх в подальшій селекції. Тому 

кількісною мірою посухостійкості є ступінь зниження продуктивності в 

екстремальних умовах в порівнянні з оптимальними умовами росту [24, 539]. 

Дослідження посухостійкості проводили упродовж 2013–2014 рр. 

Матеріалом для досліджень слугували 42 лінії пшениці м‘якої та 13 ліній 

пшениці твердої ярої конкурсного випробування. Посухостійкість визначали 

за відсотком витоку електролітів, проростання насіння у розчині сахарози за 

осмотичного тиску 10 і 14 атм., та за коефіцієнтом реалізації колоса що 

дозволяє ранжувати генотипи ярої пшениці за посухостійкістю в будь-який 

окремо взятий посушливий рік, і за потенційною продуктивністю – в 

оптимальні за зволоженням роки [397-399, 540].  

У період проведення досліджень (2013–2014 рр.) погодні умови 

відрізнялись від середніх багаторічних показників за температурним 

режимом, кількістю атмосферних опадів та їх розподілом в окремі місяці. За 

період від виходу у трубку до колосіння температура повітря у 2013 р. 

знаходилась на позначці + 17,7 ºС та перевищувала середньобагаторічні дані 
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на + 1,0 ºС, а 2014 р. характеризувався підвищеними середньодобовими 

температурами та надмірною кількістю опадів (133,5 мм), що носили 

переважно зливовий характер. Загалом посушливі погодні умови за період 

досліджень склалися у 2013 р. (ГТК 0,7), з надмірною вологістю – 2014 р. 

(ГТК 2,2), що дозволило оцінити селекційний матеріал за посухостійкістю. 

Результати досліджень свідчать, що лінії пшениці ярої мали різну 

реакцію за врожайністю на зміну умов року вирощування (табл. 7.10).  

Таблиця 7.10 

Урожайність ліній пшениці ярої конкурсного випробування,  

2013, 2014 рр. 

Сорт, лінія Родовід 
Урожайність, т/га 

2013 р. 2014 р. x  

Пшениця м’яка 

Елегія миронівська стандарт 2,45 5,60 4,02 

Лютесценс 13-14 Лютесценс 04-29 / Подолянка 2,90 6,92 4,91 

Еритроспермум 13-39 Leguan / Елегія миронівська 3,22 6,51 4,86 

Лютесценс 11-16 Лютесценс 04-29 /3/ Еритроспермум 

24209 / Дніпрянка // Експромт 

2,87 6,72 4,79 

Лютесценс 12-30 Quattro / Прохоровка 3,41 6,04 4,73 

Лютесценс 10-36 Лютесценс 00-32 (Ruz / Weaver) 3,11 6,32 4,72 

Еритроспермум 11-20 Nawra / Струна миронівська 2,83 6,52 4,67 

Лютесценс 08-26 Quattro / Еритроспермум 00-36 2,93 6,18 4,55 

Еритроспермум 13-11 Leguan / Елегія миронівська 3,12 5,72 4,42 

Лютесценс 11-24 Грекум 00-33//Лютесценс 95-11/Quattro 2,90 5,86 4,38 

Лютесценс 06-05 Quattro / Крижинка 2,65 5,88 4,27 

Еритроспермум 13-23 Рання 93 / Сонечко 2,85 5,66 4,25 

Альбідум 10-41 Дніпрянка / Елегія миронівська 2,56 5,71 4,14 

x * - 2,74 5,69 4,27 

НІР05 - 0,19 0,22 0,23 

Пшениця тверда 

Харківська 27 стандарт 1,84 5,01 3,43 

Леукурум 12-41 Харківська 29/Лютесценс 95-26//Ізольда 2,21 6,94 4,57 

Гордеіформе 12-12 Саратовская золотистая /Ізольда 2,52 6,50 4,51 

Меланопус 10-03 Ізольда / Валенціале 99-10 2,62 6,40 4,51 

Леукурум 10-14 Харківська 41 // Neodur / Ізольда 2,01 6,88 4,44 

Меланопус 10-02 Ізольда / Валенціале 99-10 2,52 6,31 4,41 

Луекурум 12-16 T. macha / Харківська 27 2,13 6,60 4,36 

Леукурум 12-09 Чадо / Ізольда 2,86 5,81 4,33 

Леукурум 13-02 Леукурум 02-13 / T. macha 2,62 5,83 4,22 

x ** - 2,24 5,87 4,19 

НІР05 - 0,18 0,21 0,22 

Примітки: x * – середнє значення для ліній пшениці м‘якої ярої, x ** – 

середнє значення для ліній пшениці твердої ярої 
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Вищий рівень урожайності лінії пшениці ярої (5,69 у м‘якої пшениці та 

5,87 т/га у твердої) сформували у 2014 р., який характеризувався 

оптимальними умовами зволоження. У посушливих умовах 2013 р. середній 

рівень врожайності становив 2,74 та 2,24 т/га, відповідно, що характеризує її 

як високомінливу ознаку, яка залежить від умов року вирощування.  

Серед генотипів пшениці м‘якої ярої за стартовою масою колоса 

виділяли перспективні селекційні лінії Еритроспермум 13-23, Лютесценс 08-

26, Еритроспермум 13-39, Еритроспермум 11-20, Еритроспермум 13-11 (табл. 

7.11), що свідчить про відносно більш високий потенціал продуктивності.  

Таблиця 7.11 

Продуктивність головного колоса генотипів пшениці ярої,  

2013, 2014 рр. 

Сорт, лінія 

Маса 

колоса у 

фазу цві-

тіння, г 

Маса колоса 

в фазу повної 

стиглості,  

г 

Коефіцієнт 

реалізації 

колоса 

Маса 

зерна з 

колоса, 

г 

Частка 

зерна в 

колосі, 

% 

Коефіцієнт 

зернової 

реалізації 

Пшениця м’яка яра  

Елегія миронівська 

(стандарт) 
0,38 2,2 5,8 1,7 77 4,5 

Лютесценс 06-05 0,38 2,1 5,5 1,6 76 4,2 

Лютесценс 13-14 0,34 1,8 5,3 1,5 83 4,4 

Лютесценс 11-16 0,38 2,0 5,3 1,7 85 4,5 

Еритроспермум 11-20 0,43 2,3 5,3 1,9 83 4,4 

Еритроспермум 13-39 0,47 2,4 5,1 1,9 79 4,0 

Лютесценс 10-36 0,33 2,1 6,4 1,6 76 4,8 

Лютесценс 08-26 0,48 2,4 5,0 1,9 79 4,0 

Лютесценс 12-30 0,36 2,3 6,4 1,9 83 5,3 

Лютесценс 11-24 0,32 2,2 6,9 1,6 73 5,0 

Лютесценс 05-24 0,43 2,6 6,0 2,4 77 5,6 

Альбідум 10-41 0,37 2,2 5,9 1,8 82 4,9 

Еритроспермум 13-23 0,55 2,7 4,9 2,3 85 4,2 

Пшениця тверда яра  

Харківська 27 

(стандарт) 
0,52 2,2 4,2 1,6 72 3,1 

Леукурум 12-41 0,41 2,0 4,9 2,0 77 4,5 

Гордеіформе 12-12 0,59 2,2 3,7 2,2 84 3,6 

Меланопус 10-03 0,70 2,9 4,1 2,8 80 3,1 

Леукурум 10-14 0,50 2,0 4,0 1,6 73 3,2 

Леукурум 12-16 0,46 2,5 5,4 2,3 78 5,0 

Меланопус 10-02 0,44 2,4 5,5 2,0 62 4,4 

Леукурум 13-02 0,45 2,7 6,0 2,4 81 6,0 

Леукурум 12-09 0,40 2,4 6,0 2,1 72 5,2 
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Серед ліній твердої пшениці виділили лінії Меланопус 10-02 , 

Гордеіформе 12-12, Леукурум 10-14. Серед генотипів спостерігали значну 

диференціацію за розміром коефіцієнта реалізації колоса – 2,3-7,5 у м‘якої; 

2,6-7,1 у твердої пшениці. За цією ознакою виділили низку ліній конкурсного 

випробування: Еритроспермум 13-21, Лютесценс 11-24, Лютесценс 10-36, 

Лютесценс 12-30, Леукурум 12-09, Леукурум 13-02, Меланопус 10-03. 

