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АНОТАЦІЯ 

 

Щипак Г.В. Теоретичні основи селекції гексаплоїдних тритикале на 

адаптивність, урожайність, якість. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 «селекція і 

насінництво» (201 ‒ Агрономія). – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр`єва 

НААН України, Харків, 2021. 

Наведено теоретичне узагальнення й практичне вирішення важливої 

наукової проблеми щодо методологічного обґрунтування теоретичних основ 

селекції гексаплоїдних тритикале та пшениці озимої на підвищення й 

реалізацю адаптивних властивостей, врожайності та якості шляхом розробки 

схем і методів синтезу вихідного матеріалу, удосконалення селекційного 

процесу із поєднанням віддаленої та внутрішньовидової гібридизації, 

установлення в умовах системних випробувань особливостей успадкування, 

мінливості та взаємозв'язків морфо-біологіних, біохімічних ознак та 

хлібопекарських якостей, створення на багатолінійній основі та 

впровадження до селекційної практики та виробництва високоврожайних 

сортів озимої пшениці та гексаплоїдних тритикале з високими адаптивними, 

кормовими та хлібопекарськими властивостями, зокрема середньорослих 

озимих сортів, дворучок, поліморфних за типом розвитку та особливо 

високопродуктивних низькостеблових сортів тритикале, які стабільно 

формують винятково пружну й еластичну клейковину, забезпечують об'єм 

хліба без поліпшувачів понад 700 мл за загальної оцінки 9 балів, що 

підтверджено результатами державного випробування в Україні та 

екологічних й технологічних досліджень у США й Польщі. Впровадження 

створених сортів у селекційні програми, сільськогосподарське виробництво, 
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використання зерна тритикале на кормові, технічні та харчові цілі має 

економічно обґрунтоване, стратегічне значення для України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливої, 

надскладної проблеми щодо розробки методологічних основ селекції сортів 

гексаплоїдних тритикале з високими хлібопекарськими якостями, яка 

принципово відрізняється від раніше відомих результатів розробкою 

селекційних методів їх підвищення шляхом нових методологічних підходів 

до створення і оцінки селекційного матеріалу, добору комплексно цінних 

ліній зі специфічним рівнем прояву ознак якості клейковинно-білкового 

комплексу і формуванням на їх основі багатолінійних сортів зі стабільно 

високими хлібопекарськими властивостями.  

Уперше в Україні і світі теоретично обґрунтовано основи селекції та 

практично створено сорти гексаплоїдних тритикале з високими 

хлібопекарськими якостями.  

Розроблено основні параметри моделей сортів тритикале, 

спеціалізованих за напрямками використання. 

Теоретично обґрунтовано методичні основи створення і впроваджено у 

виробництво нові багатолінійні сорти тритикале різного типу розвитку, 

спеціалізовані за призначенням: озимі кормові; озимі зернові фуражного і 

технічного напрямку; середньостеблові сорти озимого і альтернативного 

типу розвитку, зернові та універсальні, з хорошими і відмінними 

хлібопекарськими властивостями; низькостеблові сорти з високими 

хлібопекарськими властивостями. 

Уперше в Україні створено, зареєстровано та впроваджено у 

виробництво сорт тритикале дворучку Олександра з високими показниками 

адаптивності, врожайності та якості, для використання у весняних та осінніх 

посівах. 

Створено за співавторством 21 сорт тритикале, з яких 19 (90,5 %) 

внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в 
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Україні (19 сортів гексаплоїдних тритикале, які впродовж 1995–2020 років 

вирощувались у сільськогосподарських підприємствах України на площі 

близько 150 тис. га і забезпечували врожайність у виробничих умовах до 

8,80 т/га). 

Успішно завершено Державне сортовипробування сортів озимого і 

альтернативного типу розвитку зернокормового і універсального 

призначення Південний (Леонтій), Павлодарський, Олександра, 

низькостеблових сортів Тимофій, Єлань, Пудік з високими хлібопекарськими 

якостями. Перелічені сорти внесено до Державного реєстру в 2019–2020 рр. 

Підприємствам хлібопекарської промисловості рекомендовано 

використовувати зерно перелічених сортів для виробництва звичайних та 

дієтичних хлібобулкових виробів з високою поживною цінністю.  

Ключові слова: тритикале гексаплоїдне, міжродова гібридизація, 

міжвидова гібридизація, внутрішньовидова гібридизація, багатолінійні сорти, 

адаптивність, урожайність, якість. 

 

ANNOTATION 

 

Shchypak H.V. Theoretical Principles of Hexaploid Triticale Breeding for 

Adaptability, Yield Capacity and Quality. ‒ Qualifying scientific paper, manuscript 

copyright. 

Thesis for the Academic Degree of Doctor of Agricultural Sciences, 

specialty 06.01.05 “Breeding and Seed Production” (201 – Agronomy). – Plant 

Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS, Kharkiv, 2021. 

The thesis presents theoretical generalization and practical solutions of 

important scientific problems of methodological rationalization of theoretical 

basics of hexaploid triticale and winter wheat breeding for increased and fulfilled 

adaptability, yield capacity and quality by developing designs and methods of 

initial material creation, improving the breeding process through distant and 
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interspecies hybridization, revealing inheritance patterns, variability and 

relationships between morpho-biological and biochemical traits and bread-making 

scores in systemic tests, creating high-yielding multiline winter wheat and 

hexaploid triticale varieties with high adaptive, fodder and bread-making 

characteristics and introducing them into breeding practice and agricultural 

production, in particular mid-tall winter varieties, alternate varieties, which are 

polymorphic by growth habit, and especially high-yielding short-stemmed triticale 

varieties, which consistently form exceptionally resilient and elastic gluten, 

provide a conditioner-free loaf volume over 700 mL with the total bread-making 

score of 9 points (which was confirmed by in state trials in Ukraine aswell as in 

environmental and technological trials in the US and Poland. Introduction of the 

created varieties into breeding programs and agricultural production as well as use 

of triticale grain for fodder, technical and food purposes are economically feasible 

and strategically important for Ukraine. 

The scientific novelty of the results consists in a solution of the important 

monumental challenge of developing methodological foundations for breeding 

hexaploid triticale varieties with high bread-making qualities, highly-adaptive 

varieties of winter bread and durum wheats, which are fundamentally different 

from the previously known results by development of breeding methods to 

increase the breeding effectiveness via new methodological approaches to creation 

and evaluation of breeding material, selection of holistically valuable lines with 

specfic levels of expression the gluten/protein quality traits and by formation, on 

their basis, of multiline varieties with consistently high bread-making scores. 

For the first time in Ukraine and in the world, the breeding basics were 

theoretically justified and hexaploid triticale varieties with high bread-making 

qualities were created. 

Major parameters of triticale variety models specialized for different uses 

were specified. 
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Methodical principles of creation of new multiline triticale varieties differing 

in growth habit and specialized for different uses (winter fodder, winter 

grain/fodder/technical varieties; mid-tall winter and alternate varieties grain and 

universal, with good and excellent bread-making qualities; short-stemmed varieties 

with high bread-making qualities) were theoretically justified; these new varieties 

were introduced into production. 

For the first time in Ukraine, alternate triticale variety Oleksandra with high 

adaptability, yield capacity and quality was created, registered and introduced into 

production in spring and autumn crops. 

Twenty-one triticale varieties were were developed in co-authorship; 19 of 

them (90.5 %) were included in the State Register of Plant Varieties Suitable for 

Dissemination in Ukraine (19 hexaploid triticale varieties, which were grown in 

Ukraine on an area of about 150,000 hectares in 1995–2020 and gave yields of up 

to 8.80 t/ha on farms. 

The State variety trials of winter and alternate grain/forage and universal 

triticale varieties (Pivdennyi (Leontii), Pavlodarskyi, and Oleksandra); short-

stemmed varieties (Tymofii, Yelan, and Pudik) with high bread-making qualities 

have been successfully completed. The new varieties were included in the State 

Register in 2019–2021. Baking enterprises are recommended to use grain of these 

varieties to manufacture traditional and dietary bakery wares of high nutritional 

value. 

Key words: hexaploid triticale, intergenus hybridization, interspecies 

hybridization, intraspecies hybridization, multiline varieties, adaptability, yield 

capacity, quality. 
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С. 25–31. (70 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання статті). 

25. Щипак Г.В., Цупко Ю.В., Щипак В.Г. та ін. Особливості сорту 

пшениці м‟якої озимої Москаль. Вісник Центру наукового забезпечення АПВ 

Харківської області. 2015. Вип. 18. С. 174–178. (70 % авторства, проведення 

досліджень, аналіз експериментальних даних, написання статті). 

26. Щипак Г.В., Цупко Ю.В., Щипак В.Г. та ін. Результаты селекции 

пшеницы твѐрдой озимой (Triticum durum Desf.) на зимостойкость, 

урожайность и качество. Вісник Центру наукового забезпечення АПВ 

Харківської області. 2015. Вип. 18. С. 179–196. (65 % авторства, проведення 

досліджень, аналіз експериментальних даних, написання статті). 

27. Щипак Г.В., Святченко С.І., Щипак В.Г. та ін. Селекційна оцінка 

сортів і ліній озимої твердої пшениці в контрастних умовах вирощування. 

Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. 2016. Вип. 

20. С. 180–202. (70 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання статті). 

28. Щипак Г.В., Цупко Ю.В., Щипак В.Г. та ін. Создание низкорослых 

сортов озимого тритикале с высокими хлебопекарными свойствами. Вісник 

Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. 2016. Вип. 20. С. 
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202–219. (75 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання статті). 

29. Щипак Г.В., Матвієць В.Г., Плакса В.М. та ін. Селекція 

гексаплоїдних тритикале на посухостійкість. Сортовивчення та охорона 

прав на сорти рослин. 2016. № 2. С. 34–39. (65 % авторства, проведення 

досліджень, аналіз експериментальних даних, написання статті). 

30. Щипак Г.В., Матвієць В.Г., Рябчун Н.І. та ін. Результати селекції 

гексаплоїдних тритикале на зимостійкість. Сортовивчення та охорона прав 

на сорти рослин. 2017. Т. 3. Вип. 1. С. 43–54. (65 % авторства, проведення 

досліджень, аналіз експериментальних даних, написання статті). 

31. Щипак Г.В., Матвієць В.Г., Щипак В.Г. та ін. Створення 

гексаплоїдних тритикале різних сортотипів із високими хлібопекарськими 

якостями. Физиология растений и генетика. 2018. Т. 50. № 2. С. 134–148. 

(80 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, 

написання статті). 

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав 

32. Щипак Г.В. Расщепление гибридов озимых и яровых тритикале F2–

F3 по типу развития. Сельскохозяйственная биология. 1986. № 3. С. 75–79. 

33. Щипак Г.В. О селекции озимых гексаплоидных тритикале на 

адаптивность к неблагоприятным факторам среды. Сельскохозяйственная 

биология. 1994. № 5. С. 38–42.  

34. Щипак Г.В. Тритикале Амфидиплоид 44. Селекция и 

семеноводство. 1995. № 1. С. 32–34. 

35. Щипак Г.В., Шевченко Н.С., Иванченко Э.Г. Продуктивность 

озимых сортов тритикале харьковской селекции. Зерновые культуры. 1997. 

№ 4. С. 13–14. (70 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання статті). 
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36. Щипак Г.В., Шевченко Н.С., Шатохин В.И. и др. Новый 

зерноукосный сорт Амфидиплоид 15. Селекция и семеноводство. 1999. № 2. 

(60 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, 

написання статті). 

37. Щипак Г.В., Шевченко Н.С. Новый сорт озимого тритикале 

Амфидиплоид 52. Зерновые культуры. 2000. № 2. С. 29–30. (50 % авторства, 

проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, написання статті). 

38. Щипак Г.В., Панченко И.А. Биохимические и технологические 

особенности новых сортов озимой тритикале. Зерновое хозяйство. 2003. № 7. 

С. 15–17. (60 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання статті). 

39. Щипак Г.В., Недоступов Р.А., Щипак В.Г. Селекция озимой 

твѐрдой пшеницы на повышение адаптивного потенциала и урожайность. 

Вавиловский журнал генетики и селекции. 2012. Т. 16. № 2. С. 202–210. (80 % 

авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, 

написання статті). 

40. Shchipak G.V., Tsupko Yu.V., Petrova A.P., Shchipak V.G. 

Productivity, adaptability and grain quality of modern ukrainian winter triticale 

cultivars. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2012. Т. 16. № 2. С. 464–

470. (75 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання статті). 

41. Щипак Г.В., Цупко Ю.В., Щипак В.Г. Хлебопекарные качества 

сортов озимого гексаплоидного тритикале. Доклады РАСХН. 2013. № 1. С. 3–

7. (80 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, 

написання статті). 

42. Shchipak G.V., Tsupko Yu.V., Shchipak V.G. Bread-making qualities of 

the cultivars of winter hexaploid triticale. Russian Agricultural Sciences. 2013. V. 

15. Issue 2. P. 95–101. (75 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання статті). 
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43. Shchipak G.V., Svyatchenko S.I., Shchipak V.G., Nychyporuk O.O., 

Woś H., Brzeziсski W., Boguslavskyi R.L. Breeding Hexaploid Triticale (Х 

Triticosecale Wittmack) with High Bread Making Quality. Modern Concepts & 

Developments in Agronomy. 2018. V. 3. Issue 1. P. 276–283. (70 % авторства, 

проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, написання статті). 

44. Shchipak G.V., Matviyets V.G., Shchipak V.G., Woś H., Brzeziński W. 

Breeding hexaploid triticale (x. Triticosecale Wittmack) with high bread-making 

quality. Annual Wheat Newsletter. 2018. V. 64 P. 39–40. (70 % авторства, 

проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, написання статті). 

 

Статті у наукових виданнях 

45. Щипак Г.В. Морозостойкость и продуктивность гибридов, 

полученных от скрещивания озимых и ярих тритикале. Сб. научных трудов 

Мироновского НИИССП. Мироновка, 1987. С. 31–33. 

46. Щипак Г.В. Високоврожайні укісні сорти озимої тритикале. Земля і 

люди України. 1996. № 3. С. 11. 

47. Щипак Г.В. Хліб з тритикале. Зерно і хліб. 1998. № 3. С. 30–31. 

48. Щипак Г.В. Сорт озимого тритикале Амфідиплоїд 256. Аграрна 

наука – виробницву. Наук. інф. бюл. 2003. № 1. С. 6. 

49. Щипак Г.В. Селекція сортів озимої твердої пшениці і тритикале з 

підвищеними адаптивними і урожайними властивостями. Селекція польових 

культур: Зб. наукових праць. Харків. 2008. С. 42–88. 

50. Кириченко В.В., Щипак Г.В. Не ігноруйте тритикале. Зерно і хліб. 

2003. № 4 (32). С. 28–29. (50 % авторства). 

51. Щипак Г.В., Бугайов В.Д., Приймачук М.І. Другорядних прийомів 

не буває. Насінництво. 2003. № 7. С. 10–12. (65 % авторства, проведення 

досліджень, написання статті). 
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52. Щипак Г.В., Панченко І.А., Доскоч І.М. Нові сорти тритикале: 

морфобіологічні і технологічні особливості. Пропозиція. 2003. № 11. С. 50–

52. (65 % авторства, написання статті). 

53. Щипак Г.В., Суворова К.Ю., Рябчун Н.І. Переважає пшеницю – не 

поступається житу. Насінництво. 2003. № 7. С. 5–6. (65 % авторства, 

проведення досліджень, написання статті). 

54. Щипак Г.В., Панченко І.А. Як народжуються сорти. Насінництво. 

2003. № 7. С. 4. (50 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання статті). 

55. Щипак Г.В., Суворова Е.Ю., Щипак П.В. и др. Вклад селекции в 

изменение озимых гексаплоидных тритикале. Фактори експериментальної 

еволюції організмів. Зб. наукових праць. К.: Лотос, 2008. Т. 5. С. 231–235. 

(75 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, 

написання статті). 

56. Щипак Г.В., Суворова К.Ю., Костромітін В.М. Озиме тритикале: 

особливості морфобіології, якості зерна і вирощування нових сортів. 

Посібник укр. хлібороба. 2009. С. 236–239. (60 % авторства, проведення 

досліджень, написання статті). 

57. Щипак Г.В., Суворова Е.Ю., Панченко И.А.  и др. Селекция озимых 

тритикале на улучшение хлебопекарных свойств. Фактори 

експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць УТГіС 

ім. М.І. Вавилова. К.: Лотос, 2009. Т. 6. С. 424–428. (70 % авторства, 

проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, написання статті). 

58. Щипак Г.В., Суворова К.Ю., Чернобаб Р.А. Як не погляньте – 

Гарне! Нові перспективні сорти озимого тритикале. Насінництво. 2009. № 9. 

С. 12–13. (60 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання статті). 
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59. Щипак Г.В., Шевченко Є.М. Поверна: підвищена врожайність 

високоякісного зерна. Насінництво. 2011. № 3 . С. 11–12. (70 % авторства, 

проведення досліджень, написання статті). 

60. Щипак Г.В., Матвієць В.Г., Щипак В.Г. Універсальний тритикале. 

The Ukrainian Farmer. 2017. № 9. С. 34–37. (70 % авторства, проведення 

досліджень, написання статті). 

61. Щипак Г.В. Тверда озима пшениця. The Ukrainian Farmer. 2017. 

№ 12. С. 74–76.  

62. Щипак Г.В., Матвієць В.Г., Щипак В.Г., Ничипорук О.О., Вось Х., 

Бжезинський В. Пошук хлібного тритикале. The Ukrainian Farmer. 2018. № 1. 

С. 63–65. (50 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання статті). 

63. Щипак Г.В., Щипак В.Г., Матвієць В.Г. Курс на посухостійкість. 

The Ukrainian Farmer. 2018. № 7. С. 74–76. (65 % авторства, проведення 

досліджень, написання статті). 

64. Щипак Г.В., Сичук Л.В., Щипак В.Г. та ін. Тимофей – 

низкостебельный сорт тритикале с высокими хлебопекарными свойствами. 

Зерно. 2019. № 1 (154). (70 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання статті).  

65. Щипак Г.В., Щипак В.Г., Вось Х. та ін. Раритетне зібрання. 

Створено сорти зі стабільно високими хлібопекарськими властивостями. 

Зерно. 2019. № 7 (160). С. 58–64. (75 % авторства, проведення досліджень, 

аналіз експериментальних даних, написання статті). 

66. Щипак Г.В., Ничипорук О.А., Щипак В.Г., Святченко С.І., Вось Х., 

Куць Р.О. Хліб: еволюція від однозернянки та полби до тритикале. Зерно. 

№ 4. 2020. С. 72–75. (70 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання статті). 

67. Щипак Г.В., Ничипорук О.А., Щипак В.Г., Святченко С.І., Вось Х., 

Куць Р.О. Хліб: еволюція від однозернянки та полби до тритикале. Зерно. 



16 
 

 

 

№ 5. 2020. С. 100–104. (70 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання статті). 

 

Публікації, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

Тези і матеріали наукових конференцій 

68. Щипак Г.В. Создание исходного селекционного материала 

скрещиванием озимых и яровых тритикале Тез. докл. 2-й реcп. н.-практ. 

конф. (24–26 сент. 1986 г.). Харьков, 1986. С. 79–80. 

69. Shchipak G., Gorban G. Breeding hexaploid triticales by means of 

hybridizations of winter-spring forms. Tr. Sump. Brazil. 1990. P. 24. (50 % 

авторства,  аналіз даних, написання статті). 

70. Shchipak G. Breeding alternate triticale. Tr. Symp. Brazil. 1990. P. 25.  

71. Щипак Г.В. Селекция зимостойких и урожайных двуручек 

тритикале с улучшенным качеством зерна. Материалы научно-произв. конф. 

Винница, 1993. С. 10–11. 

72. Щипак Г.В. Гибридизация гексаплоидных тритикале различного 

типа развития с озимой мягкой пшеницей. Материалы международн. н.-

практ. конф. Черновцы, 1996. С. 47. 

73. Щипак Г.В., Шорин Н.В., Трипутин В.М. Получение 

гексаплоидных тритикале с повышенной морозозимостойкостью 

гибридизацией озимых форм с яровыми. Материалы международн. н.-пр. 

конф. Черновцы, 1996. С. 48. (60 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання тез).  

74. Щипак Г.В. Отдаленная гибридизация в селекции интенсивных 

сортов гексаплоидных тритикале. Тез. докл. международн. конф. по 

интродукции растений и отдаленной гибридизации. Проблемы интр. раст. и 

отдаленной гибр. (15–17 дек. 1998). М., 1998. С. 505–507. 

75. Щипак Г.В., Шевченко Н.С. О селекции озимой твердой пшеницы 

методами межвидовых и внутривидовых скрещиваний. Тез. докл. 
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международн. конф. по интродукции растений и отдаленной гибридизации / 

Проблемы интр. раст. и отдаленной гибридизации (15–17 дек. 1998). М., 

1998. С. 507–508. (65 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання тез). 

76. Щипак Г.В., Иванченко Э.Г., Цупко Ю.В. Отдаленная гибридизация 

и некоторые направления в селекции озимых твердой, мягкой пшеницы и 

тритикале. Тез. докл. международн. конф. по интродукции растений и 

отдаленной гибридизации. Проблемы интр. раст. и отдаленной гибидизации 

(15–17 дек. 1998). М., 1998. С. 497–498. (60 % авторства, проведення 

досліджень, аналіз експериментальних даних, написання тез). 

77. Щипак Г.В., Иванченко Э.Г. Итоги и перспективы селекции озимых 

гексаплоидных тритикале. Тези доп. Наукові основи стабілізації продукції 

рос линництва. Харків, 1999. С. 124–125. (80 % авторства, проведення 

досліджень, аналіз експериментальних даних, написання тез). 

78. Щипак Г.В., Шевченко Н.С. Краткие итоги селекции озимой 

твердой пшеницы. Тези доп. Наукові основи стабілізації продукції 

рослинництва. Харків, 1999. С. 126–127. (70 % авторства, проведення 

досліджень, аналіз експериментальних даних, написання тез). 

79. Щипак Г.В., Шевченко М.С., Шатохін В.І. Основні результати 

досліджень відділу селекції тритикале за 50 років. Матеріали міжнародн. 

конф. Харків, 2001. С. 53–60. (65 % вторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання тез). 

80. Щипак Г.В., Суворова К.Ю., Лук‟яненко Л.М. та ін. Високоякісні 

сорти озимого тритикале. Тез. доп. наук.-практ. конф. Наукове забезпечення 

виробництва зерна тритикале і продуктів його переробки. Харків: ІР, 2005. 

С. 30–31. (65 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання тез). 

81. Щипак Г.В., Панченко І.А., Суворова К.Ю. Основні етапи і 

перспективи селекції озимих тритикале в Інституті рослинництва 
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ім. В.Я. Юр‟єва. Тез. доп. наук.-практ. конф. Наукове забезпечення 

виробництва зерна тритикале і продуктів його переробки. Харків: ІР, 2005. 

С. 31–33. (60 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання тез). 

82. Щипак Г.В., Приймачук М.І., Приймачук С.М. та ін. Селекція 

гексаплоїдних тритикале для умов Західного Лісостепу і Полісся України. 

Тез. доп. наук.-практ. конф. Наукове забезпечення виробництва зерна 

тритикале і продуктів його переробки. Харків: ІР, 2005. С. 33. (50 % 

авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, 

написання тез). 

83. Щипак Г.В. Особенности расщепления по типу развития и 

морозостойкости гексаплоидных гибридов тритикале. Тези доповідей наук.-

практ. конф. Наукове забезпечення виробництва зерна тритикале і 

продуктів його переробки. Харків: ІР НААН, 2005. С. 52–54. 

84. Щипак Г.В., Суворова Е.Ю., Панченко И.А. и др. Действие азотных 

удобрений на продуктивность и качество зерна новых сортов озимих 

тритикале. Тез. доп. наук.-практ. конф. Наукове забезпечення виробництва 

зерна тритикале і продуктів його переробки. Харків: ІР НААН, 2005. С. 69–

71. (60 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, 

написання тез).  

85. Щипак Г.В., Недоступов Р.А., Щипак В.Г. Селекция сортов озимой 

твердой пшеницы на повышение адаптивного потенциала и урожайность. 

Экология, генетика, селекция на службе человечества. Мат. международн. 

научн. конф., 28– 30 июня 2011 г., п. Тимирязевский. 2011. С. 292–305. (80 % 

авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, 

написання тез). 

86. Shchipak G.V., Tsupko Y.V., Petrova A.P. et. al. Productivity, 

adaptability and quality winter triticale cultivars. Экология, генетика, селекция 

на службе человечества. Мат. международн. научн. конф., 28–30 июня 



19 
 

 

 

2011 г. п. Тимирязевский, 2011. С. 306–312. (65 % авторства, проведення 

досліджень, аналіз експериментальних даних, написання тез). 

87. Щипак Г.В., Шевченко Е.Н., Леонов О.Ю. Селекция озимой мягкой 

пшеницы на повышение потенциала адаптивних свойств. Экология, 

генетика, селекция на службе человечества. Мат. международн. научн. 

конф., 28–30 июня 2011 г., п. Тимирязевский. 2011. С. 312–313. (65 % 

авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, 

написання тез). 

88. Щипак Г.В., Цупко Ю.В., Щипак В.Г. та ін. Створення 

низькостеблових сортів гексаплоїдних тритикале з високими 

хлібопекарськими властивостями. Тритикале – культура XXI сторіччя. Тези 

доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. (4–6 липня 2017 р.). Харків, 2017. 

С. 56–57. (70 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання тез). 

89. Щипак Г.В., Чернобаб Р.А., Босюк Е.А. и др. Методы, направления 

и результаты селекции озимых гексаплоидных тритикале в Институте 

растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН. Тритикале – культура XXI 

сторіччя. Тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. (4–6 липня 

2017 р.). Харків, 2017. С. 57–59. (60 % авторства, проведення досліджень, 

аналіз експериментальних даних, написання тез). 

90. Щипак Г.В., Булатова К.М., Айнабекова Б.А. и др. Использование 

полиморфизма глиадинов и глютенинов в селекции на улучшение качества 

зерна гексаплоидных тритикале. Тритикале – культура XXI сторіччя. Тези 

доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. (4–6 липня 2017 р.). Харків, 2017. 

С. 69–70. (60 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання тез). 

91. Shchipak G.V., Hegarty J.M., Shchipak G.V., Nichiporuk Ye.А. et al. 

The final frontier: development of triticale with enhanced bread making 

performance. 10th International Triticale Symposium Itinerary & Abstracts 
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Lethbridge, AB July 15-18, 2019. 27 p. (60 % авторства, проведення 

досліджень, аналіз експериментальних даних, написання тез). 

92. Shchipak G.V., Nichiporuk Ye.А., Shchipak V.G. et al. Breeding of 

Triticale varieties for Adaptability, Yield and Quality. 10th International Triticale 

Symposium Itinerary & Abstracts Lethbridge, AB July 15-18, 2019. P. 36-37. 

(60 % авторства, проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, 

написання тез). 

93. Щипак Г.В., Святченко С.И., Ничипорук Е.А., Щипак В.Г., 

Щипак В.В., Вось Х., Хегарти Д. Тритикале. Материалы заседания секции 

тритикале ОСХН РАН он-лайн. (9 июня 2020 г.): «Тритикале. Селекция, 

генетика, агротехника и технологии переработки сырья». (9 июня 2020 г.). 

Ростов-на-Дону. 2021. 280 с. (70 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання тез). 

94. Щипак Г.В., Святченко С.І., Вось Х., Хагерти Д., Щипак В.Г., 

Ничипорук О.О. Урожайність, якість зерна, борошна та тіста сортів 

тритикале в екологічних випробуваннях в Україні, США та Польщі. 

Проблеми аграрного виробництва на сучасному етапі і шляхи їх вирішення: 

матер. міжн. наук.-практ. конф., присвяченій ювілейним датам від дня 

народження видатних вчених-рослинників: 130-річчю від дня народження 

доктора біол. наук, професора Л.М. Делоне; 120-річчю від дня народження 

кандидата с.-г. наук С.М. Фріденталь (1-2 липня 2021 р.). Інститут 

рослинництва імені В.Я. Юр„єва НААН. Харків, 2021. C. 277-279. (укр., 

англ., рос.) (45 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання тез). 

 

Методичні рекомендації, каталоги 

95. Щипак Г.В. Тритикале озиме. Сорти та гібриди Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва. Харків, 1999. С. 15–18.  
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96. Щипак Г.В. Продуктивність і якість зерна нових сортів озимих 

тритикале. Інф. бюл., Харків, 2002. № 6.  

97. Щипак Г.В. Нові сорти тритикале (результати селекції та 

перспективи використання). Харків: Магда. 2003. 22 с. 

98. Щипак Г.В., Петренкова В.П., Панченко І.А. та ін. Сорти озимих 

тритикале харківської селекції. Харків, ІР ім. В.Я. Юр‟єва. 2003. 43 с. 

(55 % авторства, досліджено, проаналізовано, описано). 

99. Ермоленко В.П., Грабовец А.И., Волков В.П., Крохмаль А.В., 

Шевченко Н.А., Тимофеев В.Б., Ковтуненко В.Я., Дудка Л.Ф., Горбунов В,Н., 

Соколенко Н.И., Комаров Н.М., Поспелова Л.С., Медведев А.М., 

Максимов Н.Г., Кириченко В.В., Щипак Г.В., Орлова Н.С., Егорова Л.И., 

Лещенко Н.И.. Каталог сортов тритикале России. РАСХН, Донской 

зональный НИИСХ, Северо-Донецкая ГСХОС. Ростов-на-Дону. 2003. 159 с. 

(15 % авторства, досліджено, проаналізовано, описано). 

100. Гуменюк А.Д., Єльніков М.І., Рябчун В.К., Тимчук С.М., 

Єгоров Д.К., Голік О.В., Щипак Г.В., Безуглий І.М., Чупіков Н.М., 

Горбачева С.М., Васько Н.І., Рябуха С.С. Каталог сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур селекції Інститут рослинництва ім. 

В.Я. Юр‟єва УААН. УААН. Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва. Х., 2009. 

84 с. (10 % авторства, досліджено, проаналізовано, описано). 

101. Кириченко В.В., Тимчук В.М., Петренкова В.П., Звягін А.Ф., 

Рябчун В.К., Тимчук С.М., Єгоров Д.К., Голік О.В., Щипак Г.В., 

Безуглий І.М., Горбачева С.М., Васько Н.І., Рябуха С.С., Коломацька В.П., 

Чернобай Л.М., Вакуленко Я.І., Лісничий В.Л., Гребенюк І.В., Садовой О.О., 

Матвієць В.Г. Каталог сортів і гібридів сільськогосподарських культур 

селекції Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН. НААН, Ін-т 

рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва. Х., 2011. 48 с. (10 % авторства, досліджено, 

проаналізовано, описано). 
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102. Плакса В.М., Голій О.В., Щипак Г.В., Дударчук І.С., 

Ничипорук В.М., Голій Н.П., Мисковець К.В., Куць Р.О. Вирощування 

тритикале озимого в Західному регіоні України (методичні рекомендації). 

НААН, Волинська ДСГДС ІСГЗП. Рокині, 2013. 31 с. (25 % авторства, 

досліджено, проаналізовано, описано). 

103. Попов С.І., Кобизєва Л.Н., Звягін А.Ф., Рябчун В.К., Єгоров Д.К., 

Голік О.В., Щипак Г.В., Васько Н.І., Безуглий І.М., Сивенко В.І., 

Кириченко В.В., Рябуха С.С., Горбачева С.М., Чернобай Л.М. , Тимчук В.М., 

Бондаренко Є.С., Орлов В.В., Матвієць В.Г. Каталог сортів і гібридів 

польових. НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва. Х., 2013. 159 с. 

(10 % авторства, досліджено, проаналізовано, описано). 

104. Кириченко В.В., Попов С.І., Кобизєва Л.Н., Бондаренко Є.С., 

Леонов О.Ю., Рябчун В.К., Єгоров Д.К., Щипак Г.В., Голік О.В., 

Наумов О.Г., Безуглий І.М., Рябуха С.С., Чорнобай Л.М., Сивенко В.І. , 

Горбачева С.М., Тимчук В.М. Каталог сортів і гібридів польових. Інститут 

рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва. Х., 2017. 72 с. (10 % авторства, досліджено, 

проаналізовано, описано). 

105. Кобизєва Л.Н., Буряк Ю.І., Коломацька В.П., Кириченко В.В., 

Попов С.І., Єгорова Н.Ю., Святченко С. І., Леонов О.Ю., Рябчун В.К., 

Чорнобай С.В., Єгоров Д.К., Щипак Г.В., Голік О.В., Солонечний П.M., 

Безуглий І.М., Безугла О.М., Рябуха С.С., Чорнобай Л.М., Макляк К.М., 

Сивенко В.І., Горбачова С.М., Глухова Н.А., Огурцов Ю.Є. Каталог сортів і 

гібридів польових культур селекції Інституту рослинництва імені 

В.Я. Юр‟єва. НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва. Харків, 2021. 192 с. 

(10 % авторства, досліджено, проаналізовано, описано). 
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Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації 

Патенти, свідоцтва про авторство на сорти рослин  

 

106. Пат. 44901UA, МПК А01H 1/00 (2009.10) Спосіб створення сортів 

озимого тритикале з підвищеними технологічними показниками якості зерна: 

патент на корисну модель. Щипак Г.В., Суворова К.Ю., Чернобаб Р.А., 

Панченко І.А. Заявник Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва УААН. № и 

2009 01832; заявл. 02.03.2009; опубл. 26.10.2009. Бюл. № 20 (70 % 

авторства: обґрунтування концепції, планування і виконання експериментів, 

аналіз і узагальнення, патентний пошук, аналіз експериментальних даних, 

підготовка матеріалів). 

107. Авторское свидетельство на сорт растений № 5986. РФ. Тритикале 

озимое Амфидиплоид 44. Щипак Г.В., Горбань Г.С., Шулындин А.Ф., 

Рябчун В.К., Иванченко Э.Г., Повякало В.И., Весна Б.А. 1993. (30 % 

авторства).  

108. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 1135. Україна. 

Тритикале озиме Амфідиплоїд 52. Шевченко М.С., Щипак Г.В., Горбань Г.С., 

Іванченко Є.Г., Фік С.І., Долгова О.М. 2000. (15 % авторства). 

109. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 04613. Україна. 

Тритикале озиме Амфідиплоїд 51. Щипак Г.В., Горбань Г.С., Шевченко М.С., 

Іванченко Є.Г. 2000. (25 % авторства). 

110. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 1468. Україна. 

Тритикале озиме Амфідиплоїд 256. Щипак Г.В., Шевченко М.С., 

Іванченко Є.Г., Шатохін В.І., Горбань Г.С., Чернобаб Р.А., Рябчун Н.І. 2001. 

(30 % авторства). 

111. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 1549. Україна. 

Тритикале озиме Ладне. Щипак Г.В., Чередниченко В.М., Суворова К.Ю., 

Шевченко М.С., Іванченко Є.Г. 2002. (25 % авторства). 
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112. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 04100. Україна. 

Тритикале озиме Гарне. Щипак Г.В., Шевченко М.С., Чернобаб Р.А., 

Суворова К.Ю., Іванченко Є.Г., Панченко І.А., Петренкова В.П. 2004. (35 % 

авторства). 

113. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 07139. Україна. 

Тритикале озиме Ратне. Щипак Г.В., Суворова К.Ю., Чернобаб Р.А., 

Чередниченко В.М., Панченко І.А., Приймачук М.І.. 2007. (40 % авторства). 

114. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 0843. Україна. 

Тритикале озиме Раритет. Щипак Г.В., Суворова К.Ю., Чернобаб Р.А., 

Чередниченко В.М., Щипак П.В. 2007. (40 % авторства). 

115. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 110235. Україна. 

Тритикале озиме Харроза. Щипак Г.В., Суворова К.Ю., Чернобаб Р.А., 

Рябчун В.К., Чередниченко В.М., Чернобай Л.М. 2011. (40 % авторства). 

116. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 140669. Україна. 

Тритикале озиме Амос. Щипак Г.В., Суворова К.Ю., Чернобаб Р.А., 

Рябчун Н.І., Шевченко Є.М., Панченко І.А. 2014. (45 % авторства). 

117. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 140670. Україна. 

Тритикале озиме Букет. Щипак Г.В., Суворова К.Ю., Чернобаб Р.А., 

Рябчун Н.І., Босюк О.О., Панченко І.А. 2014. (45 % авторства). 

118. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 140668. Україна. 

Тритикале озиме Шаланда. Щипак Г.В., Суворова К.Ю., Чернобаб Р.А., 

Сивокінь І.В., Приймачук М.І. 2014. (40 % авторства). 

119. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 150287. Україна. 

Тритикале озиме Маркіян. Щипак Г.В., Суворова К.Ю., Чернобаб Р.А., 

Шевченко Є.М., Матвієць В.Г., Сивокінь І.В., Сотніков В.В., Приймачук М.І., 

Кормелюк Г.Я. 2015. (35 % авторства). 

120. Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 200844 від 

27.10.2020 р. Пудік. Тритикале озиме. Щипак Г.В., Ничипорук О.О., 

Матвієць В.Г., Щипак В.Г., 2020. (40 % авторства). 
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121. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 180765. Україна. 

Тритикале озиме Донець. Щипак Г.В., Чернобаб Р.А., Непочатов М.І., 

Босюк О.О., Щипак В.Г., Ярош А.В. 2018. (50 % авторства). 

122. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 180766. Україна. 

Тритикале озиме Пластун волинський. Щипак Г.В., Непочатов М.І., 

Чернобаб Р.А., Щипак В.Г., Плакса В.М. 2018. (45 % авторства). 

123. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 181091. Україна. 

Тритикале озиме Ярослава. Щипак Г.В., Матвієць В.Г., Чернобаб Р.А., 

Непочатов М.І., Плакса В.М., Боярин В.В. 2018. (45 % авторства). 

124. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 190663. Україна. 

Тритикале озиме Тимофій. Щипак Г.В., Цупко Ю.В., Попов В.М., 

Плакса В.М., Щипак В.Г. 2019. (40 % авторства). 
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ВСТУП 

 

Найважливішим завданням біологічної науки є розкриття 

закономірностей розвитку органічного світу, розробка різних способів і 

методів управління спадковістю сільськогосподарських рослин. З огляду на 

це дослідження в галузі віддаленої гібридизації мають чималу теоретичну і 

практичну вагу. Генетичний потенціал господарсько цінних ознак роду 

Triticum L. не безмежний, тому в селекції зернових культур дедалі важливіше 

значення набуває віддалена гібридизація, що розширює можливості 

селекціонера в створенні генетичних структур, які забезпечують отримання 

нових форм, досконаліших за продуктивністю, адаптивністю, хіміко-

технологічними параметрами та іншими властивостями й ознаками, конче 

потрібними сучасному сорту культурного злаку.  

Актуальність теми. У сучасних умовах невідкладною проблемою 

зернових колосових культур, зокрема й озимих, є недостатній рівень їх 

адаптивних властивостей [56, 104, 105, 106]. Особливо чітко це виявляється в 

останні десятиліття за умов глобальних змін клімату. Вочевидь, селекція не 

встигає за ходом цих змін, що зумовлює потребу в удосконаленні схем і 

методів створення вихідного матеріалу на основі поєднання міжродової та 

внутрішньовидової гібридизації з підвищеними показниками зимо-

посухостійкості, інших адаптивних властивостей, що дає змогу істотно 

прискорити створення високопластичних рослинних систем, знизити розрив 

між потенційною і реальною врожайністю сучасних сортів озимої пшениці і 

тритикале. 

Використання культури тритикале, яка поєднує високий потенціал 

продуктивності пшениці з підвищеними адаптивними властивостями жита, є 

ефективним шляхом розв‟язання проблем забезпечення потреб населення в 

екологічно чистих продуктах харчування, а тваринництва – у високоякісних 

кормах. Але розширенню виробництва тритикале в Україні перешкоджають 



30 
 

 

 

невирішені селекційно-генетичні проблеми: схильність до вилягання, 

нестабільність продуктивності, недостатня фертильність і стійкість до 

посухи, недостатній рівень прояву технологічних і хлібопекарських якостей .  

У зв‟зку з цим актуальність і пріоритетність досліджень за темою 

наукової роботи зумовлено вирішенням проблеми щодо методологічного 

обґрунтування теоретичних основ селекції на підвищення адаптивних 

властивостей, врожайності та якості зерна шляхом розробки і удосконалення 

селекційного процесу із поєднанням віддаленої та внутрішньовидової 

гібридизації, системних екологічних випробувань гексаплоїдних тритикале з 

високими адаптивними та хлібопекарськими властивостями, зокрема 

середньорослих озимих сортів (Амос, Раритет), дворучок (Пластун 

волинський, Олександра, Ярослава), поліморфних за типом розвитку 

(Ніканор) і високопродуктивних низькостеблових сортів (Тимофій, Єлань, 

Пудік), які стабільно формують винятково пружну та еластичну клейковину, 

забезпечують об‟єм хліба без поліпшувачів понад 700 мл за загальної 

хлібопекарської оцінки 9 балів на рівні цінних і сильних пшениць, що 

підтверджено результатами державного випробування в Україні та 

екологічних і технологічних досліджень у США та Польші. 

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

виконано в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН впродовж 1988 – 

2020 рр. за завданнями згідно з програмами наукових досліджень НААН: 

1986 – 1990 рр. «Разработать методы создания исходного материала и 

вывести новые сорта зерновых, зернокормовых и кормовых тритикале» 

(№ ДР 0187003597); 1991 – 1995 рр. «Генетичне удосконалення тритикале на 

основі рекомбінацій, створення і передача в державне випробування озимих 

сортів тритикале: зернового використання з урожайністю 75 – 90 ц/га, 

зерноукісного / зерна 60 – 70 ц/га, зеленої маси 550 – 650 ц/га / і ярого 

зернового / 50 – 65 ц/га з підвищеною поживною цінністю зерна, стійкістю 

проти хвороб і несприятливих факторів середовища, зберігаючих екологічну 
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чистоту при вирощуванні» (№ ДР ИA01003583 P); НТП «Зернові і олійні 

культури» 1996 – 2000 рр. «Селекційно-генетичне удосконалення озимих і 

ярих тритикале на основі міжвидової та міжлінійної гібридизації, створення і 

передача в державне випробування озимих сортів зернового напрямку з 

урожаєм 78 – 90 ц/га, зерноукісного (зерна 60 – 70, зеленої маси 550 – 

600 ц/га) і ярого зернового з урожаєм зерна 55 – 65 ц/га з підвищеною якістю 

зерна та стійкістю рослин до хвороб і несприятливих умов середовища, що 

забезпечить екологічну чистоту при їх вирощуванні» (№ ДР 0197И012420); 

НТП «Зернові і олійні культури» 2001 – 2005 рр. «Селекційно-генетичне 

удосконалення гексаплоїдних тритикале і озимої твердої пшениці та 

створення і передача в ДСВ озимих сортів зернового напрямку з 

потенційним рівнем урожайності 80 – 100 ц/га, зерноукісного (зерна 45 – 

80 ц/га, зеленої маси 550 – 600 ц/га), з поліпшеними їх хлібопекарськими і 

поживними властивостями зерна та стійкістю рослин до хвороб і 

несприятливих умов середовища» (№ ДР 0101U006145); НТП НААН 

«Зернові культури» 2006 – 2010 рр. «Удосконалити методи селекції та 

створити і передати до державного сортовипробування високоврожайні 

сорти озимого тритикале з поліпшеними технологічними і поживними 

властивостями та стійкістю рослин до хвороб і несприятливих умов 

середовища» (№ ДР 0170003464); ПНД «Зернові культури» 2011 – 2015 рр. 

«Розробити ефективні методи селекції та створити на їх основі 

високоврожайні сорти тритикале, стійкі до комплексу несприятливих умов 

середовища, з підвищеними кормовими та технологічними якостями» (№ ДР 

0111U003400); ПНД «Зернові культури» 2016 – 2020 рр. «Створити 

високоадаптивні сорти тритикале озимого з високими хлібопекарськими і 

кормовими властивостями з використанням молекулярно-генетичних і 

біохімічних маркерів» (№ ДР 0116U001043). 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження було 

методологічне обґрунтування основ селекції гексаплоїдних тритикале на 
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підвищення та реалізацію генетичного потенціалу шляхом визначення нових 

науково-методичних підходів щодо створення сортів тритикале (озимих, 

дворучок), що мають підвищену адаптивність, стійкість до біотичних та 

абіотичних чинників, підвищений потенціал урожайності зерна і зеленої 

маси, з високими кормовими властивостями, а також з підвищеними та 

високими технологічними і хлібопекарськими якостями.  

Для досягнення цієї мети вирішували такі завдання:  

– установити цінність сортозразків тритикале різних наукових установ, 

виявити джерела й донори господарсько цінних ознак і властивостей для 

селекції тритикале в умовах України;  

– удосконалити схеми та методи селекції, адаптовані до сучасних 

нестабільних кліматичних умов;  

– установити ефективність різних типів схрещувань для створення 

сортів тритикале;  

– визначити ефективність створення шляхом гібридизації озимих та 

ярих форм нового вихідного матеріалу з комплексом господарсько цінних 

ознак і властивостей та на його основі сформувати багатолінійні сорти 

тритикале, що мають комплексну стійкість проти біотичних та абіотичних 

чинників, характеризуються високою зерновою продуктивністю і здатні 

формувати стабільно високоякісну клейковину, що забезпечує виготовлення 

хліба відповідно до пшеничної технології за об‟ємом та загальною 

хлібопекарською оцінкою на рівні цінних і сильних пшениць;  

– установити структуру зернової продуктивності тритикале та виявити 

взаємозв‟язки між її елементами й можливість прогнозування їх рівня 

залежно від прояву основних морфо-біологічних ознак;  

– визначити взаємозв‟язки між рівнем хлібопекарських властивостей 

тритикале й окремими показниками якості зерна, клейковини, тіста та хліба й 

розробити основи формування багатолінійних сортів із високими 

хлібопекарськими властивостями;  
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– розробити параметри моделей перспективних сортів тритикале, 

спеціалізованих за різним призначенням;  

– установити рівень технологічних властивостей зерна нових сортів 

тритикале озимого типу й дворучок із високими хлібопекарськими якостями 

та визначити їх перевагу перед раніше створеними сортами фуражного типу;  

– довести економічну ефективність вирощування сучасних сортів 

тритикале.  

Теоретичною та методологічною основою досліджень є досягнення 

селекції і генетики щодо створення високопродуктивних, адаптивних і 

високоякісних сортів тритикале.  

Об‟єкт дослідження: установлення цінності сортозразків тритикале, 

виявити джерела й донорів цінних ознак, удосконалення схем та методів 

селекції та ефективності різних типів схрещувань, визначення ефективності 

створення багатолінійних сортів тритикале з комплексом господарсько 

цінних ознак, установлення взаємозв‟язків між ознаками, розроблення 

параметрів моделей перспективних сортів тритикале, установлення рівня і 

переваг технологічних властивостей зерна нових сортів тритикале озимого 

типу й дворучок, визначення реакції сортів тритикале на елементи 

оптимальної технології вирощування, попередники, термін сівби, норми 

висіву. 

Предмет дослідження: методологічне обґрунтування селекції 

гексаплоїдних тритикале на підвищення адаптивних властивостей, 

урожайності та якості зерна для створення на цій основі спеціалізованих за 

призначенням сортів тритикале озимого і альтернативного типу розвитку, 

адаптованих до умов України. 

Методи дослідження. Загальнонаукові: гіпотези для вибору напрямків 

досліджень, дослід, спостереження, аналіз і синтез. Спеціальні: польові для 

фенологічних спостережень і визначення рівня прояву цінних господарських 

ознак гібридних популяцій, ліній і сортів; лабораторні – для визначення рівня 
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прояву морозостійкості; біохімічні, технологічні – для визначення рівня 

прояву ознак якості сировини; статистичні – варіаційний, кореляційний, 

регресійний, дисперсійний аналізи для визначення достовірності результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

важливої, надскладної проблеми щодо розробки методологічних основ 

селекції гексаплоїдних тритикале на адаптивність, урожайність, якість зі 

створення сортів гексаплоїдних тритикале з високими хлібопекарськими 

якостями, що принципово відрізняється від раніше відомих результатів 

розробкою селекційних методів їх підвищення шляхом нових 

методологічних підходів до створення і оцінки селекційного матеріалу, 

добору комплексно цінних ліній зі специфічним рівнем прояву ознак якості 

клейковинно-білкового комплексу і формуванням на їх основі багатолінійних 

сортів зі стабільно високими хлібопекарськими властивостями. 

Уперше в Україні і світі теоретично обґрунтовано основи селекції, та 

практично створено сорти гексаплоїдних тритикале з високими 

хлібопекарськими якостями. 

Визначено закономірності створення методами внутрішньовидової і 

віддаленої гібридизації нових ліній гексаплоїдних тритикале, що становлять 

основу селекційної програми з формування багатолінійних сортів з високими 

адаптивними, урожайними і якісними показниками.  

Розроблено основні параметри моделей сортів тритикале, 

спеціалізованих за напрямками використання.  

Теоретично обґрунтовано методичні основи створення і впроваджено у 

виробництво нові багатолінійні сорти тритикале різного типу розвитку, 

спеціалізовані за призначенням: озимі кормові; озимі зернові фуражного і 

технічного напрямку; середньостеблові сорти озимого і альтернативного 

типу розвитку, зернові та універсальні, з хорошими і відмінними 

хлібопекарськими властивостями; низькостеблові сорти з високими 

хлібопекарськими властивостями. 
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Уперше в Україні створено, зареєстровано та впроваджено у 

виробництво сорт тритикале дворучку Олександра з високими показниками 

адаптивності, врожайності та якості, для використання у весняних та осінніх 

посівах. 

Обґрунтовано методичні підходи до випробування гібридних 

популяцій і ліній в контрастних агроекологічних умовах на всіх етапах 

селекції. 

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо ефективності 

залучення в селекційний процес зі сворення озимих сортів тритикале ярих 

форм. 

Практичне значення одержаних результатів. Наукові напрацювання 

автора дозволили розробити та впровадити у селекційний процес «Спосіб 

створення сортів озимого тритикале з підвищеними технологічними 

показниками якості зерна» (патент на корисну модель № 44901), який 

забезпечив створення ліній і сортів тритикале з вищесереднім і високим 

рівнем якості клейковини, тіста і хліба. 

Розроблені та впроваджені у селекційний процес схема, моделі сортів 

тритикале, методи селекції сортів озимого, альтернативного та поліморфного 

типу розвитку, спеціалізованих за призначенням, забезпечили виділення 

цінних за комплексом ознак селекційних ліній тритикале із використанням 

внутрішньовидової та віддаленої гібридизації, що дозволило сформувати 

конкурентоспроможні, високоврожайні, із оптимальними і високими 

адаптивними властивостями сорти різного типу розвитку і напрямку 

використання. 

Створено за співавторством 21 сорт тритикале, з яких 19 (90,5 %) 

внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в 

Україні, що в 1995 – 2020 рр. щорічно вирощувались в Україні на площі 

близько 150 тис. га, зокрема у Волинській області 20 – 25 тис. га, і 

забезпечували врожайність у виробничих умовах до 8,80 т/га). 
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Сорти тритикале озимого Амфідиплоїд 256 (АД 256) і Раритет 

використовувались відповідно з 2002 і 2010 рр. у роботі Українського 

інституту експертизи сортів рослин як національні стандарти під час 

проведення експертизи сортів на придатність для поширення в Україні. 

Успішно завершено Державне сортовипробування сортів озимого і 

альтернативного типу розвитку зернокормового і універсального 

призначення Південний (Леонтій), Павлодарський, Олександра, 

низькостеблових сортів Тимофій, Єлань, Пудік з високими хлібопекарськими 

якостями. 

Нові сорти внесено до Державного реєстру в 2019 – 2020 рр.  

Результати досліджень висвітлено у монографіях «Основи управління 

продукціонним процесом польових культур». – Х., 2016 р., «Тритикале і 

пшениця: селекція на адаптивність, урожайність, якість. – К., 2019 р., 

навчальному посібнику «Спеціальна селекція і насінництво польових 

культур». – Х., 2010 р., у методичних рекомендаціях «Вирощування 

тритикале озимого у Західному регіоні України» – Рокині, 2013 р. 

Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачем проаналізовано та 

узагальнено літературні джерела, розроблено концепцію досліджень, 

сформовано завдання з їх виконання, розроблено схему та програму дослідів, 

здійснено експериментальні роботи, проаналізовано та узагальнено 

результати досліджень, сформульовано наукові положення та висновки. Під 

керівництвом здобувача і за його участі виконано селекційні дослідження, 

створено унікальний селекційний матеріал і конкурентоспроможні сорти. У 

ході досліджень створено і внесено до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, 21 сорт тритикале. Частка авторства у 

створених сортах складає 15 – 60 %. 

Публікації виконано самостійно і в співавторстві. Авторство у спільно 

опублікованих наукових працях складає 10 – 80 % і полягає в плануванні і 
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виконанні експериментів, узагальненні результатів досліджень, 

формулюванні висновків і пропозицій. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення роботи 

апробовано на засіданнях селекційної секції вченої ради, вченої ради ІР ім. 

В.Я. Юр‟єва НААН (1988 – 2020 рр.), Другому міжнародному симпозіумі 

Triticale (Passo Fundo, Бразилія, 1990 р.), міжнародних науково-практичних 

конференціях: Другій республіканській науково-практичній конференції 

«Вклад молодых ученых Украины в интенсификацию сельскохозяйственного 

производства» (м. Миронівка, 1986 р.), Міжнародній конференції, 

присвяченої 90-річчю від заснування Інституту рослинництва 

ім. В.Я. Юр‟єва «Наукові основи стабілізації виробництва продукції 

рослинництва» (м. Харків, 1999 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблемы аграрного производства южного региона России 

(ландшафтная система земледелия, плодородие почв, селекция и 

семеноводство)» (м. Ростов-на Дону, РФ, 2004 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Наукове забезпечення виробництва зерна тритикале 

і продуктів його переробки» (м. Харків, 2005 р.), Міжнародній науковій 

конференції «Экология, генетика, селекция на службе человечества» 

(Ульяновск, РФ, 2011 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Тритикале – культура XXI сторіччя» (м. Харків, 2017 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні технології підвищення 

генетичного потенціалу рослин» (м. Харків, 2018 р.), Міжнародних 

конференціях Українського товариства генетиків і селекціонерів 

ім. М.І. Вавилова (Алушта, 2007, 2008 рр.), Засіданні секції тритикале 

РАСГН, присвяченої 100-річному ювілею Північно-Донецької СГДС 

(Донская Нива, 2004 р.), Засіданнях Президії НААН, присвячених проблемам 

тритикале (м. Київ, 2005, 2017 рр.), 10-му міжнародному симпозіумі 

тритикале (10th International Triticale Symposium Itinerary & Abstracts 

Lethbridge, AB July 15 –18, 2019). 
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Публікації. Матеріали роботи опубліковано у 120 наукових працях, з 

яких дві монографії, навчальний посібник, 26 статей у наукових фахових 

виданнях України, 12 статей в іноземних наукових періодичних виданнях, з 

них сім у міжнародних виданнях, що індексуються у наукометричних базах 

даних, зокрема Scopus, 22 статті у наукових виданнях України, 25 тез 

доповідей і матеріалів наукових конференцій, дев‟ять каталогів і методичні 

рекомендації; патент на корисну модель, 21 авторське свідоцтво на сорти 

рослин. До міжнародних наукометричних баз даних входять сім статей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 11 розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел, додатків. Основний зміст викладено на 411 сторінках. 

Робота містить 67 таблиць, 13 рисунків. Список використаних джерел 

нараховує 491 найменування, у т.ч. 142 латиницею, а також 34 додатки, з 

яких один патент на корисну модель (спосіб створення сортів озимого 

тритикале з підвищеними технологічними показниками якості зерна), 9 

патентів на сорти рослин, 6 авторських свідоцтв на сорти рослин, 8 свідоцтв 

про авторство на сорти рослин, 7 свідоцтв про державну реєстрацію сорту 

рослин, 3 довідки про впровадження. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ І ЗАВДАННЯ СЕЛЕКЦІЇ 

ГЕКСАПЛОЇДНИХ ТРИТИКАЛЕ 

 

Тритикале (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus) є першою штучно 

створеною зерновою і кормовою культурою, яку дістали схрещуванням 

пшениці (Triticum) із житом (Secale). Для кращих сортів тритикале 

притаманне унікальне сполучення комплексу морфобіологічних і 

господарських ознак батьківських форм пшениці та жита: високий потенціал 

урожайності зерна та зеленої маси, посилені адаптивні властивості 

(підвищена зимостійкість, посухостійкість, невибагливість до ґрунтів), 

імунітет проти грибкових захворювань, більший вміст білка та лізину в зерні 

та основних поживних речовин у зеленій масі [392, 395, 253, 260, 227, 228, 

120, 28, 29]. 

Історія створення та вдосконалення тритикале налічує майже 140 років. 

У 1876 р. Wilson A.S. [477] доповів Ботанічній громаді Единбургу про 

результати схрещування пшениці з житом та одержання двох стерильних 

гібридів. Із часом в американському щотижневику Rural New Yorker Carman 

E.S. [360] навів ілюстрацію гібрида з опушенням під колосом і низькою 

фертильністю. Перший плідний пшенично-житний амфідиплоїд одержав 

Rimpau W. у Німеччині у 1888 р. Поліплоїдну природу октоплоїдних гібридів 

вперше довели Левитский Г.А., Бенецкая С.К. [99, 100], згодом – Müntzing A. 

[413] і Lindschau M., Ochler E. [402]. 

У перший період дослідницьку і селекційну роботу вели головно з 

октоплоїдними тритикале [122–129, 468, 411, 412, 414, 416, 417, 422, 157]. 

Багаторічні дослідження Мюнтцинга А. (Інститут генетики, м. Лунд, Швеція) 

з удосконалення тритикале октоплоїдного рівня плоїдності привели до 

створення високозимостійких, скоростиглих, високобілкових, із добрими та 

чудовими хлібопекарськими властивостями форм, які краще, ніж пшениця 
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були пристосовані до легких ґрунтів. Проте через істотні негативні ознаки 

(невисока фертильність, зморшкуватість зерна, схильність до вилягання), 

одержані лінії не могли конкурувати за врожайністю за сприятливих умов із 

пшеницею і житом. Надії, що покладалися на октоплоїдні тритикале, не 

виправдались. 

Уже в 1958 р. на Першому міжнародному симпозіумі з генетики  

пшениці було заявлено про більшу перспективність гексаплоїдних тритикале. 

Їх створювали різними шляхами. Гібрид Triticum dicoccoides/Secale cereale 

отримав Jesenko F. [384]. У 1924 р. Жегалов С.И. [52] описав гібрид між 

Triticum durum і житом, а перший гексаплоїдний амфідиплоїд створив 

Державин А.И. [44, 45]. Він схрестив напівозиму тверду пшеницю Леукурум 

1364/1 з житом Secale montanum. Амфідиплоїди між Triticum turgidum i Secale 

cereale створив і дослідив Nakаjima G. [424, 425], а з Triticum durum – O„Mara 

I.G. [429]. 

В Іспанії Sanchez-Monge Е. [450] схрестив із культурним житом майже 

всі види тетраплоїдної пшениці. Його заслуга полягає в тому, що він чи 

найпершим привернув увагу селекціонерів до гексаплоїдних тритикале як до 

цитологічно стабільніших і продуктивніших форм порівняно з 

октоплоїдними. 

У 1954 р. при університеті Манітоба у м. Вінніпег (Канада) було 

розроблено програму селекції сортів тритикале під керівництвом 

Дженкінса Б.Ч. і Шебескі Л.Х., результатом якої у 1969 р. стало створення 

ярого гексаплоїдного сорту Рознер [46]. 

Важливий етап селекції тритикале пов‟язаний із розгортанням з 1964 р. 

у Міжнародному Центрі поліпшення кукурудзи та пшениці (CIMMYT) 

програми селекційних робіт із гексаплоїдними тритикале. Використавши 

вихідний матеріал із Канади, мексиканські селекціонери виокремили 

високофертильні лінії Armadillo, нечутливі до фотоперіоду. Використовуючи 

як донорів короткостеблові мексиканські сорти пшениці твердої і м‟якої, 
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угорські карликові тритикале, короткостеблове жито Snoopy, селекціонери 

CIMMYT отримали тритикале з двома генами карликовості. У результаті 

було створено короткостеблові, високоврожайні сорти Cinnamon, Beagle, 

Mapache та ін., які не вилягали за високих доз азотних добрив [3]. 

У Польщі селекційна робота ґрунтується переважно на 

внутрішньовидових гібридних комбінаціях тритикале різного походження, 

схрещуваннях тритикале з пшеницею та житом. Створені сорти вирізняються 

високою продуктивністю, адаптивністю, доброю виповненістю зерна, 

стійкістю проти вилягання. У багатьох країнах Центральної і Північної 

Європи з успіхом вирощують сорти польської селекції Ласко, Градо, Мально, 

Престо, Ламберто, Марко, Секундо, Вольтаріо тощо [41, 480, 481]. 

Великі досягнення в селекції гексаплоїдних тритикале належать 

угорським дослідникам. Серед перших Арпад Кіш застосував схему 

створення вторинного тритикале завдяки гібридизації гексаплоїдних форм з 

октоплоїдами. Як донор короткостебловості він використав тибетський 

короткостебловий сорт пшениці Tom Pouce з домінантними генами 

карликовості, а також мексиканські короткостеблові сорти тритикале. У 

результаті створено високопродуктивні, короткостеблові сорти з високою 

стійкістю проти вилягання Bokolo, KT 77, Salkash тощо [395, 183]. 

У Болгарії завдяки гібридизації ярих мексиканських форм тритикале з 

озимим сортом АД 206 створили цінний вихідний матеріал, що вирізнявся 

високою зимостійкістю, скоростиглістю, підвищеною врожайністю. Сорти 

Персенк, Віхрен, Колорит та ін. за продуктивністю перевершували місцеві 

сорти пшениці, ячменю та жита [470, 471]. 

У Чехії інтенсивна селекційна робота з удосконалення тритикале 

привела до створення сортів Kolor, Nazaret та інших. Крім власних сортів, у 

виробництві поширення дістали сорти польської (Lamberto, Secundo, 

Tornado) і німецької (Modus, Lupus, Ticino тощо) селекції [70]. 
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Першість у комерційному використанні тритикале на американському 

континенті належить Канаді. Тут вирощують сорти ярого (Welsh, OAC Trivel, 

Carman тощо) та озимого тритикале (OAC Wintri, Pika, Bobcat). Озимі сорти 

призначені для виробництва кормового зерна в провінціях, де вирощування 

озимої пшениці ризиковано [472, 397]. 

Виробничі посіви тритикале є в Австралії, Аргентині, Австрії, Великій 

Британії, Данії, Іспанії, Італії, США, Німеччині, Франції, Швеції, Португалії, 

ПАР, Кенії, Китаї та інших країнах [432, 433]. 

У колишньому СРСР у 1970 р. першим став переданий на державне 

сортовипробування гексаплоїдний кормовий сорт тритикале Амфідиплоїд 1, 

створений в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва. Для активізації робіт із 

селекції тритикале на засіданні бюро Президії ВАСГНІЛ 16 жовтня 1974 р. 

було ухвалено «Комплексну програму наукових досліджень тритикале в 

СРСР до 1990 р.». У її реалізації брали участь близько 40 науково-дослідних 

установ системи Міністерства сільського господарства колишнього СРСР, 

ВАСГНІЛ, Міністерства заготівель, харчової і медичної промисловості [170]. 

У Республіці Білорусь селекційна робота з тритикале розгорнута в 

Інституті землеробства і селекції (НААН) з 1976 р. Методами 

внутрішньовидової і міжродової гібридизації створено сорти Дубрава, Идея, 

Михась та ін. Посівні площі тритикале сягнули там 450 тис. га, і Республіка 

Білорусь вийшла на друге-третє місце в світі [35, 36]. 

У РФ провідні позиції із селекції тритикале посідають Краснодарський 

НДІСГ ім. П.П. Лук‟яненка, Північнодонецька СГДС, Ставропольський 

НДІСГ, НДІСГ ЦЧП ім. В.О. Докучаєва, НДІСГ ЦРНЗ, Дагестанська станція 

ВНДІР ім. М.І. Вавілова. 

На Дагестанській станції виконують велику роботу з підтримання та 

вивчення світової колекції тритикале й селекції цієї культури. Створені сорти 

озимого та ярого тритикале є цінними джерелами господарських ознак 

продуктивності, стійкості проти вилягання, імунітету проти хвороб [89]. 
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У Ставропольському НДІСГ створено серію високопродуктивних 

сортів гексаплоїдних тритикале різного призначення. Ефективність 

долучення ярих форм до схрещування з озимими засвідчується виведенням 

сорту Ставропольский зерновой, який одержано на основі озимого тритикале 

Амфідиплоїд 206 та ярого зразка Armadillo 133 (Мексика). Методами 

міжродової і міжвидової гібридизації створено сорти кормового і зернового 

тритикале, які успішно вирощують у виробництві [77]. 

Основним методом отримання нового селекційного матеріалу в НДІСГ 

ЦРНЗ є внутрішньовидова гібридизація гексаплоїдних тритикале. Цим 

методом створено сорти Немчиновский 1, Виктор, Гермес, Антей, 

Немчиновский 56 та ін. [168]. 

Роботи із селекції гексаплоїдних тритикале виконуються також у 

Головному ботанічному саду АН РФ, у Саратовському ДАУ, Омському ДАУ, 

Воронезькому ДАУ, Казахському НДІ землеробства, в селекційних установах 

Азербайджану, Вірменії, Грузії, Таджикистану та Молдови [103, 70]. 

Гекса-, окто- й тетраплоїдні пшенично-житні амфідиплоїди 

вирізняються інтенсивним формоутворенням і слугують джерелом 

унікального вихідного матеріалу. Широкомасштабна, інтенсивна 

рекомбінативна селекція на базі нагромадженого генетичного різноманіття та 

унікальної спроможності нової культури до поліпшення, використання 

вдосконалених схем доборів та екологічних випробувань забезпечили 

створення великої кількості генетично збалансованих, високоврожайних 

ліній і сортів тритикале у Мексиці, Польщі, Німеччині, Франції і багатьох 

інших країнах. Посіви тритикале в світі зростають і становлять нині понад 4 

млн га. 

В Україні вагомий внесок у розробку та вдосконалення шляхів 

створення і поліпшення тритикале зробили Лебедев В.М. [95–97], 

Паремуд Л.Х. [145, 146], Шулындин А.Ф. [252]. Великою заслугою 

Шулиндіна А.Ф. є вдосконалення та активне впровадження до селекційної 
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практики «біологічного» методу синтезу пшенично-житніх амфідиплоїдів. У 

його основі лежить запилення гібридів F1 м‟якої пшениці з житом 

гексаплоїдними тритикале різного походження. У разі схрещування гібридів 

F1 з тритикале, створених за участю озимої твердої пшениці, одержували 

тривидові амфідиплоїди. Цей метод дає змогу широко використовувати в 

селекції велику різноманітність сортів пшениці, жита, тритикале і відносно 

швидко створювати цінні форми без застосування колхіцину. 

Чималий внесок у вдосконалення озимих тритикале зробили 

селекціонери Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла, 

Інституту землеробства НААН, НЦНС «Селекційно-генетичний інститут». 

Сорти, які створено в цих установах (АДМ 4, АДМ 5, Пурпурний, Поліський 

7, Поліський кормовий, Зеніт одеський, Ураган) активно впроваджуються в 

господарствах різної форми власності [118, 242, 20]. 

Окремі сорти тритикале, що одержані «біологічним» методом, 

поєднують високу зимостійкість, підвищену харчову цінність, мають на 15–

20% більший потенціал урожайності, ніж озима пшениця та жито. Так, перші 

зернові сорти тритикале озимого Амфідиплоїд 201 та Амфідиплоїд 206, 

районовані в Україні та РФ, у сортовипробуванні Інституту рослинництва ім. 

В.Я. Юр‟єва НААН перевищили за врожайністю стандартний сорт озимої 

пшениці Миронівська 808 пересічно за 10 років на 14–18,7%. Зерновий сорт 

Амфідиплоїд 206 виявив високі донорські властивості в удосконаленні 

тритикале за зимостійкістю, скоростиглістю, вмістом білка і клейковини. Він 

увійшов до родоводу багатьох сортів тритикале: Амфідиплоїд 42, 

Амфідиплоїд 60, Маркіян (Україна), Тальва 100, Граник, Каприз, Корнет, 

Привада, Саргау, Тарасовский юбилейный (РФ), Дар (Республіка Білорусь), 

Ugo, Almo, Panteon (Польща), TF-12 (Румунія). Етапним сортом був і перший 

напівкарлик Амфідиплоїд 60, районований у колишньому СРСР із 1988 р. 

Головні переваги сорту – стійкість проти вилягання, скоростиглість і висока 

потенційна врожайність. Проте на непарових попередниках 
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конкурентоздатним виявився саме середньостебловий сортотип, якому 

відповідають раніше створені Амфідиплоїд 201, Амфідиплоїд 206, а також 

польські сорти Ласко, Мально, Престо, Ламберто тощо. Останні дістали 

неабияке поширення у світі. Водночас сорти тритикале радянської селекції, 

маючи високу зимостійкість і підвищений вміст білка в зерні, вже не 

відповідали умовам інтенсивного землеробства через нестабільну 

врожайність, пов‟язану головно з недостатньою стійкістю генеративної 

системи проти високих температур у період вегетації, що спричиняло 

череззерницю та низьку кущистість [445–447, 120, 276]. 

Проте сорти польського походження також мали істотні вади, 

насамперед, недостатню для умов Східного Лісостепу України зимостійкість, 

що засвідчило їх вимерзання у 2003 р. [286]. 

Господарське значення культури тритикале напрочуд широке і 

ґрунтується на об‟єднанні кращих властивостей батьківських форм. Основні 

напрями використання тритикале – різноманітні види кормів і продуктів 

переробки зерна (рисунок 1.1). 

За даними Хо К. Цен [226], перші промислові випічки хліба з тритикале 

було проведено в США наприкінці 1974 р. Для виготовлення хліба під 

назвою Tritibread використовували суміш 35% борошна цільно-розмеленого 

зерна тритикале і 65% пшеничного борошна.  

У колишньому СРСР широкомасштабні дослідження хлібопекарських 

властивостей тритикале розпочато в 1974 р. у ВНДІ хлібопекарської 

промисловості (Харківська філія), у Всесоюзному інституті зерна та Інституті 

харчування АН СРСР. У результаті було розроблено та затверджено технічні 

умови борошна з тритикале, технологічну схему розмелення зерна, яка 

давала змогу отримувати до 87% обдирного й 96% обійного борошна. Також 

запропоновано чотири сорти хліба з чистого борошна тритикале та суміші з 

пшеничним борошном. 
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Рисунок 1.1 Напрями використання тритикале 

 

Такі сорти хліба як «Волинський», «Полтавський», «Харківський» і 

«Заварний новий» дістали високу оцінку комісії колишнього Міністерства 

охорони здоров‟я СРСР, колишнього Міністерства харчової промисловості 

СРСР, Міністерства торгівлі України й були рекомендовані до масового 

виробництва. На хлібозаводі № 3 міста Харкова виробляють хліб, який має 

добру якість і високий попит у споживачів [15]. 

Хліб із тритикале виготовляють в Австралії, Болгарії, Данії, Республіці 

Білорусь, Китаї, Норвегії та інших країнах. Вироби з борошна пшенично-

житних амфідиплоїдів вміщують в 1,3–1,5 раза більше білка й триптофану, 

ніж вироби з житніх і житньо-пшеничних сумішей, тому мають підвищену 

харчову цінність, високі дієтичні властивості, довше зберігають свіжість 

[234, 152, 70]. 

Впродовж тривалого часу борошномельні, технологічні та 

хлібопекарські властивості гексаплоїдних тритикале характеризувались як 
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задовільні, що зумовлено низьким вмістом глютеніну в поєднанні з високою 

α-амілазною активністю, яка притаманна житу. Тому наявні сорти тритикале 

були непридатні для самостійного виготовлення білого хліба з високими 

технологічними показниками. Із борошна тритикале в чистому вигляді 

можна виготовляти хліб житнього типу і не використовувати для цього 

суміш із жита й пшениці. Через низький вміст і слабку клейковину борошно 

тритикале є чудовою сировиною для виготовлення різноманітних видів 

печива, тортів, пончиків, млинців тощо [257, 74, 226, 15, 236, 70, 235, 481]. 

Чималі перспективи для нарощування промислових обсягів 

виробництва спирту можуть відкритися з ширшим впровадженням 

високоврожайних зернових сортів тритикале. Результати досліджень 

свідчать, що зерно тритикале є цінною сировиною для спиртової галузі. 

Завдяки підвищеній активності амілолітичних ферментів і більшому вмісту 

крохмалю вихід спирту із зерна тритикале на 1,7–1,9 % вище, ніж із жита і на 

0,3–0,6% ніж із пшениці. Висока ферментативна активність і розчинність 

білка солода дає змогу використовувати зерно тритикале для виробництва 

пива та інших напоїв [211, 212, 232]. 

Зерно окремих сортів тритикале має у своєму складі високий відсоток 

білка і лізину, містить 51–58 % водосолерозчинних фракцій, що в поєднанні з 

високою перетравністю (80–90 %) характеризує його як ефективний 

фуражний корм для тварин, риби та птиці. Встановлено, що за вмістом 

обмінної енергії тритикале перевищує пшеницю та жито пересічно на 14 і 

23 % відповідно. В 1 кг зерна тритикале міститься 1,19 вівсяних к. о. і 129 г 

перетравного протеїну, або на 1 к. о. тритикале припадає 108 г засвоюваного 

білка, тоді як у пшениці пересічно 93 г, в ячменю ‒ 85 г, у кукурудзи – ще 

менше. За хімічним складом дерть зерна тритикале близька до пшениці та 

містить сухої речовини 87,2%, органічної речовини – 86,4, протеїну – 14,3, 

жиру – 1,7, клітковини – 2,2, БЕР – 66,5 %. Впровадження тритикале в 

кормовиробництво забезпечує високі збори кормової маси на зелений корм, 
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силос, сінаж кращої якості. В 1 кг зеленої маси жита міститься 0,21 к. о., а в 

тритикале – 0,27, перетравного протеїну – відповідно 24 і 29 г за рівної 

урожайності. Зерно та висівки тритикале – цінний компонент комбікормів 

для тварин. Ячмінно-тритикалева і кукурудзяно-тритикалева суміш збільшує 

середньодобові прирости свиней на 15–21% за заощадження кормів до 20% 

[268, 206, 42, 201, 69].  

Враховуючи викладене вище, дослідження з удосконалення 

гексаплоїдних тритикале слід було спрямувати на створення 

середньостеблових зернових сортів із високою зимостійкістю, підвищеною 

посухо-спекостійкістю та істотно більшою здатністю до продуктивного 

кущення. Невідкладною залишалась і проблема хлібопекарських 

властивостей сортів тритикале як вітчизняного, так і закордонного 

походження. За загальною хлібопекарською оцінкою вони відповідали лише  

рівню слабких пшениць. Усе ще панувала думка, що у тритикале житній 

геном блокує відповідні пшеничні хромосоми, не залишаючи в принципі 

жодних шансів на можливість існування амфідиплоїдів із високими 

хлібопекарськими якостями [185, 7]. 

Отже, одержати тритикале з добрими та чудовими хлібопекарськими 

властивостями уявлялося недосяжною метою. Проте чинний стан речей мав 

природну основу, позаяк переважна більшість сортів цієї культури була 

продуктом віддаленої гібридизації. Після генетичного міжродового «вибуху» 

відібрати комплексно-цінні форми з підвищеними хлібопекарськими 

властивостями не виходило. Послаблення негативного впливу R-геному, 

вочевидь, можливо було домогтися методами ступінчастої 

внутрішньовидової гібридизації з дальшим довготривалим селекційним 

пропрацюванням і створенням комплексно-цінних, морфологічно однорідних 

ліній із відповідною якістю клейковини, тіста й хліба та формуванням на їх 

основі багатолінійних синтетичних сортів, які би забезпечували стабільно 

високу якість клейковинного комплексу [289].  
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Сорти тритикале з добрими і чудовими хлібопекарськими 

властивостями можуть гарантувати отримання більш високої ціни за зерно на 

міжнародних ринках, що нині має істотне значення. 

Для конкуренції з іншими зерновими культурами недостатньо, щоб 

тритикале було тотожним наявним видам зернових за якістю і господарсько 

цінними ознаками. Тритикале має перевищувати щонайменше за однією 

важливою властивістю, чи то врожайність, якість продуктів врожаю, 

стійкість проти хвороб або проти несприятливих чинників середовища. 

Висока озерненість колосів, підвищений вміст білка та лізину в зерні, висока 

зимостійкість, комплексний імунітет проти більшості грибкових 

захворювань, і, як результат, чималий потенціал продуктивності, 

крупнозерність, здатність зростати на бідних, схилових, еродованих ґрунтах, 

стійкість проти основних шкодочинних хвороб, екологічна чистота, 

ґрунтозахисні властивості, чутливість до інтенсивних заходів агротехніки – 

ці переваги тритикале дали йому змогу посісти своє місце в системі 

зернового виробництва, поряд із пшеницею, житом, ячменем, вівсом. 

Тритикале добре росте на всіх типах родючих ґрунтів і до того ж 

успішно конкурує з іншими зерновими культурами. У разі вирощування на 

низькородючих ґрунтах (бідних, легких піщаних, перезволожених, лучно-

каштанових, глинистих, коричневих лісових, делювіальних) тритикале 

перевершує за врожайністю озиму пшеницю, ячмінь і незрідка жито [75, 41, 

201, 478, 485, 481]. 

За порівняльного вивчення чутливості тритикале до засолення ґрунтів 

відзначається різна витривалість їх залежно від сорту, що зумовлено 

генетично. Вона може підвищуватися в ході адаптації рослин до високого 

вмісту солей. У дослідах із вивчення солестійкості рослин тритикале, пшениці 

та ячменю зафіксована більш висока стійкість амфідиплоїдів проти NaCl. У 

дослідженнях Шорина Н.В. показано можливість вирощування тритикале на 
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солонцях і солонцюватих чорноземах, а за врожайністю зерна та зеленої маси 

воно не поступалося або перевищувало озиму пшеницю [247, 248]. 

За толерантністю до високої концентрації алюмінію тритикале 

переважає пшеницю, але поступається житу. Витривалість проти токсичності 

алюмінію контролюється чималою кількістю генетичних чинників, і тому 

ефективність генів стійкості у сортів тритикале різна. Зростальна кислотність 

ґрунтів знижує врожайність пшениці, але меншою мірою впливає на врожай 

зерна тритикале [55, 183, 247]. 

Крім вказаних вище переваг, пшенично-житні амфідиплоїди слугують 

донорами низки цінних ознак у селекції пшениці. Сорти тритикале 

ефективно можуть бути використані як проміжна ланка для передання 

жаданих властивостей від диплоїдних видів до культурних природних 

алоплоїдів задля інтрогресії генетичного матеріалу [59, 200, 435]. 

Поряд із досягненнями, в селекції тритикале є і нерозв‟язані проблеми. 

Основна з них – поліпшення якості зерна. Надалі потребують поліпшення 

його фізичні (виповненість, склоподібність, натура) і технологічні параметри 

(якість клейковини тіста і хліба) [49, 57, 83, 119]. За технологічними 

якостями тритикале поки не сягнули рівня найкращих сортів пшениці [307, 

69, 386, 432, 481]. 

Селекціонери й технологи зацікавлені в поліпшенні виповненості 

ендосперму зерна тритикале. Здебільшого зернівки пшенично-житних 

амфідиплоїдів не повністю виповнені, їх поверхня деформована внаслідок 

недорозвинення дрібно- й почасти крупнозерного крохмалю, локального 

руйнування алейронового шару. Це знижує товарні переваги зерна, зменшує 

його об‟ємну масу. У ліквідації подібних дефектів вирішальне значення має 

спрямована селекція, певне поєднання батьківських сортів пшениці й жита 

під час міжродових схрещувань, а також підбір ліній під час 

внутрішньовидової гібридизації гексаплоїдних тритикале [193, 216, 236]. 



51 
 

 

 

Головним завданням у селекції пшенично-житних амфідиплоїдів є 

розробка нових ефективних методів, які дали би змогу культурі тритикале 

якнайшвидше пройти весь шлях позитивної еволюції, на що давнім 

хліборобам знадобилися тисячоліття [155]. Слід підвищувати плодючість, 

поліпшувати фізичні й технологічні якості зерна, створювати скоростиглі та 

стійкі проти вилягання форми.  

Чи не найважливішою проблемою в селекції тритикале залишається 

скоростиглість. Біологічною відмінністю тритикале є уповільнений перебіг 

усіх процесів розвитку, надто формування ендосперму, що призводить до 

затягування дозрівання зерна. Переважна більшість форм тритикале, що 

виколошуються водночас із пшеницею, достигають на 3–10 днів пізніше. Зі 

скоростиглістю тісно пов‟язана також специфічна для тритикале проблема 

проростання зерна на корінні, ймовірність якого зростає за пізнього 

дозрівання [219]. 

