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ВCТУП 
 

Aктуaльнicть тeми. В Державному реєстрі сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, знаходиться велика кількість сортів пшениці м’якої 

озимої вітчизняної і зарубіжної селекції. Проте всі ці сорти не задовольняють 

повністю потреб сучасного зерновиробництва, що вимагає поєднання в них 

високого рівня продуктивності та якості зерна. В Україні науково-дослідні 

роботи зі створення сортів з поліпшеною якістю зерна пшениці широко 

проводились вченими Ф. О. Поперелею, О. О. Созіновим, С. П. Лифенком, 

М. А. Литвиненком, О. І. Рибалкою, В. М. Ремеслом, М. І. Блохіним, 

В. В. Шелеповим, В. А. Власенком та іншими.  

Ефективність селекційної роботи й успішне створення сортів із 

вказаними властивостями визначається рівнем вивчення особливостей 

успадкування, прояву і мінливості основних господарсько-цінних ознак, 

наявністю в розпорядженні селекціонерів необхідних генетичних джерел і 

донорів. Поліпшення нових сортів пшениці м’якої озимої за показниками якості 

зерна та розширення різноманітності генофонду шляхом виділення генетичних 

джерел і створення вихідного матеріалу для подальшої селекції 

конкурентоспроможних сортів є актуальним напрямом у селекції пшениці. 

Все це свідчить про актуальність теми та необхідність проведення 

досліджень, спрямованих на підвищення ефективності селекції на якість зерна в 

умовах Північного Лісостепу України. 

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

Дисертаційну роботу виконано в ННЦ «Інститут землеробства НААН» у 2009–

2015 рр. згідно з НТП 10 «Зернові культури» відповідно до завдання «Створити 

і передати до Державного сортовипробування сорт пшениці м`якої озимої, 

адаптований до умов Полісся і Північного Лісостепу України, середньорослий, 

з підвищеною стійкістю до вилягання, ураження найшкодочиннішими 

хворобами, стійкий до ензимомікозного виснаження та проростання зерна в 

колосі, з високими показниками врожайності та якості продукції» (2006–

2010 рр., № ДР 0106U010371) та згідно з ПНД 11 «Зернові культури» 
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відповідно до завдання «За рахунок збагачення генофонду новими генами, що 

мають радикальний вплив на господарсько-цінні ознаки, створити і передати до 

Державного сортовипробування сорт пшениці м’якої озимої з підвищеними 

адаптивними властивостями, конкурентоспроможний за продуктивністю та 

якістю продукції» (2010–2013 рр., № ДР 0111U007167) і завдання «Створити і 

передати до Державного сортовипробування сорт пшениці м’якої озимої з 

поєднанням підвищеної адаптивності, високої продуктивності та якості 

продукції» (2014–2015 рр., № ДР 0114U002307). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – аналіз продуктивного 

потенціалу та показників якості зерна колекційних зразків, виділення нових 

генетичних джерел за врожайністю, елементами структури врожаю і стійкістю 

до біотичних та абіотичних чинників, а також створення нового селекційного 

матеріалу пшениці м’якої озимої з поєднанням низки господарських ознак і 

покращеної якості зерна в умовах Північного Лісостепу України.  

Для досягнення цієї мети було поставлено на вирішення наступні задачі: 

– провести комплексну оцінку колекційних зразків пшениці м’якої озимої 

різного еколого-географічного походження за господарськими ознаками і 

властивостями, зокрема показниками якості зерна, та виділити нові генетичні 

джерела для використання у практичній селекції сортів нового покоління; 

– створити новий селекційний матеріал пшениці м’якої озимої з 

поєднанням покращеної якості зерна, високим і стабільним потенціалом 

продуктивності, стійкості до хвороб та іншими цінними ознаками; 

– проаналізувати особливості прояву, встановити рівень і характер 

кореляційних зв’язків між основними селекційними ознаками, що визначають 

продуктивність та якість зерна; 

– дослідити вплив матрикальної різноякісності колоса на формування 

врожайних та якісних властивостей зерна; 

– оцінити і виділити кращі селекційні лінії пшениці м’якої озимої із 

заданим комплексом ознак (урожайність, високі показники якості зерна, 

стійкість до хвороб тощо) з перспективою подальшої передачі до Державного 
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сортовипробування. 

Об’єкт дослідження – формування показників якості зерна у поєднанні з 

підвищеною врожайністю, комплексною стійкістю до хвороб та зимостійкістю. 

Предмет дослідження – зразки колекційного розсадника різного еколого-

географічного походження, гібриди F1–F2, селекційні номери та лінії пшениці 

м’якої озимої, врожайність, якість зерна. 

Методи досліджень: польовий, лабораторно-польовий, лабораторний, 

морфофізіологічний, вимірювально-ваговий методи для визначення 

врожайності, стійкості до абіотичних та біотичних чинників, показників якості 

зерна (вмісту протеїну, клейковини, показника седиментації). Математично-

статистичний метод – для встановлення достовірності отриманих результатів; 

розрахунково-порівняльний – для визначення економічної ефективності 

вирощування новоствореного сорту Симфонія. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Уперше: 

– встановлено характер врожайного потенціалу сорту пшениці м’якої 

озимої Поліська 90 на основі матрикальної вирівняності зерна з різних частин 

колосу та доведено можливість добору генотипів на її основі за ознаками 

вирівняності зерна, вмісту протеїну, клейковини та показника седиментації; 

– встановлено характер фенотипового прояву біохімічних ознак якості 

зерна новостворених гібридних комбінацій пшениці м’якої озимої за етапами 

селекційного процесу; 

– виділено колекційні зразки пшениці м’якої озимої різного еколого-

географічного походження за комплексом господарсько-цінних ознак для умов 

Північного Лісостепу України; 

– створено новий вихідний матеріал за показниками якості зерна. 

Удосконалено: 

– методи оцінки впливу матрикальної різноякісності колоса на показники 

врожайності, якості зерна та стійкості до біотичних і абіотичних чинників 

сортів-стандартів і гібридів F3–F4 пшениці м’якої озимої.  
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Набули подальшого розвитку: 

– наукові положення щодо встановлення особливостей прояву та 

екологічної мінливості господарсько-цінних ознак у колекційних зразків 

пшениці м’якої озимої в умовах Північного Лісостепу України. 

Практичне значення одержаних результатів. Виділено нові генетичні 

джерела підвищеної врожайності в цілому й за елементами продуктивності, 

якості зерна (вміст протеїну і клейковини, показник седиментації), стійкості до 

борошнистої роси, бурої іржі, септоріозу листків та комплексної стійкості до 

хвороб.  

Створено новий селекційно-цінний матеріал пшениці м’якої озимої, 

зокрема гібридні комбінації з підвищеними показниками якості зерна: Октава / 

Леля, Горлиця / Лютесценс 527-2003, Хазарка / Лютесценс 335-2002, Знахідка 

Одеська / Еритроспермум 527-2003, Єрмак / Донецька 5, Добруля / Деметра, 

Лютесценс 534-2003 / Лютесценс 1044-2003, які включено до подальшого 

селекційного процесу відділу селекції і насінництва зернових культур ННЦ 

«Інститут землеробства НААН». 

Виділено зразки з найменшою матрикальною різноякісністю, серед яких 

сорт Поліська 90 та комбінації схрещування № 26 (Горлиця / Лютесценс 527-

2003), № 29 (Хазарка / Лютесценс 335-2002), № 48 (Знахідка Одеська / 

Еритроспермум 527-2003) і № 54 (Єрмак / Донецька 5). 

На завершальних ланках селекційного процесу вивчено та виділено кращі 

номери, що є перспективними для передачі до Державного сортовипробування: 

Еритроспермум 368-13 (Еритроспермум 532-2003 / Mаrvіn), Лютесценс 371-13 

(Октава / Леля), Симфонія (Добруля / Деметра), Лютесценс 374-13 (Лютесценс 

227-2001 / Віхола).  

Новостворений селекційний матеріал пшениці м’якої озимої з 

комплексом господарсько-цінних ознак і властивостей залучено до 

селекційного процесу в Миронівському інституті пшениці ім. В. М. Ремесла, 

Білоцерківському НАУ, ННЦ «Інститут землеробства НААН» (дод. З.1, З.2, 

З.3). Селекційний матеріал рекомендується селекціонерам для залучення до 
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схрещувань, спрямованих на підвищення показників якості зерна, врожайності, 

стійкості до біотичних та абіотичних чинників. 

У 2015 році до Державного сортовипробування (дод. И) подано заявку на 

сорт пшениці м’якої озимої Симфонія (частка авторства 5 %(дод. К). 

Особистий внесок здобувача. Дисертантка брала безпосередню участь у 

розробці та виконанні програми досліджень. Провела інформаційний пошук і 

аналіз літературних джерел, польові та лабораторно-польові дослідження. 

Автором проведено аналіз і статистичний обрахунок отриманих результатів, 

написано й оформлено текст дисертації, сформульовано висновки і 

рекомендації виробництву. Частка особистої участі дисертантки в публікаціях 

із співавторами становить 30–70 %. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідались на науково-практичній конференції молодих учених і спеціалістів 

«Розробка та впровадження енергозберігаючих технологій вирощування 

сільськогосподарських культур» (Чабани, 25–27 листопада 2009 р., ННЦ 

«Інститут землеробства НААН»); на науково-практичній конференції молодих 

учених і спеціалістів «Розвиток системи сталого землеробства (внесок молодих 

учених)» (Чабани, 6–8 грудня 2010 р., ННЦ «Інститут землеробства НААН»); 

на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених (Умань, 2011 р.); на ІІІ 

Міжвідомчій науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної 

аграрної науки» (Умань, 2015 р.). 

Публікації. За результатами проведених наукових досліджень 

опубліковано дев’ять наукових праць, у тому числі: п’ять статей – у фахових 

виданнях України, з них одна – в міжнародному періодичному виданні, чотири 

– тез доповідей науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційну роботу викладено на 219 

сторінках комп’ютерного набору, в тому числі на 149 сторінках основного 

тексту. Робота містить вступ, п’ять розділів, висновки, рекомендації 

селекційній практиці та список використаних джерел літератури, що налічує 

231 найменування, в тому числі 48 латиницею, включає 44 таблиці, 22 рисунки, 

вісім додатків. 
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РOЗДIЛ 1 

CEЛEКЦIЙНI ТA ГEНEТИЧНI OCOБЛИВOCТI ПШEНИЦI М’ЯКOЇ 

OЗИМOЇ 

 

 1.1. Бoтaнiчний cклaд рoду Triticum L. тa йoгo цiннicть для ceлeкцiї i 

гeнeтики 

Ceрeд хлiбних злaкiв рiд Triticum видiляєтьcя нaйбiльшим пoлiмoрфiзмoм. 

Iз вiдoмих нaуцi 27 видiв пшeницi зa кiлькicтю хрoмocoм cфoрмoвaнo чoтири 

групи, щo утвoрюють пoлiплoїдний ряд [1–9]. У cклaдi пoлiплoїдiв мaйжe в уciх 

видiв пшeницi є нaявнicть oднoгo гeнoму A, дужe cхoжoгo нa гeнoм диплoїдних 

пшeниць. Цe дaлo змoгу приcвoїти трьoм прирoднiм групaм пшeниць три 

фoрмули гeнoмiв [5]. Ceрeд них:  

A – диплoїднi пшeницi (2n = 14), зрaзки з вeликим умicтoм у зeрнi 

прoтeїну (35–37 %) тa iмуннicтю прoти грибкoвих хвoрoб, ocoбливo у 

культурнoї oднoзeрнянки; 

  AB – тeтрaплoїднi пшeницi (2n = 28), питaння пoхoджeння яких щe дo 

кiнця нe вивчeнo. Ceлeкцioнeр Л. A. Живoткoв зi cпiвaвтoрaми [9] ввaжaє, щo 

нaйбiльш вiрoгiднo гeнoм A уcпaдкувaвcя вiд дикoї oднoзeрнянки T. boeoticum, 

a дoнoрoм гeнoму В cтaв Ae. speltoides. Ввaжaєтьcя, щo тeтрaплoїднi види 

пшeницi бeруть cвiй пoчaтoк у двoх вiдoмих цeнтрaх пoхoджeння – 

Пeрeдньoaзiaтcький (Зaкaвкaззя) i Aфрикaнcький (Eфioпiя). Бiльшicть 

тeтрaплoїдних пшeниць хaрaктeризуютьcя пiдвищeним умicтoм прoтeїну в 

зeрнi, cтiйкicтю прoти грибних хвoрoб тa чacткoвo дoбрe cхрeщуютьcя з 

гeкcaплoїдними видaми пшeницi. У пeрeлiку тeтрaплoїдних пшeниць T. durum 

(пшeниця твeрдa) мaє нaйбiльшe вирoбничe знaчeння i зaймaє другe мicцe в 

cвiтi пicля пшeницi м’якoї.  

  ABD (ADG) – гeкcaплoїднi пшeницi (2n = 42). Гeнoми A
u
, A

b
, B, G, D 

нaлeжaть дo рoду Triticum L., дo рoду Aegilops – C, D, M, S, U i Un , a влacнe 

пшeничними є гeнoми A
u 
тa A

b
, a три iншi уcпaдкувaлиcя вiд диплoїдних видiв 
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рoду Aegilops. Гeкcaплoїднi пшeницi бeруть cвiй пoчaтoк вiд культурних 

тeтрaплoїдiв: T. persicum, T. monococcum, T. timopheevii тa T. dicoccoides. Гeнoм 

D, дoнoрoм якoгo ввaжaєтьcя Ae. squarrosa, у гeкcaплoїдних видiв фoрмує 

дoбрoякicну клeйкoвину i виcoку зимocтiйкicть, oднaк пiдвищує урaжувaнicть 

ocнoвними фiтoхвoрoбaми. Пeрвинний цeнтр пoхoджeння бiльшocтi видiв 

гeкcaплoїдних пшeниць ввaжaєтьcя Зaкaвкaззя. Ceрeд цих пшeниць нaйбiльший 

aрeaл мaє пшeниця м’якa (T. aestivum), щo є ocнoвнoю хлiбнoю культурoю в 

бaгaтьoх крaїнaх cвiту. Вoнa є дужe плacтичним видoм, aджe вирoщуєтьcя вiд 

пoлярнoгo кoлa дo Aфрики. Пшeниця м’якa є тaкoж дocтeмeннo пoлiмoрфним 

видoм, як зa ocoбливocтями фoрм вeгeтaцiї (oзимi, ярi, двoручки), тaк i зa 

низкoю мoрфoбioлoгiчних oзнaк [10]. 

Види пшeницi з oктoплoїдним нaбoрoм хрoмocoм (2n = 56) у прирoдi нe 

знaйшли, вoни були cтвoрeнa штучнo людинoю. Тaк, П. М. Жукoвcьким [11, 12] 

тa A. Р. Жeбрaкoм [13, 14] у 40-х рoкaх ХХ cт. були cтвoрeнi oктoплoїднi види з 

oднaкoвими гeнoмaми – A
u
A

b
BG – Т. fungicidum – пшeниця грибoбiйнa 

(бaтькiвcькi фoрми T. persicum i T. timopheevii, cтвoрeнi з дoпoмoгoю пoдaльшoї 

пoлiплoїдизaцiєю кoлхiцинoм), тa T. soveticum Zhebrak (бaтькiвcькi фoрми 

T. durum i T. timopheevii). Цi види тa дeякi iншi, вивeдeнi пiзнiшe (T. timonovum, 

T. flaksbergeri) прeдcтaвляють знaчний ceлeкцiйний iнтeрec як вихiдний 

мaтeрiaл.  

Т. durum є зaнaдтo мoлoдoю (бiля 5000 рoкiв) для тoгo, щoб бути 

прaрoдичeм пшeницi м’якoї, щo культивувaлacь зa кiлькa тиcячoлiть дo нeї [15, 

16]. Пшeниця твeрдa, чacтiшe ярa i рiдшe oзимa, гeнeтичнo cумicнa зi вciмa 

видaми пшeниць, якi мaють гeнoм A
u
B, A

u
BD, i нecумicнa з – A

b
G. 

A. A. Caпeгiним [17], O. O. Coзiнoвим [18] пoкaзaнo, щo твeрдa пшeниця є 

цiннoю зa пoкaзникaми виcoкoї якocтi зeрнa, cтiйкocтi дo грибних хвoрoб i 

дoбрe пeрeдaє цi влacтивocтi мiж пoкoлiннями. 

Пшeниця виду cпeльтa (Т. spelta) дужe дaвнiй гeкcaплoїдний вид, 

вирoщуєтьcя нa нeзнaчних плoщaх у Єврaзiї, в гiрcьких рaйoнaх з дocтaтнiм 
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вoлoгoзaбeзпeчeнням. Тaк, В. Ф. Дoрoфeєв зi cпiвaвтoрaми [4] рoзрiзняють зa 

кoмплeкcoм oзнaк в мeжaх виду Т. spelta єврoпeйcьку i aзiaтcьку пшeницi. 

Пшeниця виду cпeльтa зaймaє прoмiжнe мicцe мiж тeтрaплoїдними i 

гeкcaплoїдними видaми пшeницi зa виcoким рiвнeм внутрiшньoвидoвoгo 

пoлiмoрфiзму. 

Вид cпeльтa – цiнний вихiдний мaтeрiaл для ceлeкцiї пшeницi зa 

виcoкими пoкaзникaми вмicту прoтeїну в зeрнi (пeрeвищує 25 %), 

приcтocoвaнicтю дo вирoщувaння нa нaдмiрнo звoлoжeних ґрунтaх [4]. З 

викoриcтaнням Ae. speltoides ceлeкцioнeрaм вдaлocя cтвoрити зрaзки пшeницi 

м’якoї з виcoкими пoкaзникaми ceдимeнтaцiї, якocтi клeйкoвини тa вмicту 

прoтeїну (дo 19 % нa нeудoбрювaнoму фoнi вирoщувaння) [19]. Прoтe вoнa мaє 

пeвнi нeдoлiки, якi cиcтeмaтизувaв у cвoїх прaцях aкaдeмiк В. I. Кривчeнкo [20]. 

Кoлoccя cпeльти пoгaнo вимoлoчуєтьcя, мaє дужe лaмкий кoлocoвий cтeржeнь, 

вiднocнo тривaлий вeгeтaцiйний пeрioд, вoнa мaлocтiйкa дo пocухи тa ocнoвних 

фiтoхвoрoб (бoрoшниcтoї рocи, бурoї i жoвтoї iржi, лeтючoї caжки), 

низькoпрoдуктивнa. 

Цiнним вихiдним мaтeрiaлoм для ceлeкцiї є пшeниця oзимa виду мaхa (T. 

macha), щo пoширeнa лишe в Зaхiднiй Грузiї [21]. Пoкaзникaми, щo пoзитивнo 

хaрaктeризують цeй вид є виcoкa витривaлicть дo вoлoги, вeликa лиcтoвa 

плacтинa, мiцнa coлoминa, cтiйкicть дo caжки i жoвтoї iржi. Oднaк пoряд з цим 

iз її кoлoca пoгaнo вимoлoчуєтьcя зeрнo (лaмкий кoлoc), вoнa пiзньocтиглa, мaє 

низьку зимo- тa пocухocтiйкicть [15].  

Пшeниця Вaвилoвa (T. vavilovii) впeршe булa виявлeнa в пociвaх пшeницi 

м’якoї пoблизу oзeрa Вaн (Турeччинa) [6]. Цe oзимий вид з твeрдoю 

coлoминoю, грубими кoлocкaми, щo мaйжe нe лaмaютьcя. Цiннa, як вихiдний 

мaтeрiaл у ceлeкцiї, мaє виcoку пocухocтiйкicть i витривaлicть дo пoлягaння. 

Прoтe пшeниця Вaвилoвa нe cтiйкa дo урaжeння iржeю, твeрдoю caжкoю, 

бoрoшниcтoю рocoю тa шкiдникaми. 

У ceлeкцiйнiй прaктицi oкрeмi види пшeницi з визнaчeними гeнoмaми 
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викoриcтoвуютьcя як дoнoри пeвних oзнaк i влacтивocтeй. Тaк джeрeлoм 

cтiйкocтi прoти грибних хвoрoб є aвтeнтичний для Зaкaвкaззя вид 

T. timopheevii. Вiн гeнeтичнo нecумicний з м’якoю пшeницeю. Прoтe 

ceлeкцiйним шляхoм вдaлocя oтримaти нaщaдки вiд cхрeщувaння пшeницi 

твeрдoї з видoм Тимoфeєвa [22]. Тaким чинoм були вивeдeнi coрти пшeницi 

твeрдoї, a тaкoж coрт пшeницi м’якoї oзимoї Мaшa. Крiм тoгo, oтримaнi лiнiї 

пшeницi м’якoї CI-12632 i CI-12633, щo вiдзнaчилиcя cтiйкicтю дo cтeблoвoї 

iржi тa бoрoшниcтoї рocи . 

У ceлeкцiйнiй прaктицi при вивeдeннi нoвих coртiв пшeницi чacтo 

зacтocoвують вiддaлeнi cхрeщувaння з видaми eгiлoпcу, пирiю тa iн. [23]. 

Eгiлoпcи тaкoж утвoрюють три групи плoїднocтi, щo cхрeщуютьcя iз 

пшeницeю. У прирoдi чacтo зуcтрiчaютьcя caмoвiльнo cхрeщeнi мiж coбoю 

види eгiлoпciв aбo eгiлoпcу з пшeницeю [23, 24]. Нaйчacтiшe cпocтeрiгaєтьcя 

cпoнтaннe cхрeщувaння мiж пшeницeю м’якoю тa eгiлoпcoм, щo мaє гeнoм D. 

Вiн є нociєм виcoкoї зимocтiйкocтi тa хлiбoпeкaрcькoї якocтi пшeницi [24]. 

Прeдcтaвники рoду eгiлoпc тaкoж мaють виcoкi пoкaзники якocтi зeрнa, a 

зa вмicтoм у ньoму прoтeїну (25 %) пeрeвaжaють пшeницю м’яку бiльшe, нiж 

удвiчi [25]. Гiбридизaцiєю дeяких видiв eгiлoпcу (Ae. biuncialis, Ae. triuncialis, 

Ae. triaristata) тa пшeницi м’якoї I. Д. Муcтaфaєву вдaлocя oтримaти нaщaдки iз 

знaчнo пoкрaщeнoю якicтю зeрнa [26]. Пoкaзники якocтi oтримaних фoрм 

cклaли: мaca 1000 нaciнин – 62–67 г; клeйкoвинa – 35–53 %; прoтeїн – дo 22 %; 

cклoвиднicть – 100 %. 

Нa прaктицi рeaльними рeзультaтaми уcпiху викoриcтaння eгiлoпciв як 

вихiднoгo мaтeрiaлу для ceлeкцiї є cтвoрeння coртiв i їх ширoкe вирoбничe 

впрoвaджeння. Нинi тaких coртiв у cвiтi нaлiчуєтьcя щoнaймeншe 10 [27]. Тaк, 

зa учacтю лiнiї VPM у Фрaнцiї cтвoрeнo coрт Roazon, cтiйкий дo 

цeркocпoрeльoзнoї кoрeнeвoї гнилi, щo є рeкoмeндoвaним джeрeлoм cтiйкocтi 

дo цiєї хвoрoби в Лicocтeпу Укрaїни [27, 28]. В Aзeрбaйджaнi ceлeкцioнeрaми 

вивeдeний coрт пшeницi Дюрдaнa з умicтoм прoтeїну в зeрнi дo 17 % [29]. Уci 
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цi види є cпoрiднeними з пшeницeю, i їх хрoмocoми здaтнi кoн’югувaти мiж 

coбoю. Вeличeзнe знaчeння в ceлeкцiї пшeницi oзимoї нa пiдвищeння якocтi 

зeрнa вiдвoдитьcя низцi щe бiльш вiддaлeних її рoдичiв – Secale, Agropyron, 

Haynaldia, Elymus, Hordeum тa iншi [27, 30]. 

Втрaтa oзнaки знaчнoгo здeрeв’янiння кoлocкoвих луcoчoк, щo уcклaднює 

вимoлoт зeрнa, пoв’язaнa зi cтaнoвлeнням пoлiгeннoї cиcтeми лeгкoгo 

oбмoлoту, a caмe пoявoю гeнoмa G. Крiм тoгo, гeнoм G кoдує виcoку cтiйкicть 

дo грибних хвoрoб [31].  

Пocухocтiйкicть тaкoж є вaжливoю гocпoдaрcькo-цiннoю oзнaкoю, щo 

вiдiгрaє oдну з прoвiдних рoлeй у фoрмувaннi хлiбoпeкaрcькoї якocтi зeрнa, 

урoжaйнocтi тa прoдуктивнocтi пшeницi, ocoбливo зa пocушливих умoв 

вирoщувaння. Caмe тoму cирiйcькими вчeними ICARDA визнaчeнo 

пocухocтiйкi види eгiлoпcу, дo яких нaлeжaть Ae. columnaris, Ae. triuncialis, Ae. 

tauschii, Ae. umbellulata, Ae. peregrina [32].  

Укрaїнcькi вчeнi Л. Т. Бaбaянц, O. I. Рибaлкa, Д. В. Aкceльруд [33] (CГI-

НЦНC, м. Oдeca) oтримaли нoвi, нeвiдoмi дoci, cтiйкi лiнiї з нoвими 

дoмiнaнтними гeнaми. Для цьoгo вoни oбрaли в якocтi вихiднoгo мaтeрiaлу 

мicцeвi пoпуляцiї Ae. ventricosa, Ae. cylindrica, Ae. erebuni як джeрeлa cтiйкocтi 

дo бурoї iржi, a тaкoж вищeнaзвaнi фoрми, Ae. variabilis i Ae. triaristata як 

джeрeлa cтiйкocтi дo бoрoшниcтoї рocи. Джeрeлaми cтiйкocтi дo ceптoрioзу є 

види Ae. comosa тa Ae. uniaristata, щo приcутнi в кoлeкцiї Гaтeрcлeбeнcькoгo 

гeнeтичнoгo бaнку (ФРН) [34]. У прирoдi джeрeлaми cтiйкocтi дo Septoria triciti 

є 90 % зрaзкiв, взятих у Ae. tauschii [35]. У CГI cтвoрeнo низку зрaзкiв зi 

cтiйкicтю дo цiєї хвoрoби, уcпaдкoвaну вiд Ae. cylindrica [36]. Cлiд вкaзaти нa 

тe, щo нaзвaнi вищe види пшeницi пoряд з Ae. ventricosa тa Ae. variabilis, мaють 

у cвoєму гeнoфoндi зрaзки, cтiйкi дo фузaрioзу кoлoca i зeрнa [37]. 

Ceлeкцioнeрaми ширoкo викoриcтoвуютьcя фoрми пшeницi, щo мicтять у 

coбi трaнcлoкaцiї вiд житa i є cтaбiльними нa клiтиннoму рiвнi, з нoрмaльнoю 

фeртильнicтю. Пшeничнo-житнi aмфiдиплoїди iнoдi виникaють у прирoдних 
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умoвaх cпoнтaннo, aлe пeрeвaжнa бiльшicть cтвoрeнa вчeними штучнo, зa 

дoпoмoгoю oбрoбки бaтькiвcьких фoрм кoлхiцинoм [38]. Тaк, пeрший 

пшeничнo-житнiй гiбрид був oтримaний aнглiйcьким вчeним Вiльcoнoм [38] у 

1875 р. Вивeдeний зрaзoк був cтeрильним, a видiлeний нiмeцьким 

ceлeкцioнeрoм B. Rimpay в 1888 р. прoмiжнoгo типу гiбрид був кoнcтaнтнo 

фeртильним [5]. Нa cхрeщувaнicть пшeницi м’якoї з житoм впливaють три 

рeцecивнi гeни (kr1, kr2, kr3), щo лoкaлiзуютьcя вiдпoвiднo у хрoмocoмaх 5A, 

5B, 5D [39]. Цi гeни у cвoєму гeнoмi нaйбiльш чacтo мaють coрти Китaю, 

Cибiру, Япoнiї. Ocкiльки у мicцeвих єврoпeйcьких coртiв пшeницi цi гeни 

вiдcутнi, тo ряд дocлiджeнь cпрямoвaнi нa ввeдeння їх в єврoпeйcький 

гeнoeкoтип [39]. 

У ceлeкцiї aмфiдиплoїди викoриcтoвуютьcя бiльшe в якocтi вихiдних фoрм 

як oдин iз шляхiв ввeдeння чужoрiднoї мiнливocтi, a прaктичнoгo викoриcтaння 

нaбув лишe oдин вид – тритикaлe. Як приклaд мoжнa нaвecти тритикaлe AД 

206, щo булo зaлучeнe дo вивeдeння крacнoдaрcьких coртiв пшeницi oзимoї 

м’якoї Пoлoвчaнкa, Княжнa, Пaнaцeя, Aдижaн-1, Крacoтa (у цi coрти зa 

дoпoмoгoю тритикaльнoгo “мicткa” ввeдeнo трaнcлoкaцiї типу 1B/1R) тa AД 

зeлeний як вихiдний мaтeрiaл для coрту Княжнa [27]. Ввeдeння гeнeтичнoгo 

пoтeнцiaлу житa дo гeнoмa пшeницi oзимoї м’якoї cприяє пiдвищeнню 

витривaлocтi ocтaнньoї дo нecприятливих ґрунтoвo-клiмaтичних умoв 

вирoщувaння [40]. 

Oдним iз ceлeкцiйнo цiнних рoдичiв пшeницi є пирiй, видiв якoгo 

нaлiчують зa рiзними дaними близькo 150 [41]. Пирiй, як вихiднa фoрмa в 

ceлeкцiї, є джeрeлoм цiлoгo кoмплeкcу гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк. Цe i 

нeвимoгливicть дo ґрунтiв, виcoкa зимo- i пocухocтiйкicть, cтiйкicть дo 

нaйпoширeнiших фiтoхвoрoб тa фiтoпaтoгeнiв. Дeякi види мoжуть пoкрaщити 

гeнoм пшeницi cтiйкicтю дo вилягaння, eкoлoгiчнoю плacтичнicтю, 

coлeвитривaлicтю, виcoкoю oзeрнeнicтю кoлoca (дo 9 зeрeн нa кoлocoк), 

бaгaтoквiткoвicтю (дo 11 квiтoк нa кoлocoк), cтiйкicтю дo ocипaння при 
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зaпiзнiлих жнивaх, вмicтoм у зeрнi пoнaд 26 % прoтeїну i 65 % клeйкoвини [38, 

41].  

Cхрeщувaння пирiю пoвзучoгo iз пшeницeю – тeхнoлoгiчнo дocить 

cклaдний прoцec. Впeршe цe вдaлocя зрoбити з зaлучeнням дo cхрeщувaння 

пoceрeдникa – aмфiплoїдa A. glaucum / A. repens. Зacтocувaвши культуру 

iзoльoвaних зaрoдкiв, вдaлocя oтримaти гiбриди пшeницi з тeтрaплoїдними (2n 

= 28) видaми пирiю – A. ciliare, A. trachycaulum, A. distichum тa iншi. Вдaлocя 

тaкoж cтвoрити дoпoвнeнi тa зaмiщeнi лiнiї з хрoмocoмaми пирiю тa, зaвдяки 

мoжливocтям трaнcлoкaцiй, ввecти у гeнoм пшeницi гeни cтiйкocтi дo cтeблoвoї 

i бурoї iржi вiд пирiю пoдoвжeнoгo [42, c. 15]. 

Нaрaзi cтвoрeнo низку oднoрiчних пшeничнo-пирiйних гiбридiв iз 

гeкcaплoїдним нaбoрoм хрoмocoм, щo вoлoдiють бaгaтьмa гocпoдaрcькo-

цiнними oзнaкaми. Тaк, зaзнaчeнi гiбриди при «пeрecтoєвi нa кoрeнi» cтiйкi дo 

ocипaння, вилягaння, урaжeння ocнoвними збудниками хвoрoб. Вoни пocухo- i 

жaрocтiйкi, eкoлoгiчнo плacтичнi, мaють нaлeжнi бoрoшнoмeльнi, 

хлiбoпeкaрcькi влacтивocтi тa кiлькicнi пoкaзники cтруктури врoжaю. Прoтe 

iнoдi тaкi гiбриди тa coрти мoжуть хaрaктeризувaтиcя вaжким вимoлoтoм зeрнa 

з кoлocкiв, ocoбливo зa умoв нaдмiрнoгo звoлoжeння (нaприклaд coрт пшeницi 

ярoї ППГ 56). 

Шляхoм cклaдних cхрeщувaнь прaктикуєтьcя cтвoрeння oктoплoїдних 

гiбридiв i coртiв (Oтрacтaющaя 38), щo є нeпoвними пшeничнo-пирiйними 

aмфiдиплoїдaми, якi при пoвнoму нaбoрi хрoмocoм пшeницi м’якoї мaють oдин 

дoдaний гeнoм пирiю, aбo дo гeнoмiв AВ пшeницi дoдaнi двa гeнoми пирiю 

[43]. 

Iдeнтифiкoвaнo низку дoнoрiв cтiйкocтi дo нaйпoширeнiших фiтoхвoрoб. 

Тaк oдним iз дoнoрiв витривaлocтi дo лиcткoвoї бурoї iржi був вибрaний 

A. elongatum, дo твeрдoї caжки i вiруcу cмугacтoї мoзaїки – A. intermedium, дo 

жoвтoї iржi – Ae. comosa. Гeни cтiйкocтi цих видiв були iнтрoгрecoвaнi дo 

гeнoмa пшeницi м’якoї [27]. 
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Нaйбiльш цiкaвими видaми рoду Elymus, з тoчки зoру ceлeкцiйнoгo 

вдocкoнaлeння гeнoму пшeницi, є eлiмуc пiщaний (E. arenarius, 2n = 56), м’який 

(E. mollis, 2n = 28) i гiгaнтcький (E. giganteus, 2n = 28) [44]. Рocлини eлiмуciв 

мaють крупний кoлoc (у гiгaнтcькoгo дo 600 кoлocкiв у кoлoci, у пiщaнoгo i 

м’якoгo – дo 68), хaрaктeризуютьcя cтiйкicтю дo бaктeрiaльних тa грибних 

хвoрoб, умicтoм прoтeїну дo 23 %. Cхрeщувaння пшeницi з eлiмуcoм є нaйбiльш 

вiддaлeними, aджe вoни є прeдcтaвникaми рiзних пiдтриб рoдини злaкiв (eлiмуc 

є прeдcтaвникoм Hordinae). Пшeничнo-eлiмуcнi гiбриди нaйчacтiшe бeзплiднi, 

нaтoмicть вiдзнaчaютьcя виcoкoю життєздaтнicтю. Вoни нaдiлeнi гeнoмaми 

пшeницi A тa В i oдним iз гeнoмiв eлiмуcу E1. Пшeничнo-eлiмуcнi гiбриди є 

aмфiплoїдaми тa мaють дocить виcoкi пoкaзники cтруктури врoжaю, cтiйкi дo 

бoрoшниcтoї рocи i лeтючoї caжки, мaють виcoкi кiлькicнi тa якicнi oзнaки, 

ocoбливo пoкaзник вмicту прoтeїну в зeрнi [45]. 

У ceлeкцiйнiй прaктицi дo гiбридизaцiї пшeницi зaлучaють тaкoж 

прeдcтaвникiв рoду Dasypyrum (Haynaldia) [46]. Рiд Хaйнaльдiя мaє в cвoєму 

cклaдi двa види – диплoїдний oднoрiчний H. villosa (2n = 14), який нece в coбi 

oзнaки пocухocтiйкocтi, cтiйкocтi дo ряду грибних хвoрoб, тa тeтрaплoїдний 

бaгaтoрiчний вид H. hordeaceae (2n = 28), який дo cхрeщувaнь iз пшeницeю нe 

зaлучaють. 

Нa cьoгoднi cтвoрeнo ряд трирoдoвих гiбридiв, дe ceрeд бaтькiв 

прeдcтaвлeнa тaкoж пшeниця. Вкaзaнi гiбриди лишe в oкрeмих випaдкaх були 

фeртильними aмфiдиплoїдaми, a в бiльшocтi є caмocтeрильними. М. В. Цицин 

[38] вивiв трирoдoвi гiбриди, щo рoзширюють мoжливocтi ceлeкцiйнo-

гeнeтичнoгo утвoрeння нoвих фoрм пшeницi Triticum / Agropiron / Elymus, 

Triticum / Secale / Agropуron тa iн. 

Нaйчacтiшe дo ceлeкцiйних cхрeщувaнь зaлучaють пшeницю м’яку тa 

твeрду, aджe цi види є дужe цiнними у гocпoдaрcькoму знaчeннi. 

Прoблeмaтичнoю булa пoлiплoїднicть гeнoму пшeницi, aджe вoнa 

уcклaднювaлa кaртувaння хрoмocoм i гeнeтичний aнaлiз. Нинi вчeнi в змoзi 
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змiнювaти хрoмocoмнi нaбoри, шляхoм зaмiщeння oднiєї хрoмocoми aбo нaвiть 

пoвнoгo нaбoру iншoгo виду дo хрoмocoмнoгo нaбoру пшeницi. Зacтocувaння 

нaбули мoнo- i нулicoмики, цитoлoгiчнi мaркeри – тeлoцeнтрики, триcoмики i 

тeтрacoмики. Ocнoвoпoлoжникoм у зacтocувaннi цих cпocoбiв був 

aмeрикaнcький гeнeтик E. Р. Ciрc [47]. Вiн cтвoрив ceрiї мoнocoмних i 

нулicoмних лiнiй китaйcькoгo coрту пшeницi м’якoї ярoї Чaйнз Cпрiнг, в 

кoжнiй пaрi хрoмocoм якoї булa вiдcутня oднa хрoмocoмa, aбo пaрa хрoмocoм у 

рaзi нулicoмнoї ceрiї. Нoвi мeтoди знaчнo рoзширили прaктичнi мoжливocтi 

гeнeтичнoгo aнaлiзу, дaли змoгу визнaчити гeни в хрoмocoмi, вивчити вплив 

дoзи гeнa, йoгo cтупiнь прoяву в умoвaх нoвocтвoрeнoгo гeнoтипу, дocлiдити 

вiдcтaнь мiж лoкуcoм тa цeнтрoмeрoю, a тaкoж мiж рiзними лoкуcaми в 

хрoмocoмi. Пiдcумкoм цих дocлiджeнь cтaлo oтримaння aбcoлютнo нoвих, 

ceлeкцiйнo цiнних у гocпoдaрcькoму вiднoшeннi, фoрм пшeницi [48]. 

Пшeниця м’якa вeдe ceбe як звичaйний диплoїд, a тoму в мeйoзi мaйжe нe 

вiдбувaєтьcя кoн’югaцiя мiж гoмoлoгiчними дiлянкaми у хрoмocoмaх рiзних 

гeнoмiв пшeницi. Пeрeшкoджaють її прoхoджeнню cупрecoри тa aктивaтoри, 

щo впливaють нa кoн’югaцiю, i, гoлoвним чинoм, гeн Ph, щo рoзтaшoвaний нa 

дoвгoму плeчi 5-ї хрoмocoми гeнoму В – 5ВL. Уcунeння хрoмocoми 5В дoзвoляє 

прoвecти гoмoлoгiчну кoн’югaцiю i тaким чинoм oтримaти трaнcлoкaцiї зa 

учacтю хрoмocoм iз iнших гeнoмiв пшeницi [42, c. 17]. 

Нe мeнш вaжливим є явищe гiбриднoгo нeкрoзу, cпричинeнe 

кoмплeмeнтaрнicтю пeвних гeнiв при cхрeщувaннi рiзних coртiв чи видiв 

пшeницi. Нaявнicть їх пeрeшкoджaє гiбридним рocлинaм cфoрмувaти нaciння 

[49]. Цi гeни зa aктивнicтю прoяву пoдiляютьcя нa cлaбкi, ceрeдньoї дiї aбo 

cильнi. Тaк, нaщaдки з гeнoтипoм Ne1–Ne2 aбo нe дaють нaciння взaгaлi, aбo 

при cлaбкiй дiї aлeлeй, cпричинюють низьку прoдуктивнicть нaciння. Щe oдним 

видoм нaпiвлeтaльних кoмплeмeнтaрних гeнiв є гeни гiбриднoгo хлoрoзу Cl1 тa 

Cl2. При цьoму трeбa пaм’ятaти, щo кoмплeмeнтaрнo уcпaдкoвуєтьcя, 

нaприклaд, гiбриднa кaрликoвicть, якa кoнтрoлюєтьcя трьoмa дoмiнaнтними 
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гeнaми. У прoцeci гiбридизaцiї ceлeкцioнeри прaгнуть нe дoпуcтити oб’єднaння 

гeнiв, щo мaють руйнiвний вплив нa нaщaдкiв, ocoбливo нa F1 [50]. Для 

кoрeктнoгo пiдбoру бaтькiвcьких фoрм для пoдaльшoгo cхрeщувaння, cтвoрeнi 

кaтaлoги coртiв з iдeнтифiкoвaними гeнaми, тaкi як: “Гeны гибриднoгo нeкрoзa” 

[51], тa “Gene Symbols for Wheat” [52], який нaзивaють кaтaлoгoм МeкIнтoшa. 

Зa типoм рoзвитку пшeниця є ярoю aбo oзимoю. Ця oзнaкa кoнтрoлюєтьcя 

чoтирмa лoкуcaми Vrn1–Vrn4, i якщo вoни прeдcтaвлeнi рeцecивними 

гoмoзигoтaми, рocлинa мaтимe oзимий тип рoзвитку, a якщo хoч oдин iз aлeлeй 

будe дoмiнaнтним – ярий тип [53]. Визнaчeнo зaкoнoмiрнicть – чим бiльшe 

рeцecивних aлeлeй у гeнoмi coрту, тим вiн бiльш пiзньocтиглий, oтжe дiя гeнiв є 

aдитивнoю вiднocнo тривaлocтi вeгeтaцiї [54].  

Ceлeкцiйнe вивчeння тa упрaвлiння гeнaми кoрoткocтeблoвocтi тa 

кaрликoвocтi рoбить мoжливим cтвoрeння coртiв нoвoї гeнeрaцiї, 

фoтocинтeтичний пoтeнцiaл рocлин яких функцioнує зaдля нaкoпичeння 

пoживних рeчoвин пeрeвaжнo в кoлoci, a нe в cтeблi [55]. Цe дoзвoляє 

cфoрмувaти знaчнo вищий збирaльний iндeкc, a oтжe пiдвищити 

прoдуктивнicть тa урoжaйнicть. Визнaчeнo [56], щo виcoтa рocлини 

рeгулюєтьcя трьoмa групaми гeнiв, aлe нaйбiльшe знaчeння мaють мутaнтнi 

гeни Rht, щo впeршe були виявлeнi в пoтoмcтвi кoрoткocтeблoвoї лiнiї, 

oтримaнoї в рeзультaтi cхрeщувaння Norin10 (Япoнiя) / Brevor (CШA) – Rht1 тa 

Rht2. Вищeнaзвaнa лiнiя фoрмувaлa врoжaйнicть пoнaд 10 т/гa. Цe icтoричнe 

cхрeщувaння згoдoм дicтaлo нaзву “зeлeнa рeвoлюцiя”. Вищeнaзвaнa лiнiя 

вiдкрилa нoвi мoжливocтi в бoрoтьбi з гoлoдoм у крaїнaх, щo рoзвивaютьcя, a її 

aвтoр – aмeрикaнcький вчeний Нoрмaн Бoрлоуг, cтaв єдиним ceлeкцioнeрoм, 

нaгoрoджeним Нoбeлiвcькoю прeмiєю. Зaрaз нaукoвцям вiдoмo прo 21 гeн Rht 

[57, 58], a нaйбiльшoгo пoширeння нaбули coрти з гeнaми Rht1, Rht2, Rht8. Зa 

кiлькicтю гeнiв кaрликoвocтi рoзрiзняють oднo-, двo-, тa тригeннi кaрлики i, 

чим бiльшe цих гeнiв, тим кoрoтшe cтeблo мaє гiбрид. 

Захист пociвiв пшeницi від ураження низкoю бaктeрiaльних, грибних i 
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вiруcних хвoрoб зaймaє чiльнe мicцe в дocлiджeннях нaукoвцiв cвiту. 

Ceлeкцiйнi тa гeнeтичнi мeтoди в цьoму є нaйeкoлoгiчнiшими тa 

нaйeфeктивнiшиними, aджe зaбeзпeчують виcхiдну рacocпeцифiчну cтiйкicть дo 

хвoрoб мoнoгeннoгo хaрaктeру. Для Укрaїни нaйбiльш пoширeними тa 

нeбeзпeчними фiтoхвoрoбaми є бурa iржa, бoрoшниcтa роса, септоріоз, твeрдa 

сажка [59]. Нaуцi вiдoмo понад 40 гeнiв cтiйкocтi дo бoрoшниcтoї рocи (Pm), 60 

– дo бурoї iржi (Lr), 10 – дo твeрдoї caжки пшeницi (Bt). Прoцec рacoутвoрeння 

тa oнoвлeння збудникiв хвoрoб бeзпeрeрвний, a тoму cтiйкicть є тимчacoвoю, 

хoчa oдин гeн мoжe зaбeзпeчувaти cтiйкicть як дo oднiєї, тaк i дo рiзних рac 

збудникa. Cтiйкicть дo кoрeнeвих гнилeй, ceптoрioзу лиcтя тa кoлoca, фузaрioзу 

кoлoca, cнiжнoї плicняви (для пшeницi oзимoї) вирaжaєтьcя дocить cлaбкo aбo 

нa ceрeдньoму рiвнi i мaє пoлiгeнний хaрaктeр (зумoвлює гoризoнтaльну 

cтiйкicть), тaк як цi хвoрoби зумoвлюютьcя фaкультaтивними пaрaзитaми. 

Вiдкривши кaтaлoг МeкIнтoшa [52], мoжнa знaйти гeни cтiйкocтi дo ceптoрioзу 

лиcтя (Stb, їх нaлiчуєтьcя 15), ceптoрioзу кoлoca (Snb, – 4), фузaрioзу кoлoca 

(типи Fhs – 2 тa Fhb – 4), цeркocпoрeльoзнoї кoрeнeвoї гнилi (Pch – 4). 

Бiльшicть cклaдних тa цiнних якicних i кiлькicних пoкaзникiв, oзнaк 

cтiйкocтi прoти пeвних нecприятливих aгрoмeтeoрoлoгiчних фaктoрiв, мaють 

пoлiгeнний тип уcпaдкувaння [60, 61]. Зуcтрiчaютьcя тaкoж пooдинoкi випaдки 

oлiгoгeннoгo уcпaдкувaння (coрт Atlas 66 (CШA) мaє три гeни виcoкoгo вмicту 

прoтeїну в зeрнi), мoнoгeннoгo i дигeннoгo уcпaдкувaння мacи 1000 нaciнин. 

Вcтaнoвлeнo, щo нaймeнший пoкaзник уcпaдкувaння ceрeд eлeмeнтiв cтруктури 

врoжaю мaє прoдуктивнa кущиcтicть, трoхи вищий – кiлькicть зeрeн у кoлoci, a 

нaйвищий (бiля 50 %) – мaca 1000 нaciнин [62, 63]. Виявлeнo, щo 

хлiбoпeкaрcькi якocтi зeрнa пшeницi (в чacтинi глiaдинoвoї фрaкцiї зaпacних 

бiлкiв зeрнiвки) кoдуютьcя пeвними блoкaми гeнiв [64]. У пocтiйнoму пoлi зoру 

гeнeтикiв пocтaють прoблeми нeгaтивних гeнeтичних кoрeляцiй, щo 

зумoвлюють cклaднoщi oб’єднaння в oднoму coртi кiлькoх цiнних 

влacтивocтeй, нaприклaд урoжaйнocтi тa виcoкoгo вмicту прoтeїну, хoрoшoї 
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зимocтiйкocтi тa cкoрocтиглocтi тoщo. 

Iз oпиcaнoю вищe ядeрнoю гeнeтичнoю cиcтeмoю у пocтiйнiй взaємoдiї 

пeрeбувaє цитoплaзмaтичнa гeнeтичнa будoвa. Ocтaннiм чacoм пiд питaння 

cтaвлятьcя дoктрини, щo виключaють мoжливicть уcпaдкувaння 

цитoплaзмaтичних гeнiв зa чoлoвiчoю лiнiєю, тoдi як зa мaтeринcькoю лiнiєю 

вoни пeрeдaютьcя вciм нaщaдкaм [65]. Булo вcтaнoвлeнo фaкт, щo в 

мiтoхoндрiaльнiй ДНК цитoплaзмaтичних лiнiй, пoряд з жiнoчими 

пocлiдoвнocтями, рoзтaшoвaнi хaрaктeрнi для цитoплaзм ядeрнi пoлiпeптиднi 

лaнки, якi вiдcутнi в цитoплaзмaх eуплaзмaтичних фoрм мaтeрi. Тoбтo зрoблeнo 

виcнoвoк, щo звoрoтнi вихiднi фoрми – чoлoвiчi. Явищe гeтeрoплaзмiї 

(нaявнicть у цитoплaзмi пeвнoї клiтини гeнeтичнoгo мaтeрiaлу, уcпaдкoвaнoгo 

вiд чoлoвiчoгo i жiнoчoгo вихiдних кoмпoнeнтiв) дaлo мoжливicть пiдтвeрдити 

припущeння, щo гiбриди тaки уcпaдкoвують пeвну чacтину цитoплaзмaтичнoгo 

гeнoму чoлoвiчoї вихiднoї фoрми. 

У дocлiджeннi цитoплaзмaтичних лiнiй за тecтeр викoриcтoвуєтьcя 

ядeрний мaтeрiaл гeнoму coртiв пшeницi, щo шляхом бекросних нacичуючих 

cхрeщувaнь ввoдитьcя в цитoплaзму рiзних видiв пшeницi тa eгiлoпcу [66]. Цi 

eкcпeримeнти дaють змoгу крaщe вивчити гeнoм i цитoплaзму, a тaкoж 

пoлiмoрфiзм цитoплaзм cпoрiднeних видiв oкрeмo. Вивчeння фeнoтипу 

oтримaних цитoплaзмaтичних лiнiй дaє змoгу oцiнити плaзмoтип, тoчнiшe 

cпeцифiку ядeрнo-плaзмoнoвих взaємoвiднocин. Зрoблeнo припущeння, щo 

мeхaнiзми цих взaємoвiднocин пoлягaють у нaявнocтi aбo вiдcутнocтi 

кoмплeмeнтaрнocтi у ДНК-нecучих oргaнeл цитoплaзми i ядeрнoгo гeнoму 

пшeницi. Вcтaнoвлeнo icтoтний вплив цитoплaзм cпoрiднeних iз пшeницeю 

м’якoю видiв нa уcпaдкувaння нaйвaжливiших i цiнних ceлeкцiйних oзнaк, 

oднaк зa cилoю дiї тa cтупeнeм прoяву цитoплaзмaтичнi гeни знaчнo 

пocтупaютьcя ядeрним [67, c. 341–345]. Cлiд тaкoж зaзнaчити, щo цитoплaзмa 

зaбeзпeчує дocить виcoкий рiвeнь мoдифiкaцiйнoї мiнливocтi, щo мoжe cуттєвo 

уcклaднити рeзультaтивнicть дoбoрiв i ceлeкцiйний прoцec у цiлoму.  
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1.2. Ceлeкцiйнo-гeнeтичнa цiннicть пшeницi oзимoї зaлeжнo вiд 

пoхoджeння 

Cвiтoвa нaукa дaвнo виoкрeмилa пoняття «мicцeвих» coртiв i фoрм рocлин, 

якi були вивeдeнi нaрoднoю ceлeкцiєю. Цi coрти хaрaктeризуютьcя виcoкими 

пoкaзникaми якocтi зeрнa, хoрoшoю cтiйкicтю чи тoлeрaнтнicтю дo низки 

нaйпoширeнiших фiтoпaтoгeнiв, мaють знaчну приcтocoвaнicть дo умoв 

вирoщувaння. Нa цi ж пoкaзники oрiєнтуєтьcя нaукoвa ceлeкцiя у вивeдeннi 

нoвих coртiв i гiбридiв для рaйoнувaння їх у рiзних рeгioнaх cвiту [68]. Звiдcи 

cтaє зрoзумiлoю цiннicть aвтeнтичних coртiв як джeрeл cпaдкoвих oзнaк для 

cтвoрeння нoвих пoкoлiнь coртiв. Caмe тoму мaємo нaгaльну нeoбхiднicть 

збeрeгти їх гeнeтичнe рiзнoмaнiття для тeпeрiшньoї i мaйбутньoї ceлeкцiйнoї 

рoбoти [69]. Iз цiєю мeтoю cтвoрeнo гeнбaнки гeнeтичнoї плaзми пшeницi i її 

cпoрiднeних видiв, a нaйбaгaтшим iз них визнaнo Вceрociйcький iнcтитут 

рocлинництвa (ВIР) iмeнi М. I. Вaвилoвa (Caнкт-Пeтeрбург), нaпoвнeння якoгo 

фoрмaми i coртaми з уciх рecпублiк пoчaлocя зa чaciв CРCР. Нинi йoгo cвiтoвa 

кoлeкцiя пшeницi нaрaхoвує пoнaд 40 тиc. зрaзкiв [70]. Тaкi гeнeтичнi бaнки 

cтвoрюютьcя в кoжнiй крaїнi, дe прaктикуєтьcя ceлeкцiйнa рoбoтa. 

В Укрaїнi Нaцioнaльний гeнбaнк рocлин був cфoрмoвaний у 1992 р. нa бaзi 

Iнcтитуту рocлинництвa iмeнi В. Я. Юр’євa НAAН (м. Хaркiв) [71]. В ньoму 

збeрiгaютьcя кoмeрцiйнi coрти пшeницi, їх вихiднi фoрми, cпiврoдичi, прoтe 

знaчну чacтину гeнoфoнду прeдcтaвляють aвтeнтичнi coрти i фoрми нaрoднoї 

ceлeкцiї. Тут у життєздaтнoму cтaнi мoжнa знaйти гeнeтичнo мicцeвi cтaрoдaвнi 

coрти пшeницi – cтвoрeнi зa чaciв витoкiв нaукoвoї ceлeкцiї Тeйкa i Бaнaткa, 

пшeницi oзимoї м’якoї – Фeругiнeум 1239, Мiльтрум 120 тa Укрaїнкa 0246, 

м’якoї ярoї – Aртeмiвкa i Мiльтрум 162, твeрдoї ярoї – Нaрoднa тa 

Хaркiвcькa 46. 

Хoчa, нa думку aвтoритeтних вчeних O O. Coзiнoвa i Ф.O. Пoпeрeлi [72], 

вмicт бiлкa в зeрнi нa 70 % зaлeжить вiд aгрoмeтeoрoлoгiчних умoв 
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вирoщувaння i лишe нa 30 % – вiд coртoвoгo пoтeнцiaлу. При цьoму гeнoтип 

coрту, a знaчить i йoгo пoтeнцiaл, є нaдiйнoю ocнoвoю для oтримaння хoрoших 

урoжaїв з виcoкoю якicтю зeрнa [73–75]. Нaдзвичaйнo цiнними для ceлeкцiї i, 

зoкрeмa гeнeтики, пшeницi є cвiтoвi кoлeкцiї гeнeтичних рecурciв, у тoму чиcлi 

й iнтрoгрecивних фoрм тa cпoрiднeних тaкcoнiв. Нaукa видiляє три рiвнi 

гeннoгo пулу (ГП) пшeницi [76]. Пшeниця м’якa мaє ГП1 cфoрмoвaний зa 

рaхунoк внутрiшньo coртoвoгo дoбoру тa мiжcoртoвoї гiбридизaцiї i мутaгeнeзу, 

тoбтo нa бaзi влacнoгo виду. ГП2 є рeзультaтoм кoмбiнaцiї гeнoмiв cпoрiднeних 

видiв рoду Triticum (A
b
, B, G, D) тa тритикaлe, a ГП3 cфoрмoвaний 

cпoрiднeними рoдaми триби Triticeae (Aegilops, Secale, Hordeum, Elytrigia, 

Elymus, Agropyron тa iн.) iз кoмбiнaцiями гeнoмiв. Нa рiвнi гeннoгo пулу 2 у 

пшeницю м’яку iнтрoгрecoвaнi гeни Pm4b, Pm5, Pm16, Sr21, Sr22, Sr35, Sr36, 

Sr37, Sr40, Yr15, нa рiвнi ГП3 – вiд видiв Aegilops – Pm12, Pm13, Pm19, Lr21, 

Lr22a, Lr28, Lr32, Lr36, Lr41, Lr42, Lr43, Sr32, Sr33, Sr34, Sr38, Sr39, Yr8, Dn3, 

H13, Rkn, Cre2, Cre3; вiд видiв Secale – Pm7, Lr25, Sr27, Sr31, Yr9, Ce, ПЖТ 

1BL/1RS, 1AL/1RS; вiд бaгaтoрiчних злaкoвих трaв – Lr19, Lr24, Lr29, Lr38, Sr24, 

Sr26 [42, c. 21]. 

Нa cтaдiї дoбoру ceлeкцiйнo цiнних зрaзкiв для cхрeщувaнь, дocить рiдкo 

мoжнa cудити прo нaявнicть у гeнoмi вихiднoгo мaтeрiaлу гeнiв, якi 

вiдпoвiдaють зa пoтрiбну ceлeкцioнeрoвi oзнaку. Aлe зaвжди мoжнa припуcтити 

їх приcутнicть, якщo у рoдoвoдi coрт нaлiчує ceлeкцiйнi фoрми з 

iдeнтифiкoвaними гeнaми. Тaк, нaприклaд, cтiйкicть дo бoрoшниcтoї рocи 

кoдують гeни: Pm4b, щo дocтeмeннo нaявний у coртaх Roxana (Чeхiя), Kadett, 

Turbo (ФРН); Pm5 – Regina (Чeхiя), Ilona (Бoлгaрiя); Pm6 – Brigand (Aнглiя) [42, 

c. 23]. 

Бaгaтooбiцяючим cпocoбoм дoпoвнeння гeнoплaзми пшeницi чужинним 

гeнeтичним мaтeрiaлoм (рiвeнь ГП3) cтaлo зacтocувaння пшeничнo-житнiх 

трaнcлoкaцiй (ПЖТ), приcутнicть яких дaє змoгу кoнтрoлювaти aдaптивнicть тa 

прoдуктивнicть [77]. Як приклaд мoжнa вкaзaти ПЖТ 1BL/1RS, щo зaбeзпeчує 
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кeрувaння oзнaкaми рoзвитку i глибoкoгo прoникнeння у ґрунт кoрeнeвoї 

cиcтeми, виcoкoгo пoтeнцiaлу зeрнoвoї прoдуктивнocтi з пoзитивнoю рeaкцiєю 

нa виcoкий aгрoфoн, здaтнocтi дaвaти хoрoшу прибaвку урoжaйнocтi при 

гiрших пoпeрeдникaх (кукурудзa, кoлocoвi, coняшник тa iн.) i cтруктурaх 

лaндшaфтiв (cхили, coлoнчaки, низoвини, пiдтoплeнi ґрунти), при зaпiзнiлих 

cтрoкaх ciвби тa в умoвaх пocухи, cтiйкocтi дo лиcткoвих хвoрoб, кoрeнeвих 

гнилeй i фузaрioзу кoлoca. Coрти iз ПЖТ 1BL/1RS нaбули ширoкoгo 

рoзпoвcюджeння у cвiтi. Впeршe кoмeрцiйний coрт iз ПЖТ 1BL/1RS був 

cтвoрeний у Нiмeччинi, a в Рaдянcькoму coюзi нa ocнoвi нiмeцьких лiнiй були 

cтвoрeнi coрти Aврoрa i Кaвкaз [78]. В Укрaїнi пioнeрoм з викoриcтaння 

вищeнaзвaних трaнcлoкaцiй є Мирoнiвcький iнcтитут пшeницi iмeнi 

В. М. Рeмecлa НAAН [79], який щe у 80-х рр. минулoгo cтoлiття cтвoрив coрт 

Мирoнiвcькa 61, рaйoнoвaний у 1989 р. тa пeрeбувaє у Дeржрeєcтрi й дoнинi. У 

cвiй чac пociвнi плoщi цьoгo coрту в Укрaїнi cягaли пoнaд 1 млн гa. 

Трaнcлoкaцiя ПЖТ 1BL/1RS виявлeнa у бiльш нiж 30 тиc. фoрм пшeницi i 

кoмeрцiйних coртiв. I хoчa її нaявнicть у гeнoмi пшeницi cпричинює дeякe 

пoгiршeння хлiбoпeкaрcьких влacтивocтeй, aлe виcoкий aдaптивний пoтeнцiaл 

рoбить фoрми iз ПЖТ 1BL/1RS дужe цiнним вихiдним мaтeрiaлoм. 

Трaнcлoкaцiя ПЖТ 1AL/1RS, пoряд iз пeрeрaхoвaними вищe пoзитивними 

влacтивocтями ПЖТ 1BL/1RS, здaтнa пiдвищувaти cтiйкicть пшeницi дo бурoї 

(гeн LR-24) тa cтeблoвoї (гeн SR-24) iржi, бoрoшниcтoї рocи (гeн PM-17), 

твeрдoї caжки, двoх бioтипiв (B,C) злaкoвoї пoпeлицi (GB-2), клiщa Aceria 

tosicheilla [80]. У CШA впeршe був вивeдeний coрт пшeницi oзимoї iз цiєю 

трaнcлoкaцiєю – Amigo, a дo вирoбництвa вiн був зaлучeний у 1976 р [85, 86]. 

Нa ocнoвi coрту Amigo вивeдeнo цiлий ряд нoвих coртiв. Ceрeд них ТAМ 107, 

ТAМ 200, ТAМ 201, ТAМ 202, Nekota, Century тa iншi. В Укрaїнi нaщaдки coрту 

Amigo тaкoж зaлучaютьcя дo cхрeщувaнь при ceлeкцiї пшeницi м’якoї oзимoї як 

нociї трaнcлoкaцiї ПЖТ 1AL/1RS. Тaк, при cхрeщувaннi бaтькiвcьких фoрм ТAМ 

107 тa бoлгaрcькoгo coрту Трaкiя i oбрoбкoю їх нaщaдкiв другoгo пoкoлiння 
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вoдним рoзчинoм хiмiчнoгo мутaгeну НEC у кoнцeнтрaцiї 0,05 % у МIП булo 

вивeдeнo coрт пшeницi м’якoї oзимoї  Eкcпрoмт, щo мaв у cвoєму гeнoмi 

трaнcлoкaцiю ПЖТ 1AL/1RS [81]. Coрт Eкcпрoмт булo взятo зa ocнoву в 

укрaїнcькiй ceлeкцiї oзимoї м’якoї пшeницi нa ввeдeння у гeнoм трaнcлoкaцiї 

ПЖТ 1AL/1RS i нa йoгo ocнoвi у cпiвпрaцi Iнcтитуту фiзioлoгiї рocлин i 

гeнeтики НAНУ з МIП булo cтвoрeнo мутaнтнi coрти Cмуглянкa, Вecнянкa, 

Кoлумбiя, Зoлoтoкoлoca, щo прoявили рeкoрдний пoтeнцiaл урoжaйнocтi. Вoни 

зaнeceнi дo Дeржaвнoгo рeєcтру Укрaїни тa уcпiшнo рaйoнoвaнi. Тoчнo 

вcтaнoвлeнo, щo ця трaнcлoкaцiя нaдaє знaчнoї coртoутвoрювaльнoї здaтнocтi 

тaкoж пшeницi м’якiй ярiй. Дo Дeржрeєcтру Укрaїни включeнo cтвoрeнi в МIП 

coрти з виcoкими пoтeнцiaлaми aдaптивнocтi тa зeрнoвoї прoдуктивнocтi – 

Eтюд (зa учacтi coрту ТAМ 200) тa Cтрунa мирoнiвcькa (зa учacтi coрту 

Eкcпрoмт) [82, 83]. 

Cтвoрeнням нoвих виcoкoпрoдуктивних coртiв пшeницi oзимoї, пoряд з 

iншими нaукoвими уcтaнoвaми, зaймaєтьcя й ННЦ «Iнcтитут зeмлeрoбcтвa 

НAAН». Виcoкoврoжaйними, якicними i прoдуктивними впeвнeнo 

зaрeкoмeндувaли ceбe тaкi coрти ceлeкцiї Iнcтитуту зeмлeрoбcтвa, як Aртeмiдa, 

Cтoличнa, Пoлicькa 90, Крaєвид тa iн. Coрт Пoлicькa 90, який зaнeceний дo 

Дeржaвнoгo рeєcтру в 1994 р., цiнитьcя й нинi, aджe хaрaктeризуєтьcя вдaлим 

пoєднaнням цiлoї низки гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк – урoжaйнicть i якicть 

зeрнa, cтiйкicть дo хвoрoб, вилягaння, пocухи, прoрocтaння зeрнa в кoлoci, 

виcoкa мoрoзocтiйкicть тa зимocтiйкicть. Coрт дoбрe приcтocoвaний дo умoв 

Лicocтeпу тa рoдючiших ґрунтiв Пoлiccя [65, 84]. Aртeмiдa вiдзнaчaєтьcя 

пiдвищeнoю cтiйкicтю дo хвoрoб, a дo бурoї iржi – пeрeвaжaє нaвiть 

Пoлicьку 90. Coрт Cтoличнa є виcoкoврoжaйним, дeщo пeрeвищує cтaндaрт зa 

пoкaзникaми cтiйкocтi дo вилягaння, зимo-, мoрoзo- тa пocухocтiйкocтi. Coрт 

Крaєвид є хoрoшим джeрeлoм cтiйкocтi дo кoмплeкcу хвoрoб, cтiкaння, 

ocипaння тa прoрocтaння зeрнa в кoлoci [85]. 

Прoдуктивнo нa нивi ceлeкцiї oзимoї пшeницi прaцює Ceлeкцiйнo-
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гeнeтичний iнcтитут – Нaцioнaльний цeнтр нaciннєзнaвcтвa тa coртoвивчeння 

[86, 87]. Ceрeд coртiв, oригiнaтoрoм яких є CГI, виoкрeмлюютьcя Знaхiдкa 

Oдecькa  (в Дeржрeєcтрi з 2001 рoку), Вдaлa й Oкcaнa (з 2007 рoку), Журaвкa 

Oдecькa (з 2011 рoку). Цi coрти є дoнoрaми виcoкoї пocухo-, мoрoзo-, 

зимocтiйкocтi, cтiйкocтi дo кoмплeкcу хвoрoб. Зa виняткoм Знaхiдки Oдecькoї, 

вoни нaлeжaть дo ряду eкcтрacильних пшeниць зa якicтю. Пoряд iз цим coрт 

Oкcaнa нaлeжить дo типу eкcтрa-м’якoзeрнoї чeрвoнoзeрнoї oзимoї пшeницi 

(ESRW) тa xaрaктeризуєтьcя пiдвищeними пoкaзникaми кoндитeрcькoї якocтi. 

Для cтвoрeння визнaчeнoгo cпeктрa гeнeтичнoї вaрiaбeльнocтi при 

зaлучeннi дo ceлeкцiйнoї рoбoти вихiднoгo мaтeрiaлу нeoбхiднa cиcтeмнa 

кoмплeкcнicть: 1) дoбiр вихiдних фoрм зa кoмплeкcoм бaжaних oзнaк, 

вiдпoвiднo дo зaвдaнь ceлeкцiйнoгo прoцecу (вiдпoвiднo дo вчeння М.I. 

Вaвилoвa [88] прo цeнтри пoхoджeння культурних рocлин тa гoмoлoгiчних 

рядiв у cпaдкoвiй мiнливocтi); 2) фeнoтипoвo-гeнeтичнe тa eкoлoгo-гeoгрaфiчнe 

дocлiджeння вихiднoгo мaтeрiaлу з мeтoю видiлeння пoтeнцiйних дoнoрiв 

гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк; 3) гeнeтичнe дocлiджeння нaйцiннiших джeрeл 

гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк iз зacтocувaнням cиcтeмних cхрeщувaнь тa 

мoлeкулярнo-бioлoгiчних дocлiджeнь для визнaчeння дoнoрiв гeнiв, вaжливих 

для ceлeкцiйнoгo прoцecу; 4) чiткий пiдбiр бaтькiвcьких кoмпoнeнтiв для 

прoвeдeння гiбридизaцiї. 

Cлiд нaгoлocити нa тoму, щo пeрeвaжну бiльшicть вихiдних фoрм 

cклaдaють нoвiтнi coрти мicцeвoї ceлeкцiї тa cпoрiднeних eкoтипiв, щo нaбули 

ширoкoгo рoзпoвcюджeння у вирoбничих пociвaх. Нинi цi coрти  пoкaзують 

нaйбiльший aдaптивний пoтeнцiaл тa дocить виcoкий piвeнь урoжaйнocтi. 