Представлені перспективні лінії мають вищі коефіцієнти реалізації колоса та 

зернової реалізації, що свідчить про вищу потенційну продуктивність.  

Для оцінки посухостійкості аналізували продуктивність колоса окремо 

за посушливий 2013 р. та сприятливий 2014 р. (табл. 7.12).  

Таблиця 7.12  

Продуктивність головного колоса генотипів пшениці ярої,  

2013, 2014 рр. 

Сорт, лінія 
Маса колоса в фазу 

цвітіння, г 

Маса колоса  

в фазу повної 

стиглості, г 

Коефіцієнт 

реалізації колоса 

Роки досліджень 2013 2014 x  2013 2014 x  2013 2014 x  

Пшениця м’яка яра 

Елегія миронів. St 0,37 0,38 0,38 1,5 2,9 2,2 3,9 7,7 5,8 

Лютесценс 06-05 0,37 0,38 0,38 1,6 2,6 2,1 4,3 6,8 5,5 

Лютесценс 13-14 0,34 0,34 0,34 1,4 2,2 1,8 4,1 6,5 5,3 

Лютесценс 11-16 0,38 0,38 0,38 1,7 2,3 2,0 4,5 6,1 5,3 

Еритроспермум 11-20 0,42 0,43 0,43 1,8 2,7 2,3 4,3 6,3 5,3 

Еритроспермум 13-39 0,46 0,48 0,47 1,9 2,8 2,4 4,1 5,8 5,1 

Лютесценс 10-36 0,31 0,34 0,33 1,6 2,5 2,1 5,2 7,4 6,4 

Лютесценс 08-26 0,45 0,50 0,48 2,3 2,4 2,4 5,1 4,8 5,0 

Лютесценс 12-30 0,36 0,36 0,36 1,7 2,8 2,3 4,7 7,8 6,4 

Лютесценс 11-24 0,31 0,33 0,32 1,6 2,8 2,2 5,2 8,5 6,9 

Лютесценс 05-24 0,42 0,44 0,43 1,9 3,3 2,6 4,5 7,5 6,0 

Альбідум 10-41 0,37 0,37 0,37 1,6 2,8 2,2 4,3 7,6 5,9 

Еритроспермум 13-23 0,53 0,57 0,55 1,9 3,5 2,7 3,6 6,1 4,9 

Пшениця тверда яра 

Харківська 27 St 0,48 0,55 0,52 1,1 3,2 2,2 2,3 5,8 4,2 

Леукурум 12-41 0,40 0,42 0,41 1,5 2,5 2,0 3,8 6,0 4,9 

Гордеіформе 12-12 0,58 0,60 0,59 1,7 2,7 2,2 2,9 4,5 3,7 

Меланопус 10-03 0,54 0,86 0,70 2,1 3,7 2,9 3,9 4,3 4,1 

Леукурум 10-14 0,50 0,50 0,50 1,7 2,3 2,0 3,4 4,6 4,0 

Леукурум 12-16 0,45 0,46 0,46 1,9 3,1 2,5 4,2 6,7 5,4 

Меланопус 10-02 0,42 0,45 0,44 1,9 2,9 2,4 4,5 6,4 5,5 

Леукурум 13-02 0,43 0,46 0,45 2,0 3,3 2,7 4,7 7,2 6,0 

Леукурум 12-09 0,40 0,40 0,40 1,8 2,9 2,4 4,5 7,3 6,0 
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За величиною коефіцієнта реалізації колоса у 2013 р. виділено лінії 

конкурсного випробування м‘якої пшениці: Лютесценс 10-36, Лютесценс 11-

24, Лютесценс 08-26, Лютесценс 12-30, Лютесценс 11-16, Лютесценс о5-24 та 

ін.; твердої пшениці – Леукурум 13-02, Меланопус 10-02, Леукурум 12-09, 

Леукурум 12-16 та ін. Представлені перспективні лінії мають вищі 

коефіцієнти реалізації колоса, що свідчить про вищу посухостійкість.  

У 2014 р. високим КРК вирізнялися лінії пшениці м‘якої: Лютесценс 

11-24, Лютесценс 12-30, Еритроспермум 13-11, Альбідум 10-41, Лютесценс 

10-36, Лютесценс 06-05 та твердої – Леукурум 12-09, Леукурум 13-02, 

Леукурум 12-16, Меланопус 10-02 та Леукурум 12-41. 

Додатково посухостійкість визначали за відсотком витоку електролітів 

та проростання насіння у розчині сахарози за осмотичного тиску 10 і 14 атм. 

Існує позитивна кореляція між здатністю насіння проростати в розчинах 

осмотиків і посухостійкістю. Висока сисна сила насіння зумовлює не тільки 

краще проростання при нестачі вологи, але й формування більш потужної 

кореневої системи (первинної), що має важливе значення для подальшої 

життєдіяльності рослин, особливо у посушливих умовах. Іншою з основних 

ланок, які визначають посухостійкість рослин, є здатність витримувати 

зневоднення. Пошкодження в даному випадку відображається насамперед на 

проникності мембран протоплазми, яку можна визначити за витоком 

електролітів. Результати досліджень наведені у табл. 7.13. 

За відсотком пророслих зерен відносно контролю при 10 атм. нестійких 

до посухи та слабостійких (10-40 %) серед досліджуваних ліній виявлено 2 

лінії твердої пшениці, середньостійких (41-60 %) – 6 ліній також лише 

твердої пшениці, стійких вище середнього рівня (61-80 %) – 12 ліній м‘якої 

пшениці та 5 твердої, високостійких (81-100 %) – 30 ліній м‘якої пшениці, 

твердої – не виявлено (рис. 7.1). 

За відсотком пророслих зерен відносно контролю при 14 атм. нестійких 

до посухи (10-20 %) серед досліджуваних ліній виявили 2 лінії м‘якої 

пшениці та 4 твердої, слабостійких (21-40 %) – 7 ліній м‘якої пшениці та 6 
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ліній твердої пшениці, включаючи стандарти, середньостійких (41-60 %) – 10 

ліній м‘якої пшениці і 3 твердої пшениці, стійких вище середнього рівня (61-

80 %) – 17 ліній лише м‘якої пшениці, високостійких (81-100 %) – 3 лінії 

м‘якої пшениці, твердої – не виявлено. 

 

  

 

 

Рис. 7.1 Визначення посухостійкості ліній пшениці ярої за відсотком 

проростання на розчині осмотиків, 2014 р. 
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Таблиця 7.13 

Відсоток пророслих насінин пшениці ярої у розчині сахарози та витік 

електролітів, 2013, 2014 рр. 

Сорт, лінія 
% пророслих зерен 

відносно контролю при: 
Витік електроліту, % 

10 атм. 14 атм. контроль 2013 р. 2014 р. 