Угорський селекціонер Kiss A. визначав головний напрям у селекції 

тритикале ‒ створення низькорослих ліній із колосом оптимальної структури 

й дальшим випробуванням перспективного матеріалу в різних екологічних 

умовах середовища задля добору форм з підвищеною екологічною 

пластичністю [395]. 

Виокремлення генотипів, витривалих проти несприятливих умов, 

потребує багато часу для селекційного доопрацювання вихідного гібридного 

матеріалу тритикале, збільшення масштабів і комплексного підходу до 

проблем селекції, всебічного вивчення біологічних і біохімічних 

особливостей амфідиплоїдів [88, 210, 41, 183, 135, 69]. 

Поєднання на високому рівні зимо- та посухостійкості з 

продуктивністю та якістю зерна ‒ заскладне завдання, позаяк ці властивості 

зворотньо кореляційно залежні. Нині немає доволі повної наукової 

інформації про характер успадкування морозостійкості під час схрещування 

озимих та ярих тритикале [70]. Дотепер мало відомо про можливості 
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поєднання підвищеної морозостійкості з альтернативним типом розвитку і 

високою продуктивністю. У теоретичному та селекційно-практичному плані 

неабияку перспективу має створення дворучок тритикале.  

З огляду на розширення впровадження тритикале у виробництво на 

перший план висуваються питання вивчення стійкості цієї культури проти 

хвороб. Кращі сорти тритикале виявляють високу витривалість проти 

борошнистої роси, жовтої та стеблової іржі, твердої і летючої сажки. Вони 

стійкіші проти вірусів і бактеріальних захворювань, ніж вихідні види 

пшениці та жита. Із грибкових хвороб неабияке поширення на посівах 

тритикале має бура іржа. Тому під час створення нових, досконаліших 

амфідиплоїдів конче потрібно приділяти увагу стійкості проти бурої іржі 

вихідних батьківських зразків. 

Серед шкідливих захворювань тритикале виокремлюється фузаріоз, 

який виявляється в різноманітних формах. Фузаріоз колоса і кореневі гнилі 

призводять до послаблення та загибелі рослин, зниження врожайності, 

схожості насіння. У переліку чинників, що сприяють посиленню 

шкодочинності фузаріозного захворювання, на перше місце слід поставити 

брак стійких сортів. Однак дослідниками доведено, що схрещуванням 

кращих генотипів і відбором можна створити відносно стійкі проти фузаріозу 

форми тритикале [92, 69, 481]. 

 

Висновок до розділу 1. 

Отже, у пшенично-житніх амфідиплоїдів є величезний біологічний 

потенціал, аби стати однією з провідних сільськогосподарських культур. Слід 

виконати на сучасному рівні комплексні дослідження із селекції, 

молекулярної генетики, фізіології, біохімії і технології цієї культури, що 

спричинить створення досконаліших сортів за адаптивністю, продуктивністю 

та надто якістю зерна. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Експериментальні дослідження проведено на дослідних полях 

Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН, Волинської державної 

сільськогосподарської дослідної станції і Приморської приватної дослідно-

селекційної дільниці (м. Маріуполь – смт Ялта Донецької області). 

Дослідні поля Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН» (ІР 

НААН) розташовані за 15 км на схід від міста Харкова. Цей район входить до 

східної частини Лісостепової зони України. Ґрунти дослідного поля 

представлено потужним, слабковилуженим чорноземом. Вміст гумусу 

становить, за даними лабораторії рослинництва, 3,5–4,8%. Кількість 

легкогідролізованого азоту в орному шарі на 100 г ґрунту була низькою або 

середньою (13,2–17,8 мг), а рухомих форм фосфору (10,3–12,9 мг) та калію 

(10,6–11,2 мг) – підвищена. 

Клімат місця проведення основних дослідів помірно-континентальний, 

характеризується спекотним літом, відносно м‟якою зимою. Середньорічна 

температура повітря становить +6,9…7,1
о
C, середньодобова відносна 

вологість повітря вегетаційного періоду становить 55–75 %, сума додатних 

середньодобових температур дорівнює 2895
о
C, чого вистачає для розвитку 

більшості сільськогосподарських культур. Тривалість безморозного періоду 

сягає 188 днів. Середньорічна кількість опадів становила 485,8 мм. 

У роки проведення досліджень склалися контрастні за гідротермічним 

режимом умови, здебільшого задовільні й добрі для перезимівлі, росту і 

розвитку рослин (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 Середньорічна температура повітря, сума опадів та ГТК за 1972–2014 рр.
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У період вегетації переважала помірно посушлива (1996, 1998, 2002, 

2007, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 рр.) і дуже посушлива погода (1994, 1999, 

2000, 2006, 2008, 2009, 2012, 2018 рр.). Нормальні гідротермічні умови мали 

місце лише в 1974, 1984, 1991, 1995, 2005, 2014 рр. Надлишкове зволоження 

спостерігалося в 1997, 2003, 2004, 2016 рр. 

Протягом досліджень мінімальна температура ґрунту на глибині вузла 

кущення не знижувалась нижче –0,5…–17
о
C. Найкомфортнішими були 1981-

й (–2,4
о
C), 1983-й (–4,0

о
C), 1989-й (–5,0

о
C), 2002-й (–0,5

о
C), 2014-й (–1,2

о
C), 

2015-й (–2,2
о
С) і 2016-й (–3,0

о
C) роки. За перезимівлею рослин вельми 

складними були 1986-й (–13
о
C на вузлі кущення та різкі перепади температур 

у половині березня), 2010-й (–10
о
C) та надто 2003-й рік (–17

о
C на вузлі 

кущення, безсніжжя, потужна льодова кірка, вимокання). 

Приморська приватна дослідно-селекційна дільниця (Приморська ДСД) 

розташована у Приазов‟ї в підзоні гостропосушливого степу, в 30 км від м. 

Маріуполь у смт Ялта. Клімат Приазовської низовини помірно-

континентальний. Пересічна температура січня становить –5,4
о
C, липня 

+22,8 
о
C. Тривалість вегетаційного періоду – 160–175 днів. Сума активних 

температур сягає 3130
о
C. Середньорічна кількість опадів становить 380–

400 мм. Ґрунтовий покрив – пісок, солонці. Підземні води дуже солоні. 

Рослинність солончаково-напівпустельна. Умови Приморської ДСД особливо 

сприятливі для доборів рослин із високою посухо-спекостійкістю, 

невибагливих до ґрунтів. 

Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

(Волинська ДСГДС НААН) розташована в зоні Західного Лісостепу, на 

південному сході Волинської височини, в смт Рокині (Луцький р-н). Клімат 

помірно-континентальний. Зима м‟яка, з нестійкими морозами, частими 

відлигами, літо тепле, вологе. Пересічна температура січня становить –4…–

5
о
C, липня +18…19

о
C. Тривалість вегетаційного періоду понад 200 днів. 

Сума активних температур становить 2840–2970
о
C. Ґрунти темно-сірі лісові 
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та чорноземні опідзолені. Річна кількість опадів – 550–660 мм, максимум їх 

припадає на літні місяці. Природно-кліматичні умови Волинської ДСГДС 

НААН вельми сприятливі для оцінки вихідного селекційного матеріалу на 

стійкість проти проростання на пні, вилягання, хвороб і визначення 

потенційної врожайності. Формування селекційних розсадників, їх 

розміщення і роботу в них проводили відповідно до розробленої схеми 

(рисунок 2.2). 

Фенологічні спостереження (сівба, сходи, кущення, темпи росту перед 

відходом у зиму, вихід у трубку, виколошування, молочна стиглість, повна 

стиглість), оцінку перезимівлі, ураження хворобами, вилягання проводили за 

методикою Держсортовипробування (2000). Морозостійкість рослин 

досліджували прямим проморожуванням селекційного матеріалу, посіяного в 

ящики, в морозильних камерах КНТ-1 М за методикою, розробленою в 

Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН [167]. 

Гібридизацію проводили за методиками, розробленими 

Шулындиным А.Ф. [253], Максимовым Н.Г. [117], Ригиным Б.Н., 

Орловой И.Н. [175]. 

Для структурного аналізу рослин брали пробні снопи з корінням у 

період воскової стиглості зерна. Аналізували 20–80 і 100–200 рослин 

відповідно F1–F2 і 20–25 рослин батьківських компонентів і кращих ліній. В 

окремих найперспективніших комбінаціях F2–F3 аналізували 2,5–3,5 тис. 

рослин. 

Збирання гібридів і рослин у селекційних розсадниках проводили 

вручну, контрольного розсадника і сортовипробування – комбайном 

САМПО 130. Урожай зеленої маси враховували у фазі повного колосіння з 

метрових майданчиків дослідних ділянок у триразовій повторності. 

Оцінку якості зерна і його повний технологічний аналіз проведено в 

Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва без застосування поліпшувачів [93, 

101, 348]. 



 

 

 

5
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Рисунок 2.2 Схема селекції озимо-ярих гібридів і сортів тритикале 
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Лінії F3–F4 вивчали за вмістом білка, крохмалю, каротиноїдів, 

показником седиментації, твердозерності, за числом падання; F4–F10 – 

вмістом білка, клейковини, силою борошна, а також виконували повний 

технологічний аналіз зерна. 

Статистичну обробку експериментальних даних проводили за 

Доспеховим Б.А. [50]. Індекси посухостійкості розраховували як відношення 

величини ознаки в засушнику до природного фону, гомеостатичність – 

відповідно до методики Хангильдина В.В. [224]. Оцінку екологічної 

пластичності й стабільності сортів проводили згідно з методикою і 

формулами Eberhart S.A., Russel W.A. [369], Пакудина В.З., Лопатиной Л.М. 

[142, 143]. Як вихідний матеріал для схрещувань і доборів використовували 

зразки гекса- та октоплоїдних тритикале озимого та ярого типу розвитку, 

озимої і ярої пшениці (2n=42 та 2n=28), озимого жита з колекції 

Національного центру генетичних ресурсів рослин України, інших наукових 

установ, сорти й лінії тритикале та пшениці, створені в Інституті 

рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН. Батьківські пари для схрещувань 

добирали з урахуванням їх еколого-географічного походження, 

морфобіологічних особливостей, якості зерна, стійкості проти біотичних та 

абіотичних чинників, родоводу. 

Висновок до розділу 2. 

Створенню унікального за адаптивними, врожайними та якісними 

показниками вихідного матеріалу та формуванню конкурентоспроможних 

сортів сприяв комплекс науково-методичних підходів, у т.ч. залучення у 

схрещування батьківських форм з контрастним типом розвитку (озимих, 

ярих, дворучок), дослідження гібридних популяцій, ліній та сортів за 

оригінальною схемою в різноманітних умовах з використанням як 

класичних, так і сучасних методів оцінки біохімічних та технологічних 

властивостей тритикале. 
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РОЗДІЛ 3 

СТВОРЕННЯ НОВОГО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ З ВИСОКИМИ 

ПОКАЗНИКАМИ ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИХ ОЗНАК 

 

Гексаплоїдні тритикале поширюються у світі як кормова, харчова і 

технічна культура. Площі посівів тритикале сягають 3,8–4,0 млн га, з них 

1,3 млн га у Польщі. Сорти тритикале, які створено у Мексиці, Польщі, 

Німеччині, Франції, Угорщині, Республіці Білорусь, РФ, Румунії і деяких 

інших країнах, випереджають пшеницю і жито за збором зерна з 1 га на 20–

35 % [33]. Виробництво зерна тритикале загалом становить понад 14,6 млн т, 

зокрема в Польщі ‒ 4,3 , Німеччині ‒ 2,6 , Франції ‒ 2, Республіці Білорусь ‒ 

1,3 , РФ ‒ 0,58 млн т. [405, 362]. На жаль, в Україні статистичних даних щодо 

площ посівів і валових зборів зерна тритикале поки що немає, позаяк їх 

враховують спільно з пшеницею. Орієнтовно в нашій країні тритикале 

вирощують на площі 95– 110 тис. га, а валовий збір може сягати близько 

350 тис. т. 

Пріоритетними напрямами селекції гексаплоїдних тритикале є 

підвищення врожайності, її стабільності, а також якості зерна. Дальше 

зростання продуктивності тритикале стримується через їх високорослість, 

недостатню посухо-спекостійкість. Сорти Раритет, Маркіян, Ніканор, 

Ярослава мають добру і чудову якість клейковини, тіста і хліба. Проте через 

схильність до вилягання за висоти рослин 130–160 см знижують урожайність 

на високому агрофоні й у роки з аномальною кількістю опадів. Сорти 

напівінтенсивного типу Амфідиплоїд 256, Гарне, Ратне, Раритет, що мають 

поширення у виробництві, не можуть гарантувати стабільно високих зборів 

зерна під час внесення великих доз мінеральних та органічних добрив. Для 

таких умов потрібні генотипи з висотою рослин до 100 см. Низькорослі сорти 

тритикале створено в Польщі, Словаччині, Румунії, РФ. У посушливих зонах 
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Степу та Лісостепу України вони поступаються місцевим середньо- і 

високорослим сортам за врожайністю і якістю зерна.  

З огляду на вічутне погіршення стану зовнішнього середовища, 

ускладнюється завдання створення вихідного матеріалу із стабільно 

високими адаптивними властивостями. Виведення сортів озимих тритикале, 

стійких проти комплексу несприятливих умов, є дуже актуальним. За даними 

ФАО (26.11.2015 р., Рим), у всьому світі за період з 2003 по 2013 рр. 

середньорічна кількість явищ стихійного лиха, пов‟язаних зі змінами клімату, 

майже подвоїлася порівняно з 1980 р., а загальні економічні збитки 

оцінюються в $1,5 трлн.  

Клімат у Північно-Східному Лісостепу України змінюється доволі 

інтенсивно. За даними Харківського гідрометцентру, за 2000–2016 рр. 

середньодобова температура залежно від місяця зросла на 0,7–2,5
о
С 

порівняно з періодом 1972–1993 рр., що свідчить про чимале потепління 

клімату. Найбільше підвищення спостерігають у січні та лютому (2,5–3,0
о
С), 

а також у червні, липні, серпні (на 1,5–2,5
о
С). 

Аридизація клімату зростає стрибкоподібно: в 50-ті роки ХХ ст. із 10 

років два були посушливі в період вегетації, в 60-ті – чотири; 70-ті – три; 80-

ті – чотири; 90-ті – три; а за 2000–2010 рр. – п‟ять. За останні 22 роки (1993–

2015 рр.) аномальне зволоження спостерігалося двічі (9,1%), нормальне і 

помірне зволоження – п‟ять років (22,7 %), помірно посушливі умови 

склались у семи випадках (31,8 %) і дуже посушливі – у восьми (36,4 %). 

Загальна кількість посушливих і дуже посушливих років становить 68,2 %. За 

період конкурсних сортовипробувань озимих тритикале (1972–2015 рр.) 

оптимальними можна назвати лише сім років: 1974, 1984, 1991, 1995, 2000, 

2005 і 2014. Інші роки мали істотні відхилення. Отже, лише 16,3 % років були 

оптимальними за ГТК для вирощування озимих культур. 

На тлі загального потепління погіршуються умови для одержання 

сходів, перезимівлі та вегетації озимих культур. За останні 20 років 
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несприятливі погодні умови осені спостерігалися в 1995, 1998, 1999, 2001, а 

надто несприятливі – в 1994 і 2015 рр. В останнє десятиліття збільшується 

кількість років із теплими зимами та частими довготривалими відлигами, аж 

до самого поновлення вегетації. Також зростає частота формування 

притертих льодяних кірок. Відчутно підвищилася кількість років, коли 

відбувається переміщення кріогенних навантажень із зимового періоду на 

березень-квітень і навіть першу декаду травня у вигляді сильних приморозків 

(2000, 2001, 2005, 2009, 2010 рр.). У цих складних, дуже мінливих умовах 

мають бути задіяні специфічні методи селекції озимих культур, зокрема 

гексаплоїдних тритикале. 

Вихідний матеріал для селекції гексаплоїдних тритикале створювали 

методами міжродової і внутрішньовидової гібридизації зразків із 

контрастним типом розвитку (ярих, озимих, дворучок). 

Селекція гексаплоїдних тритикале має свої специфічні особливості й на 

етапі нагромадження вихідного матеріалу була пов‟язана з певними 

труднощами [264, 262, 23, 24]. У 60–80-ті роки минулого сторіччя колекції 

тритикале налічували мало сортів, придатних до ефективного використання 

для вдосконалення культури завдяки внутрішньовидовій гібридизації. Тому 

впродовж тривалого часу основним способом створення нових форм 

гексаплоїдних тритикале був «біологічний», запропонований 

Шулындиным А.Ф. [253, 262]. Біологічний метод складається з двох циклів 

віддалених схрещувань: 

а) пшениця/жито; 

б) F1 (пшениця/жито) тритикале (2n = 42). 

Відповідно до теоретичних розрахунків, гібриди F1 (пшениця/жито) 

тритикале повинні мати 49 хромосом (21 пшеничну, 7 житних і 21 хромосому 

тритикале). Фактично рослини F1 тритикале мали переважно 47, а окремі – 43 

хромосоми. F2 тритикале ‒ це складна популяція рослин із кількістю 

хромосом від 37 до 51. Залежно від комбінацій частка гексаплоїдних рослин 
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становила 20,3–76,3% [23, 24]. Ефективність методу засвідчено створенням і 

впровадженням у виробництво сортів Амфідиплоїд 201, Амфідиплоїд 206, 

Амфідиплоїд 60 тощо (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 – Методи створення вихідного матеріалу тритикале та їх 

ефективність, ІР ім. В.Я. Юр‟єва, 1973–2015 рр. 

 

Метод 

Схрещу-

ваність, % 

Польова 

схожість, 

% 

Вихід 

цінних 

ліній, % 

 

Створено сорти 

T. durum, 

T. aestivum/ 

Secale 

 

0,9–5,5 

 

0–51,3 

 

– 

Амфідиплоїд 1, 

Амфідиплоїд 201, 

Амфідиплоїд 206, 

Амфідиплоїд 60, 

Амфідиплоїд 42, 

Амфідиплоїд 52, 

Амфідиплоїд 15 

F1 T. aestivum/ 

Secale Triticale 

 

1,2 

 

56,2 

 

16,9 

Triticale/T. 

aestivum 
22,6 68,7 10,3 

Ладне 

Triticale 

(2n=42)/ 

Triticale 

(2n=42) 

 

 

 

 

34,1 

 

 

 

 

90,3 

 

 

 

 

68,1 

Амфідиплоїд 3/5 

Амфідиплоїд 44, 

Амфідиплоїд 256, 

Гарне, Ратне, Раритет, 

Харроза, Амос, Букет, 

Шаланда, Маркіян, 

Ніканор, Ярослава, 

Пластун волинський, 

Донець, Павлодарський, 

Тимофій, Пудік, Леонтій, 

Єлань, Олександра 

Triticale, інд. 

добір 
– – 0,2 Амфідиплоїд 51 

 

 

Впродовж найтривалішого часу використовували у виробництві 

Амфідиплоїд 206, створений за схемою Безостая 1/Саратовская 

крупнозернаяАмфідиплоїд 1 та Амфідиплоїд 42, який одержано завдяки 

схрещуванню озимої пшениці Донская полукарликовая з озимим житом 
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Саратовская 4 та Амфідиплоїдом 206. Пересічно за 11 років конкурсних 

випробувань врожай зерна сорту Амфідиплоїд 42 сягнув по пару 5,1 т/га, що 

на 1,7 т/га вище порівняно з озимою пшеницею. Отже, біологічний метод 

давав змогу створювати продуктивні, високозимостійкі, з підвищеною 

кущистістю сорти, але з істотними вадами: череззерниця, зернівка 

зморшкувата, посухостійкість середня, хлібопекарські властивості задовільні, 

схильність до ураження летючою сажкою. Позаяк гібриди від міжродових 

схрещувань проходять через складний формоутворювальний процес, а 

гомозиготність господарсько цінних ознак досягається набагато пізніше, ніж 

за внутрішньовидових схрещувань, на виведення сортів біологічним методом 

витрачали куди більше часу (понад 10 років). Натомість негативний вплив на 

ефективність методу чинили дуже низька схрещуваність (0,9–5,5 %) і 

невисокий вихід цінних ліній (16,9 %). 

Сучасний етап селекції гексаплоїдних тритикале в Інституті 

рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН пов‟язаний із внутрішньовидовою 

гібридизацією сортів і ліній різного типу розвитку. Комбінації (2n=42 х 

2n=42) становлять 72,3% від загальної їх кількості. Схрещуваність пересічно 

становила 34,1%, із варіюванням у межах 11,7–98,4% залежно, насамперед, 

від досвіду і сумління працівника під час кастрації квіток та їх запилення. За 

багаторічними спостереженнями, популяції від внутрішньовидових 

схрещувань мали вихід цінних ліній пересічно 68,1%. На потужні можливості 

внутрішньовидової гібридизації свого часу звернув увагу Шулындин А.Ф. 

[259]. У нього вийшло створити завдяки доборам із гібридної популяції від 

спонтанного схрещування ліній тритикале, дібраних із тієї самої комбінації, 

що й Амфідиплоїд 206, новий зерноукісний сорт Амфідиплоїд 3/5 з добре 

виповненим зерном і високою врожайністю 7,5–8,0 т/га, з перевищенням над 

пшеницею до 0,69–0,90 т/га [25]. Амфідиплоїд 3/5 був районований у 15 

областях колишнього СРСР, що свідчить про його доволі добру пластичність. 

Більш широке впровадження сорту стримувалося такими вадами: схильність 
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до вилягання, недостатня кущистість, туге обмолочування зерна, задовільні 

хлібопекарські властивості. У посушливі роки генеративна система сорту не 

витримувала високих температур у період цвітіння, що спричиняло 

підвищення череззерниці. 

Іншим методом, який ми застосовуємо для залучення різноманіття 

м‟якої пшениці, є міжвидова гібридизація гексаплоїдних тритикале з 

озимими та ярими сортами м‟якої пшениці різного походження. Обсяг 

схрещувань пересічно становить 18,7 %, зав‟язуваність гібридних зернівок – 

22,6 %, вихід цінних ліній – 10,3 %. За парних схрещувань 

формоутворювальний процес у F2 відбувається з перевагою видів пшениці 

екстенсивного типу. Для підвищення виходу цінних форм тритикале і 

збагачення гібридних популяцій застосовуємо бекросування формами 

тритикале з належними ознаками. Із гібридної комбінації 

Lad 285 /Альбатрос одеський було відібрано низку високорослих, добре 

облистяних, продуктивних ліній, що ввійшли до складу багатолінійного 

сорту зернокормового призначення Ладне, який зареєстровано в Україні з 

2002 р. за зонами Лісостепу і Полісся. Завдяки застосуванню цього методу не 

вийшло підвищити хлібопекарські якості тритикале. Створений сорт і лінії, 

відібрані з гібридних популяцій за участі пшениць різного рівня якості, 

зкорема й надсильних, характеризувалися задовільними технологічними 

властивостями.  

Важливою складовою селекційної програми зі створення вихідного 

матеріалу, адаптованого до мінливих умов середовища, є широке 

використання колекційних зразків різного походження. Із 1980 по 2015 рр. 

нами було вивчено та залучено у схрещування 2275 зразків, зокрема й 

озимих, ярих і дворучок тритикале – 1376, озимої м‟якої пшениці – 673, 

озимої твердої пшениці – 46, ярої м‟якої пшениці – 53, ярої твердої – 35 

[290, 291].  
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Дослідження колекційного матеріалу в контрастних умовах сприяли 

виокремленню ефективних джерел за основними морфобіологічними 

ознаками (табл. 3.2), які широко залучались у міжродові, міжвидові та 

внутрішньовидові схрещування.  

 

Таблиця 3.2 – Генофонд родів Triticosecale witt, Triticum aestivum L., 

Triticum durum Desf., Secale, який використано для створення вихідного 

селекційного матеріалу (1988–2020 рр., ІР ім. В.Я. Юр‟єва НААН) 

Ознаки Джерела 

 

 

Висока 

зернова 

продукти

-вність 

Озимі тритикале: Aliko, Baltiko, Bedretto, Grado, Lad 285, Malno, 

Moderato, Pawo, Presto (Польща); Докучаевський 12, Валентин 90, 

Корнет, Кубанец, Сотник, ТИ-17, Эра (РФ), АД 32, АД 206, Гарне, 

Раритет, Ратне, Тимофій (Україна); дворучки тритикале: Вуйко, 

Пластун волинський, Ярослава (Україна); ярі тритикале: GТА418, 

2059р
11

 (США), Fahad 5 (Мексика); Аіст харківський, Соловей 

харківський, Хлібодар харківський (Україна); озима м‟яка пшениця: 

MV 29-98, MV 213-98 (Угорщина), Balaton (Австрія), CF08106 

(Франція), Безостая 1, Волжская низкостебельная, Горлица, Донская 

полукарликовая, Краснодарская 99 (РФ); Альбатрос одеський, 

Антонівка, Щедра Полісся (Україна); яра м‟яка пшениця: Струна 

миронівська (Україна); яра тверда пшениця: Харківська 23 (Україна); 

озима тверда пшениця: Фрам, Шулиндінка (Україна), Топаз, 

Крупинка (РФ). 

Висока 

морозо-

зимостій-

кість 

Озимі тритикале: АД 18, АД 52, АД 206, Гарне, Степан (Україна), АД 

Тарасовский, Каприз, Цекад 90 (РФ); дворучки тритикале: АД 77, АД 

8/192, АД 551, ХАД 7 (Україна); озима м‟яка пшениця: Алабасская, 

Альбидум 12, Бирюза, Волжская низкостебельная, Куйбышевка, 

Омская озимая, Северная заря, Сибирская нива, Скипетр (РФ), 

Левада, Миронівська 808, Феругінеум 1239 (Україна), Patriot (Канада); 

озима тверда пшениця: Кандіканс 1996/4, Афіна (Україна); озиме 

жито: Харківське 55, Хасто (Україна), Вятка 2, Саратовская 

крупнозерная, Саратовская 4, Чулпан 3.  

Висока 

посухо-

спекостій

-кість 

Озимі тритикале: АД 44, АД 256, Зеніт одеський (Україна), Каприз, 

Кентавр, ТИ-17 (РФ), ярі тритикале: AD 992, Fahad 5 (Мексика); 

озима м‟яка пшениця: Альбатрос одеський, Антонівка, Донецька 46, 

Знахідка одеська; Красуня одеська, Лузанівка одеська, Степовичка, 

Федорівка (Україна); Бирюза, Волжская низкостебельная, 

Куйбышевка (РФ); Turkoazj (Болгарія); 44/3 N057…Katya 1 (Іран); NE 

Comp 1… (Туреччина); яра м‟яка пшениця: Экада 66 (РФ); Кайыр, 

Самгау (Казахстан); озима тверда пшениця: Шулиндінка, Лагуна 

(Україна); Акшам, Жакут, Молдер (Казахстан); яра тверда пшениця: 

Золотая волна, Людмила, Ник, Саратовская 57 (РФ). 
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Продовження табл. 3.2 

Коротко- 

стебловість 

Озимі тритикале: АД 60, ХАД 110, ХАД 528, ХАД 634-138, 

ХАД 695 (Україна); Baltiko (Польща); Карлик 1, Кроха, 

Полукарлик (РФ); озима м‟яка пшениця: Ніконія, Степовичка, 

Tipa, Еритроспермум 130, Еритроспермум 2002 (Україна); 

Бирюза, Галина, Гром, Московская 40 (РФ); озиме жито: Гном 

1, Гном 2, Гном 3, Мета (Україна); Альфа карликовая (РФ); яра 

м‟яка пшениця: Струна миронівська (Україна); CMSS 97…, 

CMSS98Y…, CMSS98M… (Мексика); яра тверда пшениця: 

Нащадок (Україна); Короткостебельная 13 (РФ); Ammar 8, 

Bigost 1, ICD 94-0994 (Сирія); CD91Y 1286, Mexicali 75 

(Мексика); озима тверда пшениця: Макар, Шулиндінка 

(Україна); Гелиос, Крупинка, Топаз (РФ) 

Скоро-

стиглість 

Озимі тритикале: АД 60, АД Багатозерний (Україна); AD 1/8 

(Болгарія); Bedretto, Престо (Польща); Gorun (Румунія); KT 64 

(Угорщина); дворучки тритикале: ХАД 85-114, Харківське 

золотисте (Україна); озима м‟яка пшениця: Знахідка одеська, 

Леля, Обрій (Україна); Донская полукарликовая (РФ); Адыр, 

Достук, Эритроспермум 760 (Киргизстан); W 94-244-132, NE 

93496 (США).       

Комплексна 

стійкість 

проти 

грибкових 

хвороб 

Озимі тритикале: АД 44, Донець, Ніканор, Ратне, ХАД 7 

(Україна); Блик 81, Дон, Зимогор, Мишучар (РФ); Baltiko, 

Presto (Польща); Kandur (Словаччина); Stil (Румунія); TSW 

2507-83 (Німеччина); дворучки тритикале: АД 8/192, АД 551-

1222, Ярослава (Україна); ярі тритикале: Аіст харківський, 

Соловей харківський, (Україна); 2059 р
11

 (США).  

Високий вміст 

білка 

Озимі тритикале: AД 3/5, АД 44, АД 51, АД 206, Зеніт одеський 

(Україна); АД 3296 (Болгарія); Man 1590 (Польща); ТИ-17 (РФ), 

UH 72 (Чехословаччина)   

Високі 

хлібопекарські 

властивості 

Озимі тритикале: Амос, Ніканор, Раритет, Тимофій, Пудік, 

Єлань; дворучки тритикале: Пластун волинський, Ярослава 

(Україна). 

 

 

Зразки озимого тритикале походили з України – 46,5 %, РФ – 30,1 , 

Польщі – 10,1 , Болгарії, Румунії, Словаччини – по 3,3 , Угорщини та 

Німеччини – по 1,7 %. 

Комплексно-цінні тритикале дворучки, за участі яких створено 

перспективні гібридні комбінації, відібрано конкурентоздатні лінії і сорти, 

відселектовано нами впродовж довготривалих доборів у контрастних умовах 
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за чергування осінніх і весняних посівів і на низькотемпературному фоні 

[275, 281]. 

 Ярі тритикале, що виявилися найціннішими під час гібридизації з 

озимими й дворучками, походили із США (GТА418, 2059 р
11
), Мексики 

(AD 992, Fahad 5) та України (Аіст харківський, Соловей харківський, 

Хлібодар харківський). 

 Перспективні гібридні комбінації створено нами з використанням 47 

зразків озимої м‟якої пшениці, серед яких переважали сорти з України – 

38,3 % (Альбатрос одеський, Антонівка, Щедра Полісся тощо), Російської 

Федерації – 34,1 % (Безостая 1, Донская полукарликовая, Альбидум 12 тощо), 

а також із Киргизстану – 6,4 %, Угорщини та США – по 4,3 % , Австрії, 

Болгарії, Канади, Ірану, Франції, Туреччини – по 2,1 %. 

 У селекції зернових культур унікальний за адаптивними та 

морфобіологічними ознаками генофонд створено із залученням до 

схрещування контрастних за типом розвитку сортів різного еколого-

географічного походження [107–109, 140, 141, 177–179, 18]. 

Для створення вихідного матеріалу з великим адаптивним потенціалом 

і широким, довготривалим формоутворювальним процесом, використовували 

в гібридизації з озимими ярі пшениці, віддалені за походженням і 

родоводами. Найефективнішим джерелом комплексу адаптивних, 

морфобіологічних та якісних ознак у поєднанні з ярим типом розвитку 

виявився сорт Струна миронівська (Україна). Донори короткостебловості, 

спеко-посухостійкості залучали з Мексики (CMSS 97…, CMSS 98Y…, 

CMSS98M…), Республіки Казахстан (Кайир, Самгау) і Російської Федерації 

(Экада). 

Для поліпшення гексаплоїдних тритикале до схрещування із житом 

залучали різні види пшениць [384, 44, 424, 425, 429, 265, 237, 199]. Через 

низьку ефективність використання генофонду твердої пшениці у прямий 

спосіб завдяки гібридизації з житом ми застосували схему створення 
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вихідного матеріалу на підставі міжвидових схрещувань пшениця 

м‟яка/пшениця тверда з дальшим добором гексаплоїдних ліній проміжного 

морфотипу і відповідним використанням їх у схрещуваннях з тритикале. До 

гібридизації залучали зразки озимої та ярої твердої пшениці різного 

походження. Серед ярих перевагу мали комплексно-цінні сорти РФ (41,7 %). 

Використовували також окремі зразки з України (16,7 %), Сирії (25,0 %), 

Мексики (16,7 %). Джерелами високої продуктивності, спекостійкості, 

короткостебловості слугували сорти озимої твердої пшениці українського 

походження (Харківська 32, Шулиндінка, Фрам, Лагуна тощо), РФ (Топаз, 

Крупинка, Гелиос тощо), Казахстану (Акшам, Молдер, Жакут). 

Із сортів озимого жита майже рівний внесок у синтез вихідного 

матеріалу гексаплоїдних тритикале належить сортам України (54,5 %) та РФ 

(45,5 %), але пальма першості у сортоутворенні завдяки міжродовій 

ступінчастій гібридизації у сортів жита російського походження: 

Саратовской 4, Саратовской крупнозерной, Вятки 2 і Чулпан 3. 

У селекційній роботі з удосконалення тритикале частіше ми 

використовували принцип гібридизації за типом «топкросів», коли найкращі 

наразі батьківські зразки схрещуються з багатьма компонентами (до 5–10, 

іноді більше), що мають потрібні ознаки та властивості й розрізняються за 

походженням і типом розвитку. Останнє має особливе значення, позаяк 

багаторічна селекційна практика з вивчення озимо-ярих гібридних популяцій 

засвідчує їх потужну формоутворювальну здатність [272, 276, 281, 289]. 

Добір батьківських компонентів спрямовано на усунення вад наявних 

сортів і створення досконаліших сортотипів завдяки синтезу нових генотипів 

введенням до їх родоводів досконаліших блоків генів, носіями яких є як 

унікальні попередні сорти, так і новітні досягнення із селекції тритикале, 

пшениці та жита. 

Створені гібридні популяції гексаплоїдних тритикале (ярі/озимі, 

озимі/ярі, ярі/дворучки, озимі/дворучки) характеризуються бурхливим і 
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довготривалим формоутворювальним процесом за морфобіологічними 

ознаками. В окремих комбінаціях від схрещування дворучок з озимими 

(Вуйко/Амфідиплоїд 52, Гарне/ХАД 2587, Раритет/ХАД 7) розщеплення за 

типом розвитку і господарсько цінними ознаками триває понад 10 років. 

Розмах мінливості у гібридів, які створено за участі батьківських форм із 

різним типом розвитку, куди вищий, ніж під час схрещування генотипів, що 

не розрізняються за цією ознакою (табл. 3.3). Так, у кращих комбінаціях F2 

озимого сорту Амфідиплоїд 3/5 з ярими лініями із США GТА 418, 2059 р
11

 та 

3687 р
26

 коефіцієнти варіації господарсько цінних ознак сягнули 51,7–56,3 %, 

ступінь трансгресії – 60–160,9 %, а частота трансгресії – 73,5–97,1 % [271, 

276]. Широкий діапазон мінливості зумовлений складною взаємодією 

нетотожних генетичних систем батьківських сортів і специфічними умовами, 

в яких випробовуються створені гібриди. 

Можливість успішного пошуку вдалих комбінацій, збалансованих 

генотипів тритикале, що поєднують комплекс потрібних ознак на новому, 

більш високому рівні, істотно підвищується за одночасного їх вивчення в 

різноманітних еколого-географічних умовах, причому пересівання гібридних 

популяцій почергово в умовах Лісостепу ‒ гостропосушливого Степу, 

чергування весняної сівби з осінніми, відчутно підвищує ефективність 

доборів комплексно цінних форм, які краще пристосовані до складних умов 

середовища [289]. 

Аналіз родоводів створених сортів тритикале свідчить про те, що 

застосовані методи їх виведення нерівноцінні за ефективністю (табл. 3.3). 

Розширення генофонду гексаплоїдних тритикале зумовило більш високу 

прогнозованість ступінчастої внутрішньовидової гібридизації сортів і ліній із 

різним типом розвитку, що дало змогу створити комплексно цінні, 

спеціалізовані за призначенням, високопродуктивні, з високою (Амфідиплоїд 

256, Гарне, Степан, Харроза) і підвищеною зимостійкістю сорти Ратне, 

Раритет, Амос, Букет, Шаланда (табл. 3.4) тощо.  
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Таблиця 3.3 – Мінливість знак у популяціях F2 різного походження (1996–2007 рр., середнє; V, %) 
 

Термін 

сівби 

Досліджено 

комбінацій 

Висота 

рослин, см 

Продуктивна 

кущистість 

Головний колос Маса зерна 

з рослини, 

г 

Маса 

1000 

зерен, г 
довжина, 

см 

кількість 

колосків 

кількість 

зерен 

маса зерна, 

г  

Triticosecale Wittm., озимі/озимі 

осінній 208 
12,8*–25,1** 

19,6*** 

18,0–31,3 

26,5 

9,0–13,6 

11,3 

7,7–12,3 

10,9 

15,1–25,4 

18,9 

16,8–31,0 

26,4 

31,2–49,0 

34,0 

7,3–11,5 

8,3 

Triticosecale Wittm., ярі/озимі 

осінній 420 
14,1–29,6 

24,6 

26,3–39,1 

31,4 

9,7–15,0 

13,0 

6,5–16,1 

12,3 

18,9–29,5 

22,8 

25,3–36,0 

31,3 

38,14–52,7 

40,0 

8,5–13,0 

9,6 

весняний 368 
18,7–36,1 

32,8 

35,0–58,9 

56,3 

12,1–26,8 

14,9 

9,2–23,6 

14,6 

23,7–38,0 

39,1 

29,3–48,2 

39,6 

43,6–69,4 

48,6 

10,3–33,5 

14,1 

Triticum aestivum L., озимі/озимі 

осінній 138 
13,0–21,4 

17,3 

21,1–30,5 

28,7 

8,1–11,6 

9,8 

5,3–11,0 

8,0 

13,8–21,7 

18,3 

12,7–24,0 

21,5 

18,4–31,2 

28,9 

5,1–9,9 

7,1 

Triticum aestivum L., ярі/озимі 

осінній 21 
15,4–23,5 

18,7 

23,6–39,3 

28,9 

9,2–14,3 

10,6 

7,2–13,5 

10,1 

14,8–22,0 

19,3 

14,4–29,1 

26,8 

27,5–39,0 

30,2 

5,4–13,8 

7,3 

весняний 8 
16,7–31,6 

24,0 

25,1–56,8 

46,0 

9,0–24,7 

13,1 

8,0–18,3 

10,4 

17,4–29,8 

25,1 

17,9–41,6 

32,8 

33,3–62,0 

41,9 

8,7–28,5 

20,4 

Triticum durum Desf., озимі/озимі 

осінній 124 
8,3–31,5 

18,1 

25,1–51,8 

34,8 

4,8–10,1 

6,0 

3,5–9,7 

6,8 

12,3–18,6 

11,8 

19,6–38,4 

28,4 

28,5–46,1 

36,0 

8,0–23,6 

16,1 

Triticum durum Desf., ярі/озимі 

осінній 46 
18,8–35,0 

28,6 

28,0–56,8 

39,1 

6,4–21,9 

18,4 

9,8–19,6 

12,1 

19,0–36,3 

23,9 

19,3–41,0 

31,4 

26,1–56,0 

39,5 

8,5–25,7 

16,9 

весняний 12 
19,6–46,3 

38,3 

23,7–61,4 

41,3 

8,9–31,0 

23,6 

10,0–21,3 

14,1 

23,8–36,0 

30,4 

26,1–59,3 

41,8 

34,9–69,0 

59,8 

12,0–31,4 

24,6 

* – min;  ** – max;  *** – середнє ( ). 
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Таблиця 3.4 – Сорти гексаплоїдних тритикале (озимих, дворучок), що 

створені в ІР НААН (генеалогія, охоронні документи) 

Сорт Генеалогія 
Рік реєстр. охоронні 

документи 

Основний 

автор 

АД 1 
Гордеіформе (981/911) х Харківське 

55 
1976 р. 

Шулиндін 

А.Ф. 

АД 206 
F1 (Безостая 1/Саратовская 

крупнозерная)/АД 1 
1979 р. 

Шулиндін 

А.Ф. 

АД 201 
F1 (Безостая 1/Саратовская 

крупнозерная)/АД 1 
1980 р. 

Шулиндін 

А.Ф. 

АД 3/5 

Природна гібридизація ліній із 

комбінації F1 (Безостая 1/Саратовская 

крупнозерная)/АД 1 

1986 р. 
Шулиндін 

А.Ф. 

АД 44 Амфідиплоїд 280/3/2059 р
11

 (США) 

АС РФ № 5986. 

Свідоцтво про 

держ.реєстрацію 

№ 05504 1993 р. 

Щипак 

Г.В. 

АД 51 
Багаторазовий добір із сорту 

Снегиревская зернокормовая (РФ) 

Свідоцтво про 

держ.реєстрацію 

№ 04613, 2000 р. 

Щипак 

Г.В. 

АД 52 
F1 (Еритроспермум 827/Саратовская 

4)/суміш пилку тритикале 

Свідоцтво про держ. 

реєстрацію №04613, 

2000 р. №04611, 2000 р. 

Шевченко 

М.С. 

АД 256 АД 18/АД 551-1222 (дворучка) 

АС № 1468, Свідоцтво 

про держ. реєстрацію 

№ 04614, 2001 р. 

Щипак 

Г.В. 

Ладне
® 

Lad 285 (Польща)/Альбатрос одеський 

ПУ № 0844, 2008 р., 

Авторське свідоцтво 

№ 1549, 2002 р. 

Щипак 

Г.В. 

Гарне
®

 

[(2059 р
11
/Амфідиплоїд 

3/5)/Кубанец]/Мально 

2059 р
11

 / Амфідиплоїд 3/5/Кубанец 

ПУ № 0771, 2007 р., 

Авторське свідоцтво 

№ 04100, 2004 р. 

Щипак 

Г.В. 

Степан
®
 

Амфідиплоїд 18хАмфідиплоїд 551-

1222 (дворучка) 
ПУ №0772, 2007 р. 

Щипак 

Г.В. 

Ратне
®
 

[(2059 р
11
хАмфідиплоїд 3/5) / 

Кубанец] /Мально 

ПУ №0774, 2007 р., 

Авторське свідоцтво 

№07139, 2007 р. 

Щипак 

Г.В. 

Раритет
®
 

F1 {[GTA 418,СШАхАД 206)/АД 3/5]/ 
Харьковский 41/АД 547}Аіст 

харківський 

ПУ № 0840, 2008 р., 
Авторське свідоцтво 

№0843, 2008 р. 

Щипак 
Г.В. 

Юнга
®
 [(2059 р

11 
/АД 3/5)/ Кубанец]/ Мально ПУ №0846, 2008 Щипак 

Г.В. 

Харроза
®

 Сокіл Харківський/Амфідиплоїд 52 

ПУ № 110433, 

Свідоцтво про держ. 

реєстрацію № 110234, 

2011 р. 

Щипак 

Г.В. 

Амос Амфідиплоїд 206/Раритет АС № 140669, 2014 р. 
Щипак 

Г.В. 

 



72 
 

 

 

Продовження табл. 3.4 

Букет 
(Сокіл 

харківський/АД 52)/Гарне 
АС № 140670, 2014 р. Щипак Г.В. 

Шаланда АД 992 (Мексика)/АД 52 АС № 140668, 2014 р. Щипак Г.В. 

Маркіян Амфідиплоїд 206/Раритет ПУ №150155 Щипак Г.В. 

Ніканор Валентин 90/Раритет ПУ №160891 Щипак Г.В. 

Ярослава 

(дворучка) 
Раритет/Валентин 90 АС № 181091, 2018 р. Щипак Г.В. 

Донець Амфідиплоїд 3/5/Раритет АС № 181787, 2018 р. Щипак Г.В. 

Пластун 

волинський 

(дворучка) 

Валентин 90/Раритет АС № 180788, 2018 р. Щипак Г.В. 

Павлодарськ

ий 
Харроза/Pawo (Польща) АС № 190662, 2019 р. Щипак Г.В. 

Тимофій Раритет/ХАД 7 АС № 190596, 2019 р. Щипак Г.В. 

Леонтій Юнга/Гарне АС № 201823, 2020 р. Щипак Г.В. 

Пудік Раритет/ХАД 7 АС № 200844, 2020 р. Щипак Г.В. 

Єлань Раритет/ХАД 7 АС № 201824, 2020 р. Щипак Г.В. 

Олександра Раритет/ХАД 7 АС № 201822, 2020 р. Щипак Г.В. 

 

 

 

Висновок до розділу 3.  

Таким чином, зростання ефективності внутрішньовидової гібридизації 

доведено створенням унікальних за розмахом мінливості гібридних 

комбінацій (Раритет/Валентин 90, Раритет/ХАД 7 тощо) і добором ліній, 

збалансованих на вищому рівні за комплексом ознак адаптивності, 

продуктивності та якості, з чудовою сортоутворювальною здатністю, що 

дало змогу сформувати багатолінійні середньорослі (Амос, Ніканор, 

Ярослава) та низькостеблові сорти (Тимофій, Пудік, Єлань) з високою 

потенційною врожайністю і хлібопекарськими властивостями на рівні цінних 

і сильних пшениць. 
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РОЗДІЛ 4 

СЕЛЕКЦІЯ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ТРИТИКАЛЕ З РІЗНИМ ТИПОМ 

РОЗВИТКУ 

 

Пріоритетними напрямами вдосконалення гексаплоїдних тритикале є 

селекція на врожайність, її стабільність і якість зерна. Одним із шляхів 

розв‟язання цих проблем є створення сортів тритикале дворучок із 

підвищеним рівнем адаптивності й продуктивності, добре пристосованих для 

осінніх і весняних посівів. 

У трав‟янистих рослин помірного кліматичного поясу в результаті 

адаптації до умов зовнішнього середовища виникли ярі та озимі форми. Ярі 

рослини завершують весь цикл розвитку впродовж одного літа. Рослини, які 

не здатні перейти до генеративного розвитку без попереднього впливу 

низьких температур, вважають озимими [22]. Серед хлібних злаків відомі ярі, 

дворучки, напівозимі та озимі типи рослин. Найдавнішим вважається ярий. 

Як рецесивний озимий варіант розвитку з‟явився у злаків згодом у тепліших 

районах. Фляксбергер К.А. [223] вважав, що існують лише ярі та озимі 

форми. На думку Лысенко Т.Д. [112], межі між озимими та ярими злаками 

немає, вони різняться лише ставленням до зовнішніх чинників, позаяк можна 

підібрати цілу низку сортів із послідовними вимогами до періоду зниження 

температури – від тривалого до вельми короткого. 

На погляд Фляксбергера К.А. [223], пшениць дворучок не існує і ними 

називають звичайні ярі форми, але більш холодостійкі. У працях 

Вавилова Н.И. [11] свідчень про дворучок так само немає. Проте з давніх-

давен практики виокремлювали серед пшениць особливу групу дворучок, які 

посідають проміжну позицію між озимими та ярими [40]. 

Дослідження типу розвитку зернових культур розпочато відносно 

давно. Першим встановив домінування яровості над озимістю Stoll P.H. [465]. 

Було знайдено моногенне [428], моно- та дигенне [12, 427] розщеплення, а 
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також дигенне [363, 443, 464] й тригенне успадкування типу розвитку [372, 

373, 439]. Після аналізу великої кількості гібридів Akerman A. та Mac Key J. 

[350] дійшли висновку, що ярий тип розвитку контролюється одним, двома та 

інколи трьома домінантними генами, а озимий – рецесивними алелями цих 

локусів. На існування трьох локусів – Sg 1, Sg 2 і Sg 3 вказали Tsunewaki K. і 

Jenkins B. [469]. Вони припустили, що домінантні гени Sg 1 і Sg 2 

контролювали ярий тип, а домінантний ген Sg 3 зумовлював озимий тип 

розвитку. Гени Sg 1 і Sg 2 домінували над Sg 3. 

Pugsley A.T. [441, 442] виявив чотири домінантних гени, які 

контролюють ярий тип розвитку ‒ Vrn 1, Vrn 2, Vrn 3, Vrn 4, кожний з яких 

епістатичний до генів озимості. Відповідно до його гіпотези наявність 

першого ліпшого домінантного гена Vrn або їх сполучення визначає ярий тип 

розвитку, а озимість – наявність рецесивних алелей усіх чотирьох локусів. 

Pugsley A.T. також заклав підвалини для вивчення геногеографії типу 

розвитку у гексаплоїдних пшениць, створивши ізогенні лінії за домінантними 

генами Vrn. 

Питанню локалізації генів, що контролюють ярий тип розвитку, 

присвячено дослідження Sears E.R. [451, 452], Driscoll C.J., Jensen N.F. [368], 

Halloran G.M., Boydell C.W. [380], Майстренко О.И. [115], Flood R.G., 

Halloran G.M. [371], Law C.N., Worland A.J. [399] та інших, які свідчать про 

особливий вплив на цю ознаку хромосом 5D, 7D, 5A, 5B. В окремих випадках 

за виявлення ознаки відповідали хромосоми 1A, 2B, 7B, але найчастіше ефект 

яровості пов‟язують із D геномом.  

Різна реакція зразків пшениці на яровизацію і тривалість дня зумовлює 

рівень адаптивності до умов зовнішнього середовища. Вважається, що ці 

відмінності контролюються незначною кількістю локусів, а саме 

домінантними генами Vrn [469, 398, 370, 371], окремі з яких виявлено в 

геномі D. Істотно й те, що й ген Ppd 1, який має найбільший ефект на 

фотоперіодичну чутливість, також локалізований у геномі D [438]. Отже, в 
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окремих форм гексаплоїдних тритикале, повністю позбавлених D-геному, 

можливо, немає деяких впливових генів систем Vrn і Ppd, а їх функції 

виконують відповідні локуси геномів А та В. Останнє також випливає з 

незалежного успадкування систем генів, відповідальних за процеси 

яровизації і фотоперіодизму, що встановлено Flood R.G., Hаlloran G.M. [370]. 

Отже, серед пшениць є озимі, ярі, дворучки та проміжні форми, які 

різняться за ходом онтогенезу вимогами до навколишнього середовища, 

насамперед, до світла й температури. Поєднання в одному генотипі окремих 

чи багатьох ознак озимих та ярих пшениць зумовило чималі успіхи в селекції 

цих культур [109, 113, 179, 172]. 

У тритикале аналогічно пшениці існують ярі та озимі форми [46, 263]. 

Про наявність інших типів розвитку (дворучок, напівозимих) зазначали 

Турбин Н.В., Федоров А.К. [207], Федоров А.К. [215]. 

Схрещування різних за типом розвитку сортів і ліній тритикале, 

розпочаті нами з 1980 р., полігенний і незалежний характер спадковості 

систем генів, що зумовлюють параметри онтогенезу та адаптивності, дали 

можливість створити гібридні озимо-ярі популяції тритикале, в яких наявний 

увесь спектр біотипів – від скоростиглих ярих до пізньостиглих озимих [273, 

278, 291]. 

Випробування одержаних популяцій у контрастних умовах було 

спрямовано на виокремлення більш життєвостійких, із високою адаптивною 

ємністю генотипів різного типу розвитку, поліпшеним комплексом 

господарсько цінних ознак і підвищеною синхронністю змін темпів 

онтогенезу і зовнішнього середовища. 

Розподіл гібридних рослин на фенотипові класи проводили наприкинці 

вегетації. Тритикале дворучки відбирали, починаючи з F2 і в наступних 

поколіннях, під час чергування осінніх посівів із весняними [294, 272, 282].  
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4.1 Особливості успадкування типу розвитку гібридами озимих 

тритикале з ярими 

 

Істотною проблемою тритикале з початку селекції цієї культури була 

пізньостиглість. За даними Федорова А.К. [215], переважна більшість зразків 

тритикале дозрівала на 2–20 діб пізніше, ніж сорти пшениці. Одним із 

можливих шляхів створення скоростиглого вихідного матеріалу тритикале є 

внутрішньовидова гібридизація сортів, що розрізняються за типом розвитку. 

На першому етапі досліджень у селекційній програмі було використано 

ярі лінії тритикале, створені доборами з колекційних зразків США. Їх 

схрещували переважно з озимими тритикале місцевого походження. 

Батьківські компоненти істотно різнилися за морфобіологічними ознаками. У 

1981–1982 рр. у весняних та осінніх посівах було досліджено 47 гібридних 

комбінацій F1–F3. У першому поколінні в усіх гібридів у весняному посіві 

домінував ярий тип. Розвиток гібридних рослин відбувався у межах 

комбінацій дружно, але повільно, надто на варіантах пізньостиглі 

озимі/пізньостиглі ярі, рослини яких виколошувалися на 11–15 діб пізніше 

ярих батьківських зразків. 

Друге покоління гібридів під час весняної сівби розщеплювалося на 

озимі рослини й такі, що дуже недружньо виколошувались або виходили у 

трубку. У комбінаціях, створених за участю скоро- і середньостиглих озимих 

компонентів, чимала кількість рослин (0,1–12,3%) колосилася раніше ярих 

вихідних ліній. У гібридних популяціях від пізньостиглих батьків колосіння 

рослин затримувалося на 7–25 діб. За всіма гібридними комбінаціями процес 

переходу рослин із вегетативної до генеративної фази тривав до закінчення 

вегетації. Частина їх на цей момент перебувала у стані виходу у трубку. Під 

час обліку розщеплення гібридних популяцій за типом розвитку ярими 

умовно вважали всі рослини, що на час закінчення вегетації весняного посіву 
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виколосились або вийшли у трубку. Озимими називали решту рослин, що 

встигли лише розкущитись. 

Співвідношення рослин ярих та озимих в досліджуваних гібридів 

виявилося різним. Із 35 комбінацій у 12 розщеплення за типом розвитку 

достовірно різнилося з теоретично очікуваним. В інших випадках 

розщеплення на ярі та озимі відповідало таким схемам: 15:1 встановлено у 14 

комбінацій, 3:1 – у семи, 1:1 і 63:1 – по одній (АД 280/3/ (GТA 418/АД 206) і 

3687 р
26
/АД 206). 

На характер розщеплення в гібридних популяціях F2 відчутно впливали 

генетичні особливості батьківських компонентів, спостерігався також 

реципрокний ефект. Відносно скоростиглі озимі сорти забезпечували 

більший вихід гібридних рослин, здатних до колосіння за весняної сівби. 

Наприклад, серед гібридів, створених із найскоростиглішим озимим сортом 

АД 206, перевагу мало співвідношення 15:1. У комбінаціях із пізньостиглими 

озимими сортами (НАД 308, АДМХ) збільшувалася частка рослин озимого 

типу, в окремих випадках до 50,8%. Скоростиглі ярі лінії забезпечували 

підвищений вихід ярих рослин як із скоростиглими, так і з пізньостиглими 

озимими сортами. У гібридів, створених за участі пізньостиглих ярих ліній, 

вихід рослин, здатних до колосіння і визрівання під час весняної сівби, 

істотно зменшувався. На співвідношення ярих та озимих рослин у F2 

впливали також й інші особливості генотипу ярих батьківських форм, 

наприклад, наявність у їх родоводах озимих тритикале. В окремих випадках 

яра лінія (GТA 418/АД 206) р
7
 забезпечувала підвищення частки озимих 

рослин у F2 понад 50%. 

Отже, за весняної сівби в озимо-ярих гібридів у першому поколінні 

домінує ярий тип розвитку. Розщеплення на вихідні форми часто не 

відповідає теоретично очікуваному співвідношенню біотипів, що пов‟язано з 

генетичними особливостями компонентів схрещувань та умовами 

вирощування гібридів. Розщеплення на ярі й озимі рослини у F2, що 
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вирощені у весняному посіві з насіння від осінньої репродукції, у 30 % 

комбінацій не відповідало теоретичному [294]. За вирощування гібридів F1 

лише у весняних посівах у F2 спостерігалася здебільшого відповідність 

фактичних і теоретичних співвідношень. Гібриди озимих тритикале зі 

скоростиглими ярими лініями, що майже не реагують на яровизацію, 

розщеплювались у співвідношеннях, близьких до 15:1. В окремих гібридів F2, 

створених за участі пізньостиглих ярих ліній, які відчутно прискорюють 

розвиток після 30 діб яровизації, кількість озимих рослин виявилась 

більшою, а співвідношення наближалося до 3:1. Вплив яровизаційних 

температур на гібриди весняного посіву був малоймовірним, тому випадки 

невідповідності, що спостерігаються, пов‟язані з мейотичною нестабільністю 

досліджених форм тритикале, надто ярих, і можливим частковим 

перезапиленням, якому складно запобігти. Результати наших досліджень 

засвідчили, що використані у схрещуваннях ярі лінії тритикале 

північноамериканського походження розрізнялись одним-двома 

домінантними генами, що пригнічують вияв озимого типу розвитку. 

На час збирання рослин весняного посіву (початок-половина серпня) в 

популяціях F2 поряд із повністю стиглими перебували рослини у таких фазах: 

молочно-воскової стиглості, цвітіння, виходу в трубку та кущення з 

поступовими переходами між цими групами рослин. У найскоростигліших 

потомств колосіння наставало на 2–5 діб раніше, ніж в ярої батьківської форми, 

або водночас із нею. Вони, зазвичай, слабко кущились чи були одностебловими. 

Частка рослин (3,2–25,1%), як й озимі батьківські сорти, кущилася впродовж 

усього вегетаційного періоду, формуючи безліч пагонів, що не виходили у 

трубку. Спостерігалися також проміжні форми з різним ступенем кущистості. 

Середньо- і пізньостиглі рослини характеризувалися підвищеною 

продуктивною кущистістю, до п‟яти й більше стебел. Дуже пізньостиглим 

гібридним рослинам, що виколошувалися після 15–20 червня, була притаманна 

висока загальна кущистість за одного, рідше двох продуктивних стебел. 
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Невелика група рослин (1,4–13,7 %) залишалась у фазі виходу в трубку. 

Їх кількість сягала максимуму в популяціях, створених із пізньостиглими 

ярими батьківськими компонентами. Рослини, що залишились у фазі 

кущення, виходу у трубку або пізно виколосились, не давали насіннєвого 

потомства. 

Під час підрахунку гібридних рослин з інтервалом 7–10 діб їх розподіл 

за терміном колосіння у F2 можна подати у вигляді одновершинних, рідше – 

слабовиражених двовершинних асиметричних кривих. Об‟єктивнішу картину 

формоутворювального процесу отримують за щоденного підрахунку 

кількості рослин, що виколошуються [272]. 

Отже, у F2 від схрещування ярих тритикале з озимими відбувається 

складний процес розщеплення за типом розвитку і тривалістю вегетаційного 

періоду. Об‟єднання всіх рослин, що виколосились або вийшли в трубку, 

тобто перейшли до генеративної фази розвитку, в одну групу ярих є 

умовним, позаяк вони різняться за багатьма морфобіологічними ознаками, 

зокрема й за тривалістю вегетаційного періоду, типом розвитку, насіннєвою 

продуктивністю, що засвідчується в наступних поколіннях. 

У ході другого етапу вдосконалення гексаплоїдних тритикале з різним 

типом розвитку до схрещування залучили ярі середньостиглі лінії і сорти 

місцевого походження та мексиканські скоростиглі лінії Fahad 5 і АD 991. 

Під час визначення кількості домінантних генів Vrn як рецесивні форми 

використали озимі сорти різного походження, зокрема й створені в Україні 

(АД 42, АД 52, АД 206, АД 256, Ладне, Гарне, Раритет тощо), а також окремі 

високопродуктивні сорти з РФ (Ставропольский 5, Гренадер, Рус, КН 111, 

Валентин 90) і Польщі (Malno, Presto). Окрім ярих та озимих, в схрещування 

залучили й створені нами пізньостиглі тритикале дворучки з підвищеною 

морозозимостійкістю. 

В умовах 1997 р. у польових дослідах було проаналізовано 12 

гібридних комбінацій F2, серед яких дев‟ять створено за схемою ярі/озимі й 
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три – дворучки/озимі. Розподіл гібридних рослин на фенотипові класи 

проводили наприкінці вегетації за раніше описаною методикою [294, 272, 

282]. У всіх досліджених ярих сортів і ліній тритикале тип розвитку 

контролювали лише одним домінантним геном (Vrn 2), дія якого забезпечує 

середньостиглість і низьку стійкість проти умов перезимівлі. 

Водночас у гібридів неморозостійкої дворучки АD 991 (Мексика) з 

озимим високозимостійким сортом Амфідиплоїд 52 в прямій і зворотній 

комбінаціях ярих пізньостиглих потомств виявилося у F2 відповідно 53 і 237 

рослин, озимих – 77 і 290, а співвідношення становило 1:1,5 і 1:1,2. У 

комбінації від схрещування дуже пізньостиглої дворучки АД 551, яка має 

підвищену морозостійкість, і озимим сортом Закарпатський багатозерній, зі 

194 рослин до ярих належало 49. Ці рослини характеризувались інтенсивним 

кущенням упродовж усієї вегетації і радше нагадували озимі форми, але в 

половині серпня частина пагонів перейшла до генеративної фази. 

Найімовірніше, тип розвитку пізньостиглих дворучок тритикале 

контролюється також одним домінантним геном, близьким до Vrn 3. Він 

забезпечує виколошування за весняної сівби й відповідно високий рівень 

стійкості проти низьких температур, якщо перебуває у повністю рецесивному 

генофоні ppd, що гарантує надійну затримку розвитку дворучки АД 551 за 

осінньої сівби. У разі мексиканської форми АD 991 той самий ген Vrn 3 у 

поєднанні з домінантною системою генів, що контролюють фотоперіодичну 

чутливість, призводить до інтенсивного переходу цього зразка у генеративну 

фазу за осінньої сівби та неможливості надійного загартування.  

У комбінаціях від схрещування ярих і дворучок з озимими формами 

загальна кількість гібридних рослин, здатних до колосіння або виходу в 

трубку за весняної сівби, залежить значною мірою від умов вегетації. Так, у 

надмірно вологому та помірно прохолодному 1997 р. в комбінаціях, 

створених за участі ярого сорту Сокіл харківський, вихід ярих рослин 

варіював від 65,1 % до 73,5 %. Під час дослідження популяцій F2, також 
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отриманих схрещуванням ярого сорту Сокіл харківський з озимими 

тестерами Зарница та Гарне, в умовах 2004 р., за так само надмірної 

зволоженості, але за підвищеного на 1
о
С понад норму температурного 

режиму вихід рослин, здатних до колосіння за весняної сівби, підвищився до 

81,9–85%. Водночас у гостропосушливих умовах на піщаному ґрунті 

(Приморська селекційно-дослідна приватна дільниця) через дуже 

підвищений температурний режим частина пізньостиглих напівозимих форм 

загинула, не перейшовши до генеративної фази. Тому вихід ярих рослин 

виявився на 4,7–5% нижчий порівняно з гібридами харківської генерації. 

У весняному посіві 2000 р., коли склалися відносно несприятливі 

умови через сильну посуху та підвищений температурний режим, дослідили 

особливості розщеплення за типом розвитку у 26 гібридних комбінаціях 

різного походження (табл. 4.1, 4.2). 

У гібридів, створених за схемою ярі/озимі та озимі/ярі, співвідношення 

ярих і озимих рослин у F2 контролювалось одним домінантним геном. Період 

колосіння гібридних рослин у весняному посіві виявився дуже тривалим і 

становив понад 55 діб, тобто процес розщеплення тривав до кінця серпня, а 

загальна кількість гібридних рослин, здатних до колосіння і виходу в трубку, 

дорівнювала пересічно 72,9%. У разі схрещування дворучок тритикале з 

озимим тестером вихід озимих потомств підвищився і становив 43,9–50,1% 

рослин із перевагою варіанта озимі/дворучки. 

Фактичне співвідношення гібридних рослин F2, здатних перейти до 

генеративної фази, до озимих, дорівнювало чи наближалося до 1:1, що також 

свідчить про наявність у дворучок одного домінантного гена Vrn і збігається 

з теоретично очікуваним співвідношенням генотипів у ВС1 F1 за схрещування 

ярих зразків, моногенних за типом розвитку, з озимим тестером. Порівняно з 

іншими варіантами схрещувань у комбінаціях за участі дворучок та озимих 

сортів початок колосіння гібридних рослин відбувався на 5–15 діб пізніше і 

тривав до закінчення весняної вегетації.  
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Таблиця 4.1 – Визначення кількості домінантних генів Vrn у зразків 

ярих і дворучок тритикале (весняний посів) 

Сорт 
Тип 

розвитку 

Розщеплення 

у F2 

Співвідношення 

ярі:озимі 
Х

2
 

ярі озимі очікуване фактичне 1:1 2:1 3:1 15:1 

1997 р. 

Сокіл 

харківський 
ярий *1071 484 3:1 2,2:1 221,6 3,3 30,9 1646,7 

ХАД 884 ярий *173 49 3:1 3,5:1 69,3 12,7 1,2 93,4 

ХАД 888 ярий *219 57 3:1 3,8:1 95,1 20,0 2,8 100,3 

ХАД 987 ярий *154 50 3:1 3,1:1 53,0 7,1 0,0 112,5 

ХАД 1005 ярий *169 50 3:1 3,4:1 64,7 10,9 0,6 98,9 

ХАД 991 дворучка *290 367 1:1 0,8:1 9,0 150,0 334,9 2764,6 

ХАД 551-

1222 
дворучка *49 145 1:1 0,3:1 47,5 148,1 251,6 1571,3 

2000 р. 

Аіст 

харківський 
ярий *306 122 3:1 2,5:1 79,1 5,2 2,8 356,8 

Х8НДС24 ярий *418 154 3:1 2,7:1 121,8 10,8 1,1 412,8 

В-1213 ярий *149 59 3:1 2,5:1 38,9 2,2 1,3 173,6 

Fahad 6 ярий *235 87 3:1 2,7:1 68,0 5,6 0,6 239,3 

С33/1 дворучка *149 144 1:1 1:1 0,1 32,4 92,0 939,7 

ХАД 382 дворучка *136 87 1:1 1,6:1 10,8 3,4 22,9 406,1 

ХАД 397 дворучка *168 149 1:1 1,1:1 1,1 26,2 82,6 888,1 

ХАД 393 дворучка 
*316 332 1:1 1:1 0,4 93,5 237,9 2204,9 

**642 11 - 58,4:1 609,7 308,6 188,9 24,8 

ХАД 411-

1466 
дворучка 

*1276 1074 1:1 1,2:1 17,4 162,2 535,7 6235,9 

**1001 13 - 77:1 962,7 468,8 305,1 42,3 

* – тестер озимий.    

 ** – тестер дворучка. 

 

У комбінаціях схрещування дворучок тритикале з ярими лініями 

С29ВСТП6 і ХАД 360, серед 489 рослин F2 озимих генотипів не виявлено, а 

період колосіння був дещо розтягнутий і становив 8–10 діб. 

У F2 від схрещування пізньостиглих тритикале дворучок ХАД 411 –

1466, ХАД 372, ХАД 393, типово озимих форм виявилося 24 серед 1667 

досліджених рослин. Тривалість періоду колосіння гібридів становила 7–12 

діб, що близько до варіанта дворучки/ярі із затримкою його початку в 



83 
 

 

 

окремих випадках на 3–5 діб. Співвідношення рослин, здатних до виходу в 

трубку або колосіння, та озимих, наближалося до 63:1, що відбувається у разі 

наявності трьох домінантних генів Vrn. 

 

Таблиця 4.2 – Розщеплення за типом розвитку гібридів F2, створених 

схрещуванням озимих, ярих і дворучок тритикале (весняний посів, 2000 р.) 

Комбінація 

схрещування 

К
іл
ьк
іс
ть
 

к
о
м
б
ін
ац
ій
, 
 

ш
т.

 

В
сь
о
го
  

р
о
сл
и
н
, 
ш
т.

 Одержано 

рослин у F2 , 

шт. 

Ф
ак
ти
ч
н
е 

сп
ів
в
ід
н
о

-ш
ен
н
я 

Х
2
 

зд
ат
н
и
х
 

д
о
 к
о
л
о

-

сі
н
н
я
 

о
зи
м
и
х
 

1:1 3:1 15:1 

ярі/озимі 3 538 392 146 2,7:1 – 1,20 393,77 

озимі/ярі 5 1102 802 300 2,7:1 – 2,79 825,01 

дворучки/ 

озимі 
7 2162 1212 950 1,3:1 31,76 41,24 5247,88 

озимі/ 

дворучки 
7 1669 833 836 1:1 0,0 561,23 5494,53 

дворучки/ярі 1 191 191 0 – – – – 

ярі/дворучки 1 298 298 0 – – – – 

дворучки/ 

дворучки 
2 1667 1643 24 68,5:1 – 493,94 

(63:1) 

0,08 

 

 

Позаяк протягом вегетації 2000 р. склалася дуже посушлива (опадів на 

115 мм нижче норми), надміру спекотна погода (температура повітря на 

1,3
о
С вище за норму), спостерігалася загибель частини гібридних рослин, які 

належать до типово озимих, або дуже пізньостиглих дворучок. Такі умови  

спричинили зменшення загальної кількості рослин, що перейшли у 

генеративну фазу, пересічно до 73 %. Тому фактичне співвідношення ярих 

рослин до озимих у прямих і зворотних комбінаціях дещо відхилилося від  

теоретично очікуваного й становило 2,7:1, але відповідало моногенній моделі 

контролю типу розвитку. 

Отже, піж час схрещування тритикале контрастного типу розвитку 
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(ярих або дворучок) з озимими, у F2 відбувається складне розщеплення на 

озимі біотипи й такі, що здатні переходити у генеративну фазу без впливу 

яровизаційних чинників. Співвідношення ярих та озимих потомств у 

популяціях F2 залежало від фізіолого-генетичних особливостей обох 

компонентів схрещування й на варіантах ярі/озимі відповідало частіше 

моногенному контролю яровості, а в комбінаціях дворучки/озимі 

наближалося до 1:1, що спостерігається у разі бекросування F1 (ярі/озимі) 

озимою формою.  

Під час дослідження популяцій F3 після попередніх весняних посівів 

також спостерігався доволі бурхливий формоутворювальний процес за 

тривалістю вегетаційного періоду і розщепленням на озимі та альтернативні 

до озимих типи розвитку. Через відчутний відсів константних озимих 

генотипів у F2 загальна чисельність ярих та інших біотипів, що переходять у 

генеративну фазу за весняної сівби, підвищилася з 73% пересічно до 88,4–

97,4 %, а співвідношення ярих та озимих біотипів водночас змістилося від 

2,7:1 до 7,1:1…27,1:1, а в окремих комбінаціях 36,7:1, що формально 

відповідає 2–3-генному контролю типу розвитку (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 – Розщеплення за типом розвитку рослин у F3 (весняний 

посів 2001 р.) 

Комбінація 

схрещування 

Тип  

розвитку 

Дата 

колосіння 

Отримано 

рослин у F3 
Х

2
 

ярих озимих 3:1 15:1 63:1 
♀ ♂ ♀ ♂ 

АД 

411/С29ВС… 
дв.* яр.** 27.06 18.06 2019 0 – – – 

АД411/КН-111 дв. оз. *** 27.06 03.06 41 7 2,77 5,69  

АД 

411/Гренадер 
дв. оз. 27.06 05.06 58 3 13,12 0,18 4,07 

АД 411/Ладне дв. оз. 27.06 31.05 640 116 37,60 106,70 934,70 

АД 393/АД 411 дв. дв. 16.06 27.06 1324 0 – – – 

АД 372/АД 411 дв. дв. 23.06 27.06 2115 0 – – – 

АД 42/В 1213 оз. яр. 03.06 12.06 1123 87 204,69 1,82 249,20 
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Продовження табл. 4.3 

АД 

402/ХHD… 
оз. яр. 05.06 16.06 845 23 231,25 19,20 6,66 

АД 

52/Х8HD… 
оз. яр. 02.06 16.06 422 36 71,76 2,03 118,01 

Свm 6/АД 42 яр. оз. 16.06 03.06 217 8 304,8 4,82 5,79 

Т1460/АД 52 яр. оз. 18.06 02.06 245 32 26,72 13,30 198,90 
* – дворучки; 

** – ярий; 

*** – озимий. 

 

Під час створення вихідного матеріалу для селекції тритикале 

альтернативного типу розвитку слід здійснювати весняну та осінню сівби 

гібридів від схрещування батьківських сортів із контрастним типом розвитку. 

Відсів озимих, напівозимих і дуже пізньостиглих біотипів, що практично не 

формують насіння під час весняної сівби у F2 і наступних поколіннях, дає 

змогу відібрати продуктивніші ярі та середньостиглі тритикале дворучки. 

 

4.2 Мінливість типу розвитку в озимо-ярих гібридних популяціях 

гексаплоїдних тритикале 

 

Характер розщеплення озимо-ярих гібридних популяцій гексаплоїдних 

тритикале у F2 і наступних поколіннях залежить від багатьох чинників 

генетичної і зовнішньої природи. На процеси мінливості за типом розвитку і 

тривалістю періоду колосіння гібридних рослин впливають майже всі 

складові адаптивності батьківських компонентів – довжина періоду 

яровизації, ступінь фотоперіодичної чутливості, рівень скоростиглості, 

посухо- і морозозимостійкості. Динаміка переходу з вегетативної у 

генеративну фазу, виявлення тієї чи іншої реакції на зовнішнє середовище, 

хід розщеплення і темпи стабілізації біотипів залежать в озимо-ярих 

популяціях від терміну сівби (осінній-весняний), морозозимостійкості різних 

біотипів, дії чинників перезимівлі, й, головне, генетично зумовлених 

особливостей процесів формоутворення за типом розвитку. Так, у комбінації 
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F2 від схрещування озимого високозимостійкого сорту тритикале 

Амфідиплоїд 256 з ярим скоростиглим, неморозостійким зразком Fahad 5, в 

умовах 2000 р. співвідношення ярих та озимих рослин становило 2,83:1, що 

відповідає моногенному типу контролю. Із 379 рослин озимих виявилося 99, 

що становить 26,1% від їх загальної кількості. 

У селекційному розсаднику осіннього і весняного посівів було 

досліджено 158 ліній F3, серед яких озимих знайдено 38, що дорівнює 24,1%. 

Процеси розщеплення і стабілізації біотипів було спрямовано на збільшення 

кількості рослин, здатних до виходу в трубку і колосіння за весняної сівби. 

Співвідношення таких потомств до озимих становило 3,16:1.  

У наступному – четвертому – поколінні серед досліджених 342 ліній 

комбінації Амфідиплоїд 256/Fahad 5 чисельність озимих генотипів зазнала 

дальшого зниження і становила 18,1% за співвідношення до біотипів, що 

перейшли у генеративну фазу розвитку, 4,52:1.  

За умов 2003 р., катастрофічного за перезимівлею для озимої пшениці, 

вивчено 284 лінії F5, виокремлених із комбінації Амфідиплоїд 256/Fahad 5. 

Під час дослідження цього набору морфологічно однорідних ліній у 

весняному посіві встановлено, що лише 14,7% із них належало до 

константних озимих, а співвідношення ярі:озимі становило 5,79:1. 

Отже, у F2 і наступних поколіннях гібридів від схрещування 

контрастних за типом розвитку компонентів відбувається складний 

формоутворювальний процес. У комбінації F5 озимого високозимостійкого, 

середньостиглого сорту Амфідиплоїд 256 з ярою неморозостійкою, 

скоростиглою лінією тритикале Fahad 5 серед ретельно відселектованих, 

вирівняних і стабільних за морфологічними ознаками ліній виявилося всього 

п‟ять скоростиглих ярих, із них лише дві були константними за типом 

розвитку, що становило 0,7% від загальної кількості ліній. Серед потомств, 

здатних до колосіння за весняної сівби, істотну перевагу за чисельністю мали 

середньостиглі ярі форми. Їх налічувалося 144, або 50,7 %, з яких 82 (28,9 %) 
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ліній не розщеплювалися за типом розвитку. Кількість пізньостиглих ярих 

генотипів становила всього 16,2%, зокрема 5,3% – константних. 

За жорстких умов перезимівлі 2003 р. як скоро-, так і середньо- та 

пізньостиглі ярі сім‟ї майже повністю загинули. Лише в окремих із них 

збереглося 0,2–10,3% рослин, які мали надалі пригнічений стан і дуже низьку 

продуктивність. Істотно більш зимостійкими виявилися лінії дворучки, 

загальна кількість яких становила 16,2%, і лише шість із них, або 2,1% були 

константними зa типом розвитку. Пересічно рівень перезимівлі константних 

пізньостиглих дворучок становив 3,3% із варіюванням від 0,3 до 8,6 % [288]. 

Лінії дворучки, які під час весняної сівби вищеплювали озимі рослини, 

характеризувалися більшою зимостійкістю. Пересічно в них зберігалося 

8,6 % гібридних рослин із варіюванням у межах 0,2–12,8%. Загальна 

кількість пізньостиглих дворучок із тривалістю вегетаційного періоду 90–95 

діб сягнула 7%. Найзимостійкішими серед потомств, здатних до колосіння і 

визрівання за весняної сівби, були дуже пізньостиглі дворучки з 

вегетаційним періодом понад 95 діб. Їх чисельність у F5 становила 9,2%, з 

яких лише дві лінії (0,7%) виявилися константними за типом розвитку. Лінії 

цього біотипу перезимували в 2003 р. пересічно на 20,4–29,4% із 

варіюванням у межах 14,5–73%, істотно краще порівняно із середньостійким 

проти низьких температур сортом тритикале озимого Presto (Польща), що 

повністю загинув, і стандартним сортом пшениці м‟якої озимої Донецька 48 

із зимостійкістю вище за середню, яка збереглася на 12%. 

Частка озимих ліній у комбінації F5 Амфідиплоїд 256/Fahad 5 

становила 15,1%. Їх середній рівень перезимівлі становив 56,5% із 

варіюванням від 39,5 до 96,3%. За умов аномально суворого за перезимівлею 

року озимі лінії, виокремлені з популяції від схрещування контрастних за 

типом розвитку батьківських форм, мали середню врожайність 2,08 т/га і 

перевищили показники всіх інших біотипів. У F5 популяції Амфідиплоїд 

256/Fahad 5 була виокремлена за комплексом господарсько цінних ознак 
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група середньостеблових ліній дворучок ХАД 507-9178, пізньостиглих за 

весняної сівби й середньостиглих в осінньому посіві, із середньою 

морозостійкістю та врожайністю зерна 4,5 т/га (весняний посів) – 8,7 т/га 

(осінній посів). Вадами цих дворучок є задовільна якість зерна, надмірно 

подовжене верхнє міжвузля (понад 40 см за висоти ліній 117–125 см), що 

сприяє виляганню рослин у вологі роки. 

У 2004–2008 рр. тривало інтенсивне дослідження цієї перспективної 

гібридної комбінації в осінніх і весняних посівах. Загальна кількість 

відселектованих за комплексом господарсько цінних ознак ліній на 2008 р. 

сягнула 1165 (табл. 4.4). 

Після 2003 р. спостерігалися відносно сприятливі для перезимівлі 

періоди. Часткове пошкодження посівів відбувалося через ураження рослин 

сніговою пліснявою, а в 2010 р. – клопом черепашкою.  

У F10 (2008 р.) лінії, відібрані з комбінації Амфідиплоїд 256/Fahad 5, 

розділилися за типом розвитку і тривалістю вегетаційного періоду так. 

Скоростиглі ярі біотипи становили назагал 6,5%, середньостиглі – 25,2% і 

пізньостиглі – 33,4%. Дворучок налічувалося 22,6%. Порівняно з F5, у F10 за 

сприятливих умов перезимівлі дещо підвищилася кількість скоростиглих (з 

1,8% до 6,5%) та надто пізньостиглих ярих, чисельність яких подвоїлася з 

16,2% до 33,4%. Привертає увагу потрійне збільшення кількості 

пізньостиглих дворучок з 7% до 21,7%, зокрема й константних за типом 

розвитку від 1,4% до 4%, що відбулося через часткову стабілізацію середньо- 

і пізньостиглих потомств. Так, кількість дуже пізньостиглих, неоднорідних за 

типом розвитку дворучок скоротилася з 8,5% до 0,8%, а загальна їх 

чисельність знизилася майже вдесятеро. Збереглася тенденція зменшення 

частки озимих біотипів. Із 1165 ліній константні озимі становили 12,3%, а їх 

співвідношення до форм, що виколошуються за весняної сівби, 

дорівнювало 7,15:1.   



 

 

 

 

Таблиця 4.4 – Склад гібридної популяції Амфідиплоїд 256/Fahad 5 за типом розвитку, зимостійкістю і 

урожайністю (F5, F10, 2003 і 2008 рр.) 

Сорт, 

біотип, 

показник 

F5, 2003 р. F10, 2008 р. 