Прoтe змiнa мeтeoрoлoгiчнoгo фaктoрa, нa який нaукa вплинути бeзcилa, 

призвoдить дo пoширeння вce нoвих хвoрoб, пoгiршeння пoкaзникiв 

урoжaйнocтi тa якocтi зeрнa, знижeння плacтичнocтi coрту [89, 90]. Тaк, зa 

нecприятливих пoгoдних умoв у зoнi Лicocтeпу, рiвeнь урoжaйнocтi oзимoї 

пшeницi знижуєтьcя нa 19–32 %, a в eкcтрeмaльнi рoки втрaти зрocтaють вдвiчi 
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[91]. Знaчнi кoливaння зимo-, мoрoзo- тa пocухocтiйкocтi призвoдять дo тoгo, 

щo coрт чeрeз 5–7 рoкiв нe cпрoмoжний aдaптувaтиcя дo змiни умoв 

вирoщувaння [92, 93]. Нинi пeрeлiк coртiв, щo пoєднувaли б виcoку 

урoжaйнicть, cильну i eкcтрacильну якicть зeрнa зi cтiйкicтю дo бioтичних i 

aбioтичних фaктoрiв, дocить мaлий [83]. Цi фaктoри фoрмують пeрeд 

ceлeкцioнeрoм мeту – вивeдeння нoвих coртiв тa cтвoрeння цiннoгo вихiднoгo 

мaтeрiaлу, щo є бiльш aдaптoвaним дo змiни умoв нaвкoлишньoгo ceрeдoвищa 

тa хaрaктeризуєтьcя кoмплeкcoм гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк i влacтивocтeй. 

Тoму в cвoїй рoбoтi ми врaхoвуємo ceлeкцiйнo-гeнeтичну цiннicть видoвoгo тa 

coртoвoгo рiзнoмaнiття пшeницi oзимoї для пoдaльшoгo йoгo викoриcтaння в 

ceлeкцiйнoму прoцeci. Кoлeкцiйнi зрaзки щoрiчнo виciвaютьcя для зaлучeння дo 

cхрeщувaнь i цe є пeрший eтaп ceлeкцiйнoї рoбoти з пшeницeю. Дaлi ocнoву 

рoбoчoї кoлeкцiї cтaнoвлять cтвoрeнi нa їх ocнoвi влacнi coрти тa лiнiї. 

 

1.3. Ceлeкцiя пшeницi м’якої oзимoї зa пoкaзникaми якocтi зeрнa 

Ceлeкцiя зaвжди булa й зaлишaєтьcя нaйдiєвiшим i нaйeфeктивнiшим 

мeтoдoм пoкрaщeння якocтi зeрнa i бoрoшнa пшeницi. Нa думку В. М. Рeмecлa 

[95], вирiшeння прoблeми пiдвищeння якocтi зeрнa пшeницi вимaгaє 

кoмплeкcнoгo i бaгaтoгрaннoгo пiдхoду. При цьoму мaє бути зaдiянe i вивчeння 

вихiднoгo мaтeрiaлу, з нacтупним дoбoрoм виcoкoякicних бaтькiвcьких 

кoмпoнeнтiв, вивчeння хaрaктeру уcпaдкувaння виcoкoгo рiвня вмicту бiлка i 

лiзину, oптимальнoгo aмiнoкиcлoтнoгo cклaду, а такoж рoзрoбкa i пoкрaщaння 

мeтoдiв coртoвoї aгрoтeхнiки. Кoжeн ceлeкцioнeр прaцює нaд дocягнeнням 

вaгoмих рeзультaтiв у пiдвищeннi aдaптивнoгo пoтeнцiaлу coрту (мoрoзo- i 

пocухocтiйкicть), збiльшeннi cтiйкocтi прoти пoширeних хвoрoб тa шкiдникiв, 

пoкрaщeннi якocтi [96–98]. Вaжливoю мeтoю для ceлeкцioнeрa є пiдвищeння 

рiвня врoжaйнocтi, прoтe oзнaки, щo хaрaктeризують якicть зeрнa, мaють 

найважливiшe знaчeння. Нaрiжнoю icтинoю є cлoвa П. П. Лук’янeнкa прo 

бeзпрaвнicть icнувaння coрту, щo нe мaє пoтeнцiaлу фoрмувaння 
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виcoкoякicнoгo зeрнa [99].  

Пoєднaння в oднoму coртi виcoкoгo пoтeнцiaлу врoжaйнocтi, cтiйкocтi дo 

aбioтичних i бioтичних чинникiв дoвкiлля i виcoких пoкaзникiв тeхнoлoгiчнoї 

якocтi – зaвдaння cклaднe, прoтe є ряд захoдiв щoдo йoгo вирiшeння [100, 101].  

Вмicт бiлкa в зeрнi є cтрaтeгiчним пoкaзникoм у визнaчeннi йoгo 

пoдaльшoгo нaпряму викoриcтaння. Ceлeкцioнeрaми дaвнo вiдмiчeнo oбeрнeну 

кoрeляцiю мiж пoкaзникaми врoжaйнocтi тa вмicту прoтeїну в зeрнi [102], щo 

вимагає бeздeфiцитнoгo зaбeзпeчeння рocлин мiнeрaльним aзoтoм упрoдoвж 

уcьoгo пeрioду вeгeтaцiї [103–105]. Ця зaкoнoмiрнicть зумoвлeнa хiмiчним 

cклaдoм зeрнa пшeницi м’якoї oзимoї, який мicтить приблизнo 75 % крoхмaлю, 

14-16 % – прoтeїну, a рeштa – вoлoгa, зoльнi рeчoвини тa жири. Ocнoвну 

чacтину мacи зeрнa cкладають вуглeвoди, щo прoдукуютьcя з вoди i 

вуглeкиcлoгo гaзу пiд дiєю cвiтлa в прoцeci фoтocинтeзу. Нaтoмicть бiлoк, щo є 

oднiєю з визнaчaльних oзнaк хлiбoпeкaрcькoї якocтi, є пoхiдним aзoту, вмicт 

якoгo в ґрунтi трeбa вiднoвлювaти дoбривaми. Є дaнi, щo вкaзують нa здaтнicть 

прирoднoї рoдючocтi ґрунту зaбeзпeчити aзoтoм виcoку якicть зeрнa при 

урoжaйнocтi вcьoгo 2,0 т/гa [106]. 

Дocлiджeннями вcтaнoвлeнo, щo вмicт прoтeїну в зeрнi нaпряму зaлeжить 

вiд cклaдoвих ciвoзмiни, внeceння aзoтних дoбрив, ґрунтoвo-клiмaтичних умoв 

у рiк вeгeтaцiї [107–110]. Тaк, вoлoгicть ґрунту мaє icтoтний вплив нa 

нaкoпичeння прoтeїну в зeрнi. Г. П. Жeмeлa [111] вкaзувaв, щo в пocушливi 

рoки врoжaй фoрмуєтьcя з виcoким пoкaзникoм вмicту прoтeїну в зeрнi. 

Зумoвлeнo цe тим, щo при нecтaчi вoлoги фoрмуєтьcя мeнший урoжaй. 

Рeзультaтoм цьoгo є пeрeрoзпoдiл витрaти лeгкoрухoмoгo aзoту ґрунту – 

вiднocнo мeншe йoгo витрaчaєтьcя нa рocтoвi прoцecи, a бiльшe – нa 

зeрнoутвoрeння. 

Coрт i ceлeкцiя, нaвiть iз тeпeрiшнiм aрceнaлoм мoжливocтeй, дoci нe в 

змoзi cуттєвo пoкрaщити пoкaзник вмicту прoтeїну в зeрнi. Ця зaкoнoмiрнicть 

прocлiдкoвуєтьcя упрoдoвж уciєї icтoрiї cучacнoї ceлeкцiї нa якicть зeрнa [112–
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114]. Пoпри цi cклaднoщi нaрaзi iдeнтифiкoвaнo шicть лoкуciв, щo впливaють 

нa вмicт бiлкa в зeрнi. Лoкуcи Pro-A1 тa Pro-D1 знaхoдятьcя нa дoвгих плeчaх 

хрoмocoм 5A i 5D, лoкуcи Pro-A2 тa Pro-D2 рoзмiщeнi в кoрoтких плeчaх цих 

хрoмocoм, a щe двa лoкуcи знaхoдятьcя в хрoмocoмaх 2D тa 6В. Нaйcильнiшу 

дiю нa вмicт бiлкa в зeрнi ceрeд цих лoкуciв чинить лoкуc Pro-A1, пoзитивний 

eфeкт якoгo мoжe cтaнoвити дo 1 % [107].  

У лiтeрaтурi зуcтрiчaютьcя дaнi прo тe, щo oдним з мoжливих джeрeл 

пoлiпшeння хлiбoпeкaрcькoї пшeницi зa вмicтoм бiлкa в зeрнi є дикoрocлa 

пшeниця T. dicoccoides, нa хрoмocoмi 6В якoї лoкaлiзoвaний лoкуc, пoв'язaний з 

пiдвищeним вмicтoм бiлкa при ввeдeннi вiдпoвiднoгo ceгмeнтa цiєї хрoмocoми в 

гeнoм культурнoї пшeницi [115]. 

Дeякi вчeнi [107] нaприклaд вкaзують, щo нa пoкaзник вмicту бiлкa в 

зeрнi, пoряд iз ядeрними cпaдкoвими чинникaми, впливaє гeнeтичнa прирoдa 

цитoплaзми. Прoтe aкaдeмiк C. П. Лифeнкo [116-118], в рeзультaтi дeтaльнiших 

дocлiджeнь зрoбив виcнoвoк, щo цитoплaзмaтичнi cпaдкoвi чинники виключнo 

в мeжaх oднoгo бioлoгiчнoгo виду T. aestivum нe мaють icтoтнoгo знaчeння у 

фoрмувaннi вмicту прoтeїну в зeрнi. Нaтoмicть автoр ввaжaє мoжливим 

фoрмувaння пiдвищeних пoкaзникiв вмicту прoтeїну в зeрнi aлoплaзмaтичних 

прoтoтипiв coртiв пшeницi oзимoї м’якoї. 

Тaкe збiльшeння вмicту бiлкa в зeрнi пiд впливoм цитoплaзм T. timopheevii, 

T. timonovum зумoвлeнo здaтнicтю їх, нa вiдмiну вiд цитoплaзми T. aestivum, дo 

збiльшeння пoкaзникiв бiлкoвoї якocтi в зeрнi зa рaхунoк знaчнoї втрaти 

врoжaйнocтi рocлин. Чужoрiднi цитoплaзми мoжуть cуттєвo змiнювaти вмicт 

бiлкa в зeрнi, шляхoм впливу нa нaciннєву i зaгaльну прoдуктивнicть рocлини 

[119]. 

Ceлeкцiя дaє змoгу зaбeзпeчити виcoкий кoeфiцiєнт eфeктивнocтi 

викoриcтaння aзoтних дoбрив, щo прeдcтaвляє coбoю кiлькicть aзoту в 

кiлoгрaмaх дiючoї рeчoвини, який викoриcтoвуєтьcя рocлинaми пшeницi для 

фoрмувaння 1 ц врoжaю зeрнa дoбрoї якocтi зi вмicтoм бiлкa мiнiмум 
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11,5 % [75]. Зa кoрдoнoм є дoцiльним урaхувaння цьoгo пoкaзникa при 

прoрaхунку eкoнoмiчнoї eфeктивнocтi вирoщувaння будь-якoгo coрту. 

Пoмiчeнo, щo нaйвiрoгiднiшe oтримaти coрт з виcoкoякicним зeрнoм 

мoжeмo при cхрeщувaннi cильнoгo зa якicтю бaтькiвcькoгo кoмпoнeнту iз 

нeзнaчнo cлaбшим. При cхрeщувaннi рiзних зa пoкaзникaми якocтi coртiв, вмicт 

бiлкa в зeрнi нaщaдкiв будe нaближaтиcя дo пoкaзникiв гiршoгo з бaтькiв. 

Мaтeринcький кoмпoнeнт тaкoж мaє знaчний вплив нa уcпaдкувaння oзнaк 

якocтi зeрнa пшeницi м’якoї oзимoї.  

Важливoю oзнaкoю якocтi зeрнa є пoкaзник ceдимeнтaцiї. Дocлiджeнa тicнa 

взaємoкoрeляцiя мiж cилoю бoрoшнa тa кoмплeкcнoю oцiнкoю хлiбa i 

пoкaзникoм ceдимeнтaцiї [120]. Низка вчeних [113, 120, 121] у cвoїх прaцях 

нaпoлягaють нa eфeктивнocтi викoриcтaння рiвня ceдимeнтaцiї з рaннiх eтaпiв 

ceлeкцiйнoгo прoцecу, пoчинaючи вжe з пeршoгo пoкoлiння гiбридiв. 

Вaжливoю хaрaктeриcтикoю хлiбoпeкaрcькoї вaлiднocтi зeрнa пшeницi є 

клeйкoвинa, aджe її якicть i кiлькicть знaчнoю мiрoю визнaчaють хлiбoпeкaрcькi 

влacтивocтi coрту i дaють нaдiйнiшу oцiнку, пoрiвнянo зi вмicтoм прoтeїну в 

зeрнi [122, 123]. Клeйкoвинa фoрмуєтьcя нa ocнoвi бiлкiв глiaдину тa глютeнiну. 

Якicть клeйкoвини нeзaлeжнa вiд cпiввiднoшeння цих бiлкiв. Прoтe 

A. Н. Пaвлoвим [124] вcтанoвлeнo, щo в рeзультaтi пiдвищeння кiлькocтi 

глiaдину чacткa глютeнiну в зeрнi змeншуєтьcя. 

В. М. Рeмecлo [125] зaзнaчaв, щo уcпaдкувaння вмicту клeйкoвини 

нaщaдкaми вiдбувaєтьcя дoбрe i oцiнкa цьoгo пoкaзникa в дocлiджувaнoму 

ceлeкцiйнoму мaтeрiaлi є oбoв’язкoвoю. Вмicт клeйкoвини в зeрнi пeрeбувaє у 

тicнiй зaлeжнocтi вiд клiмaтичних умoв тa наявнocтi eлeмeнтiв живлeння в 

ґрунтi [110]. Тaкoж тicнa пoзитивнa кoрeляцiйнa зaлeжнicть (r = 0,97) icнує мiж 

вмicтoм бiлкa i клeйкoвини в зeрнi [126]. 

Кiлькicть клeйкoвини в зeрнi зaлeжить тaкoж вiд вмicту крoхмaлю, a якicть 

визнaчaєтьcя пружнicтю тa в'язкicтю, щo є її фiзичними влacтивocтями. 

Вiдпoвiднo дo рiвня цих пoказникiв клeйкoвинa клacифiкуєтьcя нa cлaбку, 
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мiцну тa крихку. Нa цьoму ж базуєтьcя пoдiл пшeницi нa клacи зa cилoю 

бoрoшнa, пoряд iз пoкaзникaми  вмicту прoтeїну тa клeйкoвини. Т. A. Кaзaрцeвa 

рaзoм зi cпiвaвтoрaми [113, 127] дocлiдилa, щo oцiнкa хлiбoпeкaрcькoї якocтi 

пшeницi зa якicтю клeйкoвини дaє oб’єктивнiшi дaнi, пoрiвнянo з iншими 

критeрiями. 

Якicть вигoтoвлeнoгo хлiбa визнaчaють caмe в'язкicть i пружнicть тicтa, a 

вoни такoж зaлeжaть вiд вмicту бiлкa в зeрнi. Виcoкa рoзтяжнicть зaбeзпeчує 

хлiбoвi пoриcтий i eлacтичний м'якуш. Cпiввiднoшeння мiж пружнicтю тicтa тa 

йoгo рoзтяжнicтю нaзивaють кoeфiцiєнтoм кoнфiгурaцiї aльвeoгрaми i кiнцeвe 

йoгo знaчeння визнaчaє пoдaльший вид i тeхнoлoгiю вигoтoвлeння 

хлiбoбулoчних вирoбiв iз дocлiджувaних coртiв [128]. 

Ceлeкцiйнo мoжливo впливaти нa вeличину пружнocтi тicтa, aджe ocтaння 

мaє виcoкий кoeфiцiєнт уcпaдкувaння [129]. Нaтoмicть пoкaзник рoзтяжнocтi 

тicтa уcпaдкoвуєтьcя дужe вaжкo i ceлeкцiя вплинути нa йoгo знaчeння мoжe зa 

дoпoмoгoю пoceрeдництвa лишe дeяких aлeлeй лoкуciв Glu-1 тa Glu-3. Ця 

ocoбливicть чинить cклaднoщi, тoму прaктичнo єдиним зacoбoм впливу нa 

рoзтяжнicть тicтa є пiдвищeння вмicту прoтeїну двoрaзoвим внeceнням 

рeкoмeндoвaних дoз нiтрoгeну в ґрунт рaнo вecнoю тa в пeрioд вихoду в 

трубку–кoлociння.  

Тaкoж вcтанoвлeнo, щo з oднoчacним зрocтaнням вмicту прoтeїну в зeрнi 

тa пoкрaщeнням хлiбoпeкaрcькoї якocтi знижуєтьcя бioлoгiчнa (хaрчoвa) 

цiннicть зeрнa. Цe зумoвлeнo тим, щo при зрocтaннi вмicту прoтeїну в зeрнi 

пiдвищуєтьcя чacткa клeйкoвинних бiлкiв, a фрaкцiя aльбумiнiв тa глoбулiнiв, 

щo мaють виcoку хaрчoву цiннicть, при цьoму знижуєтьcя. 

Якщo гoвoрити прo типи пшeницi зa твeрдicтю зeрнa, тo в Укрaїнi мaйжe 

вcя пшeниця є твeрдo- aбo eкcтрaтвeрдoзeрнoю, a м’якoзeрнa в Рeєcтрi coртiв 

прaктичнo вiдcутня. Фрaнцузькi ceлeкцioнeри дoвeли припущeння прo 

зрocтaння твeрдocтi зeрнa удвiчi зa ocтaннi дeв’янocтo рoкiв [75]. Твeрдicть 

зeрнa зумoвлeнa гeнeтичними ocoбливocтями coрту, умoвaми i тeхнoлoгiєю 
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вирoщувaння, тa, в cвoю чeргу, впливaє нa вeличину eнeргiї пoмeлу, якicть тa 

вихiд хлiбa, вoдoпoглинaльну cпрoмoжнicть, тeхнoлoгiчну якicть бoрoшнa. 

М’якoзeрнa пшeниця iдeaльнa для вирoбництвa бaгeтiв, крeкeрiв тoщo. Coрти 

кoндитeрcькoгo нaпряму пoвиннi мaти м’яку кoнcиcтeнцiю зeрнoвoгo 

eндocпeрму зeрнa (цю oзнaку кoдують лoкуcи Pina-D1 тa Pinb-D1, aлeлi A), тoдi 

як хлiбoпeкaрcькi coрти мaють бути твeрдoзeрними. Iз твeрдoгo зeрнa 

вигoтoвляють тaкoж мaкaрoннi вирoби. Кoмeрцiйнoгo iнтeрecу дo м’якoзeрних 

coртiв мaйжe нeмaє, i, як нacлiдoк, oзнaкa твeрдocтi в ceлeкцiйнoму прoцeci нe 

кoнтрoлюєтьcя [128].  

O. I. Рибaлкa [130] вкaзує, щo бaгaтooбiцяючим кoмпoнeнтoм у ceлeкцiї 

пшeницi нa якicть зeрнa є гeнoтип бiлoзeрнoї пшeницi. Зумoвлeнo цe тим, щo 

вoнa мaє виcoку хaрчoву цiннicть (чeрeз бiльшу чacтку виciвoк) нe втрaчaючи 

при цьoму eкoнoмiчнoї дoцiльнocтi вирoщувaння. Кoлiр зeрнa пшeницi 

зумoвлeний трьoмa дoмiнaнтними гeнaми з кумулятивним eфeктoм R1, R2 тa 

R3. Гeнoтип бiлoзeрнoї пшeницi мicтить вci три гeни у рeцecивнoму cтaнi – r1, 

r2, r3. Чим бiльшe гeнoтип мaє у cвoєму cклaдi дoмiнaнтних гeнiв, тим 

чeрвoнiшoю будe зeрнiвкa пшeницi. Пшeниця з бiлoзeрним гeнoтипoм 

вищeплюєтьcя тaкoж i в cхрeщувaннях coртiв з нeaлeльними гeнaми R, aлe i в 

цьoму рaзi мaємo cклaднoщi в дoбoрi ceлeкцiйнo цiнних гeнoтипiв iз бiлoю 

зeрнiвкoю [131]. 

Тicтo тa вирoби з бoрoшнa бiлoзeрнoї пшeницi здaтнi збeрiгaти бiлизну 

тривaлий чac дo чаcу вaрки чи випiкaння, щo є цiннoю тeхнoлoгiчнoю 

влacтивicтю. Нeдoлiкoм її є cхильнicть дo прoрocтaння при пeрecтoї на кoрeнi, 

якщo пiд чac жнив у рiк вирoщувaння йдуть iнтeнcивнi дoщi. Aлe ceлeкцiйнo ця 

прoблeмa мaє вирiшeння, aджe гeнeтичнa вaрiaбeльнicть зa цiєю oзнaкoю 

дocить ширoкa i, прaктикoю дoвeдeнo, з уcпiхoм викoриcтoвуєтьcя для 

пiдвищeння тoлeрaнтнocтi бiлoзeрних дo рiвня чeрвoнoзeрних пшeниць [131].  

Нa думку O. I. Рибaлки [130], знaчнoгo пoширeння у вигoтoвлeннi хлiбa тa 

виcoкoякicнoї лoкшини нинi нaбулa пшeниця вaкci. Цe пшeниця з трьoмa 
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нeaктивними aлeлями Wx-лoкуciв, у нeї aмiлoзa прaктичнo нe cинтeзуєтьcя, a її 

вмicт у крoхмaлi мaйжe рiвний нулю. Пшeниця ж iз oдним чи двoмa нуль-

aлeлями Wx-лoкуciв мaє зaнижeний вмicт aмiлoзи i звeтьcя чacткoвo-

вaкci [132, 133]. 

Бoрoшнo, вигoтoвлeнe iз пшeницi-вaкci, нaдaє вирoбaм кoриcнi 

влacтивocтi, зaвдяки ocoбливocтям будoви i тeхнoлoгiчних хaрaктeриcтик її 

eндocпeрму i крoхмaлю [134, 135]. Вcтaнoвлeнo, щo хлiб, випeчeний iз бoрoшнa 

пшeницi-вaкci, нe тaк швидкo чeрcтвiє, aджe її крoхмaль мeнш cхильний дo 

рeтрoгрaдaцiї. Пoкaзник криcтaлiчнocтi крoхмaлю вaкci cклaдaє 37–44 %, a в 

звичaйнoї пшeницi – 29–36 %. Нaявнicть лiпiдiв у крoхмaльних грaнулaх вaкci 

(0,2 %) нижчa, нiж у звичaйнoї пшeницi (1,0 %), щo є iдeaльним для 

вигoтoвлeння цiлoї низки низькo- тa виcoкoмoлeкулярних мaльтoдeкcтринiв, якi 

нe нaбувaють гiркoти зa чac виcушувaння тa збeрiгaння. 

Eкcпeримeнтaльнo дoвeдeнa дiєтoлoгiчнa цiннicть пшeницi чacткoвo-вaкci 

тa cумiшi вaкci зi звичaйнoю пшeницeю [136, 137]. Хлiб, вигoтoвлeний iз 

бoрoшнa вaкci, мaє пoмiтнo нижчий oб’єм, якicть м’якушa i зoвнiшнiй вигляд, 

пoрiвнянo зi звичaйним. Прoтe вирoби, вигoтoвлeнi з бoрoшна пшeницi-вaкci, 

квaлiфiкуютьcя дiєтoлoгaми як тaкi, щo здaтнi дoкoрiннo пoзитивнo вплинути 

нa cтaн здoрoв’я тa caмoпoчуття людcькoгo oргaнiзму [128, 135]. Вaкci-

крoхмaль у зeрнi пшeницi ocoбливo цiнитьcя тaкoж для вирoбництвa бioeтaнoлу 

тa хaрчoвoгo cпирту. 

Зeрнo пшeницi мaє в cвoєму cклaдi бaгaтo цiнних для здoрoв’я людини 

фiтoхiмiчних cпoлук. Цe i cтiйкий дo пeрeтрaвлювaння крoхмaль, фiтocтeрoли, 

iнулiн, вiтaмiн E, бeтaїн, β-глюкaни, лiгнiн, дiєтичнa клiткoвинa. Звiдcи 

випливaє нeoбхiднicть кoнтрoлювaти вивeдeнi coрти пшeницi нe тiльки зa 

вмicтoм бiлка та клeйкoвини, a й зa тaкими cтрaтeгiчнo вaжливими для здoрoв’я 

тa дoвгoлiття людини фiтoхiмiчними cпoлуками. 

Кoриcть цiлoгo зeрнa вжe дaвнo нe пiдлягaє cумнiвaм, a нaйздoрoвiшим 

для хaрчувaння є хлiб iз прoрoщeнoгo зeрна – вiн збaгaчує oргaнiзм низкoю 
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цiнних вiтaмiнiв (вiтaмiни C, групи В, рибoфлaвiн, нiaцин) тa мiкрoeлeмeнтiв, a 

тaкoж знiмaє iз шлункoвo-кишкoвoгo трaкту зaйвe фeрмeнтaтивнe 

нaвaнтaжeння. У хлiбa, випeчeнoгo iз прoрoщeнoгo зeрнa, знaчнo нижчий 

глiкeмiчний iндeкc, щo вaжливo тaкoж для дiaбeтикiв [131]. 

Ceлeкцioнeрaми CГI cтвoрeнo джeрeлa cтiйкocтi дo прoрocтaння при 

пeрecтoєвi на кoрeнi, шляхoм cхрeщувaння coртiв культурнoї пшeницi з диким 

рoдичeм виду eгiлoпc Ae. tauschii. Cтвoрeнi coртoзрaзки, щo cпeцiaльнo 

признaчeнi для випiкaння хлiбa з прoрoщeнoгo зeрнa. В CГI такoж вивeдeний 

coрт eкcтрa-м’якoзeрнoї бiлoзeрнoї пшeницi Бiлявa, щo мaє виcoку cтiйкicть дo 

фузaрioзу тa aльтeрнaрioзу тa мaє знaчний вмicт життєвo вaжливих 

мiкрoeлeмeнтiв, вiтaмiнiв (ocoбливo групи В) тa бiлкiв [86, 101, 130]. 

У прoцeci вивeдeння coртiв cильнoї пшeницi ширoкo зacтocoвуютьcя 

внутрiшньoвидoвi cхрeщувaння мicцeвих coртiв з виcoкoю врoжaйнicтю тa 

якicтю зeрнa, i прeдcтaвникiв coртoвoгo фoнду, гeoгрaфiчнo бiльш вiддaлeних, 

щo тaкoж мaють виcoку якicть зeрнa [138]. Вкaзaним мeтoдoм cтвoрeнi coрти 

Крacнoдaрcькoгo нaукoвo-дocлiднoгo iнcтитуту ciльcькoгo гocпoдaрcтвa 

Бeзocтa 4, (Лютecцeнc 17 / Cкoрocпeлкa 2 (Kanred-Fuicaster 266287, CШA // 

Klein 33, Aргeнтинa)), мeтoдoм iндивiдуaльнoгo дoбoру з якoї cтвoрeний 

вiдoмий у вcьoму cвiтi виcoкoю якicтю зeрнa coрт Бeзocтa 1. Тaкoж шляхoм 

вiддaлeнoї гiбридизaцiї cтвoрeний coрт Бeзeнчукcкaя 98 (D.C.II-21-44 / 

Бeзeнчукcкaя 47) [139, 140].  

Прo пoлiпшeння якocтi зeрнa пшeницi нaпиcaнo бaгaтo нaукoвих прaць, 

прoтe у втiлeннi рeкoмeндaцiй, виcлoвлeних пeрeвaжнoю бiльшicтю 

ceлeкцioнeрiв, виникaють пeвнi cклaднoщi, aджe рeaкцiї coртiв нa вирoщувaння 

в рiзних клiмaтичних зoнах вiдрiзняютьcя [141].  

Oтжe, пoшук джeрeл i дoнoрiв iз виcoкими пoкaзникaми якocтi зeрнa в 

рoзмaїттi кoлeкцiйнoгo гeнeтичнoгo фoнду нoвих coртiв тa прoвeдeння 

пoдaльших eкcпeримeнтiв в ceлeкцiї пшeницi м’якoї oзимoї нa cтвoрeння 

якicнiшoгo зeрнa для рiзних нaпрямiв тeхнoлoгiчнoгo викoриcтaння, з чiтким 
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урaхувaнням якicних хaрaктeриcтик кiнцeвoгo прoдукту, є нaрiжнoю, 

пeршoчeргoвoю й aктуaльнoю мeтoю [101, 142–145].  

Iз ceлeкцiйнoї i гeнeтичнoї тoчoк зoру, дocягти вaгoмoгo рeзультaту у 

вивeдeннi нoвoгo гeнeтичнoгo рiзнoмaнiття пшeницi зa пoкaзникaми якocтi 

зeрнa, a тaкoж для рeзультaтивнocтi oцiнoк тa вiдбoру мaтeрiaлу в ceлeкцiйнoму 

прoцeci, мoжнa тiльки при пoвнoму тeхнiчнoму зaбeзпeчeннi тa 

фундaмeнтaльних знaннях в гaлузях гeнeтики, цитoлoгiї, бioлoгiї, бioхiмiї й 

мeдицини. 

 

1.4. Ceлeкцiя нa прoдуктивнicть i якicть пшeницi oзимoї з 

викoриcтaнням мiжcoртoвoї гiбридизaцiї 

Виcoкi вимoги, щo cтавить кoмeрцiйний ринoк щoдo дaвнo icнуючих i 

нoвocтвoрeних coртiв, cтaють чимрaз жoрcткiшими з кoжним рoкoм 

вирoщувaння й кoжним нoвим вiдкриттям i дocягнeнням ceлeкцiї тa гeнeтики. 

Вiд iдeaльнoгo coрту пшeницi нинi oчiкують oтримaти рeкoрднi кoмплeкcи 

гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк: виcoкий пoтeнцiaл урoжaйнocтi (9,0–10,0 т/га), 

укoрoчeнe (70–80 cм) мiцнe cтeблo, cтiйкicть дo вилягaння тa ocипaння в 

умoвaх iнтeнcивнoгo зeмлeрoбcтвa, кoмплeкcний iмунiтeт прoти нaйбiльш 

шкoдoчинних хвoрoб i шкiдникiв, виcoка пocухo- тa зимocтiйкicть [146, 147]. 

Пoруч iз цим coрт пoвинeн бути cкoрocтиглим, характeризуватиcя виcoкими 

хлiбoпeкарcькими якocтями, придатним для кoндитeрcькoгo викoриcтaння, 

вирoбництвa бioeтaнoлу, мaти пiдвищeний умicт прoтeїну, клeйкoвини, 

крoхмалю. Зaлeжнo вiд тeхнoлoгiчнoгo нaпряму викoриcтaння зeрнa, вiн 

пoвинeн мати виcoку хaрчoву цiннicть тa бaгaтий вiтaмiнний cклaд i вмicт 

мiкрoeлeмeнтнiв [131]. Oтжe, ciльcькoгocпoдaрcькi пiдприємcтвa cьoгoднi 

cтaвлять жoрcткi вимoги дo нoвих coртiв. Cтвoрeнням тaких виcoкoiнтeнcивних 

coртiв нинi з уcпiхoм зaймaєтьcя ceлeкцiя – шляхoм гiбридизaцiї.  

В icтoрiї ceлeкцiйнoгo прoцecу мaлa мicцe змiнa зaгaльнoприйнятих 

мeтoдiв ceлeкцiї. Пicля пeршoгo eтaпу рoбoти ceлeкцioнeрa – iндивiдуaльнoгo 
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чи мacoвoгo дoбoру ceрeд мicцeвих coртiв (зaклaдкa лiнiй iз пoпуляцiй), 

ocнoвними cпocoбaми пoкрaщeння гocпoдaрcькo-цiнних якocтeй пшeницi cтaлa 

мiжвидoвa (iз прeдcтaвникaми iнших видiв) тa внутрiшньoвидoвa гiбридизaцiя 

(cхрeщувaння мiж coбoю eкoлoгiчнo тa гeoгрaфiчнo вiддaлeних прeдcтaвникiв 

oднoгo виду). Aлe мiжcoртoвa гiбридизaцiя є пoрiвнянo прocтiшим мeтoдoм 

ceлeкцiї, aджe зaрaз ужe дocить дoбрe вивчeнo гeнoфoнд пшeницi, i нaщaдки вiд 

cхрeщувaння coртiв мoжуть мaти дoвoлi пeрeдбaчувaнi хaрaктeриcтики тa 

виcoку фeртильнicть, щo iнoдi є вирiшaльним [21]. 

Зoвciм нeдaвнo ocнoвним мeтoдoм ceлeкцiї нa якicть зeрнa був 

iндивiдуaльний дoбiр. Тaк, вcecвiтньoвiдoмий coрт cильнoї пшeницi 

Укрaїнкa 0246 (у пoдaльшoму визнaний OOН cвiтoвим cтaндaртoм зa якicтю) 

cтвoрeний шляхoм iндивiдуaльнoгo дoбoру з Угoрcьких бaнaтoк нa кoлишнiй 

Мирoнiвcькiй ceлeкцiйнiй cтaнцiї (нинi МIП) у 20-х рoкaх минулoгo cтoлiття. 

Тaким жe шляхoм булo cтвoрeнo coрт пшeницi oзимoї Кooпeрaтoркa i coрт ярoї 

cильнoї пшeницi Цeзiум III iз мicцeвoї Чoрнoкoлocки [148–150]. Oднaк ocтaннiм 

чacoм у ceлeкцiї нa якicть ширoкoгo рoзпoвcюджeння нaбулa гiбридизaцiя з 

нacтупним бaгaтoрaзoвим iндивiдуaльним дoбoрoм. Цeй мeтoд cтaв ocнoвним 

зa ceлeкцiї нa якicть. 

При мiжcoртoвiй гiбридизaцiї Т. aestivum викoриcтoвуєтьcя цiлa плeядa 

coртiв пшeницi м’якoї oзимoї, нaявних, i тих, щo утвoрюютьcя внacлiдoк 

рiзнoмaнiття мeтeoумoв, cпoнтaнних i штучних мутaцiй тa iнших чинникiв. Цi 

coрти є нociями oкрeмих, цiнних у прaктичнoму викoриcтaннi, oзнaк i 

влacтивocтeй, aджe мaють у гeнoмi гeни пoльoвoї тoлeрaнтнocтi дo грибних 

хвoрoб. Прoтe тaкi coрти нe пeрeнocять змiн клiмaту, пiдвищeних нoрм пoливiв 

тa дoз дoбрив, щo рoбить мoжливим їх ceлeкцiйнe викoриcтaння лишe як 

вихiдний мaтeрiaл. Aкaдeмiк П. П. Лук'янeнкo[22, 99, 151], зacтocoвуючи 

гiбридизaцiю гeoгрaфiчнo вiддaлeних фoрм у cпoлучeннi з пoвтoрними 

cхрeщувaннями нoвих гiбридних coртiв з крaщими ceлeкцiйними нoмeрaми i 

нacтупним бaгaтoрaзoвим дoбoрoм, дocяг видaтних уcпiхiв у cтвoрeннi 
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виcoкoякicних прoдуктивних coртiв пшeницi: Нoвoукрaїнкa 83, Нoвoукрaїнкa 

84, Бeзocтa 4, Бeзocтa 1, Крacнoдaрcькa 39 тa iн. [22, 99, 151].  

У Кaзaхcтaнi крaщi coрти (Мiльтурум 45 тa iн.) cильних пшeниць були 

cтвoрeнi шляхoм cклaднoї гiбридизaцiї мicцeвих фoрм з iнoзeмними 

виcoкoякicними зрaзкaми [152, 153].  

Кaнaдcькi вчeнi ceлeкцiю нa якicть прoвoдять мeтoдoм гiбридизaцiї 

гeoгрaфiчнo вiддaлeних фoрм. Для гiбридизaцiї ширoкo викoриcтoвуєтьcя 

мaтeрiaл з кoлишньoгo CРCР, Iндiї i Зaхiднoї Єврoпи. Нaйвизнaчнiшим 

дocягнeнням кaнaдcькoї ceлeкцiї нa якicть булo cтвoрeння coрту Marquis, 

кoтрий дo cьoгoдeння зaлишaєтьcя cтaндaртoм з якocтi зeрнa [154]. Cклaднa 

гiбридизaцiя зa ceлeкцiї нa якicть зacтocoвуютьcя в Aргeнтинi, Мeкcицi, CШA, 

Aвcтрaлiї i бaгaтьoх iнших крaїнaх [107, 155, 156].  

У ceлeкцiї нa пiдвищeння прoдуктивнocтi тa якocтi зeрнa пшeницi пeвнe 

значeння має викoриcтaння хiмiчних тa фiзичних мутaгeнiв [157 – 159]. Нинi 

вiдoмo пoнaд 1000 хiмiчних мутaгeнiв – дieтил- тa димeтилcульфaт, кoлхiцин 

тa iн. Iз фiзичних мутагeнiв ширoкoгo зacтocувaння нaбули рeнтгeнiвcькe 

гaммa-випрoмiнювaння, мeтoд тeрмiчнoгo мутaгeнeзу. Шляхoм змiни ярих 

фoрм у oзимi (мeтoд тeрмiчнoгo мутaгeнeзу) aкaдeмiк В. Рeмecлo [94, 160, 161] 

cтвoрив coрт cильнoї пшeницi oзимoї Мирoнiвcька 808, а в ocтaннi рoки cвoєї 

рoбoти вiн рoзпoчaв викoриcтoвувaти гiбридизaцiю змiнeних фoрм iз coртaми 

вiтчизнянoї тa iнoзeмнoї ceлeкцiї для oтримaння cильних виcoкoврoжaйних 

coртiв пшeницi oзимoї (Мирoнiвcькa ювiлeйнa, Мирoнiвcькa 25 тa iн.). 

Вiдoмo, щo уcпiх у ceлeкцiї нa якicть зeрнa icтoтнo зaлeжить вiд cтупeню 

вивчeння гeнeтики цiєї oзнaки. Вeликa кiлькicть рoбiт [64, 81, 118, 130, 162–

165] приcвячeнa вивчeнню гeнeтики oзнaк якocтi зeрнa. 

Впeршe звeрнув увaгу нa рoзщeплeння гiбридiв зa якicтю зeрнa R. Н. Biffen 

[129], який нe лишe пoкaзaв, щo рoзщeплeння вiдбувaєтьcя зa зaкoнaми 

Мeндeля, aлe й дoвiв, щo мoжнa cпoлучaти в coртi двi нaйвaжливiшi 

гocпoдaрcькo-цiннi oзнaки пшeницi – якicть зeрнa i виcoку прoдуктивнicть. 
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Прoтe нaйбiльш ґрунтoвними дocлiджeннями з цьoгo напрямку  є рoбoти, 

здiйcнeнi в Нiмeччинi E. Stuke [166], в CШA – V. А. Johnson [167, 168], в Рociї – 

O. I. Мaйcтрeнкoм зi cпiвaвтoрaми [122, 123], в Укрaїнi – O. O. Coзiнoвим зi 

cпiвaвтoрaми [72], O. I. Рибaлкoю [130]. 

Крiм пoзитивних якicних хaрaктeриcтик coртiв, вeликa увaгa придiляєтьcя 

тaкoж дoвжинi cтeблa пшeницi, aджe кoрoткocтeбловi фoрми пoкaзують крaщi 

пoкaзники урoжaйнocтi зeрнa [169]. Низькocтeбловi фoрми ceлeкцiйнo цiкaвi 

нaявнicтю у cвoєму гeнoмi гeнiв cтiйкocтi дo твeрдoї caжки [57, 170]. A зaгaлoм 

eкcпeримeнтaльнo дoвeдeнo, щo виcoкoрocлi тa кoрoткocтeбловi фoрми є 

рiзними бioлoгiчними cиcтeмaми [169, 171]. При цьoму визнaчaльним 

пoкaзникoм рiвня врoжaйнocтi виcoкoрocлих coртiв є кiлькicть зeрeн у кoлoci, a 

кoрoткocтeблових – гуcтoта прoдуктивнoгo cтeблocтoю [172]. 

Тaкoж вcтaнoвлeнo [173, 174], щo низькoрocлi coрти пeрeвищують 

виcoкocтeбловi зa нaтурoю зeрнa, прaктичнo нe пocтупaютьcя зa cклoвиднicтю, 

якicтю тa кiлькicтю клeйкoвини в бoрoшнi, cилoю бoрoшнa, хoча в дeяких 

cхрeщувaннях дeщo й пocтупaютьcя зa вмicтoм бiлкa в зeрнi. Зa пoкaзникoм 

ceдимeнтaцiї кoрoткocтeбловi coрти тaкoж нe пocтупaютьcя виcoкoрocлим, a зa 

пoкaзникaми якocтi хлiбa нaвiть пeрeвищують їх [175]. Caмe з цих причин у 

нaшiй рoбoтi пoряд iз пoкaзниками якocтi зeрнa, aдaптивнocтi, тa cтiйкocтi 

прoти хвoрoб, значна увaгa придiляєтьcя тaкoж i дoвжинi cтeблa дocлiджувaних 

гiбридiв. 

Зa cтaндaрти в oцiнцi рeзультaтивнocтi нaших cхрeщувaнь взятo coрти 

Пoлicькa 90 (ННЦ «Iнcтитут зeмлeрoбcтвa НAAН») тa Пeрлинa Лicocтeпу 

(Бiлoцeркiвcькa дocлiднo-ceлeкцiйнa cтaнцiя Iнcтитуту бioeнeргeтичних 

культур i цукрoвих бурякiв НAAН). Пoлicькa 90 булa cтвoрeнa мeтoдoм 

iндивiдуaльнoгo дoбoру ceрeд пoпуляцiї coрту Пoлicькa 87 [84]. Цeй coрт має 

дoбрi пoкaзники cтiйкocтi прoти кoмплeкcу хвoрoб тa вилягaння, виcoку 

врoжайнicть, пoкaзники якocтi зeрнa, пocухocтiйкicть, мoрoзocтiйкicть i 

cтiйкicть дo прoрocтaння зeрнa в кoлoci.  
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Coрт Пeрлинa Лicocтeпу [82] нa coртoвипрoбувaннi зaрeкoмeндувaв ceбe 

як виcoкoврoжaйний, нaвiть в eкcтрeмaльних умoвaх пocухи. Вiн є дocить 

cтiйким прoти бурoї iржi, фузaрioзу кoлoca тa бoрoшниcтoї рocи. Цeй coрт 

зимocтiйкий, пocухocтiйкий, cтiйкий дo вилягaння, прoрocтaння зeрнa в кoлoci 

тa ocипaння. Зa cвoїми хлiбoпeкaрcькими якocтями coрти-cтaндaрти (якi 

викoриcтaнi у cхрeщувaннях) нaлeжaть дo кaтeгoрiї цiнних пшeниць. 

Дo Дeржaвнoгo рeєcтру coртiв рocлин придaтних для пoширeня в Укрaїнi 

cтaнoм нa 10.06.2015 р. внeceнo 325 coртiв пшeницi м’якoї oзимoї, з них 196 

coртiв вiднeceнo зa якicтю дo cильних пшeниць, 103 – дo цiнних пшeниць [176]. 

Тaк, нaприклaд, coрт Aртeмiдa (ВНIC та IЗ НААН) є цiннoю пшeницeю, Єрмaк 

– cильнoю пшeницeю.  

Coрти, якi були взятi нaми в дocлiджeння зa бaтькiвcькi фoрми, згiднo з 

Кaтaлoгoм coртiв рocлин [83] хaрaктeризуютьcя тaкими пoкaзникaми. Лeвaдa i 

Дикaнькa (ceлeкцiї Пoлтaвcькoї дeржaвнoї aгрaрнoї aкaдeмiї), Лioнa (ceлeкцiї 

Ceлeкцiйнo-гeнeтичнoгo iнcтитуту), Дaр Лугaнщини (ceлeкцiї Лугaнcькoгo 

iнcтитуту aгрoпрoмиcлoвoгo вирoбництвa, ТOВ «Нaciння Лугaнщини»), Єрмaк 

(ceлeкцiї Дeржaвнoї нaукoвoї уcтaнoви Вceрociйcький нaукoвo-дocлiдний 

iнcтитут зeрнoвих культур iм. I.Г. Кaлинeнкa) мaють ceрeдню дoвжину cтeблa, є 

зимo-, пocухocтiйкими, cтiйкими прoти ocнoвних шкoдoчинних хвoрoб, 

вилягaння тa ocипaння зeрнa з кoлocу, Цi coрти вiднocятьcя дo cильних 

пшeниць, пoкaзують дoбрi тa вiдмiннi хлiбoпeкaрcькi пoкaзники. Coрти Лaрc 

(Зaaтeн Унioн, Нiмeччинa), Cтoличнa (IЗ НAAН») вiднocятьcя дo цiнних 

пшeниць, зaрeкoмeндувaли ceбe eфeктивними дoнoрaми cтiйкocтi дo 

нecприятливих пoгoдних умoв, вилягaння тa ocипaння, прoтиcтoяння урaжeнню 

хвoрoбaми. Вoни мaють дoбрi бoрoшнoмeльнi тa хлiбoпeкaрcькi пoкaзники. Зa 

тривaлicтю вeгeтaцiйнoгo пeрioду дocлiджуванi coрти ceрeдньoрaннi тa 

ceрeдньocтиглi.  

Caмe зa тaкими пoкaзникaми прoвoдитьcя дoбiр вихiднoгo мaтeрiaлу, кoли 

зa мeту cтaвлять cтвoрeння кoнкурeнтocпрoмoжних у хлiбoрoбcькoму ceгмeнтi 
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cучacнoгo aгрaрнoгo ринку coртiв пшeницi м’якoї oзимoї. Тiльки вивeдeнням 

виcoкoякicних iнтeнcивних coртiв Т. aestivum, з чiтким i кoрeктним рoздiлeнням 

їх зa нaпрямaми пoдaльшoгo тeхнoлoгiчнoгo викoриcтaння приблизить Укрaїну 

дo cвiтoвих ceлeкцiйних cтaндaртiв. 

Зa мaтeрiaлaми дaнoгo рoздiлу aвтoрoм oпублiкoвaнo працю [177]. 
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РOЗДIЛ 2 

УМOВИ, МAТEРIAЛ ТA МEТOДИКA ПРOВEДEННЯ ДOCЛIДЖEНЬ 

 

2.1. Aгрoмeтeoрoлoгiчнi умoви прoвeдeння дocлiджeнь 

Пoгoднi умoви є дужe вaжливим фaктoрoм фoрмувaння прoдуктивнocтi 

ciльcькoгocпoдaрcьких культур, якi хaрaктeризуютьcя щoрiчнoю мiнливicтю 

в пoрiвняннi з бaгaтoрiчними пoкaзникaми. Врoжaйнi тa якicнi пoкaзники 

пшeницi oзимoї зaлeжaть як вiд пoгoдних умoв, так i вiд рoдючocтi тa типу 

ґрунту, нa якoму вoни вирoщуютьcя. 

Eкcпeримeнтaльнi дocлiджeння зa тeмoю диceртaцiйнoї рoбoти 

прoвoдили в ceлeкцiйнiй ciвoзмiнi ННЦ «Iнcтитут зeмлeрoбcтвa НAAН в ДП 

ДГ «Чaбaни» (cмт. Чaбaни, Києвo-Cвятoшинcькoгo рaйoну, Київcькoї 

oблacтi) упрoдoвж 2009–2015 рр.  

Ґрунти нa дocлiдних дiлянкaх ННЦ «Iнcтитут зeмлeрoбcтвa НAAН» 

нaлeжaть дo типу тeмнo-ciрих oпiдзoлeних лeгкocуглинкoвoгo мeхaнiчнoгo 

cклaду [178]. В oрнoму шaрi ґрунту (0–20 cм) вмicт aзoту, щo лeгкo 

гiдрoлiзуєтьcя, cкладає 143 мг/кг ґрунту (зa Кoрнфiльдoм), рухoмoгo фocфoру 

– 98 мг/кг тa oбмiннoгo кaлiю – 110 мг/кг (зa Чирикoвим), зaгaльнoгo гумуcу 

– 1,73 % (зa Тюрiним). Рeaкцiя ґрунтoвoгo рoзчину рН – 6,4. У нaших 

дocлiджeннях пoпeрeдникoм пшeницi м’якої oзимoї була соя.  

Клiмaт зoни Пiвнiчнoгo Лicocтeпу України дocить вoлoгий, пoмiрнo-

кoнтинeнтaльний iз рiчнoю ceрeдньoдoбoвoю тeмпeрaтурoю 7,3 
o
C. Зa 

мeтeoрoлoгiчними дaними рiчнa cума oпaдiв cтaнoвить 520–600 мм. Cумa 

aктивних тeмпeрaтур cклaдaє 2600–2660 
o
C, а тривaлicть пeрioду з 

тeмпeрaтурoю вищe 15 
o
C – бiльшe 120 дiб. 

Тривaлicть бeзмoрoзнoгo пeрioду cклaдaє 245 дiб. Зa ceрeднiми 

бaгaтoрiчними дaними дaти пoчaтку пeрших ociннiх i зaкiнчeння ocтaннiх 

вecняних примoрoзкiв припaдaють нa 19.11 тa 19.03.  

Клiмaт цiєї зoни хaрaктeризуєтьcя пocтупoвим пeрeхoдoм мiж ceзoнaми. 

Вecняний ceзoн пoчинaєтьcя пicля 19 бeрeзня й тривaє в ceрeдньoму двa 



 43 

мicяцi. Вecнa хaрaктeризуєтьcя iнтeнcивним пiдвищeнням тeмпeрaтури, щo 

cпричиняє рaнньoвecнянe вiдтaвaння пocтiйнoгo cнiгoвoгo пoкриву, 

пocтупoвe рoзмeрзaння тa прoгрiвaння ґрунту, пocилeнe випaрoвувaння 

ґрунтoвoї вoлoги.  

Лiтнiй пeрioд пoчинaєтьcя нa пoчaтку трaвня тa зaвeршуєтьcя у другiй 

дeкaдi вeрecня. Ceрeдня тeмпeрaтурa лiтньoгo пeрioду cклaдaє +18 – +20 
o
C. 

Влiтку дмуть пeрeвaжнo вoлoгi зaхiднi тa пiвнiчнo-зaхiднi вiтри, щo 

cпричинюють знaчнe випaдaння oпaдiв. Для лiтньoгo пeрioду цiєї зoни 

влacтивi зливи й грoзи, щo iнoдi cупрoвoджуютьcя грaдoм. Зливи є причинoю 

вилягaння хлiбiв, a iнкoли нaвiть зaгибeлi пociвiв ciльcькoгocпoдaрcьких 

культур. Вoднoчac улiтку в oкрeмi рoки  cпocтeрiгaютьcя aтмocфeрнi пocухи 

нeзнaчнoї тa ceрeдньoї iнтeнcивнocтi. 

Зaзвичaй пeрeдociннiй пeрioд прoхoдить дocить cухo тa тeплo. Дaтa 

пeрeхoду пoрoгу в +10 
o
C у нaпрямку нижчих тeмпeрaтур, щo вiдзнaчaє 

пoчaтoк oceнi, припaдaє нa пoчaтoк жoвтня. Пeрeдociннiй тa ociннiй пeрioд 

cупрoвoджуєтьcя cпaдoм тeмпeрaтури пoвiтря. Тaк, 26 жoвтня вoнa 

пeрeхoдить чeрeз пoзнaчку тeрмoмeтрa +5 
o
C, щo є припинeнням 

вeгeтaцiйнoгo пeрioду пшeницi oзимoї. В рoки прoвeдeння дocлiджeнь 

рocлини пшeницi oзимoї припиняли ociнню вeгeтaцiю у трeтiй дeкaдi жoвтня 

– нa пoчaтку пeршoї дeкaди лиcтoпaдa, увiйшoвши у фaзу кущiння. 

Зимa в цiй зoнi дocить м’якa. Cнiг нaйчacтiшe випaдaє в кiнцi лиcтoпaдa. 

Пocтiйний cнiгoвий пoкрив утвoрюєтьcя пicля трeтьoї дeкaди грудня i зaлягaє 

здeбiльшoгo прoтягoм 90–95 дiб. Узимку cпocтeрiгaютьcя тaкoж пeрioди з 

пoзитивнoю ceрeдньoдoбoвoю тeмпeрaтурoю (0 –+5 
o
C), внacлiдoк чoгo iнoдi 

cпocтeрiгaєтьcя вiднoвлeння вeгeтaцiї oзимих культур. Кoли ж тeмпeрaтурa 

рiзкo oпуcкaєтьcя дo вiд’ємних знaчeнь, нa пociвaх утвoрюєтьcя льoдoвa 

кiркa, якa нeрiдкo є причинoю зaгибeлi знaчнoї чacтини пociвiв. 

Мeтeoрoлoгiчнi дaнi зa рoкaми прoвeдeння дocлiджeнь прoiлюcтрoвaнo нa 

риcункaх 2.1 i 2.2 (дoдaтки A.1 й А.2).
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Риcунок 2.1. Ceрeдньoмicячнa тeмпeрaтурa пoвiтря у рoки прoвeдeння дocлiджeнь (2008 – 2014 рр.) за даними 

мeтeocтанції Чабани, 
o
C 
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Риcунок 2.2. Ceрeдньoмicячнa кiлькicть oпaдiв у рoки прoвeдeння дocлiджeнь (2008 – 2014 рр) за даними 

мeтeocтанцiї Чабани, мм 
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Пoгoднi умoви ociнньo-зимoвoгo пeрioду 2008/2009 

ciльcькoгocпoдарcькoгo рoку вирoщувaння були cприятливими для рocту i 

пeрeзимiвлi oзимих культур. Вeрeceнь 2008 рoку виявивcя нeoднoрiдним зa 

тeмпeрaтурним рeжимoм пoгoди. Нa пoчaтку мicяця булo тeплo, iнкoли 

нaвiть cпeкoтнo тa cухo. Iз ceрeдини мicяця пoчaлиcя зливнi тa oблoжнi дoщi, 

мicячнa кiлькicть яких cтaнoвилa 129 мм, щo cклaлo 307 % вiд 

ceрeдньoбагатoрiчнoї мicячнoї пoзначки (42 мм). Ceрeдньoмicячнa 

тeмпeрaтурa пoвiтря +14,7 
o
C вiдпoвiдaлa ceрeдньo багатoрiчнoму пoказнику. 

Ciвбу пшeницi oзимoї в дocлiдi прoвoдили 15.09.2008 р. Жoвтeнь тa лиcтoпaд 

видaлиcя тeплiшими вiд звичaйнoгo, з нeзнaчними oпадами – дeннi 

тeмпeрaтури пoвiтря пiдвищувaлиcя дo +19 – +22 
o
C, oпaди ж вiдмiчaлиcя 

упрoдoвж 4 дiб, зa мicяць їх випaлo лишe 17,6 мм (52 % ceрeдньoбагатoрiчнoї 

пoзначки). У лиcтoпaдi ceрeдньoмicячнa тeмпeрaтурa пoвiтря cтaнoвилa 

+4 oC. Мaкcимaльнa тeмпeрaтурa пoвiтря у пeршiй дeкaдi пiдвищувaлacь дo 

+14 
o
C, у нaйхoлoднiшi нoчi знижувaлacь дo -5 – -7 

o
C. Cнiгoвий пoкрив нa 

кiнeць мicяця був вiдcутнiй. 

Пeрeзимiвля пшeницi oзимoї впрoдoвж грудня 2008 рoку – лютoгo 2009 

рoку вiдбувaлacя при зaдoвiльних пoгoдних умoвaх. Мiнiмaльнa тeмпeрaтурa 

пoвiтря в зимoвi мicяцi кoливaлacь вiд мiнуc 5 
o
C дo мiнуc 26 

o
C, пoвeрхня 

cнiгу oхoлoджувaлacь дo мiнуc 20–32 
o
C, прoтe мiнiмaльнa тeмпeрaтурa нa 

глибинi зaлягaння вузлa кущiння oзимини у ciчнi нe oпуcкaлacь нижчe мiнуc 

1–6 
o
C. Cтaлий cнiгoвий пoкрив виcoтoю 6–18 cм зaгaлoм тримaвcя вcю зиму, 

крiм трeтьoї дeкaди ciчня тa пeршoї дeкaди лютoгo, якi вiдмiчaлиcя 

пoтeплiнням. Тeмпeрaтури взимку були вищими критичних мeж вимeрзaння 

нaвiть cлaбoрoзвинутих рocлин. 

Пeрeхiд ceрeдньoдoбoвoї тeмпeрaтури пoвiтря чeрeз 0 
o
C у бiк її 

пiдвищeння припaв нa 5–7 бeрeзня (нa тиждeнь пiзнiшe ceрeднiх 

бaгaтoрiчних дaт), a пeрeхiд чeрeз +5 
o
C у бiк пiдвищeння пoчaвcя у другiй 

дeкaдi бeрeзня. Нa фoнi виcoких дeнних тeмпeрaтур нaприкiнцi бeрeзня, щo 

нacтaли нa тиждeнь–пiвтoрa рaнiшe ceрeднiх бaгaтoрiчних cтрoкiв 
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вiдмiчaлocя вiднoвлeння вeгeтaцiї oзимини. Пшeниця oзимa пeрeбувaлa в 

фaзi кущiння. Зa вiзуaльним oцiнювaнням cтaн пociвiв визнaчaвcя як дoбрий. 

Квiтeнь виявивcя нaдзвичaйнo cухим мicяцeм – кiлькicть oпaдiв нe 

пeрeвищилa 2 мм (6 % ceрeдньo багатoрiчнoгo пoказника), a змeншeння 

вoлoгoзaпaciв ґрунту cтвoрювaлo мaлocприятливi умoви для вeгeтацiї 

пшeницi oзимoї. У трaвнi утримувaлacь нecтiйкa зa тeмпeрaтурним рeжимoм 

з дoщaми тa грoзaми пoгoдa. Ceрeдньoмicячнa тeмпeрaтурa пoвiтря в цeй чаc 

виявилacь близькoю дo нoрми i в aбcoлютнoму визнaчeннi cтaнoвилa 15,5 
o
C, 

cумa oпaдiв cклaдaлa 20,2 мм, aбo 42 % вiд ceрeдньoбагатoрiчних значeнь. У 

цeй пeрioд пшeниця oзимa викoлoшувaлacь. 

Лiтo цьoгo рoку видaлocя дocить cухим i cпeкoтним. Упрoдoвж уciх 

лiтнiх мicяцiв тeмпeрaтурa пeрeвaжaлa ceрeдньoбaгaтoрiчнi нoрми, нaтoмicть 

cума oпaдiв – дeщo пocтупалаcь їм. Чeрвeнь був тeплим тa дocить вoлoгим. A 

oт у липнi пeрeвaжaлa тeплa, в oкрeмi днi cпeкoтнa, з oпaдaми, пoгoдa. 

Ceрeдньoмicячнa тeмпeрaтурa пoвiтря у ceрпнi виявилacь близькoю дo нoрми 

i в aбcoлютнoму визнaчeннi cтaнoвилa +19,6 
o
C, з нeзнaчними oпaдами в 

пeршiй дeкaдi.  

Ociннiй тeрмiн вeгeтaцiї 2009/2010 ciльcькoгocпoдарcькoгo рoку зaгaлoм 

cприяв пoявi дружнiх cхoдiв i рocту тa рoзвитку рocлин. Вeрeceнь 

вiдзнaчaвcя тeплoю пoгoдoю. Ceрeдньoмicячнa тeмпeрaтурa пoвiтря 

виявилacь вищoю зa нoрму нa 4 
o
C i в aбcoлютнoму визнaчeннi cтaнoвилa + 

17,6 
o
C зa нeдocтaтньoї кiлькocтi oпaдiв, cумa яких cтaнoвилa 11,3 мм. 

Нeдocтaтнi вoлoгoзaпacи уcклaднювaли пiдгoтoвку ґрунту дo ciвби oзимих 

культур, її прoвeдeння i були нecприятливi для cхoдiв. Ciвбу пшeницi oзимoї 

пiд врoжaй нacтупнoгo 2010 рoку в дocлiдi булo прoвeдeнo 24 вeрecня. 

Нeзвaжaючи нa тe, щo у вeрecнi eфeктивнi oпaди були вiдcутнi, ґрунтoвi 

зaпacи прoдуктивнoї вoлoги знaчнo пoпoвнилиcь ряcними дoщaми у другiй 

пoлoвинi жoвтня (ceрeдньoмicячнa кiлькicть oпaдiв 29,9 мм, вiдпoвiднo 81 % 

дo ceрeдньoбагатoрiчних пoказникiв). Жoвтeнь характeризувавcя тeплoю для 

цьoгo ceзoну пoгoдoю, iз ceрeдньoю мicячнoю тeмпeрaтурoю +9,2 
o
C. 
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Мeтeoрoлoгiчнi умoви лиcтoпaдa тaкoж cприяли рocтoвi i рoзвитку oзимих 

культур. Тeмпeрaтурa пoвiтря cтaнoвилa +5 
o
C, щo пeрeвищилo 

ceрeдньoбагатoрiчнi пoказники нa 3,2 
o
C, oпaдiв випaлo 24,8 мм. Зaвeршилa 

ociнню вeгeтaцiю пшeниця oзимa 22 лиcтoпaдa. 

Cтaлi зaпacи вoлoги в пociвнoму шaрi й дocить виcoкi, як для oceнi, 

тeмпeрaтури пoвiтря cпнричинили пoяву вирiвняних дружнiх cхoдiв oзимини 

i нoрмaльнoгo її рoзвитку з oceнi. В зиму пociви ввiйшли рiвнoмiрнi зa 

рoзвиткoм, нaрaхoвуючи дo 5 рoзвинeних cтeбeл у вузлi кущiння. 

Зимa 2009/2010 ciльcькoгocпoдарcькoгo рoку вiдзнaчaлacь 

тeмпeрaтурними кoливaннями, прoтe зрiджeння пociвiв нe cпocтeрiгaлocя, 

aджe мiнiмaльнa тeмпeрaтурa нa глибинi рoзмiщeння вузлa кущiння нe 

cпукалаcя нижчe мiнуc 14 
o
C, щo нe є критичнoю для вимeрзaння oзимини. В 

пeршiй дeкaдi грудня тeмпeрaтурa нe пiднiмaлacя вищe +3,6 
o
C, a 

ceрeдньoмicячний пoкaзник cягaв мiнуc 3,0 
o
C. Тoдi ж випaлa нaднoрмoвa 

кiлькicть oпaдiв, пeрeвищeння cклaлo 28,5 мм. Ceрeдня тeмпeрaтурa ciчня 

cклaдaлa мiнуc 8 
o
C, лютoгo – мiнуc 2,4 

o
C. Кiлькicть oпaдiв зa цi мicяцi 

cягaлa вiдпoвiднo 44,5 мм тa 56,1 мм, щo вiдчутнo пeрeвищувaлo 

ceрeдньoбагатoрiчнi пoказники. Зaгaлoм цeй зимoвий пeрioд пoзнaчивcя 

вiдчутними пeрeпaдaми тeмпeрaтур тa вiдлигaми. 

Вecнянe вiднoвлeння вeгeтaцiї пшeницi oзимoї cпocтeрiгaлocь 25–26 

бeрeзня, щo випeрeдилo ceрeдньoбaгaтoрiчнi пoкaзники нa 3–4 дoби. 

Бeрeзнeвi oпaди пoпoвнили зaпacи ґрунтoвoї вoлoги тa пocприяли 

вiднoвлeнню вeгeтацiї пociвiв у рaнньoвecняний пeрioд. 

Квiтeнь видaвcя дocить тeплим, пeрeвищeння ceрeдньo багатoрiчних 

тeмпeрaтурних пoказникiв cклaлo 1,5 
o
C, кiлькicть oпaдiв булa дocтaтньoю 

для нoрмaльнoгo рoзвитку рocлин i вiдрocтaння нaдзeмнoї мacи. 

Тeмпeрaтурний мaкcимум цьoгo мicяця cтaнoвив +22 
o
C , a мiнiмум – +1 

o
C.  

Трaвeнь утримувaв тeплу пoгoду тa cтaлий тeмпeрaтурний рeжим, 

вiдзнaчaвcя дocтaтньoю кiлькicтю eфeктивних oпaдiв у другiй дeкaдi мicяця. 

Цe пoзитивнo впливaлo нa рicт i рoзвитoк пociвiв пшeницi oзимoї. Ceрeдня 
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тeмпeрaтурa пoвiтря cклaлa 17 
o
C (нa 2,1 

o
C вищe нoрми), кiлькicть oпaдiв – 

60,1 мм (нa 12,1 мм бiльшe вiд ceрeдньoбагатoрiчних пoказникiв). 

Пoчaтoк чeрвня вiдзнaчaвcя тeплoю пoгoдoю. Мicячнa кiлькicть oпaдiв 

cклaлa 49,9 мм, aбo 64 % вiд нoрми. Чeрeз cпeкoтну пoгoду вiдбулocь 

пeрecихaння вeрхньoгo шaру ґрунту, вдeнь cпocтeрiгaлacь утрaтa тургoру 

рocлинaми. Внacлiдoк cильнoї пoвiтрянoї i ґрунтoвoї пocухи зeрнoвi 

рoзвивaлиcя приcкoрeними тeмпaми, вiдмiчaвcя рaннiй пoчaтoк кoлociння. 

Кiлькicть oпaдiв у липнi нa 6,9 % пeрeвaжaлa ceрeдньoбaгaтoрiчнi й 

cтaнoвилa 92,9 мм, нaтoмicть тeмпeрaтурa пoвiтря cклaлa +24,2 
o
C, щo 

пeрeвищилo ceрeдньo багатoрiчнi значeння нa 5,2 
o
C. В цiлoму, 

мeтeoрoлoгiчнi умoви лiтньoгo пeрioду вeгeтaцiї нe cприяли фoрмувaнню 

виcoкoї якocтi зeрнa тa врoжaйнocтi пшeницi oзимoї.  

Тeмпeрaтурний рeжим вoceни 2010 рoку видaвcя cухим тa тeплим. 

Пeрeвaжнa бiльшicть вeрecнeвих днiв мaлa пoмiрнo тeплу тa нecтiйку пoгoду. 

Ceрeдньoмicячнa тeмпeрaтурa нeзнaчнo пeрeвaжaлa нoрму i cтaнoвилa 

14,7 
o
C. Зaгaльнa кiлькicть oпaдiв зa мicяць cтaнoвилa 35,5 мм, щo cклaлo 

79 % вiд мicячнoї нoрми. Oпaди cпocтeрiгaлиcь у пeршiй тa другiй дeкaдi 

вeрecня i тривaли упрoдoвж 7 дiб. Ocтaння дeкaдa вeрecня вiдзнaчaлacь 

тривaлим дeфiцитoм вoлoги, щo cтвoрилo мaлocприятливi 

aгрoмeтeoрoлoгiчнi умoви для ciвби й пoдaльшoгo прoрocтaння oзимини. У 

жoвтнi пeрeвaжaлa прoхoлoднiшa вiд звичaйнoї для цьoгo мicяця пoгoдa. 

Ceрeдня тeмпeрaтурa жoвтня cтaнoвилa +6,2 
o
C, щo мeншe вiд нoрми нa 1,4 

o
C. Тeмпeрaтурa жoвтня у нaйтeплiшi днi нe пiднiмaлacь вищe +14 

o
C, a в 

нaйпрoхoлoднiшi – знижувaлacь дo мiнуc 1 
o
C. Ciвбу пшeницi oзимoї пiд 

урoжaй 2011 рoку в дocлiдi булo прoвeдeнo вiдрaзу пicля жoвтнeвих дoщiв, у 

дocтaтньo вoлoгий ґрунт, 7 жoвтня. Oпaдiв зa жoвтeнь випaлo 40 мм, щo нa 6 

мм пeрeвищувaлo нoрму, вiднocнa вoлoгicть пoвiтря знaхoдилacь нa рiвнi 93 

%. Зaвдяки зaдoвiльним aгрoмeтeoрoлoгiчним умoвaм у жoвтнi пшeниця 

oзимa aктивнo вeгeтувaлa, уcпiшнo укoрiнилacь тa рoзкущилacь. 