Пшениця м’яка 

Елегія миронівська 

(стандарт) 

70 33 97 42,8 30,6 

Лютесценс 06-05 76 41 99 32,0 28,6 

Лютесценс 05-24  100*   63* 96 53,8 41,8 

Лютесценс 10-36 96* 35 99 34,2 52,7 

Альбідум 10-41 85*   85* 95 28,9 44,8 

Еритроспермум 13-23 86*  61* 98 32,3 30,1 

Лютесценс 11-24     82 48 99 24,3 24,8 

Лютесценс 11-34 89* 60* 95 21,1 46,7 

Лютесценс 10-23 92* 53* 100 41,7 43,9 

Лютесценс 11-02 94* 59* 97 36,4 34,8 

Лютесценс 12-19     84 88* 98 32,6 19,7 

Лютесценс 12-26 91* 74* 99 37,1 47,1 

Пшениця тверда 

Харківська 27 

(стандарт) 
73 26 90 44,8 41,9 

Меланопус 10-03    56*   41* 91 29,7 42,9 

Меланопус 10-02 77 29 96 45,7 48,3 

Леукурум 10-26 72 30 98 45,2 49,2 

Леукурум 10-14  60*   42* 99 45,6 35,2 

Гордеіформе 12-15 51 7 98 39,5 39,7 

Примітка: * – достовірно відрізняється від стандарту за критерієм 

Фішера. 

За методом визначення посухостійкості через відсоток витоку 

електроліту виділено лінії: Лютесценс 11-34, Лютесценс 11-24, Лютесценс 

06-05, Лютесценс 10-36, Меланопус 10-03, Гордеіформе 12-15 з показниками 

суттєво вищими від стандарту (рис. 7.2). 

Як свідчать результати досліджень, для виділення посухостійких ліній 

необхідна комплексна оцінка посухостійкості, оскільки неможливо виділити 

якийсь один із методів як найбільш ефективний. Застосування оцінки за 

коефіцієнтом реалізації колоса можливе лише у посушливий рік, а оцінка 
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проростання на розчинах осмотиків дозволяє виявити лише генотипи, стійкі 

до посухи під час проростання насіння. Посухи ж трапляються у різні фази 

вегетації, тому непрямі методи оцінки посухостійкості доповнюють один 

одного. 

  
 

  
 

Рис. 7.2 Визначення посухостійкості ліній пшениці ярої за відсотком 

витоку електролітів, 2014 р. 

Таким чином, за трьома методами визначення посухостійкості та 

урожайності за 2013–2014 рр. було виділено лінії, найбільш стійкі до посухи, 

Лютесценс 10-36 (передано на ДСВ як сорт Оксамит миронівський та 

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

зон Полісся, Лісостепу та Степу, що свідчить про високу посухостійкість), та 

Меланопус 10-02 (передано на ДСВ як сорт пшениці твердої ярої МІП 

Райдужна та внесено до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, для зон Лісостепу та Степу, що також свідчить про високу 
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посухостійкість). Слід зауважити, що лінії, виділені як посухостійкі за 

коефіцієнтом реалізації колоса, були на рівні середньостійких та вище 

середнього рівня стійкості за відсотком пророслих зерен на розчині сахарози. 

Це лінії м‘якої пшениці: Лютесценс 06-05 (сорт МІП Злата, який внесено до 

Держреєстру для зон Лісостепу та Степу як посухостійкий), Еритроспермум 

13-39 (сорт МІП Олександра), Лютесценс 11-24, Лютесценс 08-26 (сорт 

Божена), Лютесценс 05-24 (сорт Дубравка), Лютесценс 11-24 та твердої – 

Леукурум 10-26, Леукурум 12-11, Гордеіформе 12-15, що рекомендовані як 

вихідний матеріал на посухостійкість у селекційній практиці. 

 

7.3 Адаптивність ліній пшениці ярої м‘якої і твердої 

 

Основним завданням селекції зернових культур є підвищення 

адаптивного потенціалу новостворених сортів за умов збереження 

досягнутого рівня врожаю [422]. Високоадаптивні сорти здатні забезпечувати 

досить високий рівень врожайності за сприятливих умов та незначною мірою 

зменшувати врожай та його якість у несприятливих, що особливо важливо в 

умовах змін клімату. Тому, під час створення сортів, адаптованих до різних 

екологічних умов, селекційний матеріал потрібно оцінювати не лише за 

величиною потенційної врожайності, а й за параметрами адаптивності [423]. 

Для оцінки адаптивності користуються великою кількістю методик 

[541-546]. Більшість з них ґрунтується на методі регресійного аналізу, 

математична модель якого для визначення стабільності та пластичності 

сортів була запропонована К. У. Фінлеєм та Г. Н. Уілкінсоном [547] і 

доповнена С. А. Еберхартом та У. Г. Расселом [548, 549]. Метод базується на 

об‘єднанні та перетворенні ефектів оточуючого середовища та взаємодії 

генотипу з умовами вирощування. 

Для визначення адаптивного потенціалу ліній конкурсного 

сортовипробування та сортів-стандартів Елегія миронівська і Харківська 27 

використали дані урожайності 2013–2015 рр. (табл. 7.14, 7.15).  
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Таблиця 7.14  

Параметри урожайності (т/га) та її стабільності ліній пшениці м’якої ярої, 2013–2015 рр. 

 

Примітки: 
_

x
1
 – середнє, min

2
 – мінімальне значення, max

3
– максимальне значення, R

4
 – розмах варіювання (max- min), V

5
 – 

коефіцієнт варіації, (Si
2
)

6
 – середньоквадратичне відхилення, Sc

7
 – селекційна цінність, Hom

8
 – гомеостатичність, Z9

 – ранг.  

Сорт, лінія x 1
 - Z Max

2
 - Z Min

3
 - Z 

R
4
  

(max-min) - 

Z 

V
5
, % - Z (Si

2
)
6 

- Z  Hom
7 

- Z Sc
8 

- Z
9
  

Середнє 

значень 

рангів 

Елегія миронівська 4,74 – 10 6,16 – 12 2,45 – 10 3,71 – 3 42,2 – 11 20,0 – 3 3,0 – 6 18,8 – 12 8,4 – 10 

Лютесценс 08-26 5,30 – 8 6,78 – 8 2,93 – 6 3,85 – 7 39,1 – 6 20,7 – 5 3,5 – 5 22,9 – 8 6,6 – 5 

Лютесценс 10-36 5,43 – 5 6,87 – 7 3,11 – 4 3,76 – 4 37,4 – 4 20,3 – 4 3,9 – 3 24,6 – 3 4,3 – 3 

Лютесценс 05-24 5,58 – 2 7,36 – 1 2,87 – 8 4,49 – 11 42,7 – 12 23,8 – 10 2,9 – 7 21,7 – 10 7,6 – 8 

Лютесценс 11-16 5,43 – 5 6,72 – 10 2,87 – 8 3,85 – 7 40,9 – 9 22,2 – 9 3,5 – 5 23,2 – 7 7,5 – 7 

Лютесценс 11-24 5,16 – 9 6,71 – 11 2,90 – 7 3,81 – 5 38,8 – 5 20,0 – 3 3,5 – 5 22,3 – 9 6,8 – 6 

Лютесценс 10-29 5,68 – 1 7,32 – 2 3,84– 1 3,48 – 2 30,8 – 1 17,5 -– 2 5,3 – 1 29,8 – 1 1,4 – 1 

Лютесценс 12-30 5,41 – 6 7,01 – 4 3,17 – 3 3,84 – 6 36,9 – 3 20,0 – 3 3,8 – 4 24,4 – 4 4,3 – 3 

Лютесценс 13-14 5,45– 4 6,76 – 9 2,90 – 7 3,86 – 8 40,6 – 8 22,1 – 8 3,5 – 5 23,4 –  6 6,8 – 6 

Еритроспермум 13-39 5,48 – 3 6,96– 5 2,98 – 5 3,98 – 9 39,7 – 7 21,8 – 7 3,5 – 5 23,5 – 5 5,8 – 4 

Еритроспермум 11-21 5,16 – 9 7,02 – 2 2,83 – 9 4,19 – 10  41,4 – 10 21,4 – 6 3,0 – 6 20,8 – 11 8,0 – 9 

Лютесценс 11-26 5,32 – 7 6,89 – 6 3,52 – 2 3,37 – 1 31,9 – 2 17,0 – 1 4,9 – 2 27,2 – 2 2,9 – 2 
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Таблиця 7.15  

Параметри урожайності (т/га) та її стабільності ліній пшениці твердої ярої, 2013–2015 рр. 