кількість 

зразків 
перезимівля, % урожайність, т/га 

кількість 

зразків 
перезимівля, % урожайність, т/га 

шт. %   lim   lim шт. %   lim   lim 

АД 256, ♀ 1 - 92,0 - 3,70 - 1 - 95,3 - 5,80 - 

Fahad 5, ♂ 1 - 0 - 0 - 1 - 11,8 - 1,32 - 

Скоростиглі ярі 

К* 2 0,7 0,1 0-0,2 0 0 15 1,3 38,6 0,0-49,4 2,16 0,0-3,11 

Р** 3 1,1 0,3 0-0,5 0 0 60 5,2 44,8 16,3-56,2 2,31 1,83-3,36 

∑ 5 1,8 - - - - 75 6,5 - - - - 

Середньостиглі ярі 

К 82 28,9 0,8 0-2,6 0 0 183 15,7 49,3 16,0-63,8 2,26 1,70-3,49 

Р 62 21,8 1,6 0-4,9 0 0 111 9,5 56,0 14,9-65,3 2,22 1,65-3,52 

∑ 144 50,7 - - - - 294 25,2 - - - - 

Пізньостиглі ярі 

К 15 5,3 0,8 0-6,2 0 0 76 6,5 64,2 32,5-76,8 3,11 2,15-4,19 

Р 31 10,9 1,9 0-10,3 0 0 314 26,9 67,1 36,0-78,3 3,18 2,31-4,10 

∑ 46 16,2 - - - - 390 33,4 - - - - 

Пізньостиглі дворучки 

К 4 1,4 3,3 0,3-8,6 0,04 0-0,16 47 4,0 94,6 86,4-100 5,20 3,48-6,72 

Р 16 5,6 8,6 0,2-12,8 0,08 0-0,14 206 17,7 93,8 83,7-100 5,48 3,34-6,98 

∑ 20 7,0 - - - - 253 21,7 - - - - 

  



 

 

 

 

 

Продовження табл. 4.4 

 

Сорт,  

біотип, 

показник 

F5, 2003 р. F10, 2008 р. 

кількість 

зразків 
перезимівля, % урожайність, т/га кількість зразків перезимівля, % урожайність, т/га 

шт. %   lim   lim шт. %   lim   lim 

Дуже пізньостиглі дворучки 

К 2 0,7 20,4 14,5-26,3 0,66 0,06-1,31 1 0,1 94,1 - 6,35 3,45-8,16 

Р 24 8,5 29,4 16,1-73,0 0,94 0,09-2,20 9 0,8 98,0 96,0-100 6,62 4,10-8,60 

∑ 26 9,2 - - - - 10 0,9 - - - - 

Озимі 

 43 15,1 56,8 39,5-96,3 2,08 1,34-3,86 143 12,3 97,9 94,2-100 6,38 3,97-8,25 

Сорти тритикале озимого 

Гарне 1 - 90,0 - 3,69 - 1 - 98,3 - 7,09 - 

Раритет 1 - 78,3 - 3,24 - 1 - 98,9 - 6,97 - 

Ладне 1 - 54,9 - 1,76 - 1 - 96,4 - 6,71 - 

Presto 1 - 0 - 0 - 1 - 98,8 - 6,84 - 

Сорти пшениці м‟якої 

Дворучка*** - - - - - - 1 - 65,3 - 3,40 - 

Озима**** 1 - 12,0 - 0,34 - 1 - 98,0  6,53 - 

НІР0,05           0,49  
* – константні за типом розвитку лінії. 

** – лінії, що розщеплюються за типом розвитку.  

*** – Зимоярка. 

**** – у 2003 р. – Донецька 48; у 2008 р. – Одеська 267. 
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За сприятливих умов істотно підвищується рівень перезимівлі неозимої 

частини гібридної популяції. Скоростиглі ярі компоненти порівняно з 

батьківською ярою формою Fahad 5, яка перезимувала всього на 11,8 %, 

збереглись у 2008 р. пересічно на 38,6–44,8 %. У середньо- та пізньостиглих 

ярих біотипів вціліло 49,3–67,1% рослин. Такий рівень збереженості ярих 

потомств забезпечив середню врожайність до 2,16–3,18 т/га. 

На відміну від ярих, що не затримують розвиток за осінньої сівби, 

дворучки розвиваються за озимим типом, добре кущаться з осені, 

перезимовують на II–III етапі органогенезу, що гарантує їм більшу 

потенційну врожайність порівняно з ярими, а за сприятливих умов 

перезимівлі також і з озимими біотипами тритикале. Наприклад, у 2008 р. 

дворучки збереглися на 86,4–100%, на рівні озимих ліній і сортів, а їх 

урожайність становила пересічно 5,20–6,62 т/га, на 3,04–3,44 т/га більше, ніж 

в ярих. Варто уваги, що за врожайністю дуже пізньостиглі дворучки 

пересічно обійшли аналогічний показник озимих ліній – 6,62 т/га проти 6,38 

т/га. Окремі дворучки забезпечили збір зерна 8,16–8,60 т/га, перевищивши 

кращі озимі лінії і стандартні сорти тритикале та пшениці. 

Отже, в комбінаціях від схрещування озимих тритикале з ярими з F2 

спостерігається розщеплення на озимі біотипи (8,3–26,1%) і куди 

багаточисельнішу частину гібридних рослин, дуже різноманітну за 

довжиною вегетаційного періоду у весняному та морозозимостійкістю в 

осінньому посіві. У наступних поколіннях за відносно повільної стабілізації 

за морфологічними ознаками серед ліній  F5–F10 перевагу за чисельністю 

мають потомства, що розщеплюються за типом розвитку і здатні до 

колосіння у весняному посіві. Їх кількість сягає 48–60%. Стабільно 

константних носіїв домінантних генів системи Vrn налічувалося 28–37%, а 

решта – константні озимі біотипи, чисельність яких знижувалася від F2 до F10 

із 26,1 до 12,3%. Вочевидь, із схрещуванням контрастних за типом розвитку 

батьківських компонентів головний чинник, що сприяє збільшенню 
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поліморфних за генами Vrn і Ppd біотипів, – це їх підвищена адаптивна 

ємність, яка гарантує стабільнішу продуктивність і домінування в популяції. 

 

4.3 Селекція тритикале дворучок 

 

Дворучки пшениці створювало та вивчало у різні часи чимало 

дослідників [187, 214, 2]. Через здатність дворучок давати врожай за весняної 

та осінньої сівби цей тип розвитку рослин має переваги як пластичніший, із 

кращими адаптивними можливостями [213]. За даними Мошкова Б.С. [136], 

дворучки теплолюбивіші, ніж ранні ярі сорти, та наближаються за цим 

показником до озимих культур. Федоров А.К. [213, 215] вважає, що у 

дворучок є дві різні фотоперіодичні реакції. Взагалі тип розвитку, стійкість, 

довжина вегетаційного періоду, тобто рівень адаптивності й особливості 

онтогенезу зумовлені їх реакцією на світло у початковий період життя та 

характером реагування на температурний чинник. 

Дослідами Pugsley A.T. [440, 441], Welsh J.R., Keim D., Pirasteh B. [476], 

Стельмаха А.Ф. [195] виявлено у пшениці дві генетичні системи локусів Vrn і 

Ppd, що впливають на визначення типу та швидкості розвитку, розкрито 

генетичну природу дворучок. З озимими вони різняться наявністю в їх 

генотипі домінантного локуса Vrn 2, який забезпечує колосіння у весняному 

посіві. На відміну від ярих, у дворучок ген Vrn 2 перебуває в генофоні, 

чутливому до фотоперіоду, що затримує розвиток рослин за осінньої сівби. 

На думку Гончарова Н.П. [22], нині немає єдиного погляду щодо 

можливих механізмів, що регулюють перехід рослин, які розрізняються за 

типом розвитку, з вегетативного стану в генеративний. За нинішнього рівня 

наших знань, також як і в часи Ліннея К. [403], про озимість ми судимо за 

тим фактом, що рослини за весняної сівби впродовж літа не виколошуються, 

а про яровість – по тому, що вони в цих самих умовах переходять до 

генеративної фази. Такий підхід до визначення типу розвитку є в роботах 
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Габерланда Ф. [19], Стебута А.И. [194], Федорова А.К., Чельцовой Л.П. [217], 

Гончарова Н.П. [22]. 

Для тритикале поки що не створено матеріал з ідентифікованими 

системами домінантних і рецесивних локусів, що контролюють тип і 

швидкість розвитку рослин [60]. У цієї культури в іншому генетичному 

середовищі головну роль у визначенні типу розвитку відіграє саме 

пшеничний комплекс генів Vrn і Ppd, але у взаємодії із відповідною 

системою генів жита. Ці обставини поки що стримують цілеспрямовані 

дослідження генетичних основ удосконалення ярих, озимих і дворучок 

тритикале за комплексом господарсько цінних ознак. 

У виробництві дворучки пшениці м‟якої не дістали широкого 

розповсюдження, що пов‟язано з їх слабкою стійкістю проти низьких 

температур [187]. Сучасні сорти дворучок пшениці м‟якої Хуторянка, 

Зимоярка та інші характеризуються зимостійкістю нижче за середню [66, 2] і 

за сівби в оптимальний термін вимерзають. 

На початку 1980-х рр. серед тритикале альтернативного типу розвитку 

також не існувало високопродуктивних і водночас зимостійких сортів і ліній. 

За даними Турбина Н.В. [206], тритикале дворучки Восе 1, Немига 2 та ін. 

показали в Киргизстані й Таджикистані високу врожайність, надто в осінніх 

посівах. Проте названі дворучки вимерзали в умовах Східного Лісостепу 

України, а за весняної сівби характеризувалися низькою посухостійкістю і 

формували зморшкувате зерно. З огляду на це ми поставили собі за мету 

створити тритикале дворучки з підвищеним рівнем адаптивності й 

продуктивності, добре пристосовані для осінньої і весняної сівби. 

Перші дворучки виокремлено в 1983 р. у весняному посіві популяцій F2 

і F3 від схрещування місцевих озимих тритикале з ярими, що походили із 

США. Через спрямованість досліджень на пошук генотипів, 

найпристосованіших до низьких температур, одержані дворучки мали 
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чималий рівень морозостійкості, близький до стандартних сортів пшениці 

м‟якої озимої із зимостійкістю вище за середню [274, 277, 278, 291, 453, 454]. 

Зимостійкість дворучок першого етапу робіт ХАД 38, ХАД 44, ХАД 77, 

одержаних завдяки доборам на низькотемпературному тлі з гібридних 

популяцій від схрещування озимих сортів АД 3/5, АД 280/3 та ярих 

тритикале GТА 418, 3687, становила за умов помірно холодних зим 1983–

1996 рр. 4–4,5 бала. Пшениця м‟яка озима Альбатрос одеський і тритикале 

озиме з підвищеним рівнем зимостійкості Амфідиплоїд 3/5 перезимовували 

пересічно відповідно на 3,8 і 4,2 бала. Краще виживання дворучок за меншої, 

ніж в озимого стандарту морозостійкості зумовлено їх підвищеною 

витривалістю проти фузаріозних хвороб. 

Після проморожування за мінус 18–20
о
С середньо- і пізньостиглі 

дворучки збереглися на 52,8–88,9%. В озимого сорту Амфідиплоїд 3/5 за 

аналогічних умов вижило 71,7–95,6 % рослин. Ярі тритикале повністю 

вимерзли за ‒8
о
С. Стійкість дворучок тритикале проти низьких температур 

генетично зумовлена, що засвідчується наявністю в електрофоретичних 

спектрах маркерів цієї ознаки [295]. 

Чималого рівня морозо- і зимостійкості окремих дворучок можна 

домогтися ще й завдяки їх сильній реакції на короткий осінній день. Лінії 

ХАД 7, ХАД 62 і ХАД 90 із найсповільненішими темпами осіннього росту є, 

імовірно, повністю рецесивними за генами ppd, що забезпечує їм затримку в 

розвитку за осінньої сівби, що дорівнює озимим тритикале. Колосіння 

дворучок за весняної сівби контролюється, можливо, генами Vrn 2 і (або) Vrn 

3, які, за даними Кильчевского А.В. [60], меншою мірою пригнічують ознаку 

стійкості проти низьких температур. Отже, одержані дворучки мають 

належний рівень зимостійкості для вирощування їх у помірно холодних 

регіонах. 

За сівби у звичайний для ярих культур термін дворучки 

виколошувалися і дозрівали на 2–12 діб пізніше середньостиглої ярої 
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пшениці Харківська 2. Врожайність дворучок у весняних посівах за 1984–

1987 рр. становила 2,81–3,31 т/га – на рівні стандартних ярих сортів пшениці 

та ячменю. В осінніх посівах дворучки виявилися продуктивнішими. У 

сприятливі для перезимівлі роки врожайність дворучок ХАД 44, ХАД 62, 

ХАД 411 сягнула 6,70–7,45 т/га, стандарту Амфідиплоїд 3/5 – 4,89–5,48 т/га. 

Під час екологічного випробування в умовах Іссик-Кульської дослідної 

станції урожайність дворучок ХАД 44, ХАД 77 і ХАД 411 становила 6,2–

8,2 т/га, що пересічно за два роки перевищує показники тритикале дворучки 

Немига 2 на 0,24–0,45 т/га, пшениці Интенсивная – на 0,53–0,74 т/га. 

Дворучки формували виповнене зерно з вмістом білка 14–17%. Зерно 

національного стандарту Амфідиплоїд 42 містило 12,8%, ярого стандарту 

Аіст Харківський – 13% білка. Хлібопекарські властивості дворучок були 

задовільні, на рівні стандартів тритикале. 

Дворучки першого етапу селекції характеризувалися пізньостиглістю у 

весняному посіві, недостатньою посухостійкістю, подібно ярим тритикале 

ускладненим обмолочуванням зерна, задовільними хлібопекарськими 

властивостями. З огляду на це в 1988 р. було розпочато новий цикл 

схрещувань створених дворучок з озимими та ярими тритикале, донорами 

скоростиглості й легкого обмолочування. Задля підвищення адаптивності 

дворучок гібридні популяції і лінії висівали в різноманітних умовах: Лісостеп 

(м. Харків), гостропосушливий Степ (м. Маріуполь) у поєднанні з 

чергуванням осінніх термінівів сівби з весняними. 

За період 1988–1991 рр. в цьому напрямі було виконано 823 комбінації 

схрещувань, з яких найвдалішою виявилась одна: Харківський 41/ХАД 

77ХАД 77-75/ХАД 547. Дуже морозостійку дворучку ХАД 77 схрестили з 

ярим сортом тритикале Харківський 41, а F1 із дворучкою ХАД 77/75, яка має 

добре обмолочування зерна, але середній рівень морозостійкості. Лінію ХАД 

8/192 із задовільною стійкістю проти низьких температур, із культурним, 

високопродуктивним колосом, відібрали в третьому поколінні весняного 
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посіву. Для посилення зимостійкості та підвищення продуктивності дворучку 

ХАД 8/192 схрестили з озимою лінією тритикале інтенсивного типу ХАД 

547. Одержану гібридну популяцію проробляли в осінніх і весняних посівах. 

У F3 лінії мали різний рівень зимостійкості, від 0 до 5 балів за 5-бальною 

шкалою. Відзначалося розщеплення за морфологією рослин, стійкістю проти 

хвороб, виповненістю зернівок, масою 1000 насінин. У F5 від осіннього 

терміну сівби виокремлено дві сестринські лінії ХАД 551/1222 і 

ХАД 551/1223. Ці дворучки мали дуже привабливий морфотип, близький до 

пшениці. Висота рослин – 80–110 см, верхнє міжвузля коротке, міцне, 

опушене; зерно коротке, пшеничного типу, від зморшкуватого до добре 

виповненого, дуже легко вимолочувалося. Надалі дворучка ХАД 551/1223 

увійшла у родоводи озимих тритикале, зокрема й сортів Степан із високою 

зимостійкістю та Амфідиплоїд 256, який упродовж тривалого часу був 

національним стандартом.  

Із 1993 р. ми вели добір на поліпшення у дворучок комплексу 

господарсько цінних ознак. Відбирали морозозимостійкіші, врожайніші лінії 

з добре і чудово виповненим зерном. У результаті багаторазових доборів 

створено дворучку ХАД 551/1222-1466, далі – ХАД 1466, яка зимувала на 

рівні озимої пшениці Альбатрос одеський. Вегетаційний період її в 

осінньому посіві на 3 доби довший, ніж у середньопізнього озимого 

стандарту Амфідиплоїд 42, та у весняному – на 7–10 діб довший, ніж в ярого 

середньостиглого сорту Аіст харківський. 

За продуктивністю ХАД 1466 перевищувала Альбатрос одеський та 

Аіст харківський на 0,51–0,56 т/га, але поступалась озимому тритикале 

Амфідиплоїд 42 на 0,48 т/га (табл. 4.5).  

Цінною виявилася дворучка ХАД 1466 і за якістю зерна, борошна й 

тіста (табл. 4.6). Її клейковина була відчутно краща порівняно зі стандартом 

Амфідиплоїд 42 і належала до першої групи. 
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Таблиця 4.5 – Господарсько цінні ознаки сорту тритикале дворучки 

ХАД 1466 (середнє за 1996–1997 рр.) 

Культура Сорт 
Термін 

сівби 

Висота 

рослин, 

см 

Зимос-

тійкість, 

бал 

Дата 

колосін-

ня 

Маса 

1000 

зерен, г 

Врожай 

зерна, 

т/га 

Тритикале 

дворучка  
ХАД 1466 

О* 75 4,3 5/VI 43,0 4,56 

В** 85 – 2/VII 43,8 3,92 

Тритикале 

яре  

Аіст 

харківський 
В 93 – 26/VI 42,1 3,41 

Тритикале 

озиме  

Амфідиплоїд 

42 
О 113 5,0 2/VI 48,0 5,04 

Пшениця 

озима  
Альбатрос од. О 73 4,3 30/V 35,5 4,00 

* – осіння сівба. 

** – весняна сівба. 

 

 

Таблиця 4.6 – Якість зерна сорту тритикале дворучки ХАД 1466 

(середнє за 1996–1997 рр., чорний пар, осінній посів) 

Показники якості зерна 

Сорт, культура 

ХАД 1466, 

тритикале 

дворучка 

Амфідиплоїд 42, 

тритикале озиме 

Альбатрос 

одеський, 

пшениця м‟яка 

озима 

Натура, г/л 780 744 808 

Склоподібність, % 32 17 20 

Вміст білка в зерні, % 16,2 12,1 13,7 

Вміст клейковини, % 25 28 33 

Якість клейковини, ІДК, 

о. п. 
65 85 60 

Якість клейковини, 

група 
І ІІ І 

Сила борошна, о. а. 203 150 353 

Пружність тіста, мм 101 66 100 

Об‟єм хліба, мл 410 370 500 

Загальна хлібопекарська 

оцінка, бал 
4,0 3,8 3,7 
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Аби підняти врожайність дворучок до рівня озимих, слід було 

поліпшити гущину продуктивного стеблостою, озерненість колосів, 

збільшити крупність зерна. Лінії із дрібним зерном пшеничного типу 

знижують збір урожаю порівняно із сортами, що мають подовжене, крупне 

зерно проміжної або житньої морфології. Для підвищення потенціалу 

продуктивності нових ліній посилили добір на поліпшення фертильності 

колосів, крупності зерна, його виповненості. У селекційному розсаднику, за 

чергування весняних посівів з осінніми, вивчалося 1260–6200, а в 

контрольному – 95–340 крупнозерних дворучок із масою 1000 зерен 45,3–

64,8 г. 

Отже, з гібридних популяцій від схрещувань ярих тритикале з озимими 

сортами виокремлено різноманітні за цінними господарськими ознаками 

тритикале дворучки [272, 274, 278, 282]. Ці форми, створені в результаті 

багаторазових випробувань за чергування весняних посівів з осінніми, 

проморожувань за –15…–22
о
С і доборів вцілілих рослин, характеризувалися 

неоднозначним рівнем морозозимостійкості та інших господарсько цінних 

ознак. Критична температура вимерзання становила в окремих зразків –

16,5…–17,5
 о
С і не поступалася стандартним сортам пшениці м‟якої озимої 

підвищеної групи зимостійкості. У весняному посіві дворучки були пізньо- і 

дуже пізньостиглими, але добре та чудово перезимовували в умовах 1985–

2002 рр. Потенціал урожайності створених дворучок становив 7–8,5 т/га за 

осінньої сівби та 2,3–5,5 т/га у весняних посівах, що на 8,6–15,4% 

перевищувало показники стандартних сортів пшениці м‟якої і тритикале. 

Якість зерна дворучок першого й другого етапів селекції була задовільною та 

доброю. 

Третій цикл схрещувань дворучок ХАД 62, ХАД 551 і ХАД 1466 

виконано з крупнозерними сортами тритикале ХАД 186, Гарне, Ладне, АДМ 

13, АД 256. Великий обсяг досліджень проведено з гібридною комбінацією, 

створеною за участі озимого сорту Амфідиплоїд 44 (висока озерненість 
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колосів, чудово виповнене зерно середньої крупності, маса 1000 зерен 40–

42,4 г) і дворучки ХАД 551-1222 (висота рослин середня, зерно зморшкувате, 

пшеничного типу, маса 1000 шт. 37,9–40,3 г). Щороку в селекційному 

розсаднику проробляли 3,5–5,5 тис. ліній цієї комбінації. Кращі номери 

випробували в умовах Лісостепу (м. Харків) і гостропосушливого Степу 

(м. Маріуполь). Добори виконували за комплексом господарсько цінних 

ознак, серед яких головними були продуктивна кущистість, озерненість 

колосів, виповненість зерна, тривалість вегетаційного періоду за весняної 

сівби, рівень зимо-, спеко- та посухостійкості, витривалість проти хвороб, 

якість зерна. Сильна трансгресивна мінливість за морфо-біологічними та 

біохімічними ознаками сприяла виокремленню оригінальних сортотипів 

дворучок (група ліній Ідеал) із різною тривалістю вегетаційного періоду 

(+2…+15 діб у весняному посіві, –5…+7 діб до стандарту за осінньої сівби), 

висотою рослин (50–165 см), крупністю зерна (маса 1000 шт. дорівнює 35–

65 г), озерненістю колосків (2–5 шт. у колоску), з підвищеним вмістом білка, 

лізину, каротиноїдів (табл. 4.7). На основі ліній Ідеал було сформовано 

сортову популяцію Волинська дворучка, цінними ознаками якої є висока 

стійкість проти хвороб, зокрема й снігової плісняви та фузаріозу колосу, 

підвищена продуктивність за осінньої і весняної сівби (потенціал – 4,8–

8,3 т/га), чудово виповнене зерно за лінійними параметрами пшеничного 

типу, високий вміст білка в зерні (понад 14,7 %).  

Істотними вадами тритикале дворучок третього етапу селекції є 

неналежна стійкість проти умов перезимівлі, невисока продуктивна 

кущистість, задовільні хлібопекарські властивості й, головне, поки що 

низький рівень посухостійкості ярих і дворучок тритикале, що засвідчують 

результати конкурсних випробувань в умовах Лісостепу та надто – в 

посушливому Степу під час екологічного сортовипробування на Розівській 

дослідній станції (табл. 4.8), де всі сортозразки тритикале поступилися сорту 

ячменю ярого Джерело. 
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Таблиця 4.7 – Характеристика сортів тритикале дворучок за морфобіологічними, біохімічними й 

технологічними ознаками, ( , 1999–2003 рр.) 

Культура,  

сорт, лінія 

Тип 

розвитку 

Перези-

мівля,  

ал 

Висота 

рослин,  

см 

Урожай 

зерна,  

т/га 

Маса 1000 

зерен, 

г 

Вміст, %*** 

ІДК,  

о. п. 

Об‟єм 

хліба,  

мл із  

100 г 

борошна 

Загальна 

хлібопе-

карська 

оцінка,  

бал 

б
іл
к
а 

л
із
и
н
у

 

к
л
ей
к
о
в
и
н
и

 

к
ар
о
ти
н
о
їд
ів
, 

м
г/
к
г 

   2003 р. О* В** О В О В 

Тритикале 

АД 256, 

стандарт 

озимий 8,8 8,5 125 – 5,14 – 43,8 – 12,4 0,365 15,0 2,38 80 380 4,0 

ХАД 189 дворучка 7,3 5,0 120 135 5,51 2,90 46,4 38,3 16,7 0,489 32,0 – 75 430 4,1 

ХАД 690 дворучка 6,1 3,0 70 95 5,49 3,24 48,0 40,1 14,9 0,410 24,0 5,13 60 390 4,0 

ХАД 812 дворучка 6,9 3,5 105 115 5,11 2,67 44,0 36,7 15,6 0,509 19,0 4,20 70 350 3,3 

ХАД 827 дворучка 6,9 3,0 90 110 5,14 3,14 42,7 39,5 15,1 0,478 21,0 4,75 80 380 4,0 

ХАД 863 дворучка 7,1 4,5 115 120 5,54 3,05 48,7 43,5 15,3 0,495 20,0 3,80 84 420 5,0 

Аіст, стандарт ярий 0 0 – 90 – 3,16 – 40,0 14,1 0,390 26,0 – 65 420 4,5 

Пшениця м‟яка 

Донецька 48, ст. 
озимий 6,8 0,5 95 – 3,01 – 38,1 – 13,6 0,278 28,0 2,93 65 480 3,2 

НІР0,05  2,62 2,48 18 15 0,58 0,20 3,36 2,11 1,23 0,070 5,08 0,98 8,06 37 0,54 
* – осінній посів.   

** – весняний посів.  

*** – дані за 2001–2002 рр. 
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Таблиця 4.8 – Результати вивчення сортів тритикале ярого типу розвитку й дворучок у весняному посіві 

(КСВ, пар, 2006–2007 рр.,  ) 

Культура,  

сорт 

Тип  

розвитку 

Дата  

колосіння 

Висота рослин,  

см 

Урожай зерна, т/га 

Вміст 

білка,  

% 

Маса 

1000 

зерен, г 

ІР ім. В.Я. Юр‟єва 
Розівська ДС, 

2006 р.*   

± до 

стандарту, 

діб 
  

± до 

стандарту   
± до 

стандарту 

Тритикале:  

Аіст харківський, ст. 
ярий 12.06 0 85,3 0 1,72 0 1,53 14,1 32,1 

Жайворонок 

харківський 
ярий 13.06 +1 104,0 +18,7 2,42 +0,70 1,84 13,0 36,5 

Хлібодар харківський ярий 16.06 +4 99,0 +13,7 2,41 +0,69 1,83 14,3 32,1 

Соловей харківський ярий 14.06 +2 100,0 +14,7 2,32 +0,60 2,10 10,3 35,6 

Коровай харківський ярий 12.06 0 99,0 +17,7 2,38 +0,66 1,27 13,5 36,2 

ХАД 49-43 дворучка 15.06 +3 95,0 +9,7 2,37 +0,65 1,90 14,3 36,8 

ХАД 113-86 дворучка 15.06 +3 98,0 +12,7 2,83 +1,11 1,90 13,9 35,9 

ХАД 116-91 дворучка 16.06 +4 94,7 +9,4 2,41 +0,69 1,84 14,0 37,5 

ХАД 2584-24 дворучка 15.06 +3 95,7 +10,4 2,51 +0,79 1,68 13,8 35,4 

ХАД 2587-142 дворучка 14.06 +2 92,7 +7,4 2,69 +0,97 1,95 13,4 36,7 

Пшениця:  

Харківська 26 
ярий 15.06 +3 94,3 +9,0 2,40 +0,68 1,98 12,3 31,8 

Ячмінь: 

Джерело 
ярий 14.06 +2 75,3 –10,0 2,51 +0,79 2,39 11,2 42,8 

НІР0,05    5,51 3,78 0,19 0,19 0,20 0,93 2,17 
   * –  Розівська ДС, 2006 р. 
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Багаторічні випробування гібридних популяцій від схрещування 

батьківських компонентів із контрастним типом розвитку дали змогу 

відібрати цінні високопродуктивні лінії ярого, озимого й дворучок тритикале 

з різною тривалістю вегетаційного періоду, підвищеною холодо- і 

морозозимостійкістю. 

Найперспективнішими серед досліджених упродовж 2000–2016 рр. 

1875 гібридних комбінацій, що випробовувалися під час весняної та осінньої 

сівби, виявилися дві – Сокіл харківський/Амфідиплоїд 52 і Раритет/ХАД 7. 

Сорт ярого тритикале Сокіл харківський було залучено до схрещування 

задля поєднання його високої стійкості проти хвороб, посухостійкості, добре 

виповненого, крупного зерна з окремими унікальними властивостями 

озимого сорту Амфідиплоїд 52: підвищеною врожайністю, легким 

обмолочуванням, високою зимостійкістю. На відміну від озимих, сорти ярого 

тритикале харківської селекції характеризувалися дещо ускладненим 

обмолочуванням. 

У селекційних розсадниках за чергування осінніх і весняних посівів 

досліджено 18,3 тис. потомств, відібраних у F2–F8 комбінації Сокіл 

харківський/Амфідиплоїд 52. Із ліній, здатних до колосіння і визрівання за 

весняної сівби, після ретельних польових і лабораторних оцінок, виокремили 

2,8 тис. морфологічно однорідних, константних за типом розвитку ярих 

генотипів. У результаті довготривалих конкурсних сортовипробувань, 

відібрали для дальших досліджень 76 ліній із підвищеною продуктивністю та 

з дуже добре виповненим зерном. 

За середнім показником тривалості вегетаційного періоду нові ярі лінії, 

відібрані з комбінації Сокіл харківський/Амфідиплоїд 52, були середньо-

пізньостиглими, виколошувались і достигали на 2–5 діб пізніше порівняно із 

середньостиглим стандартом Аіст харківський. Окремі пізньостиглі ярі лінії 

цієї комбінації мали на 8–10 діб довший період вегетації, ніж ярий стандарт і, 

на відміну від дуже слабкої його морозостійкості, перезимовували на 38,4–
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96,1%. За майже ідеальних для перезимівлі умов 2014 р. стандарт ярих 

тритикале зберігся на 41,8%. В усі інші роки рослини сорту Аіст харківський, 

разом з іншими ярими батьківськими зразками, вимерзали. Отже, під час 

гібридизації сортів тритикале з контрастним типом розвитку можливий добір 

нових ярих ліній зі стійкістю проти низьких температур вищою, ніж у 

вихідних ярих генотипів. 

Підвищені морозостійкість і продуктивність окремих ліній ярого типу 

розвитку, створених багаторазовими доборами за чергування осінніх посівів 

із весняними, пов‟язані з їх високою адаптивною ємністю. Це було 

засвідчено у ході конкурсних сортовипробувань упродовж 2008–2016 рр. 

Так, за гостропосушливих умов 2014 р., посушливого 2015 р. і надміру 

вологого 2016 р., за максимальними показниками кількість продуктивних 

стебел, кількість зерен і маса зерна з головного колоса, маса 1000 зерен, а 

також загальною селекційною оцінкою нові ярі лінії перевищили стандарт 

відповідно на 44,3%; 31,4; 57,1; 26,1 і 12,5%. Урожайність нових ярих ліній 

тритикале пересічно за ці роки конкурсних випробувань становила 3,02 т/га з 

варіюванням від 1,10 т/га до 6,02 т/га. У стандарту Аіст харківський 

показники відповідно дорівнювали 2,57 т/га і 2,3–3,1 т/га. 

Об‟єднанням морфологічно однорідних ліній з ярим та альтернативним 

типом розвитку, кращих за продуктивністю й адаптивними властивостями, 

було сформовано сорт тритикале Вуйко. Він є середньорослим, 

середньостиглим, холодо- і морозостійкішим, ніж стандарт. Цей сорт має 

підвищену продуктивну кущистість, стійкий проти бурої і жовтої іржі. 

Порівняно з Аістом харківським і Короваєм харківським, сорт Вуйко більш 

посухостійкий, краще озернений, формує крупне зерно (42,9 г проти 40,5 г у 

стандарту). Пересічно за 2014–2016 рр. врожайність сорту Вуйко становила 

3,72 т/га, що на 44,7% вище за стандарт Аіст харківський і на 0,25 т/га 

більше, ніж у нового сорту ярого тритикале Дархліба харківський. 
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Головними вадами сорту Вуйко є його слабка зимостійкість за осінньої 

сівби, задовга соломина, понад 130 см, схильність до вилягання через чималу 

довжину верхнього міжвузля (понад 30 см), задовільне обмолочування зерна, 

низькі, на рівні стандарту Аіст харківський хлібопекарські властивості (обсяг 

хліба – 340–460 мл, сила борошна – 40–84 о. а.). 

Позитивні ознаки сорту Вуйко – підвищені врожайність й адаптивні 

властивості у весняному посіві, ідеально виповнена, абсолютно гладенька 

зернівка з високим вмістом білка (13,8–14,6%) – були використані в нових 

внутрішньовидових схрещуваннях. Вуйко ввійшов до родоводу 

високозимостійкого сорту озимого зернового тритикале Харроза, 

зареєстрованого в 2011 р. 

Дальші багаторічні пошуки вдалих гібридних комбінацій привели до 

створення вельми перспективного генофонду гексаплоїдних тритикале з 

підвищеними показниками адаптивних властивостей, продуктивності рослин 

й, надто, якості зерна. Такі гібридні комбінації було створено схрещуванням 

сорту тритикале озимого Раритет із дворучками, виокремленими з популяцій 

ярі/озимі та окремих сортів (Ратне, Валентин 90). Оцінюючи розмах 

формоутворювального процесу гібридів озимі/дворучки, слід підкреслити 

його надзвичайну широту за морфобіологічними, біохімічними й 

технологічними показниками. 

У результаті ретельних доборів в осінніх і весняних посівах було 

відселектовано за комплексом господарсько цінних ознак понад 2,5 тис. 

вирівняних, морфологічно константних ліній із висотою рослин у межах 45–

178 см різного типу розвитку. Характеристику створеного вихідного 

матеріалу тритикале дворучок та озимих ліній наведено в табл. 4.9. 
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Таблиця 4.9 – Господарсько-біологічна характеристика сортів і ліній тритикале (КСВ, 2014– 2016 рр.,  ) 

Сорт, 

 рік, 

показник 

Кіль-

кість 

зразків, 

шт. 

Висота 

рослин, 

см 

Довжина 

верхнього 

міжвузля, 

см 

Вегета-

ційний 

період, 

діб 

Кількість 

продуктив-

них стебел, 

шт./м
2 

Посухо-

стій-

кість, 

бал 

Стій-

кість 

проти 

бурої 

іржі, бал 

Кількість 

зерен у 

головном

у колосі, 

шт. 

Маса 

зерна з 

головного 

колоса, г 

Маса 

1000 

зерен, г 

Врожай-

ність, т/га 

Загальна 

селекційна 

оцінка, бал 

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

Тритикале ярі 

Аіст 

харків-

ський, 

стандарт 

 
    

8,0 
     

8,0 

Дархліба 

харків-

ський, 

стандарт 

 
    

8,0 8,0 
     

Вуйко  
           

Лінії 76 
           

Тритикале дворучки, весняний посів 

Ярослава  
    

8,5 
      

Лінії 89 
           

 

  



 

 

 

 

Продовження табл. 4.9 
 

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

Тритикале дворучки, осінній посів 

Ярослава  
     

9,0 
     

Лінії 89 
           

Тритикале низькостеблеві, осінній посів 

Тимофій  
           

Лінії 135 
           

Тритикале озимі 

Раритет, 

стандарт 
 

     
8,0 

    
8,0 

Букет  
           

Ніканор  
    

8,5 9,0 
     

Сорти 11 
     

8,3 
     

НІР0,05           0,38–0,63  

 

 * –  
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У кращих номерів конкурсного сортовипробування тритикале дворучок 

за весняної сівби 2014–2016 рр. середня висота рослин становила 83,6 см із 

варіюванням 53…110 см. Ці ж самі генотипи в осінніх посівах формували 

високорослий стеблостій із середнім показником 135,7 см і мінливістю від 81 

см до 165 см. Наведені дані свідчать про те, що для генотипів 

альтернативного типу розвитку, виокремлених із комбінації схрещувань 

середньостиглого, середньорослого озимого сорту з високорослою за осінніх 

та середньорослою у весняних посівах дворучкою, найоптимальнішими є 

саме осінні посіви, в яких рослини тритикале краще реалізують свій 

генетичний потенціал за морфологічними та біологічними ознаками. Власне, 

в осінніх посівах за середніми показниками кількість продуктивних стебел, 

озерненість колосів, крупність зерна та врожайність дворучки тритикале 

мали перевагу над весняними посівами відповідно на 39,5%; 35,7; 39,9; 4,0 і 

64,3%. За максимальною врожайністю перевищення в окремих ліній 

дворучок осінньої сівби над весняними було ще більше й становило 125,4%. 

На основі вирівняних, морфологічно однорідних ліній тритикале 

дворучок, відселектованих у контрастних агроекологічних умовах, із 

поліпшеними показниками адаптивності, врожайності та якості зерна за 

весняної та осінньої сівби сформовано сорт тритикале Ярослава, який за 

типом розвитку є біологічною дворучкою. Різновид сорту лютесценс. Колос 

білий, безостий, з остеподібними зазубреними відростками завдовжки 0,5–2,5 

см, циліндричний, довгий, щільний, багатозерний. Колоскова луска ланцетна, 

довга, гола, середньої ширини, плече скошене, округле. Кіль добре 

визначений. Перший зубець нижньої колоскової луски короткий, гострий; 

другого зубця немає. Зернівка світло-червона – червона, склоподібна, 

овально-видовжена, середня або крупна, гладенька. Маса 1000 зерен – 37,2–

52,4 г, натура – 730–810 г/л. Кущ напіврозлогий, лист середньої довжини та 

ширини, з помірним восковим нальотом. Опушення верхнього міжвузля – 

слабке-середнє. 
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Біологічні особливості сорту Ярослава специфічні й різняться з ярими 

та озимими тритикале. За осінньої сівби сорт середньостиглий, тривалість 

вегетаційного періоду становить 309–319 діб, виколошується пересічно на 

одну-дві доби раніше від батьківського озимого сорту Раритет. У весняних 

посівах – середньопізньостиглий, дозріває на 13–14 діб пізніше від ярого 

стандарту Аіст харківський, а тривалість вегетаційного періоду варіює від 92 

до 105 діб. Висота рослин за осінньої сівби становила 109–129 см, пересічно 

– 116,7 см. У весняних посівах висота рослин знижується до 85–94 см. 

Довжина верхнього міжвузля становить 25–35 см, що може негативно 

впливати на стійкість рослин проти вилягання (7 балів) за аномально вологих 

умов. 

Зимостійкість сорту Ярослава вище від середньої (7,5 бала), посухо-

спекостійкість висока (8,5–9 балів). Сорт виявляє виняткову стійкість проти 

твердої і летючої сажки, борошнистої роси, жовтої і бурої іржі. Ураження 

кореневими гнилями та фузаріозом колоса слабке-середнє.  

Потенційна урожайність зерна висока – 7,5–11 т/га. Підвищений рівень 

продуктивності спостерігався як за осінньої, так і за весняної сівби. У 

дослідах із сортовипробування осінніх термінів сівби врожайність зерна 

становила 7,21–10,93 т/га, а пересічно за три роки – 8,72 т/га. Цього можна 

було домогтися завдяки підвищеній гущині продуктивного стеблостою (381–

491 шт./м
2
), добре озерненому колоссю (39–53 шт.). За ці самі роки 

стандартний сорт тритикале озимого Раритет характеризувала істотно менша 

врожайність (5,37–7,43 т/га). Він пересічно на 2,21 т/га поступився дворучці 

Ярослава. 

У весняних посівах урожайність сорту Ярослава виявилася вдвічі 

нижчою за осінні (3,70–5,32 т/га), але на 60,9–71,6% більшою порівняно із 

стандартним сортом ярого тритикале Аіст харківський. Таке відчутне 

перевищення у дворучки забезпечується більшою на 8,7% кількістю 

продуктивних стебел на 1 м
2
 і, головне, на 27% вищою озерненістю колосів і 
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кращою масою 1000 насінин – 42,7 г проти 40,5 г в ярого стандарту. Крім 

того, дворучка Ярослава забезпечує високий збір зеленої маси – до 55 т/га в 

посушливі та до 95 т/га в аномально вологі роки. 

Якість зерна і зеленої маси високі. Вміст білка в зерні становить 10,2–

13,7%, в зеленій маси – 7,6–8,1%. Технологічні та хлібопекарські якості вищі 

за середні. Вміст клейковини – 18–24%, ІДК 60 о. п., сила борошна – 140–

205  о. а., пружність тіста – 60–80 мм, розтяжність – 90–115 мм, обсяг хліба 

без поліпшувачів становить 550–680 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 

8,5–9 балів. За призначенням дворучка Ярослава – універсальний сорт, для 

кормових (зернофураж, зелена маса, сінаж, силос, сіно, випас) і харчових 

цілей (хліб, хлібобулкові та інші вироби). 

Із 2014 р. Ярослава успішно проходить державне випробування під час 

осінньої сівби (табл. 4.10). Високі врожаї зерна, вищі за стандарт, сорт 

продемонстрував у всіх зонах. Наприклад, у зоні Полісся в Івано-

Франківській і Київській областях, збір зерна нового сорту становив 5,00 –

5,22 т/га, умовного стандарту – 4,44 т/га. У Лісостепу на Валківській 

сортостанції (Харківська область) урожайність сорту Ярослава становила 

7,27 т/га, на Роменській (Сумська область) – 7,48 т/га. Урожайність умовного 

стандарту дорівнювала по Лісостепу 5,61 т/га. На окремих сортостанціях 

(Ямпільська, Рівненська) вилягання рослин (5 балів), найімовірніше до 

цвітіння, спричинило череззерницю (3%) і зумовило зниження врожайності 

до 2,95–3,28 т/га. Саме через це середня врожайність нового сорту – 4,40–

5,47 т/га у зонах Лісостепу і Полісся – перебувала на рівні умовного 

стандарту. Натомість, у зоні Степу новий сорт пересічно за 2015 і 2016 рр. 

перевищив стандарт на 0,71 т/га за середньої урожайності 6,49 т/га із 

варіюванням по сортостанціях від 5,16 т/га до 9,23 т/га.
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Таблиця 4.10 – Характеристика сорту тритикале Ярослава за результатами державного сортовипробування у зоні 

Степу 

Держекспертцентр 
Рік, 

  

Висота 

рослин, 

см 

Перези-

мівля, 

бал 

Вегета-

ційний 

період, 

дні 

Стійкість проти, бал 
Середній 

урожай, 

т/га 

Маса 

1000 

насінин, 

г 

виляган-

ня 
засухи 

бурої 

іржі 

фуза-

ріозу 

Дніпропетровський, 

Нікополь 

2015 122 9 257 9 9 9 9 7,04 55,6 

2016 122 9 222 9 9 9 9 4,95 47,4 

  122 9 240 9 9 9 9 6,00 51,5 

Запорізький,  

Розівка 

2015 101 9 270 9 9 9 9 4,47 41,0 

2016 109 9 272 9 9 9 9 5,84 29,0 

  105 9 271 9 9 9 9 5,16 35,0 

Кіровоградський 

2015 102 9 264 3 9 9 9 7,21 54,9 

2016 125 9 266 8,8 9 9 9 9,23 49,7 

  114 9 265 5,9 9 9 9 8,22 52,3 

Миколаївський 

2015 123 7 256 9 9 9 9 6,16 40,8 

2016 138 9 247 9 9 9 9 7,01 52,3 

  131 8 252 9 9 9 9 6,59 46,6 

Середнє  118 8,8 257 8,2 9,0 9,0 9,0 6,49 46,4 

± до стандарту  +12 0 –10 +1,0 0 0 0 +0,71 +5,3 
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4.4 Створення і впровадження у виробництво поліморфних за типом 

розвитку сортів тритикале 

 

Зростання продуктивності озимих тритикале супроводжує низка 

негативних тенденцій, найнебажанішими з яких є зниження адаптивних 

властивостей і білковості зерна. Озимі сорти тритикале, створені в 70–80-х 

рр. ХХ ст. в Україні (АД 201, АД 206, АД 3/5 тощо), перевищували 

стандартні сорти пшениці за врожайністю, стійкістю проти хвороб та умов 

перезимівлі [263]. Слабке місце цих сортів – чутливість їх генеративних 

органів до різкої зміни температурного режиму, надто після виходу рослин у 

трубку [184]. Високу екологічну пластичність мають поширені у багатьох 

країнах польські сорти тритикале Malno, Grenado, Woltario, Baltiko, Zorro 

тощо [479, 481]. Адаптивність і пластичність цих сортів зумовлено 

оптимальним поєднанням середньої зимостійкості, високої і стабільної 

урожайності, стійкості проти хвороб, витривалості проти кислих ґрунтів. 

Ретельно скоординована програма селекції та екологічних випробувань 

забезпечила польським дослідникам вихід на перовідні позиції у світі. 

Екологічно пластичні популяції створюють схрещуванням компонентів 

із різним типом розвитку. У них представлено різні біотипи – ярі, дворучки, 

озимі, а також проміжні форми [214, 215, 272]. Широкий 

формоутворювальний процес за типом і швидкістю розвитку, морозозимо- та 

посухостійкістю зумовлено взаємодією контрастних генетичних систем, 

відповідальних за яровизацію, фотоперіодизм, інші фізіолого-біохімічні 

процеси, що відбуваються в рослинах упродовж вегетації. Тому гібридизація 

озимих з ярими й дворучками одного рівня плоїдності (2n=42) дає змогу 

цілеспрямовано позбавлятися негативних ознак у потомств від міжродових 

схрещувань (пізньостиглість, череззерниця, деформованість зерна), 

комбінувати й нагромаджувати кращі адаптивні властивості. 
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Ефективність добору генотипів, що мають високу адаптивну ємність, 

визначається значною мірою умовами, за яких відбувається розщеплення і 

стабілізація індивідуального розвитку біотипів гібридних популяцій. 

Сприятливі режими скринінгу гібридів не дають змоги домогтися задовільної 

їх диференціації за адаптивністю. Потенціал озимо-ярих популяцій краще 

виявляється під час проробки вихідного матеріалу в контрастних умовах, що 

підвищує імовірність ідентифікації генотипів із високою стійкістю і 

пластичністю, пов‟язаних із синхронністю процесів змінювання темпів 

онтогенезу та зовнішнього середовища [278]. 

Під час створення високоадаптивних сортів пшениці гібриди та лінії 

досліджують у кількох природно-кліматичних зонах [208, 356]. Селекція 

ярих та озимих тритикале в Польщі, Великій Британії, Канаді містить широкі 

екологічні випробування [41, 378, 426]. У наших дослідах вивчення озимо-

ярих гібридів ранніх поколінь із чергуванням зон і терміну сівби сприяло 

підвищенню концентрації у популяціях високоадаптивних компонентів, в 

яких формування врожаю та його якості менше залежало від зовнішніх 

лімітувальних чинників [278, 333, 458]. 

Популяційний принцип неоднораз застосовували під час створення 

пластичних сортів. Зовнішньо прихована гетерозиготність зумовлює кращу 

пристосованість рослин, знижує втрати від дії посухи, низьких температур, 

епіфітотій та інших негативних чинників. Поліморфні за типом розвитку 

сортові популяції тритикале ми створили на основі ліній, відібраних із 

комбінацій ярі/озимі й дворучки/озимі, що пройшли випробування за 

зонально-часовим принципом. Широкомасштабні добори виконували у F2–

F12 з урахуванням довготривалого процесу стабілізації морфотипів. До 

складу сортових популяцій включали константні, фенотипово однорідні лінії, 

за типом розвитку озимі та дворучки, відібрані з однієї або різних гібридних 

комбінацій, що мали спільний батьківський компонент. 
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Перший багатолінійний сорт тритикале Амфідиплоїд 44, поліморфний 

за типом розвитку, було зареєстрованио як озимий у 1993 р. Під час його 

створення гібриди F1 і F2 від схрещування озимого тритикале Амфідиплоїд 

280/3 (Україна) з ярою лінією 2059 р
11 
(США) досліджували за весняної і 

осінньої сівби в Лісостеповій зоні, а з F3 – в гостропосушливому Степу. Із 

вихідного матеріалу, що пройшов випробування в контрастних умовах, 

відібрали 564 лінії. Після вивчення в селекційному розсаднику залишили 202 

номери із співвідношенням безостих, напівостистих та остистих генотипів 

відповідно 1,2:4,3:1,0. 

У контрольному розсаднику виокремили 68 ліній, кращих за 

продуктивністю, облистяністю рослин, озерненістю колосів, виповненістю 

зернівок, стійкістю проти вилягання і хвороб. До складу сортової популяції 

включили 31 лінію, переважно напівостисті й безості, десять з яких за типом 

розвитку належали до пізньостиглих дворучок. У сортовипробуванні по пару 

врожайність зерна сорту Амфідиплоїд 44 становила пересічно за шість років 

5,61 т/га, по ячменю – 3,35 т/га, що перевищує показники стандартного 

монолінійного сорту Амфідиплоїд 3/5 відповідно на 0,53 т/га і 0,47 т/га. 

Продуктивність зеленої маси по пару в нового сорту становила 52 т/га, по 

ячменю – 24,4 т/га, на 7,5 т/га і 2,2 т/га вище за стандарт. 

Сорту притаманні підвищені морозозимо- та посухостійкість, імунітет 

проти сажкових і листостеблових хвороб, відносно висока врожайність зерна 

і зеленої маси незалежно від типу ґрунтів, попередників, різних коливань 

гідротермічного режиму. Здатність сорту підтримувати кращу озерненість 

колосів і стабільно формувати ідеально виповнене зерно з гладенькою 

червоною поверхнею ендосперму пов‟язані з витривалістю його генеративної 

системи та листкостеблового апарату до нестачі вологи й підвищених 

температур у період після колосіння. Вадами сорту Амфідиплоїд 44 є 

задовільне обмолочування зерна і схильність рослин до вилягання на 

високому агрофоні в аномально вологих умовах. 
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Адаптивні властивості озимих зернових, як і більшості інших культур 

залежать від багатьох чинників та являють собою складну функцію, що 

пов‟язана з реакцією сортів на вплив зовнішнього середовища, зокрема й 

температури, світла, вологи, живильних речовин та інших чинників. 

Витривалість і продуктивність сортової популяції визначається тим, 

наскільки її складові генотипи здатні пристосуватися до постійної зміни умов 

вегетації. 

Для забезпечення більшої синхронності темпів онтогенезу рослин із 

зовнішнім середовищем, слід створювати багатолінійні сорти, структура яких 

має бути збалансована з урахуванням різноманітних аномалій, що виникають 

упродовж вегетації. Найбільшу адаптивну ємність матимуть сортові 

популяції, компоненти яких характеризуються такими, що не збігаються у 

часі, потребами у чинниках зовнішнього середовища в критичні періоди 

розвитку і формування врожаю. Витривалість сорту відчутно зростає за 

включення до його складу морфологічно однорідних сімей, що розрізняються 

за окремими фізіолого-генетичними властивостями. 

Багатолітній досвід проробки в контрастних умовах гібридних 

популяцій від схрещування різних за типом розвитку вихідних компонентів 

свідчить про реальні можливості добору потомств із надзвичайно 

складносумісними ознаками, до яких у гексаплоїдних тритикале належать 

висока продуктивність, якість зерна, зимостійкість у поєднанні зі здатністю 

до колосіння і визрівання за весняної сівби. Тривалі дослідження в цьому 

напрямі сприяли створенню кількох перспективних гібридних комбінацій. 

Найбільшу селекційну цінність мають лінії, відібрані з популяцій від 

схрещування середньостеблового озимого сорту Раритет, який має 

підвищений потенціал зимостійкості, високоякісну клейковину з дворучками 

ХАД 7 і ХАД 522, створених нами раніше завдяки багаторазовим доборам. 

Надто бурхливим розщепленням характеризувалася реципрокна гібридна 

комбінація Раритет із ХАД 7 як за морфобіологічними, так і якісними 
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показниками. Масштабні добори за комплексом господарсько цінних ознак 

виконували в Лісостепу (м. Харків) і гостропосушливому Степу 

(м. Маріуполь). Із комбінацій Раритет/ХАД 522 і Раритет/ХАД 7 

виокремлено 3,8 тис. морфологічно вирівняних ліній тритикале різного типу 

розвитку (озимих, дворучок, ярих) з висотою рослин від 40 см до 175 см. 

Результати вивчення в конкурсному сортовипробуванні найкращих за 

продуктивністю та якістю клейковини низькостеблових ліній, відібраних із 

комбінацій Раритет/ХАД 7, показали, що серед 134 ліній 23 належали до 

озимих, 8 – константних дворучок і 103 поліморфних за типом розвитку. 

Фактично група поліморфних за домінантними генами Vrn потомств 

тритикале являє собою поступовий перехід від озимих ліній, в яких усі 

рослини не виколошуються за весняної сівби, через проміжні біотипи, де 

кількість рослин альтернативного типу розвитку варіювала від 4,5% до 100%, 

тобто до константних дворучок. 

У 2014 і 2015 рр. вищу середню врожайність показали поліморфні за 

типом розвитку біотипи, що налічували в своєму складі 24–53% рослин, 

здатних до колосіння у весняному посіві. За врожайності зерна 6,54–9,66 т/га 

вони перевищили групу озимих ліній на 0,22–1,06 т/га. Стандартний сорт 

Раритет поступився пересічно за два роки на 0,30–1,05 т/га. Отже, найбільша 

продуктивність спостерігалась у поліморфних за типом розвитку сортів у разі 

наявності в їх складі близько 25–50% біотипів, здатних до колосіння і 

визрівання за весняної сівби. 

Головною умовою конкурентоздатності й збалансованості такої 

сортової системи є висока продуктивність її альтернативної за типом 

розвитку частини та зимостійкість не нижче середньої-вищесередньої. 

Сортова популяція, поліморфна за типом розвитку, що складається з 

однорідних, морфологічно вирівняних середньостеблових озимих ліній і 

дворучок у співвідношенні 1:1, успішно пройшла державне 
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сортовипробування і занесена до державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні з 2016 р., як озимий сорт Ніканор. 

Різновид сорту лютесценс. Колос білий з остеподібними відростками 

завдовжки 0,5–3 см, пірамідальний. Колоскова луска ланцетна, довга, гола, 

середньої ширини. Перший зубець нижньої колоскової луски від короткого 

до середнього, другого зубця немає або він дуже малий. Зернівка червона, 

видовжена або овально-видовжена, гладенька. Маса 1000 зерен – 42–48 г, 

натура – 750–800 г/л. Кущ напіврозлогий, прапорцевий листок середній із 

сильним восковим нальотом. Соломина порожниста, опушення під колосом 

від слабкого до дуже сильного. Сорт середньостиглий. Висота рослин – 115–

145 см залежно від умов вегетації. Стійкість проти вилягання – 7,5–8 балів. 

Зимостійкість вище середньої – підвищена (7,5–8 балів), посухо- і 

спекостійкість висока (8,5–9 балів). Сорт не уражається сажкою, 

борошнистою росою, іржею, відносно стійкий проти снігової плісняви, 

септоріозу, кореневих гнилей, фузаріозу колоса. Потенціал зернової 

продуктивності перевищує 10 т/га, зеленої маси – 50–80 т/га. У дослідах 

сортовипробування за чотири роки врожайність зерна сорту Ніканор 

становила 5,89–8,75 т/га, що на 15,9–23,2% вище за стандарт Раритет. 

Борошномельні та хлібопекарські якості чудові. Вміст білка в зерні – 

10–13,7%, клейковини – 18,3–21,8%, ІДК – 50–60 о. п., сила борошна – 180–

210 о. а., обсяг хліба з 100 г борошна без поліпшувачів становить 650–670 мл, 

загальна хлібопекарська оцінка – 9 балів.  

У державному сортовипробуванні пересічно за 2014 і 2015 рр. 

врожайність поліморфного за типом розвитку сорту Ніканор становила на 

Поліссі 4,65 т/га, Лісостепу – 5,38, Степу – 6,43 т/га. Високий урожай сорт 

формував у дослідах Кіровоградського і Дніпропетровського 

Держекспертцентрів – відповідно 8,10 і 8,08 т/га. У стандарту в цих умовах 

було зафіксовано 5,78 і 7,23 т/га. Через вилягання посівів Ніканора на 

окремих сортостанціях на Поліссі та Лісостепу істотну перевагу сорт мав 
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лише в зоні Степу (+0,33 т/га). Слід підкреслити, що за результатами 

польових досліджень державного випробування однорідність сорту 

перебувала в межах норми. Українським інститутом експертизи сортів 

рослин засвідчено підвищений рівень зимостійкості нового сорту. За 

проморожувань встановлено високу морозостійкість сорту Ніканор. Проте за 

роки випробувань спостерігалися дуже сприятливі умови перезимівлі, й сорт 

не виявив притаманних йому переваг за морозозимостійкістю над 

стандартом. 

Вад сорту Ніканор позбавлений низькостебловий, поліморфний за 

типом розвитку сорт тритикале Тимофій, сформований об‟єднанням 

однорідних ліній тритикале, відібраних із гібридної комбінації 

Раритет/ХАД 7. Частка озимих ліній у його складі становить 70%, решта – 

пізньостиглі дворучки. Сорт Тимофій стійкий проти вилягання (середня 

висота рослин – 92 см), має комплексний імунітет проти хвороб, формує 

високоякісну клейковину. Обсяг хлібу без поліпшувачів становить 650–

750 мл за загальної хлібопекарської оцінки 9 балів. У конкурсному 

сортовипробуванні пересічно за 2014–2016 рр. врожайність зерна сорту 

Тимофій становила 9,73 т/га, стандартного озимого сорту Раритет – 6,51 т/га. 

Із 2016 р. сорт тритикале Тимофій проходить державне випробування. 

 

Висновки до розділу 4. 

1. Доведено, що співвідношення «ярих» та озимих потомств у 

популяціях F2 залежить від фізіолого-генетичних особливостей обох 

компонентів схрещування й на варіантах ярі/озимі відповідає частіше 

моногенному контролю яровості, а в комбінаціях дворучкі/озимі 

наближається до 1:1, що спостерігається у разі бекросування F1 (ярі/озимі) 

озимою формою. У комбінаціях від схрещування дворучок тритикале з ярими 

у F2 озимих генотипів не виявлено. За схрещування пізньостиглих дворучок 
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між собою співвідношення рослин, здатних до виходу в трубку або 

колосіння, та озимих наближалося до 63:1. 

2. Встановлено, що у гібридних популяціях від схрещування 

контрастних за типом розвитку сортів тритикале за відносно повільної 

стабілізації за морфо-біологічними ознаками перевагу за чисельністю мали 

потомства, що розщеплювалися за типом розвитку й були здатні до колосіння 

за весняної сівби. Їх кількість сягнула 48 – 60 %. Константних носіїв 

домінантних генів системи Vrn налічувалося 28 – 37 %, а решта – стабільні 

озимі біотипи, кількість яких знижувалась у F2 – F10 із 26,1 до 12,3 %. 

Головний чинник, що сприяє збільшенню поліморфних за генами Vrn / vrn 

біотипів, – їх підвищена адаптивна здатність, яка гарантує стабільнішу 

продуктивність і, як результат, домінування в популяції. 

3. Сформовано унікальний за комплексом господарсько цінних ознак 

генофонд, що характеризується високими показниками адаптивних 

властивостей, продуктивності рослин і надто якості зерна за осінніх і 

весняних посівів. Сорти тритикале Ярослава та Пластун волинський, 

біологічні дворучки, з вищесередньою-підвищеною зимостійкістю, 

потенційною врожайністю зерна понад 10 т/га, з вищесередніми-високими 

хлібопекарськими властивостями внесено до Державного реєстру сортів 

рослин України як озимі сорти у 2018 – 2019 рр. Тритикале дворучку 

Олександра зареєстровано з 2020 р. для весняного та осіннього висівання. 

4. Для забезпечення більшої синхронності темпів онтогенезу рослин із 

зовнішнім середовищем слід створювати багатолінійні сорти, структура яких 

має бути збалансована з урахуванням різноманітних аномалій, що виникають 

упродовж вегетації. Підвищену адаптивну ємність мають озимо-ярі гібридні 

популяції, компоненти яких характеризуються такими потребами чинників 

зовнішнього середовища, що не збігаються у часі в критичні фази існування 

та формування врожаю. Витривалість сорту зростає за включення до його 
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складу морфологічно однорідних сімей, які розрізняються за типом розвитку 

та іншими фізіолого-генетичними властивостями. 

5. Розроблено та впроваджено до селекційної практики популяційний 

спосіб створення високоадаптивних, пластичних сортів тритикале. 

Багатолітній досвід пропрацювання в контрастних умовах гібридних 

популяцій від схрещування різних за типом розвитку батьківських 

компонентів свідчить про реальні можливості добору генотипів із дуже 

складно поєднуваними ознаками, до яких у гексаплоїдних тритикале 

належить висока продуктивність, якість зерна, зимостійкість разом із 

здатністю до колосіння та визрівання за весняного висівання. Критична 

температура вимерзання кращих за продуктивністю ліній і сортів 

альтернативного типу розвитку становить мінус 16,5…–18,5°С, озимого 

стандартного сорту тритикале – мінус 18,5… –21°С, ярих тритикале – мінус 

8 °С. 

6. Встановлено, що для тритикале альтернативного типу розвитку 

сприятливішими є осінні посіви. За рівнем вияву господарсько цінних ознак 

дворучки тритикале осіннього висівання мали перевагу над весняним на 35,7 

– 64,3 %. Максимальні показники врожайності окремих сортів дворучок 

осіннього висівання перевищували весняний рівень на 125,4 %. На державну 

реєстрацію за останні сім років передано шість сортів тритикале 

альтернативного та поліморфного типу розвитку. Сортова популяція, 

поліморфна за типом розвитку, що сформована з озимих ліній і дворучок у 

співвідношенні 1:1, успішно пройшла державне випробування і дозволена 

для поширення в Україні з 2016 р. як озимий сорт Ніканор.  
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РОЗДІЛ 5 

СЕЛЕКЦІЯ  ГЕКСАПЛОЇДНИХ  ТРИТИКАЛЕ  НА ЗИМОСТІЙКІСТЬ 

 

Сорти пшениці озимої недостатньо стійкі до складних умов 

перезимівлі. Щорічно посіви цієї культури зріджуються, а інколи і гинуть на 

величезних площах. У північно-східній і особливо південно-східній частині 

України, де негативна дія морозів підсилюється частою відсутністю сталого 

сніжного покриву, імовірність загибелі озимої пшениці на третині площ і 

більше, складає два-три рази у 10 років. 

Аналіз перезимівлі озимих зернових культур свідчить, що за останні 

120 років 28 зим були настільки складними, що озима пшениця пересівалась 

ярими культурами, або була пошкоджена на значній площі. В 1911, 1921, 

1922, 1928, 1929, 1932, 1934, 1956, 1960, 1969, 1972, 1986, 2003, 2010 рр. 

втрати озимої пшениці досягали катастрофічних масштабів. В кожну з 

наведених зим мав місце різний несприятливий комплекс погодних умов, що 

викликав загибель посівів. Серед факторів, які згубно впливають на рослини 

озимих культур, низькі температури складали 36 %, відлиги 26 %, льодяні 

кірки 20 %, решта – комплексна дія чинників. У боротьбі з цим економічно 

згубним явищем вирішальне значення має виведення і впровадження більш 

морозозимостійких сортів [166, 51]. 

Жито озиме володіє найбільш високою витривалістю серед зернових 

культур. Тому і виникла думка посилити зимостійкість озимої пшениці 

схрещуванням її з житом. Ця проблема глибоко хвилювала західно-

європейських і американських селекціонерів ще з 80-х років 19 століття. 

Експериментатори прагнули використати меншу вимогливість жита до умов 

вирощування і більшу її зимостійкість для створення сортів пшениці. Але 

таким шляхом вирішити проблему зимостійкості озимої пшениці не вдалось. 

Суттєві позитивні зрушення в підвищенні зимостійкості отримано на 

основі поліплоїдії. Октоплоїдні і гексаплоїдні тритикале Писарева В.Є., в 
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роки з найбільш несприятливими умовами перезимівлі, проявили себе як 

високоморозостійкі зразки, здатні конкурувати з самими морозостійкими 

сортами м‟якої пшениці. Створені Шулиндіним А.Ф. тривидові пшенично-

житні амфідиплоїди перевищували за морозозимостійкістю озиму пшеницю 

Миронівську 808. Перший районований зерновий сорт тритикале 

Амфідиплоїд 206 мав кращу ніж озима м‟яка пшениця зимостійкість, 

пластичність і регенераційну здатність [185, 132]. 

Зимостійкість тритикале залежить від рівня плоїдності, стійкості 

компонентів схрещування, особливостей місця проробки селекційного 

матеріалу. Зразки тритикале Західної Європи характеризуються слабкою 

зимостійкістю. Угорські гексаплоїдні тритикале, навіть у м‟яку зиму 1972 – 

1973 року, зимували на 42 %, шведський зразок АD 119 після багаторічних 

доборів зберігався на 70 – 75 %. Відомі польські сорти Lasco, Grado, Dagro 

володіють високою урожайністю, стійкі до хвороб, пластичні, але 

недостатньо зимостійкі. В роки з суровою зимою Lasco поступався за 

врожайністю Амфідиплоїду 206 [185]. За даними Mc Kensie B.D., Hunt L.A., 

Pous A.V. [406], серед 75 сортів озимого жита, пшениці і тритикале найбільш 

стійкими були жито Frontir (критична температура мінус 17,4 
о
С, індекс 

витривалості до льодяної кірки – 122, при середній стійкості для всіх сортів 

рівній 100, та індекс витривалості до затоплення – 76), озима пшениця 

Альбидум 114 (відповідно мінус 15,6 
о
С, 143 і 142), Альбидум 11 (мінус 

15,4 
о
С, 139 і 128), Краснодарская 39 (мінус 15,1 

о
С, 109 і 150), Fredric (мінус 

12,0 
о
С, 62 і 60) та тритикале DAC Bintri (мінус 12,9 

о
С, 78 і 63). 

Отже, на початок 80-х років 20 ст. у виробництві серед сортів озимих 

тритикале переважали генотипи з середньою зимостійкістю і лише окремі з 

них мали критичну температуру вимерзання нижче мінус 17 
о
С. 

Слабкий ефект підвищення зимостійкості тритикале, який очікували 

отримати при залученні високозимостійких сортозразків жита і пшениці, 

пояснюють по різному [185]. Але найбільш імовірною причиною є генетична 
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супресія відповідних генів жита в геномі пшениці та відсутність у 

гексаплоїдних тритикале геному D. Накопичені факти підтверджують 

полігенний характер генетичного контролю морозозимостійкості, 

пов‟язаного з хромосомами 7А, 1В, 2В, 4В, 1D, 4D і 5D [171], що  є вагомою 

підставою можливості посилення рівня витривалості тритикале до низьких 

температур шляхом синтетичної селекції.  

Для створення вихідного матеріалу тритикале з підвищеними 

урожайними і адаптивними властивостями застосовують понад 20 методів. 

Ефективність їх різна і залежить від генетичних відмінностей батьківських 

компонентів, умов і особливостей проробки селекційного матеріалу [289]. 

Поряд з методами, що базуються на міжродовій і міжвидовій гібридизації, з 

початком 80-х років ХХ ст. збільшилась кількість повідомлень ефективного 

застосування внутрішньовидової гібридизації, в тому числі схрещувань ярих 

тритикале з озимими [470].  

На першому етапі досліджень (1980 – 1985 рр.) ми використали лінії, 

дібрані з ярих тритикале, отриманих від Дженкінса Б.Ч. (США), та озимі 

тритикале місцевої селекції з різним рівнем зимостійкості. Наша мета 

полягала у вивченні мінливості морозозимостійкості озимо-ярих гібридних 

популяцій і ліній та виділенні біотипів, що найбільш оптимально сполучають 

ознаки високої продуктивності та зимостійкості [270, 278, 299]. 

 

5.1 Морозозимостійкість озимо-ярих гібридів тритикале 

 

У роки проведення досліджень спостерігалися здебільшого сприятливі 

умови для перезимівлі озимо-ярих гібридів тритикале та іх батьківських 

сортів і ліній. Винятки – 1986, 1995, 1997 і 2003 рр., коли мінімальна 

температура ґрунту на вузлі кущення становила мінус 13…–17
о
С, що 

спричиняло відчутне пошкодження та зрідження гібридів (1986, 1995, 1997 

рр.) або призводило до їх повної загибелі (2003 р.).   
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Вивчення морозостійкості ярих та озимих батьківських сортів і ліній 

виявило їх різну витривалість проти низьких температур. Озимі сорти 

Амфідиплоїд 3/5, Амфідиплоїд МХ, НАД 308, Амфідиплоїд 206 відповідали 

групі з підвищеною стійкістю. Сорт Амфідиплоїд 280 мав середню 

морозостійкість. Ярі тритикале більш морозостійкі, ніж яра пшениця 

Харківська 2. Підвищеною витривалістю вирізнялися лінії 3687-3 і Л-5. За 

мінус 10
о
С у них збереглося 34,4–54,4% рослин, що сприяло їх частковій 

перезимівлі за польових умов – 24,2– 48,1% пересічно за три роки. 

Багаторазові проморожування гібридів виявили пряму залежність 

морозостійкості рослин F1–F3 від її рівня в озимих та ярих батьківських 

зразків тритикале і природних умов загартування.  

За використання озимих тритикале як материнських морозостійкість 

озимо-ярих гібридів була вище і залежала від комбінації схрещувань і 

температурного навантаження. На тлі вище за критичний (мінус 12…–14
о
С), 

материнський ефект незначний і статистично недостовірний. За критичних 

умов проморожування (минус 16
о
С і нижче), коли у F1 відбувалася масова 

загибель рослин, реципрокний ефект підвищився пересічно до 3,35% із 

варіюванням за комбінаціями у межах 1–8,3%. Визначення ступеню 

домінування засвідчило, що в усі роки досліджень гібриди F1 озимих 

тритикале з ярими успадковували морозостійкість за проміжним типом.  

Отже, гібриди F1 від схрещування озимих тритикале з ярими нормально 

загартовуються з осені, що дає їм змогу домогтися середнього – 

вищесереднього рівня морозозимостійкості (мінус 14…–16
о
С) і забезпечує 

добру перезимівлю рослин за несуворих умов.  

У F2 озимих тритикале з ярими за сприятливих умов (мінус 4…– 6
о
С на 

вузлі кущення) перезимувало менше рослин, ніж у F1, що пов‟язано з 

процесами розщеплення за типом розвитку і морозозимостійкістю. Гинули 

незимостійкі ярі та почасти дворучки й невитривалі озимі біотипи, 

чисельність яких сягала 55 %.  



124 
 

 

 

Озимо-ярі гібриди F2 дуже різноманітні за швидкістю росту і розвитку, 

що сприяє формуванню і добору найпристосованіших генотипів відповідно 

до умов, що повсякчас змінюються [270, 273]. У F2 спостерігались істотні 

відмінності між прямими та зворотними комбінаціями. У 31,3–43,8 % 

випадків перезимівля рослин була вище, коли використовували озимий сорт 

як материнський. Гірше за все зимували рослини комбінацій ярі/озимі з 

неморозостійкими тритикале.  

Популяції F3 перезимовували на 87–99,7%, у більшості варіантів краще, 

ніж у F2, що пояснюється елімінацією частини генотипів у попередню 

зимівлю і вищепленням трансгресивних потомств. Відносно теплі зими 

бажані для розмноження озимо-ярих гібридів ранніх поколінь. Якщо 

випробування відбувається за критичних умов, чисельна загибель 

гетерозиготних рослин спричинить зниження частоти трансгресій. 

За морозостійкістю комбінації F2 переважали попереднє покоління на 

7–33,1%. Озимі батьківські сорти збереглися пересічно на 77,5 % із 

варіюванням у межах 67,3–85%. Популяції F2, отримані від осінніх посівів, 

вирізнялися кращою зимостійкістю, що пов‟язано з вимерзанням нестійких 

потомств і збільшенням озимих біотипів. Останнє ґрунтується на мутаційних 

процесах змінення типу розвитку рослин.  

Чималий зріст стійкості проти низьких температур відбувся вже у F3. 

Якщо у F2 за мінус 18
о
С збереглося пересічно 19,9% живих рослин, то в 

третьому поколінні – втричі більше. За окремими комбінаціями з АД 206, АД 

3/5 і НАД 308 морозостійкість наближалася до рівня озимих батьківських 

сортів [274].  

Отже, у F2 і F3 озимо-ярих гібридів тритикале відбувається істотне 

підвищення морозозимостійкості, надто у рослин, що вирощувались у 

попередні покоління в осінніх посівах. У разі селекції на зимостійкість, 

гібриди F1 небажано розмножувати у весняних посівах, за яких комплекс 

фототермічних умов впливає на рослини у зворотньому напрямі. 
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5.2 Мінливість морозозимостійкості в озимо-ярих популяціях  

тритикале  

 

Ефективність доборів цінних рослин визначається відповідними 

умовами, знанням особливостей розщеплення і стабілізації гібридних 

потомств за біологічними та господарськими ознаками. Позаяк у польових 

умовах дослідити об‟єктивно зимостійкість виходить не щороку, чималу 

увагу приділили проморожуванням сімей і ліній F3–F6, дібраних за 

комплексом ознак із найперспективніших популяцій. 

Отже, проморожування ліній F3 і F4 виявило складний характер 

розщеплення і широкий спектр мінливості за морозостійкістю – від біотипів 

із дуже низькою витривалістю з переходом до трансгресивних форм, що 

перевищують рівень озимих батьків. Співвідношення ліній різних груп 

морозостійкості дещо змінювалося залежно від умов загартування, але без 

сумніву у F3 істотну перевагу мали потомства з низькою морозостійкістю. Їх 

налічувалося 59,7–87,1%. Превалювання у F2–F3 рослин з ярим типом 

розвитку засвідчено й у весняних посівах. Група з проміжною 

морозостійкістю складалась із 6,5–28,7%, на рівні озимого батька 

налічувалося 4,3–9,9% ліній. Трансгресивних за морозостійкістю потомств 

виявилося лише 1,7–2,1%. У F4 досліджено морозостійкість ліній, відібраних 

із комбінації 3687-26/Амфідиплоїд 3/5. Перезимівля рослин у третьому 

поколінні цієї комбінації становила 70%, що сприяло підвищенню загальної 

стійкості проти низьких температур. Кількість ліній із морозостійкістю, 

близькою до озимого сорту Амфідиплоїд 3/5, сягнула 70,9, а трансгресивних 

–  9,1% [277]. 

Трансгресивні за морозостійкістю лінії і сорти пшениці отримував 

багато хто з дослідників [30, 68]. За даними Грабовца А.И. [29], на явищі 

трансгресивної мінливості за морозозимостійкістю, продуктивністю та 

іншими господарсько цінними ознаками ґрунтується селекція озимого 
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тритикале на Північно-Донецькій сільськогосподарській дослідній станції. У 

нашій роботі достовірні трансгресії у гібридів тритикале ярі/озимі 

виявлялися нечасто і лише в окремих комбінаціях. Серед потомств 28 

гібридних комбінацій генотипи з морозостійкістю, вищою за озимих батьків, 

виявлено в чотирьох, причому лише в двох із них (Амфідиплоїд 3/5/Л-5 і 

Амфідиплоїд 280/2059) вийшло виокремити трансгресивні за витривалістю 

проти низьких температур лінії із комплексом господарсько цінних ознак 

[278]. 

Результативність селекції на морозозимостійкість підвищується за 

використання надійних фонів для доборів та оцінки селекційного матеріалу. 

Проморожування гібридних популяцій за температур нижче критичних дало 

нам змогу виокремити потомства тритикале з підвищеною морозостійкістю. 

Добори виконували у F2–F6, враховуючи триваліші, ніж у пшениці процеси 

розщеплення та стабілізації генотипів в озимо-ярих популяціях тритикале. 

Вцілілі після проморожування рослини трансгресивних за морозостійкістю 

ліній вирощували в теплиці фітотрону до повного дозрівання [295, 296]. 

Надалі їх розмножували у польових умовах задля перевірки їх зимостійкості 

й конкурентоздатності за комплексом господарсько цінних ознак.  

Отже, багаточисельні проморожування гібридних озимо-ярих 

популяцій і дібраних із них ліній F3–F6 вказують на широкий і тривалий 

формоутворювальний процес за морозостійкістю в інтервалі, що виходить за 

межі озимих батьківських компонентів. В окремих комбінаціях вихід 

трансгресивних ліній становив 1,7–9,1%. 

 

5.3 Морозостійкість ліній тритикале з різним типом розвитку 

 

Із популяцій від схрещування озимих тритикале з ярими в результаті їх 

вивчення під час осінньої і весняної сівби було відселектовано понад 760 
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ліній озимого, ярого типу розвитку і дворучок з різною морозозимостійкістю 

і комплексом господарсько цінних ознак [275, 289, 296, 297]. 

Відомо, що у гібридів м‟якої пшениці морозозимостійкість пов‟язана з 

особливостями онтогенетичного розвитку рослин. Скоростиглі зразки з 

короткою тривалістю яровизації, слабким рівнем фоточутливості, ярим 

типом розвитку мали меншу морозозимостійкість [196]. 

Проморожування впродовж 1983–2017 рр. створених ліній і сортів 

тритикале, здатних до колосіння і дозрівання за весняної сівби, виявили їх 

широку мінливість за морозозимостійкістю. Вибір режиму й терміну 

першого проморожування (мінус 14
о
С, 5–6 грудня 1983 р.) зумовлено тим, 

що не було даних щодо витривалості ярих і двуручок тритикале проти 

негативних температур, надто тих із них, що дібрані з озимо-ярих гібридних 

популяцій весняних посівів. Спираючись на результати перезимівлі зразків із 

середньою зимостійкістю в польових умовах і враховуючи ступінь 

морозостійкості ярих батьківських форм, можна було припустити, що якась 

частина нових біотипів (ярих, дворучок) здатна витримати температуру мінус 

12…–14
о
С. Фактичний рівень морозостійкості ліній, що проморожувалися за 

мінус 14
о
С, виявився істотно вищий. У 28 лініях із 34-х збереглося 67–100 % 

рослин. Вихідні ярі тритикале загинули за винятком Л-5, в якої вижило 9 % 

рослин. Озимі батьківські компоненти від дії цієї температури не 

постраждали. 

Серед ліній, відібраних під час весняного пересівання популяції від 

осінніх посівів, не знайдено потомств із морозостійкістю на рівні ярих 

батьків. Такі біотипи гинуть взимку. У гібридних популяціях, що 

вирощувалися лише у весняних посівах, зберігаються і рослини з низькою 

витривалістю. 

Подальшими 2–3-разовими доборами з дворучок Д44 і Д77 

виокремлено високопродуктивні лінії Д44-17-17, Д77-2-20, Д77-5-27 та інші 

із середньою і вищесередньою морозостійкістю. Озима пшениця Поліська 70, 
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що була взята в дослід як середньозимостійкий стандарт, поступилась 

озимим тритикале і дворучкам із вищесередньою морозостійкістю.  

Залучені до схрещування в 1985–1986 рр. з озимими та ярими 

тритикале дворучки Д77 і Д77/75 увійшли у родоводи озимих сортів із 

підвищеною-високою морозозимостійкістю Амфідиплоїд 256, Степан, 

Раритет, Тимофій і дворучок Ярослава та Пластун волинський із 

вищесередньою витривалістю і потенційною врожайністю високоякісного 

зерна 9–12 т/га. 

Дворучки з вищесердньою морозозимостійкістю характеризуються 

сильною реакцією на короткий осінній день, позаяк є носіями рецесивної 

системи генів ppd, що забезпечує їм затримку розвитку за осінньої сівби, яка 

дорівнює озимим тритикале, та успішну перезимівлю на другому етапі 

органогенезу [295, 289]. 

Озимі лінії тритикале з підвищеною морозостійкістю виділяли завдяки 

проморожуванню потомств F2–F9 у холодильних камерах на 

низькотемпературному тлі. Лінії F5, що вирощувалися без доборів на 

витривалість проти низьких температур, після проморожування за мінус 19… 

–21
о
С зріджувалися до 2,2–7,9 %. Окремі озимі тритикале, що 

проморожувалися у F3 (мінус 18…–20
о
С), засвідчили високий рівень 

морозостійкості у дальших випробуваннях. Вихід трансгресивних генотипів 

у F5 становив 8,57% за загальної більшості сімей із низькою та середньою 

витривалістю, чисельність яких сягала 74,28 %. 

У F5–F9 підвищується імовірність доборів зимостійких, константних за 

комплексом господарсько цінних ознак ліній тритикале. Трансгресивними за 

морозозимостійкістю і стабільно високоврожайними виявилися лінії F9 98, 

146, 559, 614 та інші, відібрані з комбінації Амфідиплоїд 280/2059, які надалі 

щороку досягали витривалості у межах вищесередня – підвищена – висока. 

На підставі цих константних, морфологічно однорідних генотипів 
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сформовано багатолінійний сорт тритикале Амфідиплоїд 44, зареєстрований 

у РФ та Україні з 1993 р.  

Аналіз морозостійкості сортів озимого тритикале конкурсного 

сортовипробування, створених завдяки внутрішньовидовій гібридизації, 

свідчить про їх істотно різний рівень, який змінювався від середнього до 

підвищеного. Серед сортів, створених схрещуванням озимих батьківських 

компонентів за схемою високозимостійкій/високозимостійкій, у 

сортовипробуванні були наявні номери переважно з вищесередньою і 

підвищеною витривалістю проти низьких температур. 