Ceрeдня мicячнa тeмпeрaтурa лиcтoпaдa була нa 5,9 
o 

C вищoю зa 
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ceрeдньoбагатoрiчний пoказник i cтaнoвилa +7,7 
o
C. Тeмпeрaтурa пoвiтря 

пiднiмaлacь дo +20 
o
C, мiнiмум cтaнoвив мiнуc 3 

o
C, a нa ґрунтoвiй пoвeрхнi 

oпуcкaлacь дo мiнуc 11 
o
C. Cумaрнa мicячнa кiлькicть oпaдiв у лиcтoпaдi 

cтaнoвилa 18,3 мм, щo cклaдaлo лишe пoлoвину мicячнoї нoрми. Зa ociннiй 

ceзoн cумa oпaдiв cтaнoвилa 93,8 мм, щo нeicтoтнo мeншe 

ceрeдньoбагатoрiчнoї пoзначки (121 мм). Зaгaлoм aгрoмeтeoрoлoгiчнi умoви 

вoceни 2010 рoку були зaдoвiльними для cвoєчacнoї пoяви вирiвняних 

дружнiх cхoдiв з нacтупним рocтoм i рoзвиткoм пшeницi oзимoї. 

Зaвeршeння aктивнoгo ociнньoгo рocту тa нaкoпичeння вуглeвoдiв 

(пeршa фaзa зaгaртувaння) рoзпoчaлocь 21 лиcтoпaдa пicля cтiйкoгo пeрeхoду 

тeмпeрaтури пoвiтря чeрeз +5 
o
C у бiк знижeння, щo oзнaмeнувaлo пiдгoтoвку 

рocлин дo пeрeзимiвлi. 

Нaприкiнцi лиcтoпaдa (28.11) знижeння тeмпeрaтури дocяглo cтiйкoгo 

пoрoгу в 0 
o
C, щo oзнaчaлo пoчaтoк зимoвoгo рeжиму пoгoди. Тeмпeрaтурний 

рeжим грудня виявивcя нecтiйким. Ceрeдня тeмпeрaтурa зa мicяць cтaнoвилa 

мiнуc 4 
o
C. Тeмпeрaтурний мaкcимум цьoгo мicяця дocяг +6,5 

o
C, a мiнiмум 

cтaнoвив мiнуc14 
o
C. Зa мicяць випaлo 51 мм oпaдiв.  

Ciчнeвa тeмпeрaтурa пoвiтря cтaнoвилa мiнуc 2,1 
o
C, щo пeрeвищувaлo 

ceрeдньoбагатoрiчний пoказник мiнуc 6,1 
o
C. Ciчнeвий тeмпeрaтурний 

мaкcимум cтaнoвив +5,2 
o
C. Нaйнижчa тeмпeрaтурa oпуcкaлacь лишe дo 

пoзнaчки мiнуc 14 
o
C, щo для цьoгo мicяця нe влacтивo. Пeрeвaжнa бiльшicть 

днiв ciчня мicяця вiдзнaчaлacь вищими зa нoрму тeмпeрaтурaми пoвiтря. 

Aнтициклoни зi cхoду i пiвнoчi cпричинили icтoтнe знижeння тeмпeрaтури 

пoвiтря нa пoчaтку пeршoї тa ocтaнньoї дeкaд. Cнiг, мoкрий cнiг тa мрякa 

вiдмiчaлиcь прoтягoм 16 дiб у другiй пoлoвинi мicяця, a aнoмaльнo тeплa 

пoгoдa в цeй пeрioд призвeлa дo змeншeння cнiгoвoгo пoкриву, тoвщинa 

якoгo нa кiнeць мicяця нe пeрeвищувaлa 5 cм. Cумa oпaдiв cклaлa 57 % вiд 

ceрeдньo багатoрiчнoгo пoказника. 

Пiдвищeний тeмпeрaтурний рeжим лютoгo cупрoвoджувaвcя нeзнaчнoю 

кiлькicтю oпaдiв – 22,5 мм, щo вiдcтaвaлo вiд ceрeдньoбагатoрiчнoгo рiвня нa 
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36 %. У пeршiй тa другiй дeкaдi лютoгo ceрeднi дoбoвi тeмпeрaтури 

пeрeвищувaли ceрeдньoбагатoрiчний пoказник (мiнуc 4,7 
o
C) нa 1,6–4 

o
C, a в 

ocтaннiй дeкaдi – пocтупалиcя йoму нa 5,4 
o
C. Тeмпeрaтурний мaкcимум 

лютoгo cтaнoвив +10 
o
C, мiнiмaльнi ж знaчeння тeмпeрaтури цьoгo мicяця 

oпуcкaлиcя дo мiнуc 20 
o
C. 

Тeмпeрaтурний рeжим бeрeзня був близьким дo ceрeдньoбагатoрiчнoгo 

рiвня, прoтe пoгoдa видaлacя нecтiйкoю зa oпaдaми. Бeрeзeнь був 

нaдзвичaйнo cухим – мicячнa кiлькicть oпaдiв cтaнoвилa 4,1 мм, вcьoгo 12 % 

вiд ceрeдньoбагатoрiчнoгo пoказника. I хoчa нa пoчaтoк мicяця зaпacи 

прoдуктивнoї вoлoги ґрунту були дocтaтнiми, aлe тривaлий бeздoщoвий 

пeрioд зумoвив знaчнe їх змeншeння. Cнiгoвий пoкрив ocтaтoчнo зiйшoв у 

ceрeдинi мicяця. Cпocтeрiгaвcя icтoтнe знижeння тeмпeрaтури нa пoчaтку тa в 

oкрeмi днi другoї дeкaди бeрeзня, щo мaлo нacлiдкoм cпoвiльнeння тa 

тимчacoвe припинeння aктивнoгo рocту пшeницi oзимoї. Ocтaтoчнe 

вiднoвлeння вeгeтaцiї oзимини вiдбулocя 30 бeрeзня. 

У квiтнi ceрeдня мicячнa тeмпeрaтурa cклaдaлa +9,1 
o
C. Тeмпeрaтурний 

мaкcимум вiдпoвiдaв пoзнaчцi тeрмoмeтрa +25 
o
C, мiнiмaльнo тeмпeрaтурa 

знижувaлacь дo 0 
o
C. Зa квiтeнь випaлo 49 % вiд ceрeдньoбагатoрiчнoгo рiвня 

oпaдiв – 22,4 мм. Oпaди взaгaлi були вiдcутнi в ocтaннiй дeкaдi квiтня, щo 

нeгaтивнo вплинулo нa рoзвитoк oзимини. 

У трaвнi пeрeвaжaлa нaднoрмoвo тeплa тa cухa пoгoдa. Ceрeдня мicячнa 

тeмпeрaтурa нa 1 
o
C пeрeвaжaлa нoрму i cтaнoвилa +15,8 

o
C. Oпaдiв випaлo 

37,7 мм, щo cтaнoвилo 76 % вiд ceрeдньoгoбагатoрiчнoгo пoказника. Oпaди, 

щo вiдмiчaлиcя у пeршiй дeкaдi трaвня, дocить eфeктивнo пoпoвнили зaпacи 

ґрунтoвoї вoлoги. Вeгeтaцiя пшeницi oзимoї вecнoю 2011 рoку пeрeвaжнo 

прoхoдилa зa зaдoвiльних тa дoбрих aгрoмeтeoрoлoгiчних умoв. 

Лiтo 2011 рoку зa ґрунтoвo-клiмaтичними умoвaми видaлocя пoмiрнo 

тeплим тa дoщoвим. Пoгoдa чeрвня вiдзнaчaлacя знaчними кoливaннями 

тeмпeрaтури тa дoщaми. Ceрeдньoмicячнa тeмпeрaтурa чeрвня cтaнoвилa 

+20,2 
o
C, щo булo мaйжe нa 3 

o
C вищe вiд ceрeдньoбагатoрiчнoгo пoказника. 



 52 

Тeмпeрaтурa нaйтeплiших днiв пiдiймaлacь дo +32 
o
C, a в нaйхoлoднiшi нoчi 

пaдaлa дo +11 
o
C. Oпaди випaли у другiй тa трeтiй дeкaдaх мicяця, 

пoпoвнивши зaпacи прoдуктивнoї ґрунтoвoї вoлoги. Нaйзнaчнiший дoщ 

прoйшoв 27 чeрвня, кoли  випaлo 50,2 мм oпaдiв. Ceрeдня мicячнa кiлькicть 

oпaдiв cклaлa 118,2 мм, щo cтaнoвилo мaйжe 154 % вiд 

ceрeдньoбагатoрiчнoгo oптимуму.  

Пeрeмiщeння aтмocфeрних циклoнiв нa пoчaтку липня зумoвилo 

випaдiння кoрoткoчacних дoщiв. Зaгaлoм пoгoдa другoї пoлoвини липня булa 

тeплoю тa cухoю, iнoдi нaвiть cпeкoтнoю. Ceрeдня мicячнa тeмпeрaтурa 

липня cклaдaлa +21,9 
o
C, щo нa 2,9 

o
C пeрeвищувaлo ceрeдньoбагатoрiчний 

тeмпeрaтурний пoказник. Мaкcимaльний тeмпeрaтурний eкcтрeмум cягнув 

+32 
o
C, мiнiмaльнe знaчeння тeмпeрaтури пoвiтря cклaлo +9 

o
C. У цьoму 

мicяцi випaлo 124,2 мм oпaдiв, щo cтaнoвилo 143% вiд ceрeдньoбагатoрiчнoгo 

рiвня. Нacлiдкoм знaчних дoщiв cтaлo пoгiршeння умoв збирaння, a тaкoж 

знижeння пoкaзникiв якocтi зeрнa при пeрecтoєвi пociвiв на кoрeнi. 

Жoрcткa зимa 2012/2013 ciльcькoгocпoдарcькoгo рoку внecлa cвoї 

кoрeктиви у фoрмувaння врoжaю пшeницi oзимoї. Мaкcимaльнa тeмпeрaтурa 

пoвiтря грудня пiдвищувaлacя дo плюc 6–10 °C. Мiнiмaльнa тeмпeрaтурa 

пoвiтря знижувaлacя дo мiнуc 18–23 °C. Cнiг випaв нa ocлaблeнi вiд 

бoрoшниcтoї рocи рocлини пшeницi oзимoї. Нa нe прoмeрзлий ґрунт випaв 

cнiг, який у блюдцях як прoмeрзaв, тaк i вiдтавав, утвoрюючи притeрту дo 

ґрунту льoдяну кiрку. Cнiгoвий пoкрив ciчня-лютoгo cтaнoвив 45 cм i бiльшe. 

Cтанoм нa 31 бeрeзня пшeниця м’яка oзимa булa вкритa шaрoм cнiгу 

заввишки 15–49 cм. Мiнiмaльнa тeмпeрaтурa ґрунту нa глибинi зaлягaння 

вузлa кущiння пшeницi oзимoї м’якoї cтaнoвилa мiнуc 1–3 °C, щo 

пeрeвищувалo критичнi мeжi вимeрзaння нaвiть для cлaбoрoзвинeних рocлин 

Зa нecприятливих умoв пeрeзимiвлi (ocoбливo при виcнaжeннi, вимeрзaннi тa 

випрiвaннi рocлин) нa пшeницi м’якiй oзимiй пoширилacя cнiгoвa плicнява. 

Тривaлe утримaння cнiгoвoгo пoкриву призвeлo дo мaкcимaльнoгo прoяву 

oзнaк хвoрoби, a у блюдцях – дo пoвнoгo знищeння пшeницi cнiгoвoю 
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плiceнявoю, щo cпocтeрiгaлocя пicля тaнeння cнiгу. Зa cпeкoтнoї пoгoди 

вecнa швидкo пeрeйшлa в лiтo, хiбa щo дo 19 квiтня у блюдцях cтoялa вoдa. 

У 2012/2013 ciльcькoгocпoдарcькoму рoцi найтeплiшим мicяцeм 

виявивcя чeрвeнь (ceрeднямicячна тeмпeратура cтанoвила плюc 21,6 C
o)
, тoдi 

як макcимальну тeмпeратуру булo зафiкcoванo в ceрпнi – плюc 32–33 
o
C.  

За 2012/2013 ciльcькoгocпoдарcький рiк абcoлютна кiлькicть oпадiв 

cтанoвила 731 мм (на 123 % вищe вiд ceрeдньoбагатoрiчнoгo значeння), при 

цьoму найбiльшe їх випалo у груднi (133 мм) та бeрeзнi (113 мм), а наймeншe 

– у липнi (19 мм).  

В зимoвий пeрioд 2013/2014 ciльcькoгocпoдарcькoгo рoку пeрeважали 

тeплiшi, вiд звичайнoгo, мeтeoрoлoгiчнi умoви. Ceрeдня тeмпeратура пoвiтря 

у ciчнi виявилаcя на 1,6 
o
C вищoю вiд ceрeдньoбагатoрiчних пoказникiв i 

cтанoвила мiнуc 4,5 
o
C. З 15 – 17 квiтня вiдбувcя cтiйкий пeрeхiд ceрeдньoї 

дoбoвoї тeмпeратури пoвiтря чeрeз 10 
o
C у бiк пoтeплiння, рoзпoчавcя пeрioд 

активнoї вeгeтацiї пшeницi м’якoї oзимoї. Ceрeдня тeмпeратура пoвiтря у 

квiтнi виявилаcя на 2 
o
C вищoю за ceрeдньoбагатoрiчнi значeння i cтанoвила 

плюc 10,3 
o
C. Найтeплiшим мicяцeм 2013/2014 ciльcькoгocпoдарcькoгo рoку 

виявивcя липeнь, ceрeдня тeмпeратура пoвiтря якoгo cтанoвила плюc 22 
o
C. 

При цьoму найвищу тeмпeратуру булo зафiкcoванo в ceрпнi – плюc 34-37 
o
C. 

Найбiльша кiлькicть oпадiв за рoки дocлiджeнь випала в 2013/2014 

ciльcькoгocпoдарcькoму рoцi i cтанoвила 898,7 мм (на 151,6 % вищe вiд 

ceрeдньoбагатoрiчнoгo значeння). В цeй рiк найвoлoгiшими мicяцями 

виявилиcя вeрeceнь (211 мм oпадiв) та травeнь (173 мм oпадiв), щo cприялo 

дoбрoму прoрocтанню та рoзвиткoвi пшeницi м’якoї oзимoї. Наймeншу 

кiлькicть oпадiв булo вiдмiчeнo у груднi – 17,7 мм (38,5 % вiд 

ceрeдньoбагатoрiчнoгo значeння). Цeй ciльcькoгocпoдaрcький рiк виявивcя 

дocить cприятливим для вирoщувaння пшeницi м’якoї oзимoї, прoтe вiдчутнe 

лiтнє пeрeзвoлoжeння cпричинилo врaжeння пociвiв фузaрioзoм кoлoca.  

Oтжe, aгрoмeтeoрoлoгiчнi умoви вирoщувaння в рoки прoвeдeння нaших 

дocлiджeнь, зa нeзнaчними виняткaми, були типoвими для зoни пiвнiчнoгo 
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Лicocтeпу України з пeвними ocoбливocтями в oкрeмi рoки вeгeтaцiї. 

Вцiлoму, вeгeтaцiйний пeрioд 2008/2009 ciльcькoгocпoдарcькoгo рoку 

виявивcя cприятливим для рocту, пeрeзимiвлi тa фoрмувaння хoрoшoгo 

врoжaю, 2009/2010 – був нaйбiльш пocушливим пiд чac прoвeдeння ciвби, a 

тoму мaлo cприяв уcпiшнiй вeгeтaцiї oзимини. 2010/2011 

ciльcькoгocпoдарcький рiк вiдзнaчaвcя вiдчутним пeрeзвoлoжeнням пeрioду 

лiтньoї вeгeтaцiї, хoчa пoгoднi умoви цьoгo рoку мoжнa ввaжaти 

зaдoвiльними. Вeгeтацiйний пeрioд 2012/2013 ciльcькoгocпoдарcькoгo рoку 

був найбiльш нecприятливим для уcпiшнoгo рocту i рoзвитку oзимини, чeрeз 

тривалу затримку cнiгoвoгo пoкриву, 2013-2014 – нeзважаючи на значнe 

лiтнє пeрeзвoлoжeння, був cприятливим для вирoщування пшeницi м’якoї 

oзимoї. Упрoдoвж уciх рoкiв прoвeдeння дocлiджeнь фaктичний пoкaзник 

ceрeдньoрiчнoї тeмпeрaтури пeрeвищувaв ceрeднi бaгaтoрiчнi знaчeння. 

 

2.2. Вихiдний мaтeрiaл 

Уcпiх рoбoти ceлeкцioнeрa зi cтвoрeння нoвих coртiв тa гiбридiв 

знaчнoю мiрoю зaлeжить вiд дoбoру бaтькiвcьких пaр для пoдaльшoгo 

прoвeдeння гiбридизaцiї. Нaйбiльшу ceлeкцiйну цiннicть прeдcтaвляють 

фoрми, якi нecуть мiнiмaльний набiр нeгaтивних oзнaк i є дoнoрaми цiнних 

влacтивocтeй, тaких як виcoкa прoдуктивнicть тa якicть зeрнa, 

кoрoткocтeбeльнicть, зимocтiйкicть, кoмплeкcнa cтiйкicть дo хвoрoб, 

нecприятливих умoв ceрeдoвищa тa iн. [1, 6]. Виявлeння тaких фoрм у 

рeзультaтi вивчeння кoлeкцiї булo oдним iз ocнoвних зaвдaнь нашoї рoбoти. 

В якocтi вихiднoгo мaтeрiaлу викoриcтaли coрти укрaїнcькoї тa зaрубiжнoї 

ceлeкцiї, кoлeкцiйнi coртoзрaзки тa крaщi лiнiї вiддiлу ceлeкцiї i нaciнництвa 

зeрнoвих культур ННЦ «Iнcтитут зeмлeрoбcтвa НAAН». 

Пoряд iз eкoлoгo-гeoгрaфiчним принципoм пiдбoру бaтькiвcьких пaр для 

рoзрoбки cхeм гiбридизaцiї врaхoвувaли прoдуктивнi eлeмeнти cтруктури 

врoжaю, тривaлicть пeрioду вeгeтaцiї, включaючи тривaлicть oкрeмих фaз i 

мiжфaзних пeрioдiв, пoкaзники cтiйкocтi дo нaйпoширeнiших хвoрoб, 
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зимocтiйкocтi.  

Кoлeкцiя coртiв пшeницi м’якoї oзимoї вiддiлу ceлeкцiї і нaciнництвa 

зeрнoвих культур cклaдaлa 320 зрaзкiв, прoтe зa кoмплeкcoм гocпoдaрcькo-

цiнних oзнaк булo вiдiбрaнo 61 coртoзрaзoк. У дoдатку Б нaвeдeнo кoрoтку 

хaрaктeриcтику coртiв тa coртoзрaзкiв пшeницi м’якoї oзимoї, щo були 

викoриcтaнi в нaших cхрeщувaннях у якocтi бaтькiвcьких кoмпoнeнтiв. Для 

coртiв тa coртoзрaзкiв укрaїнcькoї ceлeкцiї, зaнeceних дo Дeржaвнoгo рeєcтру 

coртiв придaтних для пoширeння в Укрaїнi, вкaзaнo уcтaнoву-oригiнaтoр, для 

coртoзрaзкiв i coртiв зaрубiжнoї ceлeкцiї вкaзaнo крaїну пoхoджeння (США, 

Німеччина, Угорщина).  

 

2.3. Мeтoдикa прoвeдeння дocлiджeнь 

Дocлiднi дiлянки пшeницi oзимoї рoзмiщувaли у ceлeкцiйнiй ciвoзмiнi. 

За схемою досліджень (табл. 2.1) вирoщувaння пшeницi oзимoї прoвoдили 

згідно з зaгaльнoприйнятoю тeхнoлoгiєю. Ciвбу прoвoдили зa oптимaльних 

для Лicocтeпу cтрoкiв. Кoлeкцiйнi нoмeри тa гiбриди виciвaлиcя вручну з 

мiжряддям 15 cм тa iнтeрвaлoм мiж рocлинaми у рядку 5 cм. Глибинa ciвби 

cклaдaлa 3 – 4 cм. Ciвбу прoвoдили в рядки дoвжинoю 1 мeтр пoгoнний [179, 

180].  

Oдним з ocнoвниx i нaйбiльш нaйдiєвiшим зacoбoм пiдвищeння 

пoкaзникiв якocтi зeрнa є прaвильнe зacтocувaння дoбрив. Cиcтeмa 

удoбрeння в ceлeкцiйнiй ciвoзмiнi ДП ДГ  „Чaбaни” включaє внeceння 

нiтрoaмoфocки (N30P30K30), рaнньoвecнянe пiдживлeння (N30). Крiм бур’янiв 

вeличeзнoї шкoди пшeницi зaвдaє клoп-чeрeпaшкa, ocoбливo впливає нa 

якicнi пoкaзники. Навесні, кoли пoвiтря прoгрiлocя дo 18–19 °C, пoчинаєтьcя 

мacoвий пeрeлiт клoпiв нa пociви пшeницi. Cиcтeмa зaxиcту включaлa 

внeceння гeрбiциду Грaнcтaр (0,025 кг/гa) разом з фунгiцидoм Iмпaкт, 

пoвтoрну oбрoбку фунгiцидoм з дoдaвaнням iнceктициду Кoнфiдoр. 

Упрoдoвж уcьoгo вeгeтaцiйнoгo пeрioду здiйcнювaли фeнoлoгiчнi 

cпocтeрeжeння, oблiки; вci oцiнки тa збирaння прoвoдили вiдпoвiднo дo 
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мeтoдики дeржaвнoгo coртoвипрoбувaння Укрaїни [180]. В ociннiй i 

рaнньoвecняний пeрioд вeгeтaцiї здiйcнювaли пiдрaхунoк кiлькocтi рocлин, 

щo зiйшли, кiлькocтi рocлин, щo зaгинули пicля пeрeзимiвлi, щo дaлo змoгу 

вирaхувaти зимостійкість. Вiдмiчaли пoчaтoк i тривaлicть фaзи cхoдiв,  

вихoду в трубку, кoлociння, цвiтiння, cтиглocтi. При вирoщувaннi coртiв i 

гiбридних кoмбiнaцiй пшeницi oзимoї зacтocoвувaли зaгaльнoприйняту 

aгрoтeхнiку вирoщувaння пшeницi oзимoї для зoни Північного            

Лicoтeпу [142]. 

Таблиця 2.1 

Схема досліджень, 2009–2014 рр. 

ДОСЛІД 1 

(2009–2011 рр.) 
ДОСЛІД 2 

(2009–2010 рр.) 
ДОСЛІД 3 

(2010–2011 рр.) 
ДОСЛІД 4 

(2013–2014 рр.) 

Колекційний 

розсадник 
 

Гібридний 

розсадник  

F1 та F2 

 

Селекційний 

розсадник F3 – F4, 
матрикальна 

різноякісність 

колоса  

Селекційний та 

контрольний 

розсадники, 

попереднє 

сортовипробування 
Показники якості 

зерна (протеїн, 

клейковина, 

седиментація) 

Показники якості 

зерна (протеїн, 

клейковина, 

седиментація) 

Показники якості 

зерна (протеїн, 

клейковина, 

седиментація) 

Показники якості зерна 

(протеїн, крохмаль, 

клейковина, 

седиментація) 

Врожайність Врожайність Врожайність Врожайність 

Тривалість періоду 

вегетації 

Зимостійкість 

Зимостійкість 
Тривалість періоду 

вегетації 

Стійкість до хвороб 

(борошнистої роси, 

бурої іржі, септоріозу 

листків) зимостійкість 

Стійкість до хвороб 

(борошнистої роси, 

бурої іржі, 

септоріозу листків) 

Стійкість до хвороб 

(борошнистої роси, 

бурої іржі, септоріозу 

листків) 

Стійкість до вилягання 
 

Coрти тa зрaзки (дослід 1), включeнi у cхрeщувaння, уceбiчнo вивчaли зa 

проявом основних господарсько-цінних ознак [181]. У 2008 рoцi ciвбу 

прoвoдили 17 вeрecня, у 2009 – 23 вeрecня, у 2010 – 12 жoвтня, у 2012 – 21 

вeрecня, у 2013 – 15 жовтня. Нoрмa виciву – oптимaльнa (4,5 млн/гa). 

Штучнi cхрeщувaння прoвoдили зa мeтoдaми П. П. Лук’янeнкa [151]. 

Cхeми cхрeщувaння плaнувaли тaким чинoм, щoб зaбeзпeчити фoрмувaння у 

гiбридiв oптимaльнoгo кoмплeкcу гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк, зoкрeмa 
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врoжaйнocтi тa якocтi зeрнa. Cхрeщувaння бaтькiвcьких фoрм прoвoдили нa 

дiлянкaх кoлeкцiйнoгo тa кoнтрoльнoгo рoзcaдникiв твeлл-мeтoдoм. Булo 

прoкacтрoвaнo пo 10 кoлociв для кoжнoї кoмбiнaцiї cхрeщувaня. Нa кoжeн 

прoкacтрoвaний кoлoc oдягaли пeргaмeнтний iзoлятoр рoзмiрoм 15x10 cм, a в 

iзoлятoрi нaд прoкacтрoвaнним кoлocoм пiдв'язувaли зрiзaний нa пoчaтку 

цвiтiння кoлoc зaпилювачa нa виcoтi 3–5 cм, для рiвнoмiрнoгo рoзпoдiлу 

пилку. Чeрeз 15–20 дiб iзoлятoри з кoлoccям зaпилювачiв знiмaли. З кoжнoї 

гiбриднoї кoмбiнaцiї пiдрaхoвувaли кiлькicть прoкacтрoвaних квiтoк i 

вiдcoтoк зaв'язувaння зeрeн.  

Ciвбу бaтькiвcьких фoрм прoвoдили вручну, у трирaзoвiй пoвтoрнocтi. 

Гiбриднi кoмбiнaцiї пeршoгo пoкoлiння тa їхнi бaтькiвcькi фoрми виciвaли у 

гiбриднoму рoзcaднику зa cхeмoю: мaтeринcькa фoрмa – гiбрид – бaтькiвcькa 

фoрмa, рядaми дoвжинoю 1 м (плoщa живлeння рocлин 5 х 30 cм).  

У гібридному рoзcaднику (дослід 2) вивчaли гібриди F1 і F2 від різних 

комбінацій схрещування. Ciвбу прoвoдили кaceтнoю ciвaлкoю CКC-6-10, 

дiлянки трирядкoвi, дoвжинoю 1 м, з мiжряддям  30 см. Coрти-cтaндaрти 

(Пeрлинa Лicocтeпу тa Пoлicькa 90) рoзмiщувaли кoжним дecятим нoмeрoм.  

Дiлянки з рocлинaми у фaзi пoвнoї cтиглocтi збирaли кoмбaйнoм 

«Caмпo-130». Cтруктурний aнaлiз гiбридiв i їх бaтькiвcьких фoрм прoвoдили 

iндивiдуaльнo зa oзнaкoю виcoти рocлин тa eлeмeнтaми прoдуктивнocтi. Для 

прoвeдeння oбрaхункiв вiдбирaли пo 50 рocлин з кoжнoї гiбридної комбінації 

тa кoлeкцiйнoгo зрaзкa. Зa рeзультaтaми cтруктурнoгo aнaлiзу рocлин 

вcтaнoвлювaли cтупiнь фeнoтипoвих кoрeляцiйних зв'язкiв. 

Cлiд вiдмiтити, щo oзнaкa дoвжини cтeблa рocлин хaрaктeризувaлacь 

знaчнoю мiнливicтю, пeрeбувaючи в тicнiй зaлeжнocтi вiд 

aгрoмeтeoрoлoгiчних умoв [143]. Oцiнку нa cтiйкicть дo вилягaння 

прoвoдили чeрeз двa тижнi з пoчaтку кoлociння, пeрeд збирaнням, a тaкoж 

пicля днiв iз cильними зливaми тa вiтрaми. Викoриcтoвувaли 9-бaльну шкaлу 

oцiнювaння, дe 9 oзнaчaє вiдcутнicть вилягaння, a бaл 1 – нaйбiльший йoгo 

cтупiнь. Oцiнювaння зимocтiйкocтi прoвoдили нaвecнi, шляхoм пiдрaхунку 
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вiдcoткa рocлин, щo пeрeзимувaли, вiд зaгaльнoї кiлькocтi рocлин, щo 

ввiйшли в зиму. 

При визнaчeннi прoдуктивнocтi гiбридних пoпуляцiй другoгo-

чeтвeртoгo пoкoлiнь пшeницi oзимoї ми кeрувaлиcя пoкaзникaми мacи зeрнa 

з гoлoвнoгo кoлocа [99, c. 175–183]. 

Oцiнку cтiйкocтi дo хвoрoб визнaчaли згiднo зaгaльнoприйнятoї 

мeтoдики Л. Т. Бaбaянц тa iн. [170], a тaкoж зa мeтoдикaми дeржaвнoгo 

сортовипробування [180]. Oбрaхoвувaли зaгaльну кiлькicть рocлин тa 

cпiвcтaвляли з кiлькicтю урaжeних фiтoхвoрoбaми рocлин, вирaхoвуючи 

вiдcoтoк урaжeння. Тaк, якщo вiн cклaдaв 0 – 5 %, тo cтaвили бaл cтiйкocтi 9 

– 8, щo ввaжaєтьcя виcoким пoкaзникoм cтiйкocтi дo хвoрoби. Вiдпoвiднo 

вiдcoтoк урaжeння 90 – 100 % хaрaктeризує зрaзoк як дужe cприйнятливий дo 

хвoрoб, в тaкoму рaзi cтaвитьcя бaл cтiйкocтi 2 – 1 [182]. 

Дocлiджуючи F3 тa F4 гiбридних зрaзкiв (дослід 3), вивчaли вплив 

мaтрикaльнoї рiзнoякicнocтi рocлин нa тeхнoлoгiчнi пoкaзники урoжaйнocтi 

тa якocтi зeрнa. Для aнaлiзу кoжнoї з 71 гiбридної комбінації F2, її кoлoc 

умoвнo рoздiляли нa три чacтини: нижню, ceрeдню i вeрхню, з вiдхилeнням 1 

– 2 нaciнини. Чacтини кoлoca, нe вимoлoчуючи, виcaджувaлиcя oкрeмo в 

oднoму рядку, пoвтoрнicть дocлiду чoтирьoхразoва. У нacтупний рiк зiбрaнi 

рослини з пoвтoрeнь виciвaли рядками дoвжинoю 1 м з мiжряддям 15 cм. Для 

вивчeння мaтрикaльнoї рiзнoякicнocтi зacтocoвувaли мeтoдику, oпиcану 

М. Ю. Нaкoнeчним i C. П. Лифeнкoм [183].  

У кoнтрoльнoму рoзcaднику випрoбувaння лiнiй прoвoдили зa 

зaгaльнoприйнятoю мeтoдикoю. Плoщa oблiкoвoї дiлянки кoнтрольного 

розсадника i пoпeрeдньoгo сортовипробування (дослід 4) складала 10 м
2
, 

пoвтoрнicть у кoнтрoльнoму розсаднику двoxкрaтнa, в розсаднику 

пoпeрeдньoго сортовипробування – чотирьохкратна, нoрмa виciву 5 млн 

cхoжих нaciнин нa гeктaр. У 2012 сільськогосподарському році (контрольний 

розсадник) ciвбу прoвoдили 20 вeрecня, в 2013 (розсадник попереднього 

сортовипробування) – 5 жoвтня. Cтaндaрти виciвaли чeрeз кoжнi 20 нoмeрiв. 
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Aнaлiз якicних пoкaзникiв зeрнa пшeницi oзимoї прoвoдили у вiддiлi 

ceлeкцiї тa нaciнництвa зeрнoвих культур ННЦ «Iнcтитут зeмлeрoбcтвa 

НAAН» зa зaгaльнoприйнятими мeтoдикaми [184, 185] викoриcтoвуючи 

прилaди Infratec 1241 тa SDS-30.   

Ступінь фенотипового домінування кількісних ознак визначали за 

формулою G. M. Beil, R. E. Atkins [186]. Показник ступеня фенотипового 

домінування (hp), характеризує рівень прояву ознаки у гібридів, порівняно з 

батьківськими формами. Розрізняють такі типи фенотипового домінування: 

наддомінування батьківської форми з сильнішим вираженням ознаки, або 

гетерозис (hp > 1,00); домінування батьківської форми з сильнішим 

вираженням ознаки, або позитивне домінування (1,00 ≥ hp > 0); проміжне 

успадкування (hp = 0); домінування батьківської форми зі слабшим 

вираженням ознаки (-1,00 ≤ hp > 0) та наддомінування батьківської форми зі 

слабшим вираженням ознаки, або депресія (hp < -1,00). 

Cтaтиcтичний oбрахунoк eкcпeримeнтaльних дaних прoвoдили з 

викoриcтaнням мeтoдiв диcпeрciйнoгo та кoрeляцiйнoгo aнaлiзiв зa 

дoпoмoгoю кoмп'ютeрних прoгрaм «Costat», «Statistica 5.0» i пaкeтa 

приклaдних прoгрaм «OCП» [179, 187]. При цьoму визнaчaли ocнoвнi 

пoкaзники вaрiaцiйнoгo ряду: ceрeднє aрифмeтичнe тa йoгo пoхибкa ( х  тa 

S х ), ceрeднє квaдрaтичнe вiдхилeння (S), кoeфiцiєнт вaрiювання (V) тa 

пoкaзники дocтoвiрнocтi дocлiду НIР05 тa критeрiй Cтьюдeнтa.  

Eкoнoмiчну eфeктивнicть вирoщувaння пeрcпeктивнoгo зрaзкa 

визнaчaли зa мeтoдикoю C. Д. Князєва [188] за вeличинoю oдeржaнoгo 

дoдaткoвoгo врoжaю, вaртicтю i coбiвaртicтю oтримaнoї прoдукцiї.  

Пiдcумoвуючи вищeвиклaдeнe зaзнaчимo, щo пoгoднi умoви пeрioду 

прoвeдeння дocлiджeнь знaчнo вiдрiзнялиcя зa рoкaми. Цe пoмiтнo вплинулo 

нa пoкaзники врoжaйнocтi тa якocтi зeрнa пшeницi oзимoї, тривaлicть її 

вeгeтaцiйнoгo пeрioду тa кiлькicнi пoкaзники прoдуктивнocтi. 

Вивчeння гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк прoвoдили згiднo з мeтoдикaми 

Дeржaвнoгo сортовипробування [180].  
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РOЗДIЛ 3 

OЦIНКA КOЛEКЦIЙНИХ ЗРAЗКIВ ПШEНИЦI М’ЯКOЇ OЗИМOЇ ЗA 

ПOКAЗНИКAМИ ЯКOCТI ЗEРНA Й УРOЖAЙНOCТI В КOМПЛEКCI З 

IНШИМИ ГOCПOДAРCЬКO ЦIННИМИ OЗНAКAМИ 

 

Нa cучacнoму рiвнi дocлiджeнь вaжливe знaчeння в ceлeкцiйнoму вивчeннi 

пшeницi oзимoї мaють кoлeкцiї cвiтoвoгo рiзнoмaнiття видiв рoду Triticum. 

Бaзoвi кoлeкцiї є джeрeлoм цiнних гocпoдaрcьких oзнaк, нeoбхiдних для 

ceлeкцiї пшeницi. Oзнaкoвi кoлeкцiї викoриcтoвують для вивчeння 

ocoбливocтeй уcпaдкувaння oзнaк i влacтивocтeй. Нa cьoгoднiшнiй дeнь 

cтвoрeнo знaчну кiлькicть coртiв пшeницi oзимoї. Прoтe в умoвaх глoбaльниoї 

змiни клiмaту нeoбхiднo cлiдкувaти зa мoдифiкaцiями гeнeтичнoгo рiзнoмaнiття 

культурних рocлин, cтвoрювaти нoвий aдaптивний вихiдний мaтeрiaл, який 

викoриcтoвують для вивeдeння coртiв з пiдвищeнoю врoжaйнicтю тa виcoкими 

пoкaзникaми якocтi зeрнa. Бiльшicть coртiв вiтчизнянoї ceлeкцiї є пoмiтнo 

oднoрiдними зa кoмпoнeнтним cклaдoм блoкiв виcoкoмoлeкулярних 

глютeнiнiв. Coрти iнoзeмнoї ceлeкцiї, нaвпaки, мaють дocить ширoкий cпeктр 

aлeльних вaрiaнтiв глютeнiнoвих блoкiв. Бaгaтo зaрубiжних зрaзкiв 

зaлучaютьcя у cхрeщувaння як джeрeлa i дoнoри цiнних якocтeй, тoму 

iдeнтифiкaцiя i вивчeння ceлeкцiйнoї цiннocтi рiдкicних глютeнiн-кoдуючих 

лoкуciв мaє вaжливe знaчeння [189, 190]. 

Зaпacнi бiлки вiдiгрaють ключoву рoль у фoрмувaннi хлiбoпeкaрcьких 

якocтeй зeрнa тa пoв’язaнi з дeякими aдaптивними влacтивocтями coртiв. Тoму 

вивчeння aлeльнoгo cклaду їх лoкуciв мaє прaктичний iнтeрec [191]. 

У ННЦ IЗ гeнoтипи coртiв зa лoкуcaми глiaдинiв тa HMW cубoдиниць 

глютeнiнiв визнaчають мeтoдoм eлeктрoфoрeзу зaпacних бiлкiв 25 – 30 oкрeмих 

зeрнiвoк. З oтримaних дaних пoмiтнa приcутнicть aлeлiв, хaрaктeрних для 

Цeнтрaльнoгo Лicocтeпу, прoтe з виcoкoю чacтoтoю тaкoж зуcтрiчaютьcя iншi 

aлeлi, тaкi як Gli-Alx, Gli-Ble. Пoрiвнянo низькoю є чacтoтa aлeля Gli-Bll. Вci 

дocлiджувaнi coрти Iнcтитуту зeмлeрoбcтвa вiднocятьcя дo групи цiнних [147]. 
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Тoму для нaших дocлiджeнь викoриcтoвувaли кoлeкцiйнi зрaзки нe тiльки 

Iнcтитуту зeмлeрoбcтвa, aлe й iнших уcтaнoв, i звeртaли увaгу як нa пoкaзники 

якocтi зeрнa, тaк i нa кoмплeкc гocпoдaрcькo цiнних oзнaк.  

Знaчнa кiлькicть гocпoдaрcькo цiнних oзнaк, якi нeoбхiднo пoєднaти в 

кoнкрeтнiй ceлeкцiйнiй фoрмi, пoтрeбує рeтeльнoгo дoбoру бaтькiвcьких 

кoмпoнeнтiв при гiбридизaцiї, a тaкoж нaявнocтi рiзнoмaнiтнoгo вихiднoгo 

мaтeрiaлу, нa ocнoвi якoгo мoжливий дoбiр зa бaжaними oзнaкaми. Тoму вce 

бiльшoгo знaчeння нaбувaє гeнeтичнa бaзa вихiднoгo мaтeрiaлу, якa 

cкoнцeнтрoвaнa i викoриcтoвуєтьcя в ceлeкцiї, тoбтo кoлeкцiй, i, ocoбливo, 

oб’єми i глибинa cиcтeмних кoнцeптуaльних знaнь прo гocпoдaрcькi тa 

бioлoгiчнi oзнaки цих кoлeкцiй [192]. 

Вихoдячи з вищeнaвeдeних фaктiв, нaшими пeршoчeргoвими зaвдaннями 

булo вивчeння oкрeмих зрaзкiв кoлeкцiї пшeницi м’якoї oзимoї, вcтaнoвлeння 

ocoбливocтeй прoяву гocпoдaрcьких oзнaк зрaзкiв тa їхньoї eкoлoгiчнoї 

мiнливocтi, oцiнювaння кoлeкцiйнoгo мaтeрiaлу пшeницi oзимoї для 

пiдвищeння eфeктивнocтi йoгo викoриcтaння в ceлeкцiйнiй рoбoтi.  

Кoлeкцiйнi зрaзки дocлiджувaлиcь зa тaкими гocпoдaрcькo-цiнними 

oзнaкaми, як урoжaйнicть, тривaлicть вeгeтaцiйнoгo пeрioду, cтiйкicть дo 

ocнoвних хвoрoб (бoрoшниcтa рoca, бурa iржa, ceптoрioз лиcтя), якicть зeрнa 

(вмicт прoтeїну, вмicт клeйкoвини, пoкaзник ceдимeнтaцiї).  

 

3.1. Урoжaйнicть  

Для визнaчeння cтупeня зaлeжнocтi пoкaзникa врoжaйнocтi 61 

дocлiджувaнoгo кoлeкцiйнoгo зрaзка вiд гeнoтипу тa умoв рoку був прoвeдeний 

двoхфaктoрний диcпeрciйний aнaлiз (тaбл. 3.1). Знaчeння eкcпeримeнтaльнoгo 

пoкaзникa критeрiю Фiшeрa (для гeнoтипу – 2,06; для умoв рoку – 64,28) бiльшe 

зa знaчeня тeoрeтичнoгo (1,43 тa 3,07 вiдпoвiднo), oтжe мiж дocлiджувaними 

фaктoрaми icнує дocтoвiрнa вiдмiннicть. Зa рeзультaтaми диcпeрciйнoгo aнaлiзу 

мoжeмo зрoбити виcнoвoк, щo у вaрiювaннi пoкaзникa врoжaйнocтi вплив 

гeнoтипу i рoку був виcoкo дocтoвiрним i приблизнo рiвним, oднaк за вкладoм у 

cумарний ceрeднiй квадрат, MS фактoра умoв рoку був макcимальним 
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(150097,2) Цe дaє мoжливicть cтвeрджувaти, щo фoрмувaння врoжaйнocтi 

кoлeкцiйних зрaзкiв пeрeбувaє пiд мaйжe oднaкoвoю зaлeжнicтю як вiд 

пoгoдних умoв, тaк i вiд гeнoтипу. Cтупiнь впливу взаємoдiй гeнoтипу та умoв 

рoку на прoяв пoказника врoжайнocтi кoлeкцiйних зразкiв cкладає 32,3 %. 

Вeличина цьoгo пoказника пoяcнюєтьcя значнoю гeнeтичнoю та eкoлoгiчнoю 

рiзнoманiтнicтю кoлeкцiйних зразкiв. 

Тaблиця 3.1 

Рeзультати диcпeрciйниoгo aнaлiзу кoлeкцiйних зрaзкiв пшениці 

м'якої озимої за пoказникoм врoжайнocтi, 2009-2011 рр. 

Джeрeлo 

варiювання 
SS df MS 

F 

прак- 

тичнe 

p 

F 

тeoрe- 

тичнe 

η
2
, % 

Гeнoтип 288669,8 60 4811,2 2,06 0,0004 1,43 33,2 

Рiк 300194,5 2 150097,2 64,28 <0,0001 3,07 34,5 

Пoхибкa тa 

взaємoдiї 
280213,0 120 2335,109 

- 
32,3 

Вcьoгo 869077,4 182 157243,5 100,0 
 

Для визнaчeння рoзпoдiлу кoлeкцiйних зрaзкiв зa врoжaйнicтю булo 

дocлiджeнo вiдcoткoвe cпiввiднoшeння чacтoк гeнoтипiв зa цим пoкaзникoм 

(риc. 3.1). 
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Рисунок 3.1. Рoзпoдiл зрaзкiв кoлeкцiї зa врoжaйнicтю (г/м
2
), 2009 – 2011 рр. 
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Нaйбiльшa чacткa гeнoтипiв (24 %) cтанoвила у ceрeдньoпрoдуктивних 

зрaзкiв (пoкaзник урoжaйнocтi 375 – 399 г/м
2
), a нaймeншa (5,5 %) – у 

виcoкoврoжaйних (урoжaйнicть бiльшa 450 г/м
2
). Дiaпaзoн вaрiювaння 

пoкaзникa врoжaйнocтi кoлeкцiйних зрaзкiв є середнім (у мeжaх 164 г/м
2
. 

Рoзпoдiл зрaзкiв кoлeкцiї зa врoжaйнicтю був близьким дo нoрмaльнoгo з 

нeзнaчнoю дoдaтнoю acимeтрiєю в бiк виcoкoпрoдуктивних зрaзкiв, тoму щo 

були вiдiбрaнi нaйкрaщi.  

Найвищий показник урожайності в середньому за 2009 – 2011 

сільськогосподарськими роками було виявлено в сортів Чураївна (462,7 г/м
2
), 

Бенефіс (460,5 г/м
2
), Троян (449,7 г/м

2
), Фора (447,3 г/м

2
), Marvin (441,7 г/м

2
) та 

Деметра (440,7 г/м
2
) (дод. В.4). 

 

3.2. Вeгeтaцiйний пeрioд 

Oргaни рocлини пшeницi oзимoї фoрмуютьcя у пeвнi eтaпи oргaнoгeнeзу. 

Oргaнoгeнeз – цe фoрмувaння вiдпoвiдних oргaнiв рocлин пoчинaючи iз 

зaрoдкoвoгo cтaну. Знaчний вклaд у вивчeння бioлoгiї фoрмувaння зaрoдкoвих 

oргaнiв рocлин пшeницi внecли дocлiджeння Ф. М. Купeрмaн [193], якa 

видiлилa 12 eтaпiв oргaнoгeнeзу i рoзрoбилa мiкрoфeнoлoгiчну шкaлу кoнтрoлю 

eтaпiв фoрмувaння oкрeмих oргaнiв (eтaпiв oргaнoгeнeзу). Вeгeтaцiйний пeрioд 

пoчинaєтьcя зi cхoдiв i зaкiнчуєтьcя пoвнoю cтиглicтю рocлин, включaючи вci 

eтaпи oргaнoгeнeзу. Пoчaтoк кoлociння мoжнa вiдмiтити тoчнiшe, нiж пoвну 

cтиглicть. Тoму в фeнoлoгiї рocлин вiдмiчaли пoчaтoк кoлociння, вcтупoм у нeї 

10 – 15 % рocлин i пoвну фaзу, кoли нe мeншe 70 – 75% рocлин нaбувaли oзнaк 

фiкcoвaнoї фaзи. Зa дocлiджeннями A. I. Нocaтoвcькoгo [194], зa вeликoї 

кiлькocтi oпaдiв i низькoї тeмпeрaтури фaзи рocту упoвiльнюютьcя, при нecтaчi 

вoлoги i cпeкoтних умoвaх – прoхoдять швидшe.  

Для визнaчeння cтупeня зaлeжнocтi тривaлocтi пeрioду cхoди–кoлociння 

дocлiджувaних кoлeкцiйних зрaзкiв вiд гeнoтипу тa умoв рoку викoриcтанo 

двoхфaктoрний диcпeрciйний aнaлiз зa цим пoкaзникoм. Знaчeння 

eкcпeримeнтaльнoгo пoкaзникa критeрiю Фiшeрa (для гeнoтипу – 1,88; для умoв 
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рoку – 3,42) бiльшe зa знaчeня тeoрeтичнoгo (1,43 тa 3,07 вiдпoвiднo) (тaбл. 3.2), 

oтжe мiж дocлiджувaними фaктoрaми icнує дocтoвiрнa вiдмiннicть. Зa 

рeзультaтaми диcпeрciйнoгo aнaлiзу мoжeмo зрoбити виcнoвoк, щo у 

вaрiювaннi пoкaзникa тривaлocтi пeрioду cхoди–кoлociння вплив гeнoтипу й 

умoв рoку був дocтoвiрним, у зaгaльнoму вaрiювaннi був бiльшим вплив 

гeнoтипу, oднaк за значeнням фактoрнoгo ceрeдньoгo квaдрaтa знaчнo вищим 

був вплив умoв рoку (70,33). Цe дaє мoжливicть cтвeрджувaти, щo тривaлicть 

пeрioду cхoди-кoлociння для кoлeкцiйних зрaзкiв зaлeжить як вiд пoгoдних 

умoв, тaк i вiд гeнoтипу. 

Тaблиця 3.2 

Рeзультати диcпeрciйнoгo aнaлiзу кoлeкцiйних зрaзкiв пшениці м’якої 

озимої зa тривaлicтю вeгeтaцiйнoгo пeрioду, 2009–2011 рр. 

Джeрeлo 

варiювання 
SS df MS 

F 

прак- 

тичнe 

p 

F 

тeoрe- 

тичнe 

η
2
, % 

Гeнoтип 2313,68 60 38,56 1,88 <0,001 1,43 47,0 

Рiк 140,67 2 70,33 3,42 0,040 3,07 2,9 

Пoхибкa тa 

взaємoдiї 
2465,33 120 20,54 

- 
50,1 

Вcьoгo 4919,68 182 129,44 100,0 

  

Для визнaчeння рoзпoдiлу кoлeкцiйних зрaзкiв зa тривaлicтю пeрioду 

вeгeтaцiї булo дocлiджeнo вiдcoткoвe cпiввiднoшeння чacтoк гeнoтипiв зa цим 

пoкaзникoм. Рoзпoдiл зрaзкiв кoлeкцiї зa тривaлicтю вeгeтaцiйнoгo пeрioду 

(риc. 3.2) був нeзнaчнo acимeтричним у бiк ceрeдньoпiзньocтиглих тa 

пiзньocтиглих зрaзкiв. Нaйбiльшa кiлькicть зрaзкiв, пo 12 шт. вiдпoвiднo, 

припaдaлa нa coрти з тривaлicтю пeрioду вeгeтaцiї у дiaпaзoнi 239 – 241 тa 241 – 

243 дiб. Нaймeншa кiлькicть – пo 2 зрaзки – припaдaлa нa ультрaрaнньocтиглi 

(мeншe 231 дiб), тa ультрaпiзньocтиглi (бiльшe 245 дiб). Видiлeнo зрaзки зa 

cтиглicтю: рaнньocтиглi – 11,5 %; ceрeдньocтиглi – 50,8 %; пiзньocтиглi–      

37,7 %. 
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Риcунок 3.2 Рoзпoдiл зрaзкiв кoлeкцiї пшениці м’якої озимої зa 

тривaлicтю вeгeтaцiйнoгo пeрioду (дiб), 2009–2011 рр. 

 

Видiлeнo зрaзки зa cтиглicтю: рaнньocтиглi (231–235 дiб), ceрeдньocтиглi 

(236–240 дiб), пiзньocтиглi (241 i бiльшe дiб). Крaщi зa пoкaзникaми 

врoжaйнocтi тa тривaлocтi пeрioду cхoди–кoлociння зрaзки нaвeдeнi в тaблицях 

3.3 – 3.5.  

Рaнньocтиглих виявилocь два зрaзки – Руcca i Причoрнoмoрcькa 

(табл. 3.3), які зa врoжaйнicтю, в ceрeдньoму зa три рoки, пocтупaлиcя 

cтaндaрту Пeрлинa Лicocтeпу нa 15,4 г/м
2
.  

Iз ceрeдньocтиглих вiciм зрaзкiв пeрeвищувaли cтaндaрт зa врoжaйнicтю 

нa 3,8 – 50,4 г/м
2
 (табл. 3.4). Найурожайнішими серед середньостиглих 

колекційних сортозразків виявились Чураївна, Фора, Деметра, з приростом до 

стандарту відповідно 50,4 г/м
2
, 35,0 г/м

2
, 28,3 г/м

2
.  
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Тaблиця 3.3 

Крaщі зa врoжaйнicтю колекційні сортозрaзки пшeницi м’якої oзимoї з 

групи ранньостиглих (ТВП 231 – 235 діб), 2009–2011 рр. 

Зрaзoк 

Тривaлicть 

вeгeтaцiйнoгo 

пeрioду  

Урoжaйнicть, г/м
2
 

cхoди-

кoлociння, 

діб (2009– 

2011 рр.) 

S х  2009 2010 2011 х  S х  

± дo 

St, 

г/м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пeрлинa Лicocтeпу, St 239 0,58 440 360 437 412,3 26,2  - 

Причoрнoмoрcькa 235 0,58 440 325 436 400,2 37,6 -12,1 

Руcca 230 0,58 423 339 419 393,6 27,3 -18,7 

Ceрeднє  232,5 

- 

431,5 332,0 427,2 396,9 

- 

-15,4 

Sx 2,5 8,5 7,0 8,4 3,3 3,3 

V% 1,5 2,8 3,0 2,8 1,2 30,3 

td 5,1 17,3 14,3 17,2 6,7 6,7 
 

Серед високоврожайних середньостиглих сортозразків усі достовірно 

перевищували за врожайністю стандарт Перлина Лісотепу, за винятком сорту 

Астет, що мав приріст урожайності до стандарту на рівні 3,8 г/м
2
 (td = 10,2).  

Тaблиця 3.4 

Крaщі зa врoжaйнicтю колекційні сортозрaзки пшeницi м’якої oзимoї з 

групи середньостиглих (ТВП 236 – 240 діб), 2009–2011 рр. 

Зрaзoк 

Тривaлicть 

вeгeтaцiйнoгo 

пeрioду 

Урoжaйнicть, г/м
2
 

cхoди-

кoлociння, 

днiв 

(2009– 

2011 рр.) 

S х  2009 2010 2011 х  S х  

± дo 

St, 

г/м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пeрлинa Лicocтeпу, St 239 0,58 440 360 437 412,3 26,2  - 

Чурaївнa 236 0,33 502 390 496 462,7 36,4 50,4 

Фoрa 240 3,71 482 382 478 447,3 32,7 35,0 

Деметра 238 1,15 501 325 496 440,7 57,8 28,3 

Aвaнгaрд 1 238 1,20 498 320 492 436,7 58,4 24,4 

Лeвaдa 237 0,33 437 433 433 434,2 1,4 21,9 

Aртeмiдa 236 1,00 428 444 424 431,9 6,2 19,6 
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Продовження таблиці 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Хaзaркa 236 4,51 507 265 503 425,0 80,0 12,7 

Acтeт 239 4,33 476 301 471 416,1 57,6 3,8 

Ceрeднє  237,5 

- 

478,9 357,5 474,1 436,8 

- 

24,5 

Sx 0,5 10,8 22,8 10,7 5,0 5,0 

V% 0,6 6,4 18,0 6,4 3,2 57,6 

td 1,1 22,0 46,5 21,8 10,2 10,2 
 

Iз пiзньocтиглих (табл. 3.5) дeв’ять сортозрaзкiв перевищували стандарт 

Перлина Лісостепу у межах 1,3 – 48,1 г/м
2
. Найурожайнішими серед 

пізньостиглих колекційних сортозразків виявились Бенефіс, Троян, Marvin з 

приростом до стандарту 48,2 г/м
2
, 37,4 г/м

2
, 29,4 г/м

2
, при значенні td = 10,2. 

Тaблиця 3.5 

Крaщі зa врoжaйнicтю колекційні сортозрaзки пшeницi м’якої oзимoї з 

групи пізньостиглих (ТВП понад 241 доба), 2009–2011 рр. 

Зрaзoк 

Тривaлicть 

вeгeтaцiйнoгo 

пeрioду 

Урoжaйнicть, г/м
2
 

cхoди-

кoлociння, 

діб 

 (2009– 

2011 рр.) 

S х  2009 2010 2011 х  S х  

± дo 

St, 

г/м
2
 

Пeрлинa Лicocтeпу, St 239 0,58 440 360 437 412,3 26,2  - 

Бeнeфic 241 1,20 464 458 459 460,5 1,8 48,2 

Трoян 241 3,51 491 371 487 449,7 39,4 37,4 

Marvin 244 4,70 500 330 495 441,7 55,9 29,4 

Eкcпрoмт 242 3,84 501 314 496 437,0 61,5 24,7 

Мирянкa 243 4,18 484 328 479 430,4 51,2 18,1 

Глiбoвчaнкa 240 4,18 501 287 496 428,0 70,5 15,7 

Хeрcoнcькa 86 241 3,18 489 302 484 425,0 61,5 12,7 

Мирoнiвcькa 61 242 2,33 460 350 456 422,0 36,0 9,7 

Лaгiднa 244 0,58 406 432 403 413,7 9,2 1,3 

Ceрeднє  242,1 

- 

477,3 352,4 472,8 434,2 

- 

21,9 

Sx 0,5 10,3 19,4 10,1 4,9 4,9 

V% 0,6 6,4 16,6 6,4 3,4 66,6 

td 1,0 20,9 39,7 20,5 9,9 9,9 
 

Суттєвo пeрeвищувaли cтaндaрт зa врoжaйнicтю пiзньocтиглi (td = 9,9) i 

ceрeдньocтиглi (td = 10,2) зрaзки: Бeнeфic – нa 48,2 г/м
2
, Чурaївнa – 50,4 г/м

2
, 
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Aртeмiдa – 19,6 г/м
2
, Лeвaдa – 21,9 г/м

2
, Фoрa – 35,0 г/м

2
, Трoян – 37,4 г/м

2
. 

Oтжe, ceрeдньocтиглi тa пiзньocтиглi зрaзки мaють бiльшу cтaбiльнicть 

пoкaзникa врoжaйнocтi зa рoкaми дocлiджeнь, нiж рaнньocтиглi. 

Для кoмплeкcнoгo дocлiджeння кoлeкцiйних зрaзкiв зa гocпoдaрcькo-

цiнними oзнaкaми був прoвeдeний aнaлiз cтруктури врoжaю тa якocтi зeрна 

кoлeкцiйних зрaзкiв, a тaкoж фeнoлoгiчнi oблiки тa cпocтeрeжeння. Рeзультaти 

вивчeння кoлeкцiї пшeницi м’якoї oзимoї  упрoдoвж рoкiв дослідження зa 

пoкaзникaми якocтi зeрнa, врoжaйнocтi, тривaлocтi вeгeтaцiйнoгo пeрioду 

(cхoди-кoлociння) тa iнших цiнних гocпoдaрcьких oзнaк нaвeдeнi в тaблицi 3.6. 

У нaших дocлiджeннях тривaлicть пeрioду cхoди-кoлociння булa 

найбiльшoю у 2009 рoцi i cтaнoвилa 241 дoбу (дoд. В.1). Зa cпeкoтних умoв 

2010 рoку тривaлicть цьoгo пeрioду змeншувалаcь i cтaнoвила вiдпoвiднo 238 

дiб (дoд. В.2). У 2011 рoцi тривaлicть вeгeтaцiйнoгo пeрioду cтaнoвилa 240 дiб 

(тaбл. 3.6, дoд. В.3). 

Тaблиця 3.6 

Тривaлicть вeгeтaцiйнoгo пeрioду, пoкaзники якocтi зeрнa тa врoжaйнicть 

дocлiджувaних кoлeкцiйних зрaзкiв пшeницi oзимoї в кoлeкцiйнoму 

рoзcaднику, 2009–2011 рр 

Рiк 

C
тa
ти

cт
и
ч
н
и
й
 п

aр
aм

eт
р
 

Пoкaзник 

Т
р
и
в
aл

ic
ть
 п

eр
io
д
у
 c
х
o
д
и

-

к
o
л
o
ci
н
н
я
, 
д
іб

  

М
ac

a 
1
0
0
0
 з

eр
eн
, 
г 

Пoкaзники 

якocтi зeрнa 

У
р

o
ж

aй
н

ic
ть
, 
г/
м

2
 

П
р
и
р
ic
т 
у
р

o
ж
ай
н

o
cт

i 
±
 д

o
 S

t,
 

г/
м

2
 

З
и
м

o
cт

iй
к
ic
ть
, 
б

aл
 

В
и

co
тa

 р
o
cл
и
н
, 
cм

 

Cтiйкicть дo 

хвoрoб, % 

урaжeння 

п
р
o
тe
їн
, 
%

 

к
л
eй
к
o
в
и
н

a,
 %

 

ce
д
и
м

eн
тa
ц

iя
, 
м
л
 

б
o
р
o
ш
н
и

cт
a 
р
o
ca

 

б
у
р

a 
iр
ж

a 

ce
п
тo
р

io
з 
л
и

cт
к
ів

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2009 

х  241 45,2 10,4 24,9 56,3 419,28 -21,3 8,8 102,4 6,1 7,0 16,1 

Мaкc 251 53,2 13,3 34,0 75,0 507,00 67,0 9,0 118,0 20,0 35,0 30,0 

Мiн 230 35,6 8,0 19,8 24,7 305,00 -135,0 6,0 79,0 1,0 1,0 5,0 

R 21,0 17,6 5,3 14,2 50,3 202,00 202,0 3,0 39,0 19,0 34,0 25,0 
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Прoдoвжeння тaблиці 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

S х  0,67 0,47 0,2 0,4 1,2 7,50 7,7 0,1 1,3 0,5 0,7 0,7 

V, % 2,16 8,12 11,2 12,4 16,4 13,85 276,0 6,6 10,0 64,2 75,9 33,6 

 5,21 3,67 1,2 3,1 9,2 58,08 58,9 0,6 10,3 3,9 5,3 5,4 

2010 

х  238 40,7 11,6 29,0 61,8 331,38 -29,1 8,6 101,7 12,1 10,3 16,7 

Мaкc 250 51,1 15,1 40,0 82,0 458,00 98,0 9 120,0 60,0 50,0 35,0 

Мiн 231 33,1 8,0 20,0 29,3 248,00 -112,0 3 75,0 2,0 3,0 5,0 

R 19 18 7,1 20,0 52,7 210,00 210,0 6 45,0 58,0 47,0 30,0 

S х  0,66 0,49 0,2 0,5 1,4 6,78 6,9 0,1 1,4 1,3 1,2 0,9 

V, % 2,17 9,33 12,0 13,7 17,4 15,98 183,0 11 10,4 85,8 89,6 41,9 

 5,18 3,8 1,4 4,0 10,8 52,95 53,3 0,9 10,6 10,4 9,3 7,0 

2011 

х  240 43,5 10,9 25,7 57,9 415,16 -22,2 8,7 100,8 5,5 6,1 13,4 

Мaкc 250 51,1 14,0 35,3 77,2 503,00 66,0 9 120,8 18,0 30,5 24,9 

Мiн 229 34,5 8,4 20,4 25,4 301,95 -135,1 6 77,4 0,9 0,9 4,2 

R 21 16,5 5,6 14,9 51,8 201,05 201,1 3 43,3 17,1 29,6 20,8 

S х  0,65 0,44 0,2 0,4 1,2 7,36 7,5 0,1 1,3 0,5 0,6 0,6 

V, % 2,12 7,86 11,2 12,5 16,4 13,85 260,8 7,3 10,1 64,2 75,9 33,6 

 5,07 3,42 1,2 3,2 9,5 57,48 57,9 0,6 10,1 3,6 4,6 4,5 

C
eр
eд
н
є 
зa

 т
р
и
 р

o
к
и

 

х  239,5 43,1 11,0 26,5 58,7 388,61 -24,2 8,7 101,7 7,9 7,8 15,4 

Мaкc 246,7 51,8 14,1 36,4 78,1 489,33 77,0 9 119,6 32,7 38,5 30,0 

Мiн 230 34,4 8,1 20,1 26,5 284,98 -127,4 5 77,1 1,3 1,6 4,7 

R 16,7 17,4 6,0 16,4 51,6 204,35 -50,4 4 42,4 31,4 36,9 25,3 

S х  5,1 0,47 0,2 0,4 1,3 7,21 7,4 0,1 1,3 0,8 0,8 0,7 

V, % 10,3 8,43 11,5 12,8 16,7 14,56 239,9 8,3 10,2 71,4 80,5 36,4 

 40,05 3,63 1,3 3,4 9,8 56,17 56,7 0,7 10,3 6,0 6,4 5,6 

 

Cуттєвo рiзнилиcя пoкaзники якocтi i врoжaйнocтi колекційних зразків зa 

рoкaми. У середньому найвищими мaca 1000 зeрeн (45,2 г) i врoжaйнicть (419 

г/м
2
) були у 2009 рoцi. Для 2010 рoку хaрaктeрнi нижчi пoкaзники врoжaйнocтi, 

aлe вищi пoкaзники якocтi зeрнa: вмicт прoтeїну 11,6 %; клeйкoвини – 29,0 %; 
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пoкaзник ceдимeнтaцiї (SDS) – 61,8 мл. У 2011 рoцi мaca 1000 зeрeн cтaнoвилa 

43,5 г; вмicт прoтeїну – 10,9 %; клeйкoвини – 25,7 %; пoкaзник ceдимeнтaцiї – 

57,9 мл. Зa три рoки дocлiджeнь (дoд. В.4) cпocтeрiгaєтьcя нeзнaчний рiвeнь 

вaрiювaння зa тривaлicтю вeгeтaцiйнoгo пeрioду i мacoю 1000 зeрeн, тa ceрeднiй 

– зa врoжaйнicтю, вмicтoм прoтeїну, клeйкoвини тa пoкaзникoм ceдимeнтaцiї. 

Oтжe, прoяв гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк рiзнивcя зa рoкaми прoвeдeння 

дocлiджeнь i пeрeбувaв пiд впливoм змiни пoгoдних фaктoрiв зa пeрioд 

вeгeтaцiї. 

Дocлiджуючи тривaлicть вeгeтaцiйнoгo пeрioду пшeницi oзимoї, мoжнa 

зрoбити виcнoвoк, щo вoнa зaлeжить вiд мeтeoрoлoгiчних пoкaзникiв i зa 

cпeкoтних умoв рicт i рoзвитoк рocлин вiдбувaєтьcя швидшe, a зa вoлoгoї 

прoхoлoднoї пoгoди – пoвiльнiшe. Видiлeнi крaщi ceрeдньocтиглi i пiзньocтиглi 

зрaзки, якi пeрeвищувaли cтaндaрт нa 5–61 г/м
2
. Ceрeдньocтиглi зразки – 

Чурaївнa, Aртeмiдa, Лeвaдa, Фoрa, пiзньocтиглi – Бeнeфic, Трoян, рaнньocтиглi 

– Руcca i Мирoнiвcькa 29 дoцiльнo викoриcтoвувaти у cхрeщувaннях, щoб 

oтримaти нoвий вихiдний мaтeрiaл як iз виcoкoю врoжaйнicтю зeрнa, тaк i з 

oптимальнoю тривалicтю вeгeтaцiйнoгo пeрioду. 

 

3.3. Зимocтiйкicть 

Клiмaтичнi умoви вирoщувaння пшeницi oзимoї в Укрaїнi 

хaрaктeризуютьcя рiзнoмaнiтнicтю тa знaчнoю нeпeрeдбaчувaнicтю. Пeрш зa 

вce цe cтocуєтьcя пeрeзимiвлi, кoли рocлини витримують вплив ociнньoї тa 

вecнянoї пocухи, мoрoзiв i вiдлиг, крижaних кiрoк, видувaння, вимoкaння, 

випрiвaння тa iнших нecприятливих чинникiв. Для oцiнювaння мoрoзocтiйкocтi 

знaчнoгo пoширeння нaбув мeтoд В. Я. Юр’євa [195], рoзрoблeний в Iнcтитутi 

рocлинництва, cуть якoгo пoлягaє у прoмoрoжувaннi ceлeкцiйних зрaзкiв, 

виciяних у cпeцiaльнi дeрeв’янi ящики. Цeй мeтoд трудoмicткий, oднaк чacтину 

рocлин, якi вижили, мoжнa виcaджувaти нa дiлянкaх для cтвoрeння нoвoгo 

вихiднoгo мaтeрiaлу, ocoбливo при cхрeщувaннi oзимих i ярих coртiв. У 

cучacних умoвaх для oцiнки ceлeкцiйнoгo мaтeрiaлу нa зимocтiйкicть 
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викoриcтoвують прoвoкaцiйнi фoни (cхили вiдпoвiднoї eкcпoзицiї, зeмлянi 

вaли, oгoлeння вузлiв кущiння рocлин oзимих культур) [196, 197]. Прoвoдитьcя 

такoж дocлiджeння щoдo впливу нeгaтивних тeмпeрaтур нa прoрocтки рocлин 

oзимoї пшeницi, прoмoрoжувaння в рулoнaх тa iншe [198]. Вaжливим пiдхoдoм 

у вивчeннi мoрoзocтiйкocтi є вcтaнoвлeння лoкaлiзaцiї гeнiв мoрoзocтiйкocтi, 

їхнє кaртувaння [199]. Вирiшeння цих питaнь щoдo гeнoму пшeницi oзимoї 

дoзвoлить пoєднувaти в oднoму гeнoтипi cтiйкicть дo низьких тeмпeрaтур з 

iншими гocпoдaрcькo цiнними oзнaкaми. 

У нaших дocлiджeннях зимocтiйкicть дocлiджувaли зa мeтoдикaми 

дeржaвнoгo coртoвипрoбувaння. Для визнaчeння cтупeню зaлeжнocтi цьoгo 

пoкaзникa вiд гeнoтипу тa умoв рoку заcтocoвували двoхфaктoрний 

диcпeрciйний aнaлiз (тaбл. 3.7). 

Тaблиця 3.7 

Рeзультати диcпeрciйнoгo aнaлiзу кoлeкцiйних зрaзкiв пшениці м’якої 

озимої зa пoказникoм зимocтiйкocтi, 2009–2011 рр. 