Примітки: 
_

x
1
 – середнє, min

2
 – мінімальне значення, max

3
– максимальне значення, R

4
 – розмах варіювання (max- min), V

5
 – 

коефіцієнт варіації, (Si
2
)

6
 – середньоквадратичне відхилення, Sc

7
 – селекційна цінність, Hom

8
 – гомеостатичність, Z9

 – ранг.  

Сорт, лінія x 1
 - Z Max

2
 - Z Min

3
 - Z 

R
4
  

(max-min) - 

Z 

V
5
, % - Z (Si

2
)
6 

- Z  Hom
7 

- Z Sc
8 

- Z
9
  

Середнє 

значень 

рангів 

Харківська 27 4,31 - 12 6,07 – 7 1,84 -11 4,23 – 8 51,1 – 11 22,0 – 7 2,0 – 10 13,1 – 11 9,6 – 11 

Мелянопус 10-02 5,03 – 3 6,40 – 6 2,62 – 2 3,78 – 6 41,6 – 3 21,0 – 5 3,2 – 3 20,6 – 2 3,8 – 2 

Леукурум 10-14 4,68 – 7 6,88 – 2 2,01 -10 4,87 – 11 52,8 – 12 24,7 – 11 1,8 – 11 13,7 – 10 9,3 – 10 

Леукурум 10-26 4,57 – 10 5,73 – 11 2,31 – 5 3,42 – 3 42,8 – 5 19,6 – 3 3,1 – 4 18,4 – 6 6,0 – 6 

Леукурум 12-41 4,83 – 5 6,94 – 1 2,21 – 7 4,73 – 10 49,8 -9 24,1 – 10 2,1 – 9 15,4 – 9 7,5 – 9 

Гордеіформе 12-12 5,07 – 2 6,50 – 4 2,52 – 3 3,98 – 7 43,7 – 6 22,1 – 8 2,9 – 5 19,7 – 4 4,9 – 4 

Леукурум 12-14 4,65 – 8 5,91 – 9 2,14 – 8 3,77 – 5 46,7 – 7 21,7 – 6 2,6 – 6 16,8 – 7 7,0 – 7 

Гордеіформе 12-15 4,42 – 11 5,60 – 12 2,52 – 3 3,08 – 1 37,6 – 1 16,6 – 1 3,8 – 2 19,9 – 3 4,3 – 3 

Леукурум 12-16 5,11 – 1 6,60 – 3 2,13 – 9 4,47 – 9 50,5 – 10 25,8 – 12 2,3 – 8 16,5 – 8 7,5 – 9 

Леукурум 12-09 4,85 – 4 6,00 – 8 2,73 – 1 3,27 – 2 37,9 – 2 18,4 – 2 3,9 – 1 22,1 – 1 2,6 – 1 

Леукомелан 14-05 4,77 – 6 6,47 – 5 2,24 – 6 4,23 – 8 46,8 – 8 22,3 – 9 2,4 – 7 16,5 – 8 7,1 – 8 

Еритромелан 13-02 4,64 – 9 5,83 – 10 2,37 – 4 3,46 – 4 42,4 – 4 19,7 – 4 3,2 – 3 18,9 – 5 5,4 – 5 
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Максимальну урожайність спостерігали в умовах 2015 р., 

несприятливим для пшениці ярої виявився 2013 р. – на формування урожаю 

негативно вплинули дефіцит вологи у весняний період та плюсові 

температурні аномалії. 

Об'єктивну оцінку загальної адаптивної здатності дає середня 

арифметична ( x ) значень досліджуваної ознаки генотипу (в даному випадку 

варіабельність урожайності під дією мінливості чинників довкілля впродовж 

3 років), у різних середовищах екологічного градієнта. Кращу загальну 

адаптивну здатність, порівняно з національним стандартом Елегія 

миронівська, (за середніми показниками врожайності) виявили лінії пшениці 

м‘якої ярої Лютесценс 10-29, Лютесценс 05-24, Ериторспермум 13-39 та 

Лютесценс 13-14. Дві з них увійшли до групи з найвищими показниками 

максимальної врожайності (ранги 1-2), але загалом всі лінії суттєво 

переважали стандарт. Порівняно з іншими більш високі значення мінімальної 

врожайності мали лінії Лютесценс 10-29, Лютесценс 11-26, Лютесценс 13-20 

та Лютесценс 10-36. Різниця між максимальними значеннями ознаки і 

мінімальними (R) характеризує стабільність її у конкретного генотипу. 

Ранжування цього ряду значень урожайності свідчить, що кращі показники 

стабільності серед досліджуваних зразків були у ліній Лютесценс 11-26, 

Лютесценс 10-29 і сорту-стандарту Елегія миронівська. Дані лінії виділено і 

за коефіцієнтом варіації та ранжиром варіанс стабільності (Si
2
). Але інші лінії 

та сорт Елегія миронівська були близькі за значеннями цих показників. За 

гомеостатичністю (Hom) і селекційною цінністю (Sc) виділено лінії 

Лютесценс 10-29, Лютесценс 11-26, Лютесценс 10-36 та Лютесценс 12-30, які 

перевищували сорт-стандарт Елегія миронівська.  

 Для узагальненої характеристики оцінки рівня адаптивності і її 

диференціації використовували показник, який інтегрував би якомога більше 

параметрів. Для цього обчислювали суму рангів, далі середній показник і, в 

підсумку, ранжували останній. Лінії, що займають перші місця за рангом (1-

3), варто зараховувати до групи з високою адаптивною здатністю. Перші 
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місця за середнім значенням рангів займають лінії Лютесценс 10-29 (добір із 

Лютесценс 05-27 (Саратовская 55/Миронівська 29)), яку передано на ДСВ як 

сорт МІП Дана, Лютесценс 11-26 (Quattro / Миронівська рання // Лютесценс 

95-11/ Quattro), Лютесценс 10-36 (добір із Лютесценс 00-32), яку передано на 

ДВС як сорт Оксамит миронівський, Еритроспермум 13-39, яку передано на 

ДСВ як сорт МІП Олександра. 

Вищу загальну адаптивну здатність, порівняно з сортом-стандартом 

Харківська 27, (за середніми показниками врожайності) виявили у ліній 

пшениці твердої ярої Леукурум 12-16, Гордеіформе 12-12, Меланопус 10-02, 

але більшість представлених лінії суттєво переважали стандарт. Найвищу 

максимальну врожайність показала лінія Леукурум 12-41 – 6,94 т/га та 

Леукурум 10-14 – 6,88 т/га за урожайності стандарту – 6,07 т/га. Порівняно з 

іншими вищі значення мінімальної врожайності мали лінії Леукурум 12-09 та 

Меланопус 10-02 (2,73 і 2,62 т/га, відповідно). 

Ранжування різниці між максимальними значеннями ознаки 

урожайності і мінімальними (R) свідчить, що кращими показниками 

стабільності відрізняються лінії Гордеіформе 12-15, Меланопус 10-02, 

Леукурум 12-09. За коефіцієнтом варіації та ранжиром варіанс стабільності 

(Si
2
) виділено лінії Гордеіформе 12-15, Леукурум 12-09 та Леукурум 10-26. За 

показником гомеостатичності (Hom) кращими були лінії Леукурум 12-09, 

Гордеіформе 12-15, Еритромелан 12-02. За показником селекційної цінності 

(Sc) виділено лінії Леукурум 12-09, Меланопус 10-02, Гордеіформе 12-15, 

Гордеіформе 12-12. 