Використання у схрещуваннях озимих сортів із контрастною 

зимостійкістю за ступінчастої гібридизації високозимостійкий/ 

середньозимостійкий низькозимостійкий також не виключає імовірності 

створення генотипів із підвищеною морозостійкістю. Проте за польових 

умов, коли температури на вузлі кущення вище від критичних (мінус 2…–

12
о
С), тобто за наявності диференціації, перевагу отримують 

високопродуктивні сорти із середньою-вищесередньою морозостійкістю. Із 

комбінації Амфідиплоїд 206/КубанецАD 24781 – 78, в якій два останні 

батьківські сорти Кубанец (РФ) і АD 24781 – 78 (Німеччина) мають середню і 

низьку зимостійкість, виокремили 280 низькостеблових ліній, із котрих дві 

кращі 236 і 264 поєднують комплекс господарсько цінних ознак із 

вищесередньою морозостійкістю. За 1980–2011 рр. проморожено в 

холодильних камерах 1367 зразків тритикале різного походження. Серед них 

налічувалося 692 лінії і сорти, створені методом міжродової гібридизації за 

схемою F1 (пшениця м‟яка/жито)тритикале, та 675 ліній, дібраних із 

гібридних комбінацій від внутрішньовидових схрещувань озимих, ярих і 

дворучок тритикале. Середня критична температура вимерзання потомств 

міжродової гібридизації мінус 18,5
о
С виявилася на 0,51

о
С нижче, ніж у ліній 

2n = 42/2n = 42 [291]. 
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У сортів і ліній тритикале, створених різними методами, найбільші 

відмінності за складом груп морозостійкості спостерігались у двох з шести – 

високої та нижчесередньої-низької. Серед потомств від складної міжродової 

гібридизації налічувалося 14,16 % ліній із високою морозостійкістю, а з 

нижчесередньою-низькою всього 0,29 %. Сортів тритикале 

внутрішньовидового походження з високою морозостійкістю нараховувалося 

лише 6,07%, тоді як із нижчесередньою-низькою – 18,08 %. Склад інших 

груп морозостійкості (підвищена, вищесередня та середня) змінювався у 

межах 27,31–22,37%; 28,90–27,26% і 29,34–26,22 %, з мінімальною 

перевагою генотипів міжродового походження на 1,64–4,94 % (табл. 5.1). 

Середні показники перезимівлі у польових умовах сортів і ліній різного 

походження за 1980–2011 рр. розрізнялися неістотно і становили 84,43 % 

(міжродові нащадки) та 82,85% у сортів від 2n = 42/2n = 42. За винятком 

нижчесередньої-низької інші групи морозостійкості розрізнялися мало – у 

межах 0,34–3,91%. Перевагу внутрішньовидових гібридів над міжродовими 

за середнім показником перезимівлі в групі нижчесередня-низька зумовлено 

малочисельністю вибірки останніх. 

Упродовж 1980–2017 рр. найбільш суворі умови перезимівлі склались 

у 2003 р., температура на поверхні ґрунту сягала мінус 32…–34
о
С, на вузлі 

кущення – мінус 17
о
С. До того ж снігу не було, натомість надалі формувалася 

потужна льодова кірка. За цих умов одержано чітку диференціацію за 

зимостійкістю озимих тритикале вітчизняної та іноземної селекції. Загинули 

або сильно зрідилися сорти озимої м‟якої пшениці (0–1,5 бала), а тритикале з 

підвищеною-високою зимостійкістю Амфідиплоїд 52, Амфідиплоїд 256, 

Гарне, Харроза, Букет збереглися добре – на 7–7,5 бала. 

Деякі сорти з України і РФ (Антей, Тандем, АДП 2, Снегирѐвская 

зернокормовая, Авангард, Прорыв) загинули, а Краснодарская 

зернокормовая, Союз, Ладне, Поліський 10, Розівське 6, Алкід зрідилися на 

34–80%. Озимо-ярі гібриди F1 перезимували дуже погано.  
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Таблиця 5.1 – Зимостійкість сортів гексаплоїдних тритикале, створених різними методами (ІР, 1980–2015 рр., 

бал) 
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0,5…–

17
о
С 

8,57 7,38 0,45 8,16 8,3 8,33 8,18 8,46 8,38 8,7 8,54 8,17 8,44 8,34 8,58 8,47 8,58 8,58 8,56 

1986 –13
о
С 8,6 4,5 0 7,0 – – 7,2 – – – – – – – – – – – – 

2003 –17
о
С 

4,0-

7,5 
1,0 0 6,0 5,5 7,0 5,0 7,3 7,0 7,5 6,3 5,0 7,2 5,3 6,5 6,5 7,0 – – 

2010 –11
о
С 7,5 6,0 0 7,5 7,0 7,5 6,5 7,5 7,5 8,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 
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Збереглись окремі рослини в комбінаціях із найбільш зимостійкими 

батьківськими сортами Гарне, Амфідиплоїд 52, Амфідиплоїд 256.  

У F2 живих рослин залишилося більше, ніж у F1 – 14,3–38,6%. Серед 

ліній, дібраних у F2, перевагу за кількістю потомств із вищесередньою (33,5 –

79,48 %) і високою зимостійкістю (1,35–12,5%) мали комбінації озимі/озимі й 

дворучки/озимі. Найбільший вихід трансгресивних за зимостійкістю 

потомств зафіксовано в комбінації озимих сортів із вищесередньою і 

середньою витривалістю Раритет/Lepinge – 12,5% (табл. 5.2). Озимо-ярі лінії 

F3 мали переважно нижчесередню-низьку (48,59–90,9%) і середню 

зимостійкість (6,06–29,58%). До вищесередньої і підвищеної групи 

потрапило 3,03–21,13% ліній. Трансгресії (0,7–2,16%) виявили лише в 

окремих комбінаціях.  

Екстремальні умови 2003 р. сприяли доборам трансгресивних за 

зимостійкістю комплексно цінних ліній з озимо-ярих комбінацій 

Сокіл/Амфідиплоїд 52, АD 992 (Мексика)/Амфідиплоїд 52, ХАД 2584 

(дворучка)/Гарне, озимих сортів Амфідиплоїд 206/Раритет. На підставі 

створених константних, вирівняних ліній сформовано багатолінійні сорти 

Амос, Букет, Маркіян, Харроза, Шаланда з вищесередньою-підвищеною і 

високою зимостійкістю [308, 309, 310, 311, 312, 342].  

Критична температура вимерзання, встановлена впродовж багатьох 

років для сортів підвищеної-високої групи зимостійкості Амфідиплоїд 44, 

Амфідиплоїд 52, Амфідиплоїд 256, Гарне, Степан, Шаланда (всі – ІР НААН), 

становила мінус 18,36…–18,95
о
С; сортів із вищесередньою-підвищеною 

зимостійкістю Ратне, Раритет (ІР НААН), сортів із середньою-

вищесередньою зимостійкістю Ярослава (дворучка, ІР НААН), Woltario 

(Данко, Польща) – мінус 16,75…–17,5
о
С; сортів із середньою зимостійкістю 

Прорыв (РФ), Moderato (Польща) – мінус 16…–16,25
о
С; нижчесередньою-

низькою Secundo (Данко, Польща) – мінус 15,17
о
С (табл. 5.3).  
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Таблиця 5.2 – Результати перезимівлі батьківських форм і гібридів F3 тритикале за умов критичного 2003 р. 

(селекційний розсадник) 

Гібридна 

комбінація 

Тип 

схрещування 

Перезимівля, 

% 

Всього 

сімей 

Кількість сімей F3 з відповідною 

морозостійкістю, % Створено 

зимостійкі 

сорти,  

лінії 
♀ ♂ 

нижче-

середня-

низька  

(0–25%) 

середня 

(26–55%) 

вище-

середня-

підвищена 

(56–85%) 

висока 

>85% 

Хлібодар/Гарне ярі/озимі 0 90,31 136 66,91 17,65 13,23 2,21 лінії 

Хлібодар/Зарница ярі/озимі 0 73,84 142 48,59 29,58 21,13 0,70 лінії 

Хлібодар/Ладне ярі/озимі 0 55,14 24 66,67 29,16 4,17 – – 

Сокіл/АД 52 ярі/озимі 0 88,04 247 60,73 25,91 12,55 0,81 Харроза
®
 

АD 992/АД 52 ярі/озимі 0 88,04 139 76,98 12,23 8,63 2,16 Шаланда
®
 

АД 256/Fahad 4 озимі/ярі 91,85 0 66 90,90 6,06 3,03 – лінії 

ХАД 2584/Гарне дворучки/озимі 8,36 90,31 194 31,96 29,90 33,50 4,64 Букет
®
 

Раритет/Гарне озимі/озимі 78,26 90,31 74 – 25,67 72,97 1,35 лінії 

Раритет/Ладне озимі/озимі 78,26 55,14 13 – 23,08 69,23 7,69 лінії 

Раритет/Leрinge озимі/озимі 78,26 0 24 – 33,33 54,17 12,50 лінії 

АД 206/Раритет озимі/озимі 82,34 78,26 346 – 18,21 79,48 2,31 
Амос

®
 

Маркіян
®
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Таблиця 5.3 – Морозозимостійкість сортів озимого тритикале, створених у різних установах ( , 1986–2015 рр.) 

Сорт Оригінатор 
Роки 

вивчення 

Кількість 

проморо-

жувань 

Критична 

температура 

вимерзання, 
о
С 

Загальна 

оцінка 

зимостійкості 

Група 

зимостійкості 

інтервал  % бал 

Амфідиплоїд 

256, стандарт 
ІР НААН 1998–2012 24 –17,5…–20,5 –18,79 91,71 8,38 

підвищена- 

висока 

Амфідиплоїд 44 ІР НААН 1986–2003 26 –17,0…–22,0 –18,93 86,29 8,38 підвищена 

Амфідиплоїд 52 ІР НААН 1992–2002 10 –17,0…–20,5 –18,95 87,00 8,10 підвищена 

Ратне ІР НААН 1997–2008 16 –16,0…–19,5 –18,13 86,25 7,84 вищесередня 

Степан 
ІР НААН 

2000–2005 4 –17,5…–20,0 –18,85 90,0 8,30 
підвищена- 

висока 

Гарне 
ІР НААН 

2000–2007 14 –17,0…–20,0 –18,36 90,57 8,39 
підвищена-

висока 

Раритет ІР НААН 1998–2010 19 –17,0…–19,0 –17,79 82,60 7,70 вищесередня 

Шаланда ІР НААН 2006–2011 8 –17,5…–19,0 –18,25 88,80 8,10 підвищена 

Ярослава 
ІР НААН 

2009–2010 2 –16,5…–17,0 –16,75 72,00 6,50 
середня- 

вищесередня 
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Продовження табл. 5.3 
 

Прорыв 
КНДІ ім. П.П. 

Лук‟яненка, РФ 
2004–2010 4 –14,0…–17,0 –16,25 60,67 5,33 середня 

Сотник 
КНДІ ім. П.П. 

Лук‟яненка, РФ 
2011 1 –14,0 –14,00 27,00 3,00 нижчесередня 

Дон ПДСГДС, РФ 2007–2008 4 –16,5…–18,0 –17,13 78,50 7,00 вищесередня 

Каприз ПДСГДС, РФ 2004 2 –17,5…–18,5 –18,00 85,00 7,50 
вищесередня- 

підвищена 

Цекад 90 СНДІРІС, РФ 2007 2 –17,5…–18,0 –17,75 90,00 8,00 підвищена 

Сирс 57 СНДІРІС, РФ 2012 1 –19,0 –19,0 87,00 8,00 підвищена 

Кастусь РУП ИПЦ, Білорусь 2007 1 –17,0 –17,00 75,00 7,00 вищесередня 

Мара РУП ИПЦ, Білорусь 2007 1 –17,0 –17,00 77,00 7,00 вищесередня 

Каприз ПДСГДС, РФ 2004 2 –17,5…–18,5 –18,00 85,00 7,50 
вищесередня- 

підвищена 

Secundo Danko, Польща 2008–2010 3 –13,5…–16,0 –15,17 35,50 3,25 
нижчесередня- 

низька 

Moderato Danko, Польща 2008–2010 3 –15,0…–17,0 –16,00 52,50 5,00 середня 

Pawo Danko, Польща 2012 1 –14,5 –14,50 31,00 3,00 нижчесередня 

НІР0,05     1,26 19,83 1,71  
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Висновки до розділу 5. 

1. За найсуворіших за 1980 – 2017 рр. умов перезимівлі, що склалися в 

2003 р., отримано чітку диференціацію за зимостійкістю тритикале 

вітчизняної та іноземної селекції. Загинули або сильно зрідилися сорти 

пшениці м‟якої озимої (0 – 1,5 бали). Створені тритикале з підвищеною та 

високою зимостійкістю АД 52, АД 256, Гарне, Харроза, Букет збереглися на 

7 – 7,5 бали. Сорти з Болгарії, Чехії, Німеччини, Польщі, а також деякі сорти 

з України (Антей, АДП 2, Тандем) і Росії (Авангард, Прорыв, Снегиревская 

зернокормовая) загинули. 

2. Трансгресивні за зимостійкістю, комплексно цінні лінії відібрано з 

гібридів ярі / озимі (Сокіл / АД 52, AD 992 (Мексика) / АД 52), дворучки / 

озимі (ХАД 2584 / Гарне), озимі / озимі (АД 206 / Раритет). На підставі 

створених ліній сформовано багатолінійні сорти Амос, Букет, Маркіян, 

Харроза, Шаланда з вищесередньою-підвищеною та високою зимостійкістю.
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РОЗДІЛ 6 

СЕЛЕКЦІЯ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ТРИТИКАЛЕ НА 

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ 

 

Адаптивні властивості кращих амфідиплоїдів функціонально зумовлені 

способом одержання вихідного матеріалу, умовами його пропрацювання та 

особливостями технології створення сортових популяцій [278]. Багаторічне 

випробування гібридів і ліній у гостропосушливому Степу за природних 

умов (1985–2017 рр.) і в засушнику (2006–2007 рр.) дало змогу створити 

сорти гексаплоїдних тритикале з підвищеним рівнем посухостійкості. 

Вибраковування вихідного матеріалу виконували з урахуванням загального 

стану рослин упродовж вегетації, маси 1000 насінин, виповненості зерна 

після тривалого перестою, врожайності [319, 334].  

У засушнику з фази колосіння рослин підвищення температури 

повітря порівняно з природним фоном сягало 8–20
о
С, що прискорювало 

розвиток рослин і впливало на їх продуктивність та структуру врожаю. У 

сортів тритикале період колосіння – повна стиглість за варіювання у межах 

36–48 діб пересічно становив 42 доби, що на шість діб менше порівняно з 

контролем. У сорту Одеська 267 вегетаційний період скорочувався на три-

п‟ять діб. Зниження продуктивної кущистості сортів тритикале становило 

20,3 %, пшениці – 17,6%. 

Висота рослин тритикале зменшувалася на 11,8% із варіюванням від 

4,9 (Амфідиплоїд 52) до 14,5 (Lamberto), пшениці Одеська 267–6,3 %. Маса 

сухих коренів однієї рослини пересічно по 15 сортах тритикале в 

природних умовах сягнула 1,475 г. У засушнику визначення ознаки 

збільшилося на 17,1% і варіювало у межах 1,703 (Амфідиплоїд 52) – 

2,014 г (Раритет). Підвищилася вага коренів (+28,1…31%) у сортів АД 256, 

Каприз, Гарне, Раритет і Одеська 267. Тритикале Амфідиплоїд 52, Ратне, 

Шаланда характеризувались істотно меншим приростом коренів (+16,8–
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18,3 %). За індексом посухостійкості (ІП) кореневої системи виокремилися 

Раритет, Харроза, Донець та Одеська 267 (ІП становив 0,7–0,75). 

Маса 1000 насінин сортів тритикале зменшилася в умовах засушника 

на 16,1 %, озимої пшениці Одеська 267 – на 6,4 %. Сорти тритикале 

Амфідиплоїд 256, Амос, Раритет, Каприз, Валентин 90 знизили масу 1000 

насінин на 5–7,3 % (ІП дорівнює 1,11–1,16). Зморшкувате, легковаге й дрібне 

зерно формували Амфідиплоїд 51, Степан, Lamberto, Pawo, Moderato й 

Secundo. 

Врожай зерна сортів тритикале в засушнику становив пересічно 

348 г/м
2
, що на 26,3 % нижче порівняно з контролем. Одеська 267 під час 

збирання зерна 384 г/м
2 
поступилася сортам тритикале Амфідиплоїд 256, 

Гарне, Донець, Каприз та Ярослава на 18,3–31%. 

Сорти озимих гексаплоїдних тритикале з високою посухостійкістю 

Амфідиплоїд 44, Амфідиплоїд 256, Гарне, Букет, Маркіян (загальний індекс 

посухостійкості – ІПз – становить 1,13–1,25) сформовано як багатолінійні 

сорти, вихідні генотипи яких пройшли через неодноразові добори в 

гостропосушливих умовах Приморської ДСД. 

Сорт тритикале озимого Каприз (Іпз =1,2) виведено в Ростовській 

області А.І. Грабовцем. Високої посухостійкості дворучки Ярослава 

домоглися завдяки доборам на витривалість проти посухи різного типу за 

чергування осінніх і весняних посівів [341]. 

Середнім рівнем посухостійкості характеризуються сорти тритикале 

Амфідиплоїд 51, Ратне, Степан, Lamberto, Pawo, Moderato, Woltario, що 

виявилися чутливими до високої температури й дефіциту вологи. 

Зниження продуктивності у сортів цієї групи на 22,1–30,8 % пов‟язано 

з недостатньою водоутримувальною здатністю рослин і вразливістю їх 

генеративної системи за екстремальних умов, що призводить до збільшення 

череззерниці та формування зморшкуватого зерна.  

Площа прапорцевого листка сортів тритикале пересічно становила 

24,8, у сорту пшениці Одеська 267 вона була меншою (18,3), в озимого жита 
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Хасто – всього 8,5 см
2
. За винятком інорайонного сорту Каприз (18,6 см

2
), 

генотипи, що виявляли кращу продуктивність незалежно від умов, мали 

крупне, темно-зелене листя із сильним восковим шаром: Амфідиплоїд 256 – 

28,3 см
2
, Гарне – 26,9 см

2
, Раритет –  27,9 см

2
, Ярослава –  29 см

2
. 

За кількістю великих судинно-волокнистих пучків у соломині 

досліджені тритикале неоднорідні, а розмах варіювання ширше, ніж у 

батьківських культур. Високорослі тритикале Амфідиплоїд 3/5, Амфідиплоїд 

44, Ладне та середньостеблові високопродуктивні сорти Букет, Гарне, 

Харроза формують потужну провідну систему із 53–62 великих пучків. 

Сорти Амфідиплоїд 60, Ратне, Раритет, Амос мали лише 38–40 пучків. 

Пересічно в 17 сортів тритикале налічувалося 49, озимої м‟якої пшениці (15 

сортів) – 45, жита (2 сорти) – 48–56 великих пучків.  

За чисельністю устячок у полі зору мікроскопу на верхній поверхні 

прапорцевого листа сортів м‟якої пшениці й тритикале істотної різниці не 

виявлено. Їх налічувалося 178–184. На зворотньому боці листка у тритикале 

пересічно нараховувалося 150, а у сортів пшениці лише 136 устячок 

(табл. 6.1). 

Слабкий розвиток окремих морфоструктурних елементів 

компенсується посиленням інших органів і систем адаптивності, що 

виявляється в особливостях нових зернових сортів тритикале з високою 

посухостійкістю. 

Сорт тритикале озимого Харроза, що зареєстрований із 2011 року, 

вирізняється низькою облистяністю рослин і краще розвинутою провідною 

системою. Сорти Раритет й Амос (у реєстрі відповідно з 2008 і 2014 р.) 

мають високу площу листя, могутню кореневу систему, підвищену 

водоутримувальну здатність, яка посилюється формуванням потужного 

воскового шару на всій рослині. 
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Таблиця 6.1 – Анатомо-морфологічні показники, водоутримувальна здатність і врожайність сортів озимих 

тритикале та пшениці (КСВ, пар, 2007–2015 рр.) 

Культура 

К
іл
ьк
іс
ть
  

со
р
ті
в
 

Показ-

ник 

Висота 

рослин, 

см 

Прапорцевий лист 
Діамет

р 

вузла, 

середн

є, мм 

Міжвузля 

Урожай 

зерна, 

т/га 

 l , 

a 

см 

S, 

см
2 

кількість 

устячок, 

середнє, 

шт. 

в. у. 

з.* 

друге колосоносне кількість 

великих 

пучків, 

середнє, 

шт. 

L2, 

см 

d2, 

мм 

L5–6, 

см 

d5–6, 

мм 

Тритикале 17 
 121,3 14,9 24,8 184 117 6,0 11,3 5,0 30,3 3,7 49 6,34 

інтервал 58–138 
11–

19 

16–

36 
137–206 

90–

134 
4–8 8–19 4–6 18–43 2–5 38–62 

1,68–

10,93** 

Пшениця 15 
 85,7 13,8 22,9 178 110 4,9 8,2 4,6 23,2 2,8 45 5,33 

інтервал 74–93 
11–

14 

16–

28 
141–191 

93–

125 
4–6 7–12 4–5 21–25 2–3 40–47 0,91–8,23 

НІР0,05  26,13 1,76 2,73 11,8 5,37 0,92 3,47 0,31 6,36 0,86 4,70 1,28 26,13 
* – водоутримувальна здатність, відносних одиниць. 

** – min – 2010 р.; max – 2014 р. 
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Оцінкою величини реакції озимих сортів тритикале на умови 

вирощування методом визначення екологічної пластичності (b) й 

стабільності (si) встановлено, що серед найпосухостійкіших, 

високоврожайних генотипів, високі показники пластичності й 

стабільності мали сорти Амос, Букет, Гарне, Маркіян, Харроза, Шаланда, 

Ніканор та Ярослава (b = 1,60–2,38; si = 0,59–1,23). Високі показники маси 

1000 насінин, пластичності й стабільності виявлено у сортів АД 42, 

Раритет, АД 3/5, АД 44 та АД 206 (b = 1,83– 2,61; si = 4,35–6,68), натурної 

маси – АД 3/5, АД 206, АД 44, АД 60 і Ярослава (b = 2,67–11,63; si = 9,2–

20,5) [335]. 

Багаторічний досвід удосконалення вихідного матеріалу свідчить, що 

одним з ефективних методів селекції є внутрішньовидова гібридизація форм 

з контрастним типом розвитку (озимих, ярих, дворучок) з дальшим 

випробуванням гібридних популяцій, ліній і створених на їх основі 

багатолінійних сортів у різноманітних умовах (Лісостеп, гостропосушливий 

Степ, Полісся). Застосування розробленої технології дало змогу створити 

стабільно високопродуктивні сорти тритикале з потенційною врожайністю 

зерна понад 10 т/га. 

Селекцію, насамперед, спрямовано на підвищення врожайності 

рослин. Складність створення посухостійких сортів полягає в тому, що 

висока врожайність і посухостійкість дуже рідко сполучаються в одному 

генотипі. Звичайно, найбільшою посухостійкістю вирізняються екстенсивні 

форми злаків. Крім того, не існує універсальних за посухостійкістю 

монолінійних сортів, тому що в різних регіонах і в різні періоди вегетації 

стійкість рослин проти нестачі вологи та перегрівання забезпечується 

нетотожними фізіологічними механізмами. 

Великих збитків сільськогосподарському виробництву завдала 

посуха 2018 р., яка охопила більшість країн Європи та України. 

Наприклад, у Німеччині втрати від цього стихійного лиха оцінюються в 

€ 1,4 млрд. Відчутне зниження врожайності й валових зборів зерна 
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пшениці та ячменю спостерігалося у південних і центральних областях 

України. У Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, на півдні 

Харківської і Київської областей істотних опадів не було з початку квітня 

до половини та кінця липня, що призвело до відчутного зниження 

врожайності озимих культур. Так, на південному сході Донецької області, 

де розташовано Приморську селекційно-дослідну дільницю 

(Мангушський район), опадів не спостерігалося зовсім із 23 березня до 26 

липня. Як наслідок, сильне пригнічення росту та розвитку озимих 

зернових культур. За цих жорстких умов доброю та задовільною 

посухостійкістю виокремилися сорти й лінії тритикале Амос, Пластун 

волинський, Тимофій, Ярослава, ХАД 189 і ХАД 238, які за врожайності 

зерна 6,3–7,04 т/га перевищили стандарт Раритет на 0,39–1,13 т/га. Серед 

кращих за посухостійкістю сортів тритикале виконано широкомасштабні 

добори елітних рослин із чудовою виповненністю зерна. Більшість 

селекційних зразків, які виокремлювалися за продуктивністю у попередні 

відносно сприятливі роки, цього разу істотно  поступилися стандартам, 

що засвідчує потребу в підсиленні цілеспрямованої селекції на стійкість 

сортів проти дії повітряної і ґрунтової посухи в поєднанні з надвисокими 

температурами. 

В результаті багаторічних доборів на комплекс господарсько цінних 

ознак у відносно сприятливих і гостропосушливих умовах створено 

витривалі проти посухи багатолінійні сорти тритикале Амос, Букет, Донець, 

Пластун волинський, Тимофій та Ярослава з потенційною врожайністю 

зерна 8–13,9 т/га, здатні ефективно використовувати воду в посушливі та 

вологі роки.  

 

Висновок до розділу 6. 

Встановлено, що слабкий розвиток окремих морфоструктурних 

елементів рослин тритикале компенсується посиленням інших органів і 

систем адаптивності, що проявляється в особливостях нових сортів з 
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високою посухостійкістю. Створені тритикале з високою посухо- 

жаростійкістю формують потужну провідну систему з 53-62 великих 

судинно-волокнистих пучків, підвищеною кількістю устячок на зворотній 

поверхні листа (в середньому 150 проти 136 у сортів м'якої пшениці). 
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РОЗДІЛ 7 

ПРОДУКТИВНІСТЬ Й ЕКОЛОГІЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬ  

СОРТІВ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ТРИТИКАЛЕ  

РІЗНИХ ЕТАПІВ СЕЛЕКЦІЇ 

 

Аналіз урожайності стандартних сортів озимого тритикале за 1972– 

2015 рр. свідчить про їх істотну перевагу над озимою пшеницею (табл. 7.1). 

Пересічно за 43 роки озимі тритикале за врожайності зерна 5,38 т/га 

перевищили озиму пшеницю на 1,07 т/га. Спеціалізовані за призначенням 

сорти гексаплоїдних тритикале озимого типу розвитку Амос, Букет, 

Шаланда, Маркіян, Ніканор, Харроза, дворучки Ярослава, Пластун 

волинський пересічно за 5–15 років конкурсних випробувань забезпечили 

врожайність 6,54–8,21 т/га, що на 0,8–2,47 т/га більше, ніж стандартний сорт 

озимого тритикале Раритет. 

Для підвищення потенціалу продуктивності нових сортів тритикале 

важливо було домогтися оптимального співвідношення між фертильністю 

колоса, масою 1000 зерен, натурною вагою, гущиною продуктивного 

стеблостою в поєднанні з належним рівнем стійкості проти несприятливих 

умов перезимівлі та вегетації. Спочатку недосяжною вважалася можливість 

поєднання основних господарсько цінних ознак із високими 

технологічними якостями зерна тритикале. Однак послідовно вдалося 

поліпшити хлібопекарські властивості від задовільного (АД 206, АД 60, АД 

42, АД 44, АД 256, Харроза та ін.) до середнього (Ратне, Гарне, Ярослава, 

Пластун волинський) і високого рівня у сортів Раритет, Амос, Ніканор, 

Тимофій, Пудік, Єлань. Нові сорти Амос, Букет, Маркіян, Ярослава, 

Тимофій, Єлань пересічно за 2008–2017 рр. конкурсних випробувань 

показали врожайність 7–10,14 т/га, що перевищує стандартний сорт Раритет 

на 0,73–3,78 т/га. Потенційна врожайність зерна цих сортів – 9,5–12,5 т/га, 

зимостійкість – 7,5–9 балів, стійкість проти посухи та хвороб – 8–9 балів. 



 

 

 

1
4
5
 

Таблиця 7.1 – Врожайність сортів озимих тритикале порівняно із стандартами пшениці та жита (конкурсне 

випробування, пар, 1972–2015 рр.) 

Культура, сорт 
Рік 

реєстрації 

Років 

вивчення 

Урожайність, т/га Коефіцієнт 

варіювання, 

(V), % 
Xmin Xmax ±Sx 

± до стандарту 

Раритет 

Амфідиплоїд 206 1977 43 1,39 7,18 4,57±0,22 –1,17 31,14 

Амфідиплоїд 3/5 1985 37 1,20 7,33 4,56±0,25 –1,18 32,75 

Амфідиплоїд 44 1993 27 1,43 7,35 4,44±0,27 –1,30 31,65 

Амфідиплоїд 42 1996 22 1,83 7,25 5,31±0,37 –0,43 32,55 

Амфідиплоїд 52 2000 17 2,12 8,05 5,46±0,42 –0,28 32,05 

Амфідиплоїд 256 2001 20 1,68 7,33 5,06±0,35 –0,68 30,93 

Гарне 2004 16 1,68 8,50 5,92±0,48 +0,18 32,57 

Ратне 2007 21 1,75 9,70 5,69±0,46 –0,05 37,08 

Раритет 2008 22 1,68 9,74 5,74±0,44 0 35,58 

Харроза 2011 15 1,95 9,35 6,54±0,49 +0,80 29,28 

Амос 2014 8 2,18 8,25 6,63±0,72 +0,89 30,64 

Букет 2014 8 2,00 9,56 6,76±0,81 +1,02 33,93 

Шаланда 2014 11 1,84 9,35 6,75±0,58 +1,01 28,44 

Маркіян 2015 8 2,02 8,90 6,71±0,76 +0,97 32,01 

Ніканор 2016 7 2,05 8,75 6,63±0,83 +0,89 33,11 

Ярослава ДСВ 5 6,17 10,93 8,21±0,79 +2,47 21,65 

Тритикале, стандарт  43 1,68 9,74 5,38±0,25 –0,36 30,41 

Пшениця м‟яка, ст.  43 0,09 8,10 4,31±0,26 –1,43 39,24 

Жито, стандарт  43 1,62 7,58 5,36±0,21 -0,38 26,19 

НІР0,05     0,46   
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За період з 1980 по 2020 рр. для створення стабільно 

високоврожайних з підвищенними кормовими та харчовими ознаками 

сортів здійснено понад 18,6 тис. комбінацій, з яких внутрішньовидові 

гібриди становили 69,1 %. На підставі гібридизації тритикале 2n=42/2n=42 з 

різним типом розвитку створено і передано на державне випробування 21 

сорт, з яких зареєстровано 18. 

Чи не найвдалішу комбінацію F1 (Амфідиплоїд 547/Дворучка 8-192) Аіст 

харківський виконано в 1989 р. Із неї завдяки багаторазовим доборам у 

контрастних умовах Лісостепу і гостропосушливого Степу викоремили 

комплексно цінні лінії з різною за якістю клейковиною, від слабкої до дуже 

міцної, які увійшли до складу багатолінійного сорту тритикале Раритет, 

зареєстрованого в Україні з 2008 р. Новий сорт вирізнявся стабільно 

високими хлібопекарськими властивостями, підвищеною врожайністю, 

імунітетом проти хвороб [333]. 

Можливості дальшого підвищення потенціалу врожайності та якості 

стримувалися схильністю сорту Раритет до вилягання і дуже міцною, але 

недостатньо еластичною клейковиною. Для ліквідації цих вад проведено 

багаточисельні схрещування. 

Цінними слід визнати комбінації Амфідиплоїд 206/Раритет, 

Раритет/Валентин 90, Раритет/ХАД 7 (дворучка), з яких відібрано 

високопродуктивні лінії з істотно якіснішою клейковиною. На їх основі 

сформовано нові багатолінійні сорти універсального призначення: Амос 

(зареєстровано з 2014 р.), Маркіян (з 2015 р.), Ніканор (з 2016 р.). Зі 

створенням цих сортів підвищилася врожайність (до 10–11,5 т/га) і якість 

хліба тритикале: об‟єм збільшився до 600–650 мл за загальної 

хлібопекарської оцінки 9 балів. 

Складною проблемою виявилося поєднання в одному генотипі 

тритикале підвищеної продуктивності рослин з їх низькорослістю і високими 

хлібопекарськими властивостями. Серед наявного сортименту таких зразків 

не знайдено. Проте в результаті випробувань гібридної популяції 
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Раритет/ХАД 7 в умовах гостропосушливого Степу і Лісостепу серед 

проаналізованих 3,8 тис. потомств виокремили стабільні, продуктивні лінії з 

висотою рослин 40–95 см. 

Обидва батьківські сорти сягають 130–140 см, але вищеплення 

низькостеблових потомств не є в цьому разі унікальним явищем, позаяк у 

родоводі Раритету наявні форми тритикале та пшениці з короткою 

соломиною. Контрастність же вихідних генотипів за якістю клейковини – 

високі показники розтяжності тіста у ХАД 7 і пружності клейковинного 

комплексу Раритету – підвищила ймовірність виявлення за доволі великого 

обсягу вибірки низькостеблових ліній із чудовими хлібопекарськими 

властивостями, причому кращими, ніж в обох батьків. 

За умов 2014–2015 рр. нові лінії тритикале (2,8 тис. зразків) зимували 

добре (8,2–9 балів), формували густий, вирівняний стеблостій (530–640 

продуктивних стебел на 1 м
2
) із висотою рослин 62–98 см, що майже на рівні 

низькостеблового польського сорту тритикале Baltiko. Порівняно із сортом 

Раритет, висотe рослин нових тритикале зниженj на 30–50%, що підвищило 

їх стійкість проти вилягання (9 балів). За тривалістю вегетаційного періоду 

низькостеблові лінії середньостиглі й не перевищують показники сортів 

Раритет і ХАД 7 (275–277 діб). Від батьків нові форми тритикале 

успадкували високу стійкість проти сажкових і листостеблових захворювань.  

Низькостеблові тритикале, що пройшли випробування в 

гостропосушливому Степу, характеризуються високою посухо-

спекостійкістю, формують добре виповнене зерно з масою 1000 штук 44,3–

62,5 г. У посуху 2014–2017 рр. їх урожай зерна становив 6,4–10,77 т/га, що 

перевищує стандартний сорт Раритет на 1,41–3,49 т/га, Baltiko на 1,27–

2,23 т/га, пшеницю Подолянка – на 1,08–4,11 т/га. 

Важливим завданням селекції є розширення норми реакції сортозразків 

на зміну умов навколишнього середовища, надто для регіонів із стресовими 

гідротермічними умовами. Для визначення впливу погодних умов на 

врожайність сортів тритикале використовували гідротермічний коефіцієнт 
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Селянінова (ГТК). Визначено, що 1977 (2,89 т/га), 1979 (2,95 т/га), 1995 

(2,0 т/га), 1999 (1,81 т/га), 2010 (1,81 т/га) роки були несприятливими для 

вирощування озимих культур. 

Визначення параметрів адаптивної здатності й стабільності 

сортозразків озимих культур щодо врожайністі за різних екологічних умов є 

напрочуд важливим. 

За допомогою методів математичного аналізу, моделювання та 

прогнозування визначають параметри пластичності селекційної ознаки, тобто 

оцінюється взаємодія «генотип – середовище». 

Eberhart S.A. and Russell W.A. [369] вважають, що екологічна 

пластичність селекційної ознаки сортозразка – це середня реакція його на 

зміну умов середовища. Стабільність селекційної ознаки сортозразка – це 

відхилення емпіричних даних у кожній умові середовища від екологічної 

пластичності селекційної ознаки, тобто від середньої реакції на зміну умов 

вирощування. 

Оцінку екологічної пластичності й стабільності селекційної ознаки 

проводили в два етапи згідно з методикою та формулами Eberhart S.A., 

Russel W.A. [369], Пакудина В.З., Лопатиной Л.М. [143]. 

Оцінку пластичності й стабільності врожайності сортозразків 

тритикале озимого проводили за коефіцієнтами лінійної регресії (bi) та 

стандартним відхилення (s) за період із 1972 по 2013 рр. (табл. 7.2). 

Високі показники врожайності та її пластичності виявлено у таких 

сортозразків, як: Маркіян (6,22 т/га; b = 1,34), Шаланда (6,00; b = 1,26), Амос 

(6,04; b = 1,25), Букет (5,90; b = 1,23), Ярослава (7,36; b = 1,19), Харроза (6,20; 

b = 1,09), Гарне (5,39 т/га; b = 0,98). 

За стабільністю (s) – меншим відхиленням від середнього значення – 

серед сортів відзначено сорти: Ярослава (s = 1,23), Ратне (s = 1,59), АД 52 (s = 

1,51), Раритет (s = 1,59), Гарне (s = 1,72). 

  



149 

 

 

Таблиця 7.2 – Кращі сортозразки тритикале озимого за коефіцієнтом 

пластичності (bi) щодо врожайності, 1972–2013 рр. 

№ 

п/п 
Сортозразок 

Середня 

врожайність, 

т/га 

Коефіцієнт 

пластичності, bi 

Варіанса 

стабільності, 

si 

1 Маркіян 6,22 1,34 2,62 

2 Шаланда 6,00 1,26 2,22 

3 Амос 6,04 1,25 2,44 

4 Букет 5,90 1,23 2,38 

5 Ярослава 7,36 1,19 1,23 

6 Харроза 6,20 1,09 2,02 

7 Гарне 5,39 0,98 1,72 

8 Пшениця озима, ст. 4,25 0,91 1,63 

9 Ратне 5,21 0,89 1,59 

10 Раритет 5,33 0,85 1,59 

11 Ніканор 5,93 0,83 2,84 

12 АД 52 5,33 0,80 1,51 

13 АД 256 4,45 0,80 1,71 

14 АД 42 4,97 0,68 1,37 

15 АД 44 4,35 0,67 1,11 

16 Тритикале, стандарт 5,18 0,64 1,33 

17 АД 206 4,62 0,63 1,29 

18 Жито, стандарт 5,31 0,61 1,29 

19 АД3/5 4,50 0,56 1,13 

 НІР0,05 0,45   

 

Аналіз динаміки маси 1000 насінин сортів тритикале озимого за 1993-

2013 рр. показав, що коефіцієнт кореляції між показником маси 1000 насінин і 

ГТК становив 0,29. Оцінку пластичності й стабільності маси 1000 насінин 

сортозразків тритикале озимого проводили за коефіцієнтами лінійної регресії 

за період із 1993 по 2013 рр (табл. 7.3). Високі показники маси 1000 насінин 

(г) і пластичності (b) виявлено в таких сортозразків, як: АД 42 (46,05 г; b = 

2,60), Раритет (41,56; b = 2,31), АД 206 (47,27; b = 2,28), АД 3/5 (44,41; b = 

2,24), АД 44 (41,40; b = 2,06), АД 256 (42,38 г; b = 1,07). За стабільністю (s) – 

меншим відхиленням від середнього значення – серед них можна відзначити 

сортозразки: АД 206 (s = 7,28), АД 3/5 (s = 7,45), АД 44 (s = 6,82), АД 42 (s = 

6,68). 
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Таблиця 7.3 – Кращі сорти тритикале озимого у порівнянні з пшеницею 

за коефіцієнтом пластичності за масою 1000 насінин, г, 1993–2013 рр. 

Сорт 
Середня маса 

1000 насінин, г 

Коефіцієнт 

пластичності 

Варіанса 

стабільності 

АД 42 46,05 2,60 6,68 

Раритет 41,56 2,31 8,38 

АД 206 47,27 2,28 7,28 

АД 3/5 44,41 2,24 7,45 

АД 44 41,40 2,06 6,82 

Ладне 46,66 1,18 7,13 

АД 256 42,38 1,07 7,60 

Гарне 45,18 1,01 8,04 

Одеська 267 37,65 -0,05 8,78 

Валентин 90 41,10 -0,22 12,29 

Шаланда 41,30 -0,23 12,79 

Ратне 39,78 -0,25 11,10 

Каприз 36,82 -0,28 9,40 

Ніканор 38,34 -0,280 9,88 

Pawo 36,72 -0,29 9,09 

Амос 36,36 -0,30 8,54 

Харроза 36,78 -0,31 8,66 

НІР0,05 2,23   

 

Пластичність і стабільність за натурною масою сортозразків тритикале 

озимого оцінювали за коефіцієнтами лінійної регресії (табл. 7.4). 

Високі показники натурної маси (г/л) та пластичності (b) виявлено у 

таких сортозразків, як: АД 3/5 (733,8 г/л; b = 11,63), АД 206 (737,1; b = 8,51), 

АД 44 (752,4; b = 7,48), AД 60 (714,0; b = 7,11), Ярослава (728,5 г/л; b = 2,67).  

За стабільністю (s) можна відзначити сортозразки: АД 206 (s = 20,5), АД 44 (s 

= 17,5), AД 60 (s = 9,2). Серед найбільш продуктивних сортів кращу суму 

рангів за екологічною пластичністю мали Ярослава, Амос, Маркіян і Харроза 

(табл. 7.5). Завдяки внутрішньовидовій гібридизації пшенично-житних 

амфідиплоїдів із різним типом розвитку за цілеспрямованих доборів у 

контрастних умовах створено комплексно цінні, високопродуктивні сорти 

озимих і дворучок тритикале з підвищеним рівнем стійкості проти 

несприятливих умов середовища. 
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Таблиця 7.4 – Сортозразки тритикале озимого щодо коефіцієнту 

пластичності за натурною масою, г/л, 1972–2013 рр. 

Сортозразки Середня натурна маса, г/л 
Коефіцієнт 

пластичності 

Варіанса 

стабільності 

АД 3/5 733,8 11,63 31,9 

Пшениця озима 787,6 10,54 19,4 

Тритикале озиме 718,6 10,08 19,3 

АД 206 737,1 8,51 20,5 

АД 44 752,4 7,48 17,5 

АД 60 714,0 7,11 9,2 

Ярослава 728,5 2,67 19,1 

АД 42 715,2 2,11 18,7 

АД 52 720,3 0,67 31,8 

АД 256 648,4 -1,53 43,8 

Раритет 733,7 -2,23 20,1 

Ратне 675,4 -2,49 31,4 

Аіст 711,2 -3,41 40,4 

Букет 689,0 -3,95 51,8 

Харроза 684,3 -3,97 49,1 

Гарне 674,8 -4,25 40,9 

Валентин 90 693,3 -4,27 33,0 

Шаланда 700,8 -4,41 23,5 

Вуйко 720,0 -4,54 28,0 

Амос 735,3 -4,76 17,4 

Маркіян 739,5 -4,79 20,2 

Тритикале яре 701,7 -6,06 36,0 

Cереднє 714,3 − − 

НІР0,05 15,3 − − 

 

Висновки до розділу 7. 

1. Результатами досліджень доведено, що урожайність стандартних 

сортів тритикале озимого за 1972 – 2015 рр. має істотну перевагу над 

пшеницею м‟якою озимою. Пересічно за 43 роки сорти тритикале 

перевищили сорти пшениці на 1,07 т/га. Нові спеціалізовані сорти озимого 

типу розвитку Амос, Букет, Маркіян, Ніканор, Харроза, Шаланда й дворучки 

Ярослава та Пластун волинський пересічно за 5…15 років конкурсних 

випробувань сягнули врожайності 6,54 – 8,21 т/га, що на 0,8 – 2,47 т/га 

більше за стандартний сорт тритикале озимого Раритет. 
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Таблиця 7.5– Кращі сортозразки тритикале озимого за комплексом основних ознак продуктивності, екологічної 

пластичності і стабільності, 1972–2013 рр.* 

 

Сортозразок 

Врожайність Маса 1000 насінин Натурна маса Сума 

рангів 

за 3 

ознаки 
т/га 

пластич-

ність 

стабі-

льність 
ранг г 

пластич-

ність 

стабі-

льність 
ранг г/л 

пластич-

ність 

стабі-

льність 
ранг 

АД 3/5 4,75 –0,52 0,83 15 45,69 1,94 5,06 3 733,8 11,63 31,93 1 19 

АД 42 5,39 0,34 0,77 13 46,05 2,62 6,68 1 715,2 2,11 18,74 6 20 

АД 44 4,65 0,3 0,71 14 42,45 1,93 5,20 4 752,4 7,48 17,46 3 21 

Раритет 5,85 0,38 0,66 12 42,77 2,33 6,71 2 733,7 –2,23 20,12 9 23 

АД 256 4,85 0,68 1,39 9 43,75 0,08 5,44 5 648,4 –1,53 43,85 8 22 

Ярослава 7,36 1,58 1,23 6 50,0 0,10 3,50 6 728,5 2,67 19,09 5 17 

Гарне 6,01 0,98 0,59 8 47,17 0,43 3,79 7 674,8 –4,25 40,85 14 29 

Шаланда 6,83 1,81 0,98 4 46,45 –0,43 6,44 10 700,8 –4,41 23,49 16 30 

Амос 7,0 2,29 1,31 2 40,10 –0,42 2,01 9 735,3 –4,76 17,35 18 29 

Букет 6,87 2,19 1,10 3 45,10 1,20 2,50 8 689 –3,95 51,76 12 23 

Ратне 5,71 0,56 0,82 10 44,53 –0,44 3,75 11 675,4 –2,49 31,38 10 31 

Харроза 6,91 1,04 0,83 7 40,63 –0,46 1,23 12 684,3 –3,97 49,07 13 32 

АД 52 5,80 0,44 0,77 11 48,60 1,60 5,50 13 720,3 0,67 31,77 7 31 

АД 206 4,89 –0,9 0,92 17 47,27 2,28 7,28 14 737,1 8,51 20,48 2 33 

Маркіян 7,27 2,38 1,34 1 43,63 –0,46 2,41 15 739,5 –4,79 20,24 19 35 

Середнє 6,01 1,15 0,95  44,95 1,45 4,50  711 5,51 29,17   

НІР0,05 0,60 0,49 0,16  1,73 0,58 1,18  18,87 2,53 7,45   

* – без урахування показників критичного 2010 р. 
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2. Встановлено, що завдяки внутрішньовидовій гібридизації і 

широкомасштабним доборам можливе виділення низькостеблових, 

високопродуктивних ліній тритикале з висотою рослин до 95 см і 

потенційною врожайністю понад 12 т/га. Створено цінний генофонд 

тритикале з короткою соломиною (2,5 тис. зразків), які пройшли 

випробування в контрастних агроекологічних зонах. Нові тритикале 

характеризуються високою посухо-спекостійкістю, формують густий 

стеблостій (570 – 620 колосів на 1 м
2
), виповнене зерно з масою 1000 штук до 

58,9 г. За посушливих умов 2014 – 2015 рр. врожайність низькостеблових 

тритикале становила 6,4 – 9,33 т/га, що перевищує стандартний сорт Раритет 

на 1,41–3,1 т/га, польський короткостебловий сорт Baltiko – на 1,27 – 

2,96 т/га, пшеницю Подолянка – на 1,08 – 1,94 т/га. 
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РОЗДІЛ 8 

СЕЛЕКЦІЯ ОЗИМОГО ГЕКСАПЛОЇДНИХ ТРИТИКАЛЕ РІЗНИХ 

НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Сорти озимих тритикале залежно від їх морфобіологічних властивостей 

і призначення розподіляють на кілька груп: кормові, зернокормові, зернові, 

універсальні. Кормові сорти використовують на зелену масу, сінаж, силос, 

сіно, випас. Рослини кормових сортів високорослі, дуже гарно облистяні. 

Зернокормові сорти переважно високостеблові, дають, як і кормові добрий 

урожай зеленої маси, але, на відміну від них, характеризуються підвищеною 

зерновою продуктивністю, мають міцніше стебло й тому стійкіші проти 

вилягання. 

Сучасні зернові сорти тритикале здебільшого середньостеблові або 

низькорослі, з гарною озерненістю колосів, формують крупне, виповнене 

зерно. За біохімічним складом зернові сорти розподіляють відповідно до 

напрямів використання зернової продукції на харчові й фуражні. На перших 

етапах селекції тритикале його розглядали винятково як кормову культуру. 

Зусиллями кількох поколінь дослідників тритикале перетворено на культуру 

універсального призначення з потужними можливостями її дальшого 

вдосконалення на адаптивність, урожайність й надто якість. 

 

8.1 Селекція кормових і зернокормових сортів 

 

В Інституті рослинництва ім. В.Я Юр‟єва роботи зі схрещування м‟якої 

і твердої пшениці з житом, створення та дослідження пшенично-житних 

гібридів було розпочато в 1955 р., а селекція озимих гексаплоїдних тритикале 

– з 1960-х рр. Перше сортовипробування озимих ліній закладено в 1971 р., 

відповідно до програми, що передбачала створення сортів тритикале різних 

сортотипів: кормового, придатного для вирощування на зелений корм, 

зернокормового для отримання зеленого корму та зернофуражу, зернового з 
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підвищеною зерновою продуктивністю на зернофураж і харчові цілі [264, 

263]. У результаті широкомасштабних досліджень із синтезу спершу дво-, а 

надалі тривидових ліній і сортів тритикале, з дальшим включенням  кращих 

вихідних компонентів різного походження і типу розвитку у 

внутрішньовидові схрещування, розробки схем селекційного процесу, 

створено й впроваджено у виробництво спеціалізовані за напрямами 

використання сорти озимого тритикале, адаптовані до умов всіх зон України. 

Схема селекційного процесу з виведення високоадаптивних сортів 

тритикале містить кілька основних етапів: створення гібридних популяцій на 

основі відповідних батьківських ліній і сортів із контрастним типом розвитку 

та урахуванням моделі майбутнього сорту, селекційне припрацювання 

гібридів, популяцій і ліній у різних агроекологічних зонах, комплексне 

вивчення селекційно цінних потомств, формування і випробування 

перспективних сортових популяцій у різноманітних умовах. 

Під час синтезу гібридних популяцій для створення кормових і 

зернокормових сортів до схрещування залучаються генотипи тритикале, 

м‟якої пшениці та озимого жита з відповідним рівнем вияву адаптивних 

властивостей, продуктивності рослин,  технологічності  під час вирощування, 

якості зерна та зеленої маси. Основою селекційної програми слугує 

ефективне використання колекційного вихідного матеріалу. Добір 

батьківських форм для схрещування має ґрунтуватися на систематичному 

вивченні великих колекцій, що містять різні за походженням, основними 

господарсько цінними ознаками зразки, зокрема й найкращі вітчизняні та 

провідних країн світу.  

Створення досконаліших сортів потребує ретельного добору 

різноманітного вихідного матеріалу. Задля його визначення в 1985–2000 рр. 

ми вивчили в умовах Східного Лісостепу України 230 сортів і ліній озимого 

тритикале з восьми країн Європи. Екологічне випробування окремих ліній і 

сортів проводили також у Науковому Центрі насіннєзнавства та 
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сортовивчення «Селекційно-генетичний інститут» (м. Одеса, Південний 

Степ, 1995–1999 рр.). 

Зразки тритикале з Болгарії, Угорщини, Румунії та колишньої 

Чехословаччини вирізняються здебільшого слабкою зимостійкістю рослин. У 

1985 і 1986 рр. цілком загинули (бал 0, у стандарту АД 206 – 4 за 

п‟ятибальною шкалою) сорти АД 1/88, АД 2/88, Вихрен (Болгарія), BR 5, BR 

7, BR 8, KS 12, KS 15,  UH 91, UH 99, UH 167 (колишня Чехословаччина), АД 

24781-78 (Німеччина). Дещо більший рівень зимостійкості мали окремі 

німецькі (надто АД 257-82, TSW 2507-83) і польські сорти Malno, Presto, 

Largo тощо. У відносно суворі за перезимівлею 1985, 1986 і 1992 рр. ці 

тритикале збереглися на 1–3,5 бала. 

Для сортів закордонного походження назагал за 12 років випробувань 

лише 1990 і 1996 рр. виявилися сприятливими щодо збереження рослин (3,5–

4,5 бала). Пересічно показник стійкості становив у сортів української селекції 

– 4,1; польської – 3,5; німецької – 3,4; угорської і румунської – 3,3 бала. 

Найменш зимостійкими були зразки з колишньої Чехословаччини – 1,6 бала 

[305, 299]. 

Тритикале призначені для вирощування на погіршених, порівняно з 

пшеницею, ґрунтах. На малородючих фонах оптимальною є висота рослин 

110–130 см. Цей морфотип виявився пристосованішим до екстремальних 

умов. Створення середньостеблових, стійких проти вилягання сортів 

зернового типу проходить успішно у багатьох країнах. Пересічно за роки 

випробувань висоту рослин більше 110 см мали АД 206, АД 18 (Україна), АД 

1/8 (Болгарія), КТ-13 (Угорщина), Malno (Польща), TF 11 (Румунія). 

Кращими за стійкістю проти вилягання були низькорослі зразки (85–100 см) 

із міцним, товстим стеблом: АД 60 (Україна), BR 7, KS 15 (колишня 

Чехословаччина), АД 783 – 300, Персенк (Болгарія), TF 1 і TF 15 (Румунія). 

Ці сорти не мали переваг за зимостійкістю і врожайністю над 

середньостебловими. Низькостеблові тритикале систематично залучались до 
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схрещування з високорослими компонентами для створення вихідного 

матеріалу з підвищеною стійкістю проти вилягання.  

За довжиною вегетаційного періоду більшість сортів тритикале 

належить до середньостиглих і середньопізніх. Порівняно з АД 206 і АД 60, 

нові високоврожайні сорти харківської селекції характеризуються 

тривалішим на 4–6 діб вегетаційним періодом. 

За умов останніх років (ранньовесняна посуха, зниження температури 

та опади в другій половині вегетації) мають перевагу не скоростиглі 

тритикале (АД 60 та інші), а середньо- і пізньостиглі, з тривалою фазою 

кущення – вихід у трубку. Інтенсивне кущення і сповільнений розвиток на I–

III етапах органогенезу властиві АД 42, АД 52, АД 18, АД 256, Гарне та 

іншим зразкам. Сортам миронівської селекції також притаманна 

пізньостиглість. Вони виколошувались і визрівали на 6–8 діб пізніше АД 60.  

Із закородонних тритикале болгарські зразки АД 1/8, АД 1/71, АД 783-

300, угорські КТ 64, КТ 81, польський сорт Presto і російський ТИ-17 

характеризувалися коротшим періодом «сходи – колосіння» (на 1–5 діб). 

Тритикале з колишньої Чехословаччини KS 15, UH 167 виколошувалися 

водночас, а BR 7, UH 91 – на одну-дві доби пізніше АД 60. 

Серед шести сортів з Республіки Румунія ранньостиглих не виявлено. 

Вони колосилися на дві-п‟ять діб пізніше, ніж стандарт АД 60. У селекції на 

поєднання скоростиглості, зимостійкості, високого вмісту білка в зерні і 

тепер використовується озиме тритикале Амфідиплоїд 206. Він слугував 

однією з батьківських форм сучасних сортів тритикале, створених в Україні 

(Амос, Маркіян) і Польщі (Panteon). 

Через низьку зимостійкість тритикале закордонного походження 

вирізняються більшою мінливістю за продуктивністю (0–10 т/га). За відносно 

сприятливих умовах перезимівлі першість за врожайністю безперечно 

належала сортам із Республіки Польща та Німеччини. Вони поєднують 

середній рівень зимостійкості, оптимальний до конкретних умов, із 

підвищеними адаптивними властивостями (невибагливість до ґрунтів, краща 
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резистентність проти хвороб, добра регенераційна здатність) та високою 

потенційною врожайністю завдяки гущині стеблостою та чималій 

озерненості колосу. 

У результаті за сім років за задовільної і доброї перезимівлі TSW 2507-

83 (Німеччина) і Malno (Польща) показали врожайність відповідно 6,98 і 

6,84 т/га (табл. 8.1). За ці самі роки стандартний сорт АД 60 сягнув лише 

5,98 т/га. Угорський сорт КТ 13 і болгарський АД 1/8 поступилися стандарту 

відповідно на 0,63 і 0,32 т/га. Через щорічні зріджування від дії низьких 

температур узимку середня врожайність кращого чехословацького сорту UH 

167 становила 4,87 т/га.  

Отже, порівняно із сортами вітчизняної селекції потенціал 

продуктивності вище у деяких німецьких і польських сортів. Про це свідчать 

урожайні дані за найсприятливіший 1990 р.: максимальний збір зерна в 

дослідах сортовипробування забезпечив німецький сорт TSW 2507-83, який 

сягнув 9,95 т/га. Близький до нього за продуктивністю болгарський зразок 

АД 1/8 дав 9,70 т/га, а угорський КТ 13 і польський Malno – по 9,3 т/га. 

Стандартний вітчизняний сорт АД 60 за цих умов показав лише 6,78 т/га, що 

зумовлено меншою гущиною продуктивного стеблостою, формуванням 

дрібного колоса і зморшкуватого зерна, чималою череззерницею, ураженням 

кореневими гнилями. 

Кращі вітчизняні лінії конкурсного випробування сягнули 7,48–8,7 т/га, 

що на 1,25–2,48 т/га нижче порівняно з найпродуктивнішими зарубіжними 

сортами. Тритикале напівкарликового типу харківської селекції АД 26, АД 

30, АД 60 та ін. через підвищену чутливість до умов вирощування, низьку 

адаптивність і недостатній потенціал продуктивності різко поступалися за 

врожайністю сортам німецької, польської і болгарської селекції. Головна 

перевага вітчизняних тритикале – зимостійкість –  за умов пом‟якшення 

режиму зимівлі виявилася незатребуваною [301, 304, 306]. 
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Таблиця 8.1 – Характеристика зернових сортів озимих тритикале різного походження (ЕСВ, пар, 1985–1996 рр.) 

Сорт Походження 

Років 

вивчен-

ня 

Період сходи 

–колосіння, 

днів 

Висота 

рослин, 

см 

Зимостійкість, 

бал 

Ураження 

бурою 

іржею, % 

Урожай зерна, т/га 

min – 

max 
 min – max  

АД 206 Україна 4 256 121 3,0–4,5 4,1 0 4,30–6,90 5,63 

АД 3/5 Україна 5 258 148 3,0–4,5 3,8 0 4,22–6,70 5,13 

АД 60 Україна 9 256 92 3,0–5,0 4,0 0 4,57–8,82 5,98 

АД 42 Україна 5 262 108 4,0–5,0 4,1 45 1,83–8,28 6,63 

АД 18 Україна 5 260 116 4,0–5,0 4,1 15 4,69–9,47 7,61 

АД 1/8 Болгарія 7 257 115 1,5–4,5 3,0 5 1,50–9,70 5,66 

КТ -13 Угорщина 5 257 113 0,0–4,0 3,3 0 4,15–9,30 5,36 

TSW 

2507-83 

Німеччина 7 258 108 2,0–4,5 3,4 0 4,35–9,95 6,90 

Lad 285 Польща 5 256 110 2,5–4,0 3,0 5 3,00–7,53 5,20 

Presto Польща 7 254 108 3,0–4,5 3,6 0 2,30–7,82 5,62 

Malno Польща 6 257 114 3,0–4,5 3,3 25 3,43–9,30 6,84 

Ugo Польща 5 258 105 3,0–4,5 3,4 15 3,40–8,98 6,62 

Tf 15 Румунія 9 258 103 0,0–4,5 3,3 0 3,18–8,60 5,92 

Середнє 257,5 104  3,31   5,65 

НІР0,05 1 9  0,28 9,0   0,52 
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Створені в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН 

середньостеблові сорти нового покоління АД 42, АД 52, АД 256 значною 

мірою позбавлені вад, властивих напівкарликовим тритикале типу АД 60. 

Вони характеризуються кращою гущиною продуктивного стеблостою, що 

забезпечується інтенсивним кущенням. Розтягнуті фази кущення і виходу в 

трубку дають їм змогу толерантно переносити ранньовесняні посухи та 

ефективно використовувати опади другої половини вегетації.  

У 1992–1995 рр. найвищу та найбільш стабільну врожайність у 

сортовипробуванні виявив сорт АД 52. Сорт формує виповнене зерно, є 

посухостійким, що назагал забезпечило прибавку перед АД 42 пересічно за 5 

років на 0,25 т/га, а порівняно з озимою пшеницею Харківська 11 – на 

0,17 т/га. В екологічному випробуванні врожайність АД 52 пересічно за 

чотири роки становила 6,96 т/га, стандарту АД 42 – 6,63, TSW 2507-83 

(Німеччина) – 6,90, а кращого з польських сортів Ugo – 6,62 т/га. 

Врожайність продуктивного сорту тритикале харківської селекції АД 

18 сягнула в сприятливі 1992–1994 рр. 8,12–9,47 т/га, що на 2,56–3,52 т/га 

вище, ніж в озимої пшениці. АД 18 перевищив польські сорти Ugo й Malno 

відповідно на 0,58 та 1,23 т/га, а німецький сорт TSW 2501-83 – на 0,3 т/га. 

Сорт АД 18 характеризувався чудовими кормовими властивостями, в зерні 

нагромаджував понад 14,8% білка, а зелена маса завдяки високій 

облистяності рослин і тонким стеблам, безостому колосу є кориснішою у 

відгодівлі тварин. АД 8 поєднував ці ознаки з високою потенційною 

врожайністю зерна та зеленої маси, чому сприяла висока зимостійкість і дуже 

потужна продуктивна кущистість. 

Головні вади сорту – схильність до вилягання через надтонке стебло, 

зморшкувате зерно, низькі хлібопекарські властивості. АД 18 широко 

залучали у міжродові, міжвидові та внутрішньовидові схрещування, що дало 

змогу створити досконаліші сорти зернокормового типу. 
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Із нагромаджуванням селекційного матеріалу і посиленням 

формоутворювальних процесів у популяціях патогенів, з‟явилися суперраси, 

які пошкоджують значною мірою чимало ліній і сортів тритикале. 

Перші районовані сорти АД 206 і АД 201 в роки сильних епіфітотій 

також не уникнули захворювань. Наприклад, у 1973 р. ступінь ураження 

бурою іржею озимої пшениці Миронівська 808 становила 50%, тритикале АД 

201 – 24%, АД 206 – 32%. У 1978 р. Миронівська 808 була уражена бурою 

іржею на 100%, а названі вище сорти тритикале – на 30,5–48%. Отже, сорти 

АД 201 та АД 206 не були цілком імунні проти бурої іржі, але виявляли 

істотно більшу, порівняно з Миронівською 808, стійкість – на 52–76%. 

Згодом було визначено лінії і сорти тритикале, які уражувалися бурою 

іржею на 100 %. Першим таким зразком виявився АД 32, причому у нього 

було знайдено в природних умовах і масове поширення летючої сажки. З 

огляду на високу потенційну врожайність, привабливий морфотип, добру 

комбінаційну здатність цей сорт часто використовували в схрещеннях, надто 

під час синтезу вихідних форм тритикале. На основі АД 32 було створено 

багато ліній і сортів, які вирізняються високою врожайністю, що 

засвідчується значною часткою цих форм у сортовипробуванні останніх 

років (45–60%). Активне залучення АД 32 призвело поряд із підвищенням 

урожайності до росту генетичного одноманіття за генами стійкості, що 

знизило імунність тритикале проти хвороб. 

У 1996 р. спостерігався сильний розвиток бурої іржі у фазу молочної і 

молочно-воскової стиглості. У сортовипробуванні тритикале повністю 

імунною виявилася лише одна лінія Malno/АД 834, інші уражувалися на 65–

100 %, сильніше й частіше за участю АД 32, окремі – на 5–25 %. Із 

закордонних сортів на природному тлі цілком імунними проти бурої іржі 

були TSW 2507-83 (Німеччина), TF 15 (Румунія), Presto (Польща). Польські 

сорти Malno, Ugo, Man 1590 уражувались на 5–25%. Ступінь ураження бурою 

іржею національного стандарту АД 42 становила 45 %.  
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Із закордонних сортів найбільш виповнене зерно було в польського 

сорту Malno (7,1 бала). Серед вітчизняних середньо- і низькостеблових 

тритикале зернового призначення переважають сорти, які формують 

недовиповнене (6,8–7,3 бала), подовжене (відношення довжини зернівки до 

ширини становить 2,5–2,8), за кольором проміжне між пшеницею і житом 

зерно. Найбільш виповнене зерно у сорту АД 52 – 7,3 бала. 

Набагато поліпшені товарні якості у високорослих тритикале 

зернокормового призначення. Зерно національного страндарту Амфідиплоїд 

44 за розмірами, кольором близьке до пшеничного, за виповненістю 

(8,8 бала) не поступається, а в посушливі роки й перевершує пшеничне [279, 

280, 285]. На основі сорту Амфідиплоїд 44 створені лінії середньо- і 

високорослих тритикале з виповненою поверхнею ендосперму (8,8–8,9 бала), 

що за кольором і лінійними параметрами дорівнюють пшеничному. 

Відношення довжини зернівки до її ширини практично таке саме, як в озимої 

пшениці Альбатрос одеський (відповідно 1,98 і 2,03). В озимого жита 

Харківське 88 цей показник становить 2,88, зернових тритикале, що 

формують зерно житнього типу, – 2,53 (Malno), 2,80 (АД 18), а у 

зернокормових тритикале з проміжним типом – 2,34 (АД 3/5), 2,20 (АД 44), 

2,15 (АД 360). 

Підвищеним вмістом білка в зерні (понад 15%, у стандарту АД 60 – 

13,9 %) вирізнялися сорти АД 206 (Україна), Man 1590 (Польща), АД 3296 

(Болгарія), ТИ 17 (РФ), UH 72 (колишня Чехословаччина). Сорти 

миронівської селекції, а також Presto й Malno нагромаджували 13–14,4 % 

білка, що на рівні озимої пшениці сорту Харківська 11 і трохи вище, ніж у 

національного стандарту АД 42 з 12,8 %. За хлібопекарською оцінкою 

закордонні сорти тритикале переваг не мали.  

Використання середньозимостійких, посухостійких і відносно стійких 

проти бурої іржі сортів TSW 2507-83, Presto, Malno, Largo, Lad 285, АД 1/8, 

високобілкових АД 206, Тальва 100, ТИ 17, Маn 1590 із зерном пшеничного 

типу АД 45/23, АД 33/9 дає змогу істотно поліпшити наявний вихідний 
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матеріал за врожайністю, адаптивністю, якістю зерна та іншими 

показниками. Перспективні комбінації одержані за участю польських 

тритикале Presto, Lasko, Largo, Lad 285 і надто Malno. Найбільшу кількість 

продуктивних, стійких проти бурої іржі ліній виокремлено з комбінацій 

Malno/[(АД 206/Кубанец)/(2059/АД 3/5)], Lad 285/Альбатрос одеський і 

Malno/АД 834. Рівень зимостійкості ліній, одержаних із використанням 

Malno та ярих форм тритикале вище, ніж у сорту озимої пшениці Альбатрос 

одеський і цілком достатній для суворих умов Лісостепу України. 

Індивідуальним добором із гібридної популяції Lad 285/Альбатрос 

одеський і дальшим об‟єднанням найурожайніших за зерном і зеленою 

масою ліній створено сорт озимого тритикале Ладне зернокормового 

призначення. Ладне характеризується високою потенційною продуктивністю, 

що забезпечується оптимальним поєднанням господарських і біологічних 

властивостей – достатнього рівня морозозимостійкості (7,5 бала) з високою 

посухостійкістю і пов‟язано з особливостями агроценозу нового сорту. 

Під час створення сортової популяції Ладне до її складу включено 

морфологічно однорідні лінії із різною довжиною соломини (120–140 см), 

чим досягається рівномірніший розподіл колосів у просторі, що позитивно 

впливає на ефективність фотосинтезу. Високі врожайні та адаптивні 

властивості сорту було засвідчено й в екологічному сортовипробуванні в 

умовах Південного Степу (Одеса, НЦНС «СГІ»). Пересічно за два роки 

(1998–1999) Ладне перевищив за збором зерна національний стандарт Зеніт 

одеський на 0,31 т/га. 

Сорт озимого тритикале Гарне універсального призначення створено 

завдяки багаторазовим доборам та об‟єднанням кращих за якістю зерна ліній 

із комбінації Malno/[(АД 206/Кубанец)/(2059/АД 3/5)]. Особливості цього 

сорту – стабільно висока врожайність, високі адаптивні властивості й 

формування якісної, пружної клейковини (ІДК = 50–60 од.). 

Одержані результати свідчать про значну цінність сортів німецької і 

надто польської селекції під час створення сортів зернокормового та 
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універсального призначення. Очевидна потреба в їх ширшому використанні в 

гібридизації із місцевим вихідним матеріалом, що дасть змогу ефективніше 

розв‟язувати головне завдання – виведення ще врожайніших сортів з 

оптимальним рівнем комплексу властивостей, що визначають адаптивність. 

Результати вивчення деяких сучасних сортів озимого тритикале, 

створених у різних країнах, подано в табл. 8.2. Екологічне випробування в 

Східному Лісостепу (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‟єва НААН) та 

Західному Поліссі (Волинська Державна сільськогосподарська дослідна 

станція) у 2000–2016 рр. щороку проходило 28–160 перспективних зразків 

тритикале. Іх оцінювали за врожайністю, елементами структури 

продуктивності, стійкістю проти комплексу хвороб, якістю зерна. В умовах 

Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції об‟єктивну 

інформацію вийшло дістати за широким комплексом господарсько цінних 

ознак, пов‟язаних з урожайністю та якістю зерна, зокрема й стійкістю проти 

вилягання, проростанням зерна на пні, стійкістю проти хвороб (кореневі 

гнилі, септоріоз, іржа, ріжки, фузаріоз колоса та зерна) і, головне, визначити 

потенціал продуктивності. За період спільних досліджень із селекції 

тритикале різного типу розвитку на державне випробування передано сорти 

Ратне, Маркіян, Шаланда, Ярослава, Пластун волинський, Тимофій та 

Олександра, з яких перші п‟ять зареєстровано, а інші проходять державне 

випробування. 

Сорт озимого тритикале Ратне за призначенням належить до 

універсальної групи, він має збалансований на відносно високому рівні 

комплекс господарсько цінних ознак, що сприяло впровадженню його у 

виробництво. 

За рейтингом вітчизняних сортів тритикале озимого з урахуванням 

площ посіву у сільгосппідприємствах Ратне посіло 3-тє місце серед 19 сортів, 

поширених в Україні. 
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Таблиця 8.2 – Результати екологічного випробування тритикале озимого в умовах Східного Лісостепу і 

Західного Полісся України (2015*–2016** рр.) 

Сорт Країна 

Висота 

рослин,  

см 

Вегетаційн

ий період, 

днів ± до 

стандарту 

Маса 

зерна з 

колоса, г 

Маса  

1000 

зерен, г 

Стійкість проти,  

балів 

Урожай-

ність т/га 

Л П Л П Л П Л П 

виляган-

ня 

кореневи

х гнилей 

септо-

ріозу 

бурої 

 іржі 
 

Л 

 

П 
Л П Л П Л П Л П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Амфідиплоїд 

256, стандарт 
Україна 134 138 319 310 2,18 2,25 44,8 48,6 8 8 8 8 8 8 8 8 5,52 5,58 

Ярослава Україна 129 136 0 +6 2,38 2,31 48,0 52,1 9 9 8 8 9 8 9 9 8,03 8,25 

Ніканор Україна 125 132 0 +1 1,93 1,82 47,3 44,0 9 9 8 8 9 8 9 9 7,60 7,81 

Пластун 

волинський 
Україна 125 138 0 +1 2,16 2,30 47,3 49,5 8 8 8 8 9 8 9 9 7,48 7,80 

ХАД 522-310 Україна 132 135 +1 +1 2,34 2,43 49,7 52,0 9 9 9 8 9 7 9 9 8,09 7,65 

Aliko Польща 117 120 +2 +1 2,41 2,34 40,8 44,1 9 7 9 8 9 8 9 9 7,46 6,70 

Bedretto Польща 90 96 –3 –2 2,10 2,12 48,3 52,0 9 8 9 8 9 8 9 9 6,47 6,98 

Pawo Польща 103 112 +1 0 2,18 1,90 36,8 43,7 9 7 9 7 9 8 9 9 7,19 6,54 

Baltiko Польща 65 83 –2 –2 1,93 2,03 40,5 49,9 9 9 9 9 9 8 9 8 6,48 6,55 

Domital Польща 115 120 +2 0 2,32 2,47 42,8 58,0 9 7 8 8 8 8 9 9 6,50 6,41 
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Продовження табл. 8.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Гермес РФ 87 96 +2 +2 1,98 1,70 38,8 46,4 9 9 9 8 8 7 9 9 6,41 6,47 

Кроха РФ 100 96 +1 0 2,36 2,58 45,8 57,7 9 8 8 8 8 8 9 9 5,22 7,16 

Кроха, і. д. РФ 70 88 +2 0 2,05 1,81 46,3 46,3 9 9 8 8 9 8 9 9 5,90 7,63 

Мишучар РФ 125 138 +5 +8 1,70 2,30 39,5 51,8 9 9 9 8 9 8 7 6 4,89 6,03 

Titan Румунія 110 110 –3 –4 2,44 2,24 38,8 49,8 9 7 9 8 8 7 9 9 7,18 6,19 

Stil Румунія 107 105 –2 –4 2,18 2,00 39,3 49,8 9 7 8 8 9 8 9 9 6,92 7,95 

Gorun Румунія 89 83 –4 –2 1,90 2,10 46,5 58,3 9 9 8 8 9 8 9 9 6,71 4,36 

Эра Білорусь 93 103 0 –1 1,90 1,79 40,0 48,2 9 9 8 8 9 9 9 9 6,65 6,81 

Kandur 
Словаччи

на 
115 120 +4 +8 2,48 2,53 43,8 51,8 9 8 9 8 8 8 8 5 7,92 8,30 

Cереднє 99,6 104     2,11 2,12 42,1                   6,42 6,77 

НІР0,05 15 15     0,23 0,28 2,97          0,51 0,56 

* – сортовипробування, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН. 

 ** – Волинська ДСГДС. 
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Нові сорти тритикале Ярослава, Ніканор, Пластун волинський виявили 

стабільно високу врожайність зерна під час екологічного випробування в 

зонах Східного Лісостепу та Західного Полісся. Сорт Ярослава забезпечив 

найбільш істотну прибавку порівняно із стандартом Амфідиплоїд 256. 

Прибавка становила 2,59 т/га за варіювання врожайності 8,03–8,25 т/га. У 

сортів Ніканор, Пластун волинський і лінії ХАД 522-310 прибавки врожаю 

становили 2,09–2,32 т/га.  

Серед п‟яти сортів, створених у Польщі, найурожайнішим в умовах 

Східного Лісостепу виявився Aliko, який перевищив стандарт на 1,94 т/га. 

Сорту Aliko притаманна висока продуктивність колоса (2,34–2,46 г), середнє 

за крупністю зерно. Через висоту рослин понад 120 см сорт схильний до 

вилягання у надмірно вологих умовах. У зоні Західного Полісся з польських 

сортів за врожайністю виокремився низькостебловий, скоростиглий сорт 

Bedretto. За врожайності зерна 6,98 т/га Bedretto перевищив стандарт на 

1,40 т/га. Неабияку цінність для створення нових низькостеблових форм 

тритикале являє собою сорт Baltiko, що поєднує короткостебловість (65–

83 см), скоростиглість, високу стійкість проти комплексу хвороб. 

Стандартний сорт Амфідиплоїд 256 поступився Baltikо 0,96 т/га. Середня 

врожайність сортів польської селекції у Східному Лісостепу становила 

6,82 т/га, Західному Поліссі – 6,64 т/га. 

Сучасні сорти тритикале, створені в РФ, характеризувались істотно 

тривалішим вегетаційним періодом, надто Мишучар селекції 

Ставропольського Науково-дослідного інституту сільського господарства, 

який дозрівав на 5–8 діб пізніше стандарту. У Західному Поліссі врожайність 

нового сорту Кроха, створеного в Краснодарському Науково-дослідному 

інституті сільського господарства імені П.П. Лук‟яненка, становила 7,16 т/га. 

Короткостеблова лінія, дібрана із сорту Кроха, показала більш високу 

врожайність, ніж вихідний сорт. Пізньостиглість негативно вплинула на 

крупність і виповненість зерна окремих сортів тритикале у Східному 



168 

 

 

Лісостепу, що спричинило зниження врожайності, надто у Мишучар – до 

4,89 т/га. 

Під час створення сортів гексаплоїдних тритикале кормового 

(зернокормового) призначення використовують найбільш досконалі 

батьківські форми (табл. 8.3). Це стосується і родоводу першого двовидового 

сорту озимого тритикале кормового напряму використання Амфідиплоїд 1. 

До схрещування з озимою твердою пшеницею Гордеіформе (981х911) 

Шулындин А.Ф. [263] залучив озиме жито Харківське 55, яке мало високі 

адаптивні властивості, добру зернову продуктивність, підвищену 

облистяність рослин. Вже з початку порівняльних випробувань (1966–1967 

рр.) урожай зеленої маси сорту Амфідиплоїд 1 перевищив рівень жита на 29–

39%, а сухої речовини на 36–79%. У дослідах Інституту тваринництва 

Лісостепу і Полісся УРСР (Харків) Амфідиплоїд 1 виявився врожайнішим, 

ніж озима пшениця та жито. Кращою за вмістом білка і цукрів була і якість 

зеленої маси тритикале. Вміст протеїну в зерні тритикале Амфідиплоїд 1 

становив 7,69%, у жита Харківське 55 і пшениці Миронівська 808 відповідно 

на 25,4–43% менше. Зелена маса амфідиплоїда вміщувала цукрів на 27,7–

49,2% більше, ніж стандартні сорти пшениці та жита. На сортодільницях 

(1971–1974 рр.) за врожайністю зеленої маси Амфідиплоїд 1 майже на 

третину перевищив сорти озимої пшениці, а жито – на 9–11 т/га за 

врожайності 30–55 т/га. 

В подальшому створено методами міжродової гібридизації та передано 

на державне випробування сорти кормового призначення Амфідиплоїд 2, 

Амфідиплоїд 7, Амфідиплоїд 257 та Амфідиплоїд 257В. Ці сорти за 

морфотипом більше відповідали моделі кормового сорту: рослини сягали 

185–250 см, безостість, висока облистяність. У зоні Лісостепу України ці 

сорти тритикале за врожаєм зеленої маси, сіна та сухої речовини 

перевищували показники пшениці та жита на 20–54 % за врожайності 

відповідно 45,6–48,1 т/га; 10,3–10,4 т/га і 8,8–8,9 т/га.  
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Таблиця 8.3 – Схема внутрішньо- та міжвидових схрещувань при створені зернокормових тритикале (2003 р.) 

Материнська 

форма 

Батьківська форма 
Результат селекції 

сорт цінні ознаки 

Амфідиплоїд 

3/5. 

Висока 

зимостійкість; 

підвищена 

продуктивність 

зерна і зеленої 

маси; стійкість 

проти 

ураження 

борошнистою 

росою, 

твердою і 

летючою 

сажкою; 

крупне, чудово 

виповнене 

зерно; високий 

вміст білка в 

зерні. 

Амфідиплоїд 

42 

підвищена продуктивність, стійкість проти вилягання, висока 

облистяність рослин 
комплексно цінні лінії 

Гарне 
висока продуктивність зерна та зеленої маси, кущистість, дуже 

висока зимостійкість, легке обмолочування 
комплексно цінні лінії 

Амфідиплоїд 

256 

висока кущистість, зимостійкість, посухо-спекостійкість, ніжна 

зелена маса 
комплексно цінні лінії 

Ладне 
підвищена продуктивність колоса, високий вміст білка в зерні та 

зеленій масі  

продуктивні лінії з високим 

вмістом білка 

Амфідиплоїд 

44 

висока врожайність зеленої маси, стійкість проти снігової 

плісняви, фузаріозу зерна, високий вміст білка 
комплексно цінні лінії 

Раритет 
висока облистяність рослин, стійкість проти хвороб, висока 

якість зерна, легке обмолочування 

сорт озимого тритикале 

Донець  

ХАД 141 посухостійкість, короткостебловість, стійкість проти хвороб  комплексно цінні лінії 

Степан 
висока зимостійкість, підвищена врожайність зеленої маси, легке 

обмолочування 

лінії з високою 

врожайністю зеленої маси 

ХАД 20-71 дворучка, короткостебловість, високий вміст білка в зерні 
лінії зернокормового типу з 

високим вмістом білка  

АДМ 13 висока облистяність рослин, стійкість проти вилягання  
продуктивні, стійкі проти 

вилягання лінії 

Амфідип. 52 
висока зимостійкість, продуктивність колоса, виповнене зерно, 

легке обмолочування 

скоростиглі лінії з легким 

обмолочуванням зерна 

Василина висока кущистість, стійкість проти вилягання, якість зерна 
лінії з легким 

обмолочуванням 

Одеська 267 унікальна посухо-спекостійкість, пластичність 
лінії з високою озерненістю 

колосів 

Донецька 46 висока посухостійкість, облистяність рослин, вміст білка в зерні комплексно цінні лінії 
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Із сортів озимого тритикале зернокормового призначення 

виокремлюється Амфідиплоїд 3/5, зареєстрований у 1986 р. [25]. Елітні 

рослини відібрано з популяції від природної гібридизації ліній тритикале, 

раніше створених складною міжродовою гібридизацією (біологічним 

методом) озимої м‟якої пшениці Безостая 1, жита Саратовская крупнозерная і 

двовидового тритикале Амфідиплоїд 1. Гібриди поліпшували завдяки 

багаторазовим індивідуальним доборам рослин на підвищену озерненість 

колосів і добру виповненість зерна, оцінкою їх за зимостійкістю, імунітетом 

проти хвороб, виляганням, біохімічною і технологічною якістю зерна. 

Генетична плазма унікальних сортів пшениці м‟якої і твердої, озимого 

жита стала основою високої адаптивності та пластичності сорту, сприяла 

його поширенню у виробництві. У державному сортовипробуванні 

максимальний урожай зерна Амфідиплоїду 3/5 становив 8 т/га. 

У Житомирській і Київській областях пересічно за три роки 

випробувань Амфідиплоїд 3/5 перевищив за врожайністю стандартні та 

кращі нові сорти пшениці на 0,69–0,9 т/га. Максимальні врожаї зеленої маси 

сягали на сортодільницях 53–55 т/га. 