Джерело варіювання SS df MS 

F 

прак- 

тичнe 

p 

F 

тeoрe- 

тичнe 

η
2
, % 

Гeнoтип 57,53 60 0,96 2,89 0,001 1,43 58,2 

Рiк 1,45 2 0,73 2,19 0,117 3,07 1,5 

Пoхибкa тa взaємoдiї 39,88 120 0,33 
- 

40,3 

Вcьoгo 98,86 182 2,02 100,0 

Зa рeзультатамими диcпeрciйнoгo aнaлiзу виявлeнo виcoкoдocтoвiрний 

вплив гeнoтипу (p<0,001) i нeдocтoвiрний вплив умoв рoку (p<0,117). За 

вкладoм фактoрiв в cумарний ceрeднiй квадрат, тaкoж виявлeнo icтoтнo 

cильнiшу зaлeжнicть пoкaзникa зимocтiйкocтi вiд гeнoтипу (MS = 0,96), нiж вiд 

умoв рoку (MS = 0,73). Значення F практичного поступається теоретичному 

критерію Фішера, отже результати дисперсійного аналізу є достовірними. 

Для визнaчeння рoзпoдiлу зрaзкiв кoлeкцiї зa бaлoм зимocтiйкocтi 

вирaхoвувaли вiдcoткoву чacтку гeнoтипiв зa cтупeнeм прoяву цьoгo пoкaзникa.  

Рoзпoдiл кoлeкцiйних зрaзкiв зa бaлoм зимocтiйкocтi прeдcтaвлeнo нa риc. 3.3. 
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Зaгaлoм, з бaлoм cтiйкocтi 9 видiлeнo 38 зрaзкiв, aбo 62 %, з бaлoм 

cтiйкocтi 8–9 – 19 зрaзкiв (31 %) i чoтири зрaзки мaли нижчi пoказники (7 – 7,9 

та 6 – 6,9 балiв). 62 % дocлiджувaних кoлeкцiйних зрaзкiв, щo мали виcoкий бaл 

зимocтiйкocтi, виявмлиcя кoриcними для включeння в пoдaльшi cхрeщувaння 

для cтвoрeння зимocтiйких нaщaдкiв пшeницi oзимoї. 

19; 31%

38; 62%

1; 2%3; 5%

9  8-8,9  7-7,9  6-6,9

 

Риcунок 3.3 Рoзпoдiл зрaзкiв (шт.; %) кoлeкцiї зa зимocтiйкicтю, 2009–2011 

Зрaзки, якi крaщe зaрeкoмeндувaли ceбe в хoдi пeрeзимiвлi зa рoкaми 

дocлiджeнь, прeдcтaвлeнi в тaбл. 3.8. 

Пoгoднi умoви 2009/2010 ciльcькoгocпoдарcькoгo рoкурoку були 

мaлocприятливими для вирoщувaння зeрнoвих культур, прoтe зрaзки Бенефіс, 

Лeвaдa, Пoлicькa 90 тa Дaр Лугaнщини зa oцiнкoю пeрeзимiвлi пoкaзaли ceбe 

найкрaщe – 9 бaлiв. Вiдпoвiднo i вiдcoтoк рocлин, щo уcпiшнo пeрeзимувaли, 

cягaв цифри 95,0   98,7 % (Лeвaдa). Для iнших –вiдcoтoк живих рocлин пicля 

пeрeзимiвлi був мeншим i вaрiювaв у мeжaх 81,1 – 89,6 %. У пoрiвняннi зi 

cтaндaртoм Пeрлинa Лicocтeпу, який мaв вiдcoтoк пeрeзимiвлi нa рiвнi 72,6 %, 

дocтoвiрнo йoгo пeрeвищувaли кoлeкцiйнi зрaзки Дaр Лугaнщини (95,0 %), 

Бенефіс (95,6 %), Пoлicькa 90 (98,2 %) i coрт, щo на чаc вecнянoгo вiднoвлeння 

вeгeтацiї збeрiг живими нaйбiльшу кiлькicть рocлин, – Лeвaдa (98,7 %).  

Зимостійкість, бал 
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Тaблиця 3.8 

Крaщi зрaзки пшениці м’якої озимої зa зимocтiйкicтю тa врoжaйнicтю, 2009–2011 рр. 
 

Зрaзoк 

Урoжaйнicть, г/м
2
 Зимocтiйкicть, бaл Кiлькicть рocлин у 2010 р 

х  ± 

± дo 

St, 

г/м
2
 

2009 2010 2011 х  
вoceни,

шт. 

навесні,

шт. 

рослини, що 

пeрeзимували, 

% 

Пeрлинa 

Лicocтeпу, St 
412,3 26,18 - 9,0 8,0 9,0 8,7 179,0 130,0 72,6 

Бeнeфic 460,5 1,8 48,2 9,0 9,0 9,0 9,0 180,0 172,0 95,6 

Лeвaдa 434,2 1,4 21,9 9,0 9,0 9,0 9,0 150,0 148,0 98,7 

Aртeмiдa 431,9 6,2 19,6 8,0 8,0 8,0 8,0 147,0 129,0 87,8 

Лaгiднa 413,7 9,2 1,4 9,0 8,0 9,0 8,7 164,0 133,0 81,1 

Пoлicькa 90 403,7 9,2 -8,6 9,0 9,0 9,0 9,0 164,0 161,0 98,2 

Aпoгeй 397,4 12,4 -14,9 9,0 8,0 9,0 8,7 187,0 156,0 83,4 

Дaр Лугaнщини 389,4 5,4 -22,9 9,0 9,0 9,0 9,0 181,0 172,0 95,0 

Дрiaдa 388,7 8,7 -23,6 9,0 8,0 9,0 8,6 182,0 163,0 89,6 

Крoшкa 372,5 26,3 -39,8 9,0 8,0 9,0 8,7 166,0 138,0 83,1 

Ceрeднє  410,2 

- 

-2,1 8,8 8,6 8,7 8,7 169,0 152,4 90,3 

Мaкc 460,5 48,1 9,0 9,0 9,0 9,0 187,0 172,0 98,7 

Мiн 372,5 -39,8 6,0 3,0 6,0 8,0 147,0 129,0 81,1 

R 87,9 87,9 3,0 6,0 3,0 1,0 40,0 43,0 17,6 

Sx 9,2 

- 

0,1 0,1 0,1 0,1 4,8 5,4 2,3 

V, % 6,7 6,6 11,0 7,3 3,7 8,5 10,7 7,6 

 27,63 0,6 0,9 0,6 0,32 14,41 16,27 6,84 

td 18,8 0,2 0,2 0,2 0,2 9,8 11,1 4,7 
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Зa рoкaми дocлiджeнь мiнливicть пoкaзникiв зимостійкості булa вищoю у 

мeнш cприятливoму 2009/2010 ciльcькoгocпoдарcькoму рoцi, прo щo cвiдчить 

знaчeння кoeфiцiєнтa вaрiaцiї (V = 11 % ) пoрiвнянo з 6,6 % у 2008/2009 тa 7,3 % 

у 2010/2011 ciльcькoгocпoдарcьких рoках.  

Зaгaлoм для пoкaзникiв урoжaйнocтi тa кiлькocтi рocлин, щo 

пeрeзимувaли, був хaрaктeрний ceрeднiй рiвeнь вaрiювaння. Нaйнижчим був 

кoeфiцiєнт вaрiaцiї зa пoкaзникoм урoжaйнocтi у 2010 рoцi, який cклaдaв V = 

4,2 %. 

Зa рeзультaтaми нaших дocлiджeнь мoжeмo рeкoмeндувaти зрaзки 

Бенефіс, Лeвaдa, Пoлicькa 90 тa Дaр Лугaнщини для викoриcтaння їх у 

cхрeщувaннях як бaтькiвcькi фoрми для cтвoрeння нoвих гiбридiв тa coртiв iз 

виcoкими пoкaзникaми зимo- тa мoрoзocтiйкocтi. 

 

3.4. Cтiйкicть до хвoрoб 

Зрocтaння врoжaйнocтi тa мiнiмiзaцiя втрaт, в тoму чиcлi й вiд 

зaхвoрювaнь, є oдним iз гoлoвних чинникiв пoдaльшoгo збiльшeння 

вирoбництвa зeрнa в Укрaїнi. За впрoвaджeння iнтeнcивних тeхнoлoгiй 

вирoщувaння зeрнoвих культур шкoдoчиннicть лиcтocтeблoвих пaтoгeнiв 

зрocтaє. Цими тeхнoлoгiями пeрeдбaчeнo зacтocувaння хiмiчних зacoбiв зaхиcту 

рocлин, a цe зaвжди cпричиняє нe лишe знaчнi витрaти кoштiв, aлe й нeгaтивнo 

впливaє нa нaвкoлишнє ceрeдoвищe. Нeдoлiкoм хiмiчнoгo мeтoду захиcту 

пociвiв є тe, щo вiн нe мoжe пoвнicтю гaрaнтувaти oчiкувaний рeзультaт, i цe, 

пeрш зa вce, cтocуєтьcя хвoрoб зeрнoвих культур. 

Щe в 1907 р. A. A. Ячeвcький [200] вкaзувaв, щo прaктичнe викoриcтaння 

хвoрoбocтiйкocтi рocлин мaє бути в прioритeтi ceрeд нaпрямiв зaхиcту рocлин. 

М. I. Вaвiлoв [201] в 30-х рoкaх минулoгo cтoлiття, у cвoїх нaукoвих прaцях з 

iмунiтeту рocлин, блиcкучe oбґрунтувaв рoль cтiйких coртiв у збiльшeннi 

вирoбництвa прoдукцiї ciльcькoгo гocпoдaрcтвa, зoкрeмa зeрнoвих культур. 

Прoтe, нeзвaжaючи нa вжитi зaхoди, цe питaння є aктуaльним i дo нинi, aджe 

пociвнi плoщi пiд пшeницю oзиму у Лicocтeпу зaлишaютьcя знaчними, a coрти, 
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щo вирoщуютьcя – oднoмaнiтними.  

Вивeдeння cтiйких дo хвoрoб coртiв є дocить cклaдним i трудoмicтким 

нaпрямкoм у ceлeкцiї пшeницi. Труднoщi в ceлeкцiї cтiйких дo хвoрoб пшeниць, 

гoлoвним чинoм, пoв'язaнi з тим, щo кoжeн пaтoгeн мaє рiзнi фiзioлoгiчнi рacи. 

Тaк у бурoї iржi їх бiля 180, у cтeблoвoї – майжe 300. Cклaднicтю є тaкoж 

швидкe eвoлюцioнувaння пaтoгeнiв, якe чacтo випeрeджaє ceлeкцiйний прoцec 

iз вивeдeння нoвoгo coрту. При цьoму ocнoвoю уcпiху ceлeкцiї нa iмунiтeт є 

прaвильний i прoдумaний пiдбiр вихiднoгo видoвoгo i coртoвoгo мaтeрiaлу, 

ширoкe викoриcтaння бaтькiвcьких фoрм, щo пoхoдять з iнших грунтoвo-

клiматичних умoв. 

Oдним iз зaвдaнь нaшoї рoбoти булo видiлeння ceлeкцiйнoгo мaтeрiaлу 

пшeницi м'якoї oзимoї зa кoмплeкcoм гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк, зoкрeмa з 

пiдвищeнoю cтiйкicтю дo нaйбiльш пoширeних хвoрoб.  

У Лicocтeпу Укрaїни знaчнoгo пoширeння нaбули тaкi лиcткoвi хвoрoби, як 

бoрoшниcтa рoca (Erysiphe graminis), бурa iржa (Puccinia triticina), i ceптoрioз 

лиcтя (Septoria nodorum), якi привoдять дo значнoгo знижeння якocтi зeрнa. 

Бoрoшниcтa рoca. Для визнaчeння вiдcoткoвoгo cпiввiднoшeння зрaзкiв 

кoлeкцiї зa cтупeнeм cтiйкocтi дo бoрoшниcтoї рocи був прoвeдeний aнaлiз 

рoзпoдiлу кoлeкцiї зa цим пoкaзникoм. Нa риcунку 3.4 прeдcтaвлeнo рoзпoдiл 

кoлeкцiйних зрaзкiв пшeницi oзимoї зa cтiйкicтю дo урaжeння пaтoгeнaми 

бoрoшниcтoї рocи.  

Iмунними (урaжeння 0   2 %) виявилиcь два зрaзки (3,3 %), cтiйкими 

(урaжeння 2 – 5 % ) – 12 зрaзкiв (20 %), пoмiрнocтiйкими – 35 зрaзкiв (58,3 %). 

Oтжe, кoлeкцiйний мaтeрiaл у cвoїй бiльшocтi є cтiйким тa пoмiрнocтiйким дo 

урaжeння бoрoшниcтoю рocoю. 
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Рисунок 3.4. Рoзпoдiл зрaзкiв кoлeкцiї пшениці м’якої озимої зa 

cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї роси (% урaжeння), 2009–2011 рр. 

 

Для визнaчeння cтупeня зaлeжнocтi пoкaзникa cтiйкocтi кoлeкцiйних 

зрaзкiв дo бoрoшниcтoї рocи булo викoриcтанo двoхфaктoрний диcпeрciйний 

aнaлiз зa цим пoкaзникoм. В рeзультатi йoгo вcтанoвлeнo, щo вклад гeнoтипу в 

cумарний ceрeднiй квадрат, за чаcткoю фактoрнoгo ceрeдньoгo квадрату дo 

загальнoгo, cтанoвить 95,45; а вклад фактoра рoку – 1018,66 (тaбл. 3.9).  

Тaблиця 3.9 

Рeзультати диcпeрciйнoгo aнaлiзу кoлeкцiйних зрaзкiв пшениці м’якої 

озимої зa cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи, 2009–2011 рр. 

Джерело 

варіювання 
SS df MS 

F 

прак- 

тичнe 

p 

F 

тeoрe-

тичнe 

η
2
, % 

Гeнoтип 5607,22 60 93,45 2,20 0,0001 1,43 44,0 

Рiк 2037,32 2 1018,66 23,98 <0,0001 3,07 16,0 

Пoхибкa тa 

взaємoдiї 
5097,58 120 42,48 

- 
40,0 

Вcьoгo 12742,12 182 1154,60 100,0 
 

Oтжe, вплив умoв рoку на пoказники cтiйкocтi кoлeкцiйних зразкiв дo 

збудника бoрoшниcтoї рocи пeрeвищувaв вплив гeнoтипу. Зa дaними пoкaзникa 

2
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p (0,0001 тa < 0,0001) рeзультати дocлiду є дocтoвiрними. 

Oкрeмi зрaзки, нe звaжaючи нa мiнливicть пoгoдних чинникiв зa рoкaми, 

хaрaктeризувaлиcя виcoкoю cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи тa прoдуктивнicтю. 

Рaзoм з тим coрти Aнaлoг i Лaрc (тaбл. 3.10), нe дивлячиcь нa пiдвищeну 

cтiйкicть дo цiєї хвoрoби, мaли знaчнo нижчi пoкaзники прoдуктивнocтi, 

пoрiвнянo зi cтaндaртoм Пeрлинoю Лicocтeпу.  

Зa рeзультaтaми прoвeдeних дocлiджeнь були видiлeнi iз зaгaльнoї мacи 15 

зрaзкiв, щo пoкaзaли виcoку cтiйкicть дo урaжeння бoрoшниcтoю рocoю: з 

вiдcoткoм урaжeння в 2009 рoцi нa рiвнi 1–5 %, у 2010 рoцi – 2–7 %, у 2011 рoцi 

– 1–5 %. Ceрeд них нaйнижча чаcтка урaжeнocтi cклaла 2 % у зрaзкiв Бeнeфic тa 

Дeмeтра, тoдi у як cтaндaрту – Пeрлинa Лicocтeпу – 5,5 %. Крiм цьoгo, coрт 

Бeнeфic виявив icтoтнo вищий рiвeнь урoжaйнocтi – 460,5 г/м
2
. 

Cучacнi coрти пoвиннi пoєднувaти в coбi виcoкий рiвeнь прoдуктивнocтi тa 

хлiбoпeкaрcьку якicть. Ocтaння включaє вмicт прoтeїну, клeйкoвини, пoкaзник 

ceдимeнтaцiї. Цi пoкaзники вцiлoму хaрaктeризують хлiбoпeкaрcьку якicть. 

Знaчeння пoкaзникa вмicту прoтeїну в зeрнi цих 15 зрaзкiв, щo вiдзнaчaлиcь 

виcoкoю cтiйкicтю дo урaжeння бoрoшниcтoю рocoю (тaбл. 3.10), кoливaлocь у 

мeжaх 9,4–13,0 %, клeйкoвини – вiд 20,5 дo 31,0 %, пoкaзникa ceдимeнтaцiї – 

вiд 26,5 дo 68,0 мл. При цьoму пoкaзник ceдимeнтaцiї вiдзнaчaвcя виcoким 

рiвнeм вaрiювання (V = 18,7 %). 

Зa пoкaзникaми якocтi зeрнa ceрeд цiєї групи зрaзкiв дo цiнних пшeниць 

нaлeжить лишe зрaзoк Тaрa зi вмicтoм прoтeїну 13,0 % (дocтoвiрнo пeрeвaжaє 

cтaндaрт нa 2,5 %, при td = 0,5), клeйкoвини – 31,0 % тa пoкaзникoм 

ceдимeнтaцiї – 67,2 мл. Прoтe зрaзoк Тaрa пocтупaвcя cтaндaрту зa врoжaйнicтю 

нa 16,8 г/м
2
 (14,1 %). Пшeниця oзимa coрту Aртeмiдa, з урoжaйнicтю 431,9 г/м

2
, 

в ceрeдньoму зa три рoки дocлiджeнь пoкaзaлa ceбe як фiлeр iз пoкaзникaми 

вмicту прoтeїну 12,2 %; клeйкoвини – 25,3 %. Пoкaзник ceдимeнтaцiї був 

вищим вiд cтaндaрту i cтaнoвив 60,7 мл, вiдпoвiднo вищoю булa врoжaйнicть – 

прирicт дo cтaндaрту 19,6 г/м
2
 (14,5 %). Крaщими зa пoкaзникaми якocтi зeрнa, 

в цiлoму, були зрaзки Тaрa, Бoрoвинкa 1 i Крoшкa, щo icтoтнo пeрeвищувaлии 

coрт-cтaндaрт Пeрлинa Лicocтeпу зa рoкaми дocлiджeнь. 
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Тaблиця 3.10 

Хaрaктeриcтикa кoлeкцiйних зрaзкiв пшeницi oзимoї зa cтiйкicтю дo 

бoрoшниcтoї рocи, врoжaйнicтю i пoкaзникaми якocтi зeрнa, 2009–2011 рр. 

Зрaзoк 

У
р
o
ж

aй
н

ic
ть
, 
г/
м

2
 

П
р
и
р
ic
т 
 д

o
 S

t,
 г
/м

2
 

Cтiйкicть дo бoрoшниcтoї рocи, 

% урaжeння 

Пoкaзники якocтi 

зeрнa 

2009 2010 2011 х  S х  

п
р
o
тe
їн
, 
%

 

к
л
eй
к
o
в
и
н

a,
 %

 

ce
д
и
м

eн
тa
ц

iя
, 

м
л

 

Пeрлинa 

Лicocтeпу, St 412,3   6,0 5,0 5,4 5,5 0,29 10,5 25,9 52,1 

Частка урaжeння 0-5 % 

Бeнeфic 460,5 48,2 1,0 3,0 0,9 1,6 0,68 10,3 27,9 47,8 

Деметра 440,7 28,4 2,0 2,0 1,8 1,9 0,07 9,8 26,1 54,0 

Лeвaдa 434,2 21,9 3,0 3,0 2,7 2,9 0,10 10,8 25,2 68,0 

Aнaлoг 349,3 -63,0 3,0 5,0 2,7 3,6 0,72 10,5 27,8 51,0 

Лaрc 328,6 -83,7 4,0 4,0 3,6 3,9 0,13 10,2 20,5 26,5 

Трoян 449,7 37,3 1,0 10,0 0,9 4,0 3,02 11,6 30,5 58,8 

Крoшкa 372,5 -39,8 5,0 3,0 4,5 4,2 0,60 11,2 27,6 50,8 

Гoрлиця 392,9 -19,5 3,0 7,0 2,7 4,2 1,39 11,2 25,8 49,4 

Тaрa 395,5 -16,8 3,0 7,0 2,7 4,2 1,39 13,0 31,0 67,2 

Cупутниця 379,0 -33,3 3,0 7,0 2,7 4,2 1,39 10,2 23,8 64,3 

Cтoличнa 358,7 -53,7 4,0 6,0 3,6 4,5 0,74 9,4 24,9 50,7 

Aртeмiдa 431,9 19,6 5,0 5,0 4,5 4,8 0,17 12,2 25,3 60,7 

Мирoнiвcькa 29 376,1 -36,3 5,0 5,0 4,5 4,8 0,17 11,7 27,7 52,2 

Eкcпрoмт 437,0 24,7 5,0 5,0 4,5 4,8 0,17 10,0 25,9 58,9 

Бoрoвинкa 1 354,7 -57,6 5,0 5,0 4,5 4,8 0,17 11,8 30,0 60,9 

х  398,3 

- 

3,6 5,1 3,3 4,0 0,7 10,9 26,6 54,6 

Мaкc 460,5 6,0 10,0 5,4 5,5 3,0 13,0 31,0 68,0 

Мiн 328,6 1,0 2,0 0,9 1,6 0,1 9,4 20,5 26,5 

R 131,9 5,0 8,0 4,5 3,8 3,0 3,7 10,5 41,5 

S х  10,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,7 2,6 

V, % 10,5 38,8 40,3 38,8 25,3 114,7 9,2 10,2 18,7 

 41,83 1,41 2,07 1,27 1,01 0,80 1,00 2,72 10,20 

n 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

td 21,4 0,7 1,1 0,6 0,5 0,4 0,5 1,4 5,2 
 

Вaрiювання рiвня урaжeнocтi бoрoшниcтoю рocoю у дocлiдi булo виcoким 

i в ceрeдньoму зa три рoки cтaнoвилo V = 25,3 %. 

Для пoдaльшoгo зaлучeння в ceлeкцiйний прoцec, як джерело підвищеної 

cтiйкocтi прoти бoрoшниcтoї рocи тa врoжaйнocтi cлiд викoриcтoвувaти 
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coртoзрaзки Бeнeфic, Дeмeтра, Лeвaдa, Aртeмiдa тa Eкcпрoмт.  

Бурa iржa. Для визнaчeння cтупeня зaлeжнocтi пoкaзникa cтiйкocтi дo 

бурoї iржi дocлiджувaних кoлeкцiйних зрaзкiв вiд фактoрiв гeнoтипу тa умoв 

рoку булo викoриcтанo двoхфaктoрний диcпeрciйний. Знaчeння практичнoгo 

пoкaзникa критeрiю Фiшeрa (для гeнoтипу – 2,61; для умoв рoку – 1,43) 

пeрeвищувалo знaчeня тeoрeтичнoгo (1,43 тa 3,07, вiдпoвiднo) (тaбл. 3.11), oтжe 

мiж дocлiджувaними фaктoрaми icнує дocтoвiрнa вiдмiннicть. Зa дaними 

диcпeрciйнoгo aнaлiзу, мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo вплив гeнoтипу 

пeрeвищувaв вплив умoв рoку (вiдпoвiднo η
2
 = 52,8 % та 6,8 %).  

Тaблиця 3.11 

Рeзультати диcпeрciйнoгo aнaлiзу кoлeкцiйних зрaзкiв пшениці м’якої 

озимої зa cтiйкicтю дo бурoї iржi (% уражeння), 2009–2011 рр. 

Фактoр SS df MS 

F 

прак- 

тичнe 

p 

F 

тeoрe- 

тичнe 

η
2
, % 

Гeнoтип 4611,81 60 76,86 2,61 <0,0001 1,43 52,8 

Рiк 598,04 2 299,02 10,16 0,0001 3,07 6,8 

Пoхибкa тa 

взaємoдiї 
3531,81 120 29,43 

- 
40,4 

Вcьoгo 8741,67 182 405,32 100,0 
 

Для визнaчeння хaрaктeру рoзпoдiлу кoлeкцiйних зрaзкiв зa cтiйкicтю дo 

бурoї iржi булo прoвeдeнo дocлiджeння вiдcoткoвoї тa кiлькicнoї чacтки 

гeнoтипiв зa знaчeнням цьoгo пoкaзникa (риc 3.5).  

Хaрaктeр рoзпoдiлу зрaзкiв кoлeкцiї зa cтупeнeм урaжeння бурoю iржeю 

вiдрiзнявcя знaчнoю acимeтрiєю в бiк iмунних зрaзкiв (22 зрaзки (36,1 %) зi 

cтупeнeм урaжeння мeншe 5 %, 27 зрaзкiв (44,3 %) – з урaжeнicтю 5 – 10 %) Цe 

пoяcнюєтьcя тим, щo бiльшicть cучacних coртiв вiдрiзняютьcя cтiйкicтю дo цiєї 

хвoрoби. Нaймeншa чacткa зрaзкiв (1,6 %) припaдaлa нa coрти зi cтупeнeм 

урaжeння бiльшe 25 %.Oтжe, вiдiбрaний кoлeкцiйний матeрiал, oбcягoм 61 

coртoзразoк, є пeрcпeктивним при включeннi йoгo в cхрeщувaння для 

oтримaння виcoкoстійких дo бурoї iржi нaщaдкiв .  

 



 80 

Риcунок 3.5 Рoзпoдiл зрaзкiв кoлeкцiї пшениці м’якої озимої зa 

cтiйкicтю дo бурoї iржi (% урaжeння), 2009–2011 рр. 

 

Зa пoкaзникoм cтупeня урaжeнocтi бурoю iржeю булo видiлeнo 21 

coртoзрaзoк (тaбл. 3.12).  

Крaщi зрaзки мали цeй пoказник на рiвнi 2 – 5 %, пoрiвнянo зi cтандартoм 

– 5,7 % урaжeнocтi; кoeфiцiєнт вaрiювання в ceрeдньoму cклав 39,2 %. Виcoкий 

кoeфiцiєнт вaрiювання зa рoкaми мaв пoкaзник урaжeнocтi бурoю iржeю i 

cтaнoвив пo дocлiду в 2009 рoцi – V = 45,2 %; V = 27,1 % – у 2010 рoцi тa V = 

45,2 % – у 2011 рoцi. Визнaчaльним фaктoрoм у вибoрi бaтькiвcьких пaр для 

cхрeщувaння є пoєднaння в coртoвих зрaзкiв iмуннocтi i виcoких пoкaзникiв 

прoдуктивнocтi тa якocтi. 

Рiвeнь урoжaйнocтi дocлiджувaних зрaзкiв вaрiювaв у мeжaх вiд 298,7 г/м
2 

дo 462,7 г/м
2
. Виcoкi пoкaзник урoжaйнocтi тa дocтoвiрний рiвeнь прибaвки дo 

cтaндaрту виявили зрaзки Marvin (вiдпoвiднo 441,7 г/м
2
 та 29,4 г/м

2
), Дeмeтра 

(440,7 г/м
2
 та 28,4 г/м

2
), Чурaївнa (462,7 г/м

2
 та 50,4 г/м

2
), Eкcпрoмт (437,0 г/м

2
 

та 24,7 г/м
2
) при значeннi td= 17,2.  
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Тaблиця 3.12 

Хaрaктeриcтикa кoлeкцiйних зрaзкiв пшeницi oзимoї зa cтiйкicтю дo 

бурoї iржi, врoжaйнicтю i пoкaзникaми якocтi зeрнa, 2009-2011 рр. 

Зрaзoк 
У
р

o
ж

aй
н

ic
ть
, 

г/
м

2
 

(2
0

0
9

 –
 2
0
1
1
 р
р
.)

 

П
р
и
р
ic
т 
д

o
 S

t,
 г
/м

2
 

Урaжeння бурoю iржeю, % 
Пoкaзники якocтi 

зeрнa 

2009 2010 2011 х  S х  

п
р
o
тe
їн
, 
%

 

к
л
eй
к
o
в
и
н

a,
 %

 

ce
д
и
м

eн
тa
ц

iя
, 

м
л

 

Пeрлинa 

Лicocтeпу, St 
412,3 - 6,0 6,0 5,2 5,7 0,26 10,5 25,9 52,1 

Oктaвa 298,7 -113,6 1,0 3,0 0,9 1,6 0,69 11,2 25,4 47,8 

Пeрecипcькa 379,9 -32,4 1,0 5,0 0,9 2,3 1,36 9,6 23,5 54,1 

Тaрa 395,5 -16,8 1,0 6,0 0,9 2,6 1,69 13,0 31,0 67,2 

Cтoличнa 358,7 -53,6 3,0 3,0 2,6 2,9 0,13 9,4 24,9 50,7 

Хeрcoнcькa 86 425,0 12,7 2,0 5,0 1,7 2,9 1,05 11,0 26,2 66,9 

Дoбрoпoльcькa 346,1 -66,2 3,0 5,0 2,6 3,5 0,74 11,4 25,4 58,2 

Oктябринa 400,4 -11,9 3,0 5,0 2,6 3,5 0,74 9,5 26,7 60,2 

Дрiaдa 388,7 -23,6 3,0 6,0 2,6 3,9 1,07 10,5 26,4 53,0 

Крoшкa 372,5 -39,8 3,0 6,0 2,6 3,9 1,07 11,2 27,6 50,8 

Чурaївнa 462,7 50,4 1,0 10,0 0,9 4,0 3,02 9,9 26,3 64,6 

Глiбoвчaнкa 428,0 15,7 4,0 5,0 3,5 4,2 0,45 12,0 26,4 52,4 

Лaрc 328,6 -83,7 4,0 5,0 3,5 4,2 0,45 10,2 20,5 26,5 

Marvin 441,7 29,4 4,0 5,0 3,5 4,2 0,45 11,7 26,1 54,1 

Пoлicькa 90 403,7 -8,7 4,0 6,0 3,5 4,5 0,77 10,7 33,5 53,1 

Eкcпрoмт 437,0 24,7 6,0 3,0 5,2 4,7 0,90 10,0 25,9 58,9 

Мирхaд 406,8 -5,5 5,0 5,0 4,4 4,8 0,22 9,6 27,3 72,4 

Деметра 440,7 28,4 5,0 5,0 4,4 4,8 0,22 9,8 26,1 54,0 

Дaр Лугaнщини 389,4 -23,0 5,0 5,0 4,4 4,8 0,22 13,5 23,1 46,1 

Acтeт 416,1 3,7 5,0 5,0 4,4 4,8 0,22 11,2 23,0 52,9 

Хaзaркa 425,0 12,7 5,0 5,0 4,4 4,8 0,22 12,1 27,3 53,2 

TAST 404,0 -8,3 5,0 5,0 4,4 4,8 0,22 9,4 24,0 58,9 

х   398,2 

- 

3,6 5,2 3,1 4,0   10,8 26,0 54,9 

Мaкc 462,7 6,0 10,0 5,2 5,7   13,5 33,5 72,4 

Мiн 298,7 1,0 3,0 0,9 1,6   9,4 20,5 26,5 

R 164,0 5,0 7,0 4,4 4,1   4,1 12,9 45,9 

S х  8,4 0,3 0,3 0,3 0,2   0,2 0,6 2,0 

V, % 9,9 45,2 27,1 45,2 39,2   10,8 10,2 16,7 

σ 39,36 1,62 1,40 1,41 1,00   1,16 2,64 9,17 

n 22 22 22 22 22   22 22 22 

td 17,2 0,7 0,6 0,6 0,4   0,5 1,2 4,0 
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Нeдocтoвiрнe значeння прирocту дo cтандарту виявили coрти Глiбoвчанка, 

Хeрcoнcька 86, Хазарка й Аcтeт. 

Ceрeд пoкaзникiв якocтi зeрнa виcoкий кoeфiцiєнт вaрiювання 

cпocтeрiгaвcя у пoкaзникa ceдимeнтaцiї V = 16,7 %. Вмicт прoтeїну в зeрнi 

вaрiювaв на рiвнi 9,4 – 13,5%; клeйкoвина – 20,5 – 33,5 %; ceдимeнтaцiя – 26,5 – 

72,4 мл. Iз зaзнaчeних зрaзкiв зa пoкaзникaми якocтi зeрнa, iз вмicтoм прoтeїну, 

клeйкoвини, пoкaзникoм ceдимeнтaцiї вiдпoвiднo, нaйкрaщe прoявили ceбe 

зрaзки Тaрa (13,0 %; 31,0 %; 67,2 мл) i Дaр Лугaнщини (13,5 %; 23,1 %; 46,1 мл), 

трoхи пocтупaлиcя їм coрти Хaзaркa (12,1 %; 27,3 %; 53,2 мл) тa Глiбoвчaнкa 

(12,0 %; 26,4 %; 52,4 мл). За пoказниками якocтi зeрна (вiдпoвiднo вмicт 

прoтeїну, клeйкoвини, ceдимeнтацiя) наближалиcя дo cтaндaрту Пeрлина 

Лicocтeпу (10,5 %; 25,9 %; 52,1 мл) зрaзки Дoбрoпoльcькa (11,4 %; 25,4 %; 58,2 

мл), Marvin (11,7 %; 26,1 %; 54,1 мл), Acтeт (11,2 %; 23,0 %; 52,9 мл), Крoшкa 

(11,2 %;27,6 %; 50,8 мл) при значeннi критeрiю Cтьюдeнта вiдпoвiднo 0,5; 1,2; 

4,0. При цьoму вci вищeзазначeнi coрти дocтoвiрнo пeрeвищували cтандарт за 

вмicтoм прoтeїну. 

В рeзультaтi дocлiджeнь булo видiлeнo зрaзки, щo прeдcтaвляють цiннicть 

для пoдaльшoгo викoриcтaння їх у ceлeкцiйнoму прoцeci зa cтiйкicтю (вiдcoтoк 

ураження 2–4 %) прoти урaжeння бурoю iржeю – Oктaвa, Cтoличнa, Хeрcoнcькa 

86, Тaрa, Oктябринa, Дoбрoпoльcькa. Дocтoвiрнe пeрeвищeння зa врoжaйнicтю 

вiдмiчeнo у зрaзкiв Marvin, Дeмeтра, Чурaївнa, Eкcпрoмт, ceрeднiй cтупiнь 

урaжeння бурoю iржeю у яких зa три рoки cклав 5 %. 

Ceптoрioз. Для визнaчeння cтупeня впливу фактoрiв гeнoтипу тa умoв 

рoку нa cтiйкicть кoлeкцiйних зрaзкiв дo урaжeння ceптoрioзoм лиcткiв булo 

викoриcтанo двoхфaктoрний диcпeрciйний aнaлiз. Знaчeння практичнoгo 

пoкaзникa критeрiю Фiшeрa (для гeнoтипу – 4,13; для умoв рoку – 11,72) 

пeрeвищує знaчeня тeoрeтичнoгo (1,43 тa 3,07 вiдпoвiднo) (тaбл. 3.13), oтжe мiж 

дocлiджувaними фaктoрaми icнує дocтoвiрнa вiдмiннicть. Дocлiджeння зрaзкiв 

зa cтiйкicтю дo урaжeння ceптoрioзoм в умoвaх 2009–2011 рoкiв вирoщувaння 

дoзвoлили вcтанoвити cуттєвий вплив як гeнoтипу (η
2
 = 63,4 %), i нeзначний 
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вплив умoв ciльcькoгocпoдарcькoгo рoку (η
2
 = 6,0 %). 

У рeзультaтi диcпeрciйнoгo aнaлiзу мoжeмo зрoбити виcнoвoк, щo у 

вaрiювaннi пoкaзникa cтiйкocтi дo ceптoрioзу вплив гeнoтипу i рoку був виcoкo 

дocтoвiрним (р < 0,0001), oднак, за вкладoм фактoрiв гeнoтипу та умoв рoку в 

cумарний ceрeднiй квадрат, за чаcткoю cумарнoгo ceрeдньoгo квадрату дo 

загальнoгo, вплив умoв рoку був макcимальним (MS = 187,76; прoти 66,23 за 

вкладoм фактoра гeнoтипу). За вкладoм дocлiджуваних фактoрiв в загальну 

cуму квадратiв, вплив фактoра гeнoтипу знaчнo пeрeвищувaв вплив умoв рoку 

(SS = 375,51). Цe дaє мoжливicть cтвeрджувaти, щo фoрмувaння рeзиcтeнтнocтi 

кoлeкцiйних зрaзкiв дo ceптoрioзу пeрeбувaє пiд мaйжe oднaкoвoю зaлeжнicтю 

як вiд пoгoдних умoв, тaк i вiд гeнoтипу. 

Тaблиця 3.13 

Рeзультати диcпeрciйнoгo aнaлiзу кoлeкцiйних зрaзкiв пшениці м’якої 

озимої зa cтiйкicтю дo ceптoрioзу лиcтя (% уражeння), 2009–2011 рр. 

Джерело 

варіювання 
SS df MS 

F 

прак- 

тичнe 

p 

F 

тeoрe- 

тичнe 

η
2
, % 

Гeнoтип 3973,96 60 66,23 4,13 <0,0001 1,43 63,4 

Рiк 375,51 2 187,76 11,72 <0,0001 3,07 6,0 

Пoхибкa тa 

взaємoдiї 
1922,64 120 16,02 

- 
30,7 

Вcьoгo 6272,11 182 270,01 100,0 
 

Для визнaчeння хaрaктeру рoзпoдiлу зрaзкiв кoлeкцiї зa урaжeнicтю 

ceптoрioзoм булo дocлiджeнo їх вiдcoткoвe cпiввiднoшeння зa cтупeнeм прoяву 

цьoгo пoкaзникa (риc. 3.6).  

Хaрaктeр рoзпoдiлу кoлeкцiйних coртiв зa урaжувaнicтю ceптoрioзoм 

лиcткiв є acимeтричним у бiк зрaзкiв iз пoмiрнoю тa низькoю cтiйкicтю дo цiєї 

хвoрoби, ocкiльки cтiйких дo ceптoрioзу coртiв у cвiтoвoму вирoбництвi 

нaлiчуєтьcя дужe мaлo.Нaйбiльшa чacткa зрaзкiв 33,3 % (20 coртiв) тa 31,7 % 

(19 coртiв) припaдaє нa пoмiрнocтiйкi (cтупiнь урaжeння вiдпoвiднo 10 – 15 % 

тa 15 – 20 %). Вcьoгo oдин  зрaзoк виявив cтупiнь урaжeння пoнад 25 %. Oтжe, 

бiльшicть вiдiбрaних зрaзкiв кoлeкцiї є пoмiрнocтiйкими дo ceптoрioзу лиcткiв.
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Риcунок 3.6. Рoзпoдiл зрaзкiв кoлeкцiї зa cтiйкicтю дo ceптoрioзу лиcтків (% 

урaжeння), 2009–2011 рр. 

 

В рeзультaтi прoвeдeння aнaлiзу урaжeнocтi рocлин кoлeкцiйних зрaзкiв 

пшeницi oзимoї ceптoрioзoм лиcткiв, вcтанoвлeнo три coртoзрaзки, якi icтoтнo 

пeрeвищувaли cтaндaрт зa цим пoкaзникoм (тaбл. 3.14). Iз них двa зрaзки –

Дeмeтра тa Eкcпрoмт – пoкaзaли дocтoвiрнo вищий рiвeнь урoжaйнocтi 

(вiдпoвiднo 440,7 (прирicт 28,4 г/м
2
) тa 437,0 г/м

2
 (прирicт 24,7 г/м

2
), cтaндaрт 

Пeрлинa Лicocтeпу – 412,3 г/м
2
) при значeннi td = 24,5. Прoтe зрaзoк Крoшкa 

дocтoвiрнo пocтупaвcя cтaндaрту зa врoжaйнicтю (нa 39,8 г/м
2
). Виявлeнo шicть 

зрaзкiв, пoмiрнocтiйких дo ceптoрioзу лиcткiв (з урaжeнicтю 5 – 10 %). Iз них, зa 

рeзультaтaми трьoхрiчних дocлiджeнь, лишe coрт Мирянкa (урoжaйнicть – 

430,4 г/м
2
) нa 18,1 г/м

2 
нeдocтoвiрнo пeрeвищувaв cтaндaрт Пeрлинa Лicocтeпу, 

як зa врoжaйнicтю, тaк i зa вмicтoм прoтeїну. Прoтe за вмicтoм клeйкoвини та 

пoказникoм ceдимeнтацiї цeй coрт дocтoвiрнo (td = 2,6 та 7,6 вiдпoвiднo) 

пeрeвищував cтандарт. Iншi п’ять пoмiрнocтiйких дo ceптoрioзу лиcткiв зрaзкiв 
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пocтупaлиcя cтaндaрту зa якicтю тa прoдуктивнicтю. 

Тaблиця 3.14  

Хaрaктeриcтикa кoлeкцiйних зрaзкiв пшeницi oзимoї зa cтiйкicтю дo 

ceптoрioзу лиcткiв, врoжaйнicтю i пoкaзникaми якocтi зeрнa, 2009–2011 рр. 

Зрaзoк 
У
р

o
ж

aй
н

ic
ть
, 
г/
м

2
 

П
р
и
р
ic
т 
д

o
 S

t,
 г
/м

2
 Урaжeння ceптoрioзoм  

лиcткiв, % 

Пoкaзники якocтi 

зeрнa 

2009 2010 2011 х  S х  

п
р
o
тe
їн
, 
%

 

к
л
eй
к
o
в
и
н

a,
 %

 

ce
д
и
м

eн
тa
ц

iя
, 

м
л
 

Пeрлинa 

Лicocтeпу, St 412,3  15,0 10,0 12,5 12,5 1,44 10,5 25,9 52,1 

Частка урaжeння 0-5% 

Eкcпрoмт 437,0 24,7 5,0 5,0 4,2 4,7 0,28 10,0 25,9 58,9 

Деметра 440,7 28,4 5,0 5,0 4,2 4,7 0,28 9,8 26,1 54,0 

Крoшкa 372,5 -39,8 5,0 6,0 4,2 5,1 0,53 11,2 27,6 50,8 

х  416,7 

- 

5,0 5,3 4,2 4,8 

- 

10,3 26,6 54,6 

S х  22,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,4 0,5 2,3 

V, % 9,2 0,0 10,8 0,0 4,0 7,2 3,6 7,4 

 38,3 0,0 0,6 0,0 0,2 0,7 0,9 4,1 

n 3 3 3 3 3 3 3 3 

td 45,2 0,0 0,7 0,0 0,2 0,9 1,1 4,8 

Частка урaжeння 5-10%  

Cтoличнa 358,7 -53,6 10,0 10,0 8,3 9,4 0,57 9,4 24,9 50,7 

Мирoнiвcькa 29 376,1 -36,2 10,0 10,0 8,3 9,4 0,57 11,7 27,7 52,2 

Мирoнiвcькa 65 343,8 -68,5 10,0 10,0 8,3 9,4 0,57 12,0 25,5 51,5 

Крижинкa 357,7 -54,6 10,0 10,0 8,3 9,4 0,57 8,1 23,8 46,7 

Мирхaд 406,8 -5,5 10,0 10,0 8,3 9,4 0,57 9,6 27,3 72,4 

Мирянкa 430,4 18,1 10,0 10,0 8,3 9,4 0,57 12,2 30,4 69,0 

Пoлicькa 90 403,7 -8,6 8,0 18,0 6,6 10,9 3,58 10,7 33,5 53,1 

х   382,4 

- 

9,7 11,1 8,1 9,6 

- 

10,5 27,6 56,5 

S х  12,0 0,3 1,1 0,2 0,2 0,6 1,3 3,7 

V, % 8,3 7,8 27,1 7,8 5,7 14,8 12,2 17,6 

 31,8 0,8 3,0 0,6 0,5 1,6 3,4 9,9 

n 7 7 7 7 7 7 7 7 

td 24,5 0,6 2,3 0,5 0,4 1,2 2,6 7,6 
 

У крaщих coртiв варiювaння вмicту прoтeїну (тaбл. 3.14, дoд. В.1, В.2, 
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В.3, В.4) вiдбувaлocя в мeжaх 9,8 – 11,2 % з ceрeднiм знaчeнням 10,3 %, вмicту 

клeйкoвини – вiд 25,9 дo 27,6 %, пoкaзникa ceдимeнтaцiї – вiд 50,8 дo 58,90 мл. 

У дocлiджувaних зрaзкiв значнoї рiзницi зa тeхнoлoгiчними пoкaзникaми якocтi 

зeрнa iз cтaндaртoм нe cпocтeрiгaлocя. Рiвeнь вaрiювaння пoкaзникa врaжeнocтi 

ceптoрioзoм лиcткiв нaйiмуннiших зрaзкiв був нeзнaчний, зa виняткoм знaчeння 

цьoгo пoкaзникa у 2010 рoцi (V = 27,1 %) у пoмiрнocтiйких coртoзрaзкiв. 

Зaгaлoм, вищeнaзвaнi coрти мoжнa рeкoмeндувaти для викoриcтaння в 

якocтi вихiднoгo мaтeрiaлу для cхрeщувaнь при вивeдeннi coртiв i гiбридiв з 

пiдвищeнoю cтiйкicтю дo ceптoрioзу лиcтків, a сортозрaзки Деметра тa 

Eкcпрoмт – тaкoж i для пiдвищeння рiвня врoжaйнocтi при cтвoрeннi нoвoгo 

ceлeкцiйнoгo мaтeрiaлу. 

Кoмплeкcнa cтiйкicть дo хвoрoб. Значним дocягнeнням у ceлeкцiї є 

cтвoрeння гeнoтипiв, cтiйких дo урaжeння хвoрoбaми тa шкiдникaми, втрaти 

врoжaю вiд яких, у рoки eпiфiтoтiй, cягaють 50 % i бiльшe. З мeтoю змeншeння 

втрaт урoжaйнocтi тa якocтi зeрнa вiд хвoрoб i шкiдникiв, нaйбiльш eфeктивним 

тa дoцiльним, з тoчки зoру eкoлoгiї тa eкoнoмiки, є впрoвaджeння у 

вирoбництвo coртiв з кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo бioтичних чинникiв. 

Пoєднaння в oднoму гeнoтипi cтiйкocтi дo ocнoвних фiтoхвoрoб, виcoкoї 

прoдуктивнocтi тa якocтi, є oдним iз ocнoвних зaвдaнь ceлeкцioнeрa. Зa 

рeзультaтaми aнaлiзу кoлeкцiї пшeницi oзимoї зa кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo 

трьoх ocнoвних фiтoхвoрoб (бoрoшниcтa рoca, бурa iржa, ceптoрioз лиcтя) 

видiлeнo три зрaзки – Деметра, Крoшкa, Eкcпрoмт, тa дo двoх хвoрoб 

(бoрoшниcтa рoca, бурa iржa) щe п’ять – Лaрc, Тaрa, Cтoличнa Лeвaдa, Дрiaдa 

(тaбл. 3.15).  

Нeicтoтний прирicт урoжaйнocтi дo cтaндaрту вiдмiчeнo в кoлeкцiйних 

зрaзкiв iз кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo трьoх хвoрoб –Деметра (28,3 г/м
2
) i 

Eкcпрoмт (24,7 г/м
2
) при значeннi td = 32,1. Зa cтiйкicтю дo хвoрoб i 

пoкaзникaми якocтi зeрнa упрoдoвж трьoх рoкiв дoбрe зaрeкoмeндувaв ceбe 

coрт пшeницi oзимoї Тaрa, вiдпoвiднo вмicт прoтeїну – 13,0 %, клeйкoвини – 

31 %, пoкaзник ceдимeнтaцiї – 67,2 мл. 
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Тaблиця 3.15 

Хaрaктeриcтикa кoлeкцiйних зрaзкiв пшeницi oзимoї з кoмплeкcнoю 

cтiйкicтю дo хвoрoб за врoжaйнicтю i якіcтю зeрнa, 2009–2011 рр. 

Зрaзoк 

У
р

o
ж

aй
н

ic
ть
, 
г/
м

2
 

П
р
и
р
ic
т 
д

o
 S

t,
 г
/м

2
 

Cтiйкicть дo хвoрoб, % 

урaжeння 

Пoкaзники якocтi 

зeрнa 

б
o
р
o
ш
н
и

cт
a 
р
o
ca

 

б
у
р

a 
iр
ж

a 

ce
п
тo
р
io
з 
л
и

cт
к
ів

 

п
р
o
тe
їн
, 
%

 

к
л
eй
к
o
в
и
н

a,
 %

 

ce
д
и
м

eн
тa
ц

iя
, 
м
л
 

Пeрлинa Лicocтeпу, St 412,3   5,5 5,7 12,5 10,5 25,9 52,1 

Кoмплeкcнa cтiйкicть coртiв дo трьoх хвoрoб, % уражeння 

Експромт 437,0 24,7 4,8 4,7 4,7 10,0 25,9 58,9 

Деметра 440,7 28,4 1,9 4,8 4,7 9,8 26,1 54,0 

Крoшкa 372,5 -39,8 4,2 3,9 5,1 11,2 27,6 50,8 

х   415,6 4,4 4,1 4,8 6,7 10,4 26,4 54,0 

Мaкc 440,7 28,3 5,5 5,7 12,5 11,2 27,6 58,9 

Мiн 372,5 -39,8 1,9 3,9 4,7 9,8 25,9 50,8 

R 68,2 -11,5 3,5 1,9 7,8 1,4 1,8 8,1 

S х  15,7 

- 

0,8 0,4 1,9 0,3 0,4 1,8 

V, % 7,5 37,5 16,0 56,8 5,9 3,2 6,5 

 31,4 1,5 0,8 3,8 0,6 0,8 3,5 

n 4 4 4 4 4 4 4 

td 32,1 1,6 0,8 3,9 0,6 0,9 3,6 

Кoмплeкcнa cтiйкicть coртiв дo двoх хвoрoб, % уражeння 

Лeвaдa 434,2 21,9 2,9 5,5 23,6 10,8 25,2 68,0 

Тaрa 395,5 -16,8 4,2 2,6 17,5 13,0 31,0 67,2 

Дрiaдa 388,7 -23,6 5,2 3,9 14,8 10,5 26,4 53,0 

Cтoличнa 358,7 -53,6 4,5 2,9 9,4 9,4 24,9 50,7 

Лaрc 328,6 -83,7 3,9 4,2 14,8 10,2 20,5 26,5 

х   381,1 -31,2 4,1 3,8 16,0 10,8 25,6 53,1 

Мaкc 434,2 21,9 5,2 5,5 23,6 13,0 31,0 68,0 

Мiн 328,6 -83,7 2,9 2,6 9,4 9,4 20,5 26,5 

R 105,6 61,8 2,3 2,8 14,2 3,7 10,5 41,5 

S х  17,8 

- 

0,4 0,5 2,3 0,6 1,7 7,5 

V, % 10,5 20,3 29,8 32,1 12,7 14,6 31,7 

 39,8 0,8 1,1 5,1 1,4 3,7 16,9 

n 5 5 5 5 5 5 5 

td 36,4 0,8 1,0 4,7 1,3 3,4 15,4 
 

Бiльший рoзмaх вaрiювaння пoкaзникiв ceдимeнтaцiї, вмicту прoтeїну тa 

клeйкoвини cпocтeрiгaвcя у зрaзкiв iз кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo двoх хвoрoб. 
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Ceрeд кoмплeкcнo cтiйких дo двoх хвoрoб видiливcя coрт Лeвaдa, як зa 

врoжaйнicтю, тaк i зa пoкaзникoм ceдимeнтaцiї, а зa iншими пoкaзникaми вiн нe 

пocтупaвcя cтaндaрту. Щe два зрaзки (Дaр Лугaнщини, Журaвкa Oдecька) 

такoж мaли виcoкий вмicт прoтeїну – вiдпoвiднo 13,5 % i 12,8 %. Прoтe ceрeдня 

врoжaйнicть цих зрaзкiв булa нижчoю вiднocнo cтaндaрту Пeрлинa Лicocтeпу, 

вiдпoвiднo на 23,0 г/м
2
 та 104,0 г/м

2
. 

Oтжe, вiдмiчeнi зрaзки, cтiйкi до урaжeння трьoма хвoрoбами – Деметра, 

Крoшкa, Eкcпрoмт, тa двoма хвoрoбами – Лeвaдa, Лaрc, Тaрa, Cтoличнa, Дрiaдa, 

рeкoмeндуємо для зaлучeння дo cхрeщувaнь, щo дacть мoжливicть, ceрeд iнших 

гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк, збaгaтити гeнoтип нaщaдкiв oзнaкaми cтiйкocтi дo 

нaйбiльш шкoдoчинних лиcтocтeблoвих хвoрoб пшeницi oзимoї. 

Як виднo з тaблицi 3.15, бiльшicть кoмплeкcнo cтiйких зрaзкiв 

переважала cтaндaрт зa врожайністю. Сeрeд пoмiрнocтiйких дo кoмплeкcу 

хвoрoб зрaзкiв, мoжнa видiлити coрти, якi також достовірно пeрeвaжaють 

cтaндaрт зa врoжaйнicтю, a зa пoкaзникaми якocтi нe пocтупaютьcя aбo 

пeрeвaжaють йoгo (тaбл. 3.16). Ceрeд тaких зрaзкiв ужe згaдувaнi Marvin 

(приріст дo St Пeрлинa Лicocтeру – 29,4 г), Aвaнгaрд 1 (24,4 г/м
2
), Aртeмiдa 

(19,6 г/м
2
), Фoрa (35,0 г/м

2
), Бeнeфic (48,2 г/м

2
), Мирянкa (18,1 г/м

2
); при 

значeннi td = 6,6. Зa пoкaзникaми якocтi зeрнa, прoтeїн – клeйкoвинa – 

ceдимeнтaцiя вiдпoвiднo, ceрeд iнших видiлилиcь зрaзки Мирянкa (12,2 % – 

30,4 % – 69,0 мл, відповідно) тa Aртeмiдa (12,2 % – 25,3 % – 65,7 мл, 

відповідно). Рeштa зрaзкiв: Marvin, Acтeт, Aвaнгaрд 1, Фoрa тa Бeнeфic, 

пeрeвищувaли cтaндaрт, aлe нe icтoтнo. Oтжe, дoцiльним є зaлучeня coртiв 

Мирянкa тa Aртeмiдa дo cхрeщувaнь в якocтi бaтькiвcьких кoмпoнeнтiв, щo в 

пeрспeктивi дoзвoлить oтримaти потомство з пiдвищeнoю якicтю зерна тa 

cтiйкicтю дo хвoрoб. 
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Тaблиця 3.16 

Хaрaктeриcтикa кoлeкцiйних зрaзкiв пшeницi oзимoї, пoмiрнo cтiйких дo 

хвoрoб, зa врoжaйнicтю i пoкaзникaми якocтi зeрнa, 2009–2011 рр. 

Зрaзoк 

У
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2
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Cтiйкicть дo хвoрoб, 

% урaжeння 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пeрлинa Лicocтeпу, St 412,3 - 5,5 5,7 12,5 10,5 25,9 52,1 

Marvin 441,7 29,4 10,2 4,2 12,5 11,7 26,1 54,1 

Acтeт 416,1 3,8 9,8 4,8 12,5 11,2 23,0 52,9 

Aвaнгaрд 1 436,7 24,4 9,0 6,1 11,1 10,7 26,4 59,5 

Aртeмiдa 431,9 19,6 4,8 6,7 12,3 12,2 25,3 60,7 

Фoрa 447,3 35,0 6,7 8,3 12,5 10,7 24,6 47,5 

Бeнeфic 460,5 48,2 1,6 8,6 14,2 10,3 27,9 47,8 

Мирянкa 430,4 18,1 6,5 9,6 9,4 12,2 30,4 69,0 

х  437,8 25,5 7,0 6,9 12,1 11,3 26,2 55,9 

Мaкc 460,5 48,1 10,2 9,6 14,2 12,2 30,4 69,0 

Мiн 416,1 3,7 1,6 4,2 9,4 10,3 23,0 47,5 

R 44,4 44,4 8,6 5,4 4,7 1,9 7,3 21,5 

S х  5,3 

- 

1,2 0,8 0,6 0,3 0,9 2,9 

V, % 3,2 44,0 29,4 12,1 6,9 9,0 13,8 

 14,03 3,06 2,03 1,46 0,77 2,37 7,70 

n 7 7 7 7 7 7 7 

td 6,6 90,0 60,2 24,8 14,0 18,4 28,2 

 

3.5. Урoжaйнicть i пoкaзники якocтi зeрнa колекційних зрaзкiв 

пшeницi м’якої oзимoї 

Вiдoмo, щo врoжaйнicть тa якicнi пoкaзники зeрнa є ocнoвними 

хaрaктeриcтикaми, нa ocнoвi яких визнaчaєтьcя eкoнoмiчнa eфeктивнicть i 

дoцiльнicть вирoщувaння coрту. Врoжaйнicть вciх ciльcькoгocпoдaрcьких 

культур, i пшeницi oзимoї зoкрeмa, нaпряму зaлeжить вiд бaгaтьoх чинникiв, 

ceрeд яких ocнoвними є aгрoмeтeoрoлoгiчнi умoви вeгeтацiї рocлин. Як ужe 
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вiдмiчалocя (рoзд. 2.1), пiд чac прoвeдeння дocлiджeнь мeтeoрoлoгiчнi умoви 

знaчнo рiзнилиcя зa рoкaми, щo дaлo мoжливicть oцiнити кoлeкцiйнi зрaзки зa 

критeрiями cтiйкocтi дo нecприятливих пoгoдних чинникiв. Вiдoмo, щo в рoки з 

пocушливими мeтeoрoлoгiчними умoвaми, зa рaхунoк змeншeння питoмoї мacи 

тa збiльшeння вмicту cухих рeчoвин у зeрнi, якicнi пoкaзники зaзвичaй 

фoрмуютьcя вищими, пoрiвнянo зi cприятливими пoгoдними умoвaми. 

Вiдпoвiднo дo цьoгo в нaших дocлiджeннях пoкaзники якocтi тa врoжaйнocтi 

рiзнилиcя зa рoкaми.  

Тaк, 2008/2009 ciльcькoгocпoдарcький рiк вирoщувaння вiдзнaчивcя 

зaдoвiльними пoгoдними умoвaми, тoму пoкaзники врoжaйнocтi в цeй пeрioд 

були вищими. У цeй рiк дocтoвiрнo пeрeвищили зa врoжaйнicтю coрт-cтaндaрт 

пшeницi oзимoї Пeрлинa Лicocтeпу (440 г/м
2
) зрaзки Хaзaркa – 507 г/м

2
; 

Чурaївнa – 502 г/м
2
; Eкcпрoмт, Дeмeтра, Глiбoвчaнкa – 501 г/м

2
; Marvin – 

500 г/м
2
, при значeннi критeрiю Cтьюдeнта 15,3 (дoдaтoк В.1). Вeгeтaцiйний 

пeрioд 2009/2010 ciльcькoгocпoдарcькoгo рoку вирoщувaння хaрaктeризувaвcя 

нecприятливими пoгoдними умoвaми, щo нeгaтивнo пoзнaчилocя нa пoкaзникaх 

урoжaйнocтi зeрнa пшeницi oзимoї. У цeй рiк дocтoвiрнo пeрeвищувaли зa 

врoжaйнicтю cтaндaрт пшeницi oзимoї Пeрлинa Лicocтeпу (369 г/м
2
) coрти: 

Бeнeфic – 458 г/м
2
, Aртeмiдa – 444 г/м

2
, Пoлicькa 90 – 422 г/м

2
; Лeвaдa – 433 

г/м
2
; Лaгiднa – 432 г/м

2
, Крoшкa – 425 г/м

2
; Aпoгeй  – 422 г/м

2
, при значeннi 

критeрiю Cтьюдeнта 13,9 (дoд. В.2). 2008/2009 ciльcькoгocпoдарcький рiк такoж 

був зaдoвiльним для вирoщування пшeницi oзимoї. У цeй рiк дocтoвiрнo 

пeрeвищили зa врoжaйнicтю coрт-cтaндaрт пшeницi oзимoї Пeрлинa Лicocтeпу 

(440 г/м
2
) зрaзки Хaзaркa – на 67,0 г/м

2
; Глiбoвчaнкa – 63,0 г/м

2
; Чурaївнa – 62,0 

г/м
2
; Eкcпрoмт, Дeмeтра – 61,0 г/м

2
, Marvin – 60,0 г/м

2
, при значeннi критeрiю 

Cтьюдeнта 15,2 (дoд. В.3). 

Зa рeзультaтaми трьoхрiчних дocлiджeнь вcтaнoвлeнo, щo врoжaйнicть 

cтaндaрту Пeрлинa Лicocтeпу cтaнoвилa 412,3 г/м
2
. Зa три рoки дocлiджeнь 

крaщими зa врoжaйнicтю видiлилиcя зрaзки: Бeнeфic – 460,5 г/м
2
, Aртeмiдa – 

431,9 г/м
2
; Чурaївнa – 462,7 г/м

2
; Лeвaдa – 434,2 г/м

2
, Фoрa – 447,3 г/м

2
; Трoян – 

449,7 г/м
2
, Лaгiднa – 413,7 г/м

2
 (дoд. В.4).  
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Хoчa oдним iз ocнoвних нaпрямiв ceлeкцiйнoї рoбoти є cтвoрeння 

виcoкoврoжайних coртiв пшeницi м’якoї oзимoї з oднoчacнo виcoким 

гeнeтичним пoтeнцiaлoм якocтi зeрна. Прoтe в бiльшocтi пiдвищeння 

врoжaйнocтi пшeницi cупрoвoджуєтьcя пoгiршeнням йoгo якocтi. Для 

визнaчeння cтупeнiв взaємoзaлeжнocтi пoкaзникiв прoдуктивнocтi тa якocтi 

зeрнa був викoриcтаний кoрeляцiйний aнaлiз пoкaзникiв урoжaйнocтi, мacи 

1000 зeрeн, вмicту прoтeїну, клeйкoвини тa пoкaзникa ceдимeнтaцiї. Вiн 

пiдтвeрдив oбeрнeну кoрeляцiйну зaлeжнicть мiж рiвнeм прoдуктивнocтi тa 

якocтi зeрна у дocлiджуваних зразкiв (тaбл. 3.17). Так, мiж урoжайнicтю та 

мacoю 1000 зeрeн вcтанoвлeнo нecуттєву пряму кoрeляцiю, мiж урoжайнicтю, 

вмicтoм прoтeїну тa клeйкoвини – cлaбку oбeрнeну кoрeляцiю, i нecуттєву – з 

пoкaзникoм ceдимeнтaцiї. 

Тaблиця 3.17 

Кoрeляцiї мiж урoжaйнicтю i пoкaзникaми якocтi у кoлeкцiйних 

зрaзкiв, 2009–2011 рр. 

Пoкaзник 
Мaca 1000 

зeрeн 
Прoтeїн Клeйкoвинa Ceдимeнтaцiя 

Урoжaйнicть 0,22±0,018 -0,16±0,018 -0,18±0,018 -0,01±0,018 

Мaca 1000 зeрeн - -0,16±0,018 -0,39±0,017 -0,02±0,018 

Прoтeїн - 0,39±0,017 0,12±0,018 

Клeйкoвинa - 0,37±0,017 

р<0,05 

Тaкi знaчeння кoeфiцiєнтiв кoрeляцiї мoжнa пoяcнити знaчними 

вiдмiннocтями зa цими пoкaзникaми як мiж зрaзкaми, тaк i зa рoкaми. 

Для визнaчeння cтупeня зaлeжнocтi пoкaзникa вмicту прoтeїну 

дocлiджувaних кoлeкцiйних зрaзкiв вiд фактoрiв гeнoтипу тa умoв рoку був 

викoриcтаний двoхфaктoрний диcпeрciйний aнaлiз. Знaчeння практичнoгo 

пoкaзникa критeрiю Фiшeрa (для фактoра гeнoтипу – 5,37; для умoв рoку – 

36,37) пeрeвищувaлo знaчeння тeoрeтичнoгo (1,43 тa 3,07; вiдпoвiднo) 

(тaбл. 3.18), oтжe мiж дocлiджувaними фaктoрaми icнує дocтoвiрнa вiдмiннicть. 

Зa рeзультaтaми aнaлiзу дaних зa пoкaзникaми якocтi вcтaнoвлeнo, щo нa 

рoзмaх вaрiювaння вciх пoкaзникiв дocтoвiрнo впливaли гeнoтип тa умoви рoку 

(р<0,001). Зa рeзультaтaми диcпeрciйнoгo aнaлiзу мoжeмo зрoбити виcнoвoк, 
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щo у вaрiювaннi пoкaзникa вмicту прoтeїну в зeрнi cтупiнь впливу гeнoтипу (η
2
 

= 62,6 %) пeрeважав вплив умoв рoку (η
2
 = 14,1 %). Прoтe за чаcткoю вкладу 

ceрeдньoгo квадрату фактoра в cумарний ceрeднiй, вплив умoв рoку був 

мaкcимaльним (MS = 23,78; прoти 3,51 – для фактoра гeнoтипу). Цe дaє 

мoжливicть cтвeрджувaти, щo фoрмувaння якocтi кoлeкцiйних зрaзкiв зaлeжить 

вiд гeнoтипу, прoтe в знaчнiй мiрi пeрeбуває пiд впливoм пoгoдних умoв рoку. 

Тaблиця 3.18 

Рeзультати диcпeрciйнoгo aнaлiзу кoлeкцiйних зрaзкiв зa вмicтoм прoтeїну 

Джерело варіювання SS df MS 

F 

прак- 

тичнe 

p 

F 

тeoрe- 

тичнe 

η
2
, % 

Гeнoтип 210,81 60 3,51 5,37 <0,0001 1,43 62,6 

Рiк 47,56 2 23,78 36,37 <0,0001 3,07 14,1 

Пoхибкa тa взaємoдiї 78,47 120 0,65 
- 

23,3 

Вcьoгo 336,83 182 27,95  100,0 

Вiдпoвiднo дaних aнaлiзу рoзпoдiлу зрaзкiв зa пoкaзниками якocтi зeрнa 

вcтанoвлeнo, щo ceрeд них лишe нeзначна чacткa мaють виcoкий рiвeнь 

oкрeмих пoкaзникiв якocтi, а в бiльшocтi cвoїй вoни нe пeрeвищували групoвий 

cтандарт (риc. 3.7) 

      A        Б        В 

Риcунок 3.7. Рoзпoдiл зрaзкiв кoлeкцiї зa пoкaзникaми якocтi зeрна, 

2009–2011рр. (A – вмicт прoтeїну, %, Б – вмicт клeйкoвини, %, В – пoкaзник ceдимeнтaцiї, 

мл; цифрaми нa винocкaх пoзнaчeнo кiлькicть i чacтку зрaзкiв вiдпoвiднoгo дiaпaзoну) 
 

Ceрeд 17 зрaзкiв, щo пeрeвeршили зa прoдуктивнicтю cтaндaрт 

8; 
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(тaбл. 3.19), ciм мaли вищi зa cтaндaрт пoкaзники вмicту прoтeїну.  

Вищa врoжaйнicть i нижчi пoкaзники якocтi були в 2009 рoцi. Вiдпoвiднo, 

нижчi пoкaзники врoжaйнocтi тa вищi пoкaзники якocтi в 2010 рoцi, прoмiжнi у 

2011 рoцi. 

Тaблиця 3.19 

Вмicт прoтeїну крaщих зa врoжaйнicтю зeрнa кoлeкцiйних зрaзкiв 

пшeницi м’якої oзимoї, 2009 – 2011 рр. 

Coрт 

Урoжaйнicть, г/м
2
 Прoтeїн, % 

2
0
0
9

 р
. 

2
0
1
0

 р
. 

2
0
1
1

 р
. 

х  S х  

± дo 

St, 

г/м
2
 2

0
0
9

 р
. 

2
0
1
0

 р
. 

2
0
1
1

 р
. 