Перші місця за середнім значенням рангів зайняли лінії Леукурум 12-

09 (Чадо / Ізольда), Меланопус 10-02 (Ізольда / Валенціале 99-10), яку 

передано на ДСВ як сорт МІП Райдужна, Гордеіформе 12-15 (Леукурум 02-

13 / T. macha), Гордеіформе 12-12 (Саратовская золотистая / добір із сорту 

Ізольда). Лінія Леукурум 12-16 хоча і зайняла лише 9 місце за середнім 

значень рангів, але за показником урожайності в середньому за 2013–2015 рр. 

була кращою, тому у 2015 р. її передали на ДСВ як сорт МІП Магдалена. 
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Лінію Гордеіформе доцільно використовувати як батьківський компонент у 

селекції на адаптивність та посухостійкість. 

 

7.4 Розробка моделі сорту пшениці м‘якої ярої для умов Лісостепу 

України 

В адаптивній селекції модель сорту має велике значення, оскільки для 

різних агроекологічних ніш, відповідно до комплексу факторів довкілля, які 

лімітують ріст і розвиток пшениці, необхідно мати різні ідеатипи, а також 

при цьому мають бути враховані наявні різні рівні техніко-економічних 

ресурсів. Ідеї побудови моделей ідеальних сортів (ідеатипів), які 

започатковані в 60-х роках ХХ сторіччя (Donald C. M., 1968) [550], сходяться 

до уявлень про нелінійні взаємозалежності кількісних ознак і підкорення цієї 

залежності системним взаємовідношенням на фоні зміни лімітів зовнішнього 

середовища.  

Детальна розробка цього питання проведена В. А. Кумаковим [551] і 

О. О. Жученком [552]. Модель сорту визначається як науковий прогноз, що 

описує комбінацію ознак рослини, необхідну для забезпечення заданого 

рівня продуктивності, стійкості до біотичних та абіотичних умов 

середовища, якості та інших показників. Сьогодні під моделлю сорту мається 

на увазі технічне завдання на створення сорту, тобто детальний опис 

господарських, морфологічних і фізіологічних ознак, а також шляхів 

(комбінацій схрещування, способів та фонів добору), завдяки яким будуть 

досягнуті ці параметри [553]. 

А. А. Корчинський та співавтори [554, 555], одним із головних 

принципів при теореричному обгрунтуванні моделей сортів, вважали 

генетичні закономірності успадковуваності та реалізацію господарських 

ознак у конкретних умовах вирощування, а також дію компенсаторних 

механізмів, коли, наприклад, недостатній розвиток одних ознак рослини, 

призводить до кращого розвитку інших. Кожен селекціонер будує свою 

власну модель сорту, яка враховує особливості фенотипу, його генетичну 
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структуру, агроекологічні особливості місцевості, для якої створюється сорт. 

Модель сорту – необхідна умова для сучасної селекційної програми, що 

враховує не лише бажані ознаки майбутнього генотипу, але й фактори 

навколишнього середовища, лімітуючі врожайність і якість продукції [556].  

Для того, щоб створити кращий сорт, ніж існуючі, потрібно 

змоделювати певний ідеотип. Непридатність математичних моделей для 

практичної селекції призвела до створення описових моделей, у яких на 

основі аналізу комерційних сортів (базового сорту) дається перелік і 

величини бажаних для добору ознак. Залишаються невирішеними питання: 

порівняльне значення адаптивності і продуктивності для реалізації врожаю 

сорту; пріоритети окремих параметрів за неможливості повної реалізації 

моделі; біологічна сумісність залучених у модель ознак; облік плейотропних 

ефектів; оцінка внеску у врожай нових ознак [557]. 

Економічна вага кількісних ознак у структурі моделі сортів змінюється 

залежно від параметрів тієї агроекологічної ніші, для котрої даний ідеатип є 

найбільш пристосованим, та в залежності від взаємозв'язку цих ознак з 

іншими параметрами ідеатипу. При складному полігенному успадкуванні 

кількісної ознаки визначити генетичну конституцію моделі по цій ознаці не є 

можливим. Тоді кількісні параметри визначаються в системі аналізу 

нелінійних багатовимірних регресійних рівнянь [556].  

В. В. Хангільдін сформулював ряд парадоксів селекції, один із яких 

такий: чим досконаліші генетичні системи, що детермінують врожай, тим 

складніше добирати в потомстві рекомбінанти, що перевершують батьківські 

форми (внаслідок розбалансування цінних асоціацій генів). По мірі 

селекційного поліпшення культур акцент добору зміщується із загальної 

продуктивності на системи синтезу господарсько цінної частини, на 

підвищення якості в ущерб величини потенційної продуктивності і врожаю. 

Більшість морфологічних ознак (забарвлення зерна, колоса, колеоптіле і 

вушка піхви листа та ін.) не мають значимого впливу на формування 

кількісних ознак [558]. 
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Польові дослідження проведені впродовж 2015-2017 рр. Роки 

досліджень 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). До несприятливих 

умов, що спостерігали під час досліджень, слід віднести нерівномірний 

розподіл опадів протягом весняно-літнього періоду, зливи в період збирання 

врожаю, дія ґрунтової та повітряної посухи в період сходів, наливу та 

дозрівання зерна.  

Матеріалом для проведення досліджень були сорти пшениці м'якої 

ярої, занесені до Державного Реєстру України: Елегія миронівська, Сімкода 

миронівська, Панянка, МІП Злата, Оксамит миронівський, Дубравка, Божена, 

МІП Світлана. У процесі досліджень виявили, що між сортами існує різниця 

у варіюванні елементів продуктивності колоса та вегетативних органів, 

залежно від гідротермічних умов вегетації (табл. 7.16). 

Таблиця 7.16  

Параметри структури елементів продуктивності рослин сортів  

пшениці м’якої ярої, 2015–2017 рр. 

Ознака 
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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 колосонос-
ного 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 насінин, г 44,5 41,0 41,9 40,1 38,7 41,2 37,0 39,2 
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Аналіз даних, отриманих за останні роки засвідчив, що новий сорт 

пшениці м'якої ярої Дубравка виділяється рядом позитивних характеристик. 

Це свідчить про підвищений адаптивний потенціал, що забезпечує йому 

стабільно вищий рівень продуктивності. Оскільки головним критерієм оцінки 

сорту є саме продуктивність, тому для побудови ідеатипу сорти Оксамит 

миронівський (цінна за якістю пшениця), який має найвищу продуктивність, 

та Дубравка (сильна за якістю пшениця) сповна відповідають. На базі 

параметрів цих сортів нами сформована модель сорту пшениці м‘якої ярої 

низькорослого та середньорослого ідеатипу (табл. 7.17, 7.18). 

Таблиця 7.17  

Попередні параметри моделі сорту пшениці м’якої ярої  

(низькорослий тип) 

Ознака 
Одиниці 
виміру 

Границі мінливості 

ідеатип сорту 
Дубравка 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Урожайність т/га 2,5-7,5 7,36 5,11 4,33 

Висота рослин см 75-100 72-86 81-93 65-76 

Довжина колосоносного 
міжвузля  

см 38-42 37-47 38-50 32-38 

Довжина другого зверху 
міжвузля 

см 17-22 13-16 15-18 12-14 

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

Кількість колосків у колосі шт. >17,0 15-17 17-21 16-17 

Кількість зерен у колосі шт. >40,0 31-44 39-59 29-48 

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

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

Маса 1000 насінин г 39-49 39,2 39,9 36,8 

 

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. 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 зменшується переважно за рахунок другого зверху 

міжвузля (на 6-10 см) та інших міжвузль (на 2-3 см). Також сорт повинен 
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мати показники якості зерна не нижче показників, які відповідають рівневі 

цінної пшениці. 