По непарових попередниках продуктивність сорту Амфідиплоїд 3/5 

знижувалась, але й по стерні озимих чи ярих зернових культур сорт 

перевищував за врожайністю зерна озиму пшеницю на 0,4–0,5 т/га, що 

свідчило про відносно високу пластичність і більшу, ніж у пшениці 

придатність до вирощування на середніх і низьких агрофонах. 

Сорт зернокормового використання Амфідиплоїд 3/5 було районовано 

в 15 областях колишнього СРСР. Він увійшов у родоводи сортів тритикале, 

створених у РФ, Республиці Білорусь, Україні (Амфідиплоїд 10, Юнга, 

Гарне, Ратне, Раритет, Донець тощо), що свідчить про його добру 

сортоутворювальну здатність. 

Основними вадами сорту Амфідиплоїд 3/5 слід вважати недостатню 

посухостійкість, що спричиняло череззерницю в окремі роки, надто в зоні 

Степу, схильність до вилягання, посередню кущистість, дещо ускладнене 
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обмолочування зерна та задовільні хлібопекарські властивості. Проте як сорт 

зернокормового напряму використання Амфідиплоїд 3/5 мав оптимальне 

поєднання підвищеної урожайності зерна, зеленої маси, стійкості проти 

вилягання. Його зерно містило понад 14% білка за чудової виповненості. 

До сортів зернокормового використання, створених завдяки складній 

міжродовій гібридизації, належить також Амфідиплоїд 15, виведений за 

схемою F1 (Щедра Полісся/Харківське 78) Амфідиплоїд 32 [300]. 

Як продукт віддалених схрещувань сорт Амфідиплоїд 15 

характеризувався недостатньою збалансованістю господарсько цінних ознак. 

Амфідиплоїд 15 мав високу зимостійкість, підвищену кущистість і 

посухостійкість, але задовільне обмолочування. За врожайністю зерна він 

перевищував Амфідиплоїд 3/5 на 0,32–0,56 т/га. Збір зеленої маси був на 

рівні стандарту. 

Новий сорт Амфідиплоїд 15 істотно поступився стандарту 

Амфідиплоїд 3/5 за стійкістю проти вилягання через тонкішу соломину й 

надміру подовжене верхнє міжвузля, яке перевищувало 45 см за висоти 

рослин 125–148 см. 

Амфідиплоїд 15 має підвищену зернову продуктивність, яку він 

успадкував від батьківських форм. Зростання врожайності відбулося завдяки 

високій продуктивній кущистості. Надто велику густоту продуктивного 

стеблостою формував Амфідиплоїд 32, пилком якого запилювалися гібриди 

F1 (Щедра Полісся/Харківське 78). Висока кущистість була притаманна і 

сорту озимої м‟якої пшениці Щедра Полісся. 

У сортовипробуванні пересічно за шість років (1991–1996 рр.) 

врожайність зерна Амфідиплоїду 15 по чорному пару становила 4,49 т/га, 

після гороху – 4,26, після ячменю – 3,32 т/га. Високу зернову продуктивність 

сорту було засвідчено в державному сортовипробуванні. За три роки (1996–

1998 рр.) збір зерна становив у Лісостепу 5,14 т/га, у Поліссі – 4,64 т/га, що 

вище зернового стандарту Амфідиплоїд 42 відповідно на 0,28 і 0,17 т/га.  
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Збір зеленої маси варіював залежно від попередників із 15,5 т/га (після 

ячменю) до 51,3 т/га по пару, що на 32,9–35,1% менше, ніж у стандарту 

укісних сортів Амфідиплоїд 44 (табл. 8.4). 

 

Таблиця 8.4 – Продуктивність і якість зеленої маси озимих 

зернокормових сортів тритикале (1993–2004 рр., чорний пар, ) 

 

Культура, сорт 

Дата 

колосі

ння 

Збір зеленої маси, 

т/га Суха 

речо

вина

, % 

Вміст в абсолютно 

сухій речовині, % 

З
б
ір
 б
іл
к
а,
  

т/
га

 

m
in

 

m
ax

 

се
р
ед
н
є 
за
 

1
0
 р
о
к
ів

 

п
р
о
те
їн

 

ж
и
р
 

к
л
іт
к
о

-

в
и
н
а 

зо
л
а 

Тритикале 

Амфідиплоїд 44, 

стандарт 

5.06 26,0 62,0 42,3 32,4 10,4 3,5 39,1 5,9 1,43 

Амфідиплоїд 15 30.05 23,0 51,3 38,1 30,2 11,8 3,6 36,6 6,5 1,36 

Амфідиплоїд 51 12.06 33,0 65,0 49,9 30,9 11,8 3,6 38,1 4,3 1,82 

Жито 

Харківське 88 22.05 26,0 51,0 38,5 29,4 11,0 3,6 38,6 6,0 1,24 

Пшениця 

Донецька 48 30.05 18,0 37,0 25,1 32,2 11,3 3,1 33,2 5,3 0,92 

НІР0,05    2,4       

 

 

Нагромадження різноманітного вихідного матеріалу гексаплоїдних 

тритикале завдяки гібридизації м‟якої і твердої пшениці з житом сприяло 

розширенню досліджень із використанням схеми 2n=42/2n=42, яка має 

істотні переваги порівняно з віддаленими схрещуваннями [259, 276, 289].  

Поступове розширення генофонду тритикале спричинило потребу у 

впровадженні до селекційної практики внутрішньовидової гібридизації 

сортів і ліній тритикале різного типу розвитку, що істотно підвищило 

можливості синтетичної селекції, яка ґрунтується на кумулятивному 

нагромадженні відповідних генів, що контролюють комплекс господарсько 

цінних ознак. 
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Подальші два сорти тритикале зернокормового використання з 

добрими кормовими ознаками створено схрещуванням тритикале з м‟якою 

пшеницею (Ладне) і внутрішньосортовим добором (Амфідиплоїд 51). 

Сорт озимого тритикале Ладне виведено завдяки багаторазовим 

доборам на продуктивність, стійкість проти хвороб, якість зерна і зеленої 

маси з гібридної популяції від схрещування озимого тритикале Lad 285 

(Польща) з озимою м‟якою пшеницею Альбатрос одеський. Сортову 

популяцію Ладне сформовано на основі константних ліній з різною 

довжиною соломини за співвідношення високо- та середньорослих рослин 

3:1. Із 2002 р. сорт було зареєстровано в Україні для вирощування на зерно та 

зелений корм у Лісостеповій і Поліській зонах. 

Різновидність сорту Ладне ‒ велютинум. Висота стебла – 120–140 см. 

Рослини вирізняються важливими для кормовиробництва 

морфобіологічними ознаками, стійкістю проти борошнистої роси, жовтої і 

бурої іржі, витривалістю проти фузаріозу та кореневих гнилей. 

У зеленому конвеєрі укісна стиглість сорту Ладне наставала на 5–7 діб 

пізніше озимого жита та на два дні раніше середньостиглих стандартів 

Амфідиплоїд 256 і Амфідиплоїд 44. Зимостійкість сорту – середня-

вищесередня, посухо- та спекостійкість високі, як у батьківського сорту 

озимої пшениці Альбатрос одеський. 

У конкурсному сортовипробуванні за 1997–2004 рр. врожайність зерна 

сорту Ладне по чорному пару становила 5,27 т/га, на рівні стандарту 

зернових сортів Амфідиплоїд 256. Відносно високу зернову продуктивність 

зумовлено здатністю сорту Ладне формувати великий, щільний (20–30 

колосків на 10 см довжини колоскового стрижня), чудово озернений колос 

(48–86 шт.) з колосками багатозерного типу (4–6 зерен у колоску), що 

успадковано тритикале від високопродуктивного сорту м‟якої пшениці. 

Потенційна врожайність зеленої маси сорту Ладне становить 65–

75 т/га. У конкурсному випробуванні збір зеленої маси становив 31,4–
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51,8 т/га, що відповідає рівню високопродуктивного укісного сорту – 

стандарту Амфідиплоїд 44. 

Отже, зернокормовий сорт Ладне поєднував високу зернову 

продуктивність із підвищеною врожайністю зеленої маси. 

Якість зеленої маси сорту Ладне не поступалася стандартам: вміст 

протеїну в сухій речовині дорівнював 10,1–10,8 %, жиру – 2,2–2,9 %, 

клітковини – 33,1 – 38,5 %. У зерні нагромаджувалося 11,7–13,9 % білка, 

82,3 % БЕР. За вмістом Са і Р відмінностей порівняно із стандартом не 

виявлено. 

Впродовж тривалого часу озиме тритикале Ладне вирощували в 

господарствах Чернівецької, Рівненської, Івано-Франківської, Волинської, 

Харківської областей. На середніх і низьких агрофонах, супіщаних ґрунтах 

урожайність зерна сорту Ладне становила 3,43–5,28 т/га, зеленої маси – 22,4–

48,6 т/га. 

У дослідах Волинського інституту АПВ (2003–2005 рр.) озиме 

тритикале Ладне засвідчило більшу, ніж у стандартів, стійкість проти 

поширених і шкодочинних хвороб: кореневих гнилей – 10,1–14% (ураження 

стандарту Амфідиплоїд 42 становило 20,4%), бурої листової іржі – 27,8–34% 

(стандарту Амфідиплоїд 256 – 54,4%), септоріозу – 75–85,9% (стандарту 

Амфідиплоїд 42 – 91,5%). За умов 2003 р. врожайність зерна сорту Ладне 

становила 5,24 т/га, в 2004 р. – 8,40 т/га, що відповідно на 0,33–0,9 т/га вище 

за стандартний зернокормовий сорт Амфідиплоїд 256. 

У поєднанні з добре налагодженим насінництвом, висока та стабільна 

врожайність зерна й зеленої маси сорту Ладне на легких, кислих ґрунтах 

сприяла поширенню тритикале у Волинський області (табл. 8.5, 8.6). 

Виробленого елітного насіння було достатньо для того, аби для 

товарних цілей в області використовували II–III репродукцію. У насіннєвих 

посівах області під урожай 2006 р. сорти озимого тритикале селекції 

Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН займали 62 %, що засвідчує 

високу результативність селекційної роботи та ефективність співпраці між 
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установами. За рейтингом вітчизняних сортів тритикале озимого, 

зернокормовий сорт Ладне за 2011 рік посідав 5-те місце із площею посівів 

2174 га, що становило 7,38% від загальної площі під цією культурою. 

 

Таблиця 8.5 – Виробництво елітного насіння сортів озимого тритикале 

селекції Інституту рослинництва імені В.Я. Юр‟єва НААН дослідними та 

базовими господарствами Волинського інституту АПВ, 2003–2005 рр. 

Сорт Репродукція Кількість виробленого насіння, т 

2003 р. 2004 р. 2005 р. 

Амфідиплоїд 52 Еліта 240 1150 670 

Ладне Еліта – 800 1200 

Ратне Р-2 – – 20 

Всього  24,0 1950 1890 

 

 

 

Таблиця 8.6 – Площі посівів озимого тритикале у Волинській області, 

2003–2005 рр., тис. га 

Зона Роки 

2003  2004  2005  

Лісостеп 4,0 6,1 8,0 

Полісся 10,5 12,5 14,0 

Всього 14,5 18,6 22,0 

 

 

Прикладом тісного зв‟язку стійкості проти вилягання з меншою 

довжиною верхнього міжвузля є створення та впровадження у виробництво 

зернокормового сорту Амфідиплоїд 51, зареєстрованого з 2000 р. за всіма 

зонами України для вирощування на кормові цілі – зернофураж, зелений 

корм, сінаж, силос, сіно. Сорт виведено індивідуальним добором у 

контрастних умовах (Лісостеп, гостропосушливий Степ) із сорту 

Снегиревская зернокормовая (РФ) високорослих рослин із скверхедним 

типом колосів і коротким верхнім міжвузлям. За висоти рослин 150–180 см 

воно становило лише 24–32 см, що у поєднанні з міцним, пружним стеблом 
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забезпечувало відносно високу стійкість проти вилягання. Унікальна 

пізньостиглість Амфідиплоїда 51 сприяла значному подовженню періоду 

використання зеленої маси. 

Морозостійкість сорту Амфідиплоїд 51 – середня-вищесередня, 

посухостійкість висока. Амфідиплоїд 51 не уражували борошниста роса, 

сажка, іржа, він був високостійким проти фузаріозу колосів, слабкіше, ніж 

інші сорти, уражувався септоріозом і кореневими гнилями. Через імунітет 

проти хвороб, дуже велику облистяність рослин і здатність формувати густий 

стеблостій, потреби у застосуванні хімічних засобів захисту не виникало. У 

сортовипробуванні та виробництві в умовах Львівської, Дніпропетровської, 

Рівненської областей Амфідиплоїд 51 показав високі врожаї зеленої маси. У 

конкурсному випробуванні по чорному пару пересічно за п‟ять років (1996–

2000 рр.) вона становила 47 т/га, що відповідно на 12,3–14,7 т/га більше, ніж 

в стандартних сортів тритикале Амфідиплоїд 44 та жита Харківське 88. 

Рослини сорту зберігають листя та стебла у зеленому стані до воскової 

стиглості зерна, що дає змогу використовувати цей сорт на зелений корм 

після виколошування та подовжити зелений конвеєр на 15–20 і більше діб 

після скошування жита і середньостиглих сортів тритикале. 

У державному сортовипробуванні пересічно за два роки врожай зеленої 

маси у перерахунку на суху речовину становив 9,2; 7,2 й 9,8 т/га відповідно в 

зонах Степу, Лісостепу та на Поліссі за гарантованого додавання 3–13,4 %. 

Якість зеленої маси добра: вміст протеїну 13,1–14 %, клітковини 29,8–32,3 %, 

жиру 5,3 – 5,7 %. 

Зернова продуктивність сорту Амфідиплоїд 51 задовільна для 

кормового типу рослин – 3,7–6,5 т/га залежно від умов вирощування. 

Кормові властивості зерна чудові: протеїну нагромаджувалося 15,8–21 %, 

жиру – 1,64 %, БЕР – 77,8 %. 

Сорт Амфідиплоїд 51 характеризувався підвищеним вмістом у зерні 

фосфору – 0,38 % і золи – 2,34 %. Основні вади сорту Амфідиплоїд 51 – 
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невисока врожайність і зморшкуватість зерна, яка посилювалася за 

гостропосушливих умов. 

Сорти тритикале зернокормового призначення Амфідиплоїд 44, 

Амфідиплоїд 256, Донець, Павлодарський і Південний виведено завдяки 

внутрішньовидовій гібридизації за доборів комплексно цінних потомств у 

контрастних умовах вирощування з дальшим об‟єднанням кращих із них у 

сортові популяції, специфічні за генетичним складом. Їх характеризують 

підвищені адаптивні властивості, що гарантує стабільнішу врожайність зерна 

та зеленої маси [289, 293].  

Сорт тритикале Амфідиплоїд 44 зареєстровано в Україні з 1993 р. для 

вирощування на зерно та кормові цілі в Степовій, Лісостеповій і Поліській 

зонах. Створено Амфідиплоїд 44 схрещуванням озимого сорту Амфідиплоїд 

280/3 (Україна) з ярим тритикале 2059 р
11 
(США), багаторазовими доборами 

у різних умовах та об‟єднанням константних, морфологічно однорідних ліній 

з різною довжиною остей (від безостих із плавним переходом до остистих) і 

контрастних за типом розвитку [279]. 

Різновид сорту Амфідиплоїд 44 ‒ мільтурум. За довжиною 

вегетаційного періоду середньостиглий, висота стебла – 140–155 см. 

Зимостійкість рослин підвищена (8 балів), посухостійкість висока (8,5–9 

балів), стійкість проти вилягання по непарових попередниках становить 7,5–

8,5 бала. 

Амфідиплоїд 44 високостійкий проти основних шкодочинних 

фітозахворювань, зокрема проти фузаріозу колосів і зерна й не потребує 

хімічних засобів захисту рослин упродовж вегетації.  

Потенційна врожайність зерна тритикале Амфідиплоїд 44 становить 5– 

8 т/га, зеленої маси – 45–75 т/га. Пересічно за 27 років (1988–2015 рр.) збір 

зерна в конкурсному сортовипробуванні по пару сягнув 4,44 т/га, що вище 

порівняно із сортами озимої м‟якої пшениці на 0,13 т/га, але нижче від 

зернового стандарту Раритет на 1,3 т/га. 
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Завдяки підвищеній адаптивній здатності, пов‟язаної з 

багатолінійністю, окремі сорти тритикале різняться стабільнішою 

продуктивністю, що засвідчує аналіз мінливості ознаки за тривалий період: 

коефіцієнт варіювання врожайності зернокормового сорту Амфідиплоїд 44 

дорівнював 31,7 %, стандартного сорту Раритет, також багатолінійного на 

генетичному рівні – 35,6 %, озимої м‟якої пшениці – 39,2 % [293]. 

Врожайність зеленої маси тритикале Амфідиплоїд 44 пересічно за 

1993–2004 рр. становила по чорному пару 52 т/га, після ячменю – 24,4 т/га. 

Кормові властивості сорту характеризуються як чудові. У зеленій масі 

протеїну нагромаджувалося 10,40 %, у сіні – 10,12 %, в зерні – 14,05 %. За 

вмістом жиру в зеленій масі (3,5 %) Амфідиплоїд 44 не різнився з іншими 

зернокормовими сортами. У сіні цього сорту зберігалося до 2,87 % жиру, що 

на 0,53–0,68 % більше, ніж у національних стандартів зернокормового 

(Амфідиплоїд 256) і зернового тритикале Раритет. 

У відгодівлі великої рогатої худоби певне значення має вміст 

клітковини в зеленій масі, сіні та інших кормах. За вмістом клітковини в 

зеленій масі Амфідиплоїд 44 перевищував попередні сорти на 1–2,5%, а в сіні 

– на 4,94– 5,4% (табл. 8.7). Порівняно з іншими сортами тритикале, 

Амфідиплоїд 44 і нині має унікальне за лінійними параметрами, 

виповненістю і біохімічним складом зерно. 

Сорт Амфідиплоїд 44 формує незалежно від умов вегетації виповнене 

зерно пшеничної морфології з умістом протеїну пересічно 14,05 %, жиру – 

1,89, БЕР – 80,71 %. У змішаних посівах з озимою викою зелена маса 

тритикале Амфідиплоїд 44 містить на 20–30% більше перетравного протеїну 

за одночасного збільшення врожайності на 25 % порівняно з чистими 

посівами [64]. Деяких вад сорту (зниженнея продуктивності зерна і зеленої 

маси, вилягання посівів у разі інтенсивних опадіву період до цвітіння, 

недостатня кущистість поступово позбавилися зі створенням подальших 

сортів зернокормового призначення (табл. 8.7).  
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Таблиця 8.7 – Параметри сортів озимих тритикале зернокормового призначення 

Господарсько  

цінні ознаки 

Одиниці 

вимірювання 

Показники сортів 

Амфідиплоїд 

3/5 

Амфідиплоїд 

44 

Амфідиплоїд 

51 

Амфідиплоїд 

256 
Південний 

Модельний 

сорт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Врожай зерна т/га 5,5*/4,56** 5,0/4,44 5,0/3,78 8,0/5,06 8,5/8,19 9,0 

Потенційна продуктивність 

зеленої маси 
т/га 55 65 75 55 65 65 

Вегетаційний період діб 318 316 325 318 320 320 

Висота рослин см 144 149 178 130 148 130 

Довжина верхнього 

міжвузля 
см 42 38 30 35 23 20 

Стійкість проти вилягання бал 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 9,0 

Продуктивна кущистість шт. 2,4 2,6 2,6 3,2 3,2 3,5 

Гущина продуктивного 

стеблостою 
шт./м

2 
265 285 298 337 346 360 

Довжина головного колосу см 10,2 12,6 9,5 12,0 12,6 12,0 

Кількість колосків у 

головному колосі 
шт. 24,8 28,1 31,0 29,6 31,0 35,0 

Кількість зерен у колосі шт. 32,6 45,7 31,2 46,6 52,8 60,0 

Череззерниця % 21,5 16,8 28,4 16,0 10,3 5,0 

Маса зерна з головного 

колоса 
г 1,9 1,7 1,5 1,9 2,8 3,0 

Маса зерна з рослини г 3,6 3,1 2,8 3,9 4,6 5,5 
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Продовження табл. 8.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Збиральний індекс  % 27,9 25,7 23,1 25,9 32,5 35,0 

Критична температура 

вимерзання на вузлі 

кущення 

о
С

 
–21,0 –20,5 –18,0 –21,0 –21,0 –21,0 

Посухостійкість бал 8,0 9,0 8,0 9,0 9,0 9,0 

Стійкість проти бурої іржі % 25 15 0 25 10 0 

Стійкість проти стеблової 

іржі 
% 10 0 0 0 0 0 

Стійкість проти снігової 

плісняви 
% 15 10 15 10 5 5 

Стійкість проти 

септоріозу 
% 20 20 10 15 10 10 

Стійкість проти фузаріозу 

зерна 
% 8 0 10 5 5 5 

Маса 1000 зерен г 43,5 40,4 38,9 41,5 48,0 45,0 

Вміст білка в зерні % 14,2 14,3 15,2 12,4 12,0 14,0 

Об‟єм хліба  мл 430 350 390 420 485 450 

Загальна хлібопекарська 

оцінка 
бал 6,4 5,8 6,0 7,6 8,0 8,0 

* – потенційна врожайність.  

** – реальна середня врожайність у дослідах.  
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Під час створення сорту озимого тритикале Амфідиплоїд 256 у 

внутрішньовидовому схрещуванні у 1993 р. використали контрастні за 

походженням і багатьма господарсько цінними ознаками вихідні компоненти 

– озиме тритикале Амфідиплоїд 18 і дворучку АД 551-1223 (рисунок 8.1). 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Схема створення озимих сортів тритикале Амфідиплоїд 

256, Степан і Раритет 
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Для створення досконаліших, стабільно врожайних сортів тритикале 

зернокормового призначення до схрещування з Амфідиплоїдом 18 залучили 

численний набір батьківських форм різного походження і типу розвитку. 

Найціннішою виявилась гібридна популяція, створена з дворучкою АД 551-

1223 від внутрішньовидової ступінчастої гібридизації за участю ярих 

тритикале GТА 418 (США), Харківський 41 (Україна) та озимих сортів 

Амфідиплоїд 206, Амфідиплоїд 3/5, Амфідиплоїд 547, дворучок АД 77, АД 

77/75 і АД 8/192. Дворучку АД 551-1223 використали у схрещуваннях через 

її добру стійкість проти вилягання (висота рослин до 100 см), продуктивний 

багатозерний колос, дуже легке обмолочування зерна, високий вміст білка. 

Гібридну популяцію Амфідиплоїд 18/АД 551-1223 і лінії, дібрані з неї, 

досліджували в Лісостепу (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН) і 

гостропосушливому Степу (Приморська ДСД). У селекційному розсаднику 

випробували щороку 1850–5124 ліній із різною висотою рослин (85–168 см), 

у контрольному розсаднику та сортовипробуванні оцінювали у різні роки 

282–1235 комплексно цінних ліній (табл. 8.8). 

 

Таблиця 8.8 – Схема селекційного процесу зі створення озимого 

зернокормового сорту Амфідиплоїд 256 

 

Рік 
Покоління Розсадник 

Об‟єм розсадників, 

сортовипробування 
Вихід 

константних 

ліній, % Харків 
Маріуполь 

(СР) 

1993   
Амфідиплоїд 18 /АД 551-

1223 
– 

1994 F1 ГР 165 рослин 68 рослин – 

1995 F2 СР 
Популяція, індивідуальний 

добір 
– 

1996 F3 СР 4940 184 25,0 

1997 F4 СР, КР 1235 615 67,9 

1998 F5 КР, КСВ 839 260 54,6 

1999 F6 КР, КСВ 458 314 67,5 

2000 F7 КР, КСВ 282 182 62,8 

2001 F8 Р1 0,3 га – 84,6 

2002 F9 Р2 1,0 га – – 
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За результатами досліджень у контрольному розсаднику (1997 р.) і 

сортовипробуванні (1998 р.), виокремили 256 константних, комплексно 

цінних, морфологічно однорідних, середньорослих (висота рослин – 128–

135 см), чудово облистяних, відносно стійких проти вилягання ліній, здатних 

формувати великий, добре озернений колос незалежно від зони 

вирощування. Для розмноження та передання на державне 

сортовипробування синтетичну популяцію сформували об‟єднанням частини 

насіння кожної із 256 ліній. 

Різновид сорту Амфідиплоїд 256 мільтурум. Колос має остеподібні 

відростки завдовжки 0,5–4,5 см, щільний, добре озернений (28–46 насінин). 

Зерно червоне, дуже велике, злегка зморшкувате, маса 1000 насінин 

пересічно становила 43,8 г.  

Висота рослин залежно від умов вирощування становила 85–138 см. За 

тривалістю вегетаційного періоду Амфідиплоїд 256 належить до 

середньостиглої групи сортів (278–289 діб). Зимостійкість рослин висока, 

критична температура вимерзання на вузлі кущення становила мінус 20…–

21,5
о
С. Посухостійкість сорту так само висока. Амфідиплоїд 256 став 

першим зерновим сортом харківської селекції, зареєстрованим для 

поширення у зоні Степу. 

Сорт виявив високу стійкість проти комплексу хвороб. Він не 

уражується твердою і летючою сажкою, борошнистою росою, жовтою і 

стебловою іржею. Порівняно із стандартом Амфідиплоїд 42 стійкіший проти 

вірусних хвороб, септоріозу, фузаріозу колосів і зерна, снігової плісняви, 

кореневих гнилей. Ураження бурою іржею було на рівні стандарту – 15–

26 %. 

Продуктивність гібридної комбінації Амфідиплоїд 18/АД 551-1223 

оцінювали в суцільних посівах із популяції F2. За умов 1995 р., дуже 

несприятливих для одержання сходів і перезимівлі, вона перевищила за 

врожайністю зерна стандартний сорт Амфідиплоїд 42 на 0,22 т/га. Надалі, 

пересічно за вісім років випробувань (1995–2002 рр.), урожайність гібридної 
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комбінації становила 5,02 т/га, що перевищує стандартний сорт Амфідиплоїд 

42 на 0,16 т/га. Збір зеленої маси за ці роки становив 52,4 т/га, майже на рівні 

стандартного укісного сорту Амфідиплоїд 44 (53,0 т/га) і на 6,8 т/га більше 

порівняно із зерновим стандартом Амфідиплоїд 42. Новий сорт Амфідиплоїд 

256 успішно пройшов державне сортовипробування. На сортодільницях 

Волинської, Житомирської, Київської, Львівської, Полтавської та інших 

областей України збір зерна цього сорту становив 5,2–7,7 т/га. 

Амфідиплоїд 256 було зареєстровано для поширення в зонах Степу, 

Лісостепу та Полісся з 2001 р., а з наступного року його прийняли як 

національний стандарт. У виробництві завдяки високим адаптивним 

властивостям Амфідиплоїд 256 забезпечував відносно високі врожаї зерна та 

зеленої маси по непарових попередниках (горох, кукурудза на силос, 

соняшник) у зонах Лісостепу (Харківська, Сумська, Полтавська, Київська) і 

Степу (Луганська, Донецька, Запорізька, Дніпропетрівська, Одеська області). 

Найвищий урожай зерна сорту Амфідиплоїд 256 отримано в 2004 р. у ФГ 

«Бахчовик» (Донецька область). За повідомленням головного агронома 

агрокомплексу ім. Ілліча Шердіца Г.Г., у фермерському господарстві 

«Бахчовик» після попередника кукурудза на силос зібрали з площі 12 га 

пересічно по 8,46 т/га. 

За даними НААН, на 2011 р. посіви зернокормового тритикале 

Амфідиплоїд 256 становили 3111 га, що становило 10,56 % від загальної 

площі посівів культури в країні. За рейтингом серед вітчизняних сортів 

тритикале озимого Амфідиплоїд 256 посідав 4-те місце після сортів Гарне, 

Папсуєвське та Ратне. 

Впровадженню зернокормового тритикале Амфідиплоїд 256 у 

виробництво сприяли добрі кормові властивості як зерна, так і зеленої маси. 

За даними лабораторії якості зерна ІР ім. В.Я. Юр‟єва НААН, у зеленій масі 

сорту Амфідиплоїд 256, що вирощували по чорному пару без застосування 

добрив, містилося 10,03 % сирого протеїну, 2,09 % жиру та 50,33 мг/кг 

каротину. У сіні зберігалося до 11,75 % протеїну, 2,19 % жиру, 44,46 % БЕР і 
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33,54 % клітковини. Внесення мінерального підживлення в дозах N60…N180 

сприяло підвищенню вмісту сирого протеїну у всіх частинах рослин зеленої 

маси Амфідиплоїда 256, надто в листях і стеблах. 

Під час створення нового зернокормового сорту Південний було 

залучено до внутрішньовидового схрещування сорти тритикале Юнга та 

Гарне (рисунок 8.2). 

 

 

Рисунок 8.2 – Родовід сорту озимого тритикале Південний (Леонтій) 

 

Обидва сорти виведено завдяки ступінчастій внутрішньовидовій 

гібридизації. На останньому етапі у 1997 р. виконано схрещування стійких 

проти вилягання батьківських компонентів із високою продуктивністю зерна 

(Амфідиплоїд 42) і зеленої маси (АД 360). Вихідні сорти мали дуже добре 

облистяні рослини. У результаті довготривалих доборів у контрастних 

умовах із гібридної популяції Амфідиплоїд 42/АД 360 виокремили 38 



186 

 

 

константних озимих ліній із підвищеною врожайністю зерна та зеленої маси, 

й на їх основі було сформовано сорт зернокормового призначення Юнга, 

який передано на державне сортовипробування в 2006 р.  

Сорт Гарне належить до групи сортів універсального призначення. У 

нього є поєднання унікальних ознак, що забезпечують підвищений – високий 

рівень адаптивності, врожайності та якості зерна. За ознаками зимостійкості, 

здатності формувати густий стеблостій, витривалості проти різних умов 

вирощування сорт Гарне відповідає показникам модельного сорту.  

Серед восьми високорослих ліній комбінації Юнга/Гарне під час 

дослідження в гостропосушливому Степу на супіщаному ґрунті саме лінія 

ХАД 123-512 виявилася більш посухо-спекостійкою і формувала в цих 

умовах великий, чудово озернений колос (43–53 зерна), зберігала листя у 

зеленому стані до початку воскової стиглості зерна. Слід відзначити рівень 

стійкості відібраних із комбінації Юнга/Гарне ліній проти летючої сажки. У 

новій комбінації домінував імунітет материнського сорту Юнга. Під час 

дослідження популяції і відібраних із неї ліній в обох зонах ураження рослин 

летючою сажкою не виявлено. 

Протягом багаторічних оцінок і доборів вихід однорідних комплексно 

цінних ліній варіював від 45,2 (F3) до 97 % у F9. Під час остаточного 

формування сорту, після ретельних оцінок у польових і лабораторних 

умовах, до складу сортової популяції увійшло 158 константних, 

морфологічно однорідних ліній F10, тобто 80,6 % від досліджуваних у 

сортовипробуванні. 

Вивчення сортової популяції у дослідах по чорному пару у 2014–

2016 рр. засвідчило її високі адаптивні властивості. Перезимівля за цих умов 

проходила чудово, ураження сніговою пліснявою не перевищувало 0,5–1,5 %. 

Стійкість сорту проти посухи висока. За посушливих умов 2014 і 2015 рр. 

збір зерна становив відповідно 9,40 і 6,72 т/га, у помірно вологому 2016 р. – 

8,46 т/га. Пересічно за три роки врожайність зерна сягнула 8,19 т/га, зеленої 
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маси – 68,7 т/га, що відповідно на 3,04 і 16,1 т/га вище порівняно зі 

стандартом для зернокормових сортів Амфідиплоїд 256. 

Якість зерна та зеленої маси озимого тритикале Південний відповідає 

вимогам кормовиробництва. Вміст білка в зерні під час вивчення в 

сортовипробуванні варіював у межах 10,04–12,33%, в зеленій масі – 8,46–

10,09 %. У 2016 р. новий сорт зернокормового призначення передано на 

державне випробування. 

Аналізуючи досвід створення зернокормових сортів тритикале методом 

внутрішньовидової гібридизації, підкреслимо важливість ретельного добору 

батьківських форм для схрещувань. За можливістю вихідні сорти не повинні 

мати великих вад, головно, за ознаками, що за відповідних умов чинять 

вирішальний вплив на кінцевий результат, урожайність і якість продукції. 

Особливу важливість це набуває на завершальних циклах робіт. 

Включення до схрещування на останньому етапі створення сорту 

Південний батьківських тритикале Юнга та Гарне з вищесереднім-високим 

рівнем вияву господарсько цінних ознак підвищило загальний вихід 

константних генотипів на 20,2–28 % порівняно з попередньою 

сортоутворювальною комбінацією Амфідиплоїд 18/АД 551-1223, де у F3–F5 

вихід комплексно цінних форм становив 25–54,6 %. 

Отже, в результаті багаторічних досліджень з удосконалення 

зернокормових сортів озимого тритикале методом ступінчастої 

внутрішньовидової гібридизації створено та впроваджено у виробництво 

серію сортів із потенційною врожайністю зерна залежно від умов вегетації до 

8,5–9,5 т/га, зеленої маси 55–65 т/га із вмістом протеїну 9,5–12,3 %. 

Зареєстрований із 2001 р. сорт зернокормового тритикале Амфідиплоїд 

256 за багатьма господарсько цінними ознаками відповідає розробленій 

моделі сорту, але за стійкістю проти вилягання потребує поліпшення.  

У 2016 році зернокормовий сорт Південний (Леонтій) передано на 

державне випробування. 
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Зернокормовий сорт Південний (Леонтій) поєднує високу стійкість 

проти вилягання з потенційною врожайністю понад 9 т/га зерна та 65–75 т/га 

зеленої маси за високої витривалості проти хвороб і несприятливих умов 

вегетації. 

Новий сорт Південний (Леонтій) дозволено до поширення в Україні з 

2020 року.   

 

8.2 Особливості селекції зернових сортів озимого тритикале 

 

Сорти озимих тритикале зернового типу мають знижену висоту рослин, 

добре озернений колос, зерно нормально виповнене, дають високий урожай 

[263]. Загальна характеристика сортів озимого тритикале, яку надав 

Шулиндін А.Ф., багато в чому доповнилася звідтоді. 

Сучасні сорти тритикале зернового напряму використання 

розрізняються за морфотипом на середньорослі та низькостеблові 

(напівкарликові), а щодо якості зерна та напрямів його використання – на 

фуражні, харчові й технічні. Розподіл зернових сортів за спеціалізацією на 

нинішньому етапі селекції дещо умовний, але сортимент стрімко 

структурується. 

Для фуражних цілей створюють сорти з відповідним вмістом поживних 

речовин – протеїну, лізину, каротину тощо. 

Технічні сорти тритикале (крохмаль, спирт) характеризують підвищене 

нагромадження крохмалю і висока активність α-амілази. Сорти тритикале 

харчового призначення мають свої істотні відмінності залежно від кінцевого 

продукту – хлібопекарські (за житньою або пшеничною технологією), для 

кондитерського, круп‟яного і макаронного виробництва. 

Створення зернових сортів тритикале в Україні веде початок з 1977 р., 

коли було зареєстровано сорт Амфідиплоїд 206. Синтезовано сорт завдяки 

складним міжродовим схрещуванням (біологічним методом) за схемою F1 

(Безостая 1/Саратовская крупнозерная)/Амфідиплоїд 1. 
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Різновид сорту Амфідиплоїд 206 ‒ еритроспермум. Висота рослин 

пересічно становила 120 см. За аномальних умов зволоження вона сягала 

140 см і більше. Рослини добре облистяні, вкриті сильним восковим 

нальотом. Верхнє міжвузля довге, понад 40 см, опушене під колосом за 

житнім типом, траплялися рослини без опушення. Колос сорту середньої 

щільності, колоски багатозерні, зернівки крупні, видовжені, червоні, 

деформовані. 

Сорт Амфідиплоїд 206 ‒ середньостиглий (305–315 діб). Зимостійкість 

сорту висока, критична температура вимерзання – мінус 19…–20,5
о
С. 

Посухостійкість сорту зумовлено потужною кореневою системою і сильним 

восковим нальотом на всіх частинах рослин, підвищеною 

водоутримувальною здатністю.  

Стійкість сорту Амфідиплоїд 206 проти посухи спостерігали в різних 

зонах в екстремальні роки й опосередковано засвідчувалося фактом 

районування в одній із посушливих областей – Луганській. Імовірно, 

генеративна система сорту Амфідиплоїд 206 була все ж таки чутливою до 

високих температур, що виявлялось у череззерниці та суховершинності 

колосу. 

Потенційна врожайність перших сортів озимих зернових тритикале 

оцінювалась як висока – у 8–9,5 т/га [263]. З елементів продуктивності, що 

визначали врожайність сорту Амфідиплоїд 206, найважливішими були три 

показники – підвищена кількість зернівок у колосі порівняно з пшеницею на 

4–6 шт., великі розміри зерна – маса 1000 насінин тритикале – 45–55 г, 

пшениці – 35–40 г, жита – 30–35 г, більша, ніж у пшениці та жита середня 

маса зерна з колоса. 

Отже, висока врожайність сорту Амфідиплоїд 206 забезпечувалася 

продуктивністю колоса. 

У конкурсному сортовипробуванні пересічно за сім років (1972–

1978 рр.), урожайність пшениці Миронівська 808 становила 4,38 т/га і 

змінювалась у межах 2,99–5,53 т/га, озимого зернового сорту Амфідиплоїд 
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206 – сягнула 5,16 т/га з варіюванням від 3,72 до 6,61 т/га. Середня прибавка 

зерна у сорту Амфідиплоїд 206 становила 0,78 т/га, або 17,8 %. 

Високі адаптивні та врожайні властивості сорт Амфідиплоїд 206 

демонстрував у державному сортовипробуванні порівняно із сортами озимої 

м‟якої пшениці. Пересічно за 43 роки врожайність сорту Амфідиплоїд 206 

становила 4,57 т/га, стандартних сортів озимої м‟якої пшениці – 4,31 т/га. 

Прибавка врожаю тритикале над пшеницею становила 0,26 т/га. Сучасному 

стандартному сорту тритикале Раритет перший зерновий сорт Амфідиплоїд 

206 поступився пересічно на 1,17 т/га.  

Подальшим зерновим сортом, який було зареєстровано з 1978 р. у 

Волинській і Рівненській областях, був Амфідиплоїд 201, створений також 

біологічним методом за тією ж схемою. Відповідно до даних 

Шулындина А.Ф. [263], Амфідиплоїд 201 за зовнішніми морфологічними 

ознаками різнився з Амфідиплоїдом 206 більшою поліморфністю за 

кольором і щільністю колосів, дозрівав на одну-дві доби пізніше, краще 

зимував. Максимальна врожайність на сортодільницях України становила 

7,4–7,6 т/га. Кращі врожаї Амфідиплоїд 201 формував на сортодільницях 

Волинської області. Пересічно за 1976–1978 рр. по попередниках кукурудза, 

конюшина і вико-овес урожайність Амфідиплоїда 201 становила 5,83 т/га, 

Амфідиплоїда 206 – 5,31 т/га, що відповідно на 21,9–11,1 % вище порівняно 

зі стандартом Іллічівка. Вочевидь, за посухостійкістю сорти тритикале 

істотно різнились, й Амфідиплоїд 201 позитивно реагував на зволоженіші 

умови Західного Полісся. Якість зерна цих сортів була доброю, надто 

прийнятна за використання з фуражною метою, позаяк вміст білка становив 

понад 14,5 %, лізину – 2,3–3,4 %. За вмістом клейковини сорти тритикале 

Амфідиплоїд 201 та Амфідиплоїд 206 були на рівні пшениці [257]. 

Амфідиплоїд 206 і нині слугує цінним вихідним матеріалом для 

вдосконалення тритикале за зимостійкістю, скоростиглістю, кормовими та 

поживними властивостями зерна. Перший зерновий сорт тритикале виявив 

високі донорські властивості. За його участю одержано широковідомі сорти 
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озимих тритикале у різних країнах світу: Амфідиплоїд 42, Амфідиплоїд 60, 

Амос, Маркіян (Україна); Корнет, Каприз, Граник, Тальва 100, Тарасовский 

юбилейный, Саргау, Привада, (РФ); Дар Білорусії; Уго, Альмо, Пантеон 

(Польща); TF 12 (Румунія) тощо. 

Для поліпшення врожайності сортів тритикале слід було підняти рівень 

продуктивної кущистості, знизити череззерницю, підвищити озерненість 

колосів, масу зерна з колоса і бажано крупність за збереження наявного рівня 

морозозимостійкості й посухоспекостійкості. Такий комплекс господарсько 

цінних ознак здатний був забезпечити стабільну врожайність понад 9 т/га за 

надійної стійкості рослин проти вилягання. Вирішальним чинником 

створення нових конкурентоздатних сортів залишався вдалий підбір 

батьківських компонентів.  

Під час застосування складної міжродової гібридизації було здійснено 

величезну кількість комбінацій, і лише в окремих із них спостерігався 

відповідний формоутворювальний процес, що забезпечував можливість 

доборів високопродуктивних генотипів із нормалізованими процесами 

запліднення та ембріогенезу. Лише з окремих комбінацій під час гібридизації 

пшениці м‟якої (Безостая 1, Полукарлик 71, Донская полукарликовая) і жита 

Саратовская крупнозерная, Саратовская 4 й тритикале Амфідиплоїд 1 та 

Амфідиплоїд 206 виокремлено стабільні генотипи з підвищеною 

фертильністю, продуктивністю, високою стійкістю проти хвороб і 

задовільним рівнем якості зерна [263, 24, 289].  

Залучення до схрещування з озимим житом низькостеблових, 

високопродуктивних сортів пшениці м‟якої мало на меті створення 

тритикале з потенційною врожайністю понад 9 т/га, з високою стійкістю 

проти вилягання. На низьких фонах конкурентоздатним виявився 

середньостебловий сортотип тритикале, до якого належали раніше створені 

Амфідиплоїд 206, Амфідиплоїд 201.  

Надалі дослідження в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН 

спрямували на створення середньостеблових зернових сортів тритикале з 
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урожайністю зерна по непарових попередниках 7,5–8,5 т/га. Із гібридної 

популяції від складних міжродових схрещувань F1 (Донская 

полукарликовая/Саратовская 4) Амфідиплоїд 206 індивідуальним добором 

було виведено зерновий сорт озимого тритикале Амфідиплоїд 42, 

зареєстрований із 1996 р. за зонами Лісостепу та Полісся [309]. Сорт 

Амфідиплоїд 42 належить до різновиду еритроспермум. Рослини 

середньорослі заввишки 110–130 см. Добрі адаптивні властивості 

(зимостійкість – 8–8,5 бала, посухостійкість – 7,5 бала, витривалість проти 

хвороб – 8–9 балів) у поєднанні зі здатністю до інтенсивного кущення та 

формування оптимального продуктивного стеблостою (300–340 колосів/м
2
), 

краще озерненим колосом (46–48 зерен), з масою зерна колоса понад 2 г, 

гарантували на різних попередниках більш високі врожаї порівняно зі 

стандартним сортом Амфідиплоїд 3/5.  

У конкурсному сортовипробуванні ІР НААН за 1992–1994 рр. по 

гороху та чорному пару врожайність зерна сорту Амфідиплоїд 42 була 

відповідно 6,98 і 7,11 т/га, що на 1,38 і 2,02 т/га вище, ніж у стандартного 

сорту тритикале Амфідиплоїд 3/5, озимої пшениці Харківська 11 – на 1,14 і 

1,72 т/га, озимого жита Харківське 88 – на 0,36 і 0,5 т/га. У разі розміщення 

посівів Амфідиплоїду 42 після ячменю пересічно за три роки врожай зерна 

сягнув 3,36, а пшениці та жита – 3,07 і 3,11 т/га. Переваги нового сорту були 

засвідчені й під час випробувань його на сортодільницях зони Лісостепу ‒ 

врожайність зерна 6,55 т/га, що на 0,39 т/га більше, ніж у стандарту. 

За 22 роки конкурсних випробувань урожайність зерна по чорному 

пару озимого сорту Амфідиплоїд 42 становила 5,31 т/га з варіюванням у 

межах 3,83–7,25 т/га. Стандартний сорт зернового тритикале Раритет також 

за цей час забезпечував збір зерна 5,74 т/га в межах від 3,68 до 9,74 т/га. 

Амфідиплоїд 42 формував велике (маса 1000 насінин – 43,7 г) зерно з 

вмістом білка 12–14,3 %, клейковини (II–III групи) – 22–28 %. 

Хлібопекарські властивості сорту задовільні: об‟єм хліба із 100 г борошна 

становив 380–450 мл, загальна хлібопекарська оцінка ‒ 6,4–8,6 бала. 
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Завдяки систематичним індивідуальним доборам на підвищення 

озерненості, виповненості зернівок у сорту Амфідиплоїд 42 в Лісостепу та 

Поліссі підтримувалася відносно висока врожайність. Серед озимих зернових 

сортів тритикале особливе місце посідає Амфідиплоїд 52, зареєстрований у 

2000 р. Створено сорт завдяки складній міжродовій гібридизації за схемою F1 

(Еритроспермум 827/Саратовская 4) суміш пилку тритикале. Його 

походження остаточно не з‟ясоване [303, 308]. Різновид сорту феругінеум. 

Висота рослин – 120–135 см. З іншими середньорослими сортами 

(Амфідиплоїд 42, Амфідиплоїд 256, Раритет) Амфідиплоїд 52 різниться дуже 

низькою облистяністю рослин, позаяк листкові пластинки всіх ярусів і надто 

прапорцеві вузькі та короткі, що забезпечує краще освітлення і 

вентилювання стеблостою. В окремих зразків з такою морфоструктурою 

рослин спостерігається висока загальна та продуктивна кущистість. Ця 

важлива для високопродуктивних генотипів властивість притаманна й 

озимому тритикале Амфідиплоїд 52. Сорт формував крупне, видовжене 

зерно. Його обмолочування було найкращим серед наявного на той час 

сортименту. За стійкістю проти вилягання Амфідиплоїд 52 перевершував 

інші середньорослі сорти. За 17 років конкурсних випробувань (1992–

2009 рр.) урожайність зерна сорту Амфідиплоїд 52 сягнула 5,46 т/га, що на 

1,15 т/га перевищує стандартні сорти озимої м‟якої пшениці й дещо краще за 

стандартний сорт зернового тритикале Амфідиплоїд 42, врожайність якого 

становила 5,31 т/га. У державному випробуванні (1996–1998 рр.) в зонах 

Лісостепу і Полісся Амфідиплоїд 52 забезпечив середній урожай відповідно 

4,85 і 4,95 т/га, перевищивши стандарт на 12,6 і 16,3 %. Якість зерна сорту 

Амфідиплоїд 52 задовільна. Вміст білка в зерні змінювався від 9,3 до 13,1 %. 

Клейковина формувалася слабка (II–III групи). Об‟єм хліба становив 350–

400 мл, що типово для сортів фуражного призначення. Загальна 

хлібопекарська оцінка дорівнювала 7 балів.  

Завдяки високому рівню зимостійкості, здатності формувати густий 

стеблостій, Амфідиплоїд 52 поширився у виробництві переважно в 
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Лісостеповій і Поліській зонах. Стабільно добрі врожаї зерна (4,85–8,32 т/га) 

сорту Амфідиплоїд 52 одержували в ПСП «Перше травня» Сахновщинського 

району Харківської області. 

Серед областей України найбільші площі посівів під 

Амфідиплоїдом 52 було зафіксовано у Волинській області, де дослідними та 

базовими господарствами Волинського інституту АПВ у 2003–2008 рр. було 

вирощено 2060 т насіння еліти цього сорту. Максимальні площі, які займав 

Амфідиплоїд 52 в області у ці роки, становили 6 тис. га [307, 310–312, 316]. 

У 2007–2008 рр. було сформовано сортову популяцію та передано на 

державне випробування як зерновий сорт фуражного й технічного 

використання Харроза. До складу сорту ввійшли константні, морфологічно 

однорідні лінії різновиду феругінеум, середньорослі за довжиною соломини 

(105–128 см), стійкі проти вилягання. Багаторічні добори у контрастних 

умовах на комплекс адаптивних властивостей забезпечили підвищену 

морозозимостійкість, вищесередню посухостійкість, добру витривалість 

проти основних шкодочинних хвороб. Під час дослідження гібридної 

популяції, ліній і сорту з 2000 по 2015 рр. в машинних посівах і 

сортовипробуванні по чорному пару середня врожайність зерна становила за 

15 років 6,54 т/га, що на 0,8 т/га вище порівняно зі стандартом зернових 

сортів Раритет. Якість зерна нового сорту на рівні батьківських компонентів. 

За вмістом білка Харроза поступається стандарту Раритет на 0,6–1,24 %. 

У державному сортовипробуванні (2009–2011 рр.) врожай зерна сорту 

Харроза пересічно за три роки становив у зоні Полісся 4,48 т/га, Лісостепу – 

5,54, Степу – 5,28 т/га. Пересічно за трьома зонами Харроза за врожайності 

5,10 т/га перевищила стандарт Амфідиплоїд 256 на 0,12 т/га. 

 Максимальний урожай зерна одержано в 2009 р. – 9,37 т/га на 

Валківський ДСС Харківського ДЦЕСР, Городенківській ДСС Івано-

Франківського ДЦЕСР – 7,89 т/га, Вінницькому ДЦЕСР – 7,34 т/га, 

Сумському ДЦЕСР – 7,51 т/га, Золотоніський ДСС Черкаського ДЦЕСР – 

7,38 т/га. Того особливо сприятливого року середній урожай зерна сорту 
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Харроза становив у Лісостепу 6,89 т/га. У зоні Степу врожайність Харрози за 

два роки становила 5,28 т/га, що на 0,17 т/га вище порівняно зі стандартом 

Амфідиплоїд 256. Високий збір зерна в Степу у Харрози 6,98 т/га 

зафіксовано в 2009 р. на Нікопольській ДСС Дніпропетровського ДЦЕСР, 

стандарту Амфідиплоїд 256 – лише 5,9 т/га. Проте Українській інститут 

експертизи сортів рослин зупинив через нез‟ясовані причини випробування 

сорту Харроза в Степу. Із 2011 р. озимий зерновий сорт Харроза 

зареєстровано за зонами Лісостепу та Полісся. 

Серед сортів тритикале зернового, зернокормового та універсального 

призначення озимий зерновий сорт Харроза за низького вмісту білка в зерні 

(11,3 %) характеризується найвищим рівнем нагромадження крохмалю, 

пересічно 65,25 %, із варіюванням від 62,18 до 74,58 %. Чималий вміст 

крохмалю в зерні Харрози у поєднанні з підвищеною амілолітичною 

активністю дає підстави рекомендувати сорт для використання у виробництві 

спирту. З 1 т шроту із зерна тритикале сорту Харроза можливо отримати 

463 л спирту, що відповідно на 41–69 л більше, ніж із 1 т пшениці та жита 

(табл. 8.9). Сорт Харроза набуває поширення в усіх зонах країни.  

Відносно високі врожаї дістають у фермерських господарствах 

Волинської, Харківської, Донецької областей. На Волині (Старовижівський 

район) посіви Харрози розміщують на легких, кислих, торф‟янистих ґрунтах 

після картоплі, інших непарових попередників й одержують 4,5–6,78 т/га, що 

на 1,3–1,85 т/га перевищує врожаї озимої м‟якої пшениці. У зоні Степу озиме 

тритикале Харроза у виробництві зарекомендувало себе як 

високоврожайний, технологічний у вирощуванні, невибагливий до терміну 

сівби та ґрунтів сорт. 

У Мангушському районі Донецької області у фермерському 

господарстві Стамбула І.С. за гостропосушливих умов 2014–2016 рр. 

отримали по 3,4–5,26 т/га зерна сорту Харроза по попередниках ячмінь і 

соняшник. Сорт озимої м‟якої пшениці Одеська 267, який поширений у 

Приазов‟ї, в цих умовах поступився тритикале на 0,85–1,2 т/га. 
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Таблица 8.9 – Урожайність і біохімічні показники якості зерна озимих тритикале (середнє за 2011–2016 рр.) 

Культура,  

сорт 

Урожайність, т/га Вміст у зерні, % Вихід спирту 

min max середнє 

білок крохмаль з 1 т 

шроту, 

л 

м
3
 з 1 га

 
min max середнє  min max середнє  

Тритикале 

Амфідиплоїд 

256, стандарт 
4,08 5,98 5,15 10,46 14,08 11,88 59,16 66,25 63,73 452 2,33 

Раритет, стандарт 5,08 7,43 6,11 10,39 13,46 12,18 58,57 67,63 62,81 440 2,73 

Гарне 5,40 8,05 6,27 9,95 14,36 11,54 58,30 67,30 62,62 445 2,79 

Ратне 5,25 9,70 6,63 10,48 14,21 12,26 59,35 65,84 63,18 449 2,98 

Харроза 5,70 9,35 7,21 9,81 13,05 11,30 62,18 74,58 65,25 463 3,34 

Амос 5,45 7,84 6,89 10,43 13,46 12,37 59,03 67,00 63,05 448 3,09 

Букет 5,68 9,56 7,21 10,02 14,28 11,46 58,44 73,26 63,16 449 3,24 

Шаланда 6,23 8,90 7,32 9,88 13,21 11,53 61,82 71,16 64,27 456 3,34 

Ніканор 5,89 8,75 7,43 9,69 12,40 11,50 60,12 64,52 62,58 445 3,31 

Ярослава 6,17 10,93 8,04 10,55 12,82 11,73 60,32 63,80 62,14 442 3,55 

Тимофій 8,82 10,26 9,73 10,71 13,21 12,11 60,29 64,67 62,15 442 4,30 

Пшениця озима* 4,18 7,20 5,56 10,76 14,58 12,82 57,05 62,65 59,38 422 2,35 

Жито озиме** 4,61 7,58 6,02 9,72 11,60 11,24 53,64 58,23 55,42 394 2,37 

НІР0,05 0,38 0,63 0,50   0,33   1,71 12,0 0,39 
* – 2011–2013 рр. – Одеська 267, 2014–2016 рр. – Подолянка. 

** – 2011–2013 рр. – Хасто, 2014–2016 рр. – Пам‟ять Худоєрка. 
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Для створення конкурентоздатних, стабільно продуктивних сортів 

зернового тритикале з високою адаптивною ємністю, що поєднує 

витривалість проти низьких і високих температур, нестачі вологи та 

поживних речовин, хвороб і шкідників, інших негативних чинників 

середовища, потрібні системні, тривалі випробування гібридних популяцій 

тритикале у відповідних умовах, починаючи з F2. Розроблена нами схема 

проробки селекційного матеріалу пристосована для комплексного вивчення 

озимо-ярих гібридів у контрастних умовах із чергуванням зон (Лісостеп, 

гостропосушливий Степ, Полісся) і терміну сівби (осінній, весняний). Різні 

варіанти скринінгу популяцій сприяють всебічному вивченню 

формоутворювального процесу та ідентифікації генотипів із комплексом 

цінних ознак. Важливим етапом створення гібридних популяцій із широким 

спектром мінливості є пошук і використання вдалих комбінацій, які можуть 

забезпечити поєднання конкурентоздатного морфотипу сорту з підвищеним, 

а краще високим рівнем адаптивних властивостей, фертильності, елементів 

продуктивності рослин і колосів, якості зерна, що максимально наблизить 

сорт до відповідної моделі. 

У гібридних популяціях від схрещування батьківських зразків із 

контрастним типом розвитку відбувається бурхливий за різноманіттям 

генотипів процес розщеплення за типом і швидкістю розвитку рослин, що 

сприяє добору біотипів з оптимальним поєднанням адаптивних властивостей 

і комплексом господарсько цінних ознак, пристосованих до умов 

зовнішнього середовища, яке повсякчас змінюється. Розробка й 

упровадження до селекційної практики технології формування 

багатолінійних, поліморфних за типом розвитку та якістю зерна компонентів, 

забезпечили створення зернових сортів тритикале нового покоління з 

унікальними за рівнем вияву і стабільності хлібопекарськими властивостями  

[278, 319, 333, 293]. Першим таким сортом став Раритет, зареєстрований в 

Україні з 2008 р. в зонах Лісостепу і Полісся. 
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Сорт Раритет створено методом внутрішньовидової ступінчастої 

гібридизації і дальшим об‟єднанням озимих ліній із клейковиною різного 

рівня якості (ІДК 40–120 о. п.), дібраних у контрастних агрокліматичних 

умовах (Лісостеп-гостропосушливий Степ) із гібридної популяції від 

схрещувань дворучок (АД 77, АД 77/75, АД 8-192) з ярими (GТА 418, 

Харківський 41, Аіст харківський) та озимими зразками. 

До родоводу сорту Раритет увійшли високозимостійкі сорти озимого 

тритикале – середньорослий Амфідиплоїд 206, високорослий 

Амфідиплоїд 3/5 і низькостеблова лінія інтенсивного типу Амфідиплоїд 547-

8 (рисунок 8.3).  

 

 
 

Рисунок 8.3 Родовід сорту озимого тритикале Раритет 

 

Тобто, проведено схрещування форми різного типу розвитку, еколого-

географічного походження, рівня вияву морфобіологічних, біохімічних і 

технологічних ознак. Багата генетична основа гібридної популяції 

забезпечила більшу ймовірність формування і добору потрібних комплексно 

цінних потомств.  
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Схрещування F1 (АД 8-192/АД 547) з ярим сортом тритикале Аіст 

харківський виконано в 1989 р. Починаючи з F2, випробування і добори 

проводили в умовах Лісостепу (Інститут рослинництва імені В.Я. Юр‟єва 

НААН) і гостропосушливого Степу (Приморська ДСД). Гібридна популяція 

як продукт внутрішньовидової ступінчастої гібридизації з використанням 

продуктивних сортів і ліній контрастного типу розвитку характеризувалася 

гарною кущистістю, підвищеною фертильністю, високою стійкістю проти 

хвороб, здатністю формувати велике, чудово виповнене зерно як за 

оптимальних, так і за посушливих умов. Із перших поколінь у популяції не 

спостерігалося вияву хвороб, а летючою сажкою потомства не уражувалися 

навіть на інфекційному тлі. Вже з початку вивчення окремих ліній F4, 

врожайність кращих із них у попередньому сортовипробуванні (1993 р.) 

сягнула 9,74 т/га, що перевищує рівень стандартів – зернокормового 

Амфідиплоїд 3/5 на 4,47 т/га, зернового сорту від міжродових схрещувань 

Амфідиплоїд 42 – на 2,49 т/га. 

У підсумку відселектовано високоврожайні, з підвищеною 

адаптивністю лінії з показниками якості борошна (число падіння ‒ 236 ‒ 

394 с), клейковини (ІДК 45–120 о. п.) і тіста (пружність – 40–95, розтяжність 

– 30–110 мм). Формування та модифікації якості клейковинного комплексу 

створюваного сорту домогались об‟єднанням відповідних ліній [347]. 

До сортової популяції Раритет на 2002 р. увійшла 51 лінія. Генетичну 

основу сорту Раритет склали константні, морфологічно однорідні потомства 

з різними показниками якості тіста: розтяжність до 86 мм, пружність до 79 

мм, що сприяло формуванню збалансованого на високому рівні 

клейковинного комплексу (P/L=82/77, у стандарту зернокормового типу 

Амфідиплоїд 256 P/L=40/35), зростанню сили борошна (222 о. а., у стандарту 

52 о. а.) та отриманню високоякісного хліба із загальною хлібопекарською 

оцінкою 9 балів за 5,5 бала у стандарту Амфідиплоїд 256 [314, 315, 317, 318, 

324, 333]. 
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Різновид сорту Раритет ‒ лютесценс. Колос безостий, білий, 

веретеноподібний, довгий, 9–12,6 см, щільний, з остеподібними відростками 

завдовжки 0,5–3,5 см. Колоскова луска довга, ланцетна, середньої ширини; 

плече вузьке, скошене. Кіль добре визначений, зубець гострий, короткий. 

Зерно червоне, видовжене або овально-видовжене, гладеньке. Сорт Раритет 

формує крупне зерно, маса 1000 насінин пересічно за 22 роки становила 

42,8 г. 

За довжиною вегетаційного періоду сорт Раритет середньостиглий 

(275–285 діб), виколошується майже водночас, а дозріває на 2–3 доби раніше 

порівняно із стандартом зернових сортів зернокормового призначення 

Амфідиплоїд 256. 

На перших етапах створення сорту Раритет в гібридній популяції F2–F4 

за чисельністю переважали біотипи із слабкою (нижчесердня-середня) 

зимостійкістю, що пов‟язано з низькою витривалістю ярих батьківських 

форм.  

У наступних поколіннях поряд із доборами на продуктивність і якість 

зерна виконували вибраковування незимостійких, схильних до ураження 

сніговою пліснявою біотипів, що сприяло поступовому підвищенню 

морозозимостійкості до вищесередньої-підвищеної групи. 

Сорти й лінії, що ввійшли до родоводу сорту Раритет, характеризувалися 

різним рівнем посухостійкості – від низького (GТА 418, АД 77) до високого 

(АД 548, Аіст харківський). Інші батьківські компоненти (озимі, ярі, дворучки) 

мали вищесередній-підвищений потенціал посухостійкості. Роботи з добору 

посухостійких генотипів виконувалися в гостропосушливій зоні на півдні 

Донецької області (смт Ялта, м. Маріуполь) на супіщаному, солончаковому 

ґрунті. Вибраковуванню підлягали низькопродуктивні за цих умов потомства із 

недостатньою водоутримувальною здатністю, зморшкуватим зерном, слабким 

восковим налітом, череззерницею. Ці заходи забезпечили підвищення 

посухостійкості сорту до високого рівня.  



201 

 

 

Зерновий сорт озимого тритикале Раритет упродовж усього періоду 

створення і вивчення в конкурсному та екологічному сортовипробуванні, 

виявив високий імунітет проти основних шкодочинних хвороб: бурої, жовтої 

і стеблової іржі, всіх видів сажки, борошнистої роси, фузаріозу колосів і 

зерна. Септоріозом і кореневими гінилями уражувався менше (8,5–8,8 бала), 

ніж стандарт Амфідиплоїд 256 (7,5–8 балів). 

В умовах Волинської державної сільськогосподарської дослідної 

станції, де шкодочинність хвороб надто велика, сорт Раритет виявився 

стійкішим порівняно із стандартами проти ураження кореневими гнилями, 

бурою листовою іржею, ріжками та летючою сажкою (табл. 8.10). 

Борошнистою росою не уражувалися всі досліджені сорти [316, 319, 320]. 

Багаторічні добори ліній із доброю та чудовою озерненістю колосів, 

підвищеною кущистістю, виповненим, склоподібним зерном, стійких проти 

проростання та інших негативних явищ, що відбуваються за тривалого 

перестоювання на пні, збагатили сортову популяцію Раритет і підвищили її 

урожайність, адаптивні властивості, якість зерна. 

Потенційна врожайність сорту Раритет становить 8,5–10,5 т/га. У 

сортовипробуванні Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН пересічно 

за 22 роки врожайність сорту Раритет по чорному пару становила 5,74 т/га, 

що на 1,43 т/га перевищує середній показник зборів зерна стандартних сортів 

озимої м‟якої пшениці та на 0,38 т/га – озимого жита. 

За останні шість років конкурсних випробувань у відносно 

сприятливих умовах урожайність національного стандарту зернових сортів 

тритикале Раритет становила 6,11 т/га. 

Стандартні сорти озимої м‟якої пшениці Одеська 267 і Подолянка 

поступилися тритикале на 0,55 т/га. 

Сорти жита Харківське 98 і Пам‟ять Худоєрка поступилися сортам 

тритикале на 0,09 т/га (табл. 8.11). 
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Таблиця 8.10 –  Фітопатологічна оцінка сортів озимого тритикале (Волинська ДСГДС, Рокині, 2003–2005 рр.) 

 

Сорт 

Кореневі гнилі,  

% 

Бура листкова іржа,  

% 

Септоріоз,  

% 

Ріжки,  

% 

Сажка,  

% 

ураження 
розвиток 

хвороби 
ураження 

розвиток 

хвороби 
ураження 

розвиток 

хвороби 
ураження ураження 

Амфідиплоїд 42, 

стандарт 
20,40 6,02–12,10 30,40 3,35–18,33 91,50 15,94–25,84 0,30 0,0 

Амфідиплоїд 256, 

стандарт 
13,95 2,48–9,16 47,30 4,95–19,87 75,70 15,42–16,48 0,0 0,2 

Гарне 12,40 2,74–8,44 21,0 2,31–8,16 82,5 11,49–19,26 0,0 0,4 

Ладне 14,00 3,25–9,59 38,26 4,11–13,40 85,9 12,30–24,40 0,0 0,0 

Амфідиплоїд 52 20,0 6,01–13,08 46,5 6,60–22,46 93,5 11,50–34,80 0,20 0,1 

Раритет 12,0 2,97–7,09 35,0 4,42–10,95 85,9 10,37–21,95 0,0 0,0 

Престо (Польща) 10,8 2,48–7,16 29,6 3,71–9,11 79,8 16,81–19,03 0,1 0,0 
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Таблиця 8.11 – Морфоагробіологічні властивості сортів тритикале озимого (пар, КСВ, 2011–2016 рр.) 

Культура, сорт 

Висота 

рослин, 

см 

Дата 

колосіння 

Урожайність зерна, т/га 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 

відхилення 

від 

Раритету 

Тритикале  

Амфідиплоїд 256, 

стандарт 
136 22.05 5,98 4,08 5,30 5,89 5,52 4,11 5,15 –0,96 

Раритет, стандарт 127 21.05 6,70 5,08 5,34 7,43 6,74 5,37 6,11 0 

Амфідиплоїд 206 130 20.05 7,18 4,98 5,10 5,08 5,11 5,07 5,42 –0,69 

Гарне 137 22.05 6,43 5,40 6,13 8,05 5,97 5,66 6,27 +0,16 

Ратне 132 20.05 6,65 5,25 5,98 9,70 6,43 5,74 6,63 +0,52 

Харроза 125 19.05 7,65 5,70 7,58 9,35 6,88 6,12 7,21 +1,10 

Амос 126 21.05 8,25 5,45 6,46 7,84 7,06 6,30 6,89 +0,78 

Букет 135 23.05 8,03 5,68 6,23 9,56 7,50 6,25 7,21 +1,10 

Шаланда 130 22.05 8,90 6,23 6,49 8,14 7,66 6,48 7,32 +1,21 

Ніканор 127 21.05 8,75 5,89 7,01 7,80 7,38 7,76 7,43 +1,32 

Ярослава 130 22.05 8,63 6,17 7,28 10,93 8,03 7,21 8,04 +1,93 

Тимофій 96 24.05    10,26 8,82 10,11 9,73 +3,62 

ХАД 201 148 21.05    9,40 6,72 8,46 8,19 +2,08 

Пшениця м‟яка озима*
 

102 20.05 6,20 4,75 5,09 7,20 5,91 4,18 5,56 –0,55 

Жито озиме** 145 15.05 7,58 5,16 6,17 6,48 6,10 4,61 6,02 -0,09 

НІР0,05   0,47 0,58 0,54 0,42 0,63 0,38 0,50  
* – 2011–2013 рр. – Одеська 267, 2014–2016 рр. – Подолянка. ** – 2011–2013 рр. – Хасто, 2014–2016 рр. – Пам‟ять Худоєрка. 
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У державному сортовипробуванні (2005–2006 рр.) Раритет за 

врожайності зерна пересічно за зонами Степу, Лісостепу і Полісся відповідно 

6,66; 6,21 і 6,47 т/га перевищив показники стандартного сорту Амфідиплоїд 256 

на 1,25; 1,14 і 1,55 т/га. Пересічно за трьома зонами Раритет показав вищу, ніж 

стандарт урожайність – на 25,6%. За даними польових досліджень на 

сортодільницях, порівняно зі стандартом, Раритет достигав раніше на три доби, 

мав меншу на 7,6 см висоту рослин, був на 0,8 бала стійкіший проти вилягання. 

У Лісостепу за стійкістю проти вилягання перевищення нового сорту становило 

1,2 бала, а в Поліссі – 1,1 бала (табл. 8.12). Отже, підвищена стійкість проти 

вилягання і хвороб у поєднанні з кращою озерненістю колосів і гущиною 

продуктивного стеблостою забезпечує високу врожайність зерна сорту Раритет 

у всіх зонах України.  

Дальшого піднесення врожайності зернових тритикале можливо було 

домогтися завдяки істотному збільшенню показників продуктивності колосу, 

рослини, крупності зерна, посилення зимо- і посухостійкості. Для 

вдосконалення кормових і харчових властивостей озимого зернового тритикале 

дотепер використовують перший зерновий сорт тритикале Амфідиплоїд 206. У 

Польщі, за участю Амфідиплоїда 206 створено та впроваджено у виробництво 

новий високопродуктивний сорт зернового тритикале Panteon [481]. У нашій 

селекційній програмі Амфідиплоїд 206 щороку залучається до схрещування 

різних типів як внутрішньовидових, так і міжвидових з озимою пшеницею. 

Найкомплементарнішою за генетичними системами, що зумовлюють 

показники продуктивності, адаптивності та якості, виявилася комбінація 

Амфідиплоїд 206/Раритет. Схрещування цих сортів було виконано в 2003 р. 

У гібридній популяції спостерігалося домінування у F2–F5 витривалості 

проти хвороб, низької череззерниці сорту Раритет. .
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Таблиця 8.12 – Результати державного сортовипробування озимого зернового сорту тритикале Раритет (2005–

2006 рр.,  ) 

 

Сорт 

 

Зона 

 

Врожайність, 

т/га 

Гарантоване 

відхилення 

Вегета-

ційний 

період, 

діб 

Висота 

рослин, 

см 

Маса 

1000 

зерен, г 

Зимостій-

кість, бал 

Стійкість проти, 

бал 
Вміст 

білка, 

% т/га % посухи 
виляган

ня 

бурої 

іржі 

 

Амфідиплоїд 

256, стандарт 

С 5,41 0 – 287 110,0 47,9 9,0 8,8 8,4 9,0 13,0 

Л 5,07 0 – 283 112,5 45,6 8,6 8,5 6,8 9,0 – 

П 4,98 0 – 301 124,0 50,2 8,4 8,8 6,4 9,0 – 

  5,15 0 – 290,3 115,5 47,9 8,7 8,7 7,2 9,0 13,0 

 

Раритет 

С 6,66 +1,25 +23,1 284 98,0 41,6 9,0 8,1 8,4 9,0 12,7 

Л 6,21 +1,14 +22,5 279 108,8 43,9 8,9 8,6 8,0 9,0 12,6 

П 6,53 +1,55 +31,1 298 117,0 51,6 8,3 9,0 7,5 9,0 11,4 

  6,47 +1,32 +25,6 287,0 107,9 45,7 8,7 8,6 8,0 9,0 12,2 
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За екологічних випробувань у гостропосушливому Степу окремі 

скоростиглі лінії, дібрані з комбінації Амфідиплоїд 206/Раритет, виявили 

добру посухостійкість, формували велике, добре виповнене, склоподібне 

зерно. До F5 доборами в контрастних умовах створили 403 середньостеблові, 

високопродуктивні лінії, на основі яких сформовано дві сортові популяції 

зернового типу – Амос і Маркіян, які було передано на державне 

випробування відповідно у 2010 і 2011 рр. Мета залучення до схрещувань із 

Раритетом сорту Амфідиплоїд 206 полягала у підвищенні хлібопекарських 

властивостей зернових сортів. 

Національний стандарт зернових сортів Раритет формує високоякісну 

пружну клейковину. Амфідиплоїд 206 – високобілковий сорт із вмістом сирої 

клейковини понад 30 %.  

За морфотипом колосів сорт Амос належить до різновиду лютесценс. 

Висота рослин становить 100–130 см, на рівні середньорослого стандарту. 

Порівняно із середньостиглим батьківським сортом Раритет Амос 

виколошується і дозріває на одну–три доби пізніше. Зимостійкість рослин 

сорту Амос підвищена, критична температура вимерзання становить мінус 

18,5…–20,5
о
С. Посухостійкість – вищесередня- підвищена, 7,5–8,5 бала. 

Амос має комплексну стійкість проти шкодочинних хвороб, не уражується 

борошнистою росою, твердою і летючою сажкою, бурою та жовтою іржею. 

Порівняно із стандартами Раритет й Амфідиплоїд 256 Амос стійкіший проти 

снігової плісняви, фузаріозу колосів і зерна, кореневих гнилей. 

Сорт Амос належить до напівінтенсивного типу. Потенційна 

врожайність зерна становить 8,5–10,5 т/га. У конкурсному 

сортовипробуванні Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН пересічно 

за 2008–2015 рр. урожайність зерна сорту Амос дорівнювала 6,63 т/га, що на 

0,89 т/га перевищує відповідний показник стандарту Раритет. 

Порівняно зі стандартом сорт Амос формує краще озернений колос, 

густіший продуктивний стеблостій, але дрібніше зерно. У державному 

сортовипробуванні (2011–2012 рр.) маса 1000 насінин сорту Амос становила 
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пересічно 44,2 г, стандартів – 45–47,4 г відповідно у сортів Раритет і 

Амфідиплоїд 256. Збір зерна в зоні Полісся становив 4,99–5,22 т/га, 

Лісостепу – 5,37–5,47 т/га, що на 0,25–0,28 т/га вище, ніж у стандарту 

Раритет (табл. 8.13). Пересічно за два роки прибавка дорівнювала 0,28 т/га. 

Стандартний сорт озимого зернового тритикале зернофуражного 

призначення Амфідиплоїд 256 так само поступився Амосу, надто в зоні 

Полісся, де прибавка сягала 0,29 т/га. У зоні Степу новий сорт Амос показав 

невелике перевищення над стандартом Раритет (0,1 т/га). Порівняно із 

стандартом Амфідиплоїд 256, Амос і Раритет характеризуються меншою 

посухостійкістю і поступаються за  врожайністю зернофуражному сорту в 

посушливій зоні на 0,17–0,27 т/га. Комплекс адаптивних, продуктивних і 

якісних господарсько цінних ознак дає можливість сорту озимого зернового 

тритикале Амос конкурувати із стандартними сортами пшениці м‟якої озимої 

і жита. Пересічно за вісім років випробувань по чорному пару сорти цих 

культур поступились Амосу відповідно на 1,41 і 0,89 т/га. Високу 

продуктивність сорт Амос поєднує із здатністю формувати клейковину, 

унікальну для тритикале за якістю. Амос характеризується стабільно 

високими хлібопекарськими та змішувальними властивостями (ІДК – 45–

65 о. п., сила борошна ‒ до 230–260 о. а., якість тіста: пружність 85 мм, 

розтяжність 75 мм). Під час виготовлення хліба із 100 г борошна без 

поліпшувачів об‟ємний вихід становить 550–650 мл. Показники розрідження 

тіста, загальної валориметричної оцінки, об‟ємного виходу хліба та загальної 

хлібопекарської оцінки сорту відповідають вимогам, що висуваються до 

цінних і сильних пшениць [329, 333]. Із 2014 р. сорт озимого зернового 

тритикале Амос занесено до Реєстру сортів рослин України для поширення в 

зонах Лісостепу і Полісся. Сорт озимого зернового тритикале Маркіян 

сформовано на основі константних, морфологічно однорідних ліній, 

відібраних із гібридної комбінації Амфідиплоїд 206/Раритет. 



 

 

2
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Таблиця 8.13 – Результати державного випробування сорту озимого тритикале Амос порівняно із стандартами 

Раритет й Амфідиплоїд 256 (2011–2012 рр., ) 

Сорт Рік 
Зона, 

показник 
Висота 

рослин, см 
Вегетаційний 
період, діб 

Маса 1000 зерен, г 
Середній урожай 

т/га ± до Раритету 

 
 
 

Амос 

 
2011 

Полісся 109,5 286 44,6 4,99 +0,28 

Лісостеп 103,1 287 40,1 5,35 +0,25 

середнє 106,3 286,5 42,4 5,17 +0,26 

 
2012 

Полісся 102,4 276 49,8 5,22 +0,94 

Лісостеп 107,8 277 41,9 5,47 –0,15 

Степ 72,0 267 44,5 2,59 +0,10 

середнє 94,1 273,3 45,4 4,43 0,30 

за 2 роки 99,0 278,6 44,2 4,72 +0,28 

 
 
 
 

Раритет, 
стандарт 

 
2011 

Полісся 103,7 284 44,8 4,71 0 

Лісостеп 10,3,0 285 42,0 5,10 0 

середнє 103,4 284 43,4 4,91 0 

 
2012 

Полісся 95,8 275 50,7 4,28 0 

Лісостеп 105,1 278 43,1 5,62 0 

Степ 72,0 264 44,3 2,49 0 

середнє 91,0 272,3 46,0 4,13 0 

за 2 роки 95,9 277,2 45,0 4,44 0 

 
 

Амфідиплоїд 
256, 

стандарт 

 
2011 

Полісся 113,0 258 47,6 4,96 +0,25 

Лісостеп 103,0 285 44,6 5,08 -0,02 

середнє 108,0 285,0 46,1 5,02 +0,11 

 
2012 

Полісся 101,6 274 49,9 4,93 +0,65 

Лісостеп 113,1 275 46,6 5,51 -0,11 

Степ 75,0 264 48,5 2,76 +0,27 

середнє 96,6 271,0 48,3 4,40 +0,27 

за 2 роки 101,1 276,6 47,4 4,65 +0,21 
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Якщо в Амоса домінують окремі морфологічні та біохімічні ознаки 

батьківського сорту Раритет (різновид, тип і якість зерна, стійкість проти 

хвороб), то до складу сортової популяції Маркіян увійшли лінії, в яких 

успадкування деяких ознак відбулося за проміжним типом (висота рослин, 

якість клейковини). 

Комплекс морфобіологічних ознак і властивостей сорт Маркіян дістав 

від першого зернового сорту Амфідиплоїд 206: різновид еритроспермум, 

високу зимостійкість (критична температура вимерзання становить мінус 

19,5…–21,5
о
С), підвищений вміст білка (11,7…14,9%), велике (маса 1000 

насінин становить 45–58 г), задовільно виповнене зерно (7,5–8,5 бала), 

подовжене верхнє міжвузля (понад 40 см), що знижує стійкість проти 

вилягання на високих агрофонах в аномально вологі роки. 

Потенційна врожайність зерна сорту Маркіян становить понад 9 т/га. Її 

можна реалізувати завдяки високій озерненості колосів (49–63 зернини), 

крупності зерна (маса 1000 шт. становить 43,6 г, у стандарту 42,8 г), 

підвищеній густоті продуктивного стеблостою (342 проти 326 шт./м
2
 у 

стандарту Раритет). 

У конкурсному сортовипробуванні Інституту рослинництва 

ім. В.Я. Юр‟єва пересічно за 2008–2015 рр. врожайність зерна сорту Маркіян 

становила 6,71 т/га. Високий збір зерна дістали в 2008 (8,25 т/га), 2011 

(8,9 т/га) та в 2014 (8,14 т/га) рр. Якщо виключити 2010 р., коли через 

пошкодження клопом черепашкою у першій половині травня дуже зрідились 

або загинули озимі культури по Харківській області, то пересічно за 7 років 

рівень урожайності сорту Маркіян становитиме 7,38 т/га, що на 0,88 т/га 

перевищує показники стандартних сортів тритикале Раритет (+13,5%), озимої 

м‟якої пшениці (+1,42 т/га, або 23,8%) і жита (+1,12 т/га, +17,9%). 

У дослідах Волинської державної сільськогосподарської дослідної 

станції урожайність сорту Маркіян пересічно за 2011–2016 рр. становила 6,78 

т/га, стандартного сорту Раритет – 6,19 т/га. Маркіян мав переваги за масою 

зерна з колоса (+0,6 г), продуктивною кущистістю (+0,4 стебла на рослину), 
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масою 1000 насінин (46,0 проти 44,3 г у стандарту). Натомість в умовах 

Західного Полісся Маркіян перевищував Раритет за висотою рослин (132 см, 

+12,4 см до стандарту) і був схильний до вилягання (–1 бал до стандарту). 

У державному сортовипробуванні пересічно за 2013–2014 рр. збір 

зерна у сорту Маркіян становив за зонами Полісся, Лісостепу та Степу 5,53 

т/га, що на 0,21 т/га більше, ніж у національного стандарту Раритет (табл. 

8.19). 

Новий сорт Маркіян виявив задовільну стійкість проти вилягання (7,7 

бала) і високу витривалість проти хвороб (8,3–8,8 бала), підвищений-високий 

рівень посухостійкості (8,3 бала проти 7,5 у стандарту Раритет). За 

посушливих умов 2014 р. у зоні Степу середня врожайність сорту Маркіян 

сягнула 6,64 т/га, що на 0,22 т/га краще, ніж у Раритета. Отже, сорт Маркіян 

перевищив стандарт за врожайністю в Поліссі (+0,25 т/га), Лісостепу (+0,31 

т/га) і Степу (+0,06 т/га), що дало підстави до його занесення в 2015 р. до 

Реєстру сортів рослин України за всіма зонами. 