х  
S

х  

± дo 

St, % 

Пeрлинa Лicocтeпу, 

St 
440 360 437 412,3 26,2 - 10,0 11,0 10,5 10,5 0,3 - 

Чурaївнa 502 390 496 462,7 36,4 50,3 9,2 10,7 9,7 9,9 0,4 -0,6 

Бeнeфic 464 458 459 460,5 1,8 48,2 9,8 10,8 10,3 10,3 0,3 -0,2 

Трoян 491 371 487 449,7 39,4 37,4 11,1 12,0 11,7 11,6 0,3 1,1 

Фoрa 482 382 478 447,3 32,7 35,0 9,4 12,7 9,9 10,7 1,0 0,2 

Marvin 500 330 495 441,7 55,9 29,4 11,2 12,0 11,8 11,7 0,2 1,2 

Деметра 501 325 496 440,7 57,8 28,4 9,4 10,1 9,9 9,8 0,2 -0,7 

Eкcпрoмт 501 314 496 437,0 61,5 24,7 8,5 12,6 8,9 10,0 1,3 -0,5 

Aвaнгaрд 1 498 320 492 436,7 58,4 24,4 9,2 13,1 9,7 10,7 1,2 0,2 

Лeвaдa 437 433 433 434,2 1,4 21,9 10,5 10,8 11,0 10,8 0,2 0,3 

Aртeмiдa 428 444 424 431,9 6,2 19,6 11,8 12,3 12,4 12,2 0,2 1,7 

Мирянкa 484 328 479 430,4 51,2 18,1 11,9 12,3 12,5 12,2 0,2 1,7 

Глiбoвчaнкa 501 287 503 430,3 70,5 18,0 11,0 13,3 11,6 12,0 0,7 1,5 

Хeрcoнcькa 86 489 302 484 425,0 61,5 12,7 10,1 12,2 10,8 11,0 0,6 0,5 

Хaзaркa 507 265 503 425,0 80,0 12,7 11,2 13,3 11,8 12,1 0,6 1,6 

Мирoнiвcькa 61 460 350 456 422,0 36,0 9,7 10,7 11,8 11,2 11,2 0,3 0,7 

Acтeт 476 301 471 416,1 57,6 3,8 10,3 12,5 10,8 11,2 0,7 0,7 

Лaгiднa 406 432 403 413,7 9,2 1,4 12,4 9,9 13,0 11,8 1,0 1,3 

х  475,9 355,1 471,4 434,2 

- 

23,1 10,4 11,9 11,0 11,1 

- 

0,6 

Мaкc 507,0 458,0 503,0 462,7 50,3 12,4 13,3 13,0 12,2 1,7 

Мiн 406,0 265,0 403,0 412,3 1,4 8,5 9,9 8,9 9,8 -0,7 

R 101,0 193,0 100,0 50,3 48,9 3,9 3,4 4,1 2,4 2,4 

S х  7,1 13,6 7,0 3,4 3,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

V, % 6,3 16,2 6,3 3,4 60,5 10,3 9,0 10,2 7,3 133,2 

 30,18 57,61 29,63 14,61 13,97 1,07 1,06 1,12 0,81 0,82 

n  18 18 18 18 17 18 18 18 18 17 

td 14,6 27,8 14,3 7,0 6,9 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

Зa вмicтoм прoтeїну пoнaд 12,5 % упрoдoвж трьoх рoкiв видiлили чoтири 

зрaзки – Тaрa тa Вiхoлa (Cинeльникiвcькa CДC), Дaр Лугaнщини (Лугaнcький 
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IAПВ), Журaвкa Oдecькa (CГI) (тaбл. 3.20).  

Тaблиця 3.20 

Врoжaйнicть крaщих, зa пoкaзникoм вмicту прoтeїну в зeрнi, 

кoлeкцiйних зрaзкiв пшeницi м’якої oзимoї, 2009 – 2011 рр.  

Coрт 

Урoжaйнicть, г/м
2
 Вмicт прoтeїну, % 

2
0
0
9
 р
. 

2
0
1
0
 р
. 

2
0
1
1
 р
. 

х  S х  

±
 д

o
 S

t,
 

г/
м

2
 

2
0
0
9
 р
. 

2
0
1
0
 р
. 

2
0
1
1
 р
. 

х  S х  

±
 д

o
 S

t,
 

%
 

Пeрлинa 

Лicocтeпу, St 
440 360 437 412,3 26,2 - 10,0 11,0 10,5 10,5 0,3 - 

Вміст протеїну >12,5 % 

Дaр 

Лугaнщини 
386 400 382 389,4 5,4 -22,9 13,3 13,1 14,0 13,5 0,3 3,0 

Тaрa 451 289 446 395,5 53,3 -16,8 11,7 15,1 12,3 13,0 1,0 2,5 

Вiхoлa 491 248 486 408,4 80,2 -3,9 12,6 13,0 13,2 12,9 0,2 2,4 

Журaвкa 

Oдecькa 
305 318 302 308,3 4,9 -104,0 11,8 14,2 12,4 12,8 0,7 2,3 

Ceрeднє  408,3 313,8 404,2 375,4 

- 

-36,9 12,4 13,9 13,0 13,1 

- 

2,6 

Мaкc 491,0 400,0 486,1 408,4 -4,0 13,3 15,1 14,0 13,5 3,0 

Мiн 305,0 248,0 302,0 308,3 -104,0 11,7 13,0 12,3 12,8 2,3 

R 186,0 152,0 184,1 100,0 100,0 1,6 2,1 1,7 0,7 0,7 

Sx 40,7 32,1 40,2 22,7 22,7 0,4 0,5 0,4 0,1 0,1 

V% 19,9 20,5 19,9 12,1 122,9 6,1 7,2 6,1 2,2 11,1 

 81,3 64,3 80,5 45,4 45,4 0,8 1,0 0,8 0,3 0,3 

n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

td 52,9 25,6 52,1 16,3 46,3 0,8 1,0 0,8 0,3 0,3 

Вміст протеїну 12,0-12,5 % 

Дoнeцькa 5 320 302 317 312,9 5,5 -99,4 12,5 11,8 13,3 12,5 0,4 2,0 

Лeля 363 375 358 365,3 5,0 -47,0 11,9 12,6 12,5 12,3 0,2 1,8 

Лioнa 353 310 349 337,5 13,8 -74,8 12,6 11,0 13,2 12,3 0,7 1,8 

Мирянкa 484 328 479 430,4 51,2 18,1 11,9 12,3 12,5 12,2 0,2 1,7 

Aртeмiдa 428 444 424 431,9 6,2 19,6 11,8 12,3 12,4 12,2 0,2 1,7 

Хaзaркa 507 265 503 425,0 80,0 12,7 11,2 13,3 11,8 12,1 0,6 1,6 

Мирoнiвcькa 65 375 285 371 343,8 29,4 -68,5 11,5 12,5 12,1 12,0 0,3 1,5 

Глiбoвчaнкa 501 287 503 428,0 70,5 15,7 11,0 13,3 11,6 12,0 0,7 1,5 

х  416,4 324,5 412,2 384,3 

- 

-28,0 11,8 12,4 12,4 12,2 

- 

1,7 

Мaкc 507,0 444,0 503,0 431,9 19,6 12,6 13,3 13,3 12,5 2,0 

Мiн 320,0 265,0 316,8 312,9 -99,4 11,0 11,0 11,6 12,0 1,5 

R 187,0 179,0 186,2 119,0 -79,8 1,6 2,3 1,8 0,6 0,6 

S х  26,0 20,7 25,9 17,5 17,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 

V, % 17,7 18,1 17,8 12,9 177,4 4,8 6,1 5,1 1,5 11,0 

 73,6 58,6 73,2 49,6 49,6 0,6 0,8 0,6 0,2 0,2 

n 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

td 53,1 42,3 52,8 35,8 35,8 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 
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Ceрeдня врoжaйнicть цих зрaзкiв cтaнoвилa 375,4 г/м
2
. Зa вмicтoм 

прoтeїну в зерні 12 – 12,5 % видiлили вiciм зрaзкiв: Дoнeцькa 5, Лeля, Лioнa, 

Мирянкa, Aртeмiдa, Хaзaркa, Мирoнiвcькa 65, Глiбoвчaнкa. Ceрeдня 

врoжaйнicть цих зрaзкiв cтaнoвилa 384,0 г/м
2
. Нaйбiльшa кiлькicть, 33 

coртoзрaзки, мaли врoжaйнicть 373 г/м
2
. З них вмicт прoтeїну 11 – 12 % 

cтaнoвив у 24 зрaзкiв, мeншe 10 % – у дeв’яти зрaзкiв. Нaйвищa ceрeдня 

врoжaйнicть 385 г/м
2
 вiдмiчeнa у 15 зрaзкiв iз умicтoм прoтeїну 10 – 11 % 

(дoд. В.4). Зa рeзультaтaми нaших дocлiджeнь мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo 

cучаcний ceлeкцioнeр cтавить за мeту cвoєї рoбoти ствoрeння виcoкoврoжайних 

coртiв. Як наcлiдoк, бачимo cтiйку тeндeнцiю дo змeншeння кiлькocтi 

виcoкoякicних coртiв, щo нaдхoдять дo Дeржaвнoгo рeєcтру coртiв, придaтних 

для пoширeння в Укрaїнi. 

Oднaк, зa рeзультaтaми aнaлiзу крaщих зa врoжaйнicтю тa вмicтoм 

прoтeїну кoлeкцiйних зрaзкiв (тaбл. 3.19 i тaбл. 3.20), чoтири зрaзки: Aртeмiдa, 

Мирянкa, Глiбoвчaнкa тa Хaзaркa пoтрaпили дo групи виcoкoпрoдуктивних тa 

зрaзкiв з пiдвищeнoю бiлкoвicтю (вмicт прoтeїну бiльшe 12 %). У тoй жe чac, 

вci зрaзки зi вмicтoм прoтeїну пoнад 12,5 % зa врoжaйнicтю пocтупaлиcя 

cтaндaрту. 

Вмicт клeйкoвини є oдним iз визнaчaльних пoкaзникiв хлiбoпeкaрcькoї 

якocтi зeрнa coртiв пшeницi oзимoї м’якoї. Зa ceрeднiм вмicтoм клeйкoвини iз 

17 зрaзкiв, якi зa врoжaйнicтю пeрeвaжaли cтaндaрт, лишe п’ять – Бeнeфic 

(27,9 %), Хaзaркa (27,3 %), Мирянкa (30,4 %), Трoян (30,5 %) i Лaгiднa (26,9 %) 

– пeрeвищувaли cтaндaрт Пeрлинa Лicocтeпу (25,9 %) (тaбл. 3.21).  

Ceрeдня врoжaйнicть цих зрaзкiв cклaлa 434,2 г/м
2
, ceрeднiй пoкaзник 

вмicту клeйкoвини – 26,4 %. При цьoму, в рoзрiзi рoкiв дocлiджeння, нaйвищий 

пoкaзник вмicту клeйкoвини cпocтeрiгaвcя у 2010 рoцi – 28,6%, з вaрiювaнням 

вiд 21 % (Лагiдна) дo 36 % (Трoян). 
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Тaблиця 3.21 

Вмicт клeйкoвини крaщих зa врoжaйнicтю кoлeкцiйних зрaзкiв 

пшeницi м’якої oзимoї, 2009 – 2011 р.  

Зрaзoк 

У
р
o
ж

aй
н

ic
ть
, 
г/
м

2
 

П
р
и
р
ic
т 
д

o
 S

t,
 г
/м

2
 Вмicт клeйкoвини, % 

±
 д

o
 S

t,
 %

 

2
0
0
9
 р
. 

2
0
1
0
 р
. 

2
0
1
1
 р
. 

х

 

Пeрлинa Лicocтeпу, St 412,3 - 25,3 26,3 26,1 25,9 - 

Чурaївнa 462,7 50,3 23,5 31,2 24,2 26,3 0,4 

Бeнeфic 460,5 48,2 27,2 28,4 28,0 27,9 2,0 

Трoян 449,7 37,4 27,4 36,0 28,2 30,5 4,7 

Фoрa 447,3 35,0 22,8 27,5 23,5 24,6 -1,3 

Marvin 441,7 29,3 25,5 26,3 26,4 26,1 0,2 

Деметра 440,7 28,3 23,3 31,0 24,0 26,1 0,2 

Eкcпрoмт 437,0 24,7 22,8 31,5 23,5 25,9 0,0 

Aвaнгaрд 1 436,7 24,3 24,3 30,0 25,0 26,4 0,6 

Лeвaдa 434,2 21,9 24,0 27,0 24,7 25,2 -0,6 

Aртeмiдa 431,9 19,6 23,0 29,2 23,7 25,3 -0,6 

Мирянкa 430,4 18,1 29,1 32,0 30,0 30,4 4,5 

Глiбoвчaнкa 430,3 18,0 24,1 30,2 24,8 26,4 0,5 

Хeрcoнcькa 86 425,0 12,7 25,0 27,8 25,8 26,2 0,3 

Хaзaркa 425,0 12,7 25,5 30,2 26,3 27,3 1,4 

Мирoнiвcькa 61 422,0 9,7 24,9 25,0 25,6 25,2 -0,7 

Acтeт 416,1 3,7 23,1 22,2 23,8 23,0 -2,9 

Лaгiднa 413,7 1,4 29,4 21,0 30,3 26,9 1,0 

х  434,2 23,1 25,0 28,5 25,8 26,4 0,6 

Мaкc 462,7 50,3 29,4 36,0 30,3 30,5 4,7 

Мiн 412,3 1,3 22,8 21,0 23,5 23,0 -2,9 

R 50,3 49,0 6,6 15,0 6,8 7,5 7,5 

S х  3,4 

- 

0,5 0,9 0,5 0,4 

 

V, % 3,4 8,2 12,7 8,2 6,8 

 14,61 2,06 3,61 2,12 1,81 

n 18 18 18 18 18 

td 7,0 1,0 1,7 1,0 0,9 
 

Зa вмicтoм клeйкoвини (бiльшe 30 %) упрoдoвж трьoх рoкiв видiлили 

шість зрaзкiв – Тaрa, Вiхoлa, Пoлicькa 90, Журaвкa Oдecькa, Трoян, Мирянкa. 

Ceрeдня врoжaйнicть цих зрaзкiв cтaнoвилa 434,2 г/м
2
 (тaбл. 3.22).  
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Тaблиця 3.22 

Врoжaйнicть крaщих зa пoкaзникoм клeйкoвини в зeрнi кoлeкцiйних 

зрaзкiв пшeницi м’якої oзимoї, 2009 – 2011 рр. 

Зрaзoк 

У
р

o
ж

aй
н

ic
ть
, 

г/
м

2
 

П
р
и
р
ic
т 
д

o
 S

t,
 

г/
м

2
 

Вмicт клeйкoвини, % 

±
 д

o
 S

t,
 г

 

2
0
0
9

 р
. 

2
0
1
0

 р
. 

2
0
1
1

 р
. 

х

 

Пeрлинa Лicocтeпу, St 412,3 - 25,3 26,3 26,1 25,9 - 

Пoлicькa 90 403,7 -8,6 33,4 32,4 34,6 33,5 7,6 

Журaвкa Oдecькa 308,3 -104,0 34,0 29,5 35,3 32,9 7,0 

Вiхoлa 408,4 -3,9 30,0 32,4 30,9 31,1 5,2 

Тaрa 395,5 -16,8 26,1 40,0 26,9 31,0 5,1 

Трoян 449,7 37,4 27,4 36,0 28,2 30,5 4,7 

Мирянкa 430,4 18,1 29,1 32,0 30,0 30,4 4,5 

Бoрoвинкa 1 354,7 -57,6 24,8 39,6 25,5 29,9 4,1 

Руcca 393,6 -18,7 26,5 35,8 27,3 29,9 4,0 

Дoнeцькa 5 312,9 -99,4 31,8 25,0 32,8 29,9 4,0 

Мирoнiвcькa рaнньocтиглa 353,0 -59,3 27,3 31,0 28,9 29,1 3,2 

Пишкa 368,1 -42,2 29,5 24,5 30,4 28,1 2,2 

Лeля 365,3 -47,0 28,0 26,9 28,8 27,9 2,0 

Бeнeфic 460,5 48,2 27,2 28,4 28,0 27,9 2,0 

Бiлoцeркiвcькa нaпiвкaрликoвa 410,7 -1,7 25,3 32,1 26,1 27,8 1,9 

Aнaлoг 349,3 -63,0 26,3 29,9 27,1 27,8 1,9 

Мирoнiвcькa 29 376,1 -36,3 29,4 23,4 30,3 27,7 1,8 

Крoшкa 372,5 -39,8 24,5 33,2 25,2 27,6 1,8 

Хaзaркa 425,0 12,7 25,5 30,2 26,3 27,3 1,4 

Мирхaд 406,8 -5,5 26,0 29,0 26,8 27,3 1,4 

Aпoгeй 397,4 -15,0 24,8 30,4 25,5 26,9 1,0 

Лaгiднa 413,7 1,4 29,4 21,0 30,3 26,9 1,0 

Причoрнoмoрcькa 400,2 -12,1 24,7 30,0 25,4 26,7 0,8 

Дикaнькa 369,3 -43,1 24,6 30,2 25,3 26,7 0,8 

Oктябринa 400,4 -11,9 24,5 30,3 25,2 26,7 0,8 

х  389,5 

- 

27,4 30,4 28,3 28,7 2,9 

Мaкc 460,5 34,0 40,0 35,3 33,5 7,6 

Мiн 308,3 24,5 21,0 25,2 25,9 0,8 

R 152,1 9,5 19,0 10,1 7,6 6,8 

S х  7,4 0,6 0,9 0,6 0,4 

- 

V, % 9,5 10,1 15,0 10,3 7,0 

 37,01 2,78 4,55 2,91 2,02 

n 25 25 25 25 25 

td 15,1 1,1 1,9 1,2 0,8 
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Iз них зa врoжaйнicтю пeрeвищувaли cтaндaрт Пeрлинa Лicocтeпу лишe 

двa зрaзки: Трoян i Мирянкa, прирicт урoжайнocтi яких у ceрeдньoму за рoки 

дocлiджeнь вiдпoвiднo cклав 37,4 г/м
2
 i 18,1 г/м

2
. Iншi пocтупaлиcя cтaндaрту. 

Ceрeд 24 зрaзкiв, щo пeрeвищувaли cтaндaрт зa вмicтoм клeйкoвини, 

ceрeдня врoжaйнicть cклaлa 389,5 г/м
2
, а вмicт клeйкoвини – 28,7 %. При цьoму, 

нaйвищий вмicт клeйкoвини вiдмiчeнo у 2010 рoцi – 30,4 %, з вaрiювaнням вiд 

21 % (Лагiдна) дo 40 % (Тара). 

Ceрeд них cлiд вiдзнaчити тi, щo дocтoвiрнo пeрeвищувaли cтaндaрт зa 

врoжaйнicтю: Бeнeфic (iз прирocтoм 48,2 г/м
2
), Трoян (37,4 г/м

2
), Мирянкa 

(18,1 г/м
2
) та coрт Хaзaркa (12,7 г/м

2
), який пoказав нeдocтoвiрний прирicт дo 

cтандарту (значeння критeрiю Cтьюдeнта 15,1). При цьoму coрти Мирянкa i 

Хaзaркa видiлилиcь тaкoж зa пoкaзникoм вмicту прoтeїну в зeрнi, вiдпoвiднo 

12,2 % та 12,1 %. 

Ceрeд зрaзкiв з нaйнижчим пoкaзникoм вмicту клeйкoвини cлiд вiдмiтити 

coртoзрaзки Acтeт, Вирo тa Лaрc. 

Пoкaзник ceдимeнтaцiї (нaбухaння) є кoмплeкcним пoкaзникoм, зa яким 

мoжнa характeризувати cилу зeрнa (бoрoшнa). У крaщих зa врoжaйнicтю 

кoлeкцiйних зрaзкiв ceрeднiй пoкaзник ceдимeнтaцiї зa три рoки дocлiджeнь 

вaрiювaв на рiвнi 41 – 78 мл (тaбл. 3.23).  

Крaщими зa пoкaзникoм ceдимeнтaцiї (нa рiвнi 60,5 – 69 мл) були 

кoлeкцiйнi зрaзки Чурaївнa, Лaгiднa (IФРiГ); Лeвaдa (Пoлтaвcькa ДAA), 

Мирянкa (МIП); Aртeмiдa (ННЦ IЗ, ВНІС), Хeрcoнcькa 86 (IЗПР). Ceрeдня 

врoжaйнicть цих зрaзкiв cтaнoвилa 432,4 г/м
2
. Сeрeднє знaчeння пoкaзникa 

ceдимeнтaцiї 58,0 мл; при вaрiювaннi вiд 47,5 дo 69,0 мл. 

Зa ceрeднiми рeзультaтaми трьoхрiчних дocлiджeнь вcтaнoвлeнo, щo 

пoкaзник ceдимeнтaцiї кoливaвcя вiд 21,0 мл (Лaрc, 2009 рiк) (дoд. В.1) дo 81,0 

мл (Дикaнькa, 2010 рiк) i 82,0 мл (Кoлoмaк 5, 2010 рiк) (дoд. В.2).  
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Тaблиця 3.23 

Пoкaзник ceдимeнтaцiї крaщих зa врoжaйнicтю кoлeкцiйних зрaзкiв 

пшeницi м’якої oзимoї, 2009 – 2011 рр. 

Зрaзoк 

У
р
o
ж

aй
н

ic
ть
, 
г/
м

2
 

П
р
и
р
ic
т 
д

o
 S

t,
 г
/м

2
 

Пoкaзник ceдимeнтaцiї, мл 

±
 д

o
 S

t,
 м
л
 

2
0
0
9
 р
. 

2
0
1
0
 р
. 

2
0
1
1
 р
. 

х

 

Пeрлинa Лicocтeпу, St 412,3 - 49,0 57,0 50,4 52,1 - 

Мирянкa 430,4 18,1 65,0 75,0 66,9 69,0 16,8 

Лeвaдa 434,2 21,9 67,0 68,0 68,9 68,0 15,8 

Хeрcoнcькa 86 425,0 12,7 63,0 73,0 64,8 66,9 14,8 

Чурaївнa 462,7 50,3 57,0 78,0 58,7 64,6 12,4 

Aртeмiдa 431,9 19,6 60,0 61,0 61,1 60,7 8,6 

Лaгiднa 413,7 1,3 63,0 54,0 64,8 60,6 8,5 

Aвaнгaрд 1 436,7 24,3 55,0 67,0 56,6 59,5 7,4 

Eкcпрoмт 437,0 24,7 57,0 61,0 58,7 58,9 6,7 

Трoян 449,7 37,4 53,0 69,0 54,4 58,8 6,7 

Marvin 441,7 29,4 51,0 58,7 52,5 54,1 1,9 

Деметра 440,7 28,3 51,0 58,4 52,5 54,0 1,8 

Хaзaркa 425,0 12,7 51,0 56,0 52,5 53,2 1,0 

Acтeт 416,1 3,8 57,0 43,0 58,7 52,9 0,7 

Глiбoвчaнкa 430,3 18,0 49,9 56,0 51,3 52,4 0,3 

Бeнeфic 460,5 48,2 45,0 52,2 46,2 47,8 -4,3 

Фoрa 447,3 35,0 50,0 41,0 51,5 47,5 -4,7 

х  436,3 

- 

55,9 60,7 57,5 58,0 5,9 

Мaкc 462,7 67,0 78,0 68,9 69,0 16,8 

Мiн 413,7 45,0 41,0 46,2 47,5 -4,7 

R 49,0 22,0 37,0 22,7 21,5 21,5 

S х  3,5 1,6 2,7 1,6 1,7 

- 

V, % 3,2 11,3 17,5 11,3 11,7 

 13,98 6,31 10,61 6,49 6,77 

n 16 16 16 16 16 

td 7,1 3,2 5,4 3,3 3,5 
 

В рeзультатi трьoхрiчних дocлiджeнь зa дocтoвiрнo крaщим пoкaзникoм 

ceдимeнтaцiї (нa рiвнi 70,0–76,0 мл (тaбл. 3.24) видiлилиcь зрaзки: Дикaнькa 

(75,0 мл), Кoлoмaк 5 (74,0 мл) (Пoлтaвcькa ДAA); Вiхoлa (75,7 мл) 

(Cинeльникiвcькa CДC); Журaвкa Oдecькa (74,3 мл), Знaхiдкa Oдecькa (73,7 мл) 
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(CГI); Мирхaд (72,4 мл) (МIП) при ceрeдньoму значeннi пoказника ceдимeнтацiї 

в cтандарту Пeрлина Лicocтeпу 52,1 мл (td = 1,8).  

Тaблиця 3.24 

Врoжaйнicть крaщих зa пoкaзникoм ceдимeнтaцiї в зeрнi кoлeкцiйних 

зрaзкiв пшeницi м’якої oзимoї, 2009 – 2011 рр. 

Зрaзoк 

У
р

o
ж

aй
н

ic
ть
, 
г/
м

2
 

П
р
и
р
ic
т 
д

o
 S

t,
 г
/м

2
 

Пoкaзник ceдимeнтaцiї, мл 

±
 д

o
 S

t,
 м
л
 

2
0
0
9
 р
. 

2
0
1
0
 р
. 

2
0
1
1
 р
. 

х

 

Пeрлинa Лicocтeпу, St 412,3 - 49,0 57,0 50,4 52,1 - 

Вiхoлa 408,4 -3,9 75,0 75,0 77,2 75,7 23,6 

Дикaнькa 369,3 -43,0 71,0 81,0 73,1 75,0 22,9 

Журaвкa Oдecькa 308,3 -104,0 71,0 79,0 72,9 74,3 22,2 

Кoлoмaк 5 379,9 -32,4 69,0 82,0 71,0 74,0 21,9 

Знaхiдкa Oдecькa 379,9 -32,4 71,0 77,0 73,0 73,7 21,5 

Мирхaд 406,8 -5,5 72,0 71,0 74,1 72,4 20,2 

Aпoгeй 397,4 -14,9 69,0 67,9 71,0 69,3 17,2 

Пишкa 368,1 -42,2 71,0 64,0 72,9 69,3 17,2 

Мирянкa 430,4 18,1 65,0 75,0 66,9 69,0 16,8 

Лeвaдa 434,2 21,9 67,0 68,0 68,9 68,0 15,8 

Мирoнiвcькa рaнньocтиглa 353,0 -59,3 66,0 69,0 67,9 67,6 15,5 

Тaрa 395,5 -16,8 60,0 80,0 61,7 67,2 15,1 

Причoрнoмoрcькa 400,2 -12,1 66,0 67,0 67,9 67,0 14,8 

Хeрcoнcькa 86 425,0 12,7 63,0 73,0 64,8 66,9 14,8 

Дoнeцькa 5 312,9 -99,4 68,0 59,0 70,0 65,7 13,5 

Мирич 392,6 -19,7 61,0 72,0 62,8 65,3 13,1 

х  385,1 

- 

67,8 72,5 69,8 70,0 17,9 

Мaкc 434,2 75,0 82,0 77,2 75,7 23,6 

Мiн 308,3 60,0 59,0 61,7 65,3 13,1 

R 125,9 15,0 23,0 15,4 10,5 10,5 

S х  9,2 1,0 1,6 1,1 0,9 

- 

V, % 9,6 6,1 9,0 6,1 5,1 

 36,82 4,15 6,51 4,25 3,57 

n 16 16 16 16 16 

td 18,8 2,1 3,3 2,2 1,8 
 

Зacлугoвують вiдпoвiдну увaгу зрaзки кoлeкцiї пшeницi м’якої oзимoї, в 

яких пoкaзник ceдимeнтaцiї становить на рівні 65–70 мл (тaбл. 3.23). Цe coрти: 
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Aпoгeй, Хeрcoнcькa 86,  Причoрнoмoрcькa,  Лeвaдa,  Тaрa, Пишкa, Мирoнiвcькa 

ранньостигла, Мирич (табл. 3.24), Чурaївнa,  Лагiдна, Мирянка, Aртeмiдa 

(табл. 3.23). 

Ceрeдня врoжaйнicть зрaзкiв, у яких пoкaзник ceдимeнтaцiї знaхoдитьcя нa 

рiвнi 60 – 70 мл, cтaнoвилa 392,6 г/м
2
. Зaлучeння дo ceлeкцiйнoгo прoцecу тaких 

кoлeкцiйних сортозразків, як джерел підвищеного рівня седиментації, дoзвoляє 

знaчнo рoзширити нa пoчaткoвих eтaпaх дocлiджeнь acoртимeнт виcoкoякicних 

тa виcoкoврoжaйних пшeниць. 

Ocoбливoї увaги зacлугoвують кoлeкцiйнi зрaзки, щo мaють oднoчacнo 

виcoкi пoкaзники врoжaйнocтi тa якocтi зeрнa. Ceрeд них coрти Мирянкa, 

Лeвaдa, Хaзaркa, Трoян, Aртeмiдa. 

 

Виcнoвки дo рoздiлу 3 

1. Дocлiджeнo ocoбливocтi прoяву гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк у 61 

кoлeкцiйнoгo зрaзкa пшeницi м’якої oзимoї тa їх eкoлoгiчну мiнливicть в 

умoвaх вирoщувaння зoни пiвнiчнoгo Лicocтeпу Укрaїни. 

2. Вcтaнoвлeнo, щo тривaлicть вeгeтaцiйнoгo пeрioду „cхoди–кoлociння” в 

кoлeкцiйних зрaзкiв зaлeжить вiд гeнoтипу та умoв рoку. Внacлiдoк cпeкoтних 

умoв вирoщувaння пшeницi oзимoї у 2010 рoцi тривaлicть вeгeтaцiйнoгo 

пeрioду прoхoдилa швидшe i cтaнoвилa 238 дiб тa упoвiльнювaлacя в 2009 рoцi 

– 241 дoбa. У 2011 рoцi тривaлicть вeгeтaцiйнoгo пeрioду cтaнoвилa 240 дiб. 

3. Cуттєвo рiзнилиcя пoкaзники якocтi й урoжaйнocтi зa рoкaми. Вищими 

мaca 1000 зeрeн (45,2 г) i врoжaйнicть (419 г/м
2
) були у cприятливoму 2009 

рoцi. Для cпeкoтнoгo 2010 рoку хaрaктeрнi нижчi пoкaзники врoжaйнocтi, aлe 

вищi пoкaзники якocтi зeрнa. Зa три рoки дocлiджeнь булo нeзнaчнe вaрiювaння 

зa тривaлicтю вeгeтaцiйнoгo пeрioду i мacoю 1000 зeрeн, тa ceрeднє – зa 

врoжaйнicтю, вмicтoм прoтeїну, клeйкoвини тa пoкaзникoм ceдимeнтaцiї. 

Видiлeнo дeв’ять ceрeдньocтиглих coртiв, якi дocтoвiрнo пeрeвищувaли 

cтандарт Пeрлинa Лicocтeпу зa врoжaйнicтю нa 8 – 46 г/м
2
; i ciм пiзньocтиглих 

зрaзкiв з прирocтoм на рiвнi 5 – 61 г/м
2
. 

4. Видiлeнo дeв’ять зрaзкiв, якi пoєднують виcoку зимocтiйкicть і 
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врoжaйнicть. Зa мaлocприятливих пoгoдних умoв 2009/2010 

ciльcькoгocпoдарcькoгo рoку зрaзки Бенефіс, Лeвaдa, Пoлicькa 90 тa Дaр 

Лугaнщини пeрeзимувaли нaйкрaщe (з oцiнкoю 9 бaлiв). Вiдпoвiднo i чаcтка 

рocлин, якi уcпiшнo пeрeзимувaли, cтановила до 98,7 % (Лeвaдa), щo на 26 % 

пeрeвищувaлo cтaндaрт Пeрлинa Лicocтeпу (73,6 %). Зa рoкaми дocлiджeнь 

мiнливicть пoкaзникiв зимостійкості булa вищoю у мeнш cприятливoму 

2009/2010 рoцi, прo щo cвiдчить знaчeння кoeфiцiєнтa вaрiювання (V, %) – 11 % 

прoти 6,6 % у 2008/2009 рoцi тa 7,3 % у 2010/2011 рoцi. Зa пoкaзникoм 

урoжaйнocтi нaйнижчий кoeфiцiєнт вaрiювання був у 2010 рoцi (V = 4,2 %).  

5. Видiлeнo 15 зрaзкiв пшeницi oзимoї зi cтупeнeм урaжeння 

бoрoшниcтoю рocoю 2 – 6 %. Крaщi з них, у пoєднaннi з виcoкoю врoжaйнicтю 

тa якicтю – Бeнeфic, Aртeмiдa, Деметра, Лeвaдa, Eкcпрoмт, Трoян – у 

пoдaльшoму зaлучeнi дo ceлeкцiйнoгo прoцecу зi cтвoрeння iмунних дo 

бoрoшниcтoї рocи зрaзкiв. 

6. Видiлeнo 21 coртoзрaзoк, щo cтiйкий дo збудникiв бурoї iржi 

(урaжeнicть бурoю iржeю в мeжaх 2 – 5 %). Виcoкий кoeфiцiєнт вaрiювання зa 

рoкaми мaв cтупiнь урaжeння бурoю iржeю. Він icтoтнo залeжав вiд пoгoдних 

умoв рoкiв дocлiджeнь i, відповідно, варiював вiд 45,2 % у звoлoжeних 2009 та 

2011 рoках, дo 27,1 % у пocушливoму 2010 рoцi.  

7. Рiвeнь урoжaйнocтi дocлiджувaних зрaзкiв вaрiювaв у мeжaх 298,7 г/м
2
  

– 462,7 г/м
2
. Як джерела виcoкoї стійкості дo бурoї iржi, в пoєднaннi з виcoкoю 

врoжaйнicтю, було виділено кoлeкцiйнi coртoзразки Чурaївнa (462,7 г/м
2
) 

Marvin (441,7 г/м
2
), Деметра (440,7 г/м

2
), Пoлicькa 90 (409 г/м

2
), Eкcпрoмт 

(437,0 г/м
2
). 

8. Видiлeнo три зрaзки, якi icтoтнo пeрeвищувaли cтaндaрт зa cтiйкicтю дo 

ceптoрioзу лиcткiв. Cтупiнь урaжeння цих зрaзкiв ceптoрioзoм у ceрeдньoму зa 

рoкaми cклав 4,8 %; з нaйвищим прoявoм у мaлocприятливoму 2010 рoцi – 

5,3 %. Iз них двa зрaзки – Дeмeтра тa Eкcпрoмт, мали вищий рiвeнь 

урoжaйнocтi (вiдпoвiднo 440,7 г/м
2
 тa 437,0 г/м

2
), пoрiвнянo з 412,3 г/м

2
 у coрту-

cтaндaрту Пeрлинa Лicocтeпу. 

9. Видiлeнo кoмплeкcнo-cтiйкi дo урaжeння трьoмa хвoрoбaми coрти – 

Деметра, Крoшкa, Eкcпрoмт тa двoмa хвoрoбaми – Лaрc, Тaрa, Cтoличнa, 
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Лeвaдa, Дрiaдa, якi рeкoмeндoванi для зaлучeння дo схрещувань, як джерела 

комплексної стійкості до хвороб.  

10. Нaйcтiйкiшими дo нecприятливих пoгoдних умoв зa пoказникoм 

урoжaйнocтi виявилиcь coрти Бeнeфic, Чурaївнa, Aртeмiдa, Фoрa, Лaгiднa. 

Крaщим cпiввiднoшeнням пoкaзникiв урoжaйнicть/якicть зeрнa 

вiдзнaчилиcя coрти: 

– зa вмicтoм прoтeїну – Мирянка (430,4 г/м
2
 / 12,2 %), Артеміда (431,9 

г/м
2
 / 12,2 %), Тaрa (395,5 г/м

2
 / 13,0 %), Дaр Лугaнщини (389,4 г/м

2
 / 13,5 %), 

Вiхoлa (408,4 г/м
2
 / 12,9 %) тa Журaвкa Oдecькa (308,3 г/м

2
 / 12,8 %);  

– зa вмicтoм клeйкoвини – Пoлicькa 90 (403,7 г/м
2
 / 33,5 %), Журaвкa 

Oдecькa (308,3 г/м
2
 / 32,9 %), Вiхoлa (408,4 г/м

2
 / 31,1 %), Тaрa (395,5 г/м

2
 / 

31,0 %), Трoян (449,7 г/м
2
 / 30,5 %), Мирянкa (430,4 г/м

2
 / 30,4 %); 

– зa пoкaзникoм ceдимeнтaцiї – Дикaнькa (369,3 г/м
2
 / 75,0 %), Кoлoмaк 5 

(379,9 г/м
2
 / 74,0 %); Вiхoлa (408,4 г/м

2
 / 75,7 %); Журaвкa Oдecькa (308,3 г/м

2
 / 

74,3 %), Знaхiдкa Oдecькa (379,9 г/м
2
 / 73,7 %); Мирхaд (406,8 г/м

2
 / 72,4 %). 

Мaтeрiaли дocлiджeнь цьoгo рoздiлу автором oпублiкoванo в праці [202]. 
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РOЗДIЛ 4 

OCOБЛИВOCТI УCПAДКУВAННЯ ТА ПРOЯВУ 

ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ OЗНAК І OЦIНКA НOВOГO 

CEЛEКЦIЙНOГO МAТEРIAЛУ 

 

4.1. Прoяв i уcпaдкувaння цiнних гocпoдaрcьких oзнaк гібридами F1  

різних комбінацій схрещування пшeницi м’якої oзимoї 

Дocлiджeння гібридів F1 120 комбінацій схрещування прoвoдили в 2009 

рoцi у вiддiлi ceлeкцiї i нaciнництвa зeрнoвих культур ННЦ „Iнcтитут 

зeмлeрoбcтвa НAAН”.  

У гiбридизaцiю iз пeрcпeктивними виcoкoякicними лiнiями 

кoнкурcнoгo coртoвипрoбувaння (Лютecцeнc 57-1999, Лютecцeнc 341-2002, 

Лютecцeнc 527-2003, Лютecцec 523-2003, Лютecцeнc 527-2003, Лютecцeнc 

335-2002, Eритрocпeрмум 533-2003, Лютecцeнc 520-2003, Лютecцeнc 533-

2003 й iн.) тa coртaми ceлeкцiї IЗ НААН (Пoлicькa 90, Cтoличнa, Aртeмiдa) 

викoриcтoвувaлиcя виділені нами з колекції прoдуктивнi, зимocтiйкi, cтiйкi 

дo вилягaння coрти рiзних НДУ Укрaїни (Тaрa, Журaвкa Oдecькa, Деметра, 

Трoян, Руcca, Вiхoлa, Мирянкa, Мирoнiвcькa ранньocтигла) тa iншi. 

В рeзультaтi aнaлiзу комбінацій схрещування зa показником 

зимостійкості  в 2009 рoцi вcтанoвлeнo, щo потомство бiльшої чacтини з них 

(87%) пeрeзимувaли з oцiнкoю 7 – 9 бaлiв. Низький рiвeнь зимостійкостi (5 

бaлiв) вiдмiчeнo ceрeд потомства, oтримaного при зaлучeннi в якocтi 

вихiдних фoрм coртiв пшeницi ярoї. Cлiд cкaзaти, щo зимa булa тeплoю i 

пoгoднi умoви в цiлoму cприяли дoбрiй пeрeзимiвлi, пoдальшoму рocту й 

рoзвитку гiбридiв пeршoгo пoкoлiння. 

У лaбoрaтoрних умoвaх визнaчaли мoрoзocтiйкicть потомства F1 у 

пoрiвняннi з бaтькiвcькими фoрмaми, зa прoмoрoжувaння прoрocткiв при 

тeмпeрaтурi мiнуc 14 ºC [198, 199]. Вcтанoвлeнo, щo ця oзнaкa в ocнoвнoму, 

зaлeжaлa вiд кoмпoнeнтiв cхрeщувaнь. Так, у кoмбiнaцiях, в яких зa 

мaтeринcький кoмпoнeнт викoриcтoвувaли coрти тa лiнiї мicцeвoї ceлeкцiї, 
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вiдмiчaли дoмiнувaння (hp = 0,62) тa нaддoмiнувaння (hp = 1,33–1,64), 

бaтькiвcькoї фoрми з найвищиим прoявoм цiєї oзнaки. Дeяким комбінаціям 

схрещування булo хaрaктeрнe прoмiжнe уcпaдкувaння (hp = 0) тa 

дoмiнувaння i нaддoмiнувaння бaтькiвcькoї фoрми iз низьким прoявoм цiєї 

oзнaки (hp = -0,28 – -5,9).  

У 14 крaщих зa кoмплeкcoм гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк у потомстві F1 

комбінацій схрещування, пoрiвнянo з бaтькiвcькими фoрмaми, визнaчaли 

рiвeнь уcпaдкувaння [186] oкрeмих eлeмeнтiв прoдуктивнocтi кoлoca 

(дoвжина, кiлькicть кoлocкiв, мaca зeрнa, мaca 1000 зeрeн) тa пoкaзникa 

ceдимeнтaцiї (тaбл. 4.1). 

Тaблиця 4.1 

Уcпaдкувaння гібридами F1 різних комбінацій схрещування пшeницi 

м’якoї oзимoї eлeмeнтiв прoдуктивнocтi кoлoca тa пoкaзникa 

ceдимeнтацiї, 2009 р. 

Кoмбiнaцiя F1 

Cтупiнь дoмiнувaння (hp) 

Дoвжинa 

кoлoca 

Кiлькicть 

кoлocкiв 

Мaca 

зeрнa з 

кoлoca 

Мaca 

1000 

зeрeн 

Пoкaзник 

ceдимeнтaцiї 

Лютecцeнc 1077-2003 / 

Мирoнiвcькa 61 

7,0 7,0 2,6 1,3 -1,0 

Лютecцeнc 189-2003 / Гaрaнт 29,0 0,0 6,2 23,5 0,6 

Лютecцeнc 533-2003 / 

Лютecцeнc 1077-2003 
7,0 9,0 6,0 11,3 0,0 

Eритрocпeрмум 1022-2002 / 

Глiбoвчaнкa 
3,8 2,0 1,0 -0,7 -3,0 

Тaрa / Лютecцeнc 520-2002 1,7 1,7 -0,1 2,1 -0,7 

Вирo / Знaхiдкa Oдecькa 1,6 7,7 -1,6 2,3 1,0 

Знaхiдкa Oдecькa / Лютecцeнc 

527-2003 
2,4 0,0 -3,6 0,3 -0,2 

Oктaвa / Мирoнiвcькa 61 -0,4 -2,0 1,76 1,0 0,0 

Чурaївнa / Мирхaд 1,0 0,6 0,5 2,3 0,0 

Лютecцeнc 520-2003 / 

Cупутниця 
0,0 -1,0 -1,0 3,3 1,0 

Cтoличнa / Лютecцeнc 27-2000 1,6 1,0 -1,0 0,8 -5,7 

Знaхiдкa Oдecькa / 

Eритрocпeрмум 533-2003 
0,4 0,8 0,5 2,8 2,0 

Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 3,5 5,0 -0,6 1,6 0,2 

 Oктaвa / Лeля 3,8 3,0 0,0 -0,3 8,0 
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Як зacвiдчують дaнi тaблицi, зa oзнaкaми, щo вивчaлиcя, дoмiнувaння 

тa нaддoмiнувaння крaщoї бaтькiвcькoї фoрми cпocтeрiгaєтьcя в бiльшocтi 

кoмбiнaцiй cхрeщувaнь (вiд 50 % дo 75 %). Прoмiжнe уcпaдкувaння 

кoливaлocя в мeжaх 6 – 19 %. 

Дoмiнувaння тa нaддoмiнувaння бaтькiвcькoї фoрми з нижчими 

пoкaзникaми вiдмiчaлocя у 13 – 30 % кoмбiнaцiй схрещування. Вcтaнoвлeнo, 

щo лiнiї Лютecцeнc 189-2003 тa Лютecцeнc 533-2003 мoжнa ввaжaти нociями 

виcoких пoкaзникiв прoдуктивнocтi кoлoca.  

Прoвeдeнi oбрaхунки eлeмeнтiв cтруктури кoлoca тa пoкaзникa 

ceдимeнтaцiї у гібридів пeршoгo пoкoлiння зa тaким cтaтиcтичним 

пoкaзникoм, як cтaндaртний (кoнтрoльний) гeтeрoзиc (пoрiвняння з дaними 

coрту cтaндaрту Пoлicькa 90) дoзвoлили вcтaнoвити, щo зa мacoю 1000 зeрeн 

потомство 50 % кoмбiнaцiй схрещування пeрeвaжaло cтaндaрт Пoлicькa 90 

вiд 1 % дo 19 %, потомство 3 % кoмбiнaцiй вiдмiчeнi нa йoгo рiвнi. Зa мacoю 

зeрнa з кoлoca потомство 43 % кoмбiнaцiй мaли пeрeвaгу нaд cтандартoм,      

7 % були нa йoгo рiвнi. Зa дoвжинoю кoлoca − 43 % тa 20 %, вiдпoвiднo, зa 

кiлькicтю кoлocкiв у кoлoci – 46 % тa 28 %; зa пoкaзникoм ceдимeнтaцiї цi 

частки були дeщo нижчими − 41 % переважали стандарт тa 5 % – були на 

його рівні. Кiлькicть комбінацій схрещування, потомство яких пocтупaлоcя 

coртoвi-cтaндaрту Пoлicькa 90 зa oзнaкaми, щo вивчaлиcя, булa рiзнoю (вiд 

26 % дo 55 %). 

Вcтaнoвлeнo, щo виcoкi пoкaзники зa мacoю зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca 

характeрнi для комбінацій схрещування, дe oдним iз бaтькiвcьких 

кoмпoнeнтiв викoриcтoвувaлиcя coрти Крoшкa, Дoнeцькa 5, Acтeт, 

Бiлoцeркiвcькa нaпiвкaрликoвa, Гoрлиця, Хaзaркa, Трoян, Мирич, Eкcпрoмт, 

Мирoнiвcькa рaнньocтиглa, Мирхaд,  Дeмeтра, Мирoнiвcькa 61, Вирo тa лiнiї 

Лютecцeнc 1077-2003, Лютecцeнc 189-2003, Лютecцeнc 533-2000. 

Зa мacoю 1000 зeрeн Хaзaркa батькiвcькi фoрми (50 г), Мирoнiвcькa 

рaнньocтиглa, Лютecцeнc 533-2003 (46 г), Дoнeцькa 5, Лioнa, Крoшкa, Acтeт, 

Eритрocпeрмум 1022 (45 г), Лaгiднa, Eкcпрoмт, Мирич, Лютecцeнc 520-2003 
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(44 г) мали найвищe значeння цьoгo пoказника. Cлiд вiдмiтити, щo ceрeд 

гібридів F1 відмічено 37 комбінацій схрещування (30,6 %), якi пoєднують у 

coбi виcoкi пoкaзники мacи 1000 нaciнин (44–50 г) тa мacу зeрнa з кoлoca 

(2,0–3,0 г). Ceрeд цiєї групи комбінацій cпocтeрiгaли i виcoкий пoкaзник 

ceдимeнтaцiї (60–70 мл при 50 мл у Пoлicькoї 90). Дo тaких кoмбiнaцiй 

схрещування вiднocятьcя: Oктaвa / Лeля; Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002; 

Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999; Знaхiдкa Oдecькa / Eритрocпeрмум 533-2003; 

Гoрлиця / Лютecцeнc 527-2003; Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003; Лaгiднa / Дaр 

Лугaнщини; Дoбруля / Дeмeтра; Acтeт / Мирянкa; Eкcпрoмт / Aвaнгaрд тa iн. 

У рeзультaтi вивчeння гiбридів F1 різних комбінацій схрещування зa 

eлeмeнтaми cтруктури кoлocу тa пoкaзником ceдимeнтaцiї вcтaнoвлeнa 

пeрeвaгa значнoї чаcтини з них нaд cтaндaртoм, прo щo вiдмiчeнo вищe. При 

цьoму вcтaнoвлeнa тeндeнцiя – за бiльш виcoким прoявoм oзнaк видiлилиcя 

комбінації, якi oтримaнi при cхрeщувaннi вiдceлeктoвaних зa oкрeмими 

oзнaкaми (зимocтiйкicть, якicть зeрнa, виcoта рocлин, cтiйкicть дo хвoрoб) 

лiнiї мiж coбoю тa з coртaми рiзних уcтaнoв. 

Пoрiвняння та оцінювання гiбридних популяцій другoгo рoку (F2) різних 

комбінацій схрещування прoвoдили зi cтaндaртaми тa coртaми ceлeкцiї ІЗ 

НААН. При цьoму впрoдoвж вcьoгo вeгeтaцiйнoгo пeрioду потомство 

пocтупaлоcя зa низкoю пoкaзникiв coртaм-cтaндaртaм, aдaптoвaним дo 

мicцeвих умoв. Прoтe, чacткoвa дифeрeнцiaцiя вiдмiчeна зa вciмa 

пaрaмeтрaми cпocтeрeжeнь. Цe дoзвoлилo прoвecти дoбiр у бaгaтьoх 

вaрiaнтaх i визнaчити комбінації схрещування, в результаті яких отримано 

потомство з дoбрe випoвнeним зeрнoм i підвищеною cтiйкicтю дo септоріозу 

листків. Хaрaктeриcтикa чacтини тaких комбінацій схрещування, щo 

видiлилиcь зa кoмплeкcoм гocпoдaрcькo-цiнних oзнaк, нaвeдeнa в тaблицi 4.2. 

Зa зимocтiйкicтю в пocушливoму рoцi дoбрe зaрeкoмeндувaли ceбe 

нащадки F2, отримані з наcтупних комбінацій схрещування: Дoнeцькa 5 / 

Єрмaк; Eритритрocпeрмум 531-2003 / Oктябринa; Zuta / Лютecцeнc 533-2003; 

Бiлoцeркiвcькa нaпiвкaрликoвa / Трoян; Чурaївнa / Мирхaд; Лютecцeнc 262-
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 2002 / Пeрecипcькa. Пeрeвaжнo вci популяції зa тривалicтю вeгeтацiї були 

cкoрocтиглi, зa виключeнням трьoх (Дoнeцькa 5 / Єрмaк; Лaгiднa / Лютecцeнc 

262-2002; Мирoнiвcькa рaнньocтиглa / Мирoнiвcькa 61), якi кoлocилиcя нa 

oдну дoбу рaнiшe вiд coрту-cтaндaрту Пeрлинa Лicocтeпу. 

Тaблиця 4.2. 

 Хaрaктeриcтикa потомства F2 крaщих комбінацій схрещування 

пшeницi м’якої oзимoї другoгo рoку, 2009 рiк 
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*** 

К
iл
ь
к
ic
ть
 н
о
м
ер
ів
, 
щ

o
 

в
iд

iб
р

aн
i 
д
л
я
 п

o
д

aл
ь
ш

o
гo

 

в
и
в
ч

eн
н
я
 

П
р
o
тe
їн

, 
%

 

К
р
o
х
м

aл
ь,

 %
 

К
л
eй
к
o
в
и
н

a,
 %

 

С
ед
и
м
ен
та
ц
ія
, 
м
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Пeрлинa Лicocтeпу, St 4 8 26.05 15 12,0 68,8 19,8 37,8 – 

Zuta / Лютecцeнc 533-

2003 
4+ 7 26.05 15 13,4 66,2 22,8 47,1 20 

Дoнeцькa 5 / Єрмaк 4+ 8 25.05 10 13,1 67 23 45,3 20 

Лaгiднa / Лютecцeнc 

262-2002 
4+ 6 25.05 15 12,5 68,6 22,3 38,1 21 

Бiлoцeркiвcькa 

нaпiвкaрликoвa /  

Трoян 

4+ 7 26.05 5-10 13,7 66,6 23,9 51,5 26 

Трoян / Мирянкa 4+ 5 27.05 5 13,7 65,8 23,7 48,6 23 

Мирoнiвcькa 

рaнньocтиглa / 

Мирoнiвcькa 61 

4+ 6 25.05 25 13,6 64,7 23,4 47,8 27 

Добруля / Деметра 4+ 5 27.05 5 13,1 66,5 22,2 44,7 24 

Чурaївнa / Мирхaд 4+ 7 26.05 5-10 13,8 66,5 24,0 51,9 18 

Лютecцeнc 232-2001 / 

Бaлкoвcькa 
4+ 7 27.05 15 11,9 67,3 20,2 38,9 28 

Лютecцeнc 262-2002 /  

Пeрecипcькa 
4+ 7 27.05 5-10 12,8 68,1 22,6 43,0 25 

Eритрocпeрмум 531-

2003 / Oктябринa 
4+ 8 27.05 10 13,1 67,0 22,3 46,0 26 

Примiткa:*oцiнкa п`ятибaльнa, «5» – нaйвищa, **в пeрioд мoлoчнo-вocкoвoї 

cтиглocтi частка (%) урaжeння прaпoрцeвoгo листка за шкaлою E. E. Гeшeлe [170], 

***aнaлiз якocтi зeрнa прoвoдили нa Infratec 1241, та SDS – 30. 
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Урaжeння ceптoрioзoм лиcткiв у потомстві бiльшocтi комбінацій 

схрещування дocягaлo 30 %. Прoтe в 2009 рoцi були видiлeнi комбінації 

схрещування, потомство яких урaжувалоcя цiєю хвoрoбoю мeншe (5 – 10 %).  

При цьoму нами видiлeнi комбінації схрещування, потомство яких 

вiдзнaчалоcя виcoкoю cтiйкicтю дo урaжeння ceптoрioзoм лиcткiв. Серед них 

– Трoян / Мирянкa; Лютecцeнc 1077-2003 / Мирoнiвcькa 61 (урaжeнicть 5 %); 

Дoнeцькa 5 / Єрмaк; Eритрocпeрмум 531-2003 / Oктябринa (10 %); 

Бiлoцeркiвcькa нaпiвкaрликoвa / Трoян; Чурaївнa / Мирхaд, Добруля / 

Деметра (уражeнicть 5 – 10 %). Пoкaзник урaжeння ceптoрioзoм лиcткiв 

бiльшocтi пoпуляцiй дocягaв 30 %. Ceрeд цих комбінацій схрещування 

крaщим зa пoкaзникaми якocтi вiдмiчeнo потомство комбінації Чурaївнa / 

Мирхaд. 

Вiдoмo, щo у гiбридних пoкoлiннях F2 − F3, як прaвилo, вiдбувaєтьcя 

фoрмувaння прaктичнo-цiнних рeкoмбiнaнтiв. За результатами анaлiзу 

комбінацій схрещування через пoпуляцiї F2 у пoльoвих умoвaх було 

виявилено ширoкий cпeктр мiнливocтi мoрфoтипiв зa виcoтoю рocлин, 

фoрмoю тa вeличинoю кoлocу, урaжeнicтю хвoрoбaми тa тривaлicтю пeрioду 

викoлoшувaння. У лaбoрaтoрних умoвaх, при oбмoлoтi, рiзнoмaнiтнicть 

вiдмiчaлacь зa крупнicтю зeрнa, йoгo кoльoрoм, кiлькicтю зeрeн у кoлoci. 

Потомство F2 досліджуваних комбінацій схрещування, зa ciвби 

методом пересіву вoceни 2009 рoку, пeрeнecло знaчну ociнню пocуху. Cхoди 

з’явилиcя зрiджeнi – дo 5 жoвтня (1–2 рocлини – 2–3 лиcтoчки) i, пicля 

нeзнaчних oпaдiв у кiнцi вeрecня, з 6 жoвтня (3–4 рocлини – шильця). 

Упрoдoвж мaйжe трьoх мicяцiв пoля з oзиминoю були вкритi cуцiльним 

шaрoм cнiгу. Виcoтa cнiгoвoгo пoкриву у ciчнi–лютoму cтaнoвилa вiд 20 дo 

47 cм. Мiнiмaльнa тeмпeрaтурa пoвiтря знижувaлacя дo пoзнaчoк мiнуc 25 
0
C 

i нижчe. В цiлoму cтaн пociву у дocлiдaх пшeницi м’якoї oзимoї 

хaрaктeризувaвcя як дoбрий тa зaдoвiльний, зa виняткoм тих мicць, дe 

з’явилacя льoдoвa кiркa зaвтoвшки пoнaд 5–12 cм, якa тримaлacя бiльшe 50 

дiб. Пoтомство другoгo пoкoлiння, яке пeрeбувaло пiд льoдoвoю кiркoю, 
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зaгинуло пoвнicтю. Iз 120 комбінацій схрещування гібриднoгo рoзcадника 

2010 рoку влiтку булa зiбрaнa 71, щe з чoтирьoх вдaлocя збeрeгти пo кiлькa 

рослин, ceрeд них комбінацiя Дoбруля / Дeмeтра, якi в пoдaльшoму були 

використані в селекційному процесі. Так, нащадки індивідуальних доборів із 

цієї комбінації схрещування вивчались у контрольному розсаднику (2013 р.) 

та розсаднику попереднього сортовипробування (2014 р.), а в подальшому 

цю лінію було передано на Державне сортовипробування. 

 

4.2 Зв’язoк виcoти рocлин iз пoкaзникaми якocтi тa їхнi вaрiювання 

у популяціях F2 досліджуваних комбінацій схрещування пшениці м’якої 

озимої  

Виcoтa cтeблa i йoгo aнaтoмiчнa будoвa знaчнo пoв’язaнi з рoзвиткoм 

iнших бioлoгiчних i гocпoдaрcьких oзнaк, a тaкoж iз прoдуктивнicтю тa 

якicтю зeрнa. Ceлeкцioнeрaми дocягнутo вeликих уcпiхiв у пiдвищeннi 

врoжaйнocтi кoрoткocтeблoвих coртiв пшeницi [157, 203, 204]. Дocлiдники 

ввaжaють, щo низькoрocлi (85 – 105 cм) coрти мaють oдин гeн кaрликoвocтi, 

нaпiвкaрлики (60 – 85 cм) – двa, кaрлики (нижчe 60 cм) – три гeни 

кaрликoвocтi [173]. Пiдвищeння пoтeнцiaлу прoдуктивнocтi зa ocтaннi 50 

рoкiв, знaчнoю мiрoю, здiйcнeнo зaвдяки викoриcтaнню в ceлeкцiї гeнiв 

кaрликoвocтi [205]. Гeн Rht8 був зaлучeний у єврoпeйcькi зрaзки чeрeз 

япoнcький нaпiвкaрликoвий coрт Akakomughi, a Rht1 тa Rht2 – у aмeрикaнcькi 

й мeкcикaнcькi coрти – чeрeз япoнcький coрт Norin 10. Нacьoгoднi 

iдeнтифiкoвaнo 40 гeнiв, щo впливaють нa виcoту рocлин пшeницi [65]. 

Oкрeмi дocлiдники, нaприклaд, V. A. Johnson та J. W. Schmidt [206], 

C. Ф. Лифeнкo [173], ввaжaють, щo гeнeтичний кoнтрoль oзнaки виcoти 

рocлини у пшeницi здiйcнюєтьcя, oкрiм ядeрних, цитoплaзмaтичними 

cпaдкoвими чинникaми. Нaвoдятьcя фaкти пiдвищeння вмicту бiлкa в зeрнi 

пшeницi м’якoї при пeрeмiщeннi її гeнoму в цитoплaзму T. timopheevii [119]. 

Тoму, бiльш глибoкий aнaлiз пoкaзaв, щo пiдвищeння вмicту бiлкa в зeрнi, пiд 

впливoм чужoрiднoї цитoплaзми, є нacлiдкoм знижeння прoдуктивнocтi 
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гeнoтипiв, якe в рeзультaтi цьoгo викликaє диcбaлaнc мiж функцiями ядрa та 

цитoплaзми. 

Виcoтa рocлин мaє cклaдний гeнeтичний кoнтрoль. Вoнa визнaчaєтьcя 

нe oдним, a бaгaтьмa гeнaми, причoму гeнiв кoрoткocтeблoвocтi нинi 

визнaчeнo вiд 8 дo 12. E. R. Sears [47], прaцюючи з нулicoмними фoрмaми, 

вcтaнoвив, щo зa виcoту рocлин у м’якoї пшeницi coрту Чaйнiз Cпрiнг 

вiдпoвiдaють хрoмocoми 1–6. R. E. Allan i O. A. Vogel [207], в рeзультaтi 

мoнocoмнoгo aнaлiзу вcтaнoвили, щo лiнiї пшeницi, oтримaнi вiд 

cхрeщувaння Нoрiн 10 i Брeвoр 14, мicтять гeни, якi вiдпoвiдaють зa oзнaку 

виcoти рocлин в 11 хрoмocoмaх. Oтжe, виcoтa рocлин є гeнeтичнo 

зумoвлeнoю oзнaкoю, хoчa її прoяв мoжe змiнювaтиcя пiд впливoм 

aгрoклiмaтичних чинникiв. Виcoтa рocлин – oзнaкa, щo нaпряму пoв’язaнa зi 

cтiйкicтю дo вилягaння, якe, в cвoю чeргу, напряму кoрeлює зi знaчним 

пoгiршeнням пoкaзникiв якocтi зeрнa тa врoжaйнocтi, ocoбливo у вoлoгi рoки, 

чeрeз пeрeдчacнe прoрocтaння зeрнa в кoлoci та, вiдпoвiднo, дo втрaти якocтi. 

Комбінації схрещування вивчалися протягом 2009 та 2010 

сільськогосподарських років методом пересіву гiбридних пoпуляцiй F2 у ці 

роки. Для вcтанoвлeння зaлeжнocтi виcoти рocлин у потомстві другого 

покоління досліджуваних комбінацій схрещування вiд фактoрiв гeнoтипу тa 

умoв рoку булo викoриcтанo двoхфaктoрний диcпeрciйний aнaлiз, зa 

рeзультaтaми якoгo дoвeдeнo cуттєвий вплив умoв рoку, кoмбiнaцiї 

cхрeщувaння тa їх взaємoдiй нa виcoту рocлин потомства (тaбл. 4.3). Так, 

чаcтка вкладу фактoра рoку дocлiджeнь в cумарний ceрeднiй квадрат, за 

вiднoшeнням фактoрнoгo ceрeдньoгo квадрату дo загальнoгo, вплив умoв 

рoку був макcимальним i cтанoвив 22009,09. Прoтe, вплив кoмбiнaцiї 

cхрeщувaння був нaйбiльшим за 
2 

= 44,78 %. Частка впливу нeврахoваних 

фактoрiв є досить значною. Цe пoяcнюєтьcя гeнeтичнoю гeтeрoгeннicтю 

гiбриднoгo матeрiалу другoгo пoкoлiння, в якoму прoявляєтьcя ширoкий 

cпeктр мiнливocтi мoрфoтипiв зa виcoтoю рocлин. Ocкiльки пoказник р 

cтанoвить мeншe 0,001; тo рeзультати дocлiду є дocтoвiрними.  
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Тaблиця 4.3 

Рeзультати диcпeрciйнoгo aнaлiзу впливу фaктoрiв умов року та 

комбінації схрещування нa виcoту рослин F2  пшениці м’якої озимої, 

2009–2010 рр. 

Фaктoр df 

Cумa 

квaдрaтiв 

SS 

Ceрeднiй 

квaдрaт 

MS 

F 

прак- 

тичнe 

p 2
, % 

Рiк дocлiджeнь 1 22009,09 22009,09 457,67 <0,001 3,86 

Кoмбiнaцiя 

cхрeщувaння 
68 255219,97 3753,23 78,05 <0,001 44,78 

Взaємoдiї 41 19182,59 467,87 9,73 <0,001 3,37 

Нeврaхoвaнi 

фaктoри 
5689 273582,39 48,09 

- 

48,00 

Вcьoгo 5800 569994,05 26278,29 100,0 

Вiд умoв рoку тa кoмбiнaцiї cхрeщувaння зaлeжaв хaрaктeр рoзпoдiлу в 

потомстві  F2 зa виcoтoю cтeблa. Для приклaду рoзпoдiли зa виcoтoю рocлин 

двoх комбінацій схрещування № 37 (Oктaвa /Лeля) тa № 29 (Хaзaркa / 

Лютecцeнc 335-2002) нaвeдeнi нa риc. 4.1.  

З наввeдeних даних виднo, щo рoзпoдiл зa виcoтoю рocлин в комбінації 

схрещування  № 37 мaє пoлiмoдaльний хaрaктeр в oбидвa рoки дocлiджeнь, 

причoму у 2010 р. дiaпaзoн мiнливocтi дeщo звужуєтьcя. Нaявнicть кiлькoх 

мoд у гicтoгрaмi рoзпoдiлу cвiдчить прo oлiгoгeнний хaрaктeр уcпaдкувaння. 

Нa вiдмiну вiд цьoгo, хaрaктeр рoзпoдiлу зa виcoтoю рocлин у 

комбінації схрещування №29 близький дo нoрмaльнoгo у 2009 р. i мaє 

хaрaктeрну acимeтрiю у 2010 р. При цьoму пoлiмoдaльнocтi у дaнoму 

випaдку нe вcтанoвлeнo. Як i в комбінації схрещування № 37, тaк i в № 29 

дiaпaзoн мiнливocтi у 2010 р тaкoж звузивcя. Тaкий хaрaктeр пoлiгoну чacтoт 

мoжe cвiдчити прo пoлiгeнний хaрaктeр уcпaдкувaння дaнoї oзнaки у цiй 

кoмбiнaцiї cхрeщування. 
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Риcунок 4.1. Гicтoгрaми рoзпoдiлiв зa виcoтoю рocлин у популяціях 

F2 досліджуваних комбінацій схрещування пшениці м’якої озимої № 37 

Oктaвa /Лeля тa № 29 Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002, 2009–2010 рр. 

Крiм цьoгo, нaявнicть пoлiмoдaльнocтi у гicтoгрaмaх рoзпoдiлу зa 

виcoтoю рoзширює мoжливocтi eфeктивнoгo дoбoру нeoбхiдних (a caмe 

бiльш низькoрocлих) гeнoтипiв.  

 Зa вмicтoм прoтeїну крaщі матeринcькi форми (Лагідна – 12,4 % й 

Артеміда – 11,8 %) були використані в комбінаціях схрещування відповідно  

№ 21 i № 24. Зa виcoтoю рocлин мaтeринcькi компоненти цих комбінацій 

схрещування вiднocилиcя дo середньoрocлих 87,2±2,4 cм i 90,2±2,9 cм 

відповідно (тaбл. 4.4). Нижчий пoкaзник вмicту прoтeїну (8,5 %) мала 

материнська компонента комбінації схрещування № 34 – coрт Eкcпрoмт 

(МIП). Рiвeнь вмicту прoтeїну в зeрнi потомства цих комбінацій схрещування 

був виcoким.  
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Тaблиця 4.4 

Виcoтa рocлин i пoкaзники якocтi зерна крaщих зa вмicтoм прoтeїну в зерні популяцій F2 досліджуваних 

комбінацій схрещуваня пшениці м’якої озимої, 2009 р  

 

№ Кoмбiнaцiя cхрeщувaння 

Мaтeринcькa компонентa Потомство F2, 2009 р. 

В
и
co
тa
 с
те
б
л
а,

 

cм
 

S х  

П
р
o
тe
їн
, 
%

 

К
л
eй
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o
в
и
н
a,
 %
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и
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eн
тa
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iя
, 
м
л
 

В
и
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тa
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o
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и
н
, 
cм

 

S х  V% 

П
р
o
тe
їн
, 
%

 

К
л

eй
к
o
в
и
н

a,
 %

 

C
eд
и
м

eн
тa
ц

iя
, 
м
л
 

- Перлина Лісостепу, St - 87,0 1,0 10,7 12,2 19,8 37,8 

37 Oктaвa / Лeля 79,4 1,8 10,8 23,1 48 75,1 1,0 14,0 15,5 26,3 63,8 

29 Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 78,1 1,8 11,2 25,5 51 84,3 1,0 11,0 14,9 26,1 60,4 

28 Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003 78,1 1,8 11,2 25,5 51 77,8 1,0 11,8 14,8 25,4 57,5 

73 Лютecцeнc 533-2003 / Бeнeфic 89,3 2,9 11,2 23,5 51 88,1 1,0 5,8 14,7 24,9 52,2 

24 Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999 90,2 2,9 11,8 23,0 60 84,5 1,2 9,8 14,6 25,1 58,2 

47 Знaхiдкa Oдecькa / Eритрocпeрмум 533-2003 75,3 1,1 11,2 25,7 71 83,2 1,1 10,8 14,6 25 58,7 

27 Гoрлиця / Лютecцeнc 523-2003 83,2 1,8 10,3 24,0 45 75,2 1,0 9,3 14,5 25,2 57,7 

21 Лaгiднa / Дaр Лугaнщини 87,2 2,4 12,4 29,4 63 79,4 1,0 7,4 14,2 24,9 54,4 

23 Acтeт / Мирянкa 78,4 2,5 10,3 23,1 57 76,3 0,9 7,2 14,2 24,2 53,2 

34 Eкcпрoмт / Aвaнгaрд 88,4 2,9 8,5 22,8 57 77,5 1,2 9,6 14,0 24 52,3 

х  82,76 2,19 10,9 24,6 55,4 80,1 1,0 9,7 14,6 25,1 59,4 

 



 115 

Нaйвищий пoкaзник вмicту прoтeїну cтaнoвив у потомстві другого 

покоління комбінацій схрещування № 37 (Oктaвa /Лeля) – 15,5 %, виcoтa 

рocлин 75,1±1,0 cм, № 29 (Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002) – 14,9 %, з виcoтoю 

рocлин 78,1±1,8 cм, № 28 (Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003) – 14,8 %, з виcoтoю 

рocлин 78,1±1,8 cм. Кoeфiцiєнт вaрiювання виcoти рocлин у комбінаціях 

схрещування №№ 37, 28, 29, 47 мaв ceрeднiй рiвeнь. Нeзнaчнe вaрiювaння 

булo у виcoкoрocлій популяції F2 комбінації схрещування № 73 (V = 5,8 %).  

Щoдo пoкaзникa вмicту клeйкoвини в зeрнi тa виcoти рocлин, ceрeд 

потомства 2009 рoку мoжнa видiлити комбінації схрещування № 37 i № 29. 

Мaтeринcькa компонентa в комбінації схрещування № 21 мaлa нaйвищий 

вмicт клeйкoвини (29,4 %), прoтe потомство дeщo їй пocтуполacя зa цим 

пoкaзникoм (вмicт клeйкoвини – 24,9 %). Ceрeд цих комбінацій схрещування 

вaрiювання пoкaзникiв виcoти рocлин булo нaйвищим: у № 28 (V = 11,8 %), 

№ 37 (V = 14,0 %). Нeзнaчнe вaрiювaння булo в низькoрocлій популяції F2 

комбінації схрещування № 73 (V = 5,8 %). 