Таблиця 7.18  

Попередні параметри моделі сорту пшениці м’якої ярої  

(середньорослий тип) 

Ознака Одиниці 
виміру 

Границі мінливості 

ідеатип сорту 
Оксамит миронівський  

2015 р. 2016 р. 2017 р. 

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

Висота рослин см 75-100 91-110 96-110 78-88 

Довжина колосоносного 
міжвузля  

см 38-42 40-48 47-54 34-42 

Довжина другого зверху 
міжвузля 

см 17-22 22-27 19-24 16-19 

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

Кількість колосків у колосі шт. >17,7 14-18 17-23 14-17 

Кількість зерен у колосі шт. >40,0 26-48 41-55 29-42 

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

Маса зерна з колоса г 1,7-2,1 1,0-1,9 1,6-2,8 1,0-1,6 

Маса 1000 насінин г 39-49 42,8 45,6 35,1 

 

Висновки до розділу 7 

 

1. Встановлено, що у фенотиповій мінливості ознаки «урожайність» 

пшениці м‘якої ярої найбільший вклад фактору «рік» становив 76,2%, 

генотипу – 14,0%, взаємодії «рік × генотип» – 9,5%. 

2. Виявлено визначальний вплив (79,5 %) погодних умов на рівень 

урожайності сортів пшениці твердої ярої. Вплив генотипу сорту – менший 

(3,9%), взаємодія факторів рік × генотип сорту для даного показника на рівні 

16,3%. 

3. Встановлено 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. Проте слід враховувати 

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

високий рівень продуктивності. Для твердої пшениці необхідно проводити 
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добори серед низькорослих і середньорослих, ранньостиглих та 

середньостиглих генотипів. 

4. За трьома методами визначення посухостійкості в 2013, 2014 рр. 

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

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

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

твердої ярої МІП Райдужна та внесено до РСРППУ для зон Лісостепу та 

Степу). Лінії (Лютесценс 06-05 (сорт МІП Злата), Еритроспермум 13-39 (сорт 

МІП Олександра) Лютесценс 08-26 (сорт Божена), Лютесценс 05-24 (сорт 

Дубравка), Лютесценс 11-24 та твердої – Леукурум 10-26, Леукурум 12-11, 

Гордеіформе 12-15), виділені як посухостійкі за коефіцієнтом реалізації 

колоса, та вище середнього рівня стійкості до посухи за відсотком пророслих 

зерен на розчині сахарози, рекомендовані як вихідний матеріал на 

посухостійкість у селекційній практиці.  

5. Виділено лінії пшениці ярої м‘якої та твердої з підвищеною 

адаптивною здатністю. Для пшениці ярої м‘якої це лінії Лютесценс 10-29 

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

миронівський), Еритроспермум 13-39 (сорт МІП Олександра); для твердої – 

Леукурум 12-09, Меланопус 10-02 (сорт МІП Райдужна), Гордеіформе 12-15, 

Гордеіформе 12-12. 

6. Розроблено модель сорту низькорослого та середньорослого типів 

для пшениці м‘якої ярої на основі сортів Оксамит миронівський та Дубравка 

для умов Лісостепу України. 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано наступні 

наукові праці:[559-573] 
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РОЗДІЛ 8 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

8.1 Економічна ефективність вирощування нових сортів пшениці ярої 

за врожайністю по результатах Державного сортовипробування 

 

Оцінку економічної ефективності вирощування зерна нових сортів 

пшениці м‘якої ярої МІП Злата та твердоїх ярої МІП Райдужна проводили за 

даними урожайності Українського Інституту експертизи сортів за період 

2015, 2016 рр. (додатки Б.6, Б.7, Б.3, Б.4); сортів пшениці м‘якої ярої Божена, 

МІП Світлана, Оксамит миронівський, Дубравка та твердої – МІП Магдалена 

за період 2016, 2017 рр. (додатки Б.1, Б.2, Б.5, Б.8-14); сортів пшениці м‘якої 

ярої МІП Візерунок, МІП Олександра та твердої – МІП Ксенія за 2017 р. 

(додатки Б.15-17). Критерієм економічної ефективності виробництва 

продукції є рівень окупності витрат.  

2015, 2016 рр. Середня вартість 1 т зерна з урахуванням 3 класу якості 

за ДСТУ 3768:2010 для м‘якої пшениці станом на 23.02.2018 р.становить 

5320 грн./т, 2 класу якості за ДСТУ 3768:2010 для твердої пшениці – 

5480 грн./т (табл. 8.1).  

У сорту пшениці м‘якої ярої МІП Злата найвищий приріст у 

середньому за 2015, 2016 рр. було отримано у зоні Лісостепу України – 

0,73 т/га. Віднявши від вартості приросту виробничі витрати на його 

отримання, мали умовний прибуток від вирощування сорту, який складав 

2570 грн./га. Для зони Полісся такий умовний прибуток від вирощування 

сорту МІП Злата становив 493 грн./га, для зони Степу – 1690 грн/га. У сорту 

пшениці твердої ярої МІП Райдужна, який придатний для вирощування у 

зонах Лісостепу та Степу України, середній за 2015–2016 рр. приріст на 1 га 

становив 0,21 т у зоні Лісостепу (прибуток від його отримання – 773 грн./га) 

та 0,27 т у зоні Степу (прибуток від його отримання – 994 грн./га).  



 308 

Таблиця 8.1  

Економічна ефективність вирощування сортів пшениці ярої МІП Злата і 

МІП Райдужна в різних зонах України, 2015, 2016 рр. 

Сорт 

З
о
н

а 

в
и

р
о
щ

у
в
ан

н
я 

П
р
и

р
іс

т 

в
р
о
ж

аю
, 
т/

га
 

Ціна 

рядового 

зерна, грн./т 

(станом на 

23.02.2018 р) 

Вартість 

приросту 

грн./га 

Виробничі 

витрати на 

отримання 

приросту 

грн./га 

Умовний 

прибуток 

з 1 га, грн 

Пшениця м‘яка 

МІП Злата Л 0,73 5320 3884 1314 2570 

МІП Злата П 0,14 5320 745 252 493 

МІП Злата С 0,48 5320 2554 864 1690 

Пшениця тверда 

МІП Райдужна Л 0,21 5480 1151 378 773 

МІП Райдужна С 0,27 5480 1480 486 994 

2016, 2017 рр. Серед сортів пшениці м‘якої ярої, які випробовували в 

дослідних господарствах Українського Інституту експертизи сортів у 2016–

2017 рр. найвищий приріст відносно урожаю, усередненого за зоною 

вирощування, у Лісостепу мали сорти Оксамит миронівський (1,17 т/га), 

Дубравка (1,06 т/га), МІП Світлана (1,02 т/га). Умовний прибуток від їх 

вирощування відповідно склав – 4118 грн./га, 3731 грн./га і 3590 грн./га 

(табл. 2). У сорту пшениці м‘якої ярої Божена за приросту 0,59 т/га, прибуток 

складав 2077 грн./га. 

Найвищий приріст урожайності, усередненої за зоною вирощування, у 

Поліссі мав сорт МІП Світлана (0,57 т/га), умовний прибуток від його 

вирощування склав – 2006 грн/га (табл. 8.2). Сорти пшениці Божена, 

Дубравка та Оксамит миронівський мали дещо менший приріст урожайності, 

тому й прибуток від його отримання був невеликим.  