У сорті Маркіян домоглися поєднання на високому та підвищеному 

рівні провідних господарсько цінних ознак – зимо- й посухостійкості, 

врожайності, якості зерна (вміст білка – 12,8–14,3%, ІДК – 58 о. п., сила 

борошна – 174 о. а., об‟єм хліба – 580 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 9 

балів), стійкості проти основних шкодочинних хвороб (8,5–9 балів). Проте за 

довжиною соломини й надто верхнього міжвузля (понад 40 см) Маркіян не 

відповідає вимогам до сучасних моделей зернових сортів напівінтенсивного 

та надто інтенсивного типу. Його задовільна стійкість проти вилягання, як й 

у більшості середньорослих сортів обмежує впровадження, не дає змоги 

реалізувати потенціал сорту на високому агрофоні. Слід було створювати 

низькостеблові сорти нового покоління з потенційною врожайністю понад 

10,5–12,5 т/га. Нагальна потреба у таких сортах стала надто очевидною з 

появою гексаплоїдних тритикале зі стабільно високими хлібопекарськими 

властивостями [333].  
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Серед сортименту тритикале різного типу розвитку налічується чимало 

низькостеблових форм [58]. У селекційному стосунку досконалими 

короткостебловими тритикале є Woltario, Baltiko, Panteon та інші сорти, 

створені у Польщі та впроваджені в сільськогосподарське виробництво 

багатьох країн світу. Вони мають довжину стебла 90–105 см, 

характеризуються високою врожайністю (8,5–11,5 т/га), що забезпечується 

оптимальним поєднанням гущини продуктивного стеблостою, маси зерна з 

рослини, високою стійкістю проти комплексу хвороб, витривалістю проти 

специфічних, низькородючих ґрунтів. Водночас польські сорти недостатньо 

зимостійкі, мають чудові кормові та посередні хлібопекарські властивості. За 

даними Woś H. [481], вміст білка в зерні тритикале польської селекції 

становить 10,5–13,4%, клейковини – 12–26,7% , сила борошна – 92–129 о. а., 

об‟єм хліба – 406–492 мл. Отже, серед наявних сортів гексаплоїдних 

тритикале не було генотипів, котрі поєднували продуктивність, 

низькостебловість і високі хлібопекарські властивості. Окремі зразки за 

якістю хліба наближались до філерів. 

Довготривалі, більш як 50-річні зусилля селекціонерів і генетиків зі 

створення сортів тритикале із стабільно високими хлібопекарськими 

властивостями методом складних міжродових схрещувань не привели до 

здійснення завітної мрії, що пов‟язано із специфічністю взаємодії пшеничних 

і житніх систем генів, відповідальних за синтез високомолекулярних 

білкових сполук. Більші надії покладалися на синтетичну селекцію, але не 

було відповідних донорів високої якості клейковини, тіста і хліба, відтак 

упродовж тривалого часу – понад 30 років – не виходило дібрати 

комплементарні батьківські компоненти. Зі створенням сорту Раритет темпи 

вдосконалення гексаплоїдних тритикале за хлібопекарськими властивостями 

стрімко збільшилися. У результаті довгих пошуків винайшли вдалу гібридну 

комбінацію, яка поєднувала надпружну й водночас еластичну, але 

недостатньо розтяжну клейковину одного сорту з найрозтяжнішою 
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клейковиною іншої батьківської форми, що забезпечило піднесення 

хлібопекарської сили тритикале на новий рівень [340]. 

Гібридну комбінацію Раритет/ХАД 7-522 виконали в 2008 р. 

Починаючи з F3, популяцію і лінії висівали у контрастних агрокліматичних 

умовах. У F3–F7 щороку досліджували в розсадниках та екологічному 

випробуванні понад 3,7 тис. потомств різного типу розвитку, переважно 

озимих і пізньостиглих дворучок. До 2015 р. відселектували 1512 

константних, морфологічно однорідних, здебільшого середньо- і 

низькостеблових ліній, які вивчили за врожайністю (7,5–13,3 т/га), вмістом 

білка (8,9–14,5%), крохмалю (58,4–76,2%), твердозерністю (48–156 Н), 

хлібопекарськими властивостями (420–790 мл). На основі низькостеблових 

ліній (до 100 см) з урожайністю понад 10 т/га та об‟ємом хліба без 

поліпшувачів 650–790 мл сформували сортову популяцію, яку передано в 

2016 р. на державне сортовипробування під назвою Тимофій. Ботанічна 

приналежність сорту суберитроспермум. Колос пірамідальний, крупний, 

завдовжки 11,5–12,1 см (у батьківських форм 9,6–10,6 см), щільний, 31,6 

колоска проти 27,2–28,3 шт відповідно в Раритета і ХАД 7-522. Озерненість 

колосів сорту Тимофій на 13,1–13,9% вище порівняно з батьківськими 

компонентами. Зерно видовжене, добре виповнене (8–9 балів), більше, ніж в 

обох вихідних сортів (45 г проти 39,3 і 42,7 г відповідно у Раритет і 

ХАД 7 522).  

Сорт Тимофій має подовженіший вегетаційний період (на 2–3 доби). 

Висота рослин сорту становила на фоні без добрив 84,7 см, що відповідно на 

31,7 і 44,6 см менше за батьківські сорти Раритет і ХАД 7-522. За внесення 

весняного підживлення у дозах N60–N210 довжина стебла підвищувалася 

пересічно на 5,4 см. Зниження висоти соломини сорту Тимофій зумовлено 

укорочуванням усіх міжвузлів, більшою мірою середнього (l4) та нижніх (l5, 

l6). Якщо міжвузля l1–l3 у Тимофія зменшилися порівняно з Раритетом і ХАД 

7-522 на 27,6–34,2%, то l4–l6 відповідно на 37,2–39,6% (табл. 8.14). 
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Таблиця 8.14 – Морфологічні особливості сорту Тимофій і його батьківських форм (2015–2016 рр.) 

Фон, показник 
Висота рослин 

(Н), см 

Довжина міжвузлів, см/% від Н 

l1 l2 l3 l4 l5 l6 

Раритет, стандарт, ♀ 

Без добрив 116,4 
      
ХАД 7 – 522, ♂ 

Без добрив 129,3 
      

Тимофій (Раритет / ХАД 7 - 522) 

Без добрив 84,7 
      

N60 92,2 
      

N90 88,6 
      

N120 90,5 
      

N150 92,1 
      

N180 88,1 
      

N210 87,9 
      

N240 91,2 
      

N60 – 240 90,1 
      

± до No +5,4 0 +1,6 +0,1 0 +0,1 +0,3 
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Рослини сорту дуже добре облистяні, листя довге та велике. Після 

колосіння на рослинах з‟являється сильний восковий наліт. 

Низькостебловий сорт тритикале Тимофій має комплекс адаптивних 

властивостей. Зимостійкість підвищена-висока (8–8,5 бала), посухостійкість 

висока (8,5–9 балів). 

У різних агрокліматичних зонах (Лісостеп, Західне Полісся, 

гостропосушливий Степ) і за різних фонів мінерального живлення новий 

сорт виявив високу стійкість проти твердої і летючої сажки, борошнистої 

роси, бурої, стеблової і жовтої іржі (9 балів). Ураження сніговою пліснявою, 

фузаріозом колосів і зерна, кореневими гнилями на рівні стандартного 

сорту Раритет. 

Потенційна врожайність сорту Тимофій становить понад 12,5 т/га. У 

конкурсному випробуванні збір зерна нового сорту був стабільно високим і в 

2014 р. становив 10,26 т/га; у 2015 р. – 8,82, у 2016 р. – 10,11 і в 2017 р. – 

10,59 т/га. Пересічно за чотири роки врожайність сягла 9,94 т/га, що на 

3,58 т/га перевищує показник національного стандарту Раритет. 

Висока врожайність сорту Тимофій забезпечується комплексом 

адаптивних властивостей, збалансованих на підвищеному-високому рівні, 

інтенсивним кущенням восени-навесні, що зумовлює формування 

продуктивного стеблостою на неудобреному фоні 450–500 і 550–610 

колосів/м
2
 за підживлення N60…N180. 

Максимальних показників озерненості колосів (49,7…55,6 шт), маси 

зерна з колоса і рослини (2,41 г і 2,98 г відповідно) виходило домогтися в разі 

внесення N60…N90. Пересічно за два роки найвищу врожайність сорту Тимофій 

11,97 т/га одержано за підживлення N90 у сприятливих умовах зволоження 

(табл. 8.15). Врожайність сорту Тимофій могла бути й куди вища, але в 2015 р. 

за найбільш гостропосушливій осені впродовж усього періоду 

метеоспостережень (136 років) дістати сходи вчасно не вийшло навіть по пару, 

35–65 % рослин увійшло в зиму у фазі шилець або зійшли під снігом протягом 

зими. 
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Таблиця 8.15 – Морфологічні особливості та урожайність низькостеблового сорту озимого тритикале 

Тимофій, 2015-2016 рр. 

Фон, 

показник 

Кущистість,  

шт 
Гущина 

продук-

тивного 

стебло-

стою, шт/м
2 

Дов-

жина 

колосу, 

см 

Кіль-

кість 

колос-

ків,  

шт 

Кількість 

зерен, шт 

Маса зерна, 

г Маса 

1000 

зерен, 

г 

Стійкіст

ь проти 

бурої 

іржі, 

бал 

Урожай-

ність 

т/га 

Кгосп, 

% 

за
га
л
ьн
а 

п
р
о
д
у
к
-

ти
в
н
а 

у 

голов-

ному 

колосі 

із рос-

лини 

із 

голов-

ного 

колоса 

із 

рос-

лини 

Раритет, стандарт, ♀ 

Без добрив 3,10 2,54 384 9,6 28,3 42,8 115,2 1,80 4,47 39,3 8,0 6,06 31,8 

ХАД 7 – 522, ♂ 

Без добрив 3,21 2,50 376 10,5 27,2 42,5 148,5 1,91 6,14 42,7 9,0 7,62 25,3 

Тимофій (Раритет/ХАД 7 – 522) 

Без добрив 2,95 2,70 485 12,1 31,96 48,4 120,1 2,23 5,40 45,0 9,0 9,47 46,1 

N60 3,45 3,25 545 12,1 31,1 49,7 145,3 2,08 5,98 41,2 9,0 10,34 41,8 

N90 3,25 2,85 595 12,3 32,1 55,6 136,8 2,41 5,81 41,9 9,0 11,97 43,0 

N120 3,00 2,75 548 11,9 30,5 44,4 110,9 1,91 4,56 41,0 9,0 10,27 42,2 

N150 3,00 2,85 598 12,3 30,5 44,4 107,5 1,83 4,23 39,3 9,0 10,94 40,6 

N180 2,65 2,40 610 11,7 30,7 43,1 92,3 1,72 3,49 37,8 9,0 10,76 41,0 

N210 3,15 2,90 589 12,0 30,1 44,5 118,9 1,85 4,70 39,3 9,0 10,38 41,8 

N240 3,20 3,00 575 12,7 32,3 48,1 126,9 2,08 5,01 39,5 9,0 11,74 38,0 

N60–240 3,10 2,90 579,9 12,1 31,0 47,1 119,8 1,98 4,83 40,0 9,0 10,91 41,2 

± до N0 +0,15 +0,20 +94,9 0 –0,6 –1,3 –0,3 +0,25 –0,57 –5,0 0 +1,44 –4,9 

НІР0,05 0,17 0,19 55 0,45 1,13 3,06 13,49 0,16 0,65 1,59  0,47 4,33 
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Хлібопекарські властивості зерна сорту Тимофій чудові. Вміст білка в 

зерні становить 11,9–13,4%, сила борошна – 230–320 о. а., об‟єм хліба зі 100 г 

борошна без поліпшувачів – 700–780 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 

9 балів. 

Отже, за рівнем вияву основних господарсько цінних ознак, 

низькостебловий сорт Тимофій максимально наближений до ідеальної моделі 

зернового тритикале хлібопекарського напряму використання. 

Проблему підвищення продуктивності зернових сортів тритикале ми 

розв‟язуємо завдяки збільшенню виходу зерна із загального врожаю 

надземної маси. На сучасному етапі селекції тритикале дальше зниження 

висоти рослин небажане, а підвищення озерненості колосів, гущини 

продуктивного стеблостою, крупності, виповненості, натурної ваги зерна 

потребують поліпшення. У цьому напрямі потужні можливості гібридної 

комбінації Раритет/ХАД 7-522 ще аж ніяк не вичерпані. Окремі лінії мають 

на 15–28,4 % кращу продуктивність за збереження на високому рівні 

адаптивних властивостей, якості хліба. 

Під урожай 2018 року на державне сортовипробування передано 

низькостебловий сорт зернового тритикале Єлань із потенційною 

врожайністю зерна понад 12 т/га і хлібопекарськими властивостями на рівні 

цінних і сильних пшениць. Новий низькостебловий сорт зернового тритикале 

Єлань дозволено до поширення в Україні з 2020 року. 

 

8.3 Селекція сортів озимого тритикале універсального призначення 

 

За сучасних умов сорти озимого тритикале вирощують у господарствах 

з різною метою. Великі компанії і холдинги експортують переважно 

пшеницю, кукурудзу та ячмінь. У 2015–2016 рр. за загального валового збору 

зерна 56,6–62 млн т за межі України вивезли пшениці 17,354 млн т, 

кукурудзи 17,396 млн т і ячменю 4,409 млн т, інших зернових – 256 тис. т. 
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Серед останніх зерно тритикале швидше за все не фігурує. Його 

використовують для внутрішніх потреб. 

Середні й дрібні фермерські господарства займаються вирощуванням 

озимого тритикале головно для отримання зернофуражу, зелених кормів, 

силосу, іноді на випас. Для цього найкраще підходять сорти тритикале 

універсального призначення. З урахуванням цих вимог упродовж тривалого 

періоду проводили селекцію з удосконалення та поєднання на оптимальному 

рівні загальної продуктивності озимого тритикале – зернової і кормової, з 

поліпшеними поживними та харчовими властивостями. Створені різного 

часу укісні та зерноукісні сорти (Амфідиплоїд 1, Амфідиплоїд 44, Одеський 

кормовий, Донская 288, Снегиревская зернокормовая, Аллегро та інші) 

характеризувалися високою продуктивністю зеленої маси та задовільною 

врожайністю зерна. Основне їх призначення – виробництво соковитих та 

інших видів кормів для тваринництва. 

У господарствах більший попит мали сорти озимого тритикале 

зернокормового напряму, які забезпечували підвищений урожай зеленої 

маси, близький до укісних сортів (45–55 т/га), з високою зерновою 

продуктивністю – Амфідиплоїд 3/5, Амфідиплоїд 15, Поліській 7 тощо. 

Окремі з цих сортів за ознаками продуктивності зерна, зеленої маси та якості 

кормів являли собою цінний вихідний матеріал для створення 

високоадаптивних, універсальних сортів нового покоління, продукція яких 

використовувалася б у багатьох напрямах і задовольнила вимоги 

кормовиробництва, харчової і технічної промисловості. 

За комплексом основних господарсько-біологічних ознак, що 

забезпечують відносно стабільний урожай зерна, зеленої маси у поєднанні з 

високим вмістом білка добрими адаптивними властивостями 

виокремлювався Амфідиплоїд 3/5. Цінні ознаки, притаманні сорту, зокрема й 

чудово виповнене високобілкове зерно, й стійкість рослин проти вилягання, 

було скомбіновано завдяки внутрішньовидовій гібридизації з високою 

продуктивністю, витривалістю проти хвороб, кращою якістю зеленої маси. Із 
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початку 80-х рр. Амфідиплоїд 3/5 став чи не основним затребуваним сортом 

у програмі зі створення вихідного матеріалу для селекції тритикале різних 

напрямів використання. 

Більшість господарсько цінних ознак, які відповідають моделі 

тритикале універсального призначення, має сорт Гарне, зареєстрований в 

Україні з 2004 р. [322, 323]. Створено сорт методом внутрішньовидової 

гібридизації і багаторазових доборів морфологічно однорідних, константних 

ліній, дібраних із популяції від схрещування озимих та ярих зразків 

тритикале різного походження (рисунок 8.4). 

 

 

Рисунок 8.4 Родовід сортів озимого тритикале Гарне та Ратне 

 

Під час створення сорту Гарне перше схрещування ярого та озимого 

тритикале було виконано в 1980 р. Із гібридної популяції 2059 р
11

/ 

Амфідиплоїд 3/5 виокремили у F4 високорослу, пізньостиглу дворучку 

Амфідиплоїд 233, яка успадкувала від сорту Амфідиплоїд 3/5 чудово 

виповнене зерно, за лінійними параметрами пшеничного типу з вмістом білка 

понад 14 %. 

Для поліпшення ознак кущистості, продуктивності колосу та стійкості 

проти вилягання в 1985 р. до схрещування з дворучкою Амфідиплоїд 233 

залучили низькостебловий сорт тритикале Кубанец селекції Краснодарського 

НДІ ім. П.П. Лук‟яненка. Цей сорт характеризувався на той час високою 
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кущистістю та врожайністю. Впродовж 1986–1990 рр. гібридну популяцію 

Кубанец/Амфідиплоїд 233 і дібрані з неї лінії вивчали під час чергування 

осінніх посівів із весняними, що дало змогу виокремити короткостеблові, 

продуктивні, але пізньостиглі дворучки, кращу з яких Амфідиплоїд 553 

схрестили в 1990 р. з високопродуктивним середньорослим сортом тритикале 

Malno (Польща). 

У результаті багаторазових доборів за контрастних умов із генетично 

близьких гібридних популяцій Кубанец/Амфідиплоїд 233 та 

Malno/Амфідиплоїд 553 було відселектовано 260 високозимостійких, 

морфологічно однорідних, константних ліній з абсолютно сланкою формою 

куща, здатних до формування густого, продуктивного стеблостою. 

З використанням перелічених ліній було сформовано озимий сорт 

Гарне. 

За апробаційними ознаками Гарне належить до різновиду лютесценс. 

Колос веретеноподібний, крупний, довгий (11,5–13,2 см), щільний, зерно 

червоне, видовжене, дуже крупне. Маса 1000 зерен за 1999–2013 рр. 

пересічно становила 47,2 г. За рівнем вияву цієї ознаки Гарне поступається 

лише зерновому сорту Амфідиплоїд 206, в якого великі розміри зерна (48,6 г) 

пов‟язані із недостатньою гущиною продуктивного стеблостою. 

Озиме тритикале Гарне належить до середньостиглої групи сортів. 

Довжина вегетаційного періоду становить 277–287 діб. Фази виходу рослин у 

трубку і початок колосіння настають на 10–15 діб після озимого жита 

Харківське 98, Пам‟ять Худоєрка, що дає змогу використовувати у зеленому 

конвеєрі ці культури впродовж 20–28 діб. 

Сорт Гарне характеризується більшою, ніж стандартні зернові сорти, 

висотою та облистяністю. В оптимальні та аномальні за умовами зволоження 

роки висота рослин сорту Гарне становить понад 155 см, в посушливі – 

знижується до 115–125 см, що на 10–25 см перевищує відповідні показники 

зернового стандарту Раритет. 
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Сорт тритикале Гарне має високу зимостійкість. Критична температура 

вимерзання на глибині вузла кущення дорівнює мінус 21,5
о
С. За умов 2003 р. 

за майже повної загибелі сортів озимої м‟якої пшениці як у дослідах, так і по 

Харківській області (стандартний сорт озимої м‟якої пшениці Донецька 48 

перезимував на 12 %) Гарне зберігся на 90 %. 

Висока морозозимостійкість рослин сорту Гарне зумовлена генетично 

й пов‟язана з тривалою стадією яровизації (понад 65 діб), уповільненими 

темпами росту і розвитку восени та рано навесні за збереження інтенсивного 

кущення, що забезпечує формування продуктивного стеблостою понад 450 

колосів/м
2
. Інші адаптивні властивості сорту Гарне відповідають 

вищесередньому-підвищеному рівню (табл. 8.16). Потенційна продуктивність 

сорту Гарне Гарне становить 9 т/га зерна, 55–65 т/га зеленої маси. 

У конкурсному сортовипробуванні ІР НААН збір зерна за 1999–2015 

рр. становив 5,92 т/га, що на 0,73 і 1,45 т/га перевищує показники 

стандатрних сортів озимої м‟якої пшениці Одеська 267 і Подолянка. Високу 

врожайність зерна одержано у 2000 (8,5 т/га) та у 2014 рр. (8,05 т/га). Збір 

зеленої маси сорту Гарне варіював за роками від 34,2 до 68,7 т/га, що лише на 

3,4–9,1 т/га нижче порівняно з озимим тритикале укісного призначення  

Амфідиплоїд 44. Якість зеленої маси добра, на рівні стандарту. Підвищена 

соковитість стебел і листя, більший вміст поживних речовин, ніж у жита 

робить тритикале ефективним за використання у свіжому вигляді на корм і 

після колосіння, а також для приготування сінажу, силосу, трав‟яного 

борошна. 

Сорт озимого тритикале Гарне успішно пройшов державне 

випробування. У зоні Полісся пересічно за два роки врожайність зерна 

становила 5,31 т/га, Лісостепу – 4,87 т/га. Прибавка над стандартом мала 

місце лише на Поліссі (+0,53 т/га), а в Лісостепу врожайність нового сорту не 

поступалася стандарту. За результатами проморожування Гарне належить до 

групи сортів із високою морозозимостійкістю, на рівні озимого жита. 
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Таблиця 8.16 – Результати державного сортовипробування озимого тритикале Гарне (середнє за 2002–2003 рр.) 

Сорт, 

культура 
Зона 

Врожай-

ність, 

т/га 

Гаранто-

ване відхи-

лення 
Вегета-

ційний 

період, 

днів 

Висота 

рослин, 

см 

Маса 

1000 

зерен, г 

Зимостійкість 
Стійкість проти,  

бал 

Вміст 

білка 

п
о
л
ьо
в
а 
о
ц
ін
к
а,
 

б
ал

 

гр
у
п
а 
за
 

п
р
о
м
о
р
о
ж
у
в
ан
н
я 

в
и
л
я
га
н
н
я
 

п
о
су
х
и

 

б
о
р
о
ш
н
и
ст
о
ї 
р
о
си

 

б
у
р
о
ї 
ір
ж
і 

ф
у
за
р
іо
зу

 

т/га % 

Тритикале 

Гарне 

П 5,31 0,53 11,2 287 105 51,3 8,1 висока 7,7 8,3 8,1 8,1 8,1 13,6 

Л 4,87 0 0 284 97 50,8 8,2  8,2 8,3 8,1 8,1 8,1 12,4 

Жито 

Ірина 

П 4,66 0,43 10,2 288 126 36,0 8,0 висока 7,0 8,0 8,0 7,0 9,0 11,4 

Л 4,26 0 0 277 118 36,5 8,7  7,4 8,3 8,7 8,6 9,0 11,0 
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Сорт тритикале Гарне випереджало жито за врожайністю відповідно на 

12,2–12,5 %. Сорт Гарне перевищував жито за крупністю зерна на 28,1–

29,8%, вмістом білка – на 11,3–16,2%. Технологічні властивості сорту Гарне 

на рівні пшениць-філерів: клейковина I групи (ІДК 50–60 о. п.), її вміст 

становить 18–28%, сила борошна – 150–180 о. а., об‟єм хліба – 450–480 мл. 

Висока потенційна та реальна врожайність зерна і зеленої маси, підвищений 

вміст білка в зерні й добрі хлібопекарські властивості дають підстави 

заднести Гарне до універсальної групи сортів. 

У ході селекційного пропрацювання гібридної комбінації 

Malno/Амфідиплоїд 553 у 1995 р. виокремлено середньорослу, продуктивну 

лінію озимого типу розвитку Амфідиплоїд 157. Цей зразок характеризувався 

високою озерненістю колосів, але розщеплювався за формою куща, 

зимостійкістю, довжиною вегетаційного періоду, висотою рослин, 

виповненістю зерна, стійкістю проти хвороб. Упродовж 1996–2003 рр. 

виконувалися добори за умов гостропосушливого Степу (Приморська ДСД), 

спрямовані на зниження череззерниці колосів, посилення стійкості проти 

проростання на пні за тривалого перестоювання.  

Створену серію константних зимостійких ліній із напівсланкою 

формою куща з 2000 р. випробовували водночас у трьох зонах – Лісостепу 

(Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‟єва НААН), гостропосушливому Степу 

(Приморська ДСД), Західному Поліссі (Волинський ІАПВ). До складу 

популяції озимого сорту універсального призначення Ратне увійшло 24 

середньостиглих, високоврожайних лінії різновиду лютесценс із 

вищесередньою-підвищеною зимостійкістю. На державне випробування сорт 

Ратне було передано в 2003 р. спільно з Волинським ІАПВ  

Як і Гарне, сорт тритикале Ратне характеризується високою 

продуктивністю зерна та зеленої маси, добрими та чудовими адаптивними 

властивостями (табл. 8.17). Потенційна врожайність зерна сорту Ратне 

становить 8,5–9,5, зеленої маси – 45–55 т/га. 
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Таблиця 8.17 – Результати державного випробування сорту озимого тритикале Ратне ( за 2005–2007 рр.) 

Сорт Зона 

Врожайність 
Вегетацій

ний 

період, 

діб 

Висота 

рослин

, см 

Маса 

1000 

зерен

, г 

Зимостійкість Стійкість проти, бал 

Вміс

т 

білка 
т/га 

± до 

стандарт

у, % 

ба

л 

група за 

проморо-

жування 

виля-

ганн

я 

посу

-хи 

боро-

шнис

-тої 

роси 

буро

ї іржі 

фуза-

ріозу 

Ратне 

Степ 6,10 +0,50 285 112 49,8 8,8 підвищена 8,3 8,2 9,0 9,0 9,0 11,9 

Лісостеп 6,24 +0,20 293 122 51,5 8,5 підвищена 7,0 8,7 9,0 9,0 9,0 11,8 

Полісся 5,30 -0,21 303 125 48,2 8,4 підвищена 6,6 8,8 9,0 9,0 9,0 11,9 

середнє 5,88 +0,16 293,7 119,7 49,8 8,6 підвищена 7,3 8,6 9,0 9,0 9,0 11,9 

Амфідипл

оїд 256, 

стандарт 

Степ 5,60 0 284 103 46,6 8,9 висока 8,7 8,5 8,6 8,6 8,6 11,7 

Лісостеп 6,04 0 294 117 49,2 8,5 висока 7,4 8,8 8,6 8,6 8,6 11,5 

Полісся 5,51 0 297 119 50,9 8,4 висока 7,5 8,8 8,5 8,5 8,5 11,8 

середнє 5,72 0 291,7 113,0 48,9 8,6 висока 7,9 8,7 8,6 8,6 8,6 11,7 
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За роки конкурсних випробувань в ІР НААН (1994–2015 рр.) середній 

урожай зерна становив 5,69 т/га. Високу врожайність сорту Ратне зафіксовано 

у 2000 р. (8,5 т/га), 2001 р. (7,21 т/га), 2008 р. (7,33 т/га). Сприятливі умови 

склались у 2014 р., коли було одержано 9,7 т/га, що на 2,27 т/га перевищує 

рівень зернового стандарту Раритет, на 1,65 т/га краще, ніж у сорту Гарне. 

Результати, одержані у 2014 р., свідчать про більш високу посухостійкість 

Ратне порівняно з іншими сортами. Стабільно високі збори зерна сорт 

впродовж тривалого часу демонструє в умовах Західного Полісся. У 

конкурсному сортовипробуванні Волинського ІАПВ за 2003–2014 рр. за 

врожайності зерна 6,95 т/га сорт Ратне перевищив стандарт Амфідиплоїд 42 на 

1,59 т/га, що забезпечувалося перевагою у стійкості проти вилягання, бурої 

іржі, септоріозу, кореневих гнилей. За специфічних умов Західного Полісся 

попередні сорти ІР НААН (Амфідиплоїд 3/5, Амфідиплоїд 60) виявилися 

недостатньо адаптованими до помірно теплих, зволожених регіонів. 

Вони поступалися за врожайністю і стійкістю проти хвороб 

слабозимостійкому, але високопродуктивному сорту Presto (Польща), який 

було зареєстровано в зоні Полісся. Першим результатом спільної із 

Волинським інститутом АПВ роботи зі створення пластичних, 

високоврожайних, якісніших сортів тритикале став сорт Ратне. За стійкістю 

проти основних шкодочинних хвороб і врожайністю зерна він стабільно 

перевищував інші сорти тритикале, зокрема й польської селекції, дозволених 

до поширення в зоні Полісся (табл. 8.18). Так, у конкурсному 

сортовипробуванні Волинського ІАПВ у 2011 р. врожайність зерна сорту 

Ратне становила 7,16 т/га, сорту Pawo (Польща) – 6,54 т/га. 

Із часу реєстрації (2007) вже в 2011 р. Ратне став найпоширенішим 

сортом тритикале у Волинській області й займав 8,7 тис. га, що становило 

34 % від загальної площі під озимими тритикале. Впровадженню сорту у 

Західному Поліссі сприяла саме універсальність Ратне, стабільно висока 

врожайність зерна та зеленої маси, а також добра якість зерна. 
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Таблиця 8.18 – Урожайність і стійкість проти хвороб сортів озимого 

тритикале (Рокині,  2003–2014 рр., ) 

 

Сорт 

Урожайність 
Бура їржа,  

% 

Септоріоз,  

% 

Кореневі гнилі, 

% 

т/
га

 

±
 д
о
 

ст
ан
д
ар
ту

 

у
р
аж

ен
н
я
 

р
о
зв
и
то
к
 

х
в
о
р
о
б
и

 

у
р
аж

ен
н
я
 

р
о
зв
и
то
к
 

х
в
о
р
о
б
и

 

у
р
аж

ен
н
я
 

р
о
зв
и
то
к
 

х
в
о
р
о
б
и

 

Амфідиплоїд 

42, стандарт 
5,36 0 30,4 3,35 91,5 25,84 20,4 6,02 

Амфідиплоїд 

256, стандарт 
4,91 –0,45 40,2 4,95 73,1 15,42 20,4 3,00 

Гарне 6,44 +1,08 21,0 2,31 82,5 19,26 12,4 2,74 

Раритет 5,62 +0,26 35,0 4,74 85,9 21,95 12,0 2,97 

Ратне 6,95 +1,59 20,4 2,26 74,4 13,84 9,2 1,77 

Середнє 5,97 0,82 29,4 3,55 81,20 18,85 14,20 3,16 

НІР0,05 0,36  8,70 1,29 7,83 5,01 5,53 1,65 

 

 

Вміст білка становив 11,3–15,1 %, клейковина відповідала I групі 

якості (ІДК – 65–75 о. п.), загальна хлібопекарська оцінка сягала 7,5–8 балів. 

В умовах Волинської області добре адаптуються середньорослі сорти 

озимого тритикале з комплексною стійкістю проти різноманітних 

несприятливих чинників, надто проти хвороб. 

В останні десятиліття з огляду на зміни клімату з‟явилася потреба в 

удосконаленні витривалості нових сортів. На сучасному етапі селекції 

надскладне завдання – поєднання на високому рівні основних адаптивних 

властивостей, продуктивності та якості зерна тритикале. І саме на 

багатолінійній основі виходить формувати стабільно високоврожайні сортові 

популяції із підвищеною адаптивною ємкістю. Створення та впровадження 

сорту озимого тритикале універсального призначення Ратне засвідчує 

конкурентоздатність генетично поліморфних сортів.  

До озимого тритикале універсального призначення належить і 

спільний із Волинським інститутом АПВ сорт Шаланда, зареєстрований в 

Україні з 2014 р. Сорт Шаланда виведено методом внутрішньовидової 
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гібридизації ярого тритикале АD 992 (Мексика) з озимим зерновим сортом 

Амфідиплоїд 52. Схрещування виконано у 1998 р. Добори з гібридних 

популяцій F2–F6 проводили за весняної та осінньої сівби в зонах Лісостепу та 

гостропосушливого Степу. 

Практичне значення мали середньо- і високостеблові лінії озимого 

типу розвитку, які характеризувалися високою продуктивністю колосів, 

інтенсивним кущенням, дуже доброю облистяністю рослин, товстим, 

міцним, стійким проти вилягання стеблом. Ці ознаки поєднувалися з 

високою зимо- і посухостійкістю та імунітетом проти основних 

шкодочинних хвороб – фузаріозу колосів і зерна (8,5–9 балів), борошнистої 

роси (9 балів), кореневих гнилей (8–8,3 бала), бурої іржі (8,5–9 балів). 

Новий сорт тритикале універсального призначення сформували на 

основі кращих за комплексом господарсько цінних ознак середньостеблових 

ліній, що випробовувалися впродовж тривалого часу (2003–2010 рр.) в 

умовах трьох агрокліматичних зон. Лінії ХАД 55, ХАД 69, ХАД 340, ХАД 

400, ХАД 443, ХАД 452, ХАД 488, ХАД 504 та ХАД 511 поєднували високу 

посухостійкість (8,5–9 балів) із підвищеною зимостійкістю (7,5–8,5 бала). 

Потенційна врожайність зерна цих ліній становить понад 8 т/га, зеленої маси 

– до 75 т/га. У сортовипробуванні Волинського інституту АПВ (2004–2005 

рр.) середня врожайність високорослих ліній, дібраних із комбінації АD 

992/Амфідиплоїд 52, дорівнювала 7,16 т/га, середньорослих – 7,29 т/га з 

варіюванням від 5,45 до 8,63 т/га. Стандартні сорти показали такий рівень 

врожайності: високорослий сорт укісного призначення Амфідиплоїд 44 – 

4,54 т/га, середньорослий зерновий сорт Амфідиплоїд 256 (національний 

стандарт) – 7,5 т/га. У ДВС за 2011–2012 рр. врожай зерна універсального 

сорту Шаланда становив 4,86 т/га, зокрема у зоні Полісся 5,1, Лісостепу 

5,58 т/га. Стандартний зерновий сорт тритикале Раритет забезпечив за цих 

умов відповідно 4,44; 4,5 і 5,36 т/га. Середня гарантована прибавка 

становила 0,42 т/га (табл. 8.19). 
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Таблиця 8.19 – Результати державного випробування сорту озимого тритикале Шаланда універсального 

призначення (2011–2012 рр., ) 

Сорт 
Рік, 

показник 

Зона, 

показник 

Перезимівля, 

бал 

Висота 

рослин, см 

Вегетаційний 

період, діб 

Маса 

1000 

зерен, г 

Середній урожай 

т/га 
± до 

стандарту 

Шаланда 

2011 

Полісся 8,3 104,5 286 45,5 5,20 +0,49 

Лісостеп 8,6 107,1 288 43,9 5,29 +0,19 

середнє 8,4 105,9 287,0 44,6 5,25 +0,34 

2012 

Полісся – 107,8 277 49,6 5,00 +0,72 

Лісостеп – 109,4 276 46,4 5,87 +0,25 

Степ – 70,0 265 43,5 2,92 +0,43 

середнє – 95,7 272,7 46,4 4,60 +0,47 

за 2 роки – 100,8 279,9 45,8 4,86 +0,42 

Раритет, 

стандарт 

2011 

Полісся – 103,7 284 44,8 4,71 0 

Лісостеп – 103,0 285 42,0 5,10 0 

середнє – 103,4 284,5 43,4 4,91 0 

2012 

Полісся – 95,8 275 50,7 4,28 0 

Лісостеп – 105,1 278 43,1 5,62 0 

Степ – 72,0 264 44,3 2,49 0 

середнє – 91,0 272,3 46,0 4,13 0 

за 2 роки – 95,8 277,2 45,0 4,44 0 
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Високі зимо- та посухостійкість, комплексний імунітет проти хвороб, 

витривалість на супіщаних, кислих, солончакових, торфових ґрунтах свідчать 

про виняткову адаптивну ємність сорту Шаланда, що забезпечує за різних 

умов кращі врожаї зерна порівняно зі стандартними сортами пшениці 

йтритикале. За 11 років (2004–2015 рр.) конкурсних випробувань по чорному 

пару врожайність зерна сорту Шаланда сягнула 6,75 т/га, стандарту Раритет – 

5,91 т/га, стандартних сортів озимої м‟якої пшениці (Одеська 267 і 

Подолянка) – 5,13 т/га. Стабільна врожайність ґрунтується на 

багатолінійності сорту в поєднанні з високою продуктивною кущистістю 

(445–500 шт.), великим, добре озерненим колосом (44–52 зерна), підвищеною 

масою 1000 насінин (38,8–54 г). 

Сорт озимого тритикале Шаланда формує зерно з чудовими кормовими 

(вміст білка – 11,9–14,3%, крохмалю – 64,1–76,5%) і задовільними 

хлібопекарськими властивостями: вміст клейковини – 17,3–26,9%, ІДК – 85–

110 о. п., сила борошна – 80 о. а., об‟єм хліба із 100 г борошна – 350–420 мл, 

загальна хлібопекарська оцінка – 6,1–7,5 бала. Технологічні особливості 

клейковини й тіста сорту Шаланда прийнятні для виготовлення 

високоякісного хліба за житньою технологією. 

Шаланда як сортотип озимого тритикале універсального призначення, 

потребує поліпшення кущистості, міцності стебла, підвищення 

продуктивності колоса та рослини. Поєднання високих адаптивних 

властивостей, притаманних сорту Шаланда, з поліпшенням крупності, 

виповненості зерна й надто якості клейковини, тіста й хліба сприятиме 

поширенню сортів універсального типу в регіонах з аномальними 

агрокліматичними умовами. 

В умовах Західного Полісся кращі лінії універсального типу з 

комбінації АD 992/Амфідиплоїд 52 перевищували стандартний зерновий сорт 

тритикале Амфідиплоїд 256 на 0,68–1,13 т/га. 

У конкурсному сортовипробуванні ІР НААН за 5 років (2004–2009) 

збір зерна в популяції АD 992/Амфідиплоїд 52 становив 7,35 т/га, 
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стандартного сорту Амфідиплоїд 256 – лише 5,78 т/га. Прибавка 1,13–

1,57 т/га у зонах Лісостепу та Західного Полісся дала підстави для передання 

сорту Шаланда на державне випробування. 

Вимогам, які висувають до модельного сорту, більшою мірою 

відповідають нові сорти Ніканор, Ярослава та Пластун волинський, які 

мають вищесередній-високий рівень якості зерна та комплекс інших цінних 

господарських ознак, властивих універсальним сортам тритикале 

(табл. 8.20). 

 

Таблиця 8.20 – Параметри сортів озимих тритикале універсального 

призначення 

Господарсько 

цінні ознаки 

Од. 

вимірюва

ння 

Показники сортів 

Г
ар
н
е
 

Р
ат
н
е 

Ш
ал
ан
д
а
 

Н
ік
ан
о
р

 

Я
р
о
сл
ав
а
 

М
о
д
ел
ь
н
и
й
 

со
р
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Урожайність 

зерна 
т/га 

9,0* / 

6,01** 

8,5/5,7

1 
9,0/6,75 9,5/7,43 10,5/8,21 11,0 

Потенціальна 

врожайність 

зеленої маси 

т/га 60 55 65 60 65 65 

Вегетаційний 

період 
днів 317 318 320 316 318 320 

Висота рослин см 128 132 135 127 130 125 

Довжина 

верхнього 

міжвузля 

см 36 36 32 29 31 25 

Стійкість проти 

вилягання 
бал 7,5 7,0 4,5 8,0 8,0 8,5 

Продуктивна 

кущистість 
шт. 3,5 2,8 3,0 3,3 3,5 3,5 

Гущина 

продуктивного 

стеблостою 

шт./м
2 

454 340 450 503 423 450 

Довжина 

головного колосу 
см 12,3 11,5 125 11,0 11,3 11,5 

Кількість колос-

ків у головному 

колосі 

шт. 28,0 31,3 32,0 28,8 29,5 32,0 
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Продовження табл. 8.20 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість зерен у 

колосі 
шт. 50,6 42,6 48,30 37,7 46,3 55 

Череззерниця % 19,5 19,8 14,0 12,5 8,0 5,0 

Маса зерна з 

головного колоса 

г 2,3 2,0 2,5 1,8 2,2 2,8 

Маса зерна з 

рослини 

г 4,8 4,1 3,8 3,3 4,0 5,0 

Збиральний 

індекс  

% 26,9 24,5 26,1 26,0 28,1 40,0 

Критична 

температура 

вимерзання на 

вузлі кущення 

о
С

 
–21,5 –18,5 –21,0 –19,5 –18,0 –21,0 

Посухостійкість бал 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 

Стійкість проти 

бурої іржі 
% 10 15 5 5 5 0 

Стійкість проти 

стеблової іржі 
% 0 0 0 0 5 0 

Стійкість проти 

снігової плісняви 
% 25 10 5 5 3 0 

Стійкість проти 

септоріозу 
% 15 10 10 10 10 10 

Стійкість проти 

фузаріозу зерна 
% 5 15 5 3 3 0 

Маса 1000 зерен г 47,2 44,5 46,5 42,8 46,5 50,0 

Натурна вага г/л 674 675 701 725 740 750 

Вміст білка в 

зерні 
% 12,2 13,0 13,5 12,6 13,3 13,8 

Вміст крохмалю 

в зерні 
% 62,6 63,2 63,0 62,6 62,1 65,0 

Вміст сирої 

клейковини 
% 21,3 24,0 28,0 19,5 20,5 29,0 

ІДК, о. п. o. n. 70 85 80 55 60 55,0 

Сила борошна а. о. 110 89 95 183 203 250 

Об‟ємний вихід 

хліба  
мл 456 460 460 560 630 650 

Загальна 

хлібопекарська 

оцінка 

бал 8,5 8,1 8,0 9,0 9,0 9,0 

Число падіння с 267 195 190 218 226 350 

* – потенційна врожайність. 

** – фактична середня врожайність. 
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Висновки до розділу 8. 

1. У результаті багаторічних досліджень з удосконалення кормових і 

зернокормових сортів тритикале озимого методами внутрішньо- і міжвидової 

гібридизації створено й упроваджено у виробництво серію сортів (АД 44, АД 

51, Ладне, АД 256, Донець, Леонтій) із потенційною врожайністю зерна 8,5 – 

9,5 т/га, зеленої маси 55 – 75 т/га, вмістом протеїну 9,5 – 18,3 %. 

2. Завдяки міжродовій і внутрішньовидовій гібридизації на 

багатолінійній основі створено й впроваджено у виробництво спеціалізовані 

за використанням зернові  сорти  фуражного  й  технічного  призначення  

(АД 52, Харроза), хлібопекарського напряму (Раритет, Амос, Маркіян, 

Тимофій, Пудік, Єлань) з підвищеним і високим рівнем адаптивних 

властивостей, потенційною врожайністю 9,5 – 12,5 т/га, високими 

хлібопекарськими та харчовими якостями.  

3. Методом внутрішньовидової гібридизації пшенично-житніх 

амфідиплоїдів із різним типом розвитку створено на багатолінійній основі 

тритикале універсального призначення – озимі (Гарне, Ратне, Шаланда), 

дворучки (Ярослава, Пластун волинський, Олександра) та поліморфний за 

типом розвитку сорт Ніканор, що поєднують високі врожайні, адаптивні та 

якісні показники зернокормових, зернофуражних сортів із середніми 

(Шаланда, Ратне), підвищеними (Гарне) та вищесередніми-високими 

хлібопекарськими властивостями (Ярослава, Пластун волинський, 

Олександра). 
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РОЗДІЛ 9 

СЕЛЕКЦІЯ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ТРИТИКАЛЕ НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА 

 

Тритикале є найбільш перспективним амфідиплоїдом, створення якого 

було пов‟язано з надіями з‟єднати в одному генотипі цінні властивості 

пшениці та жита. Серед ознак нової культури поліпшення потребували 

практично всі, зокрема й фізичні, біохімічні, технологічні характеристики 

зерна. 

Перші тритикале мали істотні вади: ламкість колоса, погану 

виповненість зерна, низькі хлібопекарські властивості, слабку екологічну 

пластичність. Найбільш складною була особливість зерна тритикале його 

зморшкуватість, яка погіршувала посівні, технологічні й товарні якості [229]. 

 

9.1 Селекція гексаплоїдних тритикале на поліпшення виповненості 

зерна 

 

Зморщений ендосперм відомий у всіх культурних злаків. Виявляється 

зморшкуватість лише з дозріванням у вигляді вм‟ятин або борозенок на 

поверхні зернівки, яка зазвичай сягає нормальних розмірів. Це явище 

характерне віддаленим схрещуванням і пов‟язане з порушеннями анатомічної 

будови зернівки [188]. У тритикале зморшкуватість ендосперму генетично 

детермінована та погано підлягає поліпшенню. За схрещування ліній із 

гладеньким і зморщеним зерном гібриди здебільшого успадковують ознаки 

гіршого за виповненістю ендосперму батька [486]. Багатовекторний характер 

селекції, її адаптивна спрямованість, складний і тривалий процес 

розщеплення гібридів ускладнюють удосконалення культури. Працюючи з 

октоплоїдними тритикале впродовж 40 років, Muntzing A. [422] дійшов 

висновку, що вони все ще поступаються за виповненістю зерна пшениці та 

житу. Значною мірою це стосується і гексаплоїдних тритикале. 
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Зернівка тритикале за своєю будовою практично не різниться з 

вихідними батьківськими видами, але набагато перевищує їх за розмірами 

[229, 24]. Як і в інших злаків, у тритикале зернівка розвивається з насінного 

зачатку. У пшениці період формування ендосперму проходить без аномалій. 

У процесі розвитку зернівки тритикале перші порушення спостерігаються з 

найранніших стадій. Частота аберрантних ядер, мостів в анафазу мітозу має 

високу позитивну корреляцію зі ступенем зморшкуватості як у тритикале, так 

й у доповнених пшенично-житніх ліній [388, 355]. Водночас загальна втрата 

нормальної ядерної популяції може сягати 20 %, що призводить до 

зморщення ендосперму. Kaltsikes P.J., Roupakias D.G., Thomas J.B. [389] 

дійшли висновку, що зморшкуватість швидше за все відбувається під 

впливом генома жита, ніж пшениці. За даними Bennet T.D. [355], саме 

хромосоми жита утворюють мости в клітинах ендосперму. Наявність 

аберантних ядер також була пов‟язана з наявністю певних хромосом жита. За 

порядком зменшення впливу хромосоми 5R, 4R, 6R, 3R і 1R відповідальні за 

появу аберантних ядер [388]. Darvey N. [366] показав, що основні гени, які 

спричинюють зморшкуватість ендосперму, зосереджено в хромосомах 4R/7R 

і 6R. За R/D заміщень відзначено поліпшення виповненості зерна тритикале 

[388, 486]. Ймовірно, в окремих випадках зморшкуватість може 

контролюватися невеликою кількістю генів, розташованих у житніх 

хромосомах. 

Появу аномалій, що спричиняються хромосомами жита, Bennet T.D. 

[355] пов'язував зі сповільненою реплікацією великих блоків тіломірного 

гетерохроматину. Однак свідоцтва прямого зв‟язку між 

гетерохроматиновими блоками та зморшкуватістю суперечливі. У селекції на 

підвищення адаптивності й врожайності слід враховувати й ті факти, коли 

найпластичніші та найпродуктивніші тритикале містили повний набір 

хромосом жита з нормальними блоками тіломірного гетерохроматину [437]. 

Це ставить під сумнів висновки Bennet T.D. [355] про те, що наявність у 
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геномі тритикале житніх хромосом з елімінацією гетерохроматину дасть 

змогу поліпшити виповненість ендосперму. 

На вияв зморшкуватості у тритикале чималий вплив чинять 

особливості окремих фаз розвитку. Сорти й лінії із невиповненим зерном 

характеризуються коротким періодом наливання [54]. Істотним є і те, що 

наливання в тритикале припиняється за вищої вологості, ніж у пшениці [391]. 

Salminen S.O. and Hill R.D. [449] виявили невідповідність між максимальним 

об‟ємом зернівки тритикале, що розвивається, та потрібними розмірами, які 

можуть бути заповнені крохмалем. Припиненням відкладення дрібнозерного 

крохмалю пояснювали зморшкуватість ендосперму тритикале Жила Э.Д. і 

Шулындин А.Ф. [54]. Це викликає сумнів, позаяк співвідношення 

крохмальних зерен у різних сортів специфічне.  

Низький вміст крохмалю в зморшкуватих зернівках тритикале 

пов‟язують із його частковим руйнуванням після нагромадження. Лізують 

крохмаль α- і ß-амілази. Найбільші відмінності за ферментною активністю 

між лініями з виповненим і зморшкуватим зерном спостерігаються в 

перикарпії молодих зернівок. В ендоспермі ж помітних розбіжностей за 

рівнем α-амілази не відзначено. Проте у лінії тритикале 6А190 з високим 

ступенем зморшкуватості зернівок і множинним пошкодженням 

крохмальних зерен встановлено величезне зростання активності α-амілази на 

18–21-й день після запилення [390]. За даними Dedio W., Shealy H.E., 

Simmonds D.H. et al. [367], ненормальна кількість цитолітичних ферментів 

через 22–26 днів після цвітіння спостерігалася в тканинах, що оточують 

ендосперм. 

Проте не всім лініям з ознакою зморшкуватості властива висока 

ферментативна активність. α-амілаза не є головним детермінантом поганої 

виповненості [467]. На думку Симмондса Д.Х. [188], утворення локальних 

або великих зморщених ділянок зумовлено порушеннями меристематичних 

функцій периферичного шару ендосперму. Вочевидь, аномалії наливання та 

інших фізіолого-біохімічних процесів ‒ наслідок порушення цитогенетичних 
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механізмів диференціації, які мають генний контроль. Викладене вище 

вказує на те, що у багатьох випадках динаміка наливання, конверсія 

крохмалю, активність α-амілази специфічні у ліній тритикале зі 

зморшкуватим ендоспермом. 

На труднощі селекційного поліпшення виповненості зерна тритикале 

звертали увагу чимало дослідників [422, 393, 394, 133, 121]. Чи не першим 

створив лінії тритикале з добре виповненим зерном Писарев В.Е. [155], 

схрестивши октоплоїди з гексаплоїдами. Чималі досягнення в поліпшенні 

тритикале у Kiss A. [394] і Шулындина А.Ф. [259]. Вони одержали сорти 

вторинних і тривидових тритикале, які займали чималі площі в Угорщині та в 

колишньому СРСР. Проте стверджувати, що проблему зморшкуватості було 

розв‟язано створенням вторинних тритикале, передчасно. 

За даними Kiss A. [394], перспективні лінії, надто короткостеблові 

формували зморшкувате зерно. Zillinsky F.J. [487, 488] впевнений, що 

багаторічний візуальний відбір на виповненість зумовив елімінацію 

низькорослих генотипів. Селекціонери з Польщі [189], колишньої 

Чехословаччини [133], Російської Федерації [28] підкреслювали й 

підкреслюють, що наявний арсенал методів створення тритикале дає змогу 

ефективно використовувати генофонд сучасних сортів пшениці та жита, 

розв‟язуючи різні завдання щодо усунення вад нової культури, але це 

тривалий процес, який потребує великого обсягу робіт. 

Наразі йдуть інтенсивні дослідження щодо поліпшення вихідного 

матеріалу, поповнення та вивчення колекцій тритикале, виведення нових 

сортів для різних умов. 

Оптимістично оцінюють стан проблем Грабовец А.И., Крохмаль А.В., 

Копусь М.М. [33], зазначаючи, що вже наприкінці 1980-х рр. питання 

зморшкуватості тритикале повністю розв‟язане на Дону та Кубані, позаяк 

виповненість зерна в усіх досліджених форм була дуже гарною. Суперечливі 

результати отримані під час вивчення озимих тритикале світової колекції 

ВІР, селекції СНДІСГ та інших установ. 
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За умов Ставропілля основна маса сортів і ліній дала зморшкувате 

зерно з оцінкою 1–5 балів за 9-бальною шкалою [121]. Назагал недостатньо 

виповнене зерно має і гібридний матеріал [34]. На Кубані ярі сорти Trik 

(Франція), Taurus (Велика Британія) і місцева дворучка Валентин 90 

формували сильно зморшкувате зерно [72]. У широкомасштабній роботі зі 

створення низькорослих комплексно цінних ліній тритикале в умовах м. 

Дербент лише одна лінія перевищила в осінньому посіві стандарт за 

виповненістю (6,5 бала проти 6 у стандарту Укро). Решта перспективних 

зразків мала більш зморшкувате зерно (4,8–5,8 бала). Примітно, що Куркиев 

К.У. і Куркиев У.К. [89] вважають прийнятною таку виповненість зерна 

нових ліній. За даними Степочкина П.И. [197], в умовах Західного Сибіру за 

осінньої сівби тритикале натурна маса зерна варіювала від 607 г/л (Кентавр) 

до 769 г/л (Докучаевский 12), у весняному посіві –  відповідно 616 г/л 

(СПТГ– 1, Ленінградська область) – 746 г/л (к – 3533, Аргентина). Тритикале 

з добре виповненим зерном мали натуру понад 730 г/л. Серед комплексно 

цінних озимих сортів їх виявилося 44%, ярих – 8%. 

Отже, потрібне дальше вивчення мінливості виповненості ендосперму 

зерна тритикале у між- і внутрішньовидових гібридних популяціях, 

з‟ясування можливостей поліпшення цієї ознаки та створення сортів, які 

формують гладеньке зерно в різних умовах вирощування. 

Новий вихідний матеріал створювали міжродовою, між- і 

внутрішньовидовою гібридизацією з використанням тритикале, пшениці та 

жита різного походження (Україна, РФ, Польща, Мексика, США, 

Німеччина). Польові та лабораторні досліди проводили відповідно до 

методик, викладених раніше [289]. 

Умови вегетації значною мірою впливають на об‟ємну масу та 

виповненість ендосперму. Тому для ефективного виявлення 

найпластичніших, кращих за якістю зерна генотипів, популяції, лінії і сорти 

випробовували в контрастних екологічних умовах (Лісостеп, посушливий 
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Степ). Цій же меті слугувало вивчення озимо-ярих гібридів за чергування 

осінніх посівів із весняними. 

Основним методом удосконалення селекційних потомств слугував 

багаторазовий індивідуальний відбір кращих генотипів із гібридних 

популяцій. Застосовували візуальну бальну оцінку як найдоступнішу, 

найпродуктивнішу і доволі точну. Цей спосіб використовують практично всі 

селекціонери, які працюють із тритикале в Мексиці (CIMMYT), Республіці 

Польща, Індії, Іспанії, Російській Федерації, Республіці Білорусь. Огляд 

проводили в два етапи ‒ безпосередньо в полі, перед повним дозріванням і 

після обмолочування. У лабораторних умовах визначали рівень виповненості 

(бал 1–9), колір, форму зернівки, її лінійні параметри, масу 1000 зернин, 

натурну вагу.  

За період з 1980 по 2017 рр. було створено понад 18,6 тис. комбінацій, 

зокрема й 69,1% від внутрішньовидових схрещувань. У F2 аналізували 80–

1860 рослин, у F3–F20 – 18–1580 ліній кожної комбінації. Найцінніші гібридні 

популяції, на основі яких було сформовано конкурентні сорти з добрим і 

чудово виповненим зерном, подані в табл. 9.1. 

Перший сорт озимого тритикале зернового призначення Амфідиплоїд 

206 (АД 206), створений методом віддаленої гібридизації озимої пшениці 

Безостая 1, жита Саратовская крупнозерная і АД 1, формував подовжене (8,8 

х 2,9 х 3,1 мм) недовиповнене зерно (7,2 бала), але був добре збалансований 

за основними господарсько цінними ознаками: підвищена врожайність, 

стійкість проти хвороб, високий вміст білка і лізину, задовільні 

хлібопекарські властивості. 

Однак деформованість ендосперму і шершавість його поверхні, що 

посилювалися за несприятливих умов наливання і дозрівання, знижували 

його борошномельні й технологічні показники. У популяціях, що 

розщеплювалися, переважали потомства, які успадковували зморшкуватість 

ендосперму, що властива сорту АД 206. 
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Таблиця 9.1 – Морфологічні та борошномельні особливості зерна ліній і сортів тритикале 

Сорт, гібридна 

комбінація 

 

Рік 

Вивчено 

конс-

тантних 

ліній, 

шт. 

Лінійні розміри, 

, мм 

В
и
п
о
в
н
ен
ість,  

, б
ал

 

Натура, г/л 
Маса 1000 

шт. 
В
и
х
ід
  

б
о
р
о
ш
н
а, %

 

Б
агато

-л
ін
ій
н
і 

со
р
ти
*
 min max ± S  V, % г V, % 

д
о
в
ж
и
н
а 

ш
и
р
и
н
а 

то
в
щ
и
н
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Амфідиплоїд 

206 

1972–

2012 
– 8,8 2,9 3,1 7,2 600 776 

735,1± 

7,98 
5,43 

47,3± 

1,67 
15,4 64,5 – 

Амфідиплоїд 

3/5 

1977–

2004 
– 8,1 3,1 3,4 8,3 669 774 

742,5± 

5,98 
3,78 

44,4± 

1,71 
16,8 67,0 – 

Амфідиплоїд 

280/3/2059 р
11 

1985– 

2013 
31 7,5 3,4 2,9 8,8 665 784 

747,4± 

7,13 
4,05 

41,2± 

1,19 
13,0 70,0 АД 44 

АД 18/АД 551  

–  1223 
1999 256 

7,5–

9,2 

2,7–

3,1 

2,9–

3,2 
5,5–7,5 656 688 

676,1± 

3,02 
2,00 

42,4± 

1,90 
17,9 63,5 АД 256 

Malno/АД 553 2002 18 
7,8–

9,4 

3,0 – 

3,4 

3,1 – 

3,5 
7,5–8,3 712 784 

738,0± 

4,75 
2,73 

45,2± 

2,23 
17,8 71,5 Гарне 

АД 8 – 192/АД 

547 – 8Аіст 

2001–

2008 
192 

7,1–

9,4 

2,2 – 

2,9 

2,4 – 

3,1 
7,3–8,3 648 788 

725,9± 

2,04 
1,72 

41,6± 

1,92 
20,2 69,5 Раритет 

АД 42/АД 360 
2006–

2008 
171 

6,5–

8,2 

2,5–

3,2 

2,8–

3,6 
7,1–7,8 640 740 

703,1± 

2,31 
2,15 

41,3± 

5,72 
31,0 62,0 Шаланда 
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Продовження табл. 9.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Сокіл/АД 52 2008 44 
7–

8,9 

3–

3,4 

2,4–

3,4 
7,3–8,7 622 722 

692,7± 

2,66 
2,55 

36,8± 

3,87 
23,5 73,5 

Харроза, 

Вуйко 

АД 3/5/ 

Раритет 

2008, 

2009 
83 

7,1–

8,0 

2,4–

3,5 

2,6–

3,4 
7,0–8,5 710 786 

746,0± 

2,71 
2,34 

40,5± 

3,49 
19,3 70,5 Донец 

АД 44/АД 551 
2008, 

2009 
46 

6,1–

7,2 

2,8–

3,4 

2,8–

3,5 
8,5–9,0 696 786 

747,3± 

2,73 
1,78 

40,6± 

1,67 
13,6 71,5 

Волинська 

дворучка 

АД 206/ 

Раритет 

2011, 

2012 
115 

7,3–

9,1 

2,1–

3,3 

2,4–

3,3 
7,1–8,0 656 778 

726, 9± 

2,15 
2,20 

41,8± 

2,08 
11,2 67,5 Маркіян 

Раритет/ 

Валентин 90 

2013–

2015 
117 

7,2–

9,1 

2,2–

2,9 

2,6–

3,2 
7,5–8,5 724 760 

743,8± 

2,16 
1,30 

38,3± 

4,41 
25,8 71,5 

Ніканор, 

Ярослава 

Озима 

пшениця 

1972–

2013 
– 7,0 3,2 2,9 8,8 713 822 

784,2± 

4,03 
3,25 

39,1± 

1,50 
16,7 73,5 – 

* – сформовані на основі константних ліній, виокремлених із відповідних гібридних комбінацій. 
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Наступний сорт озимого тритикале Амфідиплоїд 3/5 (АД 3/5) було 

одержано багаторазовими доборами з гібридної комбінації від природного 

перезапилення гексаплоїдних ліній, що мають родинне з АД 206 походження. 

Виповненість зерна цього сорту краща, ніж у попереднього. Зернівка 

скорочена, за лінійними параметрами (8,1х3,1х3,4 мм) пшеничного типу, 

поверхня ендосперму практично гладка (8,3 бала). Однак за складних умов 

(аномальна посуха, надмірне зволоження) якість зерна сорту погіршувалася. 

Вихід борошна у АД 3/5 трохи вище (67%), обмолочування гірше, а 

хлібопекарські властивості є нестабільними й близькі до АД 206. 

Ще одним слабким місцем АД 3/5 була схильність до вилягання, позаяк 

висота рослин за оптимальних за зволоженням умов перевищувала 150 см. 

Створення сорту засвідчило, що внутрішньовидова гібридизація може бути 

ефективним методом [259], але це доволі тривалий процес, що поєднує 

одночасне вдосконалення фізичних, борошномельних і технологічних 

властивостей зерна з комплексом інших господарсько цінних ознак. 

Деякі озимо-ярі гібриди, створені за участі сорту АД 3/5, виявилися 

перспективними за осінньої і весняної сівби. Із комбінації АД 3/5 /2059 р
11

 

(США) виокремлено лінії озимого та альтернативного типу розвитку з 

ідеально вирівняною поверхнею ендосперму, які зберігають цю властивість 

за посушливих умов і за епіфітотій фузаріозу. Об‟єднанням константних, 

однорідних ліній із гладким зерном пшеничного типу (7,5х3,4х2,9 мм) було 

створено сорт АД 44, що різниться високою врожайністю зерна та зеленої 

маси. 

Сорт АД 44   зареєстровано з 1993 р., досі він слугує еталоном ознаки 

«виповненість зерна» і широко використовується в схрещуваннях на 

поліпшення тритикале за адаптивними та якісними показниками [334]. 

Лінії тритикале, відібрані з комбінацій за участі сортів АД 3/5, АД 360, 

Мально тощо, характеризувалися доброю та чудовою виповненістю зерна, 

але мали небажані ознаки, зчеплені з ідеальною поверхнею ендосперму: 

ламкістю колоса, щільним приляганням колоскових лусок, схильністю до 
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вилягання. Для створення ліній із гладким зерном, легким обмолочуванням 

та оптимальною висотою рослин використовували в схрещуваннях відповідні 

донори, виокремлені нами раніше [282]: дворучку АД 551 (висота рослин – 

90–105 см, зерно коротке, пшеничного типу, виповненість – 5–7 балів, 

обмолочування дуже легке), озимий сорт АД 52 (висота рослин – 125–130 см, 

зерно довге, виповненість – 6–7 балів, обмолочування легке), а також ярі 

сорти й лінії місцевої селекції, зокрема й Сокіл харківський (висота рослин – 

85–110 см, зерно овально-подовжене, виповненість – 7,5–8,5 бала, 

обмолочування погане через ламкість стрижня колосу). 

Кращі гібридні комбінації опрацьовували з F2 водночас у двох зонах 

(Лісостеп, гостропосушливий Степ), чергуючи осінні посіви з весняними. 

Розмах мінливості за виповненістю зерен у F2 залежав від рівня вияву ознаки 

у батьківських зразків і варіював від 1 бала (зерно сильно деформоване, 

зморшкувате, тьмяне) до 7,5–8,5 (добре виповнене) і 9 балів (ідеально 

виповнене зерно, поверхня ендосперму абсолютно гладка). У комбінаціях, де 

один із батьків вирізнявся поганою виповненістю (АД 18, АД 42, АД 60, АД 

206, АД 256, АД 547, АД 551 тощо), у F2 не знайдено рослин з ідеальною 

поверхнею ендосперму, а частота трансгресивних генотипів варіювала від 0,2 

до 1,8 %. Високий вихід трансгресій із гладким зерном (до 32–44%) 

спостерігався в окремих комбінаціях від схрещування сортів із задовільною і 

доброю виповненістю. Ступінь позитивних трансгресій за кращими 

комбінаціями становив 2,3–20% і був нижчим за схрещування батьків із 

виповненістю 8,3–8,8 бала. 

У перспективних комбінаціях АД 44/АД 551 і Сокіл/АД 52 було 

оцінено у F2–F14 відповідно 28 і 36 тис. рослин. Безперервним відбором на 

виповненість зерна і комплекс інших господарсько цінних ознак створено 

низькорослі та середньостеблові лінії озимого типу і дворучки з добрим і 

чудовим обмолочуванням, гладкою поверхнею ендосперму (8,7–9 балів), за 

лінійними параметрами переважно напів- і пшеничного типу, високою масою 
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1000 зерен (42–45,3 г) сформовано сорти Волинська дворучка, Вуйко та 

Харроза. 

Натурна маса зерна ‒ чи не найважливіший показник із тих, що 

впливають на борошномельні властивості. Її вияв зумовлений комплексом 

генетичних, фізіолого-біохімічних та екологічних чинників. Поліпшення 

натурної маси зерна нової культури пов‟язано з великими труднощами через 

тривалий процес розщеплення, низький вихід константних комплексно 

цінних форм, недостатню конкурентоздатність дрібнонасіннєвих зразків 

пшеничного типу. 

Серед сортоутворювальних гібридних комбінацій F5–F20  частота 

позитивних трансгресій змінювалася доволі широко (7,4–59,1%), залежно від 

генотипу та умов вегетації, проте ступінь трансгресії за натурною вагою був 

низьким, у межах 0,3–6,5%. Тому, попри більш як півстолітній період 

інтенсивної селекції тритикале, переважна більшість зареєстрованих сортів 

все ще істотно поступається озимій пшениці.  

За роки конкурсного сортовипробування озимих тритикале (1972–2013 

рр.) було вивчено якість зерна 3802 сортів (табл. 9.1). Середнє за 40 років 

значення натурної ваги тритикале становило 714 г/л із варіюванням від 522 

до 836 г/л, стандартних сортів озимої пшениці – відповідно 784 г/л і 713–836 

г/л. Загальна мінливість ознаки була невисокою як у тритикале (3,76 %), так і 

в пшениці (3,25%). За весняної сівби натурна вага зерна сортів і ліній 

дворучок тритикале варіювала у вужчому інтервалі (638–760 г/л). 

Серед зареєстрованих сортів мінімальний показник натурної маси 

зерна пшенично-житніх амфідиплоїдів становив 600 г/л (АД 206), 

максимальний – 788 г/л (Раритет). Найнижчий середній показник натурної 

маси зерна 676 г/л встановлено в озимого сорту тритикале АД 256, що 

пов‟язано з деформованістю і зморшкуватістю поверхні ендосперму. 

Зниження показників виповненості зерна та його якості відбувається за 

погіршення умов наливання та дозрівання і зумовлено біохімічними 

особливостями сорту АД 256, зокрема високою активністю α-амілази, 
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перевагою в ендоспермі водорозчинних речовин (пентозанів, крохмалю, 

білків), низьким вмістом високомолекулярних глютенінів. Такий біохімічний 

і ферментний статус АД 256 призводить до вимивання легкорозчинних 

фракцій, що підсилює зморшкуватість насіння. До цієї групи входять також 

сорти АД 15, АД 51, АД 52, Харроза.  

Тритикале, що різняться підвищеним вмістом в ендоспермі 

нерозчинних у воді вуглеводно-білкових речовин, високим і стабільним 

числом падіння і, вочевидь, менш проникною насіннєвою оболонкою, 

характеризуються задовільною і доброю виповненістю, кращими 

показниками натурної маси зерна. Типові представники цієї групи сортів ‒ 

АД 206 (виповненість зерна – 7,2 бала, середній показник натурної маси – 

735 г/л), Раритет (відповідно 8,3 бала і 726 г/л), Гарне (8,3 бала і 738  г/л). 

Сорти й лінії озимих тритикале з найкращими показниками натурної 

маси формують зерно з гармонійними лінійними параметрами 

(напівпшеничного або пшеничного типу), гладкою поверхнею ендосперму, 

високим вмістом білка або дуже пружною клейковиною за низького рівня 

білковості. До сортів  цього типу належать сорт Амфідиплоїд 44 (8,8 бала, 

747 г/л, високий вміст білка, клейковина III групи), сорт Волинська дворучка 

(9 балів, 747 г/л, високій вміст білка, клейковина II–III групи), Вуйко (8,7 

бала за весняної і 9 балів за осінньої сівби, 722 г/л, високий-середній вміст 

білка, клейковина II–III групи), сорт Ніканор (8,8 бала, 744 г/л, низький-

середній вміст білка, але клейковина дуже міцна, стабільно 1-ї групи, ІДК – 

50–60 о. п.). 

Оцінюючи мінливість натурної маси зерна сортів тритикале впродовж 

10-ти й більше років, слід виокремити невисокий її рівень – від 1,72% 

(Раритет) до 5,43% (АД 206). У стандартних сортів пшениці середнє значення 

цього показника становило 3,25%. Слабку мінливість натурної маси (2,4%) 

відзначено й під час вивчення великої світової колекції озимої пшениці [111]. 

Показник маси 1000 зерен варіював у дослідах конкурсного 

сортовипробування залежно від генотипу та умов вегетації в інтервалі 19,8–
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54,7 г. Найбільше зерно формував сорт Гарне. Відчутне зниження маси 

1000 зерен до мінімальних значень відбулося в озимих культур у 2010 р. 

через сильне пошкодження рослин клопом черепашкою на початку травня. 

Середньобагаторічні показники маси 1000 зерен кращих сортів тритикале 

становили 41–45 г (Гарне, Раритет, Амфідиплоїд 256), що на 2–6 г вище 

порівняно зі стандартними сортами пшениці. 

Створені сорти озимого тритикале характеризувалися помірною 

варіацією за масою 1000 зерен, від 11,2% (Маркіян) до 31% (Шаланда). Крім 

нового озимого сорту Маркіян, до стабільних за цією ознакою сортів 

належать Амфідиплоїд 44 (13%) і Волинська дворучка (13,6%). 

Серед константних ліній тритикале F3–F5 встановлено переважно 

середнюсильну позитивну кореляцію виповненості зерна та висоти рослин 

(r = 0,34–0,75) і слабку від‟ємну – з активністю α-амілази (r = ‒0,19; –0,23). 

Середньостеблові сорти тритикале з добре та чудово виповненим зерном 

Гарне, Раритет, Букет (висота рослин – 130 см), Волинська дворучка та 

Вуйко (110–120 см) характеризуються високими показниками числа падіння 

(266–293 с). 

Водночас такі тритикале із зморшкуватим ендоспермом як АД 51, АД 

256, Ладне, Pawo та сорти АД 44, Валентин 90, що формують відповідно 

чудово й добре виповнене зерно, вирізнялися підвищеною α-амілазною 

активністю (159–214 с). Примітно, що за винятком середньорослого АД 256 

інші сорти цієї групи є високорослими (145–180 см). 

Вивчення динаміки нагромадження крохмалю і білка в процесі 

утворення зернівок амфідиплоїдів, котрі різняться за виповненістю, не 

виявило істотних відмінностей. Однак у сортів АД 256 і Pawo з 

деформованим зморшкуватим зерном наприкінці наливання (25–30-й день 

після цвітіння) спостерігалося дворазове посилення активності α-амілази 

(табл. 9.2).  
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Таблиця 9.2 – Динаміка α-амілазної активності й поживних речовин у 

процесі формування зерна тритикале та пшениці (КСВ, 2013 р.) 

Сорт Дата 
Виповненість 

зерна, бал 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Вміст, % 
Число 

падіння, хв. 

білок крохмаль Х 

середнє 

за 5 

років 

АД 256 

5.06 1,0 8,7 13,3 55,0 68 

214 
14.06 4,0 29,6 10,7 63,9 171 

21.06 7,0 33,2 9,5 65,9 85 

9.07 7,5 40,9 9,7 64,7 160 

АД 44 

7.06 1,0 7,8 14,9 52,3 62 

188 
14.06 6,5 17,8 13,1 56,2 130 

21.06 7,5 36,5 10,5 63,0 123 

9.07 9,0 43,7 11,6 52,2 123 

Раритет 

6.06 1,0 11,8 17,3 48,7 62 

293 
14.06 7,5 22,9 12,6 59,3 206 

21.06 8,0 34,3 11,9 60,1 200 

8.07 8,5 45,3 11,4 61,7 182 

Ярослава 

6.06 1,0 13,0 15,6 49,5 64 

130 
14.06 5,0 25,2 13,4 58,1 70 

21.06 7,0 37,4 11,8 59,1 85 

8.07 8,5 51,4 11,7 60,5 76 

Pawo 

6.06 1,0 11,1 16,5 51,8 62 

180 14.06 3,5 18,2 12,7 59,4 147 

21.06 7,5 33,1 12,1 62,4 74 

Подолянка, 

пшениця 

м‟яка 

6.06 2,0 18,9 16,1 55 62 

388 
14.06 7,0 38,8 12,1 63,2 275 

21.06 8,0 40,3 14,0 64,9 184 

9.07 9,0 45,4 13,5 68,5 259 

Бурштин, 

пшениця 

тверда 

7.06 1,0 18,3 18,5 52,7 69 

396 
14.06. 7,5 35,0 12,3 67,6 326 

21.06 8,5 44,5 11,7 67,5 308 

9.07 9,0 47,0 15,6 63 349 

НІР0,05 1,42 6,18 1,06 2,67 41,8  

 

Сорти тритикале з виповненим ендоспермом АД 44, Раритет, Ярослава 

характеризувались, як і пшениця, стійкою ферментною активністю по 

закінченні фази формування (через 12 днів після цвітіння). 

Отже, зморшкуватість зернівок тритикале зумовлено функціональними 

аномаліями в генетичній і, як наслідок, у фізіолого-біохімічній системах 
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еволюційно молодих організмів, що виявляються в результаті взаємодії 

батьківських геномів.  

 

9.2 Генетичне різноманіття гексаплоїдних тритикале за вмістом білка 

 

Якість зерна злакових культур, його харчова та кормова цінність, а в 

пшениці й тритикале ще й рівень хлібопекарських властивостей залежать від 

вмісту білка, його амінокислотного складу і фізико-хімічних властивостей. 

Зернові та бобові культури дають близько половини валового збору 

рослинного білка. 

Світове виробництво білка майже в 1,5 раза менше за потрібну 

кількість. Із цим пов‟язано велику увагу, яку приділяють проблемі 

рослинного білка. Вона може бути почасти розв‟язана створенням і 

впровадженням високобілкових сортів тритикале. 

Про підвищений вміст білка в зерні тритикале порівняно з пшеницею 

та житом повідомляло чимало дослідників [415, 417–419, 421, 422, 153, 158, 

154, 155, 251, 254, 255, 258, 289, 274, 133, 7, 199, 69, 481]. 

Першим вказав на високий вміст білка в зерні октоплоїдних тритикале 

(16,3…19,6%, у м‟якої пшениці – 14,3%) Müntzing А. [415]. 

У дослідах Писарева В.Е. [153] ярі октоплоїдні тритикале пересічно за 

10 років мали 18,92% білка в зерні, що на 2,79% перевищувало показник ярої 

пшениці Московка. 

Підвищену білковість зерна тритикале зберігають за різних умов, у 

вологі та посушливі роки. 

За даними Шулындина А.Ф. [259], гексаплоїдні тритикале 

нагромаджують 12,8–19 % білка в зерні незалежно від умов, що вказує на 

генетичний контроль цієї ознаки.  

Тритикале притаманне дуже широке варіювання вмісту білка. Первинні 

амфідиплоїди, зазвичай, мають пересічно 12–20% білка, що пов‟язують із 

більшою зморшкуватістю і слабкою озерненістю колосів. У селекційно 
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поліпшених вторинних тритикале в зерні нагромаджувалося 12,3–14,1% білка 

[251, 417, 489, 431]. 

За даними Куркиева У.К. [90], октоплоїдні тритикале мають у зерні 

більше білка, ніж гексаплоїдні, що пояснюється позитивною взаємодією 

генома жита R із геномом D пшениці. Понад 60 % із 56-хромосомних 

тритикале містять у зерні понад 18% білка. Серед гексаплоїдних тритикале 

колекції ВНДІ рослинництва ім. М.І. Вавилова зразків із таким рівнем білка 

виявлено лише 30%. 

Колекція озимого тритикале джерел підвищеного вмісту білка, 

крупності та виповненості зерна Національного Центру генетичних ресурсів 

рослин України налічує 321 зразок, зокрема з України – 35, РФ – 39, Білорусі 

– 17, Польщі – 18, Мексики – 212 [58]. Між тритикале, що походять із 

Білорусі та Польщі, не виявлено жодного зразка з вмістом білка 15% та 

більше. 

До високобілкових сортів, створених в Україні, належало лише 5,71% 

зразків, Амфідиплоїд 44 та Вівате носівський із вмістом білка 15–15,3%. 

Підвищена білковість зразків тритикале, які зберігаються в НЦГРР України, 

зумовлена здебільшого низькою (5–6 балів) і задовільною (7 балів) 

виповненістю зерна. 

Сорти озимого тритикале Амфідиплоїд 44 (Україна) та Yogui-3/Taty 

(Мексика) поєднували високий вміст білка – 15,3–15,5% – із чудовою 

виповненістю зерна (9 балів). 

Основна складність полягає в поєднанні високобілковості, якості білка 

з доброю і чудовою виповненістю, крупністю зерна та врожайністю. 

Подолання від‟ємних кореляцій, пов‟язаних з нагромадженням білка в зерні, 

становить найважливіше завдання селекції пшениці та пшенично-житніх 

амфідиплоїдів, яке розв‟язували завдяки міжродовим (пшениця/жито// 

тритикале), гетероплоїдним (2n=42/2n=56) і внутрішньовидовим 

схрещуванням (2n=42/2n=42), зокрема й гібридизацією озимих гексаплоїдних 

тритикале з ярими [463, 67, 138, 243, 244, 186, 222, 255, 259, 24, 164, 9, 10, 80, 
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221, 5, 139, 16, 209, 24, 87, 238, 239, 298, 13, 14, 21, 289, 6, 38, 290, 326, 327, 

328, 330, 331, 292, 291, 293, 276, 475, 377, 396, 462, 358, 434, 481]. 

Кращі гексаплоїдні сорти й лінії тритикале порівняно зі стандартами 

пшениці та жита мають чималий потенціал для підвищення вмісту білка в 

зерні, позаяк показник максимальної білковості сягнув пересічно 15,85%, що 

на 2,36% більше, ніж у пшениці. 

Високобілкові й доволі продуктивні сорти було створено як завдяки 

міжродовій гібридизації (Амфідиплоїд 206, Амфідиплоїд 201, Амфідиплоїд 

196, Амфідиплоїд 396, Амфідиплоїд 540 тощо), так і схрещуванням 

пшенично-житніх амфідиплоїдів одного рівня плоїдності (2n=42/2n=42). 

Розширення генофонду тритикале сприяло підвищенню ефективності 

внутрішньовидових схрещувань, що забезпечило отримання сорту, 

унікального за поєднанням високого вмісту білка, виповненості зерна, 

продуктивності й адаптивних властивостей. 

Амфідиплоїд 3/5 нагромаджував в зерні залежно від умов 13,8–16,46% 

білка й за цією ознакою перебував майже на рівні першого високобілкового 

сорту Амфідиплоїд 206, зерно якого мало від 12,95% (2008 р.) до 16,93% 

(1988 р.). У ці роки стандартні сорти озимої м‟якої пшениці нагромаджували 

відповідно 13,35% (Харківська 81) і 12,74% (Одеська 267) білка. 

Амфідиплоїд 44, сорт тритикале з високим вмістом білка та ідеально 

виповненим зерном, виведений також методом внутрішньовидової 

гібридизації, схрещуванням ярої лінії тритикале 2059 р
11 
(США) з озимим 

середньорослим сортом Амфідиплоїд 280/3 

Обидва батьківські компоненти характеризувалися підвищеним вмістом 

білка в зерні (13,1–14,16%) за задовільної поверхні ендосперму (7,5 бала). 

Унікальні за виповненістю, лінійними параметрами зернівки, високобілкові 

лінії тритикале, що ввійшли до складу сорту, виокремлено серед високорослої 

частини генотипів гібридної популяції 2059р
11
/Амфідиплоїд 280/3. 

У 1994 році, у 1997 році та 2000 році сорт озимого тритикале 

Амфідиплоїд 44 за вмістом білка в зерні (14,1–16 %) випереджав усі інші 
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сорти тритикале (10,03–15,3 %), а також стандарти озимої м‟якої пшениці 

Харківська 11, Альбатрос одеський і Донецька 48 (відповідно 13,47; 13,51 і 

12,19%).  

Сорти озимого тритикале з високим вмістом білка в зерні Амфідиплоїд 

3/5, Амфідиплоїд 10, Амфідиплоїд 44 мали довжину стебла за оптимального 

зволоження понад 140 см, що істотно знижувало їх стійкість проти 

вилягання. Висота рослин пов‟язана з виповненістю і білковістю зерна 

позитивною залежністю, тому низькостеблова частина рослин гібридних 

популяцій формує зерно переважно з поганою або задовільною якістю. 

Дворучки АД 5, АД 8/192, АД 77, АД 77/75 вирізнялись оптимальною 

висотою рослин за весняної сівби (90–115 см) і високорослістю в осінніх 

посівах (135–155 см). 