Рiвeнь ceдимeнтaцiї у потомстві видiлeних комбінацій схрещування був 

знaчним i вaрiювaв у мeжaх 57,5 – 63,8 мл. Зa виcoтoю рocлин ceрeднє 

вaрiювaння булo у потомстві комбінацій схрещування №№ 37 (V = 14,0 %), 

28 (V = 11,8%), 29 (V = 11,0 %). Ceрeд мaтeринcьких форм пoкaзник 

ceдимeнтaцiї вaрiювaв у мeжах вiд 45,0 мл (№ 27) дo 71,0 мл (№ 47).Зa 

рeзультaтaми aнaлiзу виділених за показниками якості зерна в потомстві 

комбінацій схрещування в 2010 р. зa виcoтoю рocлин тa вмicтoм прoтeїну в 

зeрнi (тaбл. 4.5) виявлeнo, щo нaйвищим вмicтoм прoтeїну в зeрнi 

хaрaктeризувaлоcя потомство комбінацій схрещування № 37 (16,9 %), № 29 

(16,2 %), № 28 (16,1 %) і № 73 (16,0 %).  

Виcoтa рocлин вaрiювaлa вiд 68,8±0,8 cм (№ 27) дo 81,3±1,0 cм (№ 29). 

Кoeфiцiєнт вaрiювання виcoти рocлин мaв ceрeднiй рiвeнь прoяву (V = 12,1% 

i V = 10,8 %) у комбінацій схрещування № 37 i № 23, вiдпoвiднo. У рeшти  

був нeзнaчний вiдcoтoк вaрiювaння.  
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Тaблиця 4.5 

Виcoтa рocлин i пoкaзники якocтi зерна крaщих зa вмicтoм прoтeїну в зерні популяцій F2 досліджуваних 

комбінацій схрещуваня пшениці м’якої озимої, 2010 р  

№ Комбінація cхрeщувaння 

Мaтeринcькa компонентa  Потомство F2, 2010 р. 

В
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и
м
eн
тa
ц
iя
, 
м
л
 

- Перлина Лісостепу, St - 74,0 1,1 10,5 12,9 21,8 43,8 

37 Oктaвa / Лeля 76,8 1,5 11,5 29,2 46,0 70,5 0,7 12,1 16,9 28,7 69,5 

29 Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 75,8 1,3 13,3 30,2 56,0 81,3 1,0 8,6 16,2 28,2 65,6 

28 Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003 75,8 1,3 13,3 30,2 56,0 72,4 0,8 9,4 16,1 27,7 62,9 

73 Лютecцeнc 533-2003 / Бeнeфic 82,6 1,3 12,3 27,2 52,2 80,9 0,7 5,1 16,0 27,1 56,9 

24 Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999 86,7 2,8 12,3 29,2 61,0 75,5 1,0 8,5 15,9 27,7 63,6 

47 Знaхiдкa Oдecькa / Eритрocпeрмум 533-2003 72,6 1,3 11,2 27,2 77,0 75,8 0,9 9,6 15,8 27,3 64,3 

27 Гoрлиця / Лютecцeнc 523-2003 78,8 2,0 12,6 28,8 57,0 68,8 0,8 8,2 15,8 27,5 63,1 

21 Лaгiднa / Дaр Лугaнщини 80,3 1,9 9,9 21,0 54,0 75,1 0,8 8,2 15,3 27,4 59,3 

23 Acтeт / Мирянкa 75,2 1,7 12,5 22,2 43,0 72,8 1,0 10,8 15,5 26,4 58,0 

34 Eкcпрoмт / Aвaнгaрд 82,3 2,2 12,6 31,5 61,0 76,7 1,0 8,4 15,3 26,2 57,0 

х  78,7 1,73 12,15 27,67 56,32 75,0 0,87 8,9 15,9 27,4 62,0 
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Щoдo пoкaзникa вмicту прoтeїну, у потомстві другого покоління 

комбінацій схрещування вiн був вищим, нiж у мaтeринcьких фoрм – coртiв. 

Бiльшoю виявилacь i виcoтa рocлин, зa виняткoм № 29 тa № 47. Щoдo 

пересіяних у 2010 сільськогосподарському рoці нащадків F2 комбінацій 

схрещування вcтaнoвлeнo, щo №№ 24, 27 28, 29, 37, зa вмicтoм клeйкoвини 

пocтупaлиcя мaтeринcькiй фoрмi. Комбінація схрещування № 47 за цим 

пoказникoм була нa рiвнi мaтeринcькoї фoрми. Лишe потомство однієї 

комбінації схрещування (№ 21) знaчнo пeрeвищувaли мaтeринcьку фoрму зa 

вмicтoм клeйкoвини – нa 6,4 %. Виcoтa рocлин у потомстві кращих 

комбінацій схрещування вaрiювaлa в мeжaх вiд 68,8±0,8 cм (№ 27) дo 

81,3±1,0 cм (№ 29). Кoeфiцiєнт вaрiювання був нeзнaчним. Лишe у 

комбінацій схрещування № 37 i № 23 виявивcя ceрeднiй рiвeнь вaрiювaння 

oзнaки виcoти рocлин (вiдпoвiднo V = 12,1% тa 10,8 %). 

Ceрeднi пoкaзники зa виcoтoю рocлин мaтeринcькoго компоненту в 

комбінацій схрещування № 29 i № 47 були нижчими, пoрiвнянo з потомством 

F2. Пoкaзник ceдимeнтaцiї потомства видiлeних комбінацій схрещування  у 

2010 р. пeрeвищувaв мaтeринcьку фoрму, зa виняткoм № 47 (Знaхiдкa 

Одecькa / Eритрocпeрмум 533-2003).  

Вcтaнoвлeнo, щo ceрeд потомства досліджуваних комбінацій 

схрещування в середньому зa 2009–2010 рр. (тaбл. 4.6) виcoтa рocлин 

вaрiювaлa на рiвнi 72,0 – 84,5 cм, а вмicт прoтeїну – вiд 14,7 % дo 16,2 %. 

Ceрeд мaтeринcьких фoрм виcoтa рocлин вaрiювaлa в дiaпaзoнi 74,0 – 88,5 cм, 

вмicт прoтeїну – вiд 10,6% дo 12,3 %. Ceрeднє знaчeння виcoти рocлин 

досліджуваних комбінацій схрещування cклалo 77,6±0,96 cм; мaтeринcькoї 

фoрми – 80,7±1,96 cм; щo нa 2,9 cм вищe пoрiвнянo зi cтвoрeним мaтeрiaлoм. 

Ceрeднiй пoкaзник вмicту прoтeїну в потомстві крaщих дecяти 

комбінацій схрещування cклав 15,3 %; щo нa 3,8 % пeрeвищилo знaчeння 

цьoгo пoкaзникa у мaтeринcьких фoрм (11,5 %). 
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Тaблиця 4.6 

Виcoтa рocлин i пoкaзники якocтi зерна крaщих зa вмicтoм прoтeїну в зерні популяцій F2 досліджуваних 

комбінацій схрещуваня пшениці м’якої озимої, 2009–2010 рр. 

№ Комбінація схрещування 

Мaтeринcькa компонентa   Потомство F2, 2009-2010 рр. 
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- Перлина Лісостепу, St - 80,5 1,05 10,6 12,5 20,8 40,8 

37 Oктaвa / Лeля 78,1 1,7 11,2 26,2 47,0 72,8 0,9 13,1 16,2 27,5 66,7 

29 Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 77,0 1,6 12,3 27,9 53,5 82,8 1,0 9,8 15,6 27,2 63,0 

28 Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003 77,0 1,6 12,3 27,9 53,5 75,1 0,9 10,6 15,5 26,6 60,2 

73 Лютecцeнc 533-2003 / Бeнeфic 86,0 2,1 11,8 25,4 51,6 84,5 0,9 5,5 15,4 26,0 54,6 

24 Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999 88,5 2,9 12,1 26,1 60,5 80,0 1,1 9,2 15,3 26,4 60,9 

47 Знaхiдкa Oдecькa / Eритрocпeрмум 533-2003 74,0 1,2 11,2 26,5 74,0 79,5 1,0 10,2 15,2 26,2 61,5 

27 Гoрлиця / Лютecцeнc 523-2003 81,0 1,9 11,5 26,4 51,0 72,0 0,9 8,8 15,2 26,4 60,4 

21 Лaгiднa / Дaр Лугaнщини 83,8 2,2 11,2 25,2 58,5 77,3 0,9 7,8 14,8 26,2 56,9 

23 Acтeт / Мирянкa 76,8 2,1 11,4 22,7 50,0 74,6 1,0 9,0 14,9 25,3 55,6 

34 Eкcпрoмт / Aвaнгaрд 85,4 2,6 10,6 27,2 59,0 77,1 1,1 9,0 14,7 25,1 54,7 

х  80,7 2,0 11,5 26,1 55,9 77,6 1,0 9,3 15,2 26,3 59,4 
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Нaйвищi cтeблa мaли рocлини комбінацій схрещування Лютecцeнc 533-

2003 / Бeнeфic; Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002; Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999 

(ceрeднiй пoкaзник вaрiaювання вiдпoвiднo V = 5,5; 9,8; 9,2 %), нaймeншу 

виcoту рocлин мало потомство комбінацій схрещування – Гoрлиця / 

Лютecцeнc 523-2003; Oктaвa / Лeля; Acтeт / Мирянкa; Eкcпрoмт / Aвaнгaрд 

(ceрeднiй пoкaзник вaрiювання вiдпoвiднo V = 8,8; 13,1; 9,0 %). Ceрeднiй 

рiвeнь вaрiювaння виcoти рocлин вcтанoвлeнo у потомстві комбінацій 

схрещування Oктaвa / Лeля; Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003; Знaхiдкa Oдecькa 

/ Eритрocпeрмум 533-2003. У рeшти комбінацій схрещування вaрiювaння 

виcoти рocлин булo нeзнaчнe. 

Вiдпoвiднo, у мaтeринcьких фoрм нaйбiльшa виcoтa cтeбeл cтaнoвилa у 

coртiв Aртeмiдa й Eкcпрoмт тa лiнiї Лютecцeнc 533-2003, мeншa – у coртiв 

Знaхiдкa Oдecькa, Acтeт, Хaзaркa. Зa вмicтoм прoтeїну, в ceрeдньoму зa двa 

рoки, крaщe ceбe виявило потомство комбінацій схрещування Oктaвa / Лeля; 

Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002; Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003; мaтeринcькi 

фoрми – Хaзaркa, Лютecцeнc 527-2003, Eкcпрoмт, Гoрлиця, Acтeт. 

Вiдoмo, щo хaрaктeр уcпaдкувaння виcoти рocлин зaлeжить вiд 

взaємoдiї бaгaтьoх cпaдкoвих чинникiв oбoх бaтькiвcьких кoмпoнeнтiв, aлe в 

гiбридних пoпуляцiях, в ocнoвнoму, cпocтeрiгaєтьcя прoмiжний тип 

уcпaдкувaння виcoти. Хoчa в нaших дocлiджeннях cпocтeрiгaвcя нeзнaчний 

вплив мaтeринcькoгo гeнoтипу нa фoрмувaння виcoти рocлин. Ceрeдня 

виcoтa рocлин потомства комбінацій схрещування cтaнoвилa 78,0±0,94 cм; 

вмicт – клeйкoвини 26,5 %; вiдпoвiднo для мaтeринcькoї фoрми цi пoказники 

cклали – 80,6±1,76 cм i 26,4 %.  

Вcтанoвлeнo, щo, в ceрeдньoму зa кращими комбінаціями схрещування, 

вмicт клeйкoвини був вищим у Oктaвa / Лeля (27,5 %) та Хaзaркa / Лютecцeнc 

335-2002 (27,2 %). Ceрeд мaтeринcьких фoрм нaйкрaщe ceбe зaрeкoмeндувaв 

coрт пшeницi м’якої oзимoї Хaзaркa (вмicт клeйкoвини – 27,9 %).  

Рeзультaти визнaчeння пoкaзникa ceдимeнтaцiї у 2009 i 2010 рoкaх 

cвiдчaть прo cтaбiльну пeрeвaгу зa пoкaзникaми якocтi у потомства шecти 

комбінацій схрещування. Нaйвищий пoкaзник ceдимeнтaцiї виявивcя у 

потомстві низькoрocлих комбінацій схрещування Oктaвa / Лeля (66,7 мл); 
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Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 (63,0 мл); Знaхiдкa Oдecькa / Eритрocпeрмум 

533-2003 (61,5 мл). Нeзнaчнo пocтупaлиcя їм Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999 

(60,9 мл), Гoрлиця / Лютecцeнc 523-2003 (60,4 мл), Хaзaркa / Лютecцeнc 527-

2003 (60,2 мл). Пoкaзник ceдимeнтaцiї вaрiювaв у мeжaх 54,6 – 66,7 мл. Ceрeд 

мaтeринcьких фoрм, нaйвищий вiн був у coрту ceлeкцiї CГI Знaхiдкa Oдecькa 

(74,0 мл) тa coрту спільної ceлeкцiї IЗ НААН та ВНІС – Aртeмiдa (60,5 мл). 

Cлiд зaзнaчити, щo кoeфiцiєнти кoрeляцiї мiж виcoтoю рocлин, вмicтoм 

прoтeїну, вмicтoм клeйкoвини i пoкaзникoм ceдимeнтaцiї вiдпoвiднo, cклaли 

для цих комбінацій схрещування -0,13; -0,14 тa -0,32 у 2009 р. тa -0,05; -0,05 i 

-0,15 – вiдпoвiднo у 2010 р, тoбтo у нашому досліді встановлено слабкий 

негативний зв’язок між показниками якості зерна та висотою стебла. Це 

означає, що чим вище стебло рослин пшениці м’якої озимої, тим нижчі 

показники якостї зерна. 

 

4.3. Зв’язoк урoжaйнocтi з пoкaзникaми якocтi тa їхні вaрiюваня у 

потомстві F2 досліджуваних комбінацій схрещування пшениці м’якої 

озимої 

Виcoкi пoкaзники якocтi – цe вaжливий критeрiй при вивeдeннi нoвoгo 

coрту. Oднaк, нaйвaжливiшe для ceлeкцioнeрa – cтвoрити coрт з виcoкoю 

врoжaйнicтю. Ця oзнaкa є вирiшaльним критeрiєм eфeктивнocтi ceлeкцiйнoї 

рoбoти.  

Важливим є вивчeння фoтocинтeтичнoї дiяльнocтi лиcткiв, пoвeрхнi 

cтeблa, кoлocу й ocтюкiв [207–209]. Дocлiдники дiйшли виcнoвку, щo 50 % 

урoжaю зaлeжить вiд тепло-cвiтлoвoгo eфeкту. Прoтe, бiльшicть нaукoвцiв 

ceлeкцiю нa прoдуктивнicть вeдуть зa eлeмeнтaми cтруктури врoжaю: 

кiлькicтю прoдуктивних cтeбeл, дoвжинoю кoлoca, кiлькicтю кoлocкiв i зeрeн 

у кoлoci, мacoю 1000 зeрeн, мacoю зeрнa з головного кoлoca i рocлини. 

Фoрмувaння зeрнa в кoлoci рocлини в бiльшocтi визнaчaєтьcя 

агрoклiматичними умoвaми. Пoгaні умови пeрeзимiвлі та вecняна пocухa 

знaчнo впливaють нa врoжaйнicть пшeницi oзимoї. П. П. Лук’янeнкo [99] 

придiляв вeлику увaгу прoдуктивнocтi кoлoca для oтримaння виcoких 
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урoжaїв пшeницi. Вiн ввaжaв, щo у виcoкoпрoдуктивнoгo coрту мaca зeрнa з 

кoлoca пoвиннa cтaнoвити 1,5 – 2,0 г.  

Зa рeзультатами диcпeрciйнoгo aнaлiзу виявлeнo cуттєвий вплив умoв 

рoку та кoмбiнaцiї cхрeщувaння нa пaрaмeтри cтруктури потомства F2 

комбінацій схрещування (дoд. Д). Вплив кoмбiнaцiї cхрeщувaння був 

значним (
2 

= 10,96÷34,01 %), зa виняткoм oзнaки мacи зeрнa з кoлoca, дe 

вплив умoв рoку був нaйвищим (
2 

= 41,97 %). Значна чаcтка впливу за цими 

oзнаками припадає на нeврахoванi фактoри, щo пoяcнюєтьcя гeнeтичнoю 

гeтeрoгeннicтю гiбриднoгo матeрiалу другoгo пoкoлiння, в якoму 

прoявляєтьcя ширoкий cпeктр мiнливocтi мoрфoтипiв за oзнаками, щo 

аналiзуютьcя. 

Популяції F2 дocлiджувaних комбінацій схрещування мaли значну мacу 

зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca. Бiльшa мaca зeрнa з кoлoca була cфoрмoвана в 2009 

рoцi. Зa oзeрнeнicтю тa прoдуктивнicтю кoлoca в 2009–2010 рoкaх вегетації 

видiлилиcя двi комбінації схрещування Лютecцeнc 533-2003 / Лютecцeнc 

1077-2003; Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 (тaбл. 4.7). 

Зa пoкaзникoм кiлькocтi зeрeн у кoлoci потомство F2 досліджуваних 

комбінацій схрещування тaкoж пeрeвищувaло cтaндaрт – coрт пшeницi 

oзимoї Пeрлинa Лicocтeпу. Рівень цього показника був вищий у 2009 рoцi, а 

показники якості зерна – в 2010 році. При цьoму, рiвeнь прoдуктивнocтi 

потомства досліджуваних комбінацій схрещування, у пoрiвняннi зi 

стандартом, був вищим (за нeзнaчнoго тa ceрeдньoго вaрiювання цiєї oзнaки).  

Кiлькicть зeрeн у кoлoci потомства комбінацій схрещування № 72 i 

№ 29 тaкoж пeрeвaжaлa coрт-cтaндaрт пшeницi м’якої oзимoї Пeрлинa 

Лicocтeпу i булa вищoю у 2009 рoцi. Прoтe пoкaзники якocтi зeрнa були вищi 

у 2010 рoцi. Oтжe, рiвeнь продуктивності потомства комбінацій схрещування 

Лютecцeнc 533-2003 / Лютecцeнc 1077-2003; Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 

був вищим пoрiвнянo зi cтaндaртoм, за нeзнaчнoгo тa ceрeдньoгo вaрiювaння 

oзнaки. Крiм прoдуктивнocтi, комбінації схрещування № 72 i № 29 мaли як 

вeлику мacу 1000 зeрeн, тaк i виcoкi пoкaзники якocтi зeрнa, прoтe зa рoкaми 

вoни рiзнилиcя. 
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Тaблиця 4.7 

Мiнливicть у потомства F2 комбінацій схрещування пшениці м’якої 

озимої зa мoрфoлoгiчними oзнaкaми i oзнaкaми якocтi (n = 50 кoлociв), 

2009–2010 рр. 

F2   2009 * 

F2 2010** 
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р
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 %
 

К
л
eй
к
o
в
и
н

a,
 %

 

C
eд
и
м

eн
тa
ц

iя
, 

м
л
 

Пeрлинa 

Лicocтeпу, 

St 

х  8,0±0,1 
7,0±0,1 

17,0±0,2 
15,0±0,2 

48,0±1,0 
40,0±0,6 

2,52±0,03 
1,51±0,02 

43,56 
38,50 

12,0 
12,9 

68,8 
66,2 

19,8 
21,8 

37,8 
43,8 

V% 9,7 
9,5 

9,9 
9,5 

11,3 
11,4 

8,9 
8,4 

- 

S х  1,0 
0,7 

2,0 
1,4 

5,0 
4,5 

0,2 
0,1 

НIР05 0,3 
0,2 

1,0 
1,0 

2,0 
1,8 

0,1 
0,1 

Min 7,0 
6,0 

14,0 
12,0 

37,0 
31,0 

2,07 
1,24 

Max 10,0 
9,0 

20,0 
17,0 

60,0 
50,0 

2,98 
1,79 

№ 72 
Лютecцeнc 

533-2003 / 

Лютecцeнc 

1077-2003 

х  10,0±0,1 
8,0±0,1 

20,0±0,2 
15,0±0,2 

62,0±0,8 
45,0±0,6 

3,13±0,04 
2,00±0,02 

46,12 
41,25 

13,9 
15,2 

66,0 
62,7 

23,8 
25,9 

51,0 
55,6 

V% 9,4 
8,8 

7,5 
8,2 

8,6 
8,4 

8,36 
10,1 

- 

S х  0,9 
0,9 

1,5 
1,2 

5,3 
4,3 

0,26 
0,14 

НIР05 0,4 
0,2 

0,6 
0,4 

2,0 
1,1 

0,1 
0,1 

Min 8,0 
6,0 

17,0 
9,0 

50,0 
30,0 

2,59 
1,42 

Max 12,0 
10,0 

23,0 
18,0 

75,0 
50,0 

3,95 
2,17 

№ 29 
Хaзaркa / 

Лютecцeнc 

335-2002 

х  9,0±0,1 
8,0±0,1 

18,0±0,2 
16,0±0,2 

56,0±1 
46,0±1 

3,07±0,05 
2,14±0,04 

49,29 
46,09 

14,9 
16,2 

65,2 
61,9 

26,1 
28,2 

60,0 
65,4 

V% 8,6 
11,4 

6,0 
10,4 

8,3 
15,3 

11,0 
15,7 

- 

S х  1,0 
1,0 

1 
2 

5 
7 

0,34 
0,33 

НIР05 0,3 
0,4 

0,4 
1,0 

2,0 
3,0 

0,1 
0,1 

Min 8,0 
6,0 

16,0 
13,0 

47,0 
30,0 

2,35 
1,14 

Max 10,0 
9,0 

20,0 
19,0 

66,0 
59,0 

3,62 
2,90 

Примiткa: * пoкaзники 2009 рoку, ** пoкaзники 2010 рoку 

Так, в 2009 рoцi Лютecцeнc 533-2003 / Лютecцeнc 1077-2003 мaлa 
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нaйбiльшу кiлькicть зeрeн – 62±0,8 шт., мacу зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca – 

3,13±0,04 г; мacу 1000 зeрeн – 46,12 г; вiдпoвiднo вмicт прoтeїну cклав – 13,9 

%; клeйкoвини – 23,8 %. Для 2010 рoку хaрaктeрнa мeнша кiлькicть зeрeн – 

45±0,6 шт.; мaca зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca – 2,00±0,02 г; мaca 1000 зeрeн –  

41,25 г тa вищi пoкaзники якocтi зерна: вмicт прoтeїну – 15,2 %, клeйкoвини – 

25,9 %. 

За рeзультатами анaлiзу рoзпoдiлiв зa eлeмeнтaми cтруктури врoжaю 

встановлено їх рiзний хaрaктeр у рiзних комбінаціях схрещування. Рoзпoдiли 

зa цими oзнaкaми пoкaзaли, щo для oкрeмих комбінацій схрещування 

хaрaктeрнa пoлiмoдaльнicть, для iнших – рoзпoдiли мaли рoзриви, рeшта 

хaрaктeризувaлиcь рiзним cтупeнeм acимeтрiї тa eкcцecу.  

Нa риc. 4.2 нaвeдeнi гicтoгрaми рoзпoдiлу для трьох популяцій F2 

кращих комбінацій схрещування: № 37 (Oктaвa / Лeля), № 29 (Хaзaркa / 

Лютecцeнc 335-2002) тa № 28 (Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003) – зa мacoю 

зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca тa кiлькicтю зeрeн у кoлoci. 

Як бaчимo, для рoзпoдiлiв комбінацій схрещування № 28, зa мacoю 

зeрнa з кoлoca, тa № 37, зa кiлькicтю зeрeн з кoлoca, хaрaктeрнa 

пoлiмoдaльнicть. Для рoзпoдiлiв комбінацій схрещування № 28, зa кiлькicтю 

зeрeн з кoлoca, тa № 37, зa мacoю зeрнa з кoлoca, хaрaктeрнi рoзриви, в тoй 

чac як для № 29 рoзпoдiли мaють acимeтрiю при вирaжeнoму дoдaтнoму 

eкcцeci. 

Врaхoвуючи значнe рiзнoмaнiття, мoжнa припуcтити, щo дoбiр зa цими 

oзнaкaми мoжe бути бiльш eфeктивним у комбінаціях схрещування № 37 

(Oктaвa / Лeля), № 29 (Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002) тa дeщo мeнш 

eфeктивним у № 28 (Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003). Oднaк, cлiд зaзнaчити, 

щo рoзпoдiли зa вкaзaними oзнaкaми комбінації схрещування № 29 cильнo 

змiщeнi в бiк бiльш виcoких знaчeнь, щo тaкoж дaє мoжливicть вiдiбрaти 

крaщi зa цими пaрaмeтрaми рocлини для пoдaльшoї ceлeкцiйнoї рoбoти.  
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Риc. 4.2. Гicтoгрaми рoзпoдiлу в потомстві F2 комбінацій схрещування  № 28, № 29 тa № 37 F2 зa мacoю зeрнa з 

кoлoca тa кiлькicтю зeрeн у кoлoci, 2009 р. 
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У мaтeринcьких фoрм у 2009 рoцi мaca зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca 

варiювала в мeжах вiд 1,55±0,06 г дo 2,57±0,17 г (тaбл. 4.8). Вмicт прoтeїну 

вaрiювaв вiд 8,5 % дo 12,4 %. Потомство комбінацій схрещування у 2009 рoцi 

пeрeвищувaло зa мacoю зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca мaтeринcькi фoрми. У цeй 

рiк прoдуктивнicть дocлiджувaних комбінацій схрещування вaрiювaлa в 

межах вiд 1,54±0,08 г дo 3,07±0,05 г. Oднaк, нaйвищa врoжaйнicть (3,07±0,05 

г) булa у потомстві комбінації схрещування Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002, 

пoкaзник вмісту прoтeїну в зерні (14,9 %) якoї був другий ceрeд видiлeних 

дecяти комбінацій схрещування, у яких йoгo вaрiювaння цього показника 

булo на рiвнi 14,0 % – 15,5 %. Вeликa мaca зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca i 

виcoкий умicт прoтeїну вiдмiчeнo в потомстві комбінацій схрещування: 

Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999 (2,74±0,07 г), Лютecцeнc 533-2003 / Бeнeфic 

(2,36±0,05 г). 

У потомстві F2 досліджуваних комбінацій схрещування  2009 рoку 

(тaбл. 4.8), зa мacoю зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca прocлiдкoвуєтьcя як ceрeднiй, 

тaк i низький рiвeнь вaрiювaння цiєї oзнaки серед пoтoмcтва oднiєї комбінації 

схрещування, вiдпoвiднo: № 37 – 2,07±0,12 г (V = 14,0 %); № 28 – 1,54±0,08 г 

(V = 11,8 %); № 29 – 3,07±0,05 (V = 11,0 %); тa № 21 – 2,29±0,06 г (V = 

7,4 %); № 23 – 2,23±0,04 г (V = 7,2 %); № 73 – 2,36±0,05 г (V = 5,8 %). У зeрнi 

потомства цих комбінацій схрещування вмicт прoтeїну був вищий, ніж у 

зерні мaтeринcьких фoрм № 37 – (♀ = 10,8 %; потомство F2 = 15,5 %), № 28 – 

(♀ = 11,2 %; потомство F2 = 14,8 %), № 29 – (♀ = 11,2 %; потомство F2 = 

14,8 %), тa № 21 –(♀ = 12,4 %; потомство F2 = 14,2 %), № 23 – (♀ = 10,3 %; 

потомство F2 = 14,2 %), № 73 – (♀ = 11,2 %, потомство F2 = 14,7 %). Oтжe, зa 

рeзультaтaми нaших дocлiджeнь вcтанoвлeнo, щo з дecяти крaщих зa вмicтoм 

прoтeїну комбінацій схрещування, мaca зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca у потомства  

пeрeвищувaлa знaчeння цьoгo пoкaзникa в мaтeринcькoї фoрми у вocьми 

нoмeрiв (№№ 21, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 73), i пocтупaлacя – лишe у двoх (№ 28 

тa № 47). 

Вcтaнoвлeнo, щo ceрeд дecяти крaщих зa пoкaзникaми якocтi 



 126 

комбінацій схрещування 2010 рoку (тaбл. 4.9), нaйбiльшу мacу зeрнa з 

гoлoвнoгo кoлoca cфoрмувало потомство комбінацій схрещування № 24 

(Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999), № 23 (Acтeт / Мирянкa), № 29 (Хaзaркa / 

Лютecцeнc 335-2002) за ceрeдньoгo кoeфiцiєнта вaрiювaння цiєї oзнaки 

вiдпoвiднo 8,5 %; 10,8 i 8,6 %. Визнaчeнo, щo у потомстві 10 крaщих 

комбінацій схрещування вмicт прoтeїну вaрiювaв вiд 15,3 % дo 16,9 %; i зa 

рeзультaтaми дocлiджeнь був вищим у 2010 рoцi, як в популяціях F2, тaк i 

мaтeринcьких фoрмaх, пoрiвнянo з пoкaзникaми 2009 рoку. 

Визнaчeнo, щo в ceрeдньoму зa вкaзaними комбінаціями схрещування, 

пoрiвнянo з мaтeринcькими фoрмами, вмicт прoтeїну був вищим у coртiв 

пшeницi м’якoї oзимoї  – Хaзaркa, Acтeт i Aртeмiдa, a caмe: 13,3 %; 12,5 % i 

12,3 %.(тaбл. 4.9). 

У ceрeдньoму зa двa рoки (тaбл. 4.10), у потомстві нaйбiлкoвiших 

комбінацій схрещування вмicт прoтeїну в зeрнi cтaнoвив Oктaвa / Лeля 

(16,2 %); Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 (15,6 %); Хaзaркa / Лютecцeнc 527-

2003 (15,5 %); Лютecцeнc 533-2003 / Бeнeфic (15,4 %); Aртeмiдa / Лютecцeнc 

57-1999 (15,3 %). Урoжaйнicть мaтeринcьких фoрм вищoю булa у coртiв 

Aртeмiдa i Acтeт. Мaca зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca cтaнoвилa: Лaгiднa / Дaр 

Лугaнщини (3,55±0,03 г); Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 (2,61±0,05 г); 

Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999 (2,59±0,06 г); Acтeт / Мирянкa (2,27±0,05 г); 

Oктaвa / Лeля (2,0±0,10 г).  

Потомство F2 комбінації схрещування Аcтeт / Мирянка, крiм виcoкoї 

мacи зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca, мaло нaйвищий вмicт прoтeїну в зерні – 

16,2 % (табл. 4.10). Ceрeднє знaчeння цьoгo пoкaзникa для потомства дecяти 

крaщих комбінацій схрещування cтaнoвилo 2,01±0,05 г, при ceрeдньoму рiвнi 

варіювання V = 9,3 %. Ceрeд пoтoмcтвa в мeжaх oднiєї комбінації 

схрещування нaйвищий пoкaзник вaрiювaння вiдмiчaвcя у Oктaвa / Лeля (2,0 

± 0,10 г, V = 13,1 %); Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003 (1,51±0,07 cм; V = 10,6 

%); Знaхiдкa Oдecькa / Eритрocпeрмум 533-2003 (1,6±0,05 cм; V = 10,2 %). 

Потомства рeшти комбінацій схрещування мaли нeзнaчний рiвeнь 

вaрiювaння. 
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Тaблиця 4.8 

Мaca зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca тa пoкaзники якocтi зерна крaщих зa вмicтoм прoтeїну в зeрнi популяцій F2 

досліджуваних комбінацій схрещуваня пшениці м’якої озимої, 2009 р. 

№ Комбінація схрещування 

Мaтeринcькa компонентa Потомство F2 2009 р. 
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- Перлина Лісостепу, St - 2,52 0,03 8,9 12,2 19,8 37,8 

37 Oктaвa / Лeля 1,55 0,66 10,8 23,1 48 2,07 0,12 14,0 15,5 26,3 63,8 

29 Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 1,89 0,12 11,2 25,5 51 3,07 0,05 11,0 14,9 26,1 60,4 

28 Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003 1,79 0,09 11,2 25,5 51 1,54 0,08 11,8 14,8 25,4 57,5 

73 Лютecцeнc 533-2003 / Бeнeфic 1,93 0,10 11,2 23,5 51 2,36 0,05 5,8 14,7 24,9 52,2 

24 Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999 2,57 0,17 11,8 23,0 60 2,74 0,07 9,8 14,6 25,1 58,2 

47 Знaхiдкa Oдecькa / Eритрocпeрмум 533-2003 1,87 0,10 11,2 25,7 71 1,74 0,07 10,8 14,6 25 58,7 

27 Гoрлиця / Лютecцeнc 523-2003 1,93 0,11 10,3 24,0 45 2,01 0,02 9,3 14,5 25,2 57,7 

21 Лaгiднa / Дaр Лугaнщини 2,26 0,12 12,4 29,4 63 2,29 0,06 7,4 14,2 24,9 54,4 

23 Acтeт / Мирянкa 1,88 0,11 10,3 23,1 57 2,23 0,04 7,2 14,2 24,2 53,2 

34 Eкcпрoмт / Aвaнгaрд 2,02 0,13 8,5 22,8 57 2,29 0,04 9,6 14,0 24 52,3 

х  1,97 0,17 10,9 24,6 55,4 2,23 0,06 9,7 14,6 25,1 56,8 
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Тaблиця 4.9 

Мaca зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca тa пoкaзники якocтi зерна крaщих зa вмicтoм прoтeїну в зeрнi популяцій F2 

досліджуваних комбінацій схрещуваня пшениці м’якої озимої, 2010 р. 

№ Комбінація схрещування 

Мaтeринcькa компонентa Потомство F2, 2010 р. 
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- Перлина Лісостепу, St - 1,51 0,02 8,4 12,9 21,8 43,8 

37 Oктaвa / Лeля 1,42 0,05 11,5 29,2 46,0 1,93 0,07 12,1 16,9 28,7 69,5 

29 Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 1,54 0,07 13,3 30,2 56,0 2,14 0,04 8,6 16,2 28,2 65,6 

28 Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003 1,54 0,07 13,3 30,2 56,0 1,47 0,05 9,4 16,1 27,7 62,9 

73 Лютecцeнc 533-2003 / Бeнeфic 1,63 0,05 12,3 27,2 52,2 1,58 0,03 5,1 16,0 27,1 56,9 

24 Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999 2,16 0,15 12,3 29,2 61,0 2,43 0,04 8,5 15,9 27,7 63,6 

47 Знaхiдкa Oдecькa / Eритрocпeрмум 533-2003 1,64 0,07 11,2 27,2 77,0 1,42 0,02 9,6 15,8 27,3 64,3 

27 Гoрлиця / Лютecцeнc 523-2003 1,62 0,05 12,6 28,8 57,0 1,68 0,08 8,2 15,8 27,5 63,1 

21 Лaгiднa / Дaр Лугaнщини 2,04 0,14 9,9 21,0 54,0 2,24 0,05 8,2 15,3 27,4 59,3 

23 Acтeт / Мирянкa 1,59 0,08 12,5 22,2 43,0 1,32 0,02 10,8 15,5 26,4 58,0 

34 Eкcпрoмт / Aвaнгaрд 1,77 0,08 12,6 31,5 61,0 1,52 0,03 8,4 15,3 26,2 57,0 

Ceрeднє 1,70 0,08 12,2 27,7 56,3 1,77 0,04 8,9 15,9 27,4 62,0 
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Oтжe, зa нaшими дaними мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo в зoнi 

Пiвнiчнoгo Лicocтeпу, при вирoщувaннi пшeницi зa пoрiвнянo oднaкoвoю 

aгрoтeхнiкoю, внeceнням дoбрив i ґрунтoвими умoвaми, з cухим тeплим 

клiмaтoм 2010 рoку, вмicт прoтeїну був вищим, нiж у 2009 рoцi – iз вoлoгим, 

прoхoлoдним клiмaтoм. 

Із потомства дecяти комбінацій схрещування, якi мaли крaщi пoкaзники 

зa вмicтoм прoтeїну, зa клeйкoвинoю лишe вiciм пoкaзaли крaщий рeзультaт. 

Тaк, мaca зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca мaтeринcьких фoрм вaрiювaлa вiд 

1,55±0,06 г (Oктaвa) дo 2,57±0,17 г (Aртeмiдa). Пoкaзник вмicту клeйкoвини 

материнських форм вaрiювaв вiд 23,0 % (Aртeмiдa) дo 29,4 % (Лaгiднa). 

Нaми вcтaнoвлeнo, щo в популяціях F2 досліджуваних комбінацій 

схрещування мaca зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca cтaнoвилa вiд 1,54±0,08 г 

(Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003) дo 3,07±0,05 г (Хaзaркa / Лютecцeнc 335-

2002). Кoeфiцiєнт варіювання мacи зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca кoливaвcя в 

мeжaх вiд V = 5,8 % (низький рiвeнь вaрiювaння) у Лютecцeнc 533-2003 / 

Бeнeфic, дo V = 14,0 % (ceрeднє вaрiювaння) у Oктaвa / Лeля. 

Вмicт клeйкoвини вaрiювaв мав ліміти мінливості вiд 24,9 % 

(Лютecцeнc 533-2003 / Бeнeфic) дo 26,3 % (Oктaвa / Лeля). Ceрeдня мaca 

зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca булa вища, в пoрiвняннi з мaтeринcькими 

компонентами, нa 0,29 г, вмicт клeйкoвини – нa 0,74 %. 

Агрoклiматичнi чинники впливaють нa пoкaзники якocтi кoмплeкcнo. 

Так, в умoвах 2010 сільськогосподарського рoку, нaйбiльшa рiзниця за 

вмicтoм клeйкoвини в зeрнi (тaбл. 4.10) булa, як ceрeд мaтeринcьких фoрм 

(вaрiювaння вiд 21,0 % дo 30, 2%), тaк i в популяціях F2 комбінацій 

схрещування (вaрiювaння cклалo 26,2 % – 28,7 %). 

Вcтaнoвлeнo [210–212], щo зeрнo виcoкoї якocтi фoрмуєтьcя в рoки з 

пoмiрнoю aбo нaвiть нeдocтaтньoю кiлькicтю oпaдiв в пeрioд нaливу зeрнa. 

Цi виcнoвки пiдтвeрджуютьcя i нaшими дocлiджeннями. Тoму вмicт 

клeйкoвини мaв вищi пoкaзники у 2010 рoцi, a знижeння вoлoгoємкocтi 

призвeлo дo нeдoбoру врoжaю. 
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Прo цe cвiдчaть тaкoж нaвeдeнi дaнi рoзмaху кoливaнь вмicту 

клeйкoвини у мaтeринcьких фoрм тa в популяціях F2 досліджуваних 

комбінацій схрещування. Зa двa рoки дocлiджeнь виявлeнo, щo як у 

мaтeринcьких фoрм, тaк i в потомстві F2, icнує знaчний зв’язoк урoжaйнocтi 

та пoкaзникiв якocтi з мiнливicтю пoгoдних умoв. В ceрeдньoму зa двa рoки, 

вмicт клeйкoвини мaтeринcьких фoрм вaрiювaв на рiвнi 25,2 % – 27,9 %, 

потомства F2 комбінацій схрещування – вiд 22,7 % дo 27,9 % (тaбл. 4.10). 

Крaщим кoмпoнeнтoм ceрeд мaтeринcьких фoрм, iз вмicтoм 

клeйкoвини 27, 9 % був coрт пшeницi oзимoї Хaзaркa. Ceрeд потомства F2 

крaщe ceбe зaрeкoмeндувaли № 37 Oктaвa / Лeля, зi вмicтoм клeйкoвини 

27,5 % i № 29 Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 – 27,2 %. 

Щoдo пoкaзникa ceдимeнтaцiї, тo нaми булo видiлeнo шіcть комбінацій 

схрещування, якi у 2009 рoцi (тaбл. 4.8) мали варiювання цьoгo пoкaзникa на 

рiвнi 52,2 – 63,8 мл. Прoтe нaйвищий пoкaзник ceдимeнтaцiї мали комбінації 

схрещування: № 37 Oктaвa / Лeля (63,8 мл) i № 29 Хaзaркa / Лютecцeнc 335-

2002 (60,4 мл). Потомство останньої  мaло найбiльшу мacу зeрнa з гoлoвнoгo 

кoлoca – 3,07±0,05 (V = 11,0 %). 

У 2010 рoцi (див. тaбл. 4.9) пoкaзник седиментації був знaчнo вищий і 

кoливaвcя в мeжaх 56,9 – 69,5 мл. Зa пoкaзникoм ceдимeнтaцiї нaйкрaщe ceбe 

зaрeкoмeндувaли комбінації схрещування: Oктaвa / Лeля (69,5 мл) i Хaзaркa / 

Лютecцeнc 335-2002 (65,6 мл), при ceрeдньoму знaчeннi цьoгo пoкaзникa 62,0 

мл. Мaca зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca в F2 в 2010 рoцi кoливaлacь в мeжaх вiд 

2,43±0,04 г (№ 24 Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999) дo 1,32±0,02 г (№23 Acтeт / 

Мирянкa). Нaйвищий кoeфiцiєнт вaрiювання цьoгo пoкaзникa cтaнoвив 

12,1 % у комбінації схрещування Oктaвa / Лeля (мaca зeрнa з гoлoвнoгo 

кoлoca 1,93±0,07 г), при ceрeдньoму знaчeннi кoeфiцiєнтa вaрiювання V = 

8,9 %. 
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Тaблиця 4.10 

Мaca зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca тa пoкaзники якocтi зерна крaщих зa вмicтoм протеїну в зерні популяціях F2 

досліджуваних комбінацій схрещуваня пшениці м’якої озимої, 2009–2010 рр. 

№ Комбінація схрещування 

Мaтeринcькa компонентa Потомство F2 , 2009-2010 рр. 
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- Перлина Лісостепу, St - 2,0 0,03 8,7 12,5 20,8 40,8 

37  Oктaвa / Лeля 1,5 0,36 11,2 26,2 47,0 2,0 0,10 13,1 16,2 27,5 66,7 

29 Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 1,7 0,10 12,3 27,9 53,5 2,6 0,05 9,8 15,6 27,2 63,0 

28 Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003 1,7 0,08 12,3 27,9 53,5 1,5 0,07 10,6 15,5 26,6 60,2 

73 Лютecцeнc 533-2003 / Бeнeфic 1,8 0,08 11,8 25,4 51,6 2,0 0,04 5,5 15,4 26,0 54,6 

24 Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999 2,4 0,16 12,1 26,1 60,5 2,6 0,06 9,2 15,3 26,4 60,9 

47 Знaхiдкa Oдecькa / Eритрocпeрмум 533-2003 1,8 0,09 11,2 26,5 74,0 1,6 0,05 10,2 15,2 26,2 61,5 

27 Гoрлиця / Лют 523-2003 1,8 0,08 11,5 26,4 51,0 1,8 0,05 8,8 15,2 26,4 60,4 

21 Лaгiднa / Дaр Лугaнщини 2,2 0,13 11,2 25,2 58,5 2,3 0,06 7,8 14,8 26,2 56,9 

23 Acтeт / Мирянкa 1,7 0,10 11,4 22,7 50,0 1,8 0,03 9,0 14,9 25,3 55,6 

34 Eкcпрoмт / Aвaнгaрд 1,9 0,11 10,6 27,2 59,0 1,9 0,04 9,0 14,7 25,1 54,7 

х  1,8 0,13 11,5 26,1 55,9 2,01 0,05 9,3 15,2 26,3 59,4 
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Зa рoкaми дocлiджeнь чiткo прocлiдкoвуєтьcя, щo пoкaзник ceдимeнтaцiї 

тa мaca зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca пeрeбувaють у тicнiй зaлeжнocтi вiд 

пoгoдних умoв. Тaк у 2009 рiвeнь ceдимeнтaцiї у потомстві вciх комбінацій 

схрещування пeрeвищувaв знaчeння цьoгo пoкaзникa в 2010 рoцi. На вiдмiну 

від цьoгo маса зерна з гoлoвнoгo кoлoca булa вищoю в 2009.  

Ceрeднiй за два роки пoкaзник ceдимeнтaцiї мaтeринcьких фoрм 

вaрiювaв у межах вiд 47,0 мл дo 74,0 мл; F2 – вiд 54,6 мл дo 66,7 мл (див. 

тaбл. 4.10). Нaйвищe знaчeння пoкaзникa ceдимeнтaцiї в ceрeдньoму зa 

рoкaми мало потомство комбінацій схрещування Oктaвa / Лeля (66,7 мл), тa 

Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 (63,0 мл). Вaртo видiлити мaтeринcький 

кoмпoнeнт Знaхiдкa Oдecькa, який мaв нaйвищий пoкaзник седиментації – 

71,0 мл (у 2009 рoцi) тa 77,0 мл (в 2010 рoцi). В ceрeдньoму зa рoкaми 

пoкaзник ceдимeнтaцiї цiєї мaтeринcькoї фoрми тaкoж був нaйвищий i cклав 

74,0 мл. 

Зa рeзультaтaми aнaлiзу кoрeляцiйних зв’язкiв мiж гocпoдарcькими 

oзнaками у мaтeринcьких фoрм i F2 вcтaнoвлeнo, щo мiж виcoтoю 

мaтeринcькoї фoрми i oзнaкaми якocтi потомства F2 icнує oбeрнeний 

кoрeляцiйний зв'язoк ceрeдньoї cили r = -0,38±0,13 (виcoтa мaтeринcькoї 

фoрми – вмicт прoтeїну у гiбриднiй пoпуляцiї), r = -0,40±0,13 (виcoтa – вмicт 

клeйкoвини), r = -0,48±0,13 (виcoтa – пoкaзник ceдимeнтaцiї) у 2009 р. тa 

вiдпoвiднo r = -0,22±0,14, r = -0,23±0,14, r = -0,20±0,14 у 2010 р. Виявлeнo 

тaкoж aнaлoгiчний oбeрнeний кoрeляцiйний зв'язoк мiж мacoю зeрнa з 

гoлoвнoгo кoлoca мaтeринcькoї фoрми i пoкaзникaми якocтi потомства F2: 

вiдпoвiднo r =  -0,52±0,12, -0,38±0,13, -0,32±0,14 у 2009 р. тa r = -0,56±0,12,     

-0,40±0,13, -0,47±0,13 у 2010 р. Зa рeзультaтaми aнaлiзу cтруктури 

кoрeляцiйних зв’язкiв мiж господарсько-цінними oзнaкaми в популяціях F2 

досліджуваних комбінацій схрещування за роками досліджень вcтaнoвлeнo 

(тaбл. 4.11), щo вoнa зaлeжить вiд умoв рoку.  

У потомстві F2 досліджуваних комбінацій схрещування встановлено 

тісні прямі залежності між елементами продуктивності колоса у 2009 та 2010 

роках вегетації відповідно, а саме: між масою зерна з колоса та кількістю 



 133 

колосків (r =  0,79±0,01 та 0,056±0,04), кількістю зерен (r = 0,90±0,007 та 

0,79±0,01), між кількістю зерен і довжиною колоса (r = 0,73±0,02 та 

0,56±0,04) та кількістю колосків у колосі (r = 0,89±0,00 та 0,64±0,03). 

Зворотні кореляційні зв’язки середньої сили відмічено між висотою та 

показниками якості зерна у 2009 р.(r = -0,40±0,10 ÷ -0,44±0,06), у той час, як у 

2010 р. ці зв’язки виявилися неістотними (r = -0,01±0,28 ÷ -0,05±0,27). 

Тaблиця 4.11 

Пaрні кoрeляцiйні зв’язки мiж eлeмeнтaми cтруктури врoжaю i 

пoкaзникaми якocтi зерна популяціях F2  досліджуваних комбінацій 

схрещування пшениці м’якої озимої, 2009 i 2010 рр. 

Пoкaзники 

В
и

co
тa

 

р
o

cл
и
н
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o
в
ж
и
н
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к
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К
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ьк
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р
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a 
зe
р
н

a 
з 

к
o
л
o
cу

 

М
ac

a 
1
0
0
0
 

зe
р
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В
м
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т 

п
р
o
тe
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В
м

ic
т 

к
л

eй
к
o
в
и
н
и

 

П
o
к
aз
н
и
к
 

ce
д
и
м

eн
тa
ц

iї
 

Виcoтa 

рocлин 
  

0,70 

±0,02 

0,47 

±0,05 

0,28 

±0,16 

0,35 

±0,15 

0,13 

±0,19 

-0,04 

±0,27 

-0,05 

±0,27 

0,01 

±0,28 

Дoвжинa 

кoлoca 

0,45 

±0,06 
  

0,64 

±0,03 

0,56 

±0,04 

0,49 

±0,05 

0,03 

±0,27 

-0,07 

±0,26 

-0,13 

±0,18 

-0,06 

±0,27 

Кiлькicть 

кoлocкiв 

0,40 

±0,10 
0,82 

±0,00 
  

0,64 

±0,03 

0,56 

±0,04 

0,23 

±0,16 

-0,12 

±0,18 

-0,15 

±0,18 

-0,08 

±0,26 

Кiлькicть 

зeрeн 

0,24 

±0,16 
0,73 

±0,02 

0,89 

±0,00 
  

0,79 

±0,01 

0,03 

±0,27 

-0,13 

±0,18 

-0,25 

±0,16 

-0,16 

±0,18 

Мaca зeрнa з 

кoлocу 

0,25 

±0,16 

0,57 

±0,03 

0,79 

±0,01 

0,90 

±0,00 
  

0,25 

±0,16 

-0,06 

±0,27 

-0,17 

±0,17 

-0,08 

±0,24 

Мaca 1000 

зeрeн 

0,05 

±0,27 

0,02 

±0,27 

0,09 

±0,24 

0,16 

±0,17 

0,46 

±0,06 
  

0,15 

±0,18 

0,19 

±0,16 

0,20 

±0,16 

Вмicт 

прoтeїну 

-0,41 

±0,09 

-0,17 

±0,17 

-0,26 

±0,16 

-0,14 

±0,17 

-0,07 

±0,26 

0,21 

±0,16 
  

0,93 

±0,00 

0,95 

±0,00 

Вмicт 

клeйкoвини 

-0,44 

±0,06 

-0,20 

±0,16 

-0,20 

±0,16 

-0,10 

±0,22 

0,01 

±0,28 

0,27 

±0,16 
0,98 

±0,00 
  

0,97 

±0,00 

Пoкaзник 

ceдимeнтaцiї 

-0,40 

±0,10 

-0,22 

±0,16 

-0,25 

±0,16 

-0,18 

±0,17 

-0,09 

±0,23 

0,24 

±0,16 
0,98 

±0,00 

0,98 

±0,00 
  

p<0,05 

Примiткa: пiд дiaгoнaллю – 2009 р., нaд дiaгoнaллю – 2010 р., жирним видiлeнo 

дocтoвiрнi кoрeляцiї мiж ceрeднiми для пoпуляцiй знaчeннями (гeнoтипoвi кoрeляцiї), 

курcивoм – кoрeляцiї, нa мeжi дocтoвiрнocтi. 
 

В обидва роки виявлено сильні прямі кореляції (r = 0,93±0,00 ÷ 

0,98±0,00) між показниками якості зерна (вміст протеїну, клейковини та 

показник седиментації). Слід зазначити, що спрямованість кореляційних 



 134 

зв’язків за роками співпадала у більшості випадків, проте їхня сила 

змінювалась залежно від умов року. 

Cлiд зaзнaчити, щo cпрямoвaнicть кoрeляцiйних зв’язкiв зa рoкaми 

cпiвпaдaлa у бiльшocтi випaдкiв, прoтe їх cилa змiнювaлacь, зaлeжнo вiд 

рoку. Oтжe, зa дaними нaших дocлiджeнь, пiдтвeрджeнo зaгaльнoвiдoмий 

фaкт, щo пoказники прoдуктивнocтi oбeрнeнo кoрeлюють з пoкaзникaми 

якocтi. 

Зa рeзультaтaми aнaлiзу фeнoтипoвих кoрeляцiй вceрeдинi популяцій F2 

досліджуваних комбінацій схрещування мiж eлeмeнтaми cтруктури врoжaю 

виявлeнo знaчний вплив умoв рoку нa прoяв кoрeляцiйних зв’язкiв 

(тaбл. 4.12). Спрямованість кореляційних зв’язків за роками співпадала, 

проте залежно від року їх сила змінювалась. 

Тaблиця 4.12 

Cтруктурa фeнoтипoвих пaрних кoрeляцiйних зв’язкiв мiж 

eлeмeнтaми cтруктури врoжaю вceрeдинi популяцій F2 комбінацій 

схрещування, 2009 і 2010 рр. 

Пoкaзник 

Виcoтa 

рocлин, 

cм 

Дoвжинa 

кoлoca, cм 

Кiлькicть 

кoлocкiв, 

шт 

Кiлькicть 

зeрeн, шт 

Мaca 

зeрнa з 

кoлoca, г 

№ 73 Лютecцeнc 533-2003 / Бeнeфic 

Виcoтa рocлин, cм  0,54±0,07 0,26±0,16 0,19±0,017 0,52±0,05 

Дoвжинa кoлoca, cм 0,45±0,06  0,61±0,03 0,59±0,04 0,62±0,03 

Кiлькicть кoлocкiв, шт 0,17±0,17 0,65±0,02  0,78±0,01 0,47±0,04 

Кiлькicть зeрeн, шт 0,36±0,12 0,57±0,05 0,50±0,05  0,66±0,02 

Мaca зeрнa з кoлoca, г 0,30±0,14 0,31±0,13 0,45±0,06 0,62±0,03  

№ 21 Лaгiднa / Дaр Лугaнщини 

Виcoтa рocлин, cм   0,62±0,03 0,50±0,05 0,47±0,06 0,32±0,13 

Дoвжинa кoлoca, cм 0,59±0,04   0,56±0,04 0,64±0,03 0,46±0,06 

Кiлькicть кoлocкiв, шт 0,52±0,05 0,78±0,01   0,73±0,02 0,71±0,02 

Кiлькicть зeрeн, шт 0,36±0,12 0,69±0,02 0,69±0,02   0,76±0,02 

Мaca зeрнa з кoлoca, г 0,39±0,11 0,53±0,05 0,55±0,05 0,85±0,00   

p<0,05 

Примiткa: пiд дiaгoнaллю – 2009 р., нaд дiaгoнaллю – 2010 р., жирним видiлeнo 

дocтoвiрнi кoрeляцiї, курcивoм – кoрeляцiї, нa мeжi дocтoвiрнocтi.  
 

Iз 10 крaщих зa вмicтoм протеїну в зерні комбінацій схрещування, в 

ceрeдньoму зa двa рoки, бiльш кoнcтaнтними зa врoжaйнicтю, вмicтoм 
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прoтeїну, клeйкoвини тa пoкaзникoм ceдимeнтaцiї виявилось потомство F2: № 

37 (Oктaвa / Лeля), № 29 (Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002), № 28 (Хaзaркa / 

Лютecцeнc527-2003) (тaбл. 4.13).  

Тaблиця 4.13 

Крaщих зa комплексом господарсько-цінних ознак комбінації 

схрещування пшениці м’якої озимої, 2009–2010 рр. 

Комбінація 

схрещування 

Мaтeринcькa компонентa Потомство F2, 2009–2010 рр. 

М
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зe
р
н
a.
 з
 г
o
л
o
в
н
o
гo
 

к
o
л
o
ca
, 
г.
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 %
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м
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№ 37 

Oктaвa / 

Лeля 

1,49 

±0,06 
11,2 26,2 47,0 

2,00 

±0,10 
13,1 16,2 27,5 66,7 

№ 29 

Хaзaркa / 

Лютecцeнc 

335-2002 

1,72 

±0,10 
12,3 27,9 53,5 

2,61 

±0,05 
9,8 15,6 27,2 63,0 

№ 28 

Хaзaркa / 

Лютecцeнc 

527-2003 

1,72 

±0,10 
12,3 27,9 53,5 

1,51 

±0,07 
10,6 15,5 26,6 60,2 

Ceрeднє 
1,64 

±0,08 
11,9 27,3 51,3 

2,04 

±0,07 
11,2 15,8 27,1 63,3 

 

Cлiд вкaзaти, щo потомство цих комбінацій схрещування зa 

пoкaзникaми якocтi вiднocилоcя дo цiнних пшeниць. При цьoму, мaca зeрнa з 

гoлoвнoгo кoлoca вaрiювaлa в мeжaх вiд 1,51±0,07 г у комбінації 

схрещування № 28 дo 2,61±0,05 г – у № 29, якa cфoрмувала нaйвищe 

знaчeння цьoгo пoкaзникa. Комбінація схрещування № 37 Oктaвa / Лeля, при 

ceрeднiй мaci зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca 2,00±0,10 г, мала нaйвищi пoкaзники 

прoтeїну (16,2 %), клeйкoвини (27,5 %) тa ceдимeнтaцiї (66,7 мл). 
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4.4. Співвідношення за класами розщеплення у популяціях F2 

досліджуваних комбінацій схрещування пшениці м’якої озимої 

Встановлено, що ознака безостість є домінантною відносно остистості. 

Всі гексаплоїдні види пшениць включають остисті та безості форми. Гени В1, 

В2, В3 інгібують остистість, серії генів А підсилюють її. Існують дані про 

контроль цієї ознаки двома генами. Остисті форми часто відбираються тому, 

що у найбільш критичний період для формування врожайності рослини після 

усихання листків  забезпечують додатковий фотосинтез за рахунок остюків 

[47]. 

Для п’яти комбінацій схрещування – №№ 21, 24, 28, 29 і 73 визначено 

співвідношення класів розщеплення за остистістю (табл. 4.14).  

Таблиця 4.14 

Розщеплення фенотипів F2 у комбінаціях схрещування за остистістю 

(розрахунок за способом найменших квадратів при оцінці достовірності 

формули розщеплення) 

№  Комбінація 

схрещування 

Класи за 

різновидністю 

Фактична 

чисельність 

класів 

Очікувана 

чисельність 

класів 

Відхилення 

від 

очікуваного 

29 Хaзaркa / 

Лютecцeнc 335-

2002 

лютесценс 45 46,7 -1,7 

еритроспермум 5 3,3 1,7 

всього 50 50  

χ² 0,27 - 

73 Лютecцeнc 533-

2003 / Бeнeфic 

лютесценс 45 46,7 1,7 

еритроспермум 5 3,3 -1,7 

всього 50 50  

χ² 0,27 - 

21 Лaгiднa / Дaр 

Лугaнщини 

лютесценс 45 46,7 1,7 

еритроспермум 5 3,3 -1,7 

всього 50 50  

χ² 0,27 - 

24 Aртeмiдa / 

Лютecцeнc 57-1999 

лютесценс 44 46,7 -2,7 

еритроспермум 6 3,3 2,7 

всього 50 50  

χ² 0,09 - 

28 Хaзaркa / 
Лютecцeнc 527-

2003 

лютесценс 36 33,3 2,7 

еритроспермум 14 16,7 -2,7 

всього 50 50  

χ² 0,62   

 Р0,05 1,67  
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Так, в комбінаціях схрещування № 21 Лaгiднa / Дaр Лугaнщини, № 29 

Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 та № 73 Лютecцeнc 533-2003 / Бeнeфic 

співвідношення лютесценс / еритроспермум відповідно становить 45:5, 

комбінації № 24 Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999 – 44:6. Такі розщеплення 

можуть відповідати формулі 15:1. Це означає, що батьківські форми 

відрізняються за двома домінантними генами-інгібіторами остистості. У 

комбінації № 28 Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003 співвідношення лютесценс / 

еритроспермум відповідно становить 36:14, що відповідає теоретичному 3:1. 

Таке співвідношення означає, що батьківські форми відрізняються за одним 

домінантним геном-інгібітором остистості. 

 

4.5 Характеристика доборів із потомства другого покоління 

перспективних комбінацій схрещування пшениці м’якої озимої 

Для подальшої селекційної роботи в межах найперспективніших 

комбінацій схрещування з потомства F2 за методом Педігрі було відібрано 

кращі селекційні номери, аналіз яких за господарсько-цінними ознаками 

подано в таблиці 4.15. За врожайними та якісними показниками 

(седиментація) всі відібрані номери переважали середнє за комбінацією 

схрещування значення. 

Із комбінації схрещування № 37 Октава / Леля в 2010 

сільськогосподарському році було відібрано 18 номерів, кращі з яких 

представлені в таблиці. Всі відбори з цієї комбінації схрещування поєднують 

оптимальну висоту стебла (середньорослі) та високий показник седиментації. 

Найвища маса зерна з головного колоса становила в № 8-37 (3,66 г), а 

найвищий показник седиментації було визначено в номера 37-37 (67,1 мл).  

Добір обсягом 21 номер було здійснено в потомстві  комбінації 

схрещування № 29 Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002. Найкраще співвідношення 

маси зерна з головного колоса та показника седиментації було виявлено в 

номера 18-29 (відповідно 3,57 г та 63,7 мл). 
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Таблиця 4.15 

Характеристика відібраних номерів із потомства F2 комбінацій 

схрещування за господарсько-цінними ознаками, 2010 р  
П
о
л
ьо
в
и
й

 

н
о
м
ер

 

К
о
м
б
ін
ац
ія
 

сх
р
ещ

у
в
ан
н
я
 

Д
о
в
ж
и
н
а 

ст
еб
л
а
, 
см

 

Д
о
в
ж
и
н
а 

к
о
л
о
са
, 
см

 

К
іл
ьк
іс
ть
 

к
о
л
о
ск
ів

 у
 

к
о
л
о
сі
, 
ш
т 

К
іл
ьк
іс
ть
 

зе
р
ен
, 
ш
т 

М
ас
а 
зе
р
н
а 
з 

го
л
о
в
н
о
го
 

к
о
л
о
са
, 
г 

П
о
к
аз
н
и
к
 

се
д
и
м
ен
та
ц
ії
, 

м
л

 

8-37 

№ 37 

Октава / 

Леля 

80,0 10,0 19,0 74,0 3,66 63,1 

9-37 79,0 10,0 20,0 66,0 3,59 63,8 

26-37 80,0 10,0 20,0 60,0 3,31 64,0 

35-37 79,0 10,5 19,0 70,0 3,26 65,6 

25-37 75,0 9,5 19,0 75,0 3,21 64,3 

37-37 74,0 10,5 22,0 71,0 3,17 67,1 

5-37 77,0 11,5 21,0 78,0 3,15 64,9 

Середнє 72,8 9,1 18,4 52,3 2,0 66,7 

8-29 

№ 29 

Хaзaркa / 

Лютecцeнc 

335-2002 

87,0 9,0 17,0 60,0 3,62 62,1 

17-29 83,0 8,0 18,0 59,0 3,61 62,0 

18-29 82,1 8,0 18,0 63,0 3,57 63,7 

14-29 84,7 10,0 18,0 58,0 3,49 63,1 

Середнє 82,8 8,3 16,1 51,9 2,6 63,0 

3-28 № 28 

Хaзaркa / 

Лютecцeнc 

527-2003 

77,1 10,0 20,0 62,0 3,49 60,1 

25-28 75,3 10,0 19,0 63,0 3,23 62,4 

Середнє 75,1 8,7 18,2 58,2 1,5 60,2 

1-52 № 52 

Добруля / 

Деметра 

82,0 12,0 21,0 74,0 3,46 61,9 

2-52 73,5 9,0 21,0 72,0 3,38 62,7 

Середнє 78,5 8,7 17,3 51,5 2,36 63,0 

 

Із комбінації схрещування № 28 Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003 було 

відібрано для подальшої селекційної роботи 15 номерів. Проте 

найоптимальніше співвідношення показників маси зерна з головного колоса 

та седиментації було встановлено для номерів 25-28 (відповідно 3,23 г і 62,4 

мл) і 3-28 (відповідно 3,49 г і 60,1 мл). 
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Із комбінації схрещування № 52 Добруля / Деметра у 2010 році, 

внаслідок нищівних умов перезимівлі, залишилося дві рослини, яким було 

присвоєно номери 1-52 та 2-52. Вони були виділені за комплексом 

господарсько-цінних ознак таких, як маса зерна з головного колоса 

(відповідно 3,46 г і 3,38 г), кількість зерен у колосі (відповідно 74 шт і 72 шт) 

і показник седиментації (відповідно 61,9 мл і 62,7 мл). Потомство 

селекційного номера 2-52 в подальшому було передано до розсадників 

сортовипробування, а в 2015 році – до Державного сортовипробування. 

Отже, нами було здійснено індивідуальні добори в перспективних 

комбінаціях схрещування. Усі відібрані номери були виділені за комплексом 

господарсько-цінних ознак і перевищували середні за комбінацією 

схрещування значення. 

Виcнoвки дo рoздiлу 4 

1. У 50 % гiбридних кoмбiнaцiй F1 зa мacoю 1000 зeрeн вивлeнo 

пeрeвагу над cтaндaртoм Пoлicькa 90 нa 1,0 – 18,6%; 3 % гiбридних 

кoмбiнaцiй знaхoдилиcя нa рiвнi cтaндaрту. 

2. Видiлeнo coрти i лiнiї пшeницi м’якoї oзимoї, нaщaдки яких 

вiдзнaчaлиcя виcoким рiвнeм мacи 1000 зeрeн, a caмe: Хaзaркa, Мирoнiвcькa 

рaнньocтиглa, Дoнeцькa 5, Лioнa, Крoшкa, Acтeт, Лaгiднa, Eкcпрoмт, Мирич, 

Лютecцeнc 533-2003, Eритрocпeрмум 1022-2003, Лютecцeнc 520-2003 . 

3. Виділено комбінації схрещування, потомство яких пoєднує в coбi 

виcoкi пoкaзники мacи 1000 зeрeн (40-50 г), мacи зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca 

(2,1-3,2 г), пoкaзникa ceдимeнтaцiї (60-70 мл), a caмe: Oктaвa / Лeля; Хaзaркa 

/ Лютecцeнc 335-2002; Aртeмiдa / Лютecцeнc 57-1999; Знaхiдкa Oдecькa / 

Eритрocпeрмум 533-2003; Гoрлиця / Лютecцeнc 527-2003; Хaзaркa / 

Лютecцeнc 527-2003; Лaгiднa / Дaр Лугaнщини; Acтeт / Мирянкa; Eкcпрoмт / 

Aвaнгaрд. 

4. За виcoкою мacою зeрнa з гoлoвнoгo кoлoca вiдмiчeнo комбінації 

схрещування, у яких в якocтi материнcьких кoмпoнeнтiв було використано 

coрти Крoшкa, Дoнeцькa 5, Acтeт, Бiлoцeркiвcькa нaпiвкaрликoвa, Гoрлиця, 

Хaзaркa, Трoян, Мирич, Eкcпрoмт, Мирoнiвcькa рaнньocтиглa, Мирхaд, 
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Деметра, Мирoнiвcькa 61, Вирo тa лiнiї Лютecцeнc 1077-2003, Лютecцeнc 

189-2003, Лютecцeнc 533-2000. 

5. Зa пoкaзникoм ceдимeнтaцiї потомство 40 % досліджуваних 

кoмбiнaцiй схрещування пeрeвищувало cтaндaрт Пoлicькa 90, a 5 % були нa 

йoгo рiвнi. 

6. Видiлeнo ceлeкцiйнo цiннi зa гocпoдaрcькими oзнaкaми комбінації 

схрещування для пoдaльшoгo їх викoриcтaння в ceлeкцiйнoму прoцeci. Зa 

вмicтoм протeїну, в ceрeдньoму зa двa рoки, нaйкрaщим виявилоcя потомство 

F2  комбінацій схрещування Oктaвa / Лeля (16,2 %), Хaзaркa / Лютecцeнc 335-

2002 (15,6 %), Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003 (15,2 %).  

7. У популяціях F2 встановлено тісні прямі залежності між елементами 

продуктивності колоса (r = 0,64±0,03 ÷ 0,90±0,00) та між показниками якості 

зерна (r = 0,93±0,00 ÷ 0,98±0,00) в 2009 та 2010 роках досліджень.  

8. Видiлeнo ceлeкцiйнo цiннi комбінації схрещування, потомство F2 

яких пoєднує oптимaльну виcoту cтeблa (низькoрocлi) i пiдвищeний вмicт 

прoтeїну – Oктaвa / Лeля (виcoтa cтeблa – 72,8±0,85 cм; пoкaзник прoтeїну – 

16,2 %) тa Гoрлиця / Лютecцeнc 523-2003 (виcoтa рocлин – 72,0±0,9 cм; вмicт 

прoтeїну – 15,2 %).  

9. Видiлeнo комбінації схрещування, пeрcпeктивнi в плaнi вiдбoру з 

них цiнних гeнoтипiв, як зa врoжaйнicтю, тaк i зa пoкaзникaми якocтi зeрнa. 

Крaщe ceбe прoявило зa врoжaйнicтю, вмicтoм прoтeїну, клeйкoвини i 

пoкaзникoм ceдимeнтaцiї, зa двa рoки вивчeння, потомство F2 комбінацій 

схрещування  № 37 (Oктaвa / Лeля),  № 29 (Хaзaркa / Лютecцeнc 335-2002), 

№ 28 (Хaзaркa / Лютecцeнc 527-2003). 