У сорту пшениці твердої МІП Магдалена випробування у екологічних 

зонах Лісостеп та Степ за 2016– 

2017 рр. було досить успішним. Так, приріст до усередненого за зоною 

рівня врожаю, у Лісостепу складав 1,28 т/га, у Степу – 0,5 т/га. Відповідно, 

умовний прибуток за цінами рядового зерна станом на 23.02.2018 р., 

становив 4710 та 1840 грн./га. 



 309 

2017 р. Сорти пшениці ярої, у яких державне сортовипробування ще не 

завершене, за результатами експертизи у 2017 р. мали суттєві прирости до 

усередненої урожайності сортів, що пройшли державну реєстрацію, за п‘ять 

попередніх років (додатки Б.15-17 ). 

Таблиця 8.2  

Економічна ефективність вирощування нових сортів пшениці ярої в 

зонах Лісостепу, Полісся та Степу України, 2016, 2017 рр. 

Сорт 

З
о
н

а 

в
и

р
о
щ

у
в
ан

н
я 

П
р
и

р
іс

т 

в
р
о
ж
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, 
т/

га
 

Ціна 

рядового 

зерна, грн./т 

станом на 

23.02.2018 р. 

Вартість 

приросту 

грн./га 

Виробничі 

витрати на 

отримання 

приросту 

грн./га 

Умовний 

прибуток 

з 1 га, грн 

Пшениця м‘яка 

Оксамит 

миронівський  
Л 1,17 5320 6224 2106 4118 

Оксамит 

миронівський 
П 0,12 5320 638 216 422 

Дубравка Л 1,06 5320 5639 1908 3731 

Дубравка П 0,03 5320 160 54 106 

Божена Л 0,59 5320 3139 1062 2077 

Божена П 0,04 5320 213 72 141 

МІП Світлана Л 1,02 5320 5426 1836 3590 

МІП Світлана П 0,57 5320 3032 1026 2006 

Пшениця тверда 

МІП Магдалена Л 1,28 5480 7014 2304 4710 

МІП Магдалена С 0,50 5480 2740 900 1840 

 

Так, урожайність сорту МІП Олександра у зоні Лісостепу переважала 

усереднену на 1,71 т/га (умовний прибуток 6019 грн./га) (табл. 8.3). У сорту 

МІП Візерунок приріст врожайності у зоні Лісостепу становив 1,64 т/га, а 

умовний прибуток – 5773 грн./га; у зоні Полісся сорт мав приріст 0,71 т/га, 

умовний прибуток складав 2499 грн./га. 

В умовах 2017 р. урожайність сорту пшениці твердої МІП Ксенія була 

вищою від усередненої у зоні Лісостепу на 0,56 т/га, що забезпечило умовний 

прибуток на рівні 2061 грн./га, у зоні Степу – 699 грн./га.  
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Таблиця 8.3  

Економічна ефективність вирощування сортів пшениці ярої 

МІП Візерунок, МІП Олександра і МІП Ксенія в різних екологічних 

зонах України, 2017 р. 

 

Сорт 
З

о
н

а 
 

в
и

р
о
щ

у
в
ан

н
я
 

П
р
и

р
іс
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в
р
о
ж
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, 
т/

га
 Ціна 

рядового 

зерна, 

грн./т 

станом на 

23.02.2018 р. 

Вартість 

приросту 

грн./га 

Виробничі 

витрати на 

отримання 

приросту 

грн./га 

Умовний 

прибуток 

з 1 га, грн 

Пшениця м‘яка 

МІП Візерунок Л 1,64 5320 8725 2952 5773 

МІП Візерунок П 0,71 5320 3777 1278 2499 

МІП Олександра Л 1,71 5320 9097 3078 6019 

МІП Олександра П 0,14 5320 745 252 493 

Пшениця тверда 

МІП Ксенія Л 0,56 5480 3069 1008 2061 

МІП Ксенія С 0,19 5480 1041 342 699 

 

Якщо врахувати, що сорти пшениці ярої Дубравка, Оксамит 

миронівський, МІП Світлана, Божена на Державному сортовипробуванні 

показали високу комплексну стійкість проти хвороб у зонах Лісостеп і 

Полісся (додатки Б.1, Б.8, Б.11, Б.12), і при їх вирощуванні можна зменшити 

кількість обробок засобами захисту рослин під час вегетації хоча б на одну, 

то можна зекономити на вирощуванні цих сортів.  

Так, вартість обробки фунгіцидом Фалькон, 46 % к.е. близько 500 грн. 

на 1 га (вартість Фалькону 529 грн./л, витрата на 1 га – 0,6л або 318 грн. + 

витрати на внесення (пальне, оплата праці та інше), то економія на 1 га 

складатиме близько 500 грн./га, а умовний прибуток за вирощування цих 

сортів збільшиться на таку ж суму.  

Високою стійкістю проти групи хвороб володіють також нові сорти 

пшениці твердої МІП Райдужна і МІП Магдалена у зоні Лісостепу, та сорт 

пшениці м‘якої МІП Злата у зонах Лісостеп і Степ (додатки Б.2-Б.4, Б.6, Б.7). 
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8.2 Економічна ефективність вирощування нових сортів та 

перспективних ліній пшениці ярої 

 

Економічну ефективність від вирощування новостворених сортів та 

перспективних ліній пшениці ярої визначали за вирощування в селекційній 

сівозміні по попереднику соя, враховуючи середню урожайність за          

2014-2017 рр. Для розрахунків використали урожайність за роки досліджень 

у конкурсному сортовипробуванні. 

Умовно чистий прибуток від вирощування сорту-стандарту Елегія 

миронівська 14022 грн., тоді як від перспективних ліній 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 (табл. 8.4). 

Таблиця 8.4  

Середні показники економічної ефективності вирощування нових сортів 

та перспективних ліній пшениці м’якої ярої, 2014–2017 рр. 
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%
 

Еритроспермум 15-41 5,46 +0,52 29047 16694 +2672 135,1 

МІП Дана 5,46 +0,52 29047 16694 +2672 135,1 

Еритроспермум 15-01  5,35 +0,41 28462 16129 +2197 130,8 

МІП Соломія 5,32 +0,38 28302 15974 +1952 129,6 

Еритроспермум 15-02 5,32 +0,38 28302 15974 +1952 129,6 

Лютесценс 12-48  5,25 +0,31 27930 15615 +1593 126,8 

Лютесценс 14-14  5,20 +0,26 27664 15358 +1336 124,8 

Еритроспермум 15-08  5,14 +0,20 27345 15050 +1028 122,4 

Лютесценс 11-17 5,09  +0,15 27079 14793 +771 120,4 

Еритроспермум 14-23  5,05 +0,11 26866 14587 +565 118,8 

Елегія миронівська 

(стандарт) 
4,94 - 26281 14022 - 114,3 



 312 

Для визначення економічної ефективності вирощування нових 

перспективних ліній пшениці ярої м‘якої та твердої від міжвидових 

схрещувань враховували урожайність ліній та сортів-стандартів за           

2015–2017 рр. Перспективні лінії переважали стандарти за врожайністю, 

тому прогнозовано мали кращі показники економічної ефективності. 

Найвищий умовно чистий прибуток отримали від вирощування лінії пшениці 

м‘якої Еритроспермум 16-16 – 15460 грн., на 2518 грн. вище від сорту-

стандарту Елегія миронівська (табл. 8.5). Рентабельність її вирощування 

склала 125,6%, тоді як у стандарту – 105,9%.  

Серед ліній пшениці твердої найвищий умовно чистий прибуток було 

отримано від вирощування лінії пшениці твердої Гордеіформе 16-09, 

рентабельність від її вирощування була на рівні 115,4% (у стандарту 

Спадщина – 93,6%). 