Залучення до схрещування (1988 р.) з дворучкою АД 8/192 

середньостеблового озимого сорту АД 547-8 надалі призвело до створення 

цінного вихідного матеріалу, придатного для виведення та вдосконалення 

сортів різних напрямів використання, зокрема зернокормового Амфідиплоїд 

256 із підвищеним вмістом білка в зерні та зеленій масі, дворучок АД 551-

1222 та АД 551-1223 з білковістю зерна понад 16% і висотою рослин 95–105 

см. Ці тритикале дворучки мали недовиповнене, зморшкувате зерно, яке 

успадкувалось й озимим сортом Амфідиплоїд 256. Для створення 

високобілкових генотипів нового покоління та подолання зморшкуватості 

насіння низькостеблових і середньорослих тритикале у внутрішньовидових 

схрещуваннях використали донори чудової виповненості зерна Амфідиплоїд 

3/5 і Амфідиплоїд 44. Гібриди із сортом Амфідиплоїд 44 краще 

успадковували добру та чудову виповненість у поєднанні з високим вмістом 

білка, стійкістю проти фузаріозу зерна й, головне, з оптимальною висотою 

рослин. Із гібридної комбінації Амфідиплоїд 44/АД551-1222-1223 було 

виокремлено серію низькостеблових ліній (висота рослин – 85–115 см) під 

загальною назвою Ідеал, у якої вміст білка становив 14,38–17,41 %. На основі 

серії низькостеблових ліній сформовано сортову популяцію Волинська 
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дворучка, яка у конкурсному випробуванні в осінніх посівах демонструвала 

підвищену врожайність (7,3–8,26 т/га) із вмістом білка 16,74 % (2002 р.), 

14,73 (2004 р.), 16,96 % (2007 р.) за чудової виповненості зерна. 

Основна вада Волинської дворучки та ліній, котрі входили до її складу 

(АД 20-71-590, АД 23-34 тощо) – дрібнонасіннєвість (маса 1000 зерен – 38,3–

41 г), що не давало їм змоги конкурувати з крупнозерними сортами 

стандартами Амфідиплоїд 42, Амфідиплоїд 256, які формували зерно з масою 

понад 45
 
г, але задовільної виповненості. 

Найвдалішою гібридною комбінацією у напрямі створення комплексно 

цінних ліній тритикале з підвищеним вмістом білка у сполученні з доброю та 

чудовою виповненістю зерна слід визнати Раритет/ХАД 7. Після стабілізації 

за господарсько цінними ознаками гібридних ліній, відібраних із цієї 

комбінації за контрастних умов, у F5–F6 проведено їх оцінку за вмістом білка 

в зерні. Посушливого 2014 р. середній показник нагромадження білка по 

1399-х досліджених лініях становив 11,7 %. 

Варіювання білковості змінювалося від 9,69% (ХАД 1495) до 14,88% 

(ХАД 866). Переважна більшість комплексно цінних ліній у F5 (71,2%) 

поступилася за вмістом білка батьківським сортам, які характеризувалися 

середнім рівнем білковості (12,08–12,85%). 

Наступне покоління ліній комбінації Раритет/ХАД 7 досліджували 

вологого 2016 р. Середній показник вмісту білка знизився на 0,69 %. Інтервал 

мінливості звузився та становив від 8,63 % (ХАД 68) до 13,67 % (ХАД 1229). 

Меншою була білковість зерна і батьківських тритикале, надто сорту Раритет 

(10,08 %). 

За цих умов 49,1 % ліній мало середній і підвищений рівень білка (11–

12,99%), але як у посушливий, так й у вологий роки вихід трансгресивних, 

високобілкових потомств виявився напрочуд низьким і для інтервалу 13–

13,99 % пересічно становив лише 3,92 %. Ліній, що нагромаджували в зерні 

від 14 до 14,88 % білка, налічувалося лише 0,38 %. 
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Отже, з гібридних комбінацій, батьківські компоненти яких 

вирізняються рівнем білковості, за доволі великої кількості пропрацьованих 

ліній (понад 2000) можливий добір комплексно цінних генотипів, 

трансгресивних за вмістом білка в зерні (табл. 9.3).  

 

Таблиця 9.3 – Характеристика кращих за вмістом білка в зерні ліній F5–

F 6 Раритет/ХАД 7 (КСВ, 2014–2016 рр., ) 

Лінія,  

сорт 

Висота 

рослин, 

см 

Вегет. 

період, 

діб, ± до 

ст. 

Врожайність Маса 

1000 

зерен, 

г 

Випов-

неність 

зерна, 

бал 

Вміст 

білка в 

зерні, 

% 

Стійкість 

проти 

бурої 

іржі, бал 
т/га 

± до 

стан-

дарту 

ХАД 855 78 +2 8,76 +2,25 48,2 7,5 13,57 8,0 

ХАД 866 135 0 7,64 +1,13 53,4 9,0 14,88 9,0 

ХАД 1024  80 +1 9,10 +2,59 48,9 8,5 13,19 8,0 

ХАД 1381 90 +2 8,47 +1,96 46,4 8,0 12,96 6,5 

ХАД 1120 75 +3 8,76 +2,25 46,2 8,0 12,50 9,0 

ХАД 1151 70 +2 9,68 +3,17 44,6 8,5 11,84 8,8 

ХАД 1155 72 +2 8,63 +2,12 43,8 7,0 11,95 8,0 

Раритет, 

стандарт 
127 308 6,51 0 42,8 8,0 11,40 8,0 

Середнє 

значення 
90,9 1,71 8,44 1,93 46,79 8,06 12,79 8,16 

HIP0,05 24 1 0,48  3,15 0,58 1,04 0,76 

 

Для дальшої селекції на продуктивність, якість зерна і стійкість проти 

бурої іржі велику цінність явяють собою низькостеблові лінії тритикале 

(висота рослин – 65–90 см) із потенційною врожайністю понад 10 т/га за 

виповненості зерна 8–8,5 бала і вмістом білка на 0,44–1,79 % більше, ніж у 

стандарту Раритет.  

У разі вирощування за інтенсивними технологіями тритикале реагує 

більшими зборами зерна на внесення добрив порівняно з пшеницею та 

житом. За даними Інституту кормів НААН (2001 р.), на опідзоленому ґрунті 

під час вивчення 14 сортів тритикале по кукурудзі на силос без застосування 

добрив і системи захисту вихід к. о. становив у тритикале 2,65–3,25 т/га та 

був вищим, ніж у жита (2,3–2,63 т/га) і пшениці (2,47–2,83 т/га). 

Вирощування зернових сортів тритикале з внесенням N180 P135 K180 
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забезпечило 8,74 т/га к. о., що на 4,59 т/га більше від контрольного варіанта і 

на 2,53 т/га вище, ніж із посівів жита [64]. 

Порівняльне випробування озимих тритикале різних сортотипів та 

етапів селекції свідчить про істотні переваги сортів зернового напряму 

використання над укісними та зерноукісними за врожайністю зерна та 

збором білка з 1 га (табл. 9.4). 

Урожайність сортів зернової групи (Амфідиплоїд 42, Амфідиплоїд 52, 

Амфідиплоїд 256 тощо) становила пересічно за 5–11 років конкурсних 

випробувань 5,17 т/га, що перевищує рівень зерноукісних та укісних сортів 

відповідно на 9,3–38,6%. До найпродуктивніших належать сорти Гарне 

(5,65 т/га) і Раритет (5,56 т/га). Сорт озимого тритикале Раритет мав кращий 

за 11 років показник максимальної урожайності (9,74 т/га) і на 14,6 % 

випереджав сорти Ратне та Гарне. 

Стандарти озимої м‟якої пшениці Альбатрос одеський і Донецька 48 

поступилися за рівнем урожайності зерновим сортам тритикале від 1,43 т/га 

(Амфідиплоїд 256) до 2,2 т/га (Гарне). Сорти укісного та зерноукісного 

напряму використання менш продуктивні, ніж зернові тритикале, через 

недостатню озерненість колосів, задовільну гущину продуктивного 

стеблостою та слабку стійкість проти вилягання. 

Вміст білка в зерні тритикале різних напрямів використання істотно 

різнився. Високорослі, наближені до екстенсивного типу сорти кормового 

призначення пересічно нагромаджували в зерні 12,9–13,7 % білка, на 0,78–

6,57 % вище, ніж тритикале зернової групи. Надто високою білковістю 

вирізнявся зернокормовий сорт Амфідиплоїд 51, в зерні якого пересічно за 11 

років містилося 15,2% білка. 

Серед озимого тритикале зернової групи також відзначено істотну 

мінливість вмісту білка в зерні, що пов‟язано з походженням сортів, їх рівнем 

урожайності, здатністю формувати різне за виповненістю зерно. 

 



 

 

2
5
3
 

Таблиця 9.4 – Урожайність зерна, вміст і збір білка озимих тритикале різних етапів селекц ії (КСВ, пар, 

1993–2003 рр.) 

Культура, сорт, 

показник 
Сортотип 

Рік вне-

сення до 

Реєстру 

К-ть 

років 

вивченн

я 

Врожай зерна, 

 т/га 

Вміст білка в зерні, 

% 

Збір білка,  

т/га 

min max  
± до оз. 

пшениці  
min max   

± до оз. 

пшениці 

Амфідиплоїд 3/5 зерноукісний 1986 11 1,20 6,23 3,76 +0,31 12,1 16,5 14,2 0,53 +0,06 

Амфідиплоїд 15 зерноукісний 1999 11 2,12 7,95 5,11 1,66 9,4 13,6 11,6 0,59 +0,12 

Ладне зерноукісний 2002 7 0,15 8,37 5,31 +1,86 10,0 14,9 13,0 0,69 +0,22 

по зерноукісних сортах 1,16 7,52 4,73 +1,28 10,5 15,0 12,9 0,60 +0,13 

Амфідиплоїд 44 укісний 1993 11 1,43 5,88 3,68 +0,23 12,4 16,5 14,3 0,53 +0,06 

Амфідиплоїд 51 укісний 2000 11 1,69 6,02 3,78 +0,33 13,2 21,1 15,2 0,58 +0,11 

по укісних сортах 1,56 5,95 3,73 +0,28 12,8 18,8 14,8 0,56 +0,09 

по кормових сортах 1,32 6,89 4,33 +0,88 11,4 16,5 13,7 0,58 +0,11 

Амфідиплоїд 42 зерновий 1996 11 1,83 7,25 5,12 +1,68 10,2 14,8 12,5 0,64 +0,17 

Амфідиплоїд 52 зерновий 2000 11 2,12 7,95 5,11 +1,66 9,4 13,6 11,6 0,59 +0,12 

Амфідиплоїд 256 зерновий 2001 9 2,05 7,33 4,88 +1,43 9,3 16,1 12,4 0,61 +0,14 

Гарне зерновий 2004 5 2,06 8,50 5,65 +2,20 10,0 14,0 12,2 0,69 +0,22 

Ратне зерновий 2005 9 3,06 8,50 4,99 +1,54 10,7 16,8 13,0 0,65 +0,18 

Раритет зерновий ДСВ 11 1,80 9,74 5,56 +2,11 10,2 14,5 12,4 0,69 +0,22 

Волинська дворучка зерновий КСВ 6 1,82 7,01 4,90 +1,45 14,2 16,4 15,3 0,75 +0,28 

по зернових сортах 2,11 8,04 5,17 +1,72 10,6 15,2 12,8 0,66 +0,19 

Середнє по тритикале 1,78 7,56 4,82 +1,37 10,9 15,7 13,1 0,63 +0,16 

Пшениця озима   11 0,34 6,30 3,45 0 11,7 16,2 13,6 0,47 0 

Жито озиме   11 1,62 6,90 4,77 +1,32 10,7 13,5 11,8 0,56 +0,09 

HIP0,05      0,42    0,35 0,04  
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Пересічно за 11 років найнижчий вміст білка зафіксовано в сорту 

Амфідиплоїд 52. У зерні цього сорту нагромаджувалося 11,6 % білка з 

варіюванням 9,4–13,6 %. 

Найширший інтервал мінливості вмісту білка мав сорт Амфідиплоїд 256 

– від 9,3 до 16,1 %. У цьому разі така мінливість пояснюється зморшкуватістю 

зерна, яка відчутно посилюється за вилягання рослин.  

Переконливим прикладом можливості створення середньо- і низькорослих 

сортів тритикале, котрі поєднують стабільно високий вміст білка в зерні з 

чудовою його виповненістю, слугує Волинська дворучка, в ідеально гладенькому 

зерні якої за осінньої сівби нагромаджувалося пересічно за 6 років конкурсних 

випробувань 15,3 % білка. Доволі вузьким був також інтервал мінливості ознаки 

– 14,2–16,4 %. Волинська дворучка перевищувала за врожайністю зерна 

стандартні сорти озимої м‟якої пшениці на 29,59 %, але поступалася новим 

озимим сортам тритикале Раритет і Гарне (–11,87 %, –38,9 %). 

Збором білка з одиниці площі озимі тритикале вигідно різняться як з 

озимою пшеницею, так і з житом. Тритикале забезпечило пересічно 

впродовж 1993–2003 років 0,63 т/га білка, пшениця – 0,47 т/га білка, жито – 

0,56 т/га білка. Порівняно з цими культурами надто великі прибавки мають 

зернові сорти тритикале. 

Середній показник збору білка становив 0,66 т/га з варіюванням за 

сортами від 0,59 (Амфідиплоїд 52) до 0,75 т/га у Волинської дворучки. Слід 

осібно відзначити, що сорти тритикале Амфідиплоїд 3/5, Амфідиплоїд 44 та 

Волинська дворучка, які поєднують на високому рівні провідні ознаки, що 

впливають на врожайність зерна і білка з одиниці площі (виповненість зерна, 

вміст білка), створено завдяки внутрішньовидовій гібридизації. 

Нові сорти Ніканор, Ярослава, Пластун волинський і Тимофій також 

створено завдяки мметодам внутрішньовидової гібридизації і багаторічних 

доборів на підвищення вмісту білка й виповненості зерна. 

Вивчення сортів тритикале на фонах мінерального живлення засвідчило, 

що культура напрочуд чутлива до азотних добрив, які вносять рано навесні у 
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фазу кущення. Ефективність підживлень встановлено у різних зонах. В умовах 

Киргизстану (Іссик-Кульська ДС, К. Раимкулов, 1987 р.) врожайність сорту 

Немига 2 на контролі без підживлення становила 5,8 т/га за дози N90 – 6,20; N135 

– 6,50 т/га, а найбільший урожай – 7,90 т/га – тритикале сформували за N225. 

Внесення азотних добрив у фазу кущення під середньорослі сорти Амфідиплоїд 

42, Гарне, Раритет, Амфідиплоїд 124 у дозі до 180 кг/га діючої речовини 

сприяло підвищенню продуктивності рослин та якості зерна.  

На підживленому фоні врожайність тритикале сортів Амфідиплоїд 42 і 

Гарне становила відповідно 8,5–9,6 т/га, озимої пшениці Одеська 267 – лише 

7,3 т/га. 

Позитивно впливало на якість і підживлення рослин у фазу молочно-

воскової стиглості сечовиною (N30…N90): підвищувався вміст білка в зерні на 

1,3–3%, поліпшувалась якість клейковини, зростав об‟єм хліба. 

В аномально вологому 2004 р. оптимальні дози підживлень становили 

N60–N90. За таких умов збільшення норм внесення азоту під середньорослі 

сорти небажане через вилягання рослин. 

По попереднику пар урожайність сортів тритикале становила 5,05–

7,6 т/га, соняшнику – 3,62–4,78 т/га. На удобреному фоні в сортів Гарне та 

Амфідиплоїд 256 через сильне вилягання посівів спостерігалося зниження 

врожайності на 14,1–14,3%, а у стійкішого проти вилягання сорту Раритет 

мало місце підвищення продуктивності на 4,9%. 

Після соняшнику на удобреному фоні прибавка зерна пересічно 

становила 1,5–26%. Поряд з урожайністю істотно зросла і якість зерна, надто в 

сорту Раритет. Так, порівняно з контролем (без добрив) за внесення N210 вміст 

сирої клейковини підвищився на 12,5%, сила борошна – на 49,7%, об‟єм хліба 

– на 5,9 %. 

Застосування добрив у комплексі з іншими агротехнічними засобами дає 

змогу істотніше підвищити врожайність і якість зерна озимого тритикале за 

використання стійких проти вилягання сортів. На неудобреному фоні 

пересічно за 2015–2016 рр. Тимофій перевищив стандартний сорт Раритет на 



256 

 

1,39 т/га, озиму пшеницю Подолянка – на 2,4 т/га, що становить відповідно 

18,6 % і 32,2 %. Стандартний сорт озимої м‟якої пшениці Подолянка 

нагромаджував білка в зерні на 1,18–1,3 % більше, ніж тритикале. Проте 

високий урожай зерна тритикале за вмісту білка 11,06–11,18 % забезпечив 

зростання збору білка з одиниці площі порівняно з пшеницею на 0,05–0,21 т/га 

(табл. 9.5).  

 

Таблиця 9.5 – Вплив добрив на урожайність, вміст білку в зерні та збір 

білку з 1 га (2015 – 2016 рр., ) 

Фон 

Дози 

азотних 

піджив-

лень 

Урожай 

зерна 

Вміст білку в 

зерні 

Збір білку 

з 1 га 

т/га 
± до кон-

тролю, % 
% 

± до кон-

тролю, % 
т 

± до кон-

тролю, % 

Тимофій 

Контроль N0P0K0 N0 7,45 0 11,18 0 0,83 0 

N60 P60 K60 N210 9,32 +25,10 12,66 +13,2 1,18 +42,2 

N90 P90 K90 N180 10,25 +37,6 12,64 +13,0 1,30 +56,6 

N120 P120 K120 N150 10,06 +35,0 12,61 +12,8 1,27 +53,0 

N150 P150 K150 N120 9,60 +28,8 12,45 +11,3 1,19 +43,4 

N180 P180 K180 N90 10,07 +35,2 12,78 +14,3 1,29 +55,4 

N210 P210 K210 N60 9,31 +25,0 12,81 +14,6 1,19 +43,4 

Середнє(60 - 210)  9,77 +31,1 12,66 +13,2 1,24 +49,4 

- N90 9,67 +29,4 12,38 +10,7 1,19 +43,4 

- N120 9,44 +26,7 12,52 +12,0 1,18 +42,2 

- N150 9,76 +31,0 12,88 +15,2 1,25 +50,6 

- N180 9,42 +26,4 13,06 +16,8 1,23 +48,2 

- N210 9,38 +25,9 13,70 +22,5 1,28 +54,2 

- N240 10,82 +45,2 13,29 +18,9 1,44 +73,5 

- N480 9,12 +22,4 14,93 +33,5 1,36 +63,8 

Середнє (N90 – 480)  9,65 +29,5 13,25 +18,5 1,27 +53,0 

Раритет, стандарт 

N0 P0 K0 N0 6,06 -18,6 11,06 -1,1 0,67 -19,3 

Подолянка, стандарт 

N0 P0 K0 N0 5,05 -32,2 12,36 +10,5 0,62 -25,3 

Середнє 9,05 21,43 12,71 13,64 1,15 39,08 

HIP0,05 0,95 12,80 0,55 4,90 0,15 17,58 
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Встановлено, що найвищі рівновеликі врожаї тритикале одержано за 

доз N90-120Р90-120 К90-120, внесених під посів з осені та N150-180 навесні у 

підживлення по мерзлоталому ґрунту. 

Прибавка зборів зерна дорівнювала 35–37,6 %. Дальше збільшення доз 

добрив не призводило до зростання врожайності. 

Вміст білка в зерні тритикале сорту Тимофій на удобреному фоні 

варіював у межах 12,45 (N150 Р150 К150 з осені + N120 по мерзлоталому ґрунту) – 

12,81% за внесення N210 Р210 К210 + N60, що перевищувало контроль на 11,3–

14,6%. Те, що не було ефекту від високих і надвисоких доз добрив, 

пояснюється нестачею вологи для їх використання та формуванням 

невиповненого, зморшкуватішого зерна.  

Вміст протеїну в зерні тритикале зростав із підвищенням доз азоту від 

12,38 (N90) до 14,93% (N480). Різниця між крайніми варіантами підживлення 

становила в абсолютному значенні 2,55%. 

Найвищий урожай зерна пересічно за два роки (10,82 т/га, прибавка 

+45,2%) і збір білка (1,44 т/га, прибавка +73,5%) порівняно з неудобреним 

фоном одержано у разі одночасного внесення N240 за ранньовесняного 

підживлення. 

Дробове внесення азоту з осені та навесні із загальною кількістю N270 

на фоні Р60 К60…Р210 К210  забезпечило врожай зерна лише 10,25 т/га. Водночас 

меншим був також вміст білка в зерні (12,64%) і його збір (1,3 т/га). 

Зниження ефекту азотних добрив, внесених під посіви сорту Тимофій з 

осені, пояснюється втратами діючої речовини впродовж осінньо-зимового 

періоду. 

Отже, ефективнішого та більшого забезпечення рослин сорту азотом за 

умов 2015–2016 рр. домоглися завдяки ранньовесняному підживленню, що 

підвищило порівняно з контролем урожай зерна на 26,4–45,2%, вміст білка – 

на 10,7–33,5% і збір білка з 1 га на 42,2–73,5%. Низькостебловий сорт 

озимого тритикале Тимофій виявив високу позитивну реакцію на удобрення 

завдяки, перш за все, підвищеним адаптивним властивостям і стійкості проти 
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вилягання та хвороб – бурої, жовтої і стеблової іржі, що дає змогу 

витримувати великі дози добрив і зберігати фотосинтезувальний апарат у 

дієвому стані до молочно-воскової стиглості. 

Дальшого підвищення вмісту білка у середньо- і короткостеблових 

сортів тритикале передбачається домогтися залученням до схрещування 

високобілкових зразків різного типу розвитку з чудовою виповненістю зерна 

Амфідиплоїд 3/5, Амфідиплоїд 44, Волинська дворучка, а також ярих 

тритикале мексиканського та місцевого походження. 

Отже, кращі сорти й лінії тритикале порівняно з пшеницею і житом 

мають чималий потенціал для підвищення вмісту білка, що засвідчується 

середньобагаторічним максимальним показником білковості зерна 

тритикале, який становив 15,85 % – на 2,77 % більше, ніж у пшениці м‟якої. 

За збором білка з одиниці площі створені сорти гексаплоїдних тритикале 

перевищують пшеницю та жито. Пересічно за 20 років тритикале 

забезпечило 0,63, пшениця – 0,47, жито – 0,56 т білка з 1 га.  

 

9.3 Мінливість вмісту лізину в зерні сортів і ліній тритикале та їх 

поживна цінність 

 

Тритикале характеризує підвищений вміст окремих незамінних 

амінокислот. У білку тритикале більше, ніж у пшениці вміщується лізину, 

триптофану, треоніну, лейцину, фенілаланіну, метіоніну, ізолейцину, валіну. 

За вмістом лізину й триптофану тритикале посідає положення між житом і 

пшеницею. Порівняно з пшеницею вміст деяких амінокислот у тритикале 

може бути нижчим [98, 252, 473, 474, 489, 394, 395, 198]. 

За даними Покровской Н.Ф., Хорева В.И. [165], Куркиева У.К., 

Покровской Н.Ф. [191], Куркиева У.К. [90], тритикале з колекції ВІРу майже 

вдвічі перевищували за вмістом лізину м‟яку пшеницю Безостая 1. Різні лінії 

октоплоїдних тритикале мали від 2,44 до 4,04 % лізину (пересічно 3,46 %), 
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гексаплоїдних – від 3,13 % до 4,07 % (пересічно 3,68 %). Тритикале з 

недовиповненим, зморшкуватим зерном містили більше лізину. 

Вміст лізину в зерні тритикале залежить не лише від виповненості 

зерна, а й від розмірів зародка, співвідношення білкових фракцій. 

Покровская Н.Ф. [163] встановила, що в зерні пшениці частка зародка в 

ендоспермі становить 2, жита – 4,6–4,7%, а у високолізинових зразків 

тритикале – 4,5–5,7 %. 

Чимала мінливість морфобіологічних і біохімічних ознак у гібридних 

популяціях міжродового і внутрішньовидового походження відкриває 

сприятливі можливості для вдосконалення тритикале різного призначення. 

Про високу якість білка тритикале порівняно з пшеницею свідчить краща 

засвоюваність азотистих речовин тваринами. У дослідах на щурах показник 

PER у тритикале становив 2,34 (KS-126) – 2,4 г (UH ADD 66/69), пшениці – 

1,85 (Ювілейна 50) – 2,16 г (Миронівська 808). Перетравність білка 

тритикале і пшениці була достовірно вища, ніж в ячменю та жита [245]. 

Експериментально встановлено, що в 1 кг зерна тритикале 

Амфідиплоїд 206 міститься 1,19 вівсяних к. о. і 129 г перетравного протеїну. 

Поживна цінність зерна тритикале в енергетичних кормових одиницях 

(ЕКО) становить: 1,26 ЕКО для великої рогатої худоби та 1,28 ЕКО для 

свиней. Досліди, які проведено у багатьох наукових установах (ВІТ, НДІТ 

ЛіП УРСР, НДІСГ ЦЧП ім. Докучаєва тощо) із відгодівлі різної кількості 

зерна тритикале сорту Амфідиплоїд 206 у раціонах великої рогатої худоби, 

свиней, овець, виявили, що за поживними властивостями воно не 

поступається ячменю та пшениці, а за окремими показниками перевищує 

їх [42]. 

Інтервал мінливості вмісту білка та екзогенних амінокислот у зерні 

пшениці й тритикале чималою мірою залежить від умов формування врожаю. 

Потенційні можливості поліпшення якості зерна зумовлено генетичними 

особливостями сорту. Отже, основний шлях підвищення вмісту білка та 

незамінних амінокислот у зерні – створення досконаліших за продуктивністю 
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та якістю нових ліній і сортів тритикале й пшениці. Для успішної селекції у 

цих напрямах потрібні генетичні джерела підвищеного вмісту білка та 

незамінних амінокислот. Таких джерел особливо недостатньо у нової 

сільськогосподарської  культури, тому їх пошук є одним із важливих завдань 

селекціонерів. 

Для поліпшення кормової і поживної цінності зерна тритикале, 

підвищення вмісту білка і лізину залучали до міжродових і 

внутрішньовидових схрещувань сорти пшениці й тритикале високої якості 

різного еколого-географічного походження і типу розвитку. За період з 1986 

по 1990 рр. на вміст лізину було проаналізовано всього 504 зразки, зокрема й 

290 ліній, синтезованих біологічним методом (F1 пшениця 

м‟яка/житотритикале) і 214 – від внутрішньовидової гібридизації, з них 49 

зразків, створених схрещуванням озимих тритикале з ярими. 

Мінливість дефіцитних амінокислот пов‟язана з варіюванням вмісту 

клейковинних білків. Тому для оцінки сумарного білка зерна чи борошна на 

повноцінність достатньо визначення лише однієї, першої лімітувальної 

амінокислоти – лізину [78]. 

У наших дослідженнях підвищений вміст лізину за умов 1986 р. 

спостерігався у ліній і сортів незалежно від методу їх створення, але у 

родоводах був наявний високолізиновий сорт Амфідиплоїд 206. Усього 

проаналізовано 78 ліній тритикале, з яких 62,8% становили генотипи від 

міжродових схрещувань. Середній уміст лізину в зерні тритикале становив 

0,329 % на 100 мг шроту з варіюванням від 0,268 (Амфідиплоїд 1-58) до 

0,374 % (Полукарлик 71/Саратовская 4АД 206 р
1
 та Полукарлик 71/Вятка 

2АД 206 р
55
). Кращі за вмістом лізину зразки тритикале перевищували 

стандартні сорти пшениці Харківська 81, жита Харківське 78 і тритикале 

Амфідиплоїд 206 відповідно на 14,2, 10,4 і 12,8%. 

На відміну від пшениці, у стандартного сорту Амфідиплоїд 3/5 і 

досліджених 47-ми лініях тритикале, спостерігалося підвищення вмісту як 

білка на 1,14–1,4%, так і лізину, що пов‟язано із задовільною виповненістю 
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зерна сортів і ліній тритикале. За цих умов середній вміст лізину серед 203-

х проаналізованих зразків становив 0,433%, що на 31,6% більше, ніж у 

1986 р. Мінливість ознаки перебувала у межах 0,319 (F11 Полукарлик 

71/Вятка 2 АД 206 р
4
) – 0,555 % (F7 АД 826/499/Саратовская 

крупнозерная)/АД 3/5, Полукарлик 3/Вятка 2АД 206). Як мінімальні, так і 

максимальні показники вмісту лізину мали лінії, створені завдяки 

міжродовій (пшениця м‟яка/житотритикале) і міжвидовій гібридизації 

(2n=56x/2n=42x). Водночас, незалежно від походження, досліджені форми 

тритикале за середнім вмістом лізину перевищили стандартний сорт озимої 

м‟якої пшениці Харківська 81 на 8,5–9,8% і поступилися стандартному 

сорту тритикале Амфідиплоїд 206 (–11,7…‒12,7 %) та житу Харківське 78 

(‒14,3…‒15,3 %). Найкращі за вмістом лізину лінії, створені складними 

міжродовими схрещуваннями [(Полукарлик 3/Вятка 2Амфідиплоїд 206) р
5
] 

та гібридизацією октоплоїдних тритикале з гексаплоїдними (826-499/ 

Саратовская крупнозернаяАмфідиплоїд 3/5), за вмісту лізину 0,555 % 

перевершили всі стандарти на 8,1–28,2 %. 

За умов вологого 1989 р. (570 мм, норма 520 мм) і за підвищеного 

температурного режиму (середньорічна температура повітря перевищувала 

норму на +2
о
С) озимі культури характеризувалися високим рівнем 

нагромадження білка і помірним вмістом лізину. Під час аналізу 121-го 

зразка тритикале різного походження середній вміст лізину становив 0,362 % 

із варіюванням від 0,271 (АД 280/3/Л-1 р
10/2

 – 1610) до 0,445% (С-7/ 

Харківське 55Амфідиплоїд 206 р
68
). Максимальне нагромадження лізину в 

зерні сорту Амфідиплоїд 3/5 і лінії F9 С-7/Харківська 55Амфідиплоїд 206 р
68 

становило 0,445%, що на рівні озимого жита Харківське 78. Найменший 

вміст лізину за цих умов виявився у ліній, створених схрещуванням озимих 

тритикале з ярими, – від 0,271 до 0,383% за середнього показника 0,343%, що 

майже на рівні стандартного сорту озимої м‟якої пшениці Харківська 11 

(0,34%). Низький вміст незамінної амінокислоти лізину в озимо-ярих лініях, 
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відібраних із комбінації АД 280/3/Л-1, пов‟язаний із чудовою виповненістю 

зерна (9 балів) і їх високобілковістю (понад 15%). 

Вміст лізину під час дослідження 102 зразків тритикале становив 

пересічно 0,271% і змінювався у межах 0,186 (АД 280/3/Л-1 р
1637

) – 0,415% 

(АД 28/АД 3/5). Обидві форми, протилежні за вмістом лізину, виокремлено з 

комбінацій від схрещування компонентів із контрастним типом розвитку. За 

середнім вмістом лізину в умовах 1990 року істотних розбіжностей між 

сортами тритикале різного походження не спостерігалося. Пересічно за 

чотири роки вміст лізину в зерні створюваних ліній і сортів тритикале 

становив 0,351% і перевищив показник стандартного сорту озимої  м‟якої 

пшениці в абсолютному значенні на 0,03%. Лінії тритикале з максимальним 

нагромадженням лізину пересічно випереджали стандартні сорти озимої 

м‟якої пшениці на 0,109, жита й тритикале відповідно на 0,011 і 0,068 %. 

Аналіз вмісту лізину у ліній, виведених різними методами, вказує на більший 

розмах мінливості серед потомств, відібраних із комбінації від схрещувань 

озимих тритикале з ярими. В абсолютному значенні максимальний показник 

вмісту лізину перевищував мінімальний на 0,176%. Чималий рівень 

мінливості в озимо-ярих популяціях дав змогу створити низку сортів і ліній 

гексаплоїдних тритикале з підвищеним вмістом у зерні білка та незамінних 

амінокислот – лізину й триптофану.  

Серед комплексно цінних сортів і ліній тритикале, виведених завдяки 

багаторазовим доборам із гібридних популяцій від схрещування 

батьківських компонентів із контрастним типом розвитку, особливо 

виокремлюються нагромадженням лізину й триптофану озимий сорт 

Раритет і дворучки АД 5/15, АД 1024, Волинська дворучка. За вмістом 

лізину в зерні ці зразки перевищували стандартний сорт Амфідиплоїд 42 на 

0,069–0,141% в абсолютному та 18,8–38,3% у відносному значенні. Високий 

вміст триптофану виявлено в зерні тритикале дворучок – 0,205–0,217%, що 

на 0,053–0,065% вище порівняно зі стандартним сортом тритикале 

(табл. 9.6).  
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Таблиця 9.6 – Господарсько біологічна характеристика сортів озимих 

тритикале і дворучок із підвищеним вмістом білка та лізину (2000–2005 рр., 

середнє за 5 років) 

Сорт 

Висо-

та 

рос-

лин, 

см 

Урожай-

ність 
Маса 

1000 

зерен, 

г 

Вміст у зерні,  

% 
Випов

неність 

зерна, 

бал 

Стійкі

сть 

проти 

бурої 

іржі, 

бал 

т/
га

 

±
  

д
о
 с
т.

 

б
іл
к
а 

л
із
и
н
у
*
 

тр
и
п
то
ф
ан
у
 

Амфідиплоїд 42, 

стандарт 
128 6,06 0 47,9 12,48 0,368 0,152 7,5 8,0 

Гарне 132 6,97 +0,91 49,4 12,85 0,370 0,153 8,5 8,5 

Раритет 126 6,76 +0,70 46,3 12,27 0,437 0,182 8,5 8,0 

Амфідиплоїд 44 145 4,79 –1,27 43,7 15,05 0,383 – 9,0 9,0 

Амфідиплоїд 

5/25 
108 4,86 –1,20 41,4 15,74 0,509 0,217 9,0 9,0 

Пшениця м‟яка 90 4,72 –1,34 41,8 12,91 0,278 0,182 9,0 8,0 

Жито 

Харківське 98 
152 5,85 –0,21 39,4 10,20 0,523 0,260 8,0 8,0 

Середнє 125,9 5,72 -0,34 44,27 13,07 0,41 0,19 8,50 8,36 

НІР0,05 21,5 0,44  3,74 1,86 0,09 0,04 0,58 0,48 

* – середнє за 3 роки. 

 

Сорти тритикале з підвищеним вмістом лізину використовують у 

вигляді комбікормів для відгодівлі свиней, великої рогатої худоби й птиці. 

Дерть із зерна сорту тритикале Раритет вирізняється високим вмістом білка, 

лізину, каротиноїдів, низьким нагромадженням пентозанів і за застосування у 

відгодівлі прудової риби забезпечує більшу ефективність порівняно з іншими 

видами кормів. У ФГ «Чисті пруди» Донецької області Мангушського району 

понад дев‟ять років зерно тритикале сорту Раритет використовують у 

виробництві на приватному заводі комбікормів, які використовують під час 

відгодівлі різних видів риби та реалізують населенню для вирощування 

свиней і птиці.  
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9.4 Мінливість вмісту крохмалю в зерні сортів і ліній гексаплоїдних 

тритикале 

 

Крохмаль посідає перше місце за вмістом у зерні, становлячи від 65 до 

80% маси ендосперму. Поряд із білками, крохмаль є найважливішою 

запасною поживною речовиною, що відкладається в зернівках для 

майбутньої рослини [73]. 

За хімічним складом, фізичними властивостями крохмаль пшениці, 

жита й тритикале практично не різниться. Істотні розбіжності у властивостях 

крохмалю тритикале та його батьківських форм виявляються у разі 

порівняння амілограм борошна й відмитого з нього крохмалю. 

Житнє і тритикальне борошно дає характерні дуже низькі амілограми, 

що свідчить про інтенсивну деполімерізацію крохмалю амілолітичними 

ферментами. Нейтралізація їх відповідними інгібіторами (азотнокисле 

срібло) зумовлює одержання амілограм, що дорівнюють нормальному 

пшеничному борошну [73]. Отже, біохімічні розбіжності між житом, 

пшеницею і тритикале бачили на той час і в наявності у зрілому зерні 

активної альфа-амілази, що з‟являється у м‟яких і твердих пшениць лише з 

проростанням зерна. 

Якість крохмалю визначається, насамперед, співвідношенням двох 

фракцій – лінійного полімеру амілози та розгалуженого амілопектину. 

Тритикале характеризується зниженим нагромадженням амілози порівняно з 

батьківськими видами [43, 198]. Пшенично-житні амфідиплоїди 

розрізняються за динамікою утворення крохмалю під час визрівання зерна. 

Встановлено, що в тритикале процес нагромадження крохмалю  

припиняється  раніше,  ніж у  пшениці.  В окремих зразків тритикале, надто із 

зморшкуватим зерном спостерігалося часткове руйнування крохмальних 

зерен [53]. За даними Hill R.D. [381], крохмаль тритикале порівняно з 

батьківськими формами має слабку в‟язкість, що наближає його до крохмалю 

жита. Якість крохмалю, як і білка та інших речовин зернівки окремих 
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генотипів тритикале має загалом специфічний характер, але у багатьох 

випадках не виявлено істотних відмінностей у структурі та властивостях 

крохмалю тритикале щодо батьківських видів [361, 354, 365]. 

Під час дослідження мінливості біохімічних показників сучасних 

сортів тритикале вивченню вмісту крохмалю і його впливу на якісний статут 

створюваних форм приділяють недостатню увагу [85, 72, 432, 481]. 

Можливо, вплив не стільки вмісту, скільки якості крохмалю на 

хлібопекарські властивості пшенично-житніх амфідиплоїдів дещо 

недооцінюється.  

У лабораторії селекції і генетики озимого тритикале Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН визначення вмісту крохмалю в сортах і 

лініях тритикале було розпочато в 2001 р., а систематично й ґрунтовно – з 

2007 р. За цей час проаналізовано 5072 зразки. Кількість досліджених ліній 

варіювала за роками від 74 до 1399. Пересічно за 12 років нагромадження 

крохмалю в зерні тритикале становило 60,74% і змінювалось у межах 60,34–

69,16%. Мінімальний вміст крохмалю в зерні зафіксовано в 2012 р. у сорту 

Юбилейный – 55,12%, максимальний (73,89%) – в 2008 р. у лінії ХАД 642, 

створеної завдяки внутрішньовидовій гібридизації. Середній рівень 

нагромадження крохмалю у стандартних сортів тритикале за період 2001–

2016 рр. становив 65,51% із варіюванням 59,14–71,38%. Вміст крохмалю в 

зерні стандартних сортів пшениці озимої становив пересічно за 6 років 

60,74%, що на 3,35% менше порівняно зі стандартними сортами тритикале за 

цей самий термін. Перспективні селекційні лінії пересічно за 12 останніх 

років перевищили за нагромадженням крохмалю показник стандартних 

сортів тритикале на 0,34%, що засвідчує дію зворотньо пов‟язаних процесів – 

зростання продуктивності нових генотипів супроводжується поступовим 

зниженням вмісту білка і підвищенням рівня крохмалю.  

Розрахунки коефіцієнтів кореляції кількості крохмалю в зерні з іншими 

ознаками вказують на середній позитивний зв‟язок з урожайністю (r = +0,43) 

і натурною масою (r = +0,39). Між вмістом білка та крохмалю в зерні 
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тритикале спостерігалася відносно висока зворотня залежність (r = –0,66). 

Тісний зв‟язок вмісту крохмалю середнього-вищесереднього рівня 

встановлено з деякими ключовими показниками якості хліба тритикале, 

такими як еластичність м‟якуша (r = +0,39), пористість хліба (r = +0,46) і 

розтяжність тіста (r = +0,57). 

Негативний вплив вмісту крохмалю середнього рівня (r = ‒0,46) 

спостерігався з розрідженістю тіста. Отже, крохмаль як найбільша складова 

зерна і борошна тритикале істотно впливає на рівень вияву технологічних 

властивостей нової культури. 

Враховуючи доволі істотний вплив крохмалю на хлібопекарські 

властивості тритикале, в 2014 р. визначили вміст крохмалю у 1399 

комплексно цінних константних ліній F5, дібраних із комбінації 

Раритет/ХАД 7 (табл. 9.7).  

 

Таблиця 9.7 – Мінливість вмісту крохмалю в зерні ліній F5 – F6 

Раритет/ХАД 7 

Рік, 

поко-

ління 

Кількі

сть 

ліній, 

шт 

Лінії із вмістом крохмалю, % 

до 60,00 60,01 – 64,99 65,00 – 69,99 70,00 – 74,99 

 

Рари

тет, 

♀ 

ХАД 

7, ♂ шт. % шт. % шт. % 
шт

. 
% 

2014, F5 1399 7 0,50 520 37,2 864 61,8 8 0,6 67,3 67,6 65,18 

2016, F6 693 0 0,00 202 29,2 488 70,4 3 0,4 65,7 65,7 66,41 

Сума 2092 7  722  1352  11     

Середнє   0,25  34,5  64,6  0,5 66,4 66,7 65,80 

 

Батьківські сорти вміщували відповідно 67,63 та 65,18 % крохмалю. 

Пересічно показник вмісту крохмалю досліджених ліній становив 67,29%, що 

вказує на домінування ознаки батьківської форми Раритет із підвищеним 

нагромадженням крохмалю. Серед вивчених ліній, котрі вирощували 

посушливого 2014 р., варіювання вмісту крохмалю становило від 57,59 % 

(ХАД 483) до 71,1 % (ХАД 69). Різниця між крайніми показниками ознаки 

становила 13,52 %. Ранжування за вмістом крохмалю свідчить про те, що 
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37,2 % потомств поступились обом батьківським компонентам. Ліній 

тритикале з позитивними трансгресіями за крохмалистістю налічувалось 

усього 0,57 %. Вони нагромаджували понад 70 % крохмалю, що достовірно 

перевищує показники обох батьківських сортів. 

Лінії тритикале F6 комбінацій Раритет/ХАД 7 у вологому 2016 р. 

характеризувалися дещо меншим нагромадженням крохмалю в зерні. В 

абсолютному значенні середній вміст крохмалю у проаналізованих 693 лініях 

становив 65,67%, що на 1,62% нижче порівняно з посушливим 2014 р. 

Інтервал мінливості також зменшився і становив 61,31 (ХАД 1446) – 70,24 % 

(ХАД 383). 

Кількість потомств, які поступилися за вмістом крохмалю обом 

батькам, знизилася на 8,02% і становила 29,15% від загальної наявності 

досліджених зразків. Вихід позитивних трансгресій становив усього 0,43 %.  

Виокремлені комплексно цінні лінії ХАД 383, ХАД 698 і ХАД 726 

мали 70,14–71,07% крохмалю, 10,45–11,42% білка, формували крупне зерно з 

масою 1000 штук 43,2–54,2 г доброї і чудової виповненості (8–9 балів), 

підвищеної твердості (90,1–116 Н). 

Чудові показники якості зерна ці лінії поєднують із 

короткостебловістю (70–85 см), а ХАД 383 і ХАД 726 ще й зі стійкістю проти 

бурої іржі (8–8,5 бала). 

Середня за 2014–2016 рр. врожайність зерна висококрохмалистих ліній 

становила 6,93–8,84 т/га, що на 0,42–2,33 т/га вище за стандарт Раритет. 

Низькостеблові лінії, які здатні нагромаджувати в зерні 69–70% і більше 

крохмалю, використані під час формування нових зернових сортів 

інтенсивного типу фуражного й технічного призначення.  

 

9.5 Селекція гексаплоїдних тритикале на поліпшення структурно-

механічних властивостей зерна 

 

Структурно-механічні властивості зерна пшениці й тритикале є однією 

з найважливіших характеристик якості й мають безпосередній стосунок до 
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розмелювання зерна, замісу тіста і рівня якості хлібобулкових виробів. 

Технологічні характеристики сортів пов‟язані з дисперсністю борошна, яка 

зумовлена особливостями будови ендосперму зернівки. У сортів пшениці 

розрізняють твердо- і м‟якозерну структуру ендосперму, яка визначає 

здатність зернівки протистояти руйнуванню у процесі помелу та впливає на 

гранулометричний склад зерна [76, 225, 149]. 

За даними Sourdille P., Perretant M.R., Charmet G. et al. [461], 

Giroux M.J., Morris C.F. [376], твердозерність контролюється кількома тісно 

зчепленими генами, які локалізовані у короткому плечі 5D хромосоми в 

локусі Ha (Hardness). У цьому локусі перебувають гени, що кодують три 

поліпептиди, котрі складають білок фріабілін: пуроіндоліни а (Pin а – D1) і b 

(Pin b – D1), а також Grain Softness Protein (GSP 1). Білок фріабілін має розмір 

близько 15 кДа і локалізується на поверхні крохмальних гранул у сортів із 

м‟якою текстурою ендосперму [359]. Взаємодія фріабіліна з крохмальними 

гранулами відбувається завдяки гідрофобним та іонним зв‟язкам. 

Пуроіндоліни та GSP 1 знайдені як у твердо-, так й у м‟якозерних сортів 

пшениці, але ступінь їх адгезії на крохмальних зернах залежить від генотипу 

[466]. За даними Ikeda T.M., Ohnishi N., Nagamine T. et al. [383], рівень адгезії 

фріабіліну на поверхні крохмальних зерен корелює з твердозерністю сорту. У 

твердої пшениці (T. durum Desf.) цього білка немає [387]. Morris C.F. [410] 

показав, що пуроіндоліни є представниками специфічної групи 

низькомолекулярних білків злаків, які характеризуються високим вмістом 

амінокислотних решток цистеїну й триптофану.  

У геномі гексаплоїдної пшениці існує три локуса з генами GSP. Ці гени 

розміщено в дистальних кінцях гомеологічних хромосом п‟ятої групи, а 

локус GSP 1 в хромосомі 5D тісно зчеплений із пуроіндолінкодувальними 

генами [375]. Роботи зі створення трансгенних форм пшениці й дослідження 

мутацій і делецій у локусі Ha свідчать, що за розбіжності в текстурі зерна 

відповідають гени, які кодують пуроіндоліни. Мінливість ознаки 
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«твердозерність» здебільшого зумовлено комбінаціями алелей генів Pin a – 

D1 і Pin b – D1 [375, 409, 383, 444, 483, 230]. 

Дикий тип пшениці Triticum aestivum L. має м‟який ендосперм, який 

контролюється алелями Pin a – D1a і Pin b – D1a. У твердозерних сортів гени 

Pin a – D1 і Pin b – D1 несуть мутації різного типу, що спричинюють 

амінокислотні заміни [409, 383]. 

У дослідах Чеботарь С.В., Благодаровой Е.М., Куракиной Е.А. и др. 

[231] під час визначення твердості зерна сортів м‟якої пшениці за допомогою 

NIR (near infrared reflectance) та порівняння з даними ПЦР – аналізу 

алельного складу пуроіндолінових генів, із загальної кількості вивчених ліній 

(85) лише три сорти пшениці мали алельний склад генів пуроіндолінів, 

притаманний м‟якозерним сортам Pin a – D1 a і Pin b – D1 a. 

Показник твердості зерна перебував у межах 20–39 од., що типово для 

групи м‟якозерних пшениць. У 56 сортів генотип визначено як Pin a – D1 a, 

Pin b – D1b, притаманний твердозерним сортам. Діапазон твердості зерна в 

цій групі становив 51–85 од., характерний для підгруп 

«середньотвердозерні», «твердозерні», «дуже твердозерні». За даними Zlatska 

A.V. [490], генотип Pin a – D1 a, Pin b – D1 має сорт пшениці м‟якої Циганка, 

твердість зерна якого дорівнювала 89 од. (твердозерний, група «дуже 

тверді»). 

Окрім головних генів, пов‟язаних із пуроіндолінами, які впливають на 

розподіл сортів між групами «твердозерні» та «м‟якозерні», припускається 

існування й іншої генетичної системи «мінорних генів», відповідальних за 

рівень вияву структурно-механічних властивостей зерна у межах окремих 

груп сортів [231]. 

Дослідження гранулометричних властивостей ендосперму пшениці, 

жита й 266 ліній тритикале F7–F10 харківської селекції, створених за схемою 

пшениця/жито тритикале Амфідиплоїд 1 і пшениця/жито тритикале 

Амфідиплоїд 206, де пшениця була представлена 15-ма кращими сортами 

(Безостая 1, Миронівська 808, Харківська 63 тощо), жито – трьома сортами 
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(Вятка 2, Саратовская крупнозерная та Саратовская 4), були виконані 

Пархоменко Р.Г., Кучумовой Л.П., Горбанем Г.С. [149]. Виявлено чимале 

різноманіття гексаплоїдних тритикале за структурою борошна. Показники 

питомої поверхні частинок борошна (S) варіювали від 1237 до 4180 см
2
/г

-1
, 

розміру частинок – від 34,4 до 10,2 мк. 

Як і в пшеничних генотипів, за неістотної мінливості консистенції 

ендосперму по роках, у міжродових гібридів чітко спостерігалася генетична 

зумовленість цієї властивості. Тритикале за дисперсністю борошна 

розподілили аналогічно пшениці на три групи: твердо-, напівм‟яко-, 

м‟якозерні. Серед вивчених амфідиплоїдів виокремлено п‟ять типово 

твердозерних ліній, що становило 1,8% від загальної кількості зразків. 

Чотири з них створено за участі сорту Амфідиплоїд 206. Розмір частинок у 

твердозерних ліній становив 21–34 мк, у стандарту Амфідиплоїд 206 – від 

15,5 до 18,2 мк залежно від року вирощування. Майже 90 % ліній тритикале 

мало м‟якозерний ендосперм. 

На формування твердозерності у тритикале основний негативний вплив 

чинив геном жита, а також батьківські сорти тритикале і напів- та м‟якозерні 

пшениці. Лінії, створені із залученням до схрещування м‟якозерних пшениць 

Альбідум 11, Полукарлик 808, Цезиум 39, характеризувалися м‟якозерною 

структурою ендосперму, а під час розмелювання – пилкоподібним борошном 

із розміром частинок 10,2 мк. Напівм‟якозерну структуру борошна мали 

сорти тривидових тритикале Амфідиплоїд 201 та Амфідиплоїд 206. У їх 

родоводах наявна озима тверда пшениця Гордеіформе (931х911) та озима 

м‟яка пшениця Безостая 1, твердозерні генотипи з розміром частинок 

борошна відповідно 41,2 ± 1,3 мк і 28,0 ± 0,3 мк. Сорт жита Саратовская 

крупнозерная через борошнистий ендосперм вирізняється пилеподібним 

борошном із розміром частинок 16,5 ± 0,1 мк. Пшениці й тритикале з 

м‟якозерним типом ендосперму мали погані хлібопекарські властивості саме 

через велику дисперсність борошна. Автори дійшли висновку, що 

послаблення впливу геному жита на структурно-механічні властивості 
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ендосперму амфідиплоїдів завдяки залученню до схрещування твердозерних 

зразків пшениці й тритикале може бути ефективним методом поліпшення їх 

технологічних і борошномельних властивостей. Проте з огляду на низьку 

частоту вищеплення твердозерних генотипів як рецесивної ознаки [116], 

недостатню надійність їх виокремлення за склоподібністю [4] добір 

твердозерних тритикале без прямої діагностики консистенції ендосперму 

може бути малоефективним.  

Під час аналізу на приладі ПСХ-4 розміру часток борошна створених 

сортів тритикале, а також зразків із Польщі встановлено, що більшість із них 

мала пилоподібне борошно (18,5–20,4 мк). Більш твердозерними виявилися 

сорти Раритет (24,4 мк) і Волинська дворучка (25,7 мк). 

Еталонний м‟якозерний сорт пшениці м‟якої Warwik (Canada) мав 

частинки розміром 13,5, а еталон твердозерності Монолог (Україна) – 

30,3 мк. Отже, кращі за твердістю зерна тритикале Раритет і Волинська 

дворучка з розміром часток борошна 24,4–25,7 мк за класифікацією пшениці 

належать до твердозерних форм, в яких розмір часток дорівнює 24,3–28,5 мк. 

Для підвищення твердозерності тритикале вихідний матеріал 

створювали завдяки внутрішньовидовій гібридизації із залученням до 

схрещування комплексно цінних сортів і ліній тритикале із середніми та 

високими показниками крупоутворювальної здатності. Масштабний пошук 

твердозерних генотипів проводили в реципрокній комбінації за участі 

озимого сорту Раритет і лінії дворучки ХАД 7. 

У 2015 р. за допомогою твердоміра YPD-300 D було проаналізовано на 

твердість зерна 1449 ліній F5 тритикале, відібраних із комбінації Раритет/ 

ХАД 7. Середній показник досліджуваної ознаки за цими лініями становив 

99,1 H. 

У батьківських форм твердість зерна дорівнювала 76,1 Н і 94,4 Н, 

відповідно у лінії ХАД 7 і сорту Раритет. У нових ліній тритикале твердість 

зерна змінювалась у межах 54,5–153,6 Н. Ранжування отриманих даних з 

інтервалом у 10 Н дало 11 груп із чисельністю зразків від десяти (54,5–60 Н) 
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до двох, в яких твердість зерна становила понад 151 Н. До груп із мінімальною 

і максимальною твердістю належали 0,69 і 0,14% ліній, відповідно дуже 

м‟якозерних і твердозерних. 

Назагал мінливість ознаки твердість зерна в популяції Раритет/ХАД 7 за 

умов 2015 р. відповідала нормальному розподілу, мала вигляд симетричної 

одновершинної параболи. Частіше лінії мали твердість зерна 81–90 Н (276 

ліній, 19%), 91–100 Н (361 лінія, 24,9%), 101–110 Н (310 ліній, 21,4%). 

Твердість в інтервалі 111–120 Н спостерігалась у 208 ліній, що становить 

14,5% від загальної кількості проаналізованих зразків. Решта груп була істотно 

менше й становила 0,69–7,9% ліній. 

За зволожених умов і помірного температурного режиму 2016 р. 

твердість зерна визначено у 698 ліній комбінації F6 Раритет/ХАД 7. Середній 

показник твердості зерна становив 79,2 Н, що на 19,9 Н менше, ніж 

посушливого попереднього року. Розмах мінливості також виявився вужчим 

– від 48,3 (лінія ХАД 1120) до 109,3 Н у лінії ХАД 335. 

Порівняно з батьківськими компонентами вершина параболи (а це лінії 

із твердістю зерна 71–80 Н) посідала проміжне положення, позаяк Раритет як 

середньотвердозерний сорт мав 84,3 Н, а ХАД 7, м‟якозерна лінія, лише 64,6 

Н. Рівень твердозерності кращої батьківської форми перевищили 86 ліній, що 

становить 12,32%. До найтвердозерніших, трансгресивних зразків належало 

1,15% ліній із показниками 100,8–109,3 Н. Пересічно за два роки дуже 

твердозерною виявилася лінія ХАД 824, в якої твердість зерна була стабільно 

високою – 101–137 Н. 

Розрахунки коефіцієнтів кореляції твердозерності з хлібопекарськими 

властивостями свідчать про те, що на сучасному етапі селекції рівень зв‟язку 

низький і недостовірний. Спостерігався лише позитивний вплив, близький до 

середнього рівня, твердозерності на стабільність (r = 0,36) та еластичність 

тіста (r = 0,48). 

Можна навести чимало прикладів того, що генотипи з добрими та 

чудовими показниками крупоутворювальної здатності характеризуються 
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високими хлібопекарськими властивостями з об‟ємом хліба понад 550–

650 мл і загальною хлібопекарською оцінкою 9 балів (сорти Раритет, Амос, 

Тимофій, Пудік) і водночас поганими або задовільними хлібопекарськими 

якостями – сорти Волинська дворучка, Вуйко (Інститут рослинництва імені 

В.Я. Юр‟єва Національної академії аграрних наук України) з об‟ємом хліба 

380–450 мл (табл. 9.8). 

Отже, завдяки внутрішньовидовим схрещуванням батьківських зразків 

тритикале з контрастними показниками твердозерності за великого обсягу 

виборки досліджуваних потомств, можливе виокремлення трансгресивних 

генотипів тритикале з високою твердістю зерна. 

 

9.6 Фракційний склад білків гексаплоїдних тритикале 

 

Питанню дослідження фракційного складу білків тритикале присвячено 

роботи Chen C.H., Bushuk W. [361], Кучумовой Л.П., Пархоменко Р.Г., 

Бречко Е.Н. [94], Бушук В. [8], Ахмед С.Р., Мак-Дональд С.Е. [1], 

Морси Аллам М.Х. [114], Плешкова Б.П., Шулындина А.Ф., Емельянова И.П. 

[161], Naeem H.A., Darvey N.L., Grass P.W. et al. [423], Jonnala R.S. [385], 

Jonnala R.S., Mac Ritchie F., Herald T.J. et al. [386], Jonnala R.S., Mac Ritchie F., 

Small V.W. et al. [387].  

Chen C.H., Bushuk W. [361] встановили, що у тритикале водорозчинна 

фракція становила 26,4 %, солерозчинна – 6,5 %, спирторозчинна – 24,4 %. В 

оцтовій кислоті розчинювалося 17,3 % білків. 

Нерозчинний залишок становив 19 %. За даними Бушук В. [8], 

величини чотирьох із п‟яти розчинних фракцій білка тритикале посідали 

місце поміж аналогічних складових білка батьківських компонентів пшениці 

та жита. Нерозчинна фракція білків тритикале поступалася за вмістом 

вихідним видам. 

 



 

 

2
7
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Таблиця 9.8 – Показники седиментації, водопоглинальної здатності й твердозерності сортів озимих 

тритикале та пшениці м‟якої (2010–2016 рр.) 

 
Сорт 

Седиментація,  
мл 

ВПЗ, % 
Розмір часток 
борошна, мк 

Твердість зерна,  
Н 

Твердо-
зерність, 

бал інтервал  інтервал  інтервал  інтервал  
Тритикале 

Раритет, стандарт 49–66 60,4 52,1–56,4 55,2 23,4–25,3 24,4 76,9–130,2 103,5 6 

Амфідиплоїд 256, ст. 22–42 30,8 52,4–59,0 56,8 16,8–22,9 19,9 40,2–109,2 63,5 4 

Гарне 32–45 38,8 51,0–57,3 54,2 18,0–21,0 19,3 48,4–110,0 79,2 4 

Ратне 32–45 38,8 54,3–59,6 57,0 17,5–19,4 18,5 52,0–98,4 75,2 3 

Амфідиплоїд 44 24–43 33,5 – – 15,4–24,3 19,9 58,6–91,0 74,8 3 

Волинська дворучка 34–39 36,5 – – 24,3–27,1 25,7 92,3–150,1 121,2 7 

Маркіян 42–59 50,5 56,9–61,0 59,0 18,1–22,6 20,4 77,0–146,2 108,6 6 

Тимофій   51,7–54,7 53,2 – – 81,2–155,3 104,0 6 

ХАД 7-522 44–52 48,0 55,0–57,8 56,4 – – 59,1–110,3 84,7 4 

Baltiko – – 54,0 54,0 – – 48,9–92,1 88,0 4 

Lamberto 31–35 33,0 57,9 57,9 13,8–26,5 20,1 44,3–86,7 61,4 4 

Moderato 35,0 35,0 56,1 56,1 14,6–22,6 18,6 68,6–99,3 80,7 4 

Pawo 27,0 27,0 54,3 54,3 – – 64,0–103,5 84,0 4 

ХАД 262 40,5 40,5 – – – – 69,9–103,3 86,6 4 

ХАД 824 – – – – – – 100,8–137,4 119,1 7 

Пшениця м‟яка 

Одеська 267 90,0 90,0 57,9–63,4 60,6 24,3–27,2 25,7 113,6 113,6 7 

Подолянка – – 55,3–67,3 61,3 24,4–26,8 25,6 – – 7 

Warwik, стандарт – – 53,9 53,9 11,7–15,7 13,7 77,9–106,3 90,9 1 

Монолог, стандарт – – – – 28,1–34,3 31,2 101,7–145,2 118,5 9 

Середнє  43,29  56,42  21,77  92,08  

НІР0,05  9,35  1,43  2,54  10,62  
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Порівняно з білком ярої м‟якої твердозерної пшениці Маніту тритикале 

сорту 6А190 мало куди більше водорозчинного білка, дещо підвищений вміст 

солерозчинного, менше спирторозчинного, приблизно рівну кількість білка, 

що розчинюється в оцтовій кислоті й куди менше нерозчинної фракції. 

Борошно тритикале з такими показниками розчинності білків було 

непридатне до виробництва високоякісного білого хліба. Тісто формувалося 

більш тягуче та нееластичне. 

У дослідах Ахмеда С.Р., Мак-Дональда С.Е. [1] під час вивчення 

фракційного складу білків у семи сортів тритикале вміст водорозчинної 

фракції варіював від 26,5 до 27,9%, солерозчинної – 5,8–6,8 %, 

спирторозчинної – 23,5–25,4%, розчинної в оцтовій кислоті – 16,5–18,3 %. 

Варіювання нерозчинного залишку виявилося також незначним, у межах 

18,1–19,6 %. Загальний вихід азоту дорівнював 91,8–97,6%. Отже, відносна 

кількість водорозчинних, солерозчинних, спирторозчинних, розчинних в 

оцтовій кислоті, а також нерозчинних фракцій білків була дуже близькою для 

всіх досліджених зразків і збігалася з даними, що одержали раніше 

Chen C.H., Bushuk W. [361]. Ці результати свідчать про можливу генетичну 

одноманітність перших сортів тритикале.  

Біохімічні особливості білків озимих тритикале селекції 

Шулиндіна А.Ф. вивчив Морси Аллам М.Х. [114]. За вирощування в умовах 

Могильовської області (м. Горки) фракційний склад білків зерна 

амфідиплоїдів істотно різнився порівняно з білками пшениці та жита. Надто 

до великих коливань схильний вміст альбумінів і глобулінів. Так, питома 

вага альбумінів у зерні тритикале варіювала від 5,62% (Амфідиплоїд 209) до 

15,33% (Амфідиплоїд 206) за 13,63% у білку пшениці Миронівська 808 та 

20,68% у житі Харківське 60. Вміст альбумінів (5,62–15,33%) і глобулінів 

(2,97–15,26%) у білках тритикале ближче до пшениці (13.63–14,78%), ніж до 

жита (20,68–21,01%). Кількість гліадинів (25,54–34,21%) і глютенінів (19,48–

29,34%) мала більш сталий характер і також наближалася до їх вмісту у 

білках пшениці. Частка нерозчинного білка в зерні тритикале варіювала від 
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12,91 % (Амфідиплоїд 206), 15,14 % (Амфідиплоїд 1) до 24,72 % 

(Амфідиплоїд 225) і в 1,7–3,3 раза перевищувала відповідний показник 

Миронівської 808 і була ближче до озимого жита Харківське 60. 

У дослідах кафедри агрономічної і біологічної хімії ТСГА [160–162] 

аналіз фракційного складу білків у сортів АД 201, АД 206 і АД 209, м‟якої 

пшениці Миронівська 808 і жита Харківське 55 засвідчив, що за вмістом 

окремих білкових груп тритикале посідали проміжне положення порівняно з 

пшеницею і житом. Харківське 55, на відміну від Миронівської 808, 

характеризувалося високим вмістом у білках альбумінів (відповідно 9,6–

11,1 % та 32,4–34,6 % за неістотного варіювання залежно від фону азотного 

живлення) і більш низьким – глобулінів (9,5–14,3 % та 17,3–19,1 %). 

Досліджені сорти тритикале перевищували пшеницю за вмістом у білках 

водорозчинної фракції (16,8–28,6 %) і наближалися до неї за кількістю 

гліадинів (28,6–32%). 

Вміст глютенінів у білках тритикале варіював на неудобреному фоні 

від 21,9 (Амфідиплоїд 206) до 25,9 % (Амфідиплоїд 201), що на 10,4–14,4 % 

менше, ніж у пшениці Миронівська 808. На удобреному фоні спостерігалося 

неістотне підвищення вмісту глютенінів як у сортів тритикале (+0,5… 5,5 %), 

так і батьківських видів (+0,1...2,3 %). Внесення підвищених доз азоту 

призводило, зазвичай, до збільшення концентрації гліадинів і зменшення 

водо- і солерозчинних білків. 

Особливості фракційного складу білків тритикале різної геномної 

структури дослідили Кучумова Л.П., Пархоменко Р.Г., Бречко Е.Н. [94]. 

Назагал, за процентним співвідношенням деяких фракцій білка амфідиплоїди 

посідали проміжне положення. А вміст водо- і солерозчинних фракцій 

підвищувався у такій послідовності: озима тверда пшениця, озима м‟яка 

пшениця, двовидові октоплоїдні тритикале, двовидові гексаплоїдні 

тритикале, тривидові амфідиплоїди й жито – від 30,5 % (тверда пшениця) до 

40,8 % (тривидові тритикале) і 52,4 % у жита. Вміст клейковинних білків 

змінювався в зворотній послідовності: 67,3 % у твердої пшениці, 59,6 % – 
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тривидових тритикале та 44,2 % в жита. Компонентний склад клейковинних 

білків тритикале створюється іншим сполученням глютенінів і гліадинів, ніж 

це має місце в жита й пшениці. За кількістю глютенінів (19,1–22 %), 

досліджені тритикале близькі до жита й твердої пшениці, а за гліадинами 

(26,7–38,5 %) вони випереджали жито на 9,7–11,5 % і наближалися до озимої 

м‟якої пшениці. 

Зниження частки клейковинних фракцій у білку тритикале, а також 

незбалансованість компонентів через зменшення кількості глютенінів 

призводило до низького вмісту якості клейковини. Оцінюючи мінливість 

білків, бажано враховувати не лише кількість тієї чи іншої фракції, а й 

компонентний склад, співвідношення клейковинних білків. 

Під час дослідження окремих сучасних сортів тритикале за фракційним 

складом білків великих відмінностей із зразками пшениці м‟якої не 

спостерігалося [385]. У подальших дослідах Jonnala R.S., Mac Ritchie F., 

Herald T.J. et al. [386] виявлено відчутний поліморфізм білків серед ліній 

тритикале з транслокаціями 1R. 1D 5 + 10, 1A. 1D 2 + 12 та 1A. 1D 5 + 10. У 

ліній GDS7, Trim, Rhino та Rigel без транслокацій вміст альбумінів і 

глобулінів становив 13,3% (Rigel) – 18,5% (Trim), гліадинів – 35,7% (GDS7 і 

Rigel) – 46,3% (Trim), глютенінів – 24,1% (Rhino) – 40,6% (GDS7 і Rigel). За 

фракційним складом і вмістом глютеніну у ліній тритикале з різними 

варіантами транслокацій відзначено істотні розбіжності. Більше глютеніну 

мали лінії GDS7 з 1А. 1D 5 + 10 (48,5%) і Rigel із транслокацією 1A.1D 2 + 12 

(46,4%). Підвищений вміст суми альбумінів і глобулінів виявився у лінії 

GDS7 із транслокаціями 1A. 1D 5 + 10 і 1A. 1D 2 + 12  (17,1–18,4 %) та Trim 

із транслокацією 1A. 1D 5 + 10,  що засвідчило результати, одержані  раніше 

Naeem H.A., Darvey N.L., Grass P.W. et al. [423]. Саме транслокація 1A. 1D 5 + 

10 сприяла поліпшенню якості тіста і хлібопекарських властивостей ліній 

тритикале. Підрахунки коефіцієнтів кореляції свідчать про тісний зв‟язок 

вмісту глютенінів зі стійкістю тіста проти замішування (r = 0,78), часом 

утворення тіста (r = 0,51) та об‟ємом хліба (r = 0,52). Інші показники, 
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пов‟язані з фракційним складом білка транслокованих ліній, не мали 

істотного впливу на  якість  хліба тритикале. Водночас за рівнем 

хлібопекарських властивостей вихідні форми тритикале та створені на їх 

основі транслоковані лінії відчутно поступалися хлібній пшениці Pegaso 

[386, 387]. 

Аналіз фракційного складу білків зерна тритикале різного напряму 

використання виявив перевагу альбумінів і глобулінів у зерні сортів 

кормового та зернофуражного типу. У сортів Амфідиплоїд 15, Амфідиплоїд 

42, Амфідиплоїд 44, Амфідиплоїд 256, АДМ 13, Розівське 6, Регіон вміст 

водо- і солерозчинних білків становив 42,2–47,3%. Сорти з поліпшеною 

якістю клейковини, тіста й хліба (Амфідиплоїд 57, Гарне, Раритет), 

вирізнялися меншою часткою альбуміну та глобуліну в білку (37,1–38,9%, у 

жита Харківське 98 – 51,4%) за низької концентрації гліадину та глютеніну в 

окремих зразків (17,5–24,3%). Проте чіткої залежності не спостерігалось. У 

сортів кормового (Амфідиплоїд 44) і фуражного типу (Регіон) визначено 

відносно високий вміст гліадину – відповідно 30,3 і 29,4%. Підвищений вміст 

гліадину виявлено й у зерні першого зернового сорту Амфідиплоїд 206 

урожаю 1975 р., що зберігалося дотепер. Водночас у сортів тритикале з 

вищесередніми та високими хлібопекарськими та змішувальними 

властивостями, спостерігався підвищений – на рівні сильної пшениці – вміст 

білків, нерозчинних у воді й соляних розчинах (табл. 9.9). Так, зерно сорту 

Гарне характеризувалося більшим нагромадженням гліадину (30,7%), сортів 

Раритет і Амфідиплоїд 57 –  глютеніну (27,3–36,6%). У сорту озимого жита 

співвідношення Gli/Glu становило 1,34, сорту пшениці Одеська 267, сильного 

сорту озимої м‟якої пшениці – 0,81. У зразках тритикале цей показник 

варіював у межах 0,57 (Амфідиплоїд 57) – 1,45 (Амфідиплоїд 206). 

Співвідношення гліадин/глютенін сорту Гарне становило 1,45, за житнім 

типом, що негативно вплинуло на якість тіста й хлібопекарські властивості. 

Високий вміст гліадину зумовив підвищену розтяжність і липкість, а 
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недостатня кількість глютеніну знизила пружність його тіста до рівня 

кормових сортів. 

 

Таблиця 9.9 – Співвідношення фракцій білка та хлібопекарські 

властивості жита, пшениці й тритикале (середнє за 2001, 2002 і 2004 рр.) 

 

Сорт 

Вміст, % 

Gli+Glu Gli/Glu 

Об‟єм 

хліба, 

мл 

Загальна 

хлібопе-

карська 

оцінка, 

бал ал
ьб
у
м
ін
+
 

гл
о
б
у
л
ін

 

гл
іа
д
и
н
 (
G
li
) 

гл
ю
те
н
ін
 

(G
lu

) 

Жито озиме 

Харківське 98 51,43 20,76 15,48 36,24 1,34 290 3,0 

Пшениця озима 

Одеська 267 33,47 25,654 31,78 57,43 0,81 643 9,0 

Тритикале озиме 

Амфідиплоїд 206 41,59 28,71 19,85 48,56 1,45 398 7,1 

Амфідиплоїд 256 46,92 23,94 22,54 46,48 1,06 380 5,3 

Амфідиплоїд 57 37,09 20,49 36,62 57,11 0,57 390 5,8 

АДМ 13 47,13 24,33 20,86 45,19 1,17 390 6,8 

Гарне 38,91 30,67 21,67 52,34 1,42 447 8,6 

Раритет 38,94 23,83 27,34 51,17 0,87 510 9,0 

Середнє значення 41,94 24,80 24,52 49,32 1,09 431 6,83 

НІР0,05 5,62 3,28 6,40 6,44 0,30 98,4 1,95 

 

 

Відповідальна роль показника Gli/Glu у визначенні якості клейковини 

добре відстежується на прикладі сортів сильної пшениці Одеська 267 (Gli/Glu 

= 0,81) і тритикале з високими хлібопекарськими властивостями Раритет (Gli 

/ Glu = 0,87), що мають оптимальне співвідношення пружності й розтяжності 

тіста, чим домогалися потрібного балансу між пружністю, в‟язкістю і 

еластичністю, що забезпечує підвищену газоутримувальну здатність. 

Упродовж 15 років Раритет мав найвищі та найстабільніші показники якості 

борошна, тіста і хліба [333]. 
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9.7 Використання поліморфізму гліадину та глютеніну в селекції на 

поліпшення якості зерна гексаплоїдних тритикале 

 

Створення високоврожайних, стійких проти вилягання, комплексу 

хвороб сортів тритикале з оптимальним рівнем морозозимостійкості й 

високою якістю зерна – головні напрями в селекції нової культури. 

Розв‟язання поставлених завдань залежить від раціонального використання 

генофонду тритикале, пшениці й жита. 

Для оцінки вихідного та селекційного матеріалу розроблено й успішно 

впроваджуються методи біохімічного аналізу за допомогою електрофорезу 

поліморфних білків [190]. 

Уже перші дослідження із застосування електрофорезу білків 

тритикале у крохмальному гелі засвідчили, що розчинна в оцтовій кислоті 

фракція білка містить чотири смуги, які не перебували під час вивчення тих 

самих фракцій у батьківських видів. Yong F.C., Unrau A.M. [484] припустили, 

що факти вияву нетипових білків є результатом функціонування нових генів, 

що виникли у взаємодії віддалених геномів батьківських форм. Під час 

дальшого вивчення розподілу смуг трьох розчинних білкових фракцій 

завдяки електрофорезу в акріламідному гелі не знайдено таких білкових смуг 

тритикале, яких би не було у відповідних білкових фракціях батьківських 

видів [361]. Спектри електрофорезу кожної білкової фракції тритикале 

виявились якісно ідентичними електрофореграмам суміші вихідних зразків. 

Під час порівняння електрофореграм білків тритикале, батьківських 

сортів пшениці та жита найбільші відмінності виявлено в структурі гліадинів 

– спирторозчинної фракції [8]. Білки тритикале, що розчинюються в оцтовій 

кислоті, й залишок фракції білків (глютеніни) вивчено Orth R.A., 

Dronzek B.L., Bushuk W. [430] у сорту тритикале 6А190 за допомогою 

електрофорезу на SDS-поліакріламідному гелі. Було показано, що кожна з 12 

субодиниць глютеніну тритикале сорту 6А190 є в одного або в обох 
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батьківських видів. Усі найбільші субодиниці батьків наявні в глютеніні 

тритикале. 

Для успішної селекції тритикале потрібна ідентифікація окремих 

геномів і хромосом задля контролювання їх включення до генотипів 

створюваних амфідиплоїдів. Особливе значення має визначення геному жита 

(R) у ході створення тритикале та хромосом геному D з огляду на селекцію 

амфідиплоїдів на поліпшення хлібопекарських властивостей [79].  

У селекції вторинних тритикале, поряд із геномним аналізом, потрібна 

ідентифікація окремих хромосом. Так, за електрофоретичними компонентами 

гліадину ω 89 можливе точне виявлення хромосоми 1D. Хромосому 1R, яка 

часто бере участь у міжгеномних обмінах, добре маркує триплет компонентів 

гліадину жита ω 234. У гліадині жита α-компонентів немає. Обов‟язковими й 

зазвичай, інтенсивнішими є регулярно розміщені три компоненти ω 234, а 

також 2–3 компоненти у β-зоні [150].  

На прикладі з октоплоїдним тритикале АД СОС 32-19 (Болгарія), 

створеного схрещуванням пшениці м‟якої Безостая 1 і жита сорту С-2, добре 

видно, що спектр гліадину тритикале за складом компонентів дуже близький 

до спектра суміші гліадину батьківських форм пшениці та жита [78]. 

Чітко виокремлюються групи компонентів ω 89 і ω 234, що маркують 

відповідно 1D та 1R хромосоми. Спектр α-, β- і γ-гліадину тритикале 

фактично належить пшениці та відбиває склад компонентів, притаманних 

сорту Безостая 1. 

Отже, структура спектра гліадину є специфічний маркер генотипу 

сорту, зокрема тритикале. Під час електрофоретичного аналізу гліадину 

великої кількості зразків тритикале різного походження встановлено, що всі 

форми пшенично-житніх амфідиплоїдів мають особливі спектри гліадину і, 

подібно сортам пшениці, їх записують у вигляді білкових формул. 

Для октоплоїдних і гексаплоїдних тритикале загальним є наявність 

триплету ω 234. У спектрі гліадину тритикале 2n = 56 завжди міститься блок 

компонентів ω 89, якого немає у гліадині первинних гексаплоїдних 
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тритикале. У гліадині більшості вторинних гексаплоїдних тритикале 

компонента ω 89 так само немає, попри те, що вони синтезувалися за участі 

сортів м‟якої пшениці. 

Пенева Т.И., Иванова Д.И., Куркиев У.К. [151] вважають, що те, що 

групи ω 89 немає, свідчить про часткове або повне заміщення у вторинних 

тритикале геному D. 

У гліадині окремих гексаплоїдних вторинних тритикале колекції ВІР 

компоненти ω 89 наявні, але вони дуже слабкі. Припускається, що такі зразки 

мають генетичний матеріал хромосоми 1D. Автори схильні вважати, що 

ступінь вияву маркерних груп ω 234 і ω 89 може бути пов‟язана з наявністю 

та активністю відповідних їм геномів, а також із характером взаємодії 

геномів пшениці та жита в складному генотипі амфідиплоїдів. Бушук В. [8] 

не відкидає можливості об‟єднання субодиниць жита і пшениці, що може 

посилювати окремі маркерні групи компонентів. 

В Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН з 1970 р. виконували 

дослідження з електрофоретичного вивчення проламінової фракції білка 

сортів пшениці й тритикале, які були спрямовані на виявлення білкових 

маркерів, доступних для використання в масових аналізах на якість зерна та 

морозостійкість [267, 149, 147]. 

Електрофоретичне дослідження проламінів зерна окремих рослин F1  

тривидових тритикале засвідчило, що в спектрах вибірково вмикалися 

компоненти батьківських форм із перевагою білків пшениці. 

Під час аналізу електрофоретичних спектрів гліадинів зерна рослин F2 

тривидових амфідиплоїдів і вихідних зразків за двома гібридними 

комбінаціями Безостая 1/ Саратовская 4Амфідиплоїд 1 та 

Ранняя 2/Саратовская 4Амфідиплоїд 1 встановлено, що компонентний склад 

спирторозчинної фракції, зазвичай, багатший у тритикале, ніж у пшениці й 

жита. Білкових смуг, невластивих батьківським видам, у спектрах тритикале 

не спостерігалося. Проте елементи пшениці й жита подано вибірково – 

окремі блоки випадали, а низка компонентів підсилювалася суміщенням 
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загальних смуг. У рослин тритикале відмінності виявлялися за кількісним та 

якісним складом компонентів у всіх зонах спектра. Найрізноманітнішою була 

ω-зона спектрів гліадину тритикале. На підставі електрофоретичних і 

технологічних аналізів виокремлено кращі за якістю, напівтвердозерні лінії 

тритикале з варіантом спектра γ-зони 4322, які мали переваги за 

хлібопекарськими властивостями над районованим сортом Амфідиплоїд 206. 

Проте вони поступалися за якістю зерну пшениці. 

Спираючись на багаторічні дослідження біохімічних і технологічних 

особливостей тритикале різного походження, Пархоменко Р.Г. [147] дійшла 

висновку, що радикально підвищити технологічну якість тритикале можливо 

завдяки створенню твердозерних генотипів із включенням генетичного 

матеріалу пшениці, що маркується позицією γ 3 гліадинового спектра. 

Близькі результати з успадкування поліморфізму запасних білків у 

тритикале одержав Гордей И.А. [26]. Компонентний склад гліадину 

пшенично-житніх амфігаплоїдів F1 і нових форм тритикале F1–F5 назагал 

являв собою результат кодомінування гліадинів пшениці та секалінів жита із 

збереженням специфічних особливостей поліморфізму батьківських сортів. 

Через взаємодію геномів вихідних видів у тритикале відбувається елімінація 

окремих компонентів гліадину, поява нових ізоформ і зміна інтенсивності 

вияву окремих із них. 

Фактичне різноманіття популяцій нових тритикале за 

електрофоретичними типами гліадину виявилося нижче теоретично 

очікуваного. А найбільший поліморфізм гліадину виявлено в амфідиплоїдів, 

створених на основі високосумісних з житом сортів пшениці, що зумовлено 

ширшою повнотою включення іх генотипів до полігеному тритикале. 

Хромосомний і геномний аналіз дослідник виконував, спираючись на 

маркери геному D пшениці (ω 89) і геному R жита (ω 234), а також α-, β- та 

γ- зон гліадину.  

Під час вивчення алельного складу Gli – Glu світової колекції 

тритикале (150 зразків) встановлено, що пшеничні локуси Gli – А1, та Gli – 
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В1 представлені алелями, що характерні для сортів твердої, а не 

хлібопекарської пшениці [174]. Автори доходять висновку, що, незважаючи 

на участь у схрещуваннях під час створення тритикале сортів м‟якої 

пшениці, Gli – Glu алелів, характерних для високоякісних сортів цієї 

культури, бракує у більшості сортів тритикале. 

На погляд Рибалка О.І., Кисельова Ю.В. [174], це водночас свідчить і 

про те, що в селекції тритикале немає цілеспрямованого добору на 

хлібопекарську якість борошна. Слід особливо підкреслити, що 

проаналізовані сорти тритикале світової колекції створено у 1970–1980-х рр. 

Це стосується і сортів української селекції, зокрема Амфідиплоїду 206, 

Амфідиплоїду 3/5, Амфідиплоїду 60, Простору, Зеніту одеського тощо. 

Серед досліджених Рибалкою О.І. і Кисельовим Ю.В. [174] сортів 

тритикале житній локус Sec 1 представлений двома основними варіантами a 

та k і їх модифікаціями (b, c, d, e, f, g, l, m). Варіант а характерний для сортів 

пшениці з житньо-пшеничною траслокацією 1RS. 1AL, варіант k – для сортів 

із траслокацією 1RS. 1ВL. 