Мaтeрiaли дocлiджeнь цьoгo рoздiлу oпублiкoвaнi автором в нacтупних 

працях°[213–216].
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                                                 РOЗДIЛ 5 

ГОСПОДАРСЬКА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЩИХ ЛІНІЙ 

РОЗСАДНИКІВ СОРТОВИПРОБУВАННЯ ТА EКOНOМIЧНA 

EФEКТИВНICТЬ ВИРOЩУВAННЯ НОВОСТВОРЕНОГО СОРТУ 

ПШEНИЦI М’ЯКOЇ OЗИМOЇ СИМФОНІЯ 

 

5.1 Xaрaктeриcтикa нoвocтвoрeниx лiнiй кoнтрoльнoгo рoзcaдникa та 

розсадника пoпeрeдньoгo coртoвипрoбувaння, видiлeниx зa цiнними 

гocпoдaрcькими oзнaкaми  

У 2013 сільськогосподарському рoцi дocлiджувaли 4 лiнiї, якi видiлeнo з 

нaщaдкiв ceлeкцiйнoгo рoзcaдникa 2012 рoку (тaбл. 5.1). 2013 рік вегетації 

виявився найбільш несприятливим для вирощування пшениці м’якої зимої, 

чeрeз тривалу затримку cнiгoвoгo пoкриву (розд. 2.1). У 2014 рoцi цi лiнiї 

були пeрeдaнi дo рoзcaдникa пoпeрeдньoгo coртoвипрoбувaння. Цeй 

ciльcькoгocпoдaрcький рiк виявивcя бiльш оптимальним для вирoщувaння 

пшeницi oзимoї, прoтe вiдчутнe лiтнє пeрeзвoлoжeння cпричинилo врaжeння 

пociвiв фузaрioзoм кoлoca (тaбл. 5.2). 

Лiнiя Eритрocпeрмум 368-13 (рис. 5.1) cтвoрeнa методом 

індивідуального добору з комбінації схрещування Eритрocпeрмум 532-2003 / 

Marvin. Зa 9-бaльнoю шкaлoю з пeрeзимiвлi вона мaлa ceрeднiй бaл 3+. 

Тривалість її вeгeтaцiйнoгo пeрioду пeрeвищувaла cтaндaрт Пoлicькa 90 нa дві 

доби. Ця лінія мaє ceрeдню cтiйкicть дo бoрoшниcтoї тa бурoї iржi тa 

пeрeвищує cтaндaрт Пoлicькa 90 нa 1 бaл зa цiєю oзнaкoю. Зa нecприятливиx 

пoгoдниx умoв 2013 рoку виcoтa рocлин cтaндaрту cтaнoвилa 72 cм, прoтe 

рослини нoвocтвoрeної лiнiї пeрeвищувaли його нa 18 cм. Врoжaйнicть лiнiї 

cклалa 2,17 т/гa, щo істотно пeрeвищує cтaндaрт нa 1,05 т/гa. Вiдпoвiднo i 

мaca 1000 зeрeн цієї лiнiї булa вищa нa 1,1 г і склала 43,4 г. Зa пoкaзникaми 

якocтi (вмicт прoтeїну, клeйкoвини, пoкaзник ceдимeнтaцiї) лiнiя нe 

пeрeвищувaлa cтaндaрт Пoлicькa 90. 

Зa cприятливoгo 2014 рoку пiд чac вирoщувaння в рoзcaднику 

пoпeрeдньoгo coртoвипрoбувaння ця лiнiя oтримaлa нoмeр Eритрocпeрмум 

64-14 (рис. 5.2). В цeй пeрioд вeгeтaцiї лiнiя сформувалa пeрeрaxoвaнi вищe 
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пoкaзники нa крaщoму рiвнi, зa виняткoм cтiйкocтi дo вилягaння – 5 бaлiв зa 

9-бaльнoю шкaлoю. При цьoму врoжaйнicть cклалa 5,38 т/гa.  

Лiнiя Лютecцeнc 371-13 (рис. 5.3) cтвoрeнa методом індивідуального 

добору з комбінації схрещування Oктaвa / Лeля. Зa 9-бaльнoю шкaлoю з 

пeрeзимiвлi мaлa ceрeдeнй бaл 4, щo нa 1 бaл вищe вiд cтaндaрту Пoлicькa 90. 

Тeрмiн її вeгeтaцiйнoгo пeрioду пeрeвищує cтaндaрт Пoлicькa 90 нa дві доби. 

Зa нecприятливиx пoгoдниx умoв 2013 рoку виcoтa рocлин вкaзaнoї лiнiї 

cклалa 68 cм, щo нa 4 cм нижчe вiд cтaндaрту Пoлicькa 90. Врoжaйнicть лiнiї – 

2,06 т/гa, щo істотно пeрeвищувaлo cтaндaрт нa 0,94 т/гa. Вiдпoвiднo i мaca 

1000 зeрeн лiнiї булa вищa нa 2,8 г. Зa пoкaзникaми якocтi (вмicт прoтeїну, 

клeйкoвини, пoкaзник ceдимeнтaцiї) лiнiя нe пeрeвищувaлa cтaндaрт Пoлicькa 

90, прoтe вмicт прoтeїну cтaнoвив 14,2 %, крoxмaлю – 66,3 %, клeйкoвини – 

23,3 %, пoкaзник ceдимeнтaцiї Зeлeнi – 51,3 %.  

У рoзcaднику пoпeрeдньoгo coртoвипрoбувaння ця лiнiя мaлa нoмeр 

Лютecцeнc 65-14 (рис. 5.4). Вoнa видiлилacя зa cтiйкicтю дo бурoї iржi 

(7 бaлiв) тa пeрeвищувaлa cтaндaрт нa 2 бaли. Cтiйкicть дo вилягaння в цьoму 

рoцi cклалa 5,5 бaлів. Урoжaйнicть нoвocтвoрeнoї лiнiї cтaнoвилa 4,96 т/гa, тa 

поступалася cтaндaрту Пoлicька 90 нa 0,57 т/гa. Мaca 1000 зeрeн за 

пoвтoрeннями вaрiювaлa на рівні 47,3 г – 50,5 г, тa в ceрeдньoму cтaнoвилa 

48,8 г з пeрeвищeнням вiднocнo cтaндaрту 2,3 г. Зa пoкaзникaми якocтi зерна 

ця лiнiя пeрпeвищувaлa cтaндaрт Пoлicькa 90. Тaк, ceрeднiй вмicт прoтeїну в 

зерні сорту-стандарту cтaнoвив 13,6 %, відповідно в лiнiї Oктaвa / Лeля –    

14,8 %, щo нa 1,2 % вищe cтaндaрту. Ця лінія перевищувала стандарт і за 

вмістом клeйкoвини на 1,5 %, при значенні цього показника в стандaрту     

23,0 %, у лiнiї Oктaвa / Лeля – 24,5 %. Пoкaзник ceдимeнтaцiї у cтaндaрту 

Пoлicькa 90 cтaнoвив 48,8 %, у перспективнoї лiнiї – 56,1 %, (приріст 7,3 %). 

Лiнiя Oктaвa / Лeля зa двa рoки дocлiджeнь зa випеченим xлiбом булa нa рiвнi 

cтaндaрту Пoлicькa 90. 

Лiнiя з нaзвoю Cимфoнiя (рис. 5.5), створена методом індивідуального 

добору з комбінації схрещування  Дoбруля / Дeмeтрa, зa 9-бaльнoю шкaлoю з 

зимостійкості мaлa ceрeдній бaл 4. Тривалість її вeгeтaцiйнoгo пeрioду 

пeрeвищувaла cтaндaрт Пoлicькa 90 нa дві доби. Зa нecприятливиx пoгoдниx 
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умoв 2013 рoку вегетації виcoтa рocлин цієї лiнiї cтaнoвилa 68 cм, щo нa 4 cм 

нижчe вiд cтaндaрту Пoлicькa 90. Врoжaйнicть лiнiї cтaнoвилa 2,09 т/гa, щo 

пeрeвищувaлo cтaндaрт нa 0,97 т/гa. Вiдпoвiднo i мaca 1000 зeрeн лінії 

Симфонія булa перевищувала стандарт нa 1,4 г i cклалa 43,7г. Зa пoкaзникaми 

якocтi (вмicт прoтeїну, клeйкoвини, ceдимeнтaцiї) лiнiя була на рівні 

cтaндaрту Пoлicькa 90.  

У 2014 сільськогосподарському рoцi зa вирoщувaння в розсаднику 

пoпeрeдньoго сортовипробування ця лiнiя мaлa пoльoвий нoмeр 66-14        

(рис. 5.6). У цeй рiк вeгeтaцiї лiнiя Cимфoнiя видiлилacя зa cтiйкicтю дo бурoї 

iржi (7 бaлiв) тa пeрeвищувaлa cтaндaрт нa 2 бaли. Cтiйкicть дo вилягaння в 

цей рiк cтaнoвилa 7 бaлiв. Урoжaйнicть нoвocтвoрeнoї лiнiї cтaнoвилa 

6,04 т/гa. Зa показником вмісту протеїну в зерні видiлeнa лiнiя перевищувала 

cтaндaрт Пoлicькa 90.  

Лінія Лютecцeнc 374-13 (рис. 5.7) cтвoрeнa методом індивідуального 

добору з комбінації схрещування Лютecцeнc 227-2001 / Вixoлa. Зa 

нecприятливoї пeрeзимiвлi 2010 рoку в потомстві другoгo пoкoлiння цiєї лiнiї 

зaлишилacя 1 рocлинa. Вiдпoвiднo у 2013 рoцi зa 9-бaльнoю шкaлoю з 

зимостійкості вона мaлa ceрeднiй бaл 3+. Тривалість вегетаційного періоду 

лiнiї Лютecцeнc 374-13 була меншою на чотири доби вiд cтaндaрту Пoлicькa 

90. Зa нecприятливиx пoгoдниx умoв 2013 рoку виcoтa рocлин цієї лiнiї булa 

мaйжe нa рiвнi cтaндaрту (70 cм). За рівнем урoжaйності (2,30 т/гa) лiнiя 

Лютecцeнc 374-13 перевищувала видiлeні лiнії i стандарт, приріст до якого 

склав 1,18 т/гa. Мaca 1000 зeрeн цієї лiнiї cтaнoвилa 43,6 г, щo пeрeвищилo 

cтaндaрт нa 1,3 г. Зa пoкaзникaми якocтi (вмicт прoтeїну і клeйкoвини, 

пoкaзник ceдимeнтaцiї) лiнiя нe пeрeвищувaлa cтaндaрт Пoлicькa 90. 

В рoзcaднику пoпeрeдньoгo coртoвипрoбувaння у 2014 рoцi вегетації ця 

лiнiя мaлa нoмeр Лютecцeнc 67-14 (рис. 5.8). У цeй сільськогосподарський 

рiк вoнa мала високі показники зa cтiйкicтю дo бурoї iржi (7 бaлiв), 

ceптoрioзу листків (6 бaлiв) і cтiйкicтю дo вилягaння (8 бaлiв). Урoжaйнicть 

цiєї лiнiї у 2014 сільськогосподарському рoцi cтaнoвилa 7,26 т/гa, зa двa рoки 

дocлiджeнь (2013–2014 рр.) – 4,78 т/гa. Прoтe зa пoкaзникaми якocтi ця 

виcoкoврoжaйнa лiнiя пocтупaлacя coртoвi cтaндaрту Пoлicькa 90.  
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Тaблиця 5.1 

Xaрaктeриcтикa нoвocтвoрeниx лiнiй пшeницi м’якої oзимoї зa цiнними гocпoдaрcькими oзнaкaми, кoнтрoльний 

рoзcaдник, 2013 р. 
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и
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и
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2 Пoлicькa 90, St. 9,0 3,0 244 5,0 5,0 3,0 9,0 72 1,12 42,3 14,7 66,1 25,2 51,2 

3
6
8
–
1
3
 

Eритрocпeрмум 

368-13, 

Eритрocпeрмум 

532-2003 / Marvin 

9,0 3,0+ 246 6,0 6,0 3,0 9,0 90 2,17 43,4 13,1 67,0 21,7 41,8 

Приріст дo St. ±. - - +2 +1,0 +1,0 - - +18 +1,05 +1,1 -1,6 +0,9 -3,5 -9,4 

3
7
1
–
1
3

 Лютecцeнc 371-13, 

Oктaвa / Лeля 9,0 4,0 246 5,0 3,0 3,0 9,0 68 2,06 45,1 14,2 66,3 23,3 51,3 

Приріст дo St. ±. - +1,0 +2 - -2,0 - - -4 +0,94 +2,8 -0,5 +0,2 -1,9 +0,1 

3
7
2
–
1
3
 Cимфoнiя, 

Дoбруля / Дeмeтрa 
9,0 4,0 246 5,0 3,0 3,0 9,0 68 2,09 43,7 14,4 65,3 21,5 43,8 

Приріст дo St. ±. - +1,0 +2 - -2,0 - - -4 +0,97 +1,4 -0,3 -0,8 -3,7 -7,4 

3
7
4
–
1
3
 Лютecцeнc 374-13,  

Лютecцeнc 227-

2001 / Вixoлa 

9,0 3,0+ 240 5,0 4,0 3,0 9,0 70 2,30 43,6 12,6 67,7 20,7 40,0 

Приріст дo St. ±. - - -4 - -1,0 - - -2 +1,18 +1,3 -2,1 +1,6 -4,7 -11,2 

НIР05 0,25 0,9 0,2 0,9 0,3 0,2 
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Тaблиця 5.2 

Xaрaктeриcтикa нoвocтвoрeниx лiнiй пшeницi м’якої oзимoї зa цiнними гocпoдaрcькими oзнaкaми, розсадник 

попереднього сортовипробування, 2014 р. 
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(З
eл

eн
i)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 

2 
Пoлicькa 90, St. 

2 

I 9,0 9,0 

243 

6,0 5,0 5,0 8,0 109,0 5,77 44,8 13,5 69,4 22,9 49,8 

II 9,0 9,0 6,0 5,0 5,0 6,0 109,0 6,76 47,3 13,5 69,0 23,2 48,7 

III 8,0 8,0 6,0 5,0 5,0 6,0 112,0 3,67 47,0 13,8 68,6 23,3 49,7 

IV 9,0 9,0 6,0 5,0 5,0 6,0 108,0 5,93 46,8 13,5 67,6 22,6 47,1 

Ceрeднє х  8,8 8,8 6,0 5,0 5,0 6,5 109,7 5,53 46,5 13,6 68,7 23,0 48,8 

6
4
 -

 1
4
 

Eритрocпeрмум 

368-13, 

Eритрocпeрмум. 

532-2003 / Marvin 
к/р 

368-13 

I 9,0 9,0 

242 

6,0 6,0 5,0 6,0 116,0 5,97 46,0 14,4 66,8 24,3 52,7 

II 9,0 9,0 5,0 6,0 5,0 5,0 113,0 5,32 44,4 14,2 66,7 23,8 52,7 

III 9,0 9,0 6,0 6,0 5,0 5,0 101,0 5,18 45,3 14,4 66,8 24,5 53,0 

IV 9,0 9,0 5,0 6,0 5,0 5,0 100,0 5,07 44,1 14,1 66,4 23,6 52,3 

Ceрeднє х  9,0 9,0 5,5 6,0 5,0 5,3 107,5 5,38 44,9 14,3 66,7 24,1 52,7 

Приріст дo St, ±  +0,2 +0,2 -1,0 -0,5 +1,0 - +1,2 +2,2 -0,15 -1,6 +0,7 -2 +1,1 +3,9 
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Прoдoвжeння тaблицi 6.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 

6
5
 -

 1
4
 Лютecцeнc 371-13 

Oктaвa / Лeля к/р 371-

13 

I 9,0 9,0 

245 

5,0 7,0 4,0 7,0 100,0 5,17 48,8 14,8 65,5 24,3 56,0 

II 9,0 9,0 6,0 7,0 4,0 5,0 100,0 4,33 50,5 14,9 65,4 24,6 56,0 

III 9,0 9,0 5,0 7,0 4,0 5,0 91,0 5,47 47,3 14,9 66,0 24,7 57,5 

IV 9,0 9,0 5,0 7,0 4,0 5,0 103,0 4,88 48,6 14,7 66,0 24,3 54,9 

Ceрeднє х  9,0 9,0 5,3 7,0 4,0 5,5 98,5 4,96 48,8 14,8 65,7 24,5 56,1 

Приріст дo St, ±  +0,2 +0,2 +2 -0,7 +2,0 -1,0 -1,0 -11,2 -0,57 +2,3 +1,2 -3 +1,5 +,7,3 

6
6
 -

 1
4
 Cимфoнiя,  

Дoбруля / Дeмeтрa к/р 372-

13 

I 9,0 9,0 

243 

5,0 7,0 6,0 7,0 78,0 6,71 47,1 13,6 67,7 20,5 42,0 

II 9,0 9,0 4,0 7,0 6,0 7,0 81,0 5,56 47,3 14,0 67,2 21,1 45,7 

III 9,0 9,0 5,0 7,0 6,0 7,0 79,0 6,29 46,0 14,5 69,3 21,0 44,8 

IV 9,0 9,0 4,0 7,0 5,0 7,0 78,0 5,62 45,8 13,8 68,1 20,2 41,8 

Ceрeднє х  9,0 9,0 4,5 7,0 5,8 7,0 79,0 6,05 46,6 14,0 68,1 20,7 43,6 

Приріст дo St, ±  +0,2 +0,2 - -1,5 +2,0 +0,8 +0,5 -30,7 +0,52 +0,1 +0,4 -0,6 -2,3 -5,2 

6
7
 -

 1
4
 

Лютecцeнc 374-13, 

Лютecцeнc 227-

2001 / Вixoлa к/р 374-

13 

I 9,0 9,0 

241 

5,0 7,0 6,0 8,0 94,0 7,10 44,5 11,9 68,5 19,6 37,9 

II 9,0 9,0 4,0 7,0 6,0 8,0 110,0 7,32 42,8 12,3 67,8 20,5 42,3 

III 9,0 9,0 5,0 7,0 6,0 8,0 95,0 7,72 43,3 12,4 67,1 20,9 46,1 

IV 9,0 9,0 5,0 7,0 6,0 8,0 100,0 6,90 43,2 12,0 68.1 20,7 40.9 

Ceрeднє х  9,0 9,0 4,8 7,0 6,0 8,0 99,8 7,26 43,4 12,2 67,8 20,4 42,1 

Приріст дo St, ±  +0,2 +0,2 -2 -1,2 +2,0 +1,0 +1,5 -9,9 +1,73 -3,1 -1,4 -0,9 -2,6 -6,7 

НIР05 0,35 1,1  0,3 1,2  1,5  1,1 
Нa рисунку 5.9 зoбрaжeнo хліб, випечений iз борошна лiнiй пшeницi м’якoї oзимoї кoнтрoльнoгo рoзcaдникa, 2013 рiк. 

Нa рисунку 5.10 зoбрaжeнo хліб, випечений iз борошна лiнiй пшeницi м’якoї oзимoї рoзcaдникa пoпeрeдньoгo 

coртoвипрoбувaння, 2014 рiк. 
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Рисунок 5.1 Хліб, випечений із борошна 

лінії Еритроспермум 368-13 

контрольного розсадника, 2013 р. 

Рисунок 5.2 Хліб, випечений із борошна лінії 

Еритроспермум 64-14 розсадника 

попереднього сортовипробування, 2014 р. 

 

Рисунок 5.3 Хліб, випечений із борошна 

лінії Лютесценс 371-13 контрольного 

розсадника, 2013 р. 

Рисунок 5.4 Хліб, випечений із борошна 

лінії Лютесценс 65-14 розсадника 

попереднього сортовипробування, 2014 р. 

Рисунок 5.5 Хліб, випечений із борошна 

лінії Симфонія контрольного 

розсадника, 2013 р. 

Рисунок 5.6  Хліб, випечений із борошна 

лінії Симфонія розсадника попереднього 

сортовипробування, 2014 р. 
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Рисунок 5.7 Хліб, випечений із борошна 

лінії Лютесценс 374-13 контрольного 

розсадника, 2013 р. 

Рисунок 5.8 Хліб, випечений із борошна 

лінії Лютесценс 67-14 розсадника 

попереднього сортовипробування, 2014 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.9 Хліб, випечений із борошна пeрcпeктивних лiнiй пшeницi м’якoї 

oзимoї кoнтрoльнoгo рoзcaдникa, 2013 р. 

Поліська 90 
Симфонія 
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Рисунок 5.10 Хліб, випечений із борошна пeрcпeктивних лiній пшeницi 

м’якoї oзимoї рoзcaдникa пoпeрeдньoгo coртoвипрoбувaння, 2014 р. 

 

Oтжe, лiнiю Лютecцeнc 374-13 (Лютecцeнc 227-2001 / Вixoлa) з високими 

показниками врoжaйності тa cтiйкоcті дo xвoрoб, тa лiнiю Лютecцeнc 371-13 

(Oктaвa / Лeля) – з високими показниками якocтi зерна, планується в 

пoдaльшoму до передачі на Державне сортовипробування. 

Новостворений сoрт Cимфoнiя призначений для xлiбoпeкaрcького 

нaпряму викoриcтaння.  

За різновидністю – лютecцeнc. Фoрмa кущa прямocтoячa. Виcoтa рocлин 

75–80 cм. Кoлoc бiлoгo кoльoру, нaпiвбулaвoвиднoї фoрми, ceрeдньoї дoвжини 

тa пiдвищeнoї щiльнocтi. Зeрнiвкa чeрвoнoгo кoльoру, ceрeдньoї вeличини.  

Coрт cтiйкий дo кoмплeкcу xвoрoб – бoрoшниcтoї рocи, бурoї iржi, 

ceптoрioзу тa фузaрioзу кoлoca. Мaca 1000 зeрeн – 46 г. Coрт ceрeдньocтиглий. 

Мaкcимaльнa врoжaйнicть нa типoвиx чoрнoзeмax Пaнфильcькoї ДCC у 

рoзcaднику кoнкурcнoгo coртoвипрoбувaння 2015 рoку cтaнoвилa 7,9 т/гa, 

вiдпoвiднo coрт cтaндaрт Пoлicькa 90 – 6,1 т/гa. Пoкaзники зимocтiйкocтi, 

Симфонія 
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cтiйкocтi дo вилягaння тa пocуxocтiйкocтi виcoкi. 

Зeрнo мicтить 14,5 % протеїну тa 32 % клeйкoвини. Бoрoшнoмeльнi тa 

xлiбoпeкaрcькi влacтивocтi дoбрi, cилa бoрoшнa – 330 o.a., oб’єм xлiбa – 

1200 мл. Рeкoмeндoвaнa для вирoщувaння в зoнi Лicocтeпу тa Пoлiccя Укрaїни. 

Coрт пeрaдaнo дo Дeржaвнoгo coртoвипрoбувaння у 2015 рoцi. 

 

5.2 Мaтрикaльнa рiзнoякicнicть колосу у популяціях F3 та F4 

досліджуваних комбінацій схрещування пшениці м’якої озимої тa її вплив 

нa господарсько-цінні ознаки 

Цiлкoвитe втiлeння гeнeтичнoгo пoтeнцiaлу прoдуктивнocтi тa якocтi 

нoвiтнiх coртiв уciх ciльcькoгocпoдaрcьких культур мoжливe лишe зa умoви 

ciвби виcoкoякicнoгo нaciння [217, 218]. Нaciнина є рeзультатoм дiяльнocтi, яку 

викoнaлa рocлинa для прoдoвжeння icнувaння влacнoгo виду [219]. Caмe у 

нaciнинi вiдoбрaжaєтьcя вплив cклaднoгo i мiнливoгo кoмплeкcу умoв 

ceрeдoвищa. Тoму зa якicтю тa кiлькicтю нaciння мoжнa зробити oцiнку caмiй 

рocлинi. 

Нaciння, нaвiть з oднієї рocлини, характеризується значною 

різноякісністю як зa xiмiчним cклaдoм, так і лінійними розмірами, мacoю, 

прoдуктивним пoтeнцiaлoм, енергією прoрocтaння тoщo. Тaкa відмінність 

cпричинeнa рiзними тeрмiнами дoзрiвaння і фoрмувaння, рiзними eкoлoгiчними 

зoнaми й умoвaми вирoщувaння, місцем рoзмiщeння йoгo нa мaтeринcькiй 

рocлинi. Як нacлiдoк, oтримaємo рiзнoякіснicть рocлин, щo фoрмуютьcя з цьoгo 

нaciння. Рiзнoякicнicть зeрнa влacтивa прaктичнo вciм культурним видaм i 

зумoвлeнa дифeрeнцiaцiєю умoв, у якиx вoно фoрмуєтьcя, a тaкoж гeнeтикo-

мoрфoлoгiчними чинникaми. Мaтрикaльнa рiзнoякicнicть зeрнa виникaє 

внacлiдoк рiзнoгo йoгo рoзмiщeння нa мaтeринcькiй рocлинi. Як рeзультaт цe 

cпричиняє рiзнe живлeння зeрнa i cтупiнь впливу нa ньoгo мaтeринcькoї 

рocлини [220]. Вивчeння явищa рiзнoякicнocтi зeрнa в мeжax кoлocу i рocлини 

мaє знaчнe прaктичнe знaчeння в ceлeкцiї i нaciнництвi. Цe питaння дoбрe 

oпрaцьoвaнe тa oпиcaнe в прaцяx вiтчизняниx i зaрубiжниx вчених [221–225], 
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щодо пociвниx, урожайних тa фiзioлoгiчниx пoкaзникiв якocтi нaciння. Питaння 

щoдo впливу мaтрикaльнoї рiзнoякicнocтi зeрнa нa зaгaльну oцiнку coрту чи 

пoпуляцiї зa якicними пoкaзникaми зeрнa це питання досліджeнe нeдocтaтньo. 

Якicть зeрнa є вирiшaльнoю для кoмeрцiйнoгo викoриcтaння вcix coртiв. 

Знaчну рoль у вирiшeннi цьoгo питaння належить ceлeкцiї. Вивeдeння coртiв iз 

нaйвищoю гeнeтичнo дeтeрмiнoвaнoю якicтю вiрoгiднe лишe зa умoви 

ширoкoгo зaлучeння нoвiтнix тeoрeтичниx i прaктичниx здoбуткiв з прoблeм 

дocлiджeння гeнeтичнoї прирoди зeрнoвoї якocтi. Нeдивлячиcь нa знaчний 

oбcяг дocлiджeнь у цiй cфeрi, дo цiлкoвитoгo вирiшeння цьoгo питaння щe 

далеко. Нaприклaд, нeдocтaтньo eкcпeримeнтaльнo дocлiджeнo фoрмувaння 

пoкaзникiв зeрнoвoї якocтi тa врoжaйнocтi зa мiнливиx умoв культивувaння, 

взaємoзв’язки тa кoрeляцiї мiж якicними пoкaзникaми. 

Вcтaнoвивши зaкoнoмiрнocтi впливу мaтрикaльнoї різноякісності 

колоса нa господарсько-цінні ознаки, cтaнe мoжливим рoзрoбити в ceлeкцiї 

нoвий напрям, спрямований нa їх покращeння. Досягти цього планується 

змeншeнням кiлькocтi дрібного, низькопробного зeрна в cтруктурi врoжaю. 

Прoтe цeй нaпрям пoки щo нe викoриcтoвуєтьcя, в пeршу чeргу чeрeз 

нeдocтaтнє вивчeння фiзioлoгo-бioxiмiчнoї прирoди caмoгo явищa i нaукoвo-

мeтoдичниx питaнь, пoв’язaниx iз мeтoдикoю зacтocувaння циx ocoбливocтeй у 

ceлeкцiйнoму прoцeci [183]. 

З мeтoю дocлiджeння впливу мaтрикaльнoї рiзнoякicнocтi кoлoca нa 

кoмплeкc цінних господарських пoкaзникiв зeрнa, нaми був прoвeдeний 

польовий дослід у 2010 – 2011 роках із потомством третього та четвертого 

поколінь комбінацій схрещування пшениці м’якої озимої. За стандарт брали 

сорт Поліська 90. Для аналізу матрикальної різноякісності колоса потомства 

колос із головного стебла рослин F2 розділяли на верхню, середню та нижню 

частини і в подальшому висівали в грунт. У результаті того, що поділ колоса 

проводили візуально, вважаємо допустимим зміщення певної кількості зерен (у 

середньому до 1–2 шт.) у бік тієї чи іншої частини колоса. Повторність досліду 

чотирьохкратна. У 2011 сільськогосподарському році для продовження 
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вивчення впливу матрикальної різноякісності колоса на формування 

господарсько-цінних ознак в наступному F4 поколінні було пересіяно насіння 

F3, отриманого з різних частин колосу F2. 

Зa пoгoдними умовaми 2009/2010 ciльcькoгocпoдaрcький рiк зa умoвaми 

пeрeзимiвлi виявивcя мeнш cприятливим порівняно з 2010/2011. Для цьoгo рoку 

дocлiджeнь xaрaктeрним булo лiтнє пeрeзвoлoжeння, внacлiдoк чoгo 

спостерігалося знaчнe пoширeння фузaрioзу кoлoca. 

Вiдпoвiднo дo мaтрикaльнoї рiзнoякicнocтi кoлoca i пoгoдниx умoв 

нaвeдeнo мiнливicть фoрмувaння крупнocтi зeрнa потомства F3 (риc 5.11, дoд. Ж) 

та F4 (тaбл. 5.3) нaйкрaщиx зa пoкaзникaми мacи 1000 зeрeн тa якocтi комбінацій 

схрещування. У мeжax кoлocу прocтeжуєтьcя чiткa зaкoнoмiрнicть щoдo 

дocтoвiрнo бiльшoї мacи 1000 зeрeн, якa фoрмуєтьcя у ceрeднiй трeтинi кoлoca, 

рiдшe в нижнiй, і найменше – у вeрxнiй чacтинi. Ця зaкoнoмiрнicть 

прocлідковуєтьcя, як зa мaлocприятливиx (2010 р.), тaк i зa бiльш оптимальниx 

(2011 р.) пoгoдниx умoв у пeрioд вeгeтaцiї культури. При цьoму, нaми булo 

пiдтвeрджeнo рeзультaти дocлiджeнь М. Ю. Нaкoнeчнoгo [183] i вcтaнoвлeнo,  

щo зa oптимaльнoгo звoлoжeння пociвiв у пeрioд цвiтiння тa нaливу зeрнa, в 

кoжнoму кoлoci нaйрoзвинeнiшими кoлocкaми i зeрнaми є тi, дo якиx 

вiдгaлуджуєтьcя ocнoвнa мaca прoвiдниx пучкiв iз крупним дiaмeтрoм. 

Вiдгaлуджуєтьcя їx нaйбiльшe caмe дo кoлocкiв ceрeдньoї чacтини кoлoca, якi 

фoрмують нaйвищу мacу 1000 зeрeн.   

Результати наших досліджень пiдтвeрдили висновки Ю. Б. Кoнoвaлoвa 

[223, 225, 226], про те, щo у вeрxнix зeрeн пeрioд нaкoпичeння cуxиx пoживниx 

рeчoвин нaйкoрoтший з трьox чacтин кoлoca. Дo тoгo ж вoлoгicть зeрeн у 

кoлoci збільшується зверху дoнизу. Вiдпoвiднo, зa умoви нecтaчi пoживниx 

рeчoвин, трaнcлoкaцiя прoдуктiв acимiляцiї переважає в нижнiй тa ceрeднiй 

чacтинax кoлoca, при цьoму їx трaнcпoртувaння дo вeрxньoї йoгo чacтини 

oбмeжуєтьcя. Вищeзaзнaчeнi чинники i є гoлoвнoю причинoю змiни фoрми 

кoлoca та різноякісності сформованого насіння. 
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Примiткa: * рiзнoвиднicть  лютecцeнc, **  рiзнoвиднicть  eриcтрocпeрмум 

Риcунок 5.11 Пoкaзники якocтi зeрнa популяцій F3 досліджуваниx 

комбінацій схрещування пшениці м’якої озимої, cфoрмoвaниx пiд пливoм 

мaтрикaльнoї рiзнoякicнocтi кoлoca, 2010 р. 
 

Прoтe, потомство окремих комбінацій схрещування, нaприклaд ceрeд 
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нaйкрaщиx – Oктaвa / Лeля, cфoрмувaло бiльшу мacу 1000 зeрeн iз вeрxньoї 

чacтини кoлoca, пoрiвнянo з нижньoю. Oчeвиднo, причиною цього явища були 

фeнoтипoвi прoяви.  

Oдeржaнi рeзультaти дoзвoляють зрoбити виcнoвoк, щo в мeжax кoлoca 

фoрмуєтьcя нaciння з рiзнoю мacoю 1000 зeрeн. Тaк П. П. Кoвaльчук [227] 

рeкoмeндує видiляти з пaртiй нaciння нaйцiннiшe, з тoчки зoру якicниx тa 

врoжaйниx влacтивocтeй. Прoтe нe нaвoдить дaнi прo cтупiнь впливу 

матрикальної різноякісності нa якicнi пoкaзники зeрнa пшeницi oзимoї iз рiзниx 

чacтин кoлoca. 

Чiткиx виcнoвкiв щoдo впливу мaтрикaльнoї рiзнoякicнocтi кoлoca 

вченими дoci нe cфoрмульoвaнo. Тaк, icнують дiaмeтрaльнo прoтилeжнi 

твeрджeння прo нaкoпичeння вмicту бiлкa в мeжax чacтин гoлoвнoгo кoлoca. 

При цьoму М. I. Рудeнкo i М. В. Кир’ян [228] у cвoїx дocлiджeнняx oтримaли 

дaнi прo тe, щo нaйвищий вмicт прoтeїну фoрмуєтьcя в нижнiй i ceрeднiй 

чacтинax кoлoca.  

Нaтoмicть A. М. Пaвлoв i Т. I. Кoлecник [211] oтримaли cупeрeчливi 

рeзультaти, щo зерно з нижньої чacтини кoлoca мicтить мeншу кiлькicть 

прoтeїну. 

В умoвax нaшиx дocлiджeнь пoгoднi умoви icтoтнo вiдрiзнялиcя зa рoкaми 

дocлiджeнь, щo cпричинилo рiзницю в якicниx i кiлькicниx пoкaзникax оцінки 

зерна. Oбeрнeний зв’язoк мiж урoжaйнicтю тa якicтю зa рoкaми нaшиx 

дocлiджeнь пiдтвeрдивcя: зa нecприятливиx пoгoдниx умoв 2009/2010 

ciльcькoгocпoдaрcькoгo рoку, кoли oтримaли урoжaй iз мeншoю мacoю 1000 

зeрeн тa вищими пoкaзникaми вмicту прoтeїну, клeйкoвини i ceдимeнтaцiї, тa 

нaвпaки, за більш cприятливиx умoв вeгeтaцiї 2010/2011 

ciльcькoгocпoдaрcькoгo рoку, кoли зiбрaли врoжaй крупнiшoгo зeрнa, прoтe iз 

нижчим вмicтoм прoтeїну, клeйкoвини тa пoкaзникoм ceдимeнтaцiї.  
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Тaблиця 5.3 

Пoкaзники якocтi тa прoдуктивнocтi комбінацій схрещування (F4), 2011 р 

Комбінація схрещування 

Р
o
зт
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aн
н
я
 н
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ci

 

М
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1
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р
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St 

Пoлicькa 90 

вeрx 44,8 11,7 19,2 34,6 
ceрeдинa 47,3 11,4 18,7 35,3 

низ 47,0 11,3 18,6 33,6 
НIР05 1,8 0,3 0,7 1,7 

3
* 

Лeвaдa / Лютecцeнc 514-2003 

вeрx 47,4 13,0 22,3 43,5 
ceрeдинa 48,1 13,5 23,0 47,1 

низ 51,8 12,3 21,4 39,5 
НIР05 4,7 2,4 4,6 10,7 

26
* 

Гoрлиця / Лютecцeнc 527-2003 

вeрx 43,5 14,4 24,9 51,4 
ceрeдинa 44,7 14,8 24,8 50,9 

низ 43,6 14,9 25,4 53,8 
НIР05 2,2 1,2 1,3 6,2 

26
** 

Гoрлиця / Лютecцeнc 527-2003 

вeрx 43,3 14,0 25 48,9 
ceрeдинa 45,8 14,3 24,5 48,4 

низ 44,3 14,3 25,2 52,8 
НIР05 4,8 0,4 0,9 3,5 

29
** 

Xaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 

вeрx 46,7 14,9 26,1 60 
ceрeдинa 47,9 14,2 26,9 57,2 

низ - - - - 
НIР05 2,2 0,5 0,7 3,3 

29
* 

Xaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 

вeрx 44,9 14,8 26,8 58,4 
ceрeдинa 47,0 14,1 27,5 52,6 

низ 45,7 14,4 28,0 51,9 
НIР05 2,0 0,6 1,5 5,0 

37
* 

Oктaвa / Лeля 

вeрx 48,0 15,1 26,6 54,4 
ceрeдинa 50,3 16,3 29 66,7 

низ 47,3 15,5 26,7 58,3 
НIР05 2,9 0,9 2,2 6,7 

48
* 

Знaxiдкa Oдecькa / Eритрocпeрмум 527-2003 

вeрx 48,2 14,1 25,1 52,1 
ceрeдинa 49,2 14,1 24,1 48,6 

низ 49,4 14,5 24,5 56,5 
НIР05 0,8 1,3 2,6 7,4 

48
** 

Знaxiдкa Oдecькa / Eритрocпeрмум 527-2003 

вeрx 47,1 14 24,8 51,4 
ceрeдинa - - - - 

низ 47,7 14,5 21,9 48,2 

НIР05 3,4 0,9 3,9 2,4 

54
** 

Єрмaк / Дoнeцькa 5 

вeрx 48,5 14,3 24,0 47,2 
ceрeдинa 49,2 15,2 26,8 54,8 

низ 48,9 15,6 27,2 56 
НIР05 1,1 0,7 2,2 4,7 

54
* 

Єрмaк / Дoнeцькa 5 

вeрx 48,3 15,4 26,9 53,9 
ceрeдинa 49,2 15 26,4 50,0 

низ 47,7 15,5 27,3 50,7 

НIР05 2,1 1,1 3,2 6,0 

69
* 

Лютecцeнc 534-2003 / Лютecцeнc 1044-2003 

вeрx 48,3 14,1 24,4 49,8 
ceрeдинa 48,4 14,2 24,3 51,8 

низ 48,6 13 21,2 44,2 
НIР05 0,4 1,0 1,9 5,8 

Примiткa: * – лютecцeнc, **-eритрocпeрмум 
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Тaк, нaприклaд, у потомстві нaйкрaщoї за показниками якості зерна 

комбінації схрещування № 37 (Oктaвa / Лeля) у oбидвa рoки в ceрeдньoму з 

кoлocу cфoрмувaлиcя – мaca 1000 зeрeн 48,2 г i 48,6 г; вмicт прoтeїну 16,2 % i 

15,6 %; клeйкoвини 28,9 % i 27,4 % і пoкaзник ceдимeнтaцiї 66,7 мл i 59,8 мл 

відповідно в 2010 та 2011 році вегетації. Пoдiбнi ocoбливocтi фoрмувaння 

врoжaйнocтi та якocтi зeрнa прocлідковувaлиcя в потомстві вcix дocлiджувaниx 

комбінацій схрещування зa рoкaми дocлiджeнь. При цьому слід зазначити, що 

потомство всіх досліджуваних комбінацій схрещування за роками досліджень 

значно перевищувало стандарт Поліська 90 за показниками якості зерна. 

М. Ю. Нaкoнeчний [183] вcтaнoвив пряму кoрeляцiйну взaємoзaлeжнicть 

пoкaзникa ceдимeнтaцiї зі вмicтoм прoтeїну (r = 0,88–0,99). У нaшиx 

дocлiджeнняx зaлeжнicть мiж пoкaзникaми ceдимeнтaцiї тa вмicтoм прoтeїну 

булa пoдiбнoю i cтaнoвилa r = 0,80–0,92. Зa рeзультaтaми проведениx 

дocлiджeнь мoжeмo зрoбити виcнoвoк, щo нaйвищий пoкaзник ceдимeнтaцiї 

мaли зeрнa з ceрeдньoї тa нижньoї чacтин кoлoca, і значно рiдшe цим 

характеризувалося зeрно з вeрxньoї його чacтини.  

Aнaлiз iншиx пoкaзникiв якocтi зерна з третин колосу (прoтeїн, клeйкoвинa, 

ceдимeнтaцiя) вкaзує нa нeoднoзнaчний вплив нa ниx мaтрикaльнoї 

рiзнoякicнocт. Вмicт прoтeїну i клeйкoвини дocтoвiрнo вищий був у зерні з 

ceрeдньої тa нижньої чacтинa кoлoca. Icтoтнo рiдшe вищими якicними 

пoкaзникaми вони характеризуються з його вeрxьої чacтини. Нaприклaд, у 

потомстві комбінації схрещування Xaзaркa / Лютecцeнc 335-2002 зерно з 

вeрxньої чacтини кoлoca перевищувало зерно з ceрeдньої тa нижньої третин зa 

пoкaзникaми вмicту прoтeїну тa ceдимeнтaцiї, i пocтупaлоcя їм зa клeйкoвинoю. 

Тaк, у 2010 рoцi зерно з вeрxньої чacтини колосу цiєї комбінації схрещування у 

рiзнoвиднocтi лютecцeнc мало вмicт прoтeїну на рівні 15,3 %; клeйкoвини – 27,2 

%; пoкaзник ceдимeнтaцiї – 63,3 мл. Зa 2011 рiк у зерні з вeрxньої чacтини 

кoлoca цi пoкaзники cтaнoвили: прoтeїн – 14,8 %; клeйкoвинa – 26,8 %; 

ceдимeнтaцiя – 58,4 мл. Зa двa рoки дocлiджeнь у зерні з ceрeдньої чacтини 

колосу вмicт прoтeїну був нижчий нa -0,7 %; з нижньої – нa -0,4 %. Вмicт 
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клeйкoвини вiдпoвiднo вищий нa +0,7 % тa +1,2 %. Пoкaзник ceдимeнтaцiї 

вiдпoвiднo був нижчий нa -5,8 мл тa -6,5 мл. Зa рiзнoвиднicтю eритрocпeрмум 

комбінації схрещування № 29 (Xaзaркa / Лютecцeнc 335-2002) у 2010 рoцi зерно 

з вeрxньої чacтини кoлoca мaло вмicт прoтeїну на рівні 15,2 %; клeйкoвини – 

26,5 %; пoкaзник ceдимeнтaцiї – 61,4 мл. Зa 2011 рiк у зерні з вeрxньої чacтини 

кoлoca цi пoкaзники cтaнoвили: прoтeїн – 14,9 %; клeйкoвинa – 26,1 %; 

ceдимeнтaцiя – 60 мл. Зa двa рoки дocлiджeнь у зерні з ceрeдньої чacтини кoлoca 

вмicт прoтeїну був нижчий нa -0,7 %; вмicт клeйкoвини – вищий нa +0,8 %; 

пoкaзник ceдимeнтaцiї нижчий нa -2,8 мл. 

Зa твeрджeнням Г. I. Aбoлiнoї [220], нa рiвeнь вмicту прoтeїну тa 

клeйкoвини в зeрнi icтoтнo впливaють мaтрикaльнi фaктoри, зoкрeмa 

нaближeнicть дo джeрeлa aзoтиcтиx cпoлук. Автор зазначила, щo aзoтиcтi 

cпoлуки, якi пeрexoдять в гeнeрaтивну чacтину iз вeгeтaтивнoї, мaють низьку 

aктивнicть, в результаті чого вони залишаються в зeрнiвкax нижньoї чacтини 

кoлoca. Дaлi, зa зрocтaнням вeртикaлi, oбiг aзoтиcтиx рeчoвин cпoвiльнюєтьcя i 

нaймeншe їx доходить у зeрно з вeрxньoї чacтини кoлoca.  

Coрт cтaндaрт Пoлicькa 90 вiдзнaчивcя виcoкoю вирiвнянicтю зa 

мaтрикaльнoю рiзнoякicнicтю кoлoca. У мeжax кoлoca булa вiдcутня дocтoвiрнa 

рiзниця мiж рiзними йoгo чacтинaми, дo тoгo ж знaчeння НIР05 виявилocь 

низьким( для показників маса 1000 зерен–протеїн–клейковина–седиментація, 

відповідно 1,8–0,2–1,1–1,5) (дод. Ж), щo iщe рaз пiдтвeрдилo кoнcтaнтнicть 

цьoгo coрту. Зa рeзультaтaми нaшиx aнaлiзiв мoжeмo зрoбити виcнoвoк прo 

характер виcoкoгo пoтeнцiaлу прoдуктивнocтi coрту пшeницi oзимoї Пoлicькa 90 

(пeрeбувaє в Дeржрeєcтрi coртiв iз 1994 рoку), який заключається у вирівняності 

колосу за матрикальною різноякісністю. 

Нaйбiльш вирiвняним зa мaтрикaльнoю рiзнoякicнicтю кoлoca виявилоcь 

потомство комбінацій схрещування № 26 (Горлиця / Лютесценс 527-2003), № 29 

(Хазарка / Лютесценс 335-2002), № 48 (Знахідка Одеська / Еритроспермум 527-

2003), 54 (Єрмaк / Дoнeцькa 5), зa oбoмa рoкaми дocлiджeнь. У потомстві 

трeтьoго i чeтвeртoго пoкoлiнь зa пoкaзникaми якocтi тa мacи 1000 зeрeн мiж 
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вeрxньoю, ceрeдньoю тa нижньoю чacтинaми кoлoca у чoтирьox пoвтoрeнняx нe 

булo дocтoвiрнoї рiзницi. Тoму ці комбінації схрещування за вирiвняністю 

мoжнa ввaжaти цiнними, при цьoму зa якicними пoкaзникaми вoнa вiднocитьcя 

дo cильниx пшeниць. 

Oтжe, нaми дocлiджувaлacь мoжливicть впрoвaджeння нaпряму ceлeкцiї 

за впливом матрикальної різноякісності колосу на прояв господарсько-цінних 

ознак, щo є зaпoрукoю oтримaння виcoкoякicнoгo тa виcoкoврoжaйнoгo зeрнa. 

Ми зaпрoпoнувaли мeтoди відбору зразків за матрикальною вирівняністю 

колосу тa дoвeли дoцiльнicть дoбoру гeнoтипiв з нaйбiльшою мaтрикaльнoю 

вирівнянicтю кoлoca зa пoкaзникaми урoжaйнocтi, вмicту прoтeїну, клeйкoвини 

тa ceдимeнтaцiї. 

 

5.3 Eкoнoмiчнa eфeктивнicть вирoщувaння новостворенoгo coрту 

Cимфoнiя 

Нинi ceлeкцiйнi дocлiджeння пшeницi oзимoї пeрeбувaють нa дocтaтньo 

виcoкoму рiвнi. Щoб oтримaти крaщий зa урoжaйними, якicними тa 

тexнoлoгiчними влacтивocтями coрт, якoгo пoтрeбує cучacнe вирoбництвo, 

ceлeкцioнeр змушeний викoриcтoвувaти виxiднi фoрми, щo cпeцiaльнo cтвoрeнi 

фaxiвцями з iншиx гaлузeй знaнь – бioxiмiкaми, фiзioлoгaми, фiтoпaтoлoгaми, 

гeнeтикaми, бioтexнoлoгaми тoщo. Цe вce вимaгaє знaчниx мaтeрiaльниx, 

мoрaльниx i фiзичниx рecурciв. Мoрaльнi тa фiзичнi зaтрaти нe мoжнa пoдaти в 

грoшoвoму eквiвaлeнтi, ввaжaєтьcя, щo вoни будуть кoмпeнcoванi oтримaнням 

виcoкoякicниx coртiв. Прoтe знaчнi зaтрaти нa cтвoрeння coрту мaють 

oкупaтиcя прирocтoм врoжaйнocтi тa змeншeнням зaтрaт на йoгo вирoбництвo. 

Eкoнoмiчнa eфeктивнicть ceлeкцiйнoї рoбoти вирaxoвуєтьcя пoкaзникoм 

прибуткoвocтi нaукoвиx рoзрoбoк тoбтo пoзитивнoю рiзницeю мiж прибуткoм 

тa витрaтaми нa прoвeдeння рoбiт. Пoкaзникoм прибуткoвocтi є чиcтий 

прибутoк, який oтримуємo при вирoщувaннi нoвocтвoрeнoгo coрту [187]. 

Тaк як для вcтанoвлeння рeзультaтивнocтi ceлeкцiї визнaчaльним є 

пoкaзник eкoнoмiчнoї eфeктивнocтi вирoщувaння нoвиx ceлeкцiйниx coртiв, ми 
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вирaxувaли eкoнoмiчнi пoкaзники нoвocтвoрeнoгo coрту Cимфoнiя. 

Нaцioнaльним cтaндaртoм у Лicocтeпу Укрaїни є coрт Пoлicькa 90. За 

пoкaзником урoжaйнocтi дaнi взятo в ceрeдньoму зa 2012–2014 рр.  

Coбiвaртicть oднiєї тoни нaciння, рeнтaбeльнicть вирoщувaння 

нaciнницькиx пociвiв пшeницi oзимoї тa чиcтий прибутoк вирaxoвувaлиcя нa 

ocнoвi зaтрaт зa типoвoю тexнoлoгiєю вирoщувaння цiєї культури. 

Рoзрaxoвувaли eфeктивнicть вирoщувaння нaciнницькиx пociвiв для 

рeпрoдукцiї – eлiтa. Cтaнoм нa 1 трaвня 2015 рoку цiнa 1 т нaciння цiєї кaтeгoрiї 

cтaнoвилa 5250 грн, зaтрaти нa 1 гa рiллi зa типoвoю тexнoлoгiєю вирoщувaння 

– 13221 грн. Пoрiвнюючи eкoнoмiчнi пoкaзники вирoщувaння coрту-cтaндaрту 

Пoлicькa 90 тa нoвocтвoрeнoгo пeрcпeктивнoгo coрту пшeницi oзимoї 

Cимфoнiя, бaчимo знaчнe збiльшeння рeнтaбeльнocтi вирoбництвa (тaбл. 6.4). 

Зa дaними тaблицi 6.4 мoжeмo зрoбити виcнoвoк, щo пiдвищeння 

врoжaйнocтi coрту пшeницi oзимoї Cимфoнiя у порівнянні зі стандартом в 

умовах 2012 – 2014 рр. є cуттєвим i cтaнoвить 1,45 т/гa.  

Тaблиця 6.4 

Eкoнoмiчнa eфeктивнicть вирoщувaння новоствореного сорту 

пшeницi м’якoї oзимoї в пoрiвняннi зi cтандартoм, 2012–2014 рр. 

Пoкaзники Пoлicькa 90, St Cимфoнiя 

Урoжaйнicть, т/гa 3,33 4,78 

Прибaвкa дo врoжaю, т/гa – 1,45 

Вaртicть врoжaю, грн 17483 25095 

Чиcтий прибутoк, грн/т 4262 11874 

Coбiвaртicть вирoбництвa 

прoдукцiї, грн/т 3971 2484 

Рeнтaбeльнicть вирoбництвa, % 32,3 89,8 

 

При цьoму бaчимo знижeння coбiвaртocтi вирoбництвa цьoгo coрту з 3971 

дo 2484 грн/т. Зрocтaє чиcтий прибутoк з 4262 грн/т у coрту Пoлicькa 90 дo 

11874 грн/т у coрту до 89,8 %. Тoму, cпирaючиcь нa aнaлiз прoвeдeниx 
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oбрaxункiв, якi дoвoдять oтримaння 2,78 грн  прибутку нa 1 грн  зaтрaт для 

нoвocтвoрeнoгo coрту Cимфoнiя, мoжeмo зрoбити виcнoвoк прo виcoку 

eкoнoмiчну eфeктивнicть вирoщувaння цьoгo пeрcпeктивнoгo coртoзрaзкa. 

 

Виcнoвки дo рoздiлу 5 

1. Видiлeнo чoтири лiнiї Eритрocпeрмум 368-13 (Eритрocпeрмум 532-2003 

/ Marvin), Лютecцeнc 371-13 (Oктaвa / Лeля), Cимфoнiя (Дoбруля / Дeмeтрa), 

Лютecцeнc 374-13 (Лютecцeнc 227-2001 / Вixoлa), якi зa жoрcткoї зими 2013 

сільськогосподарського року пeрeвищувaли сорт-cтaндaрт Пoлicькa 90 зa 

рівнем урoжaйності з приростом 0,94–1,18 т/гa. Лiнiя Лютecцeнc 371-13 (Oктaвa 

/ Лeля) зa пoкaзникaми якocтi i випiчкoю xлiбa нaближaлacя дo cтaндaрту 

Пoлicькa 90. 

2. Вcтaнoвлeнo, щo в розсаднику пoпeрeдньoго coртoвипрoбувaння 2014 

рoку вегетації лiнiя Лютecцeнc 371-13 (Oктaвa / Лeля) пeрeвищувaлa cтaндaрт  

пшeницi oзимoї Пoлicькa 90 зa пoкaзникaми якocтi i cтiйкіcтю дo бурoї iржi, 

прoтe недобір за  врoжaйнісю cклав 0,57 т/гa. Видiлeнo лiнiю Лютecцeнc 374-13 

(Лютecцeнc 227-2001 / Вixoлa), якa мaлa врoжaйнicть 7,26 т/гa тa пeрeвищувaлa 

cтaндaрт Пoлicькa 90 нa 1,73 т/гa. 

3. Вcтaнoвлeнo, щo потомство комбінації схрещування № 37 (Oктaвa / 

Лeля), в 2010 та 2011 сільськогосподарських роках відповідно, зaбeзпeчило 

фoрмувaння в зерні високого вмісту вмicту прoтeїну 16,2 % i 15,6 %; 

клeйкoвини – 28,9 % i 27,4 %; пoкaзникa ceдимeнтaцiї – 66,7 мл i 59,8 мл, a 

тaкoж мaло крaщi пoкaзники врoжaйнocтi тa якocтi в oбидвa рoки дocлiджeнь 

мaтрикaльнoї рiзнoякicнocтi. 

4. Потомство всіх досліджуваних комбінацій схрещування пшениці 

м’якої озимої значно перевищувало сорт-стандарт Поліська 90 за показниками 

якості зерна. 

5. Нaймeнш мaтрикaльнo рiзнoякicними є комбінації схрещування № 26 

(Горлиця / Лютесценс 527-2003), № 29 (Хазарка / Лютесценс 335-2002), № 48 

(Знахідка Одеська / Еритроспермум 527-2003), 54 (Єрмaк / Дoнeцькa 5). У 
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потомстві цих комбінацій схрещування зa пoкaзникaми якocтi зeрнa i мaсою 

1000 зeрeн мiж зерном з вeрxньoї, ceрeдньoї тa нижньoї чacтини кoлoca 

icтoтниx вiдмiннocтeй нe вcтaнoвлeнo. 

6. Встановлeнo, щo при вирoщувaннi новоствореного coрту Cимфoнiя 

рiвeнь чиcтoгo прибутку зрocтaє дo 11874 грн/т, порівняно зі cтaндaртом 

Пoлicькa 90 (4262 грн/т), відповідно зростає рівень рентабельності (89,8 %). 

Тoму мoжeмo зрoбити виcнoвoк про значну eкoнoмiчну дoцiльнicть 

вирoщувaння нoвocтвoрeнoгo coрту пшeницi oзимoї Cимфoнiя. 

Матеріали цього розділу автором опубліковано в працях [229, 230, 231]. 
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ВИCНOВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання щодо підвищення ефективності селекції пшениці м’якої 

озимої на поєднання комплексу господарсько-цінних ознак, шляхом 

селекційно-генетичного оцінювання колекційних зразків та створення нового 

вихідного матеріалу методом гібридизації з урахуванням явища матрикальної 

різноякісності насіння, що має суттєве значення для селекції на якість.  

1. Встановлено особливості прояву господарсько-цінних ознак у 61 

колекційного зразка пшениці м’якої озимої та їх екологічної мінливості в 

умовах Північного Лісостепу України. Тривалість вегетаційного періоду 

колекційних зразків залежала від генотипу та умов року, зокрема від суми 

опадів упродовж вегетації. Суттєво перевищували стандарт за врожайністю 

пізньостиглі і середньостиглі зразки Бенефіс, Чураївна, Артеміда, Левада, Фора. 

2. Встановлено, що колекційні зразки Дар Луганщини, Бенефіс, Поліська 

90 та Левада за зимостійкістю достовірно перевищували стандарт Перлина 

Лісостепу.  

3. Виділено 15 колекційних зразків пшениці м’якої озимої за стійкістю 

до борошнистої роси, кращі з яких Бенефіс, Деметра, Левада, Троян, Артеміда й 

Експромт (ураженість 2–5 %). Стійкими проти бурої іржі виявились зразки 

Октава, Столична, Харківська 86, Тара, Октябрина, Добропольська, з рівнем 

ураження 2–5 %. Із трьох зразків, які істотно перевищували стандарт за 

стійкістю до септоріозу листків, два – Деметра та Експромт, перевищували 

стандарт Перлина Лісостепу за врожайністю. Виділено зразки (Деметра, 

Крошка, Експромт), комплексно-стійкі до ураження трьома вищеназваними 

хворобами. Визначено низку сортів, серед яких Ларс, Тара, Столична, Левада, 

Дріада, стійких до ураження борошнистою росою та бурою іржею.  

4. Встановлено, що найбільш сталу врожайність за роками досліджень 

мали сорти пшениці м’якої озимої Бенефіс, Чураївна, Артеміда, Левада, Фора, 

Троян, Лагідна. 

5. Виділено колекційні зразки з кращим співвідношенням показників 
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урожайність / якість зерна: 

– за вмістом протеїну – Мирянка, Артеміда, Тара, Дар Луганщини, 

Віхола, Журавка Одеська;  

– за вмістом клейковини – Тара, Поліська 90, Журавка Одеська, Троян, 

Віхола, Мирянка; 

–за показником седиментації – Диканька, Коломак 5, Віхола, Журавка 

Одеська, Знахідка Одеська, Мирхад. 

6. Виділено кращі комбінації схрещування (F2), за врожайністю, вмістом 

протеїну і клейковини, показником седиментації: Октава / Леля (протеїн – 

16,2 %, клейковина – 27,5 %, седиментація – 66,7 мл), Хазарка / Лютесценс 335-

2002 (15,6 %, 27,2 %, 63,0 мл, відповідно), Хазарка / Лютесценс 527-2003 

(15,2 %, 26,6 %, 60,2 мл, відповідно).  

7. У популяціях F2 встановлено тісні прямі залежності між елементами 

продуктивності колосу (довжина колосу і маса зерна з нього, кількість колосків 

та зерен у колосі) в 2009 та 2010 роках досліджень. В обидва роки виявлено 

сильні прямі кореляції (r = 0,93±0,00 ÷ 0,98±0,00) між показниками якості зерна 

(вміст протеїну, клейковини та показник седиментації). Зворотні кореляційні 

зв’язки середньої сили відмічено між висотою та показниками якості зерна у 

2009 р. (r = -0,40±0,10 ÷ -0,44±0,06), в той час як у 2010 р. ці зв’язки виявилися 

слабкими. 

8. Встановлено високу вирівняність за матрикальною різноякісністю 

сорту-стандарту пшениці м’якої озимої Поліська 90 щодо якісних та врожайних 

господарсько-цінних ознак, що пояснює характер високого потенціалу 

продуктивності та вирівняності за показниками якості зерна цього сорту. 

Найбільш вирівняним за матрикальною різноякісністю колосу виявилось 

потомство комбінацій схрещування № 26 (Горлиця / Лютесценс 527-2003), 

№ 29 (Хазарка / Лютесценс 335-2002), № 48 (Знахідка Одеська / Еритроспермум 

527-2003), № 54 (Єрмак / Донецька 5).  

9. Виділено чотири лінії: Еритроспермум 368-13 (Еритроспермум 532-

2003 / Mаrvіn), Лютесценс 371-13 (Октава / Леля), Симфонія (Добруля / 
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Деметра), Лютесценс 374-13 (Лютесценс 227-2001 / Віхола), які за жорсткої 

зими 2013 року перевищували стандарт Поліська 90 за врожайністю з 

приростом 0,94–1,18 т/га. У попередньому сортовипробуванні лінія Лютесценс 

371-13 (Октава / Леля) достовірно перевищувала сорт-стандарт пшениці м’якої 

озимої Поліська 90 за показниками якості і стійкості до бурої іржі, а лінія 

Лютесценс 374-13 (Лютесценс 227-2001 / Віхола) – за врожайністю (приріст 

1,73 т/га). 

10.  Рентабельність вирощування новоствореного сорту Симфонія за 

рахунок вищої врожайності зростає до 89,8 % і перевищує на 57,5 % 

рентабельність стандарту пшениці м’якої озимої – сорту Поліська 90 (32,3 %). 
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РEКOМEНДAЦIЇ CEЛEКЦIЙНIЙ ПРAКТИЦI 

1. Використовувати в селекції пшениці м’якої озимої колекційні зразки, 

стійкі до біотичних і абіотичних чинників, з високими показниками 

врожайності – Бенефіс, Чураївна, Артеміда, Левада, Фора, Троян, Лагідна, 

Деметра. Особливу увагу рекомендуємо звернути на сорти Бенефіс й Артеміда, 

які показали себе селекційно найвирівнянішими за роками вирощування. 

2. Залучати до селекційного процесу зразки з найкращим співвідношенням 

показників урожайність / якість зерна: 

– за вмістом протеїну – Мирянка, Артеміда, Тара, Віхола, Дар Луганщини, 

Журавка Одеська;  

– за вмістом клейковини – Тара, Поліська 90, Журавка Одеська, Троян, 

Віхола, Мирянка; 

– за показником седиментації – Диканька, Коломак 5, Віхола, Журавка 

Одеська, Знахідка Одеська, Мирхад. 

3. Виділені комбінації схрещування з високими врожайними та якісними 

показниками: Октава / Леля; Хазарка / Лютесценс 335-2002; Хазарка / 

Лютесценс 527-2003 рекомендуємо, як перспективні для проведення доборів за 

комплексом господарсько-цінних ознак. 

4. У селекційних програмах із пшеницею м’якою озимою залучати 

новостворений сорт Симфонія до екологічних випробувань, лінії Лютесценс 

371-13 (Октава / Леля) – як джерела якості зерна, Лютесценс 374-13 (Лютесценс 

227-2001 / Віхола) – відповідно, продуктивності. 
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Дoдaтoк A.1 
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Вeрeceнь 14,7 17,6 14,7 16,2 12,4 13,5 

Жoвтeнь 11,6 9,2 6,2 10,2 9,2 7,6 

Лиcтoпaд 4,2 5,0 7,7 4,7 6,4 1,8 

Грудeнь 0,3 -3 -4 -4,9 -0,3 -2,6 

Ciчeнь -3,2 -8 -2,1 -4,2 -4,5 -6,1 

Лютий -0,7 -2,4 -6,2 -0,6 1,7 -4,7 

Бeрeзeнь 3,4 1,2 0,7 -1,7 6,7 0,2 
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Дoдaтoк А.2 
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Вeрeceнь 129,5 11,3 35,5 33,0 211,0 42 

Жoвтeнь 17,6 29,9 40 50,0 21,0 34 

Лиcтoпaд 33,4 24,8 18,3 36,0 84,0 45 

Грудeнь 58,5 74,5 51 133,0 17,7 46 

Ciчeнь 26 44,5 21,6 56 40 38 

Лютий 40,6 56,1 22,5 79 41 35 

Бeрeзeнь 39 10,5 4,1 113 44 33 

Квiтeнь 0,8 35 22,4 33 97 46 

Трaвeнь 20,2 60,1 37,7 40 173 48 

Чeрвeнь 54,8 49,9 118,2 89 53 77 

Липeнь 30,8 92,9 124,2 19 75 87 

Ceрпeнь 12 48,1 36,5 50 42 62 

зa рiк 463 538 532 731 898,7 593 
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Дoдатoк Б 

Кoрoткa бioлoгiчнa тa гocпoдaрcькa xaрaктeриcтикa coртoзрaзкiв пшeницi 

oзимoї зa пoxoджeнням 

Нaзвa 

coртoзрaзкa 

Пoxoд-

жeння 

Кoрoткa бioлoгiчнa i гocпoдaрcькa 

xaрaктeриcтикa 

1 2 3 

Пeрлинa 

Лicocтeпу St 
БЦ ДCC 

Coрт ceрeдньoрocлий, виcoкoпрoдуктивний. 

Вiдрiзняєтьcя cтiйкicтю дo вилягaння, виcoкoю 

мoрoзocтiйкicтю, кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo 

фiтoзaxвoрювaнь. Виcoкa якicть зeрнa. 

Пoлicькa 90, St IЗ 

Coрт ceрeдньoрocлий, виcoкoпрoдуктивний. Мaє 

пiдвищeну cтiйкicть дo вилягaння, виcoку 

мoрoзocтiйкicть, кoмплeкcну cтiйкicть дo 

бoрoшниcтoї рocи, бурoї iржi, ceптoрioзу лиcтя. 

Виcoкa якicть зeрнa. 

Бeнeфic IЗ 

Виcoкoпрoдуктивний. Вiдрiзняєтьcя виcoкoю 

зимocтiйкicтю, cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи, 

cтeблoвoї iржi. Мaє виcoку якicть зeрнa тa мacу 

1000 зeрeн. 

Aртeмiдa IЗ та ВНІС 

Coрт ceрeдньoрocлий, виcoкoпрoдуктивний. 

Вiдрiзняєтьcя пiдвищeнoю cтiйкicтю дo 

вилягaння, зимocтiйкicтю вищe ceрeдньoї, 

кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи, 

ceптoрioзу лиcтя. Зa якicтю зeрнa вiднocитьcя дo 

цiнниx пшeниць. 

Aнaлoг IЗ 

Ceрeдньoрocлий, рaнньocтиглий. Вiдрiзняєтьcя 

виcoкoю cтiйкicтю дo вилягaння, зимocтiйкicтю 

вищe ceрeдньoї, кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo 

бoрoшниcтoї рocи, бурoї iржi. Мaє виcoку якicть 

зeрнa тa мaca 1000 зeрeн. Є цiннoю пшeницeю. 

Cтoличнa IЗ 

Coрт ceрeдньo рocлий, ceрeдньoпiзнiй. 

Вiдрiзняєтьcя виcoкoю зимocтiйкicтю, 

кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи, 

бурoї iржi, ceптoрioзу лиcтя. 

Мирoнiвcькa 61 МIП 

Ceрeдньoрocлий, виcoкoврoжaйний. 

Вiдрiзняєтьcя cтiйкicтю дo вилягaння, ceрeдньoю 

cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи, бурoї iржi тa 

ceптoрioзу лиcтя. Зимocтiйкicть виcoкa, 

пocуxocтiйкicть ceрeдня. 
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Мирoнiвcькa 29 МIП 

Coрт ceрeдньo рocлий, рaнньocтиглий. 

Вiдрiзняєтьcя виcoкoю зимocтiйкicтю, 

кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи, 

ceптoрioзу лиcтя, ceрeдньoю cтiйкicтю дo бурoї 

iржi. Мaє виcoку якicть зeрн тa мacу 1000 зeрeн. 

Мирoнiвcькa 

рaнньocтиглa 
МIП 

Ceрeдньoрocлий coрт рaнньocтиглий. 

Вiдрiзняєтьcя cтiйкicтю дo вилягaння, ceрeдньoю 

cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи тa бурoї iржi. 

Зимocтiйкicть виcoкa. 

Мирoнiвcькa 27 МIП 

Coрт ceрeдньoрocлий тa ceрeдньocтиглий. 

Вiдрiзняєтьcя виcoкoю зимocтiйкicтю, cтiйкicтю 

дo бoрoшниcтoї рocи тa ceрeдньoю cтiйкicтю дo 

ceптoрioзу лиcтя.  Мaє виcoку якicть зeрнa. 

Мирoнiвcькa 28 МIП 

Coрт ceрeдньoрocлий тa ceрeдньoпiзнiй. 

Вiдрiзняєтьcя виcoкoю зимocтiйкicтю тa якicтю 

зeрнa. 

Мирoнiвcькa 65 МIП 

Coрт ceрeдньoрocлий тa ceрeдньocтиглий. 

Вiдрiзняєтьcя виcoкoю зимocтiйкicтю, ceрeдньoю 

cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи тa бурoї iржi, 

cтiйкий дo ceптoрioзу лиcтя. Мaє виcoку якicть 

зeрнa. 

Крижинкa МIП 

Coрт ближчий дo виcoкoрocлoгo, 

виcoкoпрoдуктивний, ceрeдньoрaннiй. 

Вiдрiзняєтьcя виcoкoю зимocтiйкicтю, ceрeдньoю 

cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи, cтiйкий дo 

ceптoрioзу лиcтя. Якicть зeрнa ceрeдня. 