Таблиця 8.5  

Показники економічної ефективності вирощування перспективних ліній 

пшениці м’якої ярої та твердої ярої, від міжвидових схрещувань,  

2015–2017 рр. 
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Пшениця м‘яка яра 

Еритроспермум 16-16 5,22 +0,49 27770 15460 +2517 125,6 

Лютесценс 14-47 5,11 +0,38 27185 14895 +1952 121,2 

Елегія миронівська 

(стандарт) 
4,73 - 25164 12943 - 105,9 

Пшениця тверда яра 

Гордеіформе 16-09 4,81 +0,52 26359 14123 +2756 115,4 

Леукурум 15-03 4,61 +0,32 25263 13063 +1696 107,1 

Гордеіформе 15-43 4,53 +0,24 24824 12639 +1272 103,7 

Спадщина (стандарт) 4,29 - 23509 11367 - 93,6 
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Таким чином, завдяки впровадженню нових сортів у виробництво 

можна отримати гарантований приріст врожаю та підвищити економічну 

ефективність вирощування пшениці ярої. 

 

Висновки до розділу 8 

 

1. Виявлено високий потенціал продуктивності нових сортів пшениці 

м‘якої ярої та твердої ярої, які випробовували на Державному 

сортовипробуванні України. 

2. 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.  

3. В умовах 2015–2017 рр. сорти пшениці м‘якої ярої Оксамит 

миронівський, МІП Світлана, Дубравка, Божена, МІП Олександра, МІП 

Візерунок, пшениці твердої ярої МІП Магдалена, МІП Ксенія та нові сорти і 

перспективні лінії пшениці ярої переважали сорт-стандарт за врожайністю та 

показниками економічної ефективності їх вирощування.  

4. Економія на вирощуванні сортів пшениці м‘якої ярої Дубравка, 

Оксамит миронівський, МІП Світлана, Божена завдяки високій комплексній 

стійкості проти хвороб у зонах Лісостеп і Полісся умовно складає близько 

500 грн./га.  

За матеріалами досліджень даного розділу автором опубліковано 

наукові праці [574-589]. 
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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 грибних хвороб листя зразків світової 

колекції пшениці, внаслідок чого сформовано і зареєстровано в НЦГРРУ 

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, 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 найбільше корелює 

з ознаками кількість зерен у головному колосі та маса 1000 зерен (r = 

0,61±0,10; 0,54±0,10, відповідно), помірний зв'язок відмічено між 
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урожайністю та масою зерна з головного колоса (r = 0,47±0,09). У пшениці 

твердої ярої встановлена тісна кореляція між урожайністю та кількістю зерен 

з головного колоса (r = 0,77±0,11), зв'язок середньої сили прослідковували 

між урожайністю та довжиною головного колоса (r = 0,58±0,10), помірний 

зв'язок відмічений між урожайністю та масою зерна з головного колоса (r = 

0,41±0,09). 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±0,10), у низькорослих – з відношенням висоти до діаметра 2-го 

міжвузля (r = 0,81±0,11), довжиною 1-го (r = 0,77±0,11) та 2-го верхнього 

міжвузлів (r = 0,74±0,11), у карликів – з довжиною 1-го верхнього 

міжвузля(r = 0,61±0,10) та відношенням висоти до діаметра 2-го міжвузля 

(r = 0,54±0,10). 

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 
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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 в якості вихідного 

матеріалу для селекційних програм пшениці ярої.  

9. Доведено ефективність використання в схрещуваннях сортів 

пшениці з озимим і ярим типом розвитку. Установлено, 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, 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 з високим потенціалом 

продуктивності та якості зерна, стійкістю проти основних грибних хвороб, 

одержаних від міжвидових схрещувань. 

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 
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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 лінії, найбільш стійкі до посухи – 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 нові сорти і перспективні лінії перевищують 

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 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), 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 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, 
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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., 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 з головного колоса, 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 
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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 показників, 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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Додаток Д. 1 

Урожайність сортів пшениці ярої, 2008-2017 рр. 

Сорт Урожайність т/га 

Пшениця м’яка 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Колективна 3 37,8 28,5 38,5 23,1 39,6 22,8 45,3 58,6 52,2 33,5 

Елегія миронівська 59,4 32,9 45,0 23,1 36,9 29,9 66,3 63,0 56,6 36,6 

Етюд 44,7 23,3 36,5 15,9 27,8 16,5 39,0 55,1 43,6 32,4 

Сюїта 53,9 27,1 42,5 21,9 37,1 28,9 55,2 59,0 58,2 42,0 

Струна миронівська 48,0 35,4 42,5 22,4 34,7 31,4 53,9 65,8 51,3 40,0 

Сімкода миронівська 48,4 44,2 41,9 21,0 39,2 29,7 58,6 73,1 59,1 37,2 

Харківська 26 49,0 35,3 42,5 24,2 37,2 31,2 52,9 60,6 48,2 36,6 

Героїня 37,8 23,5 39,5 17,7 28,0 20,2 49,1 53,2 44,2 33,7 

Євдокія 47,6 29,1 42,0 18,6 32,8 23,3 45,9 36,5 44,1 34,8 

Дніпрянка 45,3 29,5 34,0 17,9 28,9 13,2 39,8 58,7 45,2 30,4 

Рання 93 44,8 32,4 44,5 15,8 30,1 16,9 48,1 59,0 44,7 35,5 

Скороспілка 95 43,2 30,1 40,0 17,4 28,8 19,6 41,2 43,6 41,7 33,7 

Скороспілка 98 51,6 28,2 37,6 19,6 28,7 7,2 48,0 58,3 35,1 32,6 

Скороспілка 99 42,5 18,3 21,5 18,8 28,0 9,9 45,2 54,1 40,2 31,5 

Вітка 40,5 25,0 47,0 19,0 28,8 18,7 49,3 37,7 42,2 30,9 

Печерянка 40,6 20,8 42,5 18,5 26,3 21,1 48,6 56,4 44,9 31,8 

Краса Полісся 48,4 33,4 46,5 20,6 32,2 18,2 54,8 63,8 48,3 36,7 

Ажурна 40,1 23,4 34,5 14,7 24,5 13,8 37,0 54,9 40,5 34,7 

Легуан 51,7 37,9 48,5 25,9 41,7 28,3 52,7 65,2 57,4 34,9 

Трізо 50,5 33,8 52,5 23,7 36,0 31,6 57,1 68,6 56,1 36,4 

Ясна 59,8 34,8 51,5 27,6 39,7 37,3 49,9 58,7 54,6 37,6 

Торчинська 53,5 41,4 50,0 29,8 40,9 34,3 67,0 65,0 58,5 35,2 

Аранка 43,0 32,0 41,0 20,2 31,5 29,9 42,6 59,0 57,2 30,6 

x  
4,65 3,05 4,06 1,97 3,27 2,19 4,95 5,50 4,62 3,31 

 Пшениця тверда 

Ізольда 43,8 31,8 41,0 20,8 39,5 22,9 42,8 48,2 50,4 27,9 

Жізель 40,5 29,6 35,0 16,4 25,5 11,0 47,1 51,6 48,0 29,4 

Діана 45,4 35,7 34,2 15,7 46,5 20,0 57,7 52,9 51,5 24,5 

Харківська 27 49,5 26,1 38,6 19,4 28,5 20,9 42,9 38,4 35,6 29,3 

Харківська 39 47,4 26,6 39,0 15,6 27,5 19,7 36,0 44,6 37,3 29,2 

Чадо 43,6 32,4 36,5 14,6 28,7 16,3 58,1 47,7 37,7 28,5 

Спадщина 50,8 37,8 34,5 16,3 31,4 14,0 57,0 48,6 22,5 30,4 

Славута 38,2 25,6 36,0 14,4 28,0 20,0 45,7 44,6 26,2 27,3 

x  
4,49 3,75 3,68 1,66 3,20 1,81 4,84 4,70 3,86 2,83 
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