Відомо, що локуси Sec 1, Sec 2 і Sec 3 мають негативний ефект на 

хлібопекарські властивості як транслокованих (1RS. 1AL чи 1RS. 1ВL) сортів 

пшениці, так і тритикале [408]. 

У результаті аналізу алельного складу Gli, Glu та Sec локусів окремих 

зразків тритикале світової колекції було констатовано, що практично жодна 

форма не є гомогенною. На думку Рибалка О.І., Кисельова Ю.В. [174], це 

свідчить про генетичну нестабільність зразків тритикале за складом Gli – Glu 

та Sec локусів і що вони будуть також нестабільними й за показниками 

хлібопекарської якості борошна. Варто зауважити, що гетерогенність 

(поліморфність) за глютенінами та іншими фракціями білка притаманна 

також багатьом сортам м‟якої пшениці [148]. Проте це пов‟язують не з 

генетичною нестабільністю, а з особливостями створення сортів пшениці 

(Альбатрос одеський, Спартанка, Юна, Харківська 90 тощо). 
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За даними Рибалка О.І., Кисельова Ю.В. [174], результати оцінки 

хлібопекарських властивостей 150 зразків тритикале світової колекції за 

допомогою SDS-седиментації свідчать на те, що жоден зразок не «дотягує» за 

якістю борошна до сортів пшениці навіть середнього рівня. 

Потенціал хлібопекарської якості тритикале з урахуванням генетичної 

варіабельності Gli, Glu і Sec локусів і значень SDS-седиментації є доволі 

низьким. Дальшими дослідженнями тритикале, контрастних за якістю 

клейковини, встановлено, що показник седиментації, на відміну від м‟якої 

пшениці, дуже слабко корелює з рівнем хлібопекарських властивостей 

тритикале [481].  

Під час вивчення високомолекулярних глютенінів (HMW) 17 сучасних 

сортів, рекомендованих до вирощування в Австралії, встановлено низьку 

варіабельність компонентного складу HMW [432]. Ідентифіковано лише два 

алелі: Glu – 1Аа і Glu – 1Ас, носіями яких були 41,2 та 58,8% сортів 

відповідно. Шість алелей виявлено за локусом  Glu – В1, серед яких Glu – В1f 

(13+16) мало 59% зразків. Pena R.G., Pfeiffer W.H., Amaya A. et al. [436], 

Amiour A., Bouguennes A., Marcoz C. et al. [351] дійшли висновку, що 

субодиниця Glu – В1f є загальною для тритикале. 

За даними Jonnala R.S., MacRitchie F., Herald J.T. et al. [386], сорти 

тритикале, на основі яких було створено серію транслокованих ліній, мали в 

локусі Glu – В1 лише субодиницю f (13+16). У локусі Sec 3 найчастіше 

траплявся алель Glu – R1c (6+13), його мали 75% досліджених сортів. Glu – 

R1c виявився найпоширенішим алелем Glu – R1 тритикале у всьому світі. Він 

перебуває у 62,7–71,4% сортів різних європейських країн. Локус Sec 1 

найчастіше був представлений алелем Gli – R2c [382, 351, 353]. 

Ідентифікація та класифікація субодиниць глютеніну тритикале з 

використанням SDS-PAGE пов‟язані з істотними труднощами. Для алелей 

глютеніну тритикале застосовують пшеничну систему номенклатури. Проте 

рухомість кількох секалінів збігається з глютенінами, надто в діапазоні HMW 

[448]. Накладання смуг у спектрах призводило до суперечливої 
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характеристики глютеніну того самого сорту [357, 448]. Потрібне подальше 

вдосконалення методів ідентифікації ключових алелей секалоглютенінів, що 

прискорить селекцію тритикале на якість зерна. 

Неоднорідність сортів тритикале за складом глютенінів встановлено в 

дослідах Brzeziński W., Lukaszewski A.J. [357]. Із 139 проаналізованих зразків 

тритикале гетерогенними були 41%. Пов‟язують це явище з тим, що немає 

скринінгу алелей глютеніну в процесі селекції, а також із більшою частотою 

алогамії порівняно з пшеницею [351]. За даними Pattison A.L., Appelbey M., 

Trethowan R.M. [432], серед 20 сортів тритикале, дозволених до поширення в 

Австралії, випадків гетерогенності за складом глютенінів не спостерігалось. 

У тритикале через невелике різноманіття високомолекулярних 

глютенінів спільного змішувального впливу гліадинів, низькомолекулярних 

глютенінів і невизначеного ефекту секалінів, спроб екстраполювати дію 

окремих алелей HMW глютеніну/секаліну на властивості тіста зроблено не 

було. 

Як для твердої [460], так і для м‟якої пшениці [407] встановлено 

важливість впливу гліадинів і LMW глютенінів на властивості тіста, але 

немає даних щодо впливу індивідуальних субодиниць секаліну в житі або 

тритикале. Окрім цього, між секалінами й глютенінами формуються змішані 

полімери та олігомери, а високомолекулярний глютенін слугує еластомірним 

каркасом, основою для взаємодії всіх інших білків, що забезпечує силу та 

еластичність тіста [459]. 

Вельми суперечливі результати дістали Грабовец А.И., Крохмаль А.В., 

Копусь М.М. [33]. Серед ліній тритикале, створених завдяки внутрішньо- і 

міжвидовим схрещуванням, авторами виокремлено методом електрофорезу 

гліадину генотипи з фрагментами хромосом геному D. Під час вивчення 

хлібопекарських властивостей тритикале за методикою Державної комісії із 

сортовипробування (РФ), яка передбачає використання розпушувачів, об‟єм 

хліба у ліній з ідентифікованими локусами D-геному становив 580–780 см
3
. 

Слід особливо зауважити, що за застосування цієї методики оцінки 
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хлібопекарських властивостей, сорти цінної і сильної пшениці селекції цих 

самих авторів Тарасовская остистая, Росинка тарасовская, Родник 

тарасовский, Северодонецкая юбилейная забезпечували об‟єм хліба 1066–

1200 см
3
 [31]. Тобто найкращі за об‟ємом хліба (780 см

3
) лінії тритикале із D-

заміщеннями 21997/02 і 22073/02 поступалися м‟якій пшениці Северодонская 

юбилейная (1200 см
3
) на 35%. Сорти й лінії тритикале донської селекції 

Каприз, Водолей тощо, які не мали в генотипі будь-яких D-заміщень, 

вирізнялися дещо більшим об‟ємом хліба (800–880 см
3
), але теж відставали 

від сильного сорту озимої м‟якої пшениці Северодонская юбилейная на 320–

400 см
3
. Позаяк перевагу генотипів без R/D заміщень над лініями-носіями 

матеріалу D-геному показано на прикладі поодиноких ліній, відмінності 

можуть мати випадковий характер. 

На складність і невизначеність залежності якості тритикале від 

електрофоретичних особливостей генотипів вказує і те, що немає істотного 

впливу на об‟єм хліба числа падання (r = ‒0,13… ‒0,41), сили борошна (r = 

‒ ,13…‒0,23), вмісту білка в зерні (r = 0,12…0,22). Лише зв‟язок середнього 

рівня (r = 0,50) спостерігався з кількістю сирої клейковини у генотипів без D 

фрагментів за r = 0,15 у ліній із R/D заміщеннями. Взірцем служать і лінії з D 

фрагментами, відібрані з комбінації Союз/ДонPinokio, в яких показники 

числа падання, вмісту білка й клейковини виявилися високими, але хліба з 

них виготовити було неможливо [33]. Узагальнюючи одержані результати, 

автори все ж таки доходять висновку, що за допомогою електрофорезу 

можливе прогнозування хлібопекарських якостей тритикале, проте з високим 

вмістом білка в зерні. Кращі хлібопекарські властивості пов‟язані із локусами 

хромосоми 1А, які систематизуються в такій послідовності: 5 → 3 → 4 → 14. 

Погана якість хліба була сполучена з локусами 6 і 8. Позаяк у цій роботі не 

наведено показників якості хліба стандартних сортів пшениці м‟якої, 

висновки про аналогічні із сильною пшеницею хлібопекарські властивості 

сортів ТИ 17, Каприз і Водолей дещо передчасні. Об‟єм хліба цих сортів під 
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час його виготовлення без розпушувачів становить 380–450 мл, пшениці 

м‟якої – 600 мл [333]. 

За даними Woś H., Brzeziński W. [481], створені ними лінії із 

заміщеннями хромосом 1D (1A), 1D (1B) і 1D (1R), мали такі субодиниці 

глютеніну: за Glu A1 – переважно n (нуль) – 71,4 %, 2
* 
–  21,4 % та одна лінія 

мала n/2
*
, за Glu B1 – 57,1% ліній несли алель b (7 + 8), 21,4 % – субодиницю 

7 + 25 і 14,2 % – субодиницю 7+26. Субодиниці 25 і 26 виявилися 

специфічними для тритикале та взагалі нечастими для пшениці [357]. 

Субодиниця 26 часто помилково ідентифікувалась як субодиниця 18. 

Набір заміщених ліній, створених також на основі сорту Presto, які не 

мали Gli – D1 і Glu – D1, вирізнявся іншим складом субодиниць глютеніну 

тритикале [481]. Локус Glu А1 представлений субодиницею 2
* 
(72,7% ліній) і 

n (нуль) – 18,2%. 

Субодиниця 1 була у 9,1 % ліній. Мінливість алелей за локусом Glu – 

В1 також була низькою. У 72,7% ліній виявлено субодиницю 7+8, а решта 

зразків мала субодиницю 7+26. За рівнем продуктивності пересічно 

переважали лінії, позбавлені локусів Gli – D1 і Glu – D1. Їх урожайність 

становила 98,3% до стандарту. Краща лінія DZ1-7 перевищувала стандартні 

сорти Moderato й Grenado на 28,2%, і навпаки, жодна з ліній із заміщеннями 

Gli – D1 і Glu – D1 не сягала рівня врожайності стандартів. За якістю зерна 

дані неоднозначні. Вміст білка та показник седиментації у ліній без D 

заміщень виявився меншим, а вміст клейковини – більшим порівняно з 

тритикале, що були носіями Gli – D1 і Glu – D1. 

Також суперечливі результати одержано за силою борошна та об‟ємом 

хліба. Перша група ліній мала силу борошна 93,9 о. а., хліб об‟ємом 554,2 

см
3
, друга, яка є носієм заміщень, відповідно 138,9 о. а. і 496,9 см

3
. Водночас 

найвищий об‟єм хліба 620 см
3
 в досліді мала лінія DZ6-6 із субодиницями 

глютеніну n (нуль) та 7+25. Кращій об‟єм хліба у ліній без заміщень – 598 см
3
 

– зафіксовано в зразка DZ1-111. 3 найближчі за об‟ємом хліба лінії мали 

субодиницю 7+8, але різні субодиниці за локусом Glu – А1, відповідно 2
*
, 2

*
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та n (нуль). Серед тритикале без транслокацій найгірший об‟єм хліба 492 см
3 

спостерігався у лінії DZ6-15 із субодиницями 2
* 
та 7+26. Лінії тритикале – 

носії локусів  Gli – D1 і Glu – D1 – характеризувалися ширшим розмахом 

мінливості за об‟ємом хліба (321–600 см
3
), причому субодиницю 7+8 мали 

лінії як із найбільшим, так і з низьким об‟ємом хліба. Не було закономірності 

й між наявністю тих чи інших субодиниць локусу Glu – А1 і 

хлібопекарськими якостями. 

Субодиниця n (нуль) притаманна лініям із високим об‟ємом хліба 

(DZ6-8, 591 см
3
, субодиниці n і 7+8) і з аномально низьким, у 350 см

3 
(лінія 

DZ1-109) з тими самими субодиницями n і 7+8. Підрахунки коефіцієнтів 

кореляції засвідчили, що найтісніший позитивний зв‟язок об‟єму хліба 

спостерігався з кількістю сирою клейковини (r = 0,61). Інші зв‟язки (число 

падання, вміст білка, стабільність і час утворення тіста) були нижчі за середні 

(0,32…0,49). Із показником седиментації об‟єм хліба майже не пов‟язаний (r 

= 0,12). 

Отже, якщо в пшениці м‟якої встановлено позитивний зв‟язок якості 

клейковини, тіста і хліба з відповідними субодиницями гліадину та 

глютеніну (субодиниці 1 – 2
* 
геному А, 7 + 9 геному В і 5 + 10 геному D), то в 

тритикале на сучасному етапі селекції через складний, невизначений 

остаточно дотепер взаємозв‟язок гліадинів, глютенінів і секалінів та рівень їх 

інтегрального впливу на хлібопекарські властивості тритикале поки що 

складно пов‟язати якість із конкретними субодиницями білків. 

Для оцінки селекційного матеріалу ми використовували як білкові 

маркери електрофоретичні спектри гліадинів і глютенінів. Електрофорез 

гліадинів 50 зразків гексаплоїдних тритикале різного походження виконано 

згідно з прописом Поперелі А.Ф. [169] у Казахському НДІ землеробства і 

рослинництва (Алмалибак) під керівництвом доктора сільськогосподарських 

наук Булатової К.М. [345]. 

Серед проаналізованих тритикале 50% зразків виявилися 

гетерозиготними за компонентним складом гліадинів. До них належали 
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сорти, створені на багатолінійній основі, – Раритет, Ратне, Амфідиплоїд 256, 

Харроза, Маркіян, а також Папсуєвська, Доктрина 110, Дворучка 77, Цекад 

90, Візерунок, Moderato тощо. Авангард, Вуйко (ІР), Булат, Амфідиплоїд 42, 

Dinaro були однорідними. 

Певний інтерес становило порівняння спектрів гліадинів сортів Раритет 

й Амфідиплоїд 256, контрастних за хлібопекарськими властивостями. 

Раритет – сорт озимого зернового тритикале з високою якістю клейковини, 

тіста і хліба – мав два типи спектрів із близькими білковими формулами 

гліадинів. В α-зоні (5, 6, 7) і β-зоні (1, 2, 3, 4, 5) різниці не встановлено. 

Відмінності знайдені в γ-зоні (1, 2, 3, 4, 5 і 1, 3, 4, 5) і ω-зоні (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 і 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10). У γ-зоні не було позиції 2, в ω-зоні – позиції 6. У 

зернового сорту тритикале фуражного призначення з поганими 

хлібопекарськими властивостями Амфідиплоїд 256 виявлено три типи 

спектрів, які розрізняються лише інтенсивністю позицій 4,5 ω-зони. Ключова 

відмінність Амфідиплоїда 256 від Раритету полягала у наявності в 

останнього в γ-зоні позиції 3 (табл. 9.10). Позитивний вплив асоціації 

компонентів Gld 1A 1, Gld 1B 3 і відповідних їм білків γ 3 гліадинового 

спектра на вияв високої якості зерна встановлено також у пшениці м‟якої 

[191, 192, 197]. 

Поміж проаналізованих зразків компонента γ 3 не було в 50% випадків. 

Його носіями виявилися лише 36% гомогенних форм. Компонент γ 3 наявний 

і в 14% сортів, неоднорідних за складом спектрів гліадинів. Крім 

Амфідиплоїду 256, позицію γ 3 не мали сорти з низькою якістю клейковини, 

тіста й хліба Булат, Гарне, Степан, Харроза, Папсуєвська, Пшеничне.  

Електрофорез глютенінів низькорослих сортів тритикале Тимофій і 

Пудік порівняно зі стандартом Амфідиплоїд 256, батьківськими формами 

Раритет і ХАД 7 (Пластун) виконано в лабораторії Wibex Brzezinski W. 

(Польща). Виявлено такі типи спектрів. Амфідиплоїд 256 мав субодиниці 2* 

– 7+9 (75%) і 1 – 7+9 (25%). Материнський сорт із високими 
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хлібопекарськими властивостями Раритет представлений також двома 

типами спектрів: 2* – 7+8 (75%) і 2* – 7+9 (25%).  

Батьківський компонент ХАД 7 (Пластун), котрий характеризується 

середніми якостями клейковини, має субодиницю 2* – 7+8 (рисунок 9.1). 

 

 

 

Рисунок 9.1 Електрофорез глютенінів сортів тритикале Амфідиплоїд 

256, Раритет, Пудік, Тимофій і Пластун. 

 

 

Сорт Тимофій створено об‟єднанням двох нізькостеблових ліній, 

вдібраних із гібридної комбінації Раритет/ХАД 7. Хлібопекарські якості 

сорту Тимофій високі: ІДК – 48 о. п., сила борошна – 268 о. а., загальна 

валориметрична оцінка – 83 о. в., об‟єм хліба – 705 мл, загальна 

хлібопекарська оцінка – 9 балів. У спектрах сорту Тимофій наявні 

субодиниці 2* – 7 + 9 (80%) і 2* – 7 + 8 (20%). 

Найвищу якість клейковини, тіста і хліба виявлено в сорту Пудік (ХАД 

262) із субодиницею 2* – 7 + 8. Пересічно за 2015–2016 рр. ІДК було 40 о. п., 

сила борошна – 274 о. а., загальна валориметрична оцінка – 89 о. в., об‟єм 

хліба без поліпшувачів – 733 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 9 балів. 

 



 

 

2
9
2
 

 

Таблиця 9.10 – Білкові формули гліадину деяких сортів тритикале 

Сорт 
Білкова формула гліадину 

α β γ ω 

Безостая 1   5 6 7  2 3 4 5  2 3 4  2  4  6  8 9  

Вятка 2        3 4 5 1   4 5 2 3 4 5   8  10 

GТА 418    6 7  2 32 4 5 1  3  5  3 4 5 6     

Rosner    6 7  2 3 4 5  2 3 4 5 2 3 4       

АД 206   5 6 7  2 3 4 5 1  3   2 3 4 5 6 7    

Раритет   5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АД 256   5 6 7 1 2 3 4 5 1 2  4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ратне 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Гарне 2,3 4 5  7 1 2 3 4 5 1 2  4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Папсуєвська 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2   5 2 3 4 5  7 8 9 10 

Авангард 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1  3 4  1,2 3 4 5  7 8 9 10 

Вуйко   5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4  2 3 4 5   8 9 10 

Dinaro   5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3  5 2 3 4 5 6  8 9 10 

Moderato   5 6 7 1 2 3 4 5 1 2  4  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grenado   5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3  5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Харківське 

золотисте 
  5 6 7 1 2 3 4 5  2 3 4 5 1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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У фуражного сорту Амфідиплоїд 256 ІДК становило 80 о. п., сила 

борошна – 68 о. а., загальна валориметрична оцінка – 47 о. в., об‟єм хліба – 

470 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 6,8 бала. 

Сильна пшениця Подолянка мала ІДК 55 о. п., силу борошна 210 о. а., 

загальну валориметричну оцінку 90 о. в., об‟єм хліба 605 мл, загальну 

хлібопекарську оцінку 8,1 бала. 

Новий польський сорт озимого низькорослого тритикале Panteon (BOH 

1512) із високою хлібопекарською оцінкою також має субодиницю 2* – 7 + 8 

[481]. 

В умовах Польщі під час випробування в чотирьох пунктах (Borowo, 

Laski, Szelejewo, Chorym) у сорту Panteon об‟єм хліба становив пересічно 430 

см
3
 із варіюванням 414–466 см

3
. 

Стандартний сорт озимого тритикале Fredro показав відповідно 419 і 

401–438 см
3
. Panteon не має транслокаций, але у нього виявлено спільні з R/D 

заміщеним сортом Амфідиплоїд 206 алелі гліадинів і низькомолекулярних 

глютенінів.  

Одержані морфобіохімічні показники слід доповнити комплексним 

молекулярно-генетичним аналізом особливостей експресії генів, що 

визначають якість зерна нових сортів тритикале, здатних стабільно 

формувати надміцну, еластичну клейковину, давати без поліпшувачів 

високоякісний хліб об‟ємом понад 700 мл. 

Для дальших досліджень природи якості тривко зв‟язаного пшенично-

житнього клейковинного комплексу з використанням новітніх підходів 

насіння кращих низькостеблових форм відправлено до США (J. Dubcovsky, 

UC Davis), Австралії (R. Trethowan, The University of Sydney), Польщі (H. 

Woś), Німеччини (K.J. Mueller, Cereal Breeding Research Darzau), Чехії 

(P. Martinek, Agricultural Research Institute Kromeriz, Ltd.), Іспанії (J. Cuesta, 

Agro-Tecnipec, Semillas Sepal) Росії (А.И. Грабовец, Донской ЗНИИСХ), 

Мексики (H.J. Braun, CIMMYT). 
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Висновки до розділу 9. 

1. Встановлено, що зморшкуватість зернівок гексаплоїдних тритикале 

зумовлена функціональними аномаліями в генетичній і, як наслідок, 

фізіолого-біохімічній системах, що виявляється в результаті взаємодії 

батьківських геномів. Тривалий пошук оптимальних варіантів поєднання 

хромосом пшениці та жита за між- і внутрішньовидової гібридизації із 

застосуванням безперервного добору в контрастних умовах може призвести 

до створення високопродуктивних, багатолінійних сортів озимого типу й 

дворучок із виповненим зерном, легким обмолотом, підвищеними та 

високими хлібопекарськими властивостями. 

2. За внутрішньовидової гібридизації тритикале з різним типом 

розвитку і вмістом білка вихід високобілкових трансгресивних ліній 

становив 0,38 – 3,92 %. Надто великою білковістю характеризуються 

високорослі, зернокормові сорти АД 44 та АД 51 (пересічно  за  11  років  

15,2 %). Можливість отримання середньорослих і низькостеблових сортів 

тритикале, що поєднують стабільно підвищений вміст білка в зерні з високим 

рівнем виповненості, встановлено створенням серії ліній під загальною 

назвою Волинська дворучка (пересічно за шість років 15,3 % білка). За 

збиранням білка з одиниці площі виведені сорти гексаплоїдних тритикале 

перевищують сорти пшениці та жита. Пересічно за 20 років сорти тритикале 

забезпечили 0,63 т/га, пшениці – 0,47 т/га, жита – 0,56 т/га білка. 

3. Доведено, що цілеспрямовані добори на підвищення вмісту 

крохмалю в зерні забезпечили виділення ліній ХАД 383, ХАД 698, ХАД 726, 

які накопичують 70,1 – 71,1 % крохмалю, 10,5 – 11,4 % білка, формують 

виповнене, гладеньке (8 – 9 балів) зерно з масою 1000 шт. 43,2 – 54,2 г і 

підвищеною твердістю (90,1 –116 Н).  

4. Встановлено, що крохмаль як найбільша складова зерна та борошна 

ліній і сортів тритикале істотно впливає на ступінь вияву технологічних 

властивостей. Тісний зв‟язок вмісту крохмалю середнього-вищесереднього 

рівня встановлено з деякими ключовими показниками якості хліба тритикале: 
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еластичністю м‟якуша (+0,39), пористістю хліба (+0,46) і розтяжністю тіста 

(+0,57). Спостерігався негативний вплив вмісту крохмалю середнього рівня (r 

= –0,46) на розрідженість тіста. 

5. Встановлено, що на хлібопекарські властивості тритикале позитивно 

впливають клейковинні фракції білка відповідної якості, збалансовані на 

високому рівні у співвідношенні Gli / Glu 0,8 – 1, що перебувають у 

багатофункціональній взаємодії з іншими складовими борошна. Важливу 

роль Gli/Glu у визначенні якості хліба пшенично-житніх амфідиплоїдів 

доведено створенням сорту Раритет (Gli/Glu=0,87) із підвищеними 

хлібопекарськими та змішувальними властивостями. Він має високі 

показники та оптимальне співвідношення пружності й розтяжності тіста, чим 

досягається потрібний баланс між еластичністю, в‟язкістю і пружністю, що 

забезпечує належний рівень газоутримувальної здатності. Впродовж 15 років 

сорт Раритет мав найвищу та найстабільнішу якість борошна, тіста й хліба. 
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РОЗДІЛ 10 

СЕЛЕКЦІЯ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ТРИТИКАЛЕ НА ПІДВИЩЕННЯ 

ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

 

У харчуванні населення пшеничний хліб посідає більш значне місце, 

ніж житній. Між тим загальновідомо, що продукти з житнього борошна 

вирізняються високими поживними й дієтичними властивостями. Житній 

хліб надто потрібен людям, які дотримуються здорового способу життя або 

потерпають від зайвої ваги, гіпертонії, діабету та інших захворювань. 

Технологічно виробництво житнього хліба повязане з певними 

труднощами. Його випікають переважно із суміші житнього та пшеничного 

борошна. Раціональніше для дієтичних сортів хліба використовувати 

борошно тритикале – нової культури, що поєднує кращі властивості пшениці 

й жита. Очевидна й економічна доцільність. Сорти, створені у Польщі 

(Moderato, Sorento, Woltario, Pawo, Panteon), РФ (Корнет, Зимогор, 

Немчиновский 56, Валентин 90, Сотник, Хлебороб тощо), Білорусі (Рунь, 

Сокол, Благо тощо), Україні (Гарне, Раритет, Харроза тощо) здатні 

забезпечити стабільні врожаї, які перевищують сорти пшениці та жита на 20–

35%. Собівартість виробництва зерна при цьому нижче майже на 30% [37, 39, 

77, 29, 293, 481]. Такий результат досягається не лише завдяки більшій 

урожайності, а й через менше хімічне навантаження на посіви.  

Інтенсивна селекція та впровадження озимого тритикале здійснюється 

в Польщі, де площі посіву цієї культури сягнули 1,2 млн га, а виробництво 

зерна становить понад 3,7 млн т щороку й продовжує збільшуватися. Також 

чимало заготовляють зерна тритикале у Франції і Німеччині – відповідно 1,8 

і 2,7 млн т [404, 481]. Прогнозується дальше зниження зборів жита з повною 

його заміною на тритикале в майбутньому. 

На пострадянському просторі площі під тритикале стабільно 

збільшувалися у Білорусі та РФ, де останнім часом вони сягнули відповідно 

450 і 500 тис. га, що дало змогу цим країнам вийти на друге-третє місце в 
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світі [37, 39, 29]. Це відбувається здебільшого завдяки скороченню посівів 

жита та ячменю. 

В Україні за нинішніх ресурсних і кліматичних умов внесок тритикале 

у виробництво продукції рослинництва міг би бути більшим. Посівні площі 

під новою культурою ледь сягають 110–150 тис. га. У стагнації і селекційні 

роботи зі створення та вивчення вихідного матеріалу на належному рівні, що 

пов‟язано з низьким фінансуванням і поганим матеріально-технічним 

забезпеченням досліджень, ліквідацією профільних лабораторій. Водночас, 

враховуючи здатність тритикале до швидких темпів підвищення генетичного 

потенціалу, за межами України виконують високотехнологічні програми зі 

створення сортів і гібридів з якісно новим рівнем ознак і потенційною 

врожайністю понад 12 т/га [401, 352, 481]. 

Зерно тритикале використовують переважно на корм і як сировину для 

нехарчової продукції. Застосування зерна тритикале у виробництві продуктів 

харчування порівняно з іншими культурами залишається низьким. Фактом є і 

те, що борошно тритикале до хлібопекарського виробництва залучається 

зрідка. На думку авторитетних селекціонерів і біохіміків, більш широке 

впровадження тритикале стримується через те, що немає сортів із добрими 

технологічними властивостями [404, 401]. 

Низькі реологічні показники борошна гексаплоїдних тритикале 

пов‟язують із тим, що в них повністю або почасти немає D генома, а також із 

негативним впливом житніх (R) хромосом. Відомо, що деякі октоплоїдні та 

R/D заміщені 42-хромосомні форми тритикале виявляють дещо кращі 

технологічні властивості [241, 220]. Ця залежність спостерігається у 

поодиноких зразків, зокрема й позбавлених матеріалу D геному [33], що не 

виключає участі в контролі технологічних і хлібопекарських властивостей 

тритикале альтернативних генетичних чинників, які детермінують 

насамперед не кількість, а якість й оптимальне співвідношення фракцій 

білків, поліцукридів й інших компонентів зерна тритикале. 
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Проте, нові сорти озимого тритикале мають поліпшені поживні та 

хлібопекарські властивості й з успіхом можуть бути використані як сировина 

в харчовій і хлібопекарській промисловості [32, 29, 404, 289]. Однак у  

публікаціях щодо цієї проблеми часто не наводять даних за стандартними 

сортами пшениці [33], що ускладнює об‟єктивну порівняльну оцінку 

сортименту, надто у випадках використання методів виготовлення хліба з 

розпушувачами. 

 

10.1 Хлібопекарські якості сортів озимих гексаплоїдних тритикале 

 

Одним із пріоритетних напрямів селекційних досліджень з тритикале є 

створення високоврожайних сортів із підвищеними адаптивними та 

хлібопекарськими властивостями. Вихідний матеріал для розв‟язання цієї 

складної проблеми одержували завдяки внутрішньовидовій гібридизації ліній 

і сортів тритикале з контрастним типом розвитку (озимих, ярих, дворучок). 

Гібридні популяції і лінії опрацьовували водночас або послідовно в умовах 

Лісостепу (м. Харків), Західного Полісся (смт Рокині) і гостропосушливого 

Степу (м. Маріуполь, смт Ялта), чергуючи осінні посіви з весняними. 

Відселектовані в результаті багаторазових відборів лінії використовували під 

час формування сортових популяцій гексаплоїдних тритикале: 

Амфідиплоїд 44 (у Реєстрі РФ із 1992 р., України – 1993 р.), Амфідиплоїд 256 

(Україна, з 2001 р., національний стандарт сортів тритикале зернокормового 

використання; РФ, із 2014 р.), Гарне (Україна, з 2004 р., РФ, із 2009 р.), Ратне 

(створено спільно з Волинським ІАПВ, зареєстровано в Україні з 2007 р.), 

Раритет (Україна, з 2008 р., національний стандарт зернових сортів тритикале 

хлібопекарського призначення), Харроза (Україна, з 2011 р.), Амос. Букет, 

Шаланда (Україна, з 2014 р.), Маркіян (Україна, з 2015 р.), Ніканор (Україна, 

з 2016 р.), Ярослава. Донець, Пластун волинський (Україна, з 2018 р.) [455–

457, 293, 343–346]. 
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Важливим завданням нашої роботи було вивчення сортів озимого 

тритикале різного походження за їх технологічними, біохімічними та 

хлібопекарськими властивостям. У дослідженнях використовували сорти 

тритикале ярого (Аіст) й озимого (Амфідиплоїд 44, Амфідиплоїд 52, 

Амфідиплоїд 57, Амфідиплоїд 256, Гарне, Ратне, Раритет, Амос, Маркіян, 

АДМ 13, Харроза, Ладне, Ярослава тощо), створені в Україні, РФ (Валентин 

90, Каприз, Водолей, ТИ 17, Прорыв) і Польщі (Lamberto, Moderato, Pawo, 

Secundo), а також озимої (Одеська 267, Подолянка) та ярої пшениці 

(Харківська 26, Харківська 30, Улюблена) й озимого жита (Харківське 98) 

української селекції. Польові досліди закладали по чорному пару. Технологія 

вирощування загальноприйнята для озимих та ярих культур. Якість зерна та 

хлібопекарських властивостей оцінювали в Інституті рослинництва ім. 

В.Я. Юр‟єва відповідно до Методики державного сортовипробування та 

методичних рекомендацій без застосування поліпшувачів [101, 130, 131]. 

Результати багаторічного вивчення технологічних і хлібопекарських 

властивостей озимого тритикале порівняно зі стандартними сортами озимої 

та ярої м‟якої пшениці, ярого тритикале подано в табл. 10.1–10.3.  

Сорти озимого тритикале з крупним, добре виповненим зерном 

характеризуються підвищеним виходом борошна (64,5–70%), невисоким 

вмістом білка (11,3–13,1%) і сирої клейковини (17,3–22,3%), відносно 

стабільною та низькою амілолітичною активністю (251–294 с). За якістю ж 

клейковини вони істотно різняться. Озиме тритикале Амфідиплоїд 256, 

типовий сорт зернокормового використання, а також близькі до нього 

Амфідиплоїд 52, Ладне, Ратне, АДМ 13 (Україна) та сорти, створені в інших 

країнах (Lamberto, Moderato, Pawo, Secundo з Польщі; ТИ 17, Каприз, 

Водолей, Прорыв із РФ), під час виготовлення тіста без поліпшувачів, через 

надмірно слабку клейковину, мали низькі хлібопекарські властивості: силу 

борошна 60–100 о. а., об‟єм хліба 350–400 мл, загальну хлібопекарську 

оцінку 4–7 балів. 
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Таблиця 10.1 – Якість зерна тритикале і пшениці (середнє за 9 років, 2001–2011 рр.*) 

Культура, сорт Показники 

Вміст 

білка в 

зерні, % 

Клейковина 

Сила 

борошна, 

о. а. 

Тісто, мм Хліб 

в
м
іст у

 

б
о
р
о
ш
н
і, %

 

о
д
. ІД

К
 

п
р
у
ж
н
ість

 

р
о
зтя

ж
- 

н
ість 

о
б
‟єм

,  

м
л
 

п
о
р
и
стість, 

б
ал

 

З
Х
О
*
*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тритикале озиме 

 

Амфідиплоїд 256** 

 11,4 17,3 76,1 77,8 45,6 46,6 370 4,8 5,3 

S  0,51 1,12 2,74 14,19 2,92 7,39 14,81 0,62 0,43 

V,% 13,5 19,3 10,8 54,7 19,2 47,6 12,0 38,7 24,1 

 

 

Гарне 

 11,3 21,3 70,0 110,3 49,7 61,9 456 8,4 8,5 

± до АД 

256, % 
–0,9 +23,1 –8,0 +41,8 +9,0 +32,8 +23,2 +75,0 +60,4 

S  0,51 0,91 4,33 8,16 3,77 4,35 15,99 0,29 0,18 

V,% 13,5 12,9 18,6 22,2 22,8 21,1 10,5 10,5 6,5 

 

 

Раритет** 

 11,8 18,8 49,2 192,7 71,4 74,4 530 9,0 9,0 

± до  

АД 256,% 
+3,5 +8,7 -35,3 +147,7 +56,6 +59,7 +43,2 +87,5 +69,8 

S  0,50 0,76 3,58 13,35 4,31 3,26 19,40 0 0 

V,% 12,8 12,1 21,8 20,8 181 13,1 11,0 0 0 

Тритикале яре 

 

 

Аіст** 

 13,4 22,6 62,2 120,8 52,4 70,6 387 5,7 6,1 

± до 

Раритету, % 
+13,6 +20,2 +26,4 –37,3 –26,6 –5,1 –27,0 –36,7 –32,2 

S  0,14 1,02 3,13 11,30 3,00 4,92 17,00 0,67 0,56 

V,% 3,1 13,5 15,1 28,1 17,2 20,9 13,2 35,1 27,7 
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Продовження табл. 10.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пшеница озима 

 

Одеська 267** 

 13,0 27,7 52,8 319,0 89,0 98,9 622 8,6 8,4 

± до 

Раритету, % 
+10,2 +47,3 +7,3 +65,5 +24,6 +32,9 +17,4 – – 

 S  0,52 1,24 4,09 17,02 5,12 7,68 17,02 0,44 0,43 

V,% 12,0 13,5 23,2 16,0 17,3 23,3 10,5 15,5 15,4 

Пшеница яра 

 

 

Харківська 26** 

 13,7 33,6 86,1 200,4 62,4 112,4 531 5,4 6,1 

± до 

Раритету, % 
+16,1 +78,7 +75,0 +4,0 –12,6 +51,1 +0,19 – – 

S  0,52 1,58 5,45 25,8 4,45 9,58 32,50 0,91 0,78 

V,% 11,3 14,1 19,0 38,7 21,4 25,6 18,4 50,4 38,2 

* – 2003 і 2006 рр. виключено через відчутну загибель рослин (сувора зима, градобій). 

** – національний стандарт. 

*** – загальна хлібопекарська оцінка, бал. 
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Таблиця 10.2 – Біохімічні й технологічні властивості сортів озимого тритикале та пшениці (середнє за 2008–

2011 рр.) 

Сорт Оригінатор 

Вміст 

білка в 

зерні, % 

Клейковина 

Сила 

борошна, 

о. а. 

Тісто, мм Хліб 

в
м
іст у

 

б
о
р
о
ш
н
і,  

%
 

о
д
. ІД

К
 

п
р
у
ж

- 

н
ість 

р
о
зтя

ж
- 

н
ість 

о
б
‟єм

,  

м
л
 

п
о
р
и
с- 

тість, б
ал

 

загал
ьн
а 

х
л
іб
о
п
ек
ар

-

сь
к
а о

ц
ін
к
а, 

б
ал

 

Тритикале озиме 

Амфідиплоїд 256 Україна, ІР 12,0 20,0 77,5 108,0 50,8 59,8 395 5,5 6,2 

Раритет Україна, ІР 12,2 19,3 52,0 212,8 78,3 75,3 575 9,0 9,0 

Амос Україна, ІР 13,1 22,3 51,3 196,3 72,8 76,5 573 9,0 9,0 

Маркіян Україна, ІР 13,0 18,9 57,5 189,8 67,5 79,8 633 9,0 9,0 

Каприз РФ, ПДСГДС 12,2 19,6 76,3 108,0 56,6 49,8 380 7,5 7,0 

Валентин 90 РФ, КНДІСГ 12,8 22,0 62,5 142,3 50,3 87,8 490 9,0 8,7 

Lamberto* Польща 12,9 22.5 81,7 102,7 43,3 65,3 377 6,3 6,0 

Пшениця озима 

Одеська 267 Україна, СГІ 14,1 28,0 58,8 294,5 77,5 108,0 586 8,0 7,6 

Пшениця яра 

Харківська 26 Україна, ІР 14,0 34,0 82,5 235,3 65,5 128,0 580 7,0 7,8 

* – середнє за 3 роки.
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Таблиця 10.3 – Характеристика сортів озимого тритикале за якістю 

зерна та борошна (середнє за 2008–2011 рр.) 

Сорт 

Маса 

1000 

зерен,  

г 

На-

тура, 

г/л 

Скло-

подіб-

ність,  

% 

Вихід 

борош-

на,  

% 

Седиме

нтація, 

мл 

Число 

па-

дання,  

с 

Техно-

логічна 

оцінка 

клейко-

вини 

Тритикале 

Амфіди-

плоїд 256 
43,5 637 48,3 65,3 45,6 251 слабка 

Гарне 42,5 684 42,6 65,4 49,9 267 середня 

Раритет 42,3 711 42,4 70,0 60,2 292 міцна 

Амос 42,7 719 47,7 69,2 61,8 294 міцна 

Маркіян 43,3 730 41,0 69,0 58,8 266 міцна 

Харроза 42,8 700 38,8 65,0 32,7 267 слабка 

Валентин 90 39,9 688 30,0 64,5 41,5 180 середня 

Каприз 44,1 699 48,0 67,4 35,5 165 слабка 

Lamberto 41,4 709 52,0 68,7 34,5 111 слабка 

Pawo 46,2 664 48,3 67,0 27,0 162 слабка 

Пшениця 

Одеська 267 39,0 768 53,5 66,1 86,5 382 міцна 

Середнє 

значення 
42,52 700,8 44,78 67,05 48,55 240  

HIP0,05 1,50 26,2 5,14 1,48 13,26 59,3  

 

Аналогічні результати одержано за кордоном. Відповідно до даних 

Tsvetkov S.M., Stoeva I. [471], об‟єм хліба сортів тритикале болгарської 

селекції Vihren і Persenk становив 368–397 мл, польського сорту Lasko – 347 

мл, пшениці Sadovo 1 – 591 мл за загальної хлібопекарської оцінки за 

п‟ятибальною шкалою у 2,4; 2,4; 1,2 і 4,4 бала. Згідно з Cyran M., 

Rakowska M. [364], в умовах Польщі сорти Alamo, Moreno, Tewo формували 

зерно з вмістом білка 11,4–11,8%, седиментацією 13–17 мл, числом падання 

158–316 с та об‟ємом хліба 240–350 мл. Примітно, що сорт Lasko, найбільш 

високобілковий (13,7%), стійкий проти проростання зерна на пні (число 

падання 285 с), дав гірший за об‟ємом та якістю хліб. Нові польські сорти 

озимого тритикале Grenado, Sorento, Woltario тощо також вирізняються 

невисоким  вмістом білка (9,8–12,8 %), низькою седиментацією (15–30 мл) та 
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якістю клейковини на рівні слабкої пшениці. Ферментативна активність 

борошна цих сортів різна: число падання у них варіює від 71 до 227 с.  

Зерно сортів тритикале зернокормової групи використовують 

переважно у годівлі тварин і птиці. Борошно з низькими реологічними 

властивостями цілком придатне для виробництва хліба за житньою 

технологією або в суміші з пшеницею, виготовлення бісквітів, печива, 

вафель, екструдованих продуктів. 

Істотним кроком на шляху вдосконалення тритикале озимого як 

культури стало створення сорту Гарне. У ньому поєднуються висока 

зимостійкість (8,5 бала) з урожайністю 9,5–10,5 т/га і відносно добрими 

хлібопекарськими властивостями. За силою борошна, якістю клейковини, 

тіста, об‟ємом хліба та загальною хлібопекарською оцінкою Гарне 

випереджає стандарт Амфідиплоїд 256 пересічно за 9 років на 8–75%.  

Сорт тритикале Валентин 90 характеризується, як і Гарне, добрим 

об‟ємом хліба (490 мл), насамперед, через високу розтяжність тіста (87,8 мл), 

проте пружність його низька (50,3 мм), на рівні Амфідиплоїда 256. Також 

незбалансованим клейковинним комплексом вирізняється і Каприз, в якого 

пересічно за чотири роки спостерігалося найменше значення розтяжності 

тіста (49,8 мм) та об‟єм хліба всього 377 мл, що нижче, ніж у стандартного 

зернокормового сорту.  

Якість борошна, тіста і хліба сортів Раритет, Амос і Маркіян істотно 

краще, ніж сорту Гарне: сила борошна – 180–200 о. а., об‟єм хліба – 550–

650 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 9 балів. Стабільність технологічних 

властивостей і їх високий рівень зумовлені багатолінійною структурою цих 

сортів, сформованих об‟єднанням цілеспрямовано відселектованих ліній зі 

специфічними показниками якості клейковини й тіста [347]. Борошно цих 

сортів придатне для виробництва хліба за пшеничною технологією, без 

поліпшувачів і преміксів.  

Дослідженнями фракційного складу білків зерна тритикале різного 

напряму використання встановлено переважання альбуміну та глобуліну у 
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сортів кормового типу (42–47%) за низького вмісту гліадину й глютеніну 

(21–24%). Навпаки, тритикале з високими хлібопекарськими властивостями 

мають підвищений – на рівні сильної пшениці – вміст білків нерозчинних у 

воді й сольових розчинах. Так, сорт Гарне вирізняється великим 

нагромадженням гліадину (31%), а Раритет й Амфідиплоїд 57 – глютеніну 

(27–37%). 

Співвідношення Gli/Glu сорту Гарне становить 1,42, що негативно 

вплинуло на якість тіста й хлібопекарські властивості назагал. Високий вміст 

гліадину зумовив підвищену еластичність і в‟язкість, а недостатня наявність 

глютеніну знизила пружність його тіста до кормових сортів. 

Виняткова роль Gli/Glu у визначенні хлібопекарських якостей добре 

простежується на прикладі сорту Раритет, що має оптимальне 

співвідношення пружності й розтяжності тіста на високому рівні, чим 

досягається потрібний баланс між в‟язкістю та еластичністю. Впродовж 

багатьох років Раритет відзначається найбільшими та стабільними 

показниками якості борошна, тіста й хліба (V = 0–21%).  

В‟язко-еластичні параметри клейковини й тіста тритикале добре 

відбиває сила борошна. У 2001–2011 рр. під час випробування на альвеографі 

у стандартного зернокормового сорту Амфідиплоїд 256 вона варіювала в 

межах 39–105 о. а., у сортів хлібопекарського призначення Раритет, Амос і 

Маркіян – 144–275 о. а., озимої м‟якої пшениці (Одеська 267) – 216–386 о. а. 

За такими важливими фізичними властивостями тіста, як час 

утворення, стійкість проти замішування, стабільність тощо, нові тритикале 

вдвічі-втричі перевершують зернокормовий сорт Амфідиплоїд 256 і 

фактично наближаються до пшениці. Особливо слід зазначити те, що 

показники розрідження тіста, загальної валориметричної оцінки, об‟ємного 

виходу хліба зі 100 г борошна і загальної хлібопекарської оцінки цих сортів 

тритикале озимого відповідають вимогам, котрі висувають до цінних і 

сильних пшениць (табл. 10.4, 10.5, рисунок 10.1).  
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Таблиця 10.4 – Фізичні властивості тіста озимого тритикале та пшениці 

 

Сорт 

 

 

Роки, 

показники 

Сила 

борошна, 

о. а. 

ВПЗ *, 

% 

Час 

утворення 

тіста, хв. 

Стійкість 

тіста, хв. 

Опір 

тіста, хв. 

Стабі-

льність 

тіста, хв. 

Розрід-

ження  

тіста, о. ф. 

ЗВО**, 

о. в. 

Об‟єм 

хліба,  

мл 

Тритикале 

Амфідиплоїд 

256 

2010 65 59,0 2,15 1,0 3,15 2,1 180 43 380 

2011 92 52,4 1,05 3,0 4,05 4,0 160 48 400 

 79 55,7 1,60 2,0 3,60 3,1 170 46 390 

Раритет 

2010 177 56,4 4,30 5,0 9,30 8,7 100 75 560 

2011 196 52,1 1,15 7,5 9,00 12,0 120 70 550 

 187 54,3 2,73 6,3 9,15 10,4 110 73 555 

Маркіян 

 

2010 170 61,0 1,15 6,0 7,15 7,0 80 68 620 

2011 190 56,9 2,00 4,0 6,00 10,0 100 70 600 

 180 59,0 1,58 5,0 6,58 8,5 90 69 610 

Валентин 90 2011 137 52,1 1,15 5,0 6,15 6,45 150 61 460 

Каприз 2011 144 61,1 2,15 4,0 6,15 5,0 180 58 410 

Lamberto 2011 131 57,9 1,30 3,0 4,30 5,0 220 49 380 

Pawo 2011 59 53,3 1,30 1,3 3,00 2,5 240 38 390 

Пшеница 

Одеська 267 2010 360 63,4 1,45 8,30 10,15 11,0 120 79 605 

 2011 320 57,8 3,50 7,15 11,05 15,3 60 80 650 

  340 60,6 2,48 7,73 10,60 13,15 90 80 628 

HIP0,05 0,30 57,3 2,19 0,57 1,42 1,70 2,47 32,1 8,7 64,9 
* – водопоглинальна здатність. 

** – загальна валориметрична оцінка. 
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Таблиця 10.5 – Параметри моделі сортів озимих тритикале хлібопекарського призначення 

Господарсько цінні ознаки 
Одиниці 

вимірювання 

Показники сортів 

Раритет, 

стандарт 
Амос Тимофій 

модельний 

сорт 

1 2 3 4 5 6 

Урожайність зерна т/га 8,50*/5,74** 9,50/6,63 11,50/9,73 12,50 

Вегетаційний період днів 315 317 316 315 

Висота рослин см 121 126 96 100 

Довжина верхнього міжвузля см 32 30 21 20 

Стійкість проти вилягання бал 8,0 8,0 9,0 9,0 

Продуктивна кущистість шт. 3,0 3,2 3,6 3,5 

Гущина продуктивного стеблостою шт./м
2 

326 340 504 550 

Довжина головного колосу см 12,4 12,0 11,3 11,0 

Кількість колосків у головному колосі шт. 30,8 29,4 29,0 32,0 

Кількість зерен у колосі шт. 45,3 46,8 43,3 55 

Череззерниця % 14,0 11,3 8,7 5,0 

Маса зерна з головного колоса г 1,9 2,2 1,9 2,5 

Маса зерна з рослини г 4,0 4,6 4,2 5,5 

Збиральний індекс % 29,3 31,4 48,6 50,0 

Критична температура вимерзання на вузлі 

кущення 
о
С

 
–18,5 –18,5 –19,0 –21,0 

Посухостійкість бал 8,2 8,0 9,0 9,0 

Стійкість проти бурої іржі % 10,0 5,5 0 0 

Стійкість проти стеблової іржі % 0,0 0,0 0 0 
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Продовження табл. 10.5 

 

1 2 3 4 5 6 

Стійкість проти снігової плісняви % 5,0 5,0 3,0 3,0 

Стійкість проти септоріозу % 10,0 10,0 10,0 10,0 

Стійкість проти фузаріозу зерна % 5,0 5,0 3,0 3,0 

Маса 1000 зерен г 41,8 42,7 43,2 45,0 

Натурна вага г/л 711 719 730 750 

Вміст білка в зерні % 11,8 13,1 12,6 14,0 

Вміст сирої клейковини % 18,8 22,3 20,0 29,0 

ІДК o. n. 49,2 51,3 55,0 55,0 

Пружність тіста мм 71,4 72,8 85,0 90,0 

Розтяжність тіста мм 74,4 76,5 69,0 95,0 

Сила борошна о. а. 193 196 281 300 

Об‟ємний вихід хліба мл 530 573 720 800 

Пористість бал 9,0 9,0 9,0 9,0 

Загальна хлібопекарська оцінка бал 9,0 9,0 9,0 9,0 

* – потенційна врожайність. 

** – фактична врожайність.  
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Рисунок 10.1 Фаринограми сортів озимих тритикале в порівнянні з пшеницею
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Отже, на нинішньому етапі селекції культури хлібопекарські 

властивості тритикале залежать не стільки від кількості білка, скільки від 

його якості й збалансованого співвідношення компонентів протеїнового 

комплексу, що перебуває у багатофункціональній взаємодії з іншими 

складовими зерна (крохмаль, пентозани, ферменти, ліпіди), роль яких у 

визначенні властивостей тритикале може виявитися не менш важливою. 

Сорти тритикале озимого Раритет, Амос, Маркіян і Ніканор формують 

зерно зі стабільно високими показниками якості клейковини та цілком 

придатні для виготовлення хлібобулкових виробів за пшеничною 

технологією, без застосування поліпшувачів, за об‟ємом і загальною 

хлібопекарською оцінкою на рівні стандартних сортів пшениці м‟якої [283, 

284, 285, 286, 287, 289, 333, 343, 47]. 

Одержані багаторічні результати дають підстави стверджувати, що 

спрямована селекція на поліпшення хлібопекарських якостей гексаплоїдних 

тритикале може бути ефективною, і за близьких, або рівних до м‟якої 

пшениці технологічних властивостей можна виготовляти поживніший 

дієтичний хліб високої якості. 

 

10.2  Взаємозв‟язки морфобіологічних ознак, показників якості зерна, 

тіста і хліба у низькостеблових сортів озимих тритикале 

 

Одним з важливих напрямів селекції гексаплоїдних тритикале для умов 

надмірного зволоження, що складаються частише в західних і північних 

областях, є створення та впровадження стійких проти вилягання, 

високопродуктивних сортів зі стабільно чудовими показниками фізичних, 

біохімічних, борошномельно-хлібопекарських якостей зерна. Ці дослідження 

ґрунтуються на вивченні взаємозв‟язків основних господарсько цінних ознак 

у низькорослих форм тритикале. 

Аналіз коефіцієнтів кореляції свідчить, що висота рослин в умовах 

2014 і 2015 рр. мала відчутний негативний вплив на врожайність (r = –0,67), 
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масу 1000 зерен (r = –0,64), виповненість зерна (r = –0,56), розтяжність і 

пружність тіста (r = –0,55; –0,56), силу борошна (r = –0,62), час утворення 

тіста (r = –0,57) та його стабільність (r = –0,57) й еластичність м‟якуша           

(r = – 0,43). Високий рівень негативного зв‟язку висоти рослин спостерігався 

з показниками стійкість й опір тіста до замішування (r = –0,76…–0,80), 

загальна валориметрична оцінка (r = –0,82), пористість й об‟єм хліба (r = –

0,71…–0,72). Зворотній вплив висоти рослин на загальну хлібопекарську 

оцінку був вище за середній (r = –0,57). Лише між показниками ІДК, 

водопоглинальної здатності й розрідженості тіста з висотою рослин виявлено 

прямо пропорційний зв‟язок середнього рівня (r = 0,52…0,54). 

Врожайність зворотньо залежала від висоти рослин (r = –0,67) і 

негативно впливала на показники ІДК і розрідженість тіста (r = –0,43; –0,47). 

За іншими ознаками зв‟язки врожайності були позитивними. Вищесередній 

рівень кореляції (r = 0,53…0,68) встановлено з масою 1000 зерен, їх 

виповненістю і твердістю, часом утворення тіста, загальною 

валориметричною оцінкою, об‟ємом хліба. Істотно впливала на підвищення 

врожайності стійкість сортів тритикале проти бурої іржі (r = 0,37).  

Між масою 1000 зерен і висотою рослин спостерігалася зворотня 

залежність вищесереднього рівня (r = –0,64). Натомість підвищенню маси 

зерна відчутно сприяло подовження вегетаційного періоду (r = 0,36) й надто 

збільшення врожайності (r = 0,57). Середній позитивний вплив маса 

1000 зерен мала на ознаки якості борошна й тіста – силу борошна, 

розтяжність, стійкість, опір, стабільність тіста і пористість хліба (r = 

0,36…0,53). 

Виповненість зерна тритикале значною мірою залежала від стійкості 

рослин проти бурої листової іржі (r = 0,73) й позитивно впливала на 

врожайність (r = 0,57). Негативна залежність склалася між виповненістю 

зерна та вмістом білка у ньому (r = –0,49), а також із висотою рослин (r = –

0,56), що пов‟язано з чисельною перевагою низькостеблових тритикале, які 

формують гладеньке зерно. Від виповненості зерна залежав рівень вияву 
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таких показників якості тіста й хліба, котрі розміщено відповідно до їх 

впливу: загальної валориметричної оцінки, розтяжності тіста, загальної 

хлібопекарської оцінки, стабільності тіста, пористості та об‟єму хліба, часу 

утворення тіста (r = 0,40…0,56). Зворотній зв‟язок середньої сили 

спостерігався між виповненістю зерна та ІДК (r = –0,47) і розрідженістю тіста 

(r = –0,36). 

Стійкість проти іржі позитивно впливала на кілька показників 

досліджених ліній і сортів тритикале: виповненість зерна (r = 0,73), 

стабільність (r = 0,56) й еластичність тіста (r = 0,46), тривалість вегетаційного 

періоду (r = 0,42). Середній негативний зв‟язок ознака мала з вмістом білка в 

зерні (r = –0,40) та ІДК (r = –0,41). 

Від довжини вегетаційного періоду достовірно залежали маса 

1000 зерен (r = 0,36) і седиментація (r = 0,38). Генотипи тритикале з 

тривалішою вегетацією вирізнялися високою стійкістю проти бурої іржі (r = 

0,42), але меншою натурою зерна (r = –0,44).  

За генетичного тиску на підвищення врожайності й хлібопекарських 

властивостей, взаємозв‟язки між вмістом білка в зерні та іншими 

господарсько цінними ознаками набули переважно зворотній характер. 

Негативні кореляції, що відповідають середньому рівню (r = –0,39…–0,48), 

встановлено між вмістом білка в зерні та еластичністю тіста, стійкістю проти 

бурої листової іржі, натурою зерна, пористістю хліба, часом утворення тіста 

й загальною хлібопекарською оцінкою. Сила зв‟язків вища за середню 

зафіксована у двох випадках – з об‟ємом хліба (r = –0,53) і вмістом крохмалю 

в зерні (r = –0,66). Позитивний вплив кількості білка в зерні відзначено лише 

на два показника якості – ІДК (r = 0,52) та розрідженість тіста (r = 0,46).  

Підвищення вмісту крохмалю в зерні сприяє поліпшенню як фізичних, 

так і технологічних властивостей зерна низькостеблових тритикале 

хлібопекарського призначення. Відзначено поліпшення натурної маси (r = 

0,39) і надто твердозерності (r = 0,52). Кількість крохмалю також позитивно 

впливала на еластичність м‟якуша (r = 0,39) і тіста (r = 0,57) і пористість 
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хліба (r = 0,46). Достовірною була й негативна кореляція між вмістом 

крохмалю в зерні та розрідженістю тіста (r = –0,46). 

Один із важливих показників попередньої оцінки якості зерна – 

седиментація – перебував у позитивній прямо пропорційній 

взаємозалежності середнього рівня з ключовими ознаками якості тіста й 

хліба: силою борошна, пружністю тіста, його опором і стійкістю, а також із 

пористістю хліба і загальною валориметричною та хлібопекарською 

оцінками (r = 0,39…0,51). Вплив седиментації на стабільність тіста дещо 

перевищував середній рівень (r = 0,56). Як й у випадку з вмістом 

крохмалю, седиментація перебувала у зворотньому зв‟язку із 

розрідженістю тіста (r = –0,50). 

За твердозерністю достовірний позитивний вплив встановлено у трьох 

випадках – на стабільність тіста (r = 0,36), його еластичність (r = 0,48), вміст 

крохмалю (r = 0,52). Те, що не було негативних кореляцій твердозерності з 

іншими показниками якості, а також вищесередній рівень зв‟язку з вмістом 

крохмалю, дає підстави вважати ефективним її використання у попередній 

оцінці селекційного матеріалу тритикале. 

Натура зерна перебувала у прямій достовірній залежності лише від 

вмісту крохмалю (r = 0,39). З іншими показниками (клейковина, білок, сила 

борошна, пружність тіста, тривалість вегетаційного періоду) вона мала 

негативний зв‟язок на рівні вище за середній (r = –0,38…–0,42). 

Найбільше склоподібність зерна впливала на водопоглинальну 

здатність (r = 0,59), а на вміст клейковини її дія виявилася слабшою (r = 0,42). 

З ознаками об‟єм хліба загальна хлібопекарська оцінка та еластичність 

м‟якуша у склоподібності був зворотній, нижче за середній рівень кореляції 

(r = –0,40…–0,47). 

Вміст клейковини та її якість мають відігравати вирішальну роль у 

визначенні технологічних властивостей гексаплоїдних тритикале. Проте на 

сучасному етапі селекції культури сорти з високими хлібопекарськими 

якостями поки що мають низький вміст клейковини – 12–26,8 %. Вплив цієї 
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ознаки на інші суперечний. Із натурою зерна, загальною хлібопекарською 

оцінкою та еластичністю м‟якуша кількість клейковини пов‟язана 

від‟ємними кореляціями (r = –0,38…–0,51). Сорти тритикале, в яких 

відмивалося більше клейковини, вирізнялися кращими показниками 

склоподібності, числа падання та надто водопоглинальної здатності (r = 0,42; 

r = 0,44 і r = 0,63). 

Серед досліджених ознак індекс деформації клейковини (ІДК) мав 

чималу кількість достовірних зв‟язків (17) з іншими морфобіологічними й 

технологічними показниками. Середній і високий рівень прямої залежності 

ІДК встановлено з висотою рослин (r = 0,52), вмістом білка (r = 0,52) і 

розрідженістю тіста (r = 0,73). Всі інші зв‟язки ІДК були зворотніми               

(r = –0,37…–0,76) і належали таким ознакам, що розташовані відповідно до 

підвищення їх впливу: еластичність тіста, стійкість проти іржі, врожайність, 

виповненість зерна, число падання, загальна хлібопекарська оцінка, час 

утворення тіста, пористість хліба, стійкість й опір тіста, об‟єм хліба, загальна 

валориметрична оцінка, пружність тіста і сила борошна. Отже, враховуючи 

широкий інтервал достовірних зв‟язків і їх вищесередній-високий рівень у 

65% випадків, індекс деформації клейковини під час оцінки якості тритикале 

є доволі інформативним.  

Показник пружність тіста достовірно був взаємозалежним із 17 

ознаками з 30 досліджених. Негативні кореляції мали місце лише у чотирьох 

випадках – з натурою зерна (r = –0,42), висотою рослин (r = –0,56), ІДК         

(r = –0,69) та розрідженістю тіста (r = –0,75). Пружність тіста достовірно 

залежала від 13 інших показників із середнім, вищесереднім і високим рівнем 

прямого зв‟язку (r = 0,40…0,96). За їх впливом на пружність тіста ознаки 

розмістились у такій послідовності: седиментація, стабільність, розтяжність й 

еластичність тіста, об‟єм хліба, число падання, загальна хлібопекарська 

оцінка, час утворення тіста, пористість, стійкість тіста й загальна 

валориметрична оцінка, опір тіста і сила борошна, що мала найтісніший 

зв‟язок із досліджуваною ознакою. Назагал, пружність тіста позитивно 
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корелює на дуже високому рівні з валориметричною оцінкою (r = 0,78), 

стійкістю тіста (r = 0,78), опором тіста (r = 0,82) та силою борошна (r = 0,96), 

але її вплив на об‟єм і якість хліба лише середній (r = 0,47; 0,50). 

За розтяжністю тіста виявлено всього дев‟ять достовірних 

кореляційних зв‟язків із морфобіологічними й технологічними ознаками. 

Рівень взаємозалежності переважно середній і нижчесередній. Зворотню 

кореляцію розтяжність тіста мала лише з висотою рослин (r = –0,55), а з 

іншими ознаками – врожайністю, загальною валориметричною оцінкою, 

виповненістю зерна, пружністю тіста, силою борошна, пористістю хліба, 

масою 1000 зерен і часом утворення тіста – прямий зв'язок, близький до 

середнього (r = 0,37…0,54). 

Сила борошна достовірно залежала й впливала на 19 ознак, з яких 

78,9% були позитивними різного рівня вияву, зокрема й високого (r = 

0,36…0,96). Зворотній зв‟язок із силою борошна мала натура зерна                 

(r = –0,41), висота рослин (r = –0,62), ІДК (r = –0,76) і розрідженість тіста (r = 

–0,82). Позитивні кореляції встановлено з масою 1000 зерен, седиментацією, 

еластичністю і стабільністю тіста, врожайністю, загальною хлібопекарською 

оцінкою, об‟ємом хліба, розтяжністю тіста, числом падання, часом утворення 

тіста, пористістю хліба, стійкістю тіста, загальною валориметричною 

оцінкою, опором тіста та його пружністю. Отже, сила борошна має перевагу 

за кількістю позитивних кореляційних зв‟язків високого рівня, зокрема й із 

загальною валориметричною оцінкою, опором тіста, його стійкістю і 

пружністю (r = 0,78…0,96). Вплив цієї ознаки на об‟єм хліба та загальну 

хлібопекарську оцінку наближається до середнього (r = 0,49; 0,45). 

Взаємозв‟язки водопоглинальної здатності були від‟ємними                (r = 

–0,39…–0,59) із такими ознаками: пористість хліба, опір тіста, об‟єм хліба, 

загальна валориметрична оцінка, стійкість тіста, загальна хлібопекарська 

оцінка та еластичність м‟якуша. Вищесередні позитивні значення кореляцій 

встановлено з висотою рослин (r = 0,54), склоподібністю (r = 0,59) та надто з 

вмістом клейковини (r = 0,63). Вплив водопоглинальної здатності на об‟єм 
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хліба і загальну хлібопекарську оцінку наблизився до середнього (r = –0,44; –

0,54). 

За показником час утворення тіста більшість достовірних коефіцієнтів 

кореляції перебувала на середньому рівні (r = 0,40…0,54) за винятком 

виповненості зерна (r = 0,56), висоти рослин (r = –0,57), сили борошна (r = 

0,58) та врожайності (r = 0,64). Зворотні кореляції часу утворення тіста 

спостерігались із вмістом білка, розрідженістю тіста, ІДК і висотою рослин (r 

= –0,47…–0,57). В ознак опір тіста, число падання, загальна валориметрична 

оцінка, пористість хліба, пружність тіста, об‟єм хліба, розтяжність тіста, 

виповненість зерна, сила борошна та врожайність із показником час 

утворення тіста склалися позитивні взаємозв‟язки (r = 0,40…0,64). Час 

утворення тіста істотно впливав на об‟єм хліба (r = 0,53), а із загальною 

хлібопекарською оцінкою зв‟язку не виявлено. 

За рівнем і характером кореляцій стійкість й опір тіста майже 

ідентичні. Невідчутні відмінності виявилися лише за однією ознакою – часом 

утворення тіста, де вплив стійкості тіста був недостовірним, а опір тіста мав 

нижчесередній позитивний зв‟язок (r = 0,40). Як стійкість, так і опір тіста 

пропорційно залежали від урожайності (r = 0,38 і 0,46), седиментації борошна 

(r = 0,45 і 0,43), маси 1000 зерен (r = 0,45 і 0,47), об‟єму хліба (r = 0,58 і 0,63), 

еластичності м‟якуша (r = 0,66 і 0,65), загальної хлібопекарської оцінки (r = 

0,69 і 0,70), стабільності тіста (r = 0,71 і 0,69), пористості хліба (r = 0,71 і 

0,74), сили борошна (r = 0,75 і 0,80), пружності тіста (r = 0,78 і 0,82) і 

загальної валориметричної оцінки (r = 0,96 і 0,98). Стійкість та опір тіста 

зворотньо залежали від висоти рослин (r = –0,76 і –0,80), ІДК (r = –0,56 і –

0,61), водопоглинальної здатності (r = –0,48 і –0,44) й розрідженості тіста (r = 

–0,71 і –0,75). Висока ідентичність показників стійкості та опору тіста за 

впливом на інші господарсько цінні ознаки засвідчується їх 

взаємозалежністю на рівні 0,99. Дещо більший позитивний вплив на об‟єм 

хліба пов‟язано з опором тіста. Слід підкреслити особливо тісний і широкий 
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взаємозв‟язок стійкості та опору тіста з іншими показниками якості (r = 

0,69…0,99), зкорема й із загальною хлібопекарською оцінкою. 

Взаємозв‟язки стабільності тіста майже на третину слабші від двох 

попередніх ознак, але вона достовірно впливає на деякі важливі показники. 

Стабільність тіста позитивно корелює з твердозерністю, пружністю тіста, 

врожайністю, силою борошна, еластичністю м‟якуша, масою 1000 зерен, 

пористістю, виповненістю зерна, загальною хлібопекарською оцінкою, 

стійкістю проти іржі, седиментацією, загальною валориметричною оцінкою, 

опором і стійкістю тіста (r = 0,36…0,71). Зворотній взаємозв‟язок середнього 

рівня мав місце у двох випадках – із висотою рослин (r = –0,57) і 

розрідженістю тіста (r = –0,50). 

Серед досліджених морфобіологічних і технологічних ознак озимих 

тритикале хлібопекарського призначення розрідженість тіста мала найбільшу 

кількість достовірних взаємозв‟язків – двадцять. За винятком вмісту білка (r 

= 0,46), висоти рослин (r = 0,53) та ІДК (r = 0,73), кореляції носили зворотній 

характер різного рівня впливу (r = –0,36…–0,82) з такими показниками, 

розташованими відповідно до підвищення їх залежності: виповненістю зерна, 

еластичністю тіста, числом падання, вмістом крохмалю, врожайністю, 

седиментацією, розтяжністю, стабільністю і часом утворення тіста, 

загальною хлібопекарською оцінкою, об‟ємом хліба, його пористістю, 

стійкістю, пружністю та опором тіста, загальною валориметричною оцінкою 

та силою борошна, що мала найтісніший зворотній зв‟язок. Вплив 

розрідженості тіста на об‟єм хліба та загальну хлібопекарську оцінку 

характеризується як середній (r = –0,54). 

Еластичність тіста пов‟язує з іншими показниками всього сім 

достовірних кореляцій, які належать до середнього-нижчесереднього рівня 

взаємозалежності. Еластичність тіста поліпшувалася зі зростанням 

урожайності (r = 0,50), стійкості проти іржі (r = 0,44), вмісту крохмалю (r = 

0,57) та з підвищенням твердозерності (r = 0,48). Зворотню залежність у цієї 

ознаки встановлено з ІДК, вмістом білка та розрідженістю тіста. 
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Достовірного впливу на об‟єм хліба та загальну хлібопекарську оцінку 

еластичність тіста не чинила. 

Показник загальної валориметричної оцінки мав 19 достовірних 

зв‟язків і поступався винятково розрідженості тіста. Обернена 

взаємозалежність спостерігалася лише у чотирьох випадках: з 

водопоглинальною здатністю (r = –0,46), ІДК (r = –0,64), розрідженістю тіста 

(r = –0,77) та з висотою рослин (r = –0,82). Решта кореляційних зв‟язків 

валориметричної оцінки мала позитивну спрямованість у межах r = 

0,41…0,98 з такими ознаками, що ранжовані відповідно до їх впливу: 

розтяжністю тіста, виповненістю зерна, масою 1000 зерен, часом утворення 

тіста, седиментацією, врожайністю, стабільністю тіста, еластичністю 

м‟якуша, об‟ємом хліба, загальною хлібопекарською оцінкою, пружністю 

тіста, силою борошна, пористістю хліба, стійкістю та опором тіста. Отже, 

загальна валориметрична оцінка перебувала в дуже тісному зв‟язку з низкою 

показників якості борошна, тіста і хліба (r = 0,71…0,98) 

На об‟єм хліба достовірно впливало 15 інших морфобіологічних і 

технологічних показників, зокрема шість із зворотнім типом взаємозв‟язку. 

До останніх належали склоподібність (r = –0,36), розрідженість тіста (r = –

0,54), водопоглинальна здатність (r = –0,44), вміст білка (r = –0,53), ІДК (r = –

0,63) та висота рослин (r = –0,72). На об‟єм хліба позитивний вплив чинили 

такі ознаки: маса 1000 зерен, пружність тіста, сила борошна, час утворення 

тіста, стійкість тіста, виповненість зерна, опір тіста, врожайність і загальна 

валориметрична оцінка (r = 0,39…0,71). Високий рівень зв‟язку довжини  

рослин (r = –0,72) та врожайності (r = 0,68) з об‟ємом хліба притаманний 

новим низькостебловим тритикале хлібопекарського призначення. 

Пористість хліба, як і розрідженість тіста вирізнялася найбільшою 

кількістю достовірних взаємозв‟язків, серед яких п‟ять зворотньої дії і 16 із 

прямим позитивним впливом. Пористість хліба знижувалася з підвищенням 

водопоглинальної здатності (r = –0,39), вмісту білка (r = –0,46), ІДК (r = –

0,55), розрідженості тіста (r = –0,68) та висоти рослин (r = –0,71). 
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Поліпшенню пористості хліба сприяли такі ознаки, розташовані відповідно 

до зростання їх ефекту: маса 1000 зерен, вміст крохмалю, час утворення 

тіста, седиментація, врожайність, стабільність тіста, виповненість зерна, 

розтяжність і пружність тіста, сила борошна, еластичність м‟якуша, стійкість 

тіста та його опір, об‟єм хліба, загальна валориметрична та хлібопекарська 

оцінка (r = 0,42…0,87). Отже, пористість хліба має найбільший вплив на його 

об‟єм (r = 0,79) і загальну хлібопекарську оцінку (r = 0,87). 

Еластичність м‟якуша достовірно взаємопов‟язана з 15-ма ознаками з 

широким інтервалом кореляційних зв‟язків (r = –0,59…0,82), зокрема й 5-ма 

зворотньої дії: висота рослин (r = –0,43), розрідженість тіста (r = –0,44), 

склоподібність (r = –0,47), вміст клейковини (r = –0,51) та водопоглинальна 

здатність (r = –0,59). Позитивні кореляції у межах r = 0,39…0,82 встановлено 

з вмістом крохмалю, силою борошна, стабільністю і пружністю тіста, 

об‟ємом хліба, опором і стійкістю тіста, загальною валориметричною 

оцінкою, пористістю хліба, що в сукупності забезпечує тісний зв‟язок 

еластичності м‟якуша із загальною хлібопекарською оцінкою (r = 0,82).  

В умовах 2014–2015 рр. число падання змінювалось у досліджених 

сортів у межах від 131 до 219 с. Достовірного впливу на об‟єм хліба і 

загальну хлібопекарську оцінку не спостерігалося. Зворотня залежність 

ознаки мала місце з показником ІДК (r = –0,49) і розрідженістю тіста (r = –

0,45). Позитивні коефіцієнти кореляції були також середнього рівня і 

пов‟язані з вмістом клейковини (r = 0,44), часом утворення тіста (r = 0,45), 

пружністю тіста (r = 0,48) та силою борошна (r = 0,50). 

На загальну хлібопекарську оцінку достовірно впливало 18 

морфобіологічних та якісних ознак, зокрема й сім із зворотнім ефектом 

середнього рівня (r = –0,40…–0,57). Окрім висоти рослин, негативний вплив 

чинили склоподібність, вміст клейковини, вміст білка, ІДК, водопоглинальна 

здатність і розрідженість тіста. На підвищення загальної хлібопекарської 

оцінки спрямовано дію низки ознак і показників, що розташовуються 

відповідно до посилення їх впливу в інтервалі r = 0,42…0,87: виповненість 
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зерна, сила борошна, пружність тіста, седиментація, стабільність, стійкість й 

опір тіста, загальна валориметрична оцінка, об‟єм, еластичність і пористість 

хліба. 

Отже, проаналізовані взаємозвязки тридцяти ознак низькостеблових 

сортів тритикале свідчать, що всі досліджені показники достовірно 

впливають на формування якості зерна, але вносять у ці процеси істотно 

різний вклад. Високий об‟єм хліба (650–790 мл) залежав від стійкості тіста (r 

= 0,58), його опору (r = 0,63) та загальної валориметричної оцінки (r = 0,71). 

Зворотні тісні зв‟язки об‟єм хліба мав з вмістом білка (r = –0,53), 

розрідженістю тіста (r = –0,54), ІДК (r = –0,63) та висотою рослин (r = –0,72). 

На загальну хлібопекарську оцінку відчутно впливали окремі показники 

якості тіста – стійкість та опір (r = 0,69; 0,70), загальна валориметрична 

оцінка (r = 0,76), об‟єм хліба (r = 0,79) і надто еластичність м‟якуша (r = 0,82) 

та пористість хліба (r = 0,87). Серед ознак якості найбільшу кількість 

достовірних зв‟язків зафіксовано у показників пористість хліба (21), 

розрідженість тіста (20) і загальна хлібопекарська оцінка – 18. 

Результати розрахунків регресійних залежностей ознак якості зерна, 

борошна та хліба у сортів низькостеблових тритикале хлібопекарського 

призначення показали, що залежність загальної хлібопекарської оцінки 

(ЗХО) від висоти (В), вмісту білка в зерні (Б), виповненості зерна (З), 

пружності тіста (Р), опору тіста (ОТ) й пористості хліба (П) можна виразити 

такими формулами за відповідних коефіцієнтів детермінації. За ознаками 

пружність тіста, опір тіста і пористість хліба з імовірністю 0,51...0,94 

можливий достовірний-високодостовірний прогноз хлібопекарських 

властивостей низькостеблових сортів тритикале. 

Визначення залежності загальної хлібопекарської оцінки сортів 

тритикале від комплексу морфобіологічних і технологічних показників 

проведено на двох варіантах. Виведено формули множинної залежності, що 

забезпечують прогнози загальної хлібопекарської оцінки з імовірністю 0,77–

0,93. Результати регресійного аналізу свідчать про можливість 
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високодостовірного прогнозування хлібопекарських властивостей 

низькостеблових тритикале залежно від комплексу таких ознак: виповненість 

зерна, пружність тіста, сила борошна, стійкість, опір і стабільність тіста, 

загальна валориметрична оцінка, об‟єм хліба, його пористість  й еластичність 

м‟якуша з доволі високою імовірністю у 92,7%. 

Досліджені тенденції взаємозалежності хлібопекарських властивостей 

тритикале від морфобіологічних і технологічних ознак ми застосовуємо під 

час доборів і створення генотипів зі специфічним рівнем вияву показників 

клейковини, тіста і хліба, що надалі залучаються до формування 

багатолінійних сортів із підвищеною якістю. 

Результати комплексного аналізу якості зерна тритикале подано в 

табл. 10.6. Низькостеблові сорти формують винятково пружну клейковину: 

показник ІДК варіює в інтервалі 30–50 о.п. Окремі з них за пружністю 

клейковини перевищують пшеницю м‟яку (50–54 о.п.) і кращу за цією 

ознакою батьківську форму Раритет (50–60 о.п.). 

Сила борошна озимих тритикале кормового призначення дуже низька. 

Середньо- та низькостеблові сорти й лінії хлібопекарського призначення 

мають велику перевагу за силою борошна перед фуражними тритикале (190–

353 о.а. проти 92 о.а. у стандартного сорту зернокормового призначення 

Амфідиплоїд 256). Збалансованість пружності й розтяжності тіста у сортів 

тритикале з поганою якістю клейковини також низька. 

Зернокормові тритикале мають слабке тісто, яке інтенсивно 

розріджується і непридатне для виготовлення хліба за пшеничною 

технологією. Ми створили лінії і сорти, які формують зерно із стабільно 

високими хлібопекарськими властивостями. У кращих за якістю клейковини 

середньо- та низькостеблових сортів об‟єм хліба під час його виготовлення 

без застосування поліпшувачів становить 600–800 мл із загальною 

хлібопекарською оцінкою 8,5–9 балів.  



 

 

3
2
2
 

Таблиця 10.6 – Якість зерна тритикале та пшениці,  

Культура, сорт 

Вміст 

білка в 

зерні, % 

Клейковина Сила 

боро-

шна  

о.а. 

Тісто, мм Хліб 

вміст у 

борошні, 

% 

ІДК, 

о.п. 

пруж-

ність 

розтяж-

ність 

об‟єм, 

мл 

порис-

тість, 

бал 

еластич-

ність, 

бал 

загальна 

хлібопекарська 

оцінка, бал 

Тритикале озиме 

ХАД 9* 11,4 16,5 45 196 72 88 630 9,0 8,0 8,8 

ХАД 15* 10,6 16,8 45 190 78 68 780 9,0 9,0 9,0 

ХАД 30* 11,2 17,0 55 210 72 89 610 7,0 7,0 7,8 

ХАД 69* 11,9 10,0 45 231 92 83 660 9,0 9,0 9,0 

ХАД 86* 10,9 17,5 30 353 86 73 720 9,0 8,5 8,8 

ХАД 89* 11,7 15,7 53 233 73 71 646 9,0 9,0 8,6 

ХАД 94* 11,4 18,0 40 275 96 64 660 9,0 9,0 9,0 

ХАД 110* 9,8 19,0 30 203 71 71 790 9,0 9,0 9,0 

Pawo* 11,6 17,0 55 85 52 85 410 5,0 7,0 7,4 

Амфідиплоїд 256, стандарт* 13,3 20,3 92,5 92 48 52 440 6,0 7,0 7,0 

Амфідиплоїд 256, стандарт** 11,4 17,9 76,6 78,4 46,0 46,3 367 4,9 5,8 5,4 

Раритет, стандарт* 10,3 16,0 60 172 68 65 575 9,0 9,0 8,6 

Раритет, стандарт** 11,8 19,3 49,6 198,6 71,6 79,3 541 9,0 9,0 9,0 

ХАД 7* 12,8 22,0 63 142 50 88 490 9,0 8,0 8,7 

Пшениця озима 

Одеська 267** 13,0 27,9 54,1 320 88,5 101,5 624 8,6 8,6 8,4 

Подолянка* 13,4 24,8 50 209 76 62 570 7,0 9,0 8,6 

Середнє значення 11,66 18,48 52,74 199 71,26 74,13 594,6 8,03 8,24 8,32 

НІР0,05 0,64 2,49 9,71 47,71 9,62 9,06 75,8 0,94 0,63 0,61 
* – середнє за 2014–2015 рр. 

** – середнє за 5 років.
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Надто високими хлібопекарськими властивостями на рівні цінних і 

сильних пшениць характеризується низькостебловий сорт Тимофій, який 

вирізняється також високою врожайністю зерна та комплексним імунітетом 

проти основних хвороб. 

Отже, перехід у селекції гексаплоїдних тритикале від міжродової 

переважно до внутрішньовидової гібридизації у поєднанні з комплексними 

біохімічними й технологічними дослідженнями особливостей мінливості та 

успадкування господарсько цінних ознак у сполученні із системними 

випробуваннями вихідного гібридного матеріалу в контрастних 

агроекологічних зонах, забезпечили створення конкурентоздатних сортів з 

оптимальним рівнем урожайних, адаптивних властивостей і відповідній 

призначенню якості зерна.  

 

10.3 Створення низькостеблових сортів озимих тритикале з високими 

хлібопекарськими властивостями 

 

Серед пріоритетних напрямів селекції гексаплоїдних тритикале 

основними є підвищення врожайності, її стабільності та якості. Кращі сорти 

тритикале, створені в Польщі, Угорщині, Румунії, РФ і деяких інших країнах, 

випереджають пшеницю та жито за збиранням зерна з 1 га на 20–35% [29]. В 

Україні дальше зростання продуктивності тритикале стримується через їх 

високорослість, недостатню посухо- і спекостійкість. Сорти Раритет, 

Маркіян, Ніканор, Ярослава мають добру та чудову якість клейковини, тіста і 

хліба. Проте через схильність до вилягання за висоти рослин 130–160 см 

вони знижують урожайність на високому агрофоні й у роки з аномальною 

кількістю опадів. Сорти напівінтенсивного типу Амфідиплоїд 256, Гарне, 

Ратне, Харроза та ін., що дістали поширення у виробництві, не можуть 

гарантувати стабільно високі збори зерна за внесення підвищених доз 

мінеральних та органічних добрив. Для таких умов потрібні генотипи з 

висотою рослин до 100 см. Низькорослі тритикале іноземного походження в 



324 

 

 

посушливих зонах Степу та Лісостепу України поступаються місцевим 

середньо- та високорослим сортам за врожайністю і якістю зерна. 

Метою досліджень було створення високопродуктивных, 