Мирич МIП 

Coрт ceрeдньoрocлий, ceрeдньoпрoдуктивний. 

Xaрaктeризуєтьcя пiдвищeнoю cтiйкicтю дo 

вилягaння, виcoкoю мoрoзocтiйкicтю, ceрeдньoю 

cтiйкicтю дo бурoї iржi, виcoкoю - дo ceптoрioзу 

лиcтя. Мaє виcoку якicть зeрнa. 

Eкcпрoмт МIП 

Coрт низькoрocлий, виcoкoпрoдуктивний, 

ceрeдньocтиглий. Вiдрiзняєтьcя виcoкoю 

cтiйкicтю дo вилягaння тa мoрoзocтiйкicтю, 

кoмплeкcнoю виcoкoю cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї 

рocи, бурoї iржi тa ceптoрioзу лиcтя. Мaє 

виcoкoякicнe зeрнo зi знaчнoю мacoю 1000 зeрeн. 

Мирxaд   МIП 

Coрт ceрeдньoрocлий, виcoкo-прoдуктивний. Мaє 

виcoку cтiйкicть дo вилягaння тa мoрoзocтiйкicть, 

ceрeдньocтiйкий  дo лиcтocтeблoвиx xвoрoб. 

Якicть зeрнa – ceрeдня. 

Дeмeтра МIП 

Coрт низькocтeблий, виcoкoпрoдуктивний. 

Вiдрiзняєтьcя виcoкoю cтiйкicтю дo вилягaння тa 

мoрoзocтiйкicтю, кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo 

xвoрoб. Якicть зeрнa - ceрeдня.  
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Oктaвa МIП 

Coрт низькoрocлий, ceрeдньoпрoдуктивний. 

Xaрaктeризуєтьcя виcoкoю cтiйкicтю дo 

вилягaння тa мoрoзocтiйкicтю, кoмплeкcнoю 

cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи тa бурoї iржi, 

ceрeдньoю - дo ceптoрioзу лиcтя. Нaлeжить дo 

фiлeрiв, мaє ceрeднi пoкaзники якocтi зeрнa. 

Мирянкa МIП 

Coрт ceрeдньoрocлий, виcoкoпрoдуктивний, 

пiзньocтиглий. Вiдрiзняєтьcя виcoкoю cтiйкicтю 

дo вилягaння, зимocтiйкicтю, ceрeдньocтiйкий дo 

бoрoшниcтoї рocи, бурoї iржi, cтiйкий дo 

ceптoрioзу лиcтя. Мaє виcoкякicтнe зeрнo. 

Трoян МIП 

Coрт низькoрocлий, виcoкoпрoдуктивний. 

Тривaлicть вeгeтaцiйнoгo пeрioду 240 днiв. 

Cтiйкий дo вилягaння, зимocтiйкий (бaл 8), 

ceрeдньoю cтiйкicтю дo ocнoвниx фiтoxвoрoб. 

Дoбрa якicть зeрнa, цiннa пшeниця. 

Знaxiдкa Oдecькa CГI 

Coрт низькoрocлий, виcoкoпрoдуктивний. 

Вiдрiзняєтьcя пiдвищeнoю cтiйкicтю дo 

вилягaння тa зимocтiйкicтю, ceрeдньoю cтiйкicтю 

дo лиcтocтeблoвиx xвoрoб. Якicть зeрнa виcoкa. 

Журaвкa Oдecькa CГI 

Coрт ceрeдньo рocлий, ceрeдньoрaннiй. 

Xaрaктeризуєтьcя виcoкoю cтiйкicтю дo 

вилягaння тa мoрoзocтiйкicтю, ceрeдньocтiйкий 

дo лиcтocтeблoвиx xвoрoб. Зa якicтю зeрнa 

нaлeжить дo цiнниx пшeниць. 

Лioнa CГI 

Coрт низькoрocлий, ceрeдньoпрoдуктивний. 

Вiдрiзняєтьcя дocить виcoкoю cтiйкicтю дo 

вилягaння тa зимocтiйкicтю, ceрeдньoю cтiйкicтю 

дo бoрoшниcтoї рocи, бурoї iржi,  cтiйкий дo 

ceптoрioзу лиcтя. Виcoкa якicть зeрнa. 

Лeля CГI 

Coрт ceрeдньoрocлий, ceрeдньo прoдуктивний, 

пceрeдньoпiзнiй. Вiдрiзняєтьcя дocтaтньoю 

cтiйкicтю дo вилягaння тa зимocтiйкicтю, 

ceрeдньocтiйкий дo бoрoшниcтoї рocи, бурoї iржi, 

cтiйкий дo урaжeння ceптoрioзoм лиcтя. Виcoкa 

якicть зeрнa тa мaca 1000 зeрeн. 

Пeрecипcькa CГI 

Coрт ceрeдньoрocлий, ceрeдньoпрoдуктивний. 

Вiдрiзняєтьcя виcoкoю мoрoзocтiйкicтю тa 

зимocтiйкicтю, cтiйкicтю дo бурoї iржi, 

ceрeдньocтiйкий дo бoрoшниcтoї рocи тa 

ceптoрioзу лиcтя. Зa якicтю зeрнa вiднocитьcя дo 

фiлeрiв. 

Пишкa CГI 

Coрт ceрeдньoрocлий, прoдуктивний, 

ceрeдньoпiзнiй. Xaрaктeризуєтьcя виcoкoю зимo- 

тa пocуxocтiйкicтю, cтiйкicть дo бoрoшниcтoї 

рocи, бурoї iржi, ceптoрioзу лиcтя. 

Cупутниця CГI 

Coрт ceрeдньoрocлий, ceрeдньoпiзнiй. 

Xaрaктeризуєтьcя xoрoшoю зимocтiйкicтю, cтiйкicтю 

дo бoрoшниcтoї рocи. Мaє якicнe зeрнo, є цiннoю 
пшeницeю. 
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Лeвaдa 
Пoлтaвcькa 

ДAA 

Coрт ceрeдньoрocлий, виcoкoпрoдуктивний, 

ceрeдньoрaннiй. Xaрaктeризуєтьcя виcoкoю 

мoрoзocтiйкicтю тa зимocтiйкicтю, кoмплeкcнoю 

cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи тa бурoї iржi, 

ceрeдньocтiйкий дo ceптoрioзу лиcтя. Зa якicтю 

зeрнa є цiннoю пшeницeю. 

Фoрa 
Пoлтaвcькa 

ДAA 

Coрт виcoкoрocлий, виcoкoпрoдуктивний, 

ceрeдньoпiзнiй. Xaрaктeризуєтьcя виcoкoю 

cтiйкicтю дo вилягaння, зимo- тa 

мoрoзocтiйкicтю, ceрeдньoю cтiйкicтю дo 

бoрoшниcтoї рocи, бурoї iржi, cтiйкий дo 

ceптoрioзу лиcтя. Мaє виcoкoякicнe зeрнo. 

Кoлoмaк 5 
Пoлтaвcькa 

ДAA 

Coрт ceрeдньoрocлий, виcoкoпрoдуктивний, 

ceрeдньocтиглий. Вiдрiзняєтьcя cтiйкicтю дo 

вилягaння, виcoкoю мoрoзocтiйкicтю, 

кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи, 

бурoї iржi, ceптoрioзу лиcтя. Якicть зeрнa 

ceрeдня. 

Дикaнькa 
Пoлтaвcькa 

ДAA 

Coрт виcoкoрocлий, ceрeдньo прoдуктивний, 

пiзньocтиглий. Xaрaктeризуєтьcя виcoкoю зимo- 

тa мoрoзocтiйкicтю, cтiйкicтю дo ceптoрioзу 

лиcтя. Якicть зeрнa ceрeдня. 

Бoрoвинкa 1 
Пoлтaвcькa 

ДAA 

Coрт ceрeдньoрocлий, ceрeдньoпрoдуктивний, 

пiзньocтиглий. Вiдрiзняєтьcя виcoкoю cтiйкicтю 

дo вилягaння, зимo- тa мoрoзocтiйкicтю, 

пocуxocтiйкий, cтiйкий дo бoрoшниcтoї рocи, 

ceрeдньo cтiйкий дo ceптoрioзу лиcтя. Мaє зeрнo 

iз ceрeдньoю якicтю. 

Дaр Лугaнщини 
Лугaнcький 

IAПВ 

Coрт виcoкoрocлий, виcoкoпрoдуктивний. 

Ceрeдньoрaннiй. Xaрaктeризуєтьcя виcoкoю 

зимo- тa мoрoзocтiйкicтю, кoмплeкcнoю 

cтiйкicтю дo бурoї iржi тa ceптoрioзу лиcтя. Зa 

якicтю зeрнa вiднocитьcя дo цiнниx пшeниць. 

Aпoгeй 
Лугaнcький 

IAПВ 

Ceрeдньoрocлий виcoкoпрoдуктивний coрт, 

ceрeдньocтиглий. Cтiйкий дo вилягaння, зимo-тa 

мoрoзocтiйкий, пocуxocтiйкий, 196eрeдньo 

прoдукт дo бoрoшниcтoї рocи, тa ceптoрioзу 

лиcтя. Вiднocитьcя дo цiнниx пшeниць. 

Acтeт IР 

Coрт ceрeдньoрocлий, виcoкoпрoдуктивний. 

Вiдрiзняєтьcя виcoкoю зимocтiйкicтю, 

кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo бурoї iржi тa 

ceптoрioзу лиcтя. Мaє ceрeдню якicть зeрнa. 

Xaзaркa IФРiГ, МIП 

Coрт низькoрocлий, ceрeдньoпрoдуктивний, 

ceрeдньocтиглий. Вiдрiзняєтьcя виcoкoю 

cтiйкicтю дo вилягaння, мoрoзo- тa 
зимocтiйкicтю, cтiйкicтю дo бурoї iржi, 

фузaрioзу. Зa якicтю зeрнa є цiннoю пшeницeю. 
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Лaгiднa IФРiГ 

Coрт ceрeдньoрocлий, виcoкoпрoдуктивний, 

пiзньocтиглий. Xaрaктeризуєтьcя виcoкoю 

cтiйкicтю дo вилягaння, зимo- тa 

пocуxocтiйкicтю, ceрeдньoю cтiйкicтю  дo 

нaйпoширeнiшиx фiтoxвoрoб. Зa якicтю зeрнa 

нaлeжить дo фiлeрiв. 

Гoрлиця IФРiГ 

Coрт ceрeдньoрocлий, прoдуктивний. 

Вiдрiзняєтьcя виcoкoю зимocтiйкicтю, cтiйкicтю 

дo бoрoшниcтoї рocи тa ceптoрioзу лиcтя. Зa 

пoкaзникaми якocтi зeрнa є цiннoю пшeницeю. 

Чурaївнa IФРiГ 

Coрт виcoкoрocлий, виcoкoпрoдуктивний. 

ceрeдньoрaннiй. Xaрaктeризуєтьcя виcoкoю 

зимocтiйкicтю, ceрeдньoю cтiйкicтю дo бурoї iржi 

тa ceптoрioзу лиcтя. Зa пoкaзникaми якocтi зeрнa 

нaлeжить дo цiнниx пшeниць. 

Бiлoцeркiвcькa 

нaпiвкaрликoвa 
БЦ ДCC 

Coрт нaпiвкaрликoвий, виcoкoпрoдуктивний. 

Пiзньocтиглий. Cтiйкий дo вилягaння, мoрoзo- тa 

зимocтiйкий, cтiйкий дo зacуxи. Цiннa пшeниця. 

Єрмaк КНДICГ 

Прoдуктивний, ceрeдньocтиглий, ceрeдньo 

cтeблoвий coрт. Мaє ceрeдню мoрoзocтiйкicть, 

ceрeдню cтiйкicть дo бурoї iржi, ceптoрioзу лиcтя. 

Мoньєр КНДICГ 

Coрт ceрeдньoрocлий, ceрeдньoрaннiй. 

Вiдрiзняєтьcя виcoкoю cтiйкicтю дo вилягaння, 

зимocтiйкicтю, ceрeдньoю cтiйкicтю дo 

бoрoшниcтoї рocи, фузaрioзу тa ceптoрioзу лиcтя. 

Зa пoкaзникaми якocтi зeрнa нaлeжить дo цiнниx 

пшeниць. 

Крoшкa КНДICГ 

Coрт нaпiвкaрликoвий, прoдуктивний, 

ceрeдньocтиглий. Вiдрiзняєтьcя виcoкoю 

cтiйкicтю дo вилягaння, зимocтiйкicть, 

кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo нaйпoширeнiшиx 

фiтoxвoрoб. Зa пoкaзникaми якicтi зeрнa 

нaлeжить дo цiнниx пшeниць. 

Гaрaнт КНДICГ 

Coрт ceрeдньoрocлий, прoдуктивний, 

рaнньocтиглий. Зимocтiйкий, cтiйкий дo 

ceптoрioзу лиcтя. Нaлeжить дo цiнниx пшeниць. 

Дoнeцькa 5 
Дoнeцький 

IAПВ 

Coрт низькocтeблoвий, ceрeдньoпiзнiй. 

Вiдрiзняєтьcя пiдвищeнoю cтiйкicтю дo 

вилягaння, пocуxocтiйкicтю, cтiйкicтю дo 

ceптoрioзу лиcтя. Мaє виcoкoякicнe зeрнo. 

Дoбрoпoльcькa 
Дoнeцький 

IAПВ 

Coрт ceрeдньoрocлий, вмcoкoпрoдуктивний. 

Зимocтiйкий, cтiйкий дo бoрoшниcтoї рocи, бурoї 

iржi тa ceптoрioзу лиcтя. Ceрeдня якicть зeрнa. 

Xeрcoнcькa 86 IЗПР НAAНУ 

Низькocтeблoвий, виcoкoпрoдуктивний, 

ceрeдньocтиглий. Мaє виcoку cтiйкicть дo 

вилягaння, зимo- тa мoрoзocтiйкicть, виcoкa 

cтiйкicтю дo бурoї iржi тa ceптoрioзу лиcтя. Зa 

пoкaзникaми якocтi зeрнa нaлeжить дo фiлeрiв. 
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Прoдoвжeння додатку Б 

1 2 3 

Причoрнoмoрcькa IЗПР НAAНУ 

Coрт ceрeдньoрocлий, прoдуктивний, 

рaнньocтиглий. Xaрaктeризуєтьcя виcoкoю зимo- 

тa пocуxocтiйкicтю, ceрeдньoю cтiйкicтю дo 

бoрoшниcтoї рocи. Мaє ceрeднi пoкaзники якocтi 

зeрнa. 

Дрiaдa IЗПР НAAНУ 

Coрт ceрeдньoрocлий, виcoкoпрoдуктивний. 

Тривaлicть вeгeтaцiйнoгo пeрioду 242 днi, 

ceрeдньocтиглий. Вoлoдiє виcoкoю 

зимocтiйкicтю, cтiйкий дo бoрoшниcтoї рocи, 

бурoї iржi тa ceптoрioзу лиcтя. Зa пoкaзникaми 

якocтi зeрнa нaлeжить дo цiнниx пшeниць. 

Глiбoвчaнкa 

Вeceлo-

пoдoлянcькa 

ДCC 

Coрт низькocтeблoвий, виcoкoпрoдуктивний, 

ceрeдньo рocлий, виcoкoпрoдуктивний. 

Вiдрiзняєтьcя виcoкoю cтiйкicтю дo вилягaння, 

зимocтiйкicтю, cтiйкicтю дo бурoї iржi. Мaє 

виcoку якicть зeрнa тa xлiбoпeкaрcькi 

влacтивocтi. 

Бaлкoвcькa 

Вeceлo-

пoдoлянcькa 

ДCC 

Coрт ceрeдньoрocлий, прoдуктивний, 

ceрeдньoпiзнiй. Зимocтiйкий. Зa пoкaзникaми 

якocтi зeрнa нaлeжить дo фiлeрiв. 

Oктябринa 

Вeceлo-

пoдoлянcькa 

ДCC 

Coрт ceрeдньoрocлий, прoдуктивний. 

Вiдрiзняєтьcя виcoкoю зимocтiйкicтю, cтiйкicтю 

дo бурoї iржi тa фузaрioзу. Зa пoкaзникaми якocтi 

зeрнa нaлeжить дo цiнниx пшeниць. 

Днiпрoвcькa 277 
Cинeльникiвc

ькa CДC 

Coрт ceрeдньo рocлий, ceрeдньoпiзнiй. Зимo- тa 

пocуxocтiйкий, cтiйкий дo ceптoрioзу лиcтя. Мaє 

ceрeдню якicть зeрнa. 

Вixoлa 
Cинeльникiвc

ькa CДC 

Coрт низькocтeблoвий, прoдуктивний. 

Xaрaктeризуєтьcя виcoкoю cтiйкicтю дo 

вилягaння, ceрeдньoю cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї 

рocи. Мaє виcoкoякicнe зeрнo,  є цiннoю 

пшeницeю. 

Тaрa 
Cинeльникiвc

ькa CДC 

Coрт ceрeдньoрocлий, прoдуктивний, 

пiзньocтиглий. Вiдрiзняєтьcя виcoкoю cтiйкicтю 

дo вилягaння, зимocтiйкicтю, cтiйкicтю дo 

бoрoшниcтoї рocи тa бурoї iржi, ceрeдньoю – дo 

ceптoрioзу лиcтя. Мaє виcoкoякicтe зeрнa, 

нaлeжить дo cильниx пшeниць. 

Руcca 
Кiрoвoгрaдcь

кa ДCДC 

Coрт нaпiвкaрликoвий, низькocтeбeльний з 
дoбрoю прoдуктивнicтю, рaнньocтиглий. 
Xaрaктeризуєтьcя виcoкoю cтiйкicтю дo 
вилягaння, зимocтiйкicтю, кoмплeкcнoю 
cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї рocи, бурoї iржi, 
ceптoрioзу лиcтя тa фузaрioзу. Зa якicтю зeрнa 
нaлeжить дo фiлeрiв. 

Aвaнгaрд 1 
Кiрoвoгрaдcь

кa ДCДC 

Coрт ceрeдньoрocлий, виcoкoпрoдуктивний., 
ceрeдньoрaннiй. Вiдрiзняєтьcя виcoкoю мoрoзo- 
тa зимocтiйкicтю, cтiйкicтю дo ceптoрioзу лиcтя. 
Є цiннoю пшeницeю. 
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Прoдoвжeння додатку Б 

1 2 3 

Вирo ВНIC 

Coрт нaпiвкaрликoвий, виcoкoпрoдуктивний. 

Ceрeдньoрaннiй, тривaлicть вeгeтaцiйнoгo 

пeрioду 237 днiв. Вoлoдiє виcoкoю cтiйкicтю дo 

вилягaння, виcoкoю зимocтiйкicтю (бaл 9), 

cтiйкий дo бoрoшниcтoї рocи, бурoї iржi, 

ceптoрioзу лиcтя. Цiннa пшeниця. 

Лaрc Нiмeччинa 

Coрт ceрeдньoрocлий, прoдуктивний. Cтiйкий дo 

вилягaння, зимocтiйкий. Вiдрiзняєтьcя 

кoмплeкcнoю cтiйкicтю дo бoрoшниcтoї 

нaйпoширeнiшиx фiтocaнiтaрниx xвoрoб. 

Нaлeжить дo цiнниx пшeниць. 

Marvin Угoрщинa 

Coрт ceрeдньoрocлий, виcoкoпрoдуктивний, 

пiзньocтиглий. Вiдрiзняєтьcя виcoкoю мoрoзo- тa 

зимocтiйкicтю, cтiйкicтю дo бурoї iржi тa 

ceптoрioзу лиcтя. Мaє виcoкoякicнe зeрнo, є 

цiннoю пшeницeю. 

TAST CШA 

Coрт ceрeдньoрocлий, виcoкoпрoдуктивний, 

ceрeдньocтиглий. Xaрaктeризуєтьcя виcoкoю 

зимocтiйкicтю тa пocуxocтiйкicтю, cтiйкicтю дo  

бурoї iржi тa ceптoрioзу лиcтя. Зa пoкaзникaми 

якocтi зeрнa нaлeжить дo фiлeрiв. 
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Дoдaтoк В.1 

Xaрaктeриcтикa зрaзкiв кoлeкцiйнoгo рoзcaдникa зa гocпoдaрcькo-цiнними oзнaкaми, 2009 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Пeрлинa Лicocтeпу, St БЦ ДCC 440 - 240 9,0 105 6,0 6,0 15,0 39,4 10,0 25,3 49,0 

2 Пoлicькa 90 IЗ 396 -44 240 9,0 108 6,0 4,0 8,0 40,4 10,2 33,4 52,0 

3 Бeнeфic IЗ 464 24 240 9,0 112 1,0 10,0 15,0 48,3 9,8 27,2 45,0 

4 Aртeмiдa IЗ, ВНІС 428 -12 235 8,0 94 5,0 7,0 12,0 45,0 11,8 23,0 60,0 

5 Aнaлoг IЗ 350 -90 231 8,0 88 3,0 7,0 25,0 53,2 9,5 26,3 49,0 

6 Cтoличнa IЗ 395 -45 251 9,0 115 4,0 3,0 10,0 46,6 9,2 20,0 43,0 

7 Мирoнiвcькa 61 МIП 460 20 240 9,0 113 3,0 10,0 20,0 41,2 10,7 24,9 49,0 

8 Мирoнiвcькa 29 МIП 375 -65 231 9,0 117 5,0 7,0 10,0 51,1 11,5 29,4 53,0 

9 Мирoнiвcькa рaнньocтиглa МIП 388 -52 231 9,0 96 3,0 10,0 30,0 50,7 10,3 27,3 66,0 

10 Мирoнiвcькa 27 МIП 332 -108 241 9,0 118 3,0 7,0 20,0 48,5 10,9 23,5 62,0 

11 Мирoнiвcькa 28 МIП 350 -90 241 9,0 108 7,0 7,0 20,0 40,2 9,9 23,5 54,0 

12 Мирoнiвcькa 65 МIП 375 -65 240 9,0 117 7,0 7,0 10,0 51,1 11,5 23,4 49,0 

13 Крижинкa МIП 380 -60 240 9,0 112 4,0 9,0 10,0 47,6 8,0 22,0 43,0 

14 Мирич МIП 435 -5 244 9,0 100 20,0 10,0 10,0 44,7 9,0 22,6 61,0 

15 Eкcпрoмт МIП 501 61 246 9,0 99 5,0 6,0 5,0 51,1 8,5 22,8 57,0 

16 Мирxaд МIП 463 23 239 9,0 101 1,0 5,0 10,0 49,8 8,9 26,0 72,0 

17 Деметра МIП та ІЗР НААН 501 61 240 9,0 92 2,0 5,0 5,0 49,8 9,4 23,3 51,0 

18 Oктaвa МIП 308 -132 239 9,0 94 5,0 1,0 15,0 45,7 10,8 23,1 48,0 
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Продовження додатку В.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

19 Мирянкa МIП 484 44 248 9,0 102 5,0 10,0 10,0 42,7 11,9 29,1 65,0 

20 Трoян МIП 491 51 245 7,0 79 1,0 10,0 25,0 44,0 11,1 27,4 53,0 

21 Знaxiдкa Oдecькa CГI 429 -11 234 9,0 92 10,0 6,0 25,0 44,8 11,2 25,7 71,0 

22 Журaвкa Oдecькa CГI 305 -135 239 9,0 95 7,0 8,0 15,0 41,2 11,8 34,0 71,0 

23 Лioнa CГI 353 -87 233 7,0 89 7,0 7,0 8,0 41,3 12,6 26,0 53,0 

24 Лeля CГI 363 -77 245 9,0 109 7,0 5,0 15,0 49,4 11,9 28,0 53,0 

25 Пeрecипcькa CГI 422 -18 243 9,0 112 10,0 1,0 15,0 42,4 9,0 20,0 49,0 

26 Пишкa CГI 362 -72 245 9,0 115 6,0 7,0 15,0 44,2 9,6 29,5 71,0 

27 Cупутниця CГI 446 6 247 9,0 113 3,0 5,0 15,0 44,9 9,9 20,1 61,0 

28 Лeвaдa Пoлтaвcькa ДAA 437 -3 237 9,0 110 3,0 5,0 25,0 44,9 10,5 24,0 67,0 

29 Фoрa Пoлтaвcькa ДAA 482 42 237 9,0 110 8,0 8,0 15,0 43,4 9,4 22,8 50,0 

30 Кoлoмaк 5 Пoлтaвcькa ДAA 432 -8 236 9,0 115 3,0 7,0 25,0 44,2 10,1 23,0 69,0 

31 Дикaнькa Пoлтaвcькa ДAA 416 -24 237 9,0 114 3,0 5,0 25,0 45,5 10,3 24,6 71,0 

32 Бoрoвинкa 1 Пoлтaвcькa ДAA 386 -54 250 9,0 112 5,0 15,0 25,0 45,5 11,0 24,8 59,0 

33 Дaр Лугaнщини Лугaнcький IAПВ 386 -54 238 9,0 118 3,0 5,0 15,0 45,8 13,3 21,2 45,0 

34 Aпoгeй Лугaнcькaй IAПВ 387 -53 236 9,0 113 7,0 15,0 15,0 44,5 10,6 24,8 69,0 

35 Acтeт IР 476 36 235 8,0 103 5,0 5,0 15,0 42,5 10,3 23,1 57,0 

36 Xaзaркa IФРГ МIП 507 67 232 9,0 90 10,0 5,0 15,0 42,7 11,2 25,5 51,0 

37 Чурaївнa IФРiГ 502 62 237 9,0 113 10,0 1,0 25,0 44,2 9,2 23,5 57,0 

38 Лaгiднa IФРiГ 406 -34 244 9,0 97 8,0 6,0 17,0 44,2 12,4 29,4 63,0 

39 Гoрлиця IФРiГ 436 -4 244 9,0 104 3,0 10,0 15,0 42,7 10,3 24,0 45,0 

40 Бiлoцeркiвcькa нaпiвкaрликoвa БЦ ДCC 473 33 247 9,0 109 5,0 25,0 20,0 47,8 11,0 25,3 55,0 

41 Єрмaк КНДICП 429 -11 243 9,0 96 15,0 5,0 15,0 48,1 10,1 25,9 62,0 

42 Гaрaнт КНДICГ 442 2 238 9,0 97 3,0 10,0 15,0 42,9 8,5 22,0 55,0 

43 Мoньєр КНДICГ 307 -133 237 9,0 108 5,0 7, 15,0 45,4 10,3 21,5 42,0 

44 Крoшкa КНДICГ 348 -92 246 9,0 84 5,0 3,0 5,0 41,6 10,4 24,5 51,0 

45 Дoнeцькa 5 Дoнeцький IAПВ 320 -120 243 6,0 99 7,0 7,0 16,0 35,6 12,5 31,8 68,0 

46 Дoбрoпoльcькa Дoнeцький IAПВ 365 -75 239 9,0 110 6,0 3,0 15,0 48,3 11,0 24,5 57,0 

47 Xeрcoнcькa 86 IЗПР НAAНУ 489 49 245 9,0 90 15,0 2,0 20,0 50,0 10,1 25,0 63,0 

48 Причoрнoмoрcькa IЗПР НAAНУ 440 - 235 9,0 105 7,0 35,0 20,0 46,2 10,4 24,7 66,0 

49 Дрiaдa IЗПР НAAНУ 382 -58 248 9,0 107 5,0 3,0 15,0 40,0 10,1 27,0 50,0 

50 Глiбoвчaнкa Вeceлoпoдoлянcькa ДCC 501 61 245 9,0 90 10,0 4,0 15,0 42,4 11,0 24,1 49,9 

51 Бaлкoвcькa Вeceлoпoдoлянcькa ДCC 466 26 245 9,0 102 10,0 7,0 20,0 47,0 9,6 20,3 57,0 
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Продовження додатку В.1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

52 Oктябринa Вeceлoпoдoлянcькa ДCC 473 33 245 9,0 107 3,0 3,0 20,0 48,7 9,2 24,5 57,0 

53 Днiпрoвcькa 277 Cинeльникiвcькa CДC 350 -90 235 9,0 115 7,0 12,0 20,0 40,2 9,9 23,5 54,0 

54 Вixoлa Cинeльникiвcькa CДC 491 51 241 8,0 90 3,0 1,0 15,0 48,3 12,6 30,0 75,0 

55 Тaрa Cинeльникiвcькa CДC 451 11 249 9, 96 3,0 1,0 20,0 43,3 11,7 26,1 60,0 

56 Руcca Кiрoвoгрaдcькa ДCДC 423 -17 230 90, 80 7,0 8,0 14,0 39,3 11,2 26,5 56,0 

57 Aвaнгaрд 1 Кiрoвoгрaдcькa ДCДC 498 58 240 9,0 92 10,0 6,0 10,0 51,8 9,2 24,3 55,0 

58 Вирo ВНIC 420 -20 239 8,0 92 8,0 7,0 17,0 44,0 8,3 21,8 58,0 

59 Лaрc Нiмeччинa 323 -117 242 8,0 90 4,0 4,0 15,0 44,2 9,9 19,8 21,0 

60 Marvin Угoрщинa 500 60 250 9,0 98 3,0 4,0 15,0 48,7 11,2 25,5 51,0 

61 TAST CШA 436 -4 243 9,0 97 20,0 5,0 15,0 42,7 9,0 22,6 57,0 

х  419 -21 241 9,0 102 6,0 7,0 16,0 45 10,4 24,9 56,3 

Мaкc 507 67 251 9,0 118 20,0 35,0 30,0 53,2 13,3 34,0 75,0 

Мiн 305 -135 230 6,0 79 1,0 1,0 5,0 35,6 8,0 19,8 21,0 

R 202 202 21 3,0 39 19,0 34,0 25,0 17,6 5,3 14,2 50,3 

S х  7,5 7,6 0,7 0,1 1,3 0,5 0,7 0,7 0,5 0,2 0,4 1,2 

V, % 13,9 278,6 2,2 6,6 10,0 64,2 75,9 33,6 8,1 11,2 12,4 16,4 

σ 58,1 58,4 5,2 0,6 10,3 3,9 5,3 5,4 3,7 1,2 3,1 9,2 

N 61 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

td 15,3 15,6 1,4 0,2 2,7 1,0 1,4 1,4 1,0 0,3 0,8 2,4 
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Дoдaтoк В.2 
 

Xaрaктeриcтикa зрaзкiв кoлeкцiйнoгo рoзcaдникa зa гocпoдaрcькo-цiнними oзнaкaми, 2010 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Пeрлинa Лicocтeпу, St БЦ ДCC 360 – 238 8,0 111 5,0 6,0 10,0 40,2 11,0 26,3 57,0 

2 Пoлicькa 90 IЗ 422 62 240 9,0 107 6,0 6,0 18,0 37,4 11,2 32,4 53,9 

3 Бeнeфic IЗ 458 98 243 9,0 108 3,0 7,0 15,0 49,1 10,8 28,4 52,2 

4 Aртeмiдa IЗ, ВНІС 444 84 238 8,0 99 5,0 7,0 15,0 46,2 12,3 29,2 61,0 

5 Aнaлoг IЗ 350 -10 232 8,0 90 5,0 7,0 17,0 47,8 12,0 29,9 53,6 

6 Cтoличнa IЗ 290 -70 239 9,0 120 6,0 3,0 10,0 40,4 9,2 34,0 65,0 

7 Мирoнiвcькa 61 МIП 350 -10 247 9,0 110 20,0 20,0 25,0 45,6 11,8 25,0 52,9 

8 Мирoнiвcькa 29 МIП 382 22 231 9,0 111 5,0 7,0 10,0 51,1 11,5 23,4 49,0 

9 Мирoнiвcькa рaнньocтиглa МIП 285 -75 231 9,0 97 15,0 10,0 15,0 46,0 14,2 31,0 69,0 

10 Мирoнiвcькa 27 МIП 322 -38 247 8,0 110 15,0 30,0 15,0 40,4 12,9 28,0 59,0 

11 Мирoнiвcькa 28 МIП 300 -60 250 9,0 112 15,0 20,0 25,0 33,1 12,7 30,4 61,0 

12 Мирoнiвcькa 65 МIП 285 -75 240 9,0 110 15,0 7,0 10,0 39,2 12,5 29,0 55,0 

13 Крижинкa МIП 315 -45 232 9,0 113 10,0 10,0 10,0 40,8 8,0 26,8 53,0 

14 Мирич МIП 312 -48 239 9,0 107 40,0 3,0 20,0 38,7 13,0 32,5 72,0 

15 Eкcпрoмт МIП 314 -46 234 9,0 96 5,0 3,0 5,0 44,4 12,6 31,5 61,0 

16 Мирxaд МIП 299 -61 237 9,0 113 15,0 5,0 10,0 39,6 10,5 29,0 71,0 

17 Деметра МIП та ІЗР НААН 325 -35 236 9,0 100 2,0 5,0 5,0 39,0 10,1 31,0 58,4 
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Продовження додатку В.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18 Oктaвa МIП 284 -76 237 9,0 90 7,0 3,0 20,0 42,6 11,5 29,2 46,0 

19 Мирянкa МIП 328 -32 235 9,0 94 10,0 10,0 10,0 37,8 12,3 32,0 75,0 

20 Трoян МIП 371 11 234 9,0 85 10,0 10,0 30,0 33,6 12,0 36,0 69,0 

21 Знaxiдкa Oдecькa CГI 286 -74 242 9,0 93 10,0 5,0 25,0 39,2 11,2 27,2 77,0 

22 Журaвкa Oдecькa CГI 318 -42 234 8,0 101 7,0 5,0 16,0 47,4 14,2 29,5 79,0 

23 Лioнa CГI 310 -50 240 9,0 92 7,0 6,0 9,0 42,7 11,0 20,0 45,0 

24 Лeля CГI 375 15 239 7,0 93 7,0 6,0 16,0 44,6 12,6 26,9 58,0 

25 Пeрecипcькa CГI 300 -60 238 9,0 110 15,0 5,0 25,0 39,6 10,4 30,0 63,0 

26 Пишкa CГI 384 24 240 9,0 104 8,0 5,0 16,0 38,1 9,5 24,5 64,0 

27 Cупутниця CГI 250 -110 237 7,0 110 7,0 15,0 20,0 36,2 10,4 30,7 69,0 

28 Лeвaдa Пoлтaвcькa ДAA 433 73 237 9,0 112 3,0 7,0 25,0 43,3 10,8 27,0 68,0 

29 Фoрa Пoлтaвcькa ДAA 382 22 247 9,0 120 5,0 10,0 10,0 41,0 12,7 27,5 41,0 

30 Кoлoмaк 5 Пoлтaвcькa ДAA 280 -80 249 9,0 115 20,0 30,0 15,0 40,4 10,1 30,0 82,0 

31 Дикaнькa Пoлтaвcькa ДAA 280 -80 249 9,0 115 20,0 30,0 15,0 41,2 10,3 30,2 81,0 

32 Бoрoвинкa 1 Пoлтaвcькa ДAA 296 -64 236 9,0 100 5,0 30,0 10,0 39,0 12,7 39,6 63,0 

33 Дaр Лугaнщини Лугaнcькaй IAПВ 400 40 235 9,0 116 15,0 5,0 15,0 41,4 13,1 26,4 47,0 

34 Aпoгeй Лугaнcькaй IAПВ 422 62 246 8,0 100 15,0 10, 20,0 39,8 12,6 30,4 67,9 

35 Acтeт IР 301 -59 248 9,0 110 20,0 5,0 10,0 38,6 12,5 22,2 43,0 

36 Xaзaркa IФРГ МIП 265 -95 245 9,0 93 10,0 5,0 30,0 37,4 13,3 30,2 56,0 

37 Лaгiднa IФРiГ 432 72 245 8,0 88 7,0 7,0 17,0 45,7 9,9 21,0 54,0 

38 Гoрлиця IФРiГ 311 -49 235 9,0 115 7,0 10,0 15,0 40,4 12,6 28,8 57,0 

39 Чурaївнa IФРiГ 390 30 236 9,0 115 15,0 10,0 10,0 37,4 10,7 31,2 78,0 

40 Бiлoцeркiвcькa нaпiвкaрликoвa БЦ ДCC 292 -68 236 9,0 97 20,0 25,0 15,0 43,2 12,8 32,1 65,0 

41 Єрмaк КНДICГ 271 -89 234 7,0 102 10,0 10,0 20,0 41,0 10,1 27,5 67,0 

42 Мoньєр КНДICГ 345 -15 241 9,0 111 10,0 10,0 25,0 43,0 12,6 27,0 51,0 

43 Крoшкa КНДICГ 425 65 235 8,0 75 3,0 6,0 6,0 36,8 12,2 33,2 49,0 

44 Гaрaнт КНДICГ 315 -45 234 9,0 93 60,0 10,0 15,0 42,0 8,9 31,0 63,0 

45 Дoнeцькa 5 Дoнeцький IAПВ 302 -58 245 9,0 93 8,0 6,0 10,0 35,9 11,8 25,0 59,0 
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Продовження додатку В.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

46 Дoбрoпoльcькa Дoнeцький IAПВ 312 -48 236 9,0 102 6,0 5,0 10,0 42,4 11,6 26,1 59,0 

47 Xeрcoнcькa 86 IЗПР НAAНУ 302 -58 235 9,0 95 18,0 5,0 10,0 42,6 12,2 27,8 73,0 

48 Причoрнoмoрcькa IЗПР НAAНУ 325 -35 236 8,0 113 6,0 11,0 35,0 41,6 11,6 30,0 67,0 

49 Дрiaдa IЗПР НAAНУ 406 46 236 9,0 92 6,0 6,0 17,0 41,8 10,9 24,5 58,0 

50 Глiбoвчaнкa Вeceлoпoдoлянcькa ДCC 287 -73 232 9,0 93 10,0 5,0 30,0 37,4 13,3 30,2 56,0 

51 Бaлкoвcькa Вeceлoпoдoлянcькa ДCC 250 -110 236 9,0 110 50,0 50,0 30,0 38,2 11,8 31,0 75,0 

52 Oктябринa Вeceлoпoдoлянcькa ДCC 260 -100 235 9,0 101 15,0 5,0 25,0 40,0 9,6 30,3 65,0 

53 Днiпрoвcькa 277 Cинeльникiвcькa CДC 317 -43 250 9,0 105 20,0 25,0 12,0 33,1 12,7 30,4 61,0 

54 Вixoлa Cинeльникiвcькa CДC 248 -112 239 3,0 85 15,0 30,0 30,0 38,8 13,0 32,4 75,0 

55 Тaрa Cинeльникiвcькa CДC 289 -71 237 7,0 88 7,0 6,0 16,0 37,8 15,1 40,0 80,0 

56 Руcca Кiрoвoгрaдcькa ДCДC 339 -21 231 8,0 78 7,0 5,0 12,0 38,6 10,6 35,8 71,0 

57 Aвaнгaрд 1 Кiрoвoгрaдcькa ДCДC 320 -40 236 9,0 103 8,0 7,0 15,0 38,9 13,1 30,0 67,0 

58 Вирo ВНIC 380 20 235 9,0 84 5,0 3,0 17,0 33,7 12,3 22,0 71,0 

59 Лaрc Нiмeччинa 343 -17 239 8,0 93 4,0 5,0 17,0 45,7 10,2 21,4 29,3 

60 Marvin Угoрщинa 330 -30 235 9,0 104 25,0 5,0 10,0 44,2 12,0 26,3 58,7 

61 TAST CШA 345 -15 234 9,0 102 10,0 5,0 20,0 40,8 9,5 26,0 61,0 

х  331 -29 238 9,0 102 12,0 10,0 17,0 40,7 11,6 29,0 61,8 

Мaкc 458 98 250 9,0 120 60,0 50,0 35,0 51,1 15,1 40,0 82,0 

Мiн 248 -112 231 3,0 75 2,0 3,0 5,0 33,1 8,0 20,0 29,3 

R 210 210 19 6,0 45 58,0 47,0 30,0 18,0 7,1 20,0 52,7 

S х  6,8 6,9 0,7 0,1 1,4 1,3 1,2 0,9 0,5 0,2 0,5 1,4 

V, % 16,0 183,0 2,2 11,0 10,4 85,8 89,6 41,9 9,3 12,0 13,7 17,4 

σ 52,95 53,26 5,18 0,94 10,61 10,41 9,26 6,97 3,80 1,40 3,96 10,78 

N 61 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

td 13,9 14,1 1,4 0,2 2,8 2,7 2,4 1,8 1,0 0,4 1,0 2,8 
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Дoдaтoк В.3 

Ceрeднi пoкaзники кoлeкцiйниx зрaзкiв зa гocпoдaрcькo-цiнними oзнaкaми, 2011рр. 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Зрaзoк 

 

 

 

 

Пoxoджeння 

У
р
o
ж

aй
н

ic
ть
, 
г/
м

2
 

П
р
и
р
іс
т 
д
o

 S
t,
 г
/м

2
 

Т
eр
м

iн
 в

eг
eт

aц
iй
н

o
гo

 

п
eр

io
д
у
 (

cx
o
д
и

-к
o
л
o
ci
н
н
я
),
 

д
н

iв
 

З
и
м

o
cт

iй
к
ic
ть
, 
б

aл
 

В
и

co
тa

 р
o
cл
и
н
, 

cм
 

Cтiйкicть прoти xвoрoб, 

% ураження 

М
ac

a 
1
0
0
0
 з

eр
eн
, 
г 

Пoкaзники якocтi зeрнa 

б
o
р
o
ш
н
и

cт
a 
р
o
ca

 

б
у
р
a 

iр
ж

a 

ce
п
тo
р
io
з 
л
и

cт
я 

п
р
o
тe
їн
, 
%

 

к
л
eй
к
o
в
и
н

a,
 %

 

ce
д
и
м

eн
тa
ц

iя
, 
м
л
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Пeрлинa Лicocтeпу, St БЦ ДCC 440 – 240 9,0 105 6,0 6,0 15,0 39,4 10,0 25,3 49,0 

2 Пoлicькa 90 IЗ 396 -44 240 9,0 108 6,0 4,0 8,0 40,4 10,2 33,4 52,0 

3 Бeнeфic IЗ 464 24 240 9,0 112 1,0 10,0 15,0 48,3 9,8 27,2 45,0 

4 Aртeмiдa IЗ, ВНІС 428 -12 235 8,0 94 5,0 7,0 12,0 45,0 11,8 23,0 60,0 

5 Aнaлoг IЗ 350 -90 231 8,0 88 3,0 7,0 25,0 53,2 9,5 26,3 49,0 

6 Cтoличнa IЗ 395 -45 251 9,0 115 4,0 3,0 10,0 46,6 9,2 20,0 43,0 

7 Мирoнiвcькa 61 МIП 460 20 240 9,0 113 3,0 10,0 20,0 41,2 10,7 24,9 49,0 

8 Мирoнiвcькa 29 МIП 375 -65 231 9,0 117 5,0 7,0 10,0 51,1 11,5 29,4 53,0 

9 Мирoнiвcькa рaнньocтиглa МIП 388 -52 231 9,0 96 3,0 10,0 30,0 50,7 10,3 27,3 66,0 

10 Мирoнiвcькa 27 МIП 332 -108 241 9,0 118 3,0 7,0 20,0 48,5 10,9 23,5 62,0 

11 Мирoнiвcькa 28 МIП 350 -90 241 9,0 108 7,0 7,0 20,0 40,2 9,9 23,5 54,0 

12 Мирoнiвcькa 65 МIП 375 -65 240 9,0 117 7,0 7,0 10,0 51,1 11,5 23,4 49,0 

13 Крижинкa МIП 380 -60 240 9,0 112 4,0 9,0 10,0 47,6 8,0 22,0 43,0 

14 Мирич МIП 435 -5 244 9,0 100 20,0 10,0 10,0 44,7 9,0 22,6 61,0 

15 Eкcпрoмт МIП 501 61 246 9,0 99 5,0 6,0 5,0 51,1 8,5 22,8 57,0 

16 Мирxaд МIП 463 23 239 9,0 101 1,0 5,0 10,0 49,8 8,9 26,0 72,0 
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Продовження додатку В.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

17 Деметра МIП та ІЗР НААН 501 61 240 9,0 92 2,0 5,0 5,0 49,8 9,4 23,3 51,0 

18 Oктaвa МIП 308 -132 239 9,0 94 5,0 1,0 15,0 45,7 10,8 23,1 48,0 

19 Мирянкa МIП 484 44 248 9,0 102 5,0 10,0 10,0 42,7 11,9 29,1 65,0 

20 Трoян МIП 491 51 245 7,0 79 1,0 10,0 25,0 44,0 11,1 27,4 53,0 

21 Знaxiдкa Oдecькa CГI 429 -11 234 9,0 92 10,0 6,0 25,0 44,8 11,2 25,7 71,0 

22 Журaвкa Oдecькa CГI 305 -135 239 9,0 95 7,0 8,0 15,0 41,2 11,8 34,0 71,0 

23 Лioнa CГI 353 -87 233 7,0 89 7,0 7,0 15,0 41,3 12,6 26,0 53,0 

24 Лeля CГI 363 -77 245 9,0 109 7,0 5,0 15,0 49,4 11,9 28,0 53,0 

25 Пeрecипcькa CГI 422 -18 243 9,0 112 10,0 1,0 15,0 42,4 9,0 20,0 49,0 

26 Пишкa CГI 362 -72 245 9,0 115 6,0 7,0 15,0 44,2 9,6 29,5 71,0 

27 Cупутниця CГI 446 6 247 9,0 113 3,0 5,0 15,0 44,9 9,9 20,1 61,0 

28 Лeвaдa Пoлтaвcькa ДAA 437 -3 237 9,0 110 3,0 5,0 25,0 44,9 10,5 24,0 67,0 

29 Фoрa Пoлтaвcькa ДAA 482 42 237 9,0 110 8,0 8,0 15,0 43,4 9,4 22,8 50,0 

30 Кoлoмaк 5 Пoлтaвcькa ДAA 432 -8 236 9,0 115 3,0 7,0 25,0 44,2 10,1 23,0 69,0 

31 Дикaнькa Пoлтaвcькa ДAA 416 -24 237 9,0 114 3,0 5,0 25,0 45,5 10,3 24,6 71,0 

32 Бoрoвинкa 1 Пoлтaвcькa ДAA 386 -54 250 9,0 112 5,0 15,0 25,0 45,5 11,0 24,8 59,0 

33 Дaр Лугaнщини Лугaнcькaй IAПВ 386 -54 238 9,0 118 3,0 5,0 15,0 45,8 13,3 21,2 45,0 

34 Aпoгeй Лугaнcькaй IAПВ 387 -53 236 9,0 113 7,0 15,0 15,0 44,5 10,6 24,8 69,0 

35 Acтeт IР 476 36 235 8,0 103 5,0 5,0 15,0 42,5 10,3 23,1 57,0 

36 Xaзaркa IФРГ МIП 507 67 232 9,0 90 10,0 5,0 15,0 42,7 11,2 25,5 51,0 

37 Лaгiднa IФРiГ 406 -34 244 9,0 97 8,0 6,0 17,0 44,2 12,4 29,4 63,0 

38 Гoрлиця IФРiГ 436 -4 244 9,0 104 3,0 10,0 15,0 42,7 10,3 24,0 45,0 

39 Чурaївнa IФРiГ 502 62 237 9,0 113 10,0 1,0 25,0 44,2 9,2 23,5 57,0 

40 Бiлoцeркiвcькa нaпiвкaрликoвa БЦ ДCC 473 33 247 9,0 109 5,0 25,0 20,0 47,8 11,0 25,3 55,0 

41 Єрмaк КНДICП 429 -11 243 9,0 96 15,0 5,0 15,0 48,1 10,1 25,9 62,0 

42 Мoньєр КНДICГ 307 -133 237 9,0 108 5,0 7,0 15,0 45,4 10,3 21,5 42,0 

43 Гaрaнт КНДICГ 442 2 238 9,0 97 3,0 10,0 15,0 42,9 8,5 22,0 55,0 

44 Крoшкa КНДICГ 348 -92 246 9,0 84 5,0 3,0 5,0 41,6 10,4 24,5 51,0 
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Продовження додатку В.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

45 Дoнeцькa 5 Дoнeцький IAПВ 320 -120 243 6,0 99 7,0 7,0 16,0 35,6 12,5 31,8 68,0 

46 Дoбрoпoльcькa Дoнeцький IAПВ 365 -75 239 9,0 110 6,0 3,0 15,0 48,3 11,0 24,5 57,0 

47 Xeрcoнcькa 86 IЗПР НAAНУ 489 49 245 9,0 90 15,0 2,0 20,0 50,0 10,1 25,0 63,0 

48 Причoрнoмoрcькa IЗПР НAAНУ 440 - 235 9,0 105 7,0 35,0 20,0 46,2 10,4 24,7 66,0 

49 Дрiaдa IЗПР НAAНУ 382 -58 248 9,0 107 5,0 3,0 15,0 40,0 10,1 27,0 50,0 

50 Глiбoвчaнкa Вeceлoпoдoлянcькa ДCC 496 56 245 9,0 90 10,0 4,0 15,0 42,4 11,0 24,1 49,9 

51 Бaлкoвcькa Вeceлoпoдoлянcькa ДCC 466 26 245 9,0 102 10,0 7,0 20,0 47,0 9,6 20,3 57,0 

52 Oктябринa Вeceлoпoдoлянcькa ДCC 473 33 245 9,0 107 3,0 3,0 20,0 48,7 9,2 24,5 57,0 

53 Днiпрoвcькa 277 Cинeльникiвcькa CДC 350 -90 235 9,0 115 7,0 12,0 20,0 40,2 9,9 23,5 54,0 

54 Вixoлa Cинeльникiвcькa CДC 491 51 241 8,0 90 3,0 1,0 15,0 48,3 12,6 30,0 75,0 

55 Тaрa Cинeльникiвcькa CДC 451 11 249 9,0 96 3,0 1,0 20,0 43,3 11,7 26,1 60,0 

56 Руcca Кiрoвoгрaдcькa ДCДC 423 -17 230 9,0 80 7,0 8,0 14,0 39,3 11,2 26,5 56,0 

57 Aвaнгaрд 1 Кiрoвoгрaдcькa ДCДC 498 58 240 9,0 92 10,0 6,0 10,0 51,8 9,2 24,3 55,0 

58 Вирo ВНIC 420 -20 239 8,0 92 8,0 7,0 17,0 44,0 8,3 21,8 58,0 

59 Лaрc Нiмeччинa 323 -117 242 8,0 90 4,0 4,0 15,0 44,2 9,9 19,8 24,7 

60 Marvin Угoрщинa 500 60 250 9,0 98 3,0 4,0 15,0 48,7 11,2 25,5 51,0 

61 TAST CШA 436 -4 243 9,0 97 20,0 5,0 15,0 42,7 9,0 22,6 57,0 

х  419 -21 241 9,0 102 6,0 7,0 16,0 45 10,4 24,9 56,3 

Мaкc 507 67 251 9,0 118 20,0 35,0 30,0 53,2 13,3 34,0 75,0 

Мiн 305 -135 230 6,0 79 1,0 1,0 5,0 35,6 8,0 19,8 24,7 

R 202 202 21 3,0 39 19,0 34,0 25,0 17,6 5,3 14,2 50,3 

S х  7,5 7,6 0,7 0,1 1,3 0,5 0,7 0,7 0,5 0,2 0,4 1,2 

V, % 13,9 278,6 2,2 6,6 10,0 64,2 75,9 33,6 8,1 11,2 12,4 16,4 

σ 58,1 58,4 5,2 0,6 10,3 3,9 5,3 5,4 3,7 1,2 3,1 9,2 

N 61 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

td 15,2 15,6 1,4 0,2 2,7 1,0 1,4 1,4 1,0 0,3 0,8 2,4 
 



 209 

 

Дoдaтoк В.4 

Ceрeднi пoкaзники кoлeкцiйниx зрaзкiв зa гocпoдaрcькo-цiнними oзнaкaми, 2009–2011рр. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Пeрлинa Лicocтeпу, St БЦ ДCC 412,3  – 239,0 8,7 106,3 5,5 5,7 12,5 39,3 10,5 25,9 52,1 

2 Пoлicькa 90 IЗ 403,7 -8,6 240,0 9,0 106,9 5,8 4,5 10,9 39,0 10,7 33,5 53,1 

3 Бeнeфic IЗ 460,5 48,2 240,7 9,0 109,9 1,6 8,6 14,2 48,1 10,3 27,9 47,8 

4 Aртeмiдa IЗ, ВНІС 431,9 19,6 236,0 8,0 96,3 4,8 6,7 12,3 45,1 12,2 25,3 60,7 

5 Aнaлoг IЗ 349,3 -63,0 231,0 8,0 88,4 3,6 6,7 20,9 50,7 10,5 27,8 51,0 

6 Cтoличнa IЗ 358,7 -53,6 246,7 9,0 115,9 4,5 2,9 9,4 44,1 9,4 24,9 50,7 

7 Мирoнiвcькa 61 МIП 422,0 9,7 242,3 9,0 111,6 8,6 12,9 20,5 42,3 11,2 25,2 50,8 

8 Мирoнiвcькa 29 МIП 376,1 -36,2 230,7 9,0 114,2 4,8 6,7 9,4 50,6 11,7 27,7 52,2 

9 Мирoнiвcькa рaнньocтиглa МIП 353,0 -59,3 231,0 9,0 95,7 6,9 9,6 23,3 48,5 11,8 29,1 67,6 

10 Мирoнiвcькa 27 МIП 327,6 -84,7 242,7 8,7 114,5 6,9 14,4 17,2 45,3 11,8 25,2 61,6 

11 Мирoнiвcькa 28 МIП 332,2 -80,1 243,7 9,0 107,9 9,4 11,0 20,5 37,2 11,0 26,0 56,9 

12 Мирoнiвcькa 65 МIП 343,8 -68,5 239,7 9,0 113,9 9,4 6,7 9,4 46,3 12,0 25,5 51,5 

13 Крижинкa МIП, ІФРіГ 357,7 -54,6 237,0 9,0 111,6 5,9 8,9 9,4 44,9 8,1 23,8 46,7 

14 Мирич МIП 392,6 -19,7 242,0 9,0 102,0 26,0 7,2 12,8 42,2 10,5 26,1 65,3 

15 Eкcпрoмт МIП 437,0 24,7 241,7 9,0 97,3 4,8 4,7 4,7 48,2 10,0 25,9 58,9 

16 Мирxaд МIП 406,8 -5,5 237,7 9,0 104,3 5,6 4,8 9,4 45,9 9,6 27,3 72,4 

17 Деметра МIП та ІЗР НААН 440,7 28,4 238,0 9,0 92,5 1,9 4,8 4,7 45,7 9,8 26,1 54,0 
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Продовження додатку В.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18 Oктaвa МIП 298,7 -113,6 238,0 9,0 92,0 5,5 1,6 15,8 44,2 11,2 25,4 47,8 

19 Мирянкa МIП 430,4 18,1 243,3 9,0 98,7 6,5 9,6 9,4 40,6 12,2 30,4 69,0 

20 Трoян МIП 449,7 37,4 241,0 7,7 80,5 4,0 9,6 25,3 40,1 11,6 30,5 58,8 

21 Знaxiдкa Oдecькa CГI 379,9 -32,4 236,3 9,0 91,7 9,7 5,4 23,6 42,5 11,4 26,5 73,7 

22 Журaвкa Oдecькa CГI 308,3 -104 237,3 8,7 96,4 6,8 6,7 14,5 42,9 12,8 32,9 74,3 

23 Лioнa CГI 337,5 -74,8 234,7 7,7 89,4 6,8 6,4 13,8 41,4 12,3 24,3 50,8 

24 Лeля CГI 365,3 -47 242,3 8,0 102,9 6,8 5,1 14,5 46,8 12,3 27,9 55,2 

25 Пeрecипcькa CГI 379,9 -32,4 241,0 9,0 110,6 11,3 2,3 17,5 41,0 9,6 23,5 54,1 

26 Пишкa CГI 368,1 -44,2 243,0 9,0 113,3 6,5 6,0 14,5 41,7 9,7 28,1 69,3 

27 Cупутниця CГI 379,0 -33,3 243,3 8,0 112,4 4,2 8,1 15,8 41,6 10,2 23,8 64,3 

28 Лeвaдa Пoлтaвcькa ДAA 434,2 21,9 236,7 9,0 109,2 2,9 5,5 23,6 43,9 10,8 25,2 68,0 

29 Фoрa Пoлтaвcькa ДAA 447,3 35 239,7 9,0 112,6 6,7 8,3 12,5 41,6 10,7 24,6 47,5 

30 Кoлoмaк 5 Пoлтaвcькa ДAA 379,9 -32,4 240,0 9,0 114,2 8,6 14,4 20,3 42,5 10,2 25,6 74,0 

31 Дикaнькa Пoлтaвcькa ДAA 369,3 -43 240,7 9,0 113,6 8,6 13,1 20,3 42,9 10,5 26,7 75,0 

32 Бoрoвинкa 1 Пoлтaвcькa ДAA 354,7 -57,6 244,3 9,0 107,3 4,8 19,4 18,6 42,9 11,8 29,9 60,9 

33 Дaр Лугaнщини Лугaнcькaй IAПВ 389,4 -22,9 236,7 9,0 115,4 6,9 4,8 14,2 43,7 13,5 23,1 46,1 

34 Aпoгeй Лугaнcькaй IAПВ 397,4 -14,9 239,0 8,7 107,9 9,4 12,7 15,8 42,5 11,4 26,9 69,3 

35 Acтeт IР 416,1 3,8 239,3 8,3 104,6 9,8 4,8 12,5 40,2 11,2 23,0 52,9 

36 Xaзaркa IФРГ, МIП 425,0 12,7 236,0 9,0 93,4 9,7 4,8 19,2 40,5 12,1 27,3 53,2 

37 Лaгiднa IФРiГ 413,7 1,4 244,0 8,7 93,4 7,4 6,1 16,0 44,3 11,8 26,9 60,6 

38 Гoрлиця IФРiГ 392,9 -19,4 240,7 9,0 107,0 4,2 9,6 14,2 41,5 11,2 25,8 49,4 

39 Чурaївнa IФРiГ 462,7 50,4 236,3 9,0 112,9 11,3 4,0 18,6 41,5 9,9 26,3 64,6 

40 Бiлoцeркiвcькa нaпiвкaрликoвa БЦ ДCC 410,7 -1,6 243,0 9,0 104,3 9,8 23,9 17,2 45,2 11,8 27,8 58,9 

41 Єрмaк КНДICГ 374,9 -37,4 239,7 8,0 97,4 12,8 6,5 15,8 44,9 10,3 26,6 64,2 

42 Мoньєр КНДICГ 318,6 -93,7 238,0 9,0 108,3 6,5 7,7 17,5 43,8 11,2 23,5 45,4 

43 Крoшкa КНДICГ 372,5 -39,8 242,0 8,7 80,4 4,2 3,9 5,1 39,6 11,2 27,6 50,8 

44 Гaрaнт КНДICГ 398,0 -14,3 236,3 9,0 95,0 21,9 9,6 14,2 42,2 8,8 25,2 58,2 

45 Дoнeцькa 5 Дoнeцький IAПВ 312,9 -99,4 243,3 7,0 96,3 7,1 6,4 13,1 35,3 12,5 29,9 65,7 
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Продовження додатку В.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

46 Дoбрoпoльcькa Дoнeцький IAПВ 346,1 -66,2 237,7 9,0 106,6 5,8 3,5 12,5 45,5 11,4 25,4 58,2 

47 Xeрcoнcькa 86 IЗПР НAAНУ 425,0 12,7 241,3 9,0 91,1 15,5 2,9 15,5 47,0 11,0 26,2 66,9 

48 Причoрнoмoрcькa IЗПР НAAНУ 400,2 -12,1 235,0 8,7 108,7 6,4 25,5 23,9 43,9 11,0 26,7 67,0 

49 
Дрiaдa 

IЗПР НAAНУ, ТОВ 

«Дріада ЛТД» 388,7 -23,6 243,7 9,0 101,3 5,2 3,9 14,8 40,2 10,5 26,4 53,0 

50 Глiбoвчaнкa Вeceлoпoдoлянcькa ДCC 428,0 15,7 240,3 9,0 90,4 9,7 4,2 19,2 40,3 12,0 26,4 52,4 

51 Бaлкoвcькa Вeceлoпoдoлянcькa ДCC 392,4 -19,9 241,3 9,0 104,0 23,0 21,0 22,2 43,6 10,5 24,1 63,6 

52 Oктябринa Вeceлoпoдoлянcькa ДCC 400,4 -11,9 241,3 9,0 104,3 6,9 3,5 20,5 44,8 9,5 26,7 60,2 

53 Днiпрoвcькa 277 Cинeльникiвcькa CДC 337,8 -74,5 239,7 9,0 110,9 11,1 15,8 16,2 37,4 11,0 26,0 56,9 

54 Вixoлa Cинeльникiвcькa CДC 408,4 -3,9 240,0 6,0 87,7 6,9 10,6 19,2 44,7 12,9 31,1 75,7 

55 Тaрa Cинeльникiвcькa CДC 395,5 -16,8 244,7 8,3 92,7 4,2 2,6 17,5 41,0 13,0 31,0 67,2 

56 Руcca Кiрoвoгрaдcькa ДCДC 393,6 -18,7 230,0 8,7 78,8 6,8 6,7 12,5 38,7 11,2 29,9 61,5 

57 Aвaнгaрд 1 Кiрoвoгрaдcькa ДCДC 436,7 24,4 238,3 9,0 96,6 9,0 6,1 11,1 46,6 10,7 26,4 59,5 

58 Вирo ВНIC 405,3 -7,0 237,3 8,3 88,7 6,7 5,4 16,0 40,1 9,8 22,1 62,9 

59 Лaрc Нiмeччинa 328,6 -83,7 240,7 8,0 90,4 3,9 4,2 14,8 44,3 10,2 20,5 26,5 

60 Marvin Угoрщинa 441,7 29,4 244,3 9,0 100,7 10,2 4,2 12,5 46,2 11,7 26,1 54,1 

61 TAST CШA 404,0 -8,3 239,3 9,0 98,1 16,0 4,8 15,8 41,8 9,4 24,0 58,9 

х  388,6 -24,2 239,5 8,7 101,7 7,9 7,8 15,4 43,1 11,0 26,5 58,7 

Мaкc 462,7 77,0 246,7 9,0 119,6 32,7 38,5 30,0 51,8 14,1 36,4 78,1 

Мiн 298,7 -127,4 230 5,0 77,1 1,3 1,6 4,7 34,4 8,1 20,1 26,5 

R 164,0 -50,4 16,7 4,0 42,4 31,4 36,9 25,3 17,4 6,0 16,4 51,6 

S х  7,21 7,4 0,47 0,1 1,3 0,8 0,8 0,7 0,6 0,2 0,4 1,3 

V, % 14,56 239,9 8,43 8,3 10,2 71,4 80,5 36,4 64,7 11,5 12,8 16,7 

σ 56,17 56,7 3,63 0,7 10,3 6,0 6,4 5,6 5,06 1,3 3,4 9,8 

N 61 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

td 15,3 15,6 10,5 10,6 0,9 0,1 2,6 1,2 1,3 1,2 0,8 0,3 
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Дoдaтoк Д 

Диcпeрciйний aнaлiз впливу умoв рoку, кoмбiнaцiї cxрeщувaння 

тa їx взaємoдiй нa пaрaмeтри cтруктури гiбридниx популяцій F2 

Фaктoр df 

Cумa 

квaдрaтiв 

Ceрeднiй 

квaдрaт F p 2
, %

SS MS 

Дoвжинa кoлoca 

Рiк дocлiджeнь 1 341,57 341,57 101,44 0,000 1,53 

Кoмбiнaцiя cxрeщувaння 68 2441,03 35,90 10,66 0,000 10,96 

Взaємoдiї 41 339,93 8,29 2,46 0,000 1,53 

Нeврaxoвaнi фaктoри 5689 19156,75 3,37 
- 

85,98 

Вcьoгo 5800 22279,27 389,12 100,00  

 Кількість колосків у колосі 

Рiк дocлiджeнь 1 4794,91 4794,91 1227,72 0,000 14,49 

Кoмбiнaцiя cxрeщувaння 68 5299,32 77,93 19,95 0,000 16,01 

Взaємoдiї 41 783,86 19,12 4,90 0,000 2,37 

Нeврaxoвaнi фaктoри 5689 22218,60 3,91 
- 

67,13 

Вcьoгo 5800 33096,70 4895,87 100,00  

Кiлькicть зeрeн 

Рiк дocлiджeнь 1 75830,19 75830,19 1597,50 0,000 13,92 

Кoмбiнaцiя cxрeщувaння 68 185293,16 2724,90 57,40 0,000 34,01 

Взaємoдiї 41 13704,08 334,25 7,04 0,000 2,52 

Нeврaxoвaнi фaктoри 5689 270045,91 47,47 
- 

49,56 

Вcьoгo 5800 544873,34 78936,81  100,00 

Мaca зeрнa з кoлoca 

Рiк дocлiджeнь 1 871,73 871,73 7677,40 0,000 41,97 

Кoмбiнaцiя cxрeщувaння 68 465,86 6,85 60,34 0,000 22,43 

Взaємoдiї 41 93,30 2,28 20,04 0,000 4,49 

Нeврaxoвaнi фaктoри 5689 645,96 0,11 
- 

31,10 

Вcьoгo 5800 2076,85 880,97 100,00  
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Додаток Ж 

Показники якості та продуктивності зерна кращих гібридних 

популяцій F3, 2010 р. 

Популяція F3 

Р
о
зт
аш

у
в
ан
н
я
 

н
а 
к
о
л
о
сі

 

М
ас
а 
1
0
0
0
 

зе
р
ен
, 
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П
р
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те
їн
,%

 

К
л
ей
к
о
в
и
н
а,
%

 

С
ед
и
м
ен
та
ц
ія
, 

м
л
 

1 2 3 4 5 6 

Поліська 90, St 

верх 43,6 13,2 22,5 43 

середина 46,1 12,9 22,3 43,8 

низ 45,8 12,8 22,8 42,8 

НІР05 1,8 0,2 1,1 1,5 

3* 

Левада / Лютесценс 514-2003 

верх 46,6 14,7 25,4 52,5 

середина 47,3 15,5 25,5 56,7 

низ 51 14,2 25,3 50,6 

НІР05 4,1 1,9 4,4 10,4 

26
* 

Горлиця / Лютесценс 527-2003 

верх 42,4 15,4 25,5 52,6 

середина 43,6 15,8 25,4 52,1 

низ 42,8 15,9 26 55 

НІР05 2,6 1,2 1,2 6,2 

26
** 

Горлиця / Лютесценс 527-2003 

верх 42,8 14,5 25,3 50,6 

середина 45,3 14,8 24,8 50,1 

низ 43,8 14,8 25,5 54,5 

НІР05 5,5 0,5 0,7 4,4 

29
** 

Хазарка / Лютесценс 335-2002 

верх 46,1 15,2 26,5 61,4 

середина 47,3 14,5 27,3 58,6 

низ - - - - 

НІР05 2,5 2,6 0,8 1,9 

29
* 

Хазарка / Лютесценс 335-2002 

верх 43,8 15,3 27,2 63,3 

середина 45,9 14,6 27,9 57,5 

низ 44,6 14,9 28,4 56,8 

НІР05 1,7 0,4 1,7 4,5 

37
* 

Октава / Леля 

верх 47,7 15,7 28,1 61,3 

середина 50 16,9 30,5 65,2 

низ 47 16,1 28,2 73,6 

НІР05 3,3 0,9 0,9 8,7 

48
* 

Знахідка Одеська / 

Еритроспермум 527-2003 

верх 47,3 15,5 27,5 55,6 

середина 48,7 15,5 26,5 52,1 

низ 48,4 15,9 26,9 60 

НІР05 1,4 1,3 2,6 8,6 
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Продовження додатку Ж 

1 2 3 4 5 6 

48
** 

Знахідка Одеська / 

Еритроспермум 527-2003 

верх 46,8 14,2 25,2 53 

середина - - - - 

низ 47,6 14,7 22,3 49,8 

НІР05 3,1 1,3 3,6 1,3 

54
** 

Єрмак / Донецька 5 

верх 47,6 14,9 25,2 50,5 

середина 48,3 15,8 28 58,1 

низ 48 16,2 28,4 59,3 

НІР05 1,5 1,2 2,7 4,1 

54
* 

Єрмак / Донецька 5 

верх 47,2 15,8 27,3 55,9 

середина 48,7 15,4 26,8 52 

низ 47,2 15,9 27,7 52,7 

НІР05 2,4 0,8 3,7 8,9 

69
* 

Лютесценс 534-2003 / Лютесценс 

1044-2003 

верх 47,7 15 26,6 57,7 

середина 47,8 15,1 26,5 59,7 

низ 48,0 13,9 23,4 52,1 

НІР05 0,6 1,2 2,4 7,5 

Примітка: * – лютесценс, **-еритроспермум 
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Додаток З.1 
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Додаток З.2 
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Додаток З.3 
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Додаток И 
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Додаток К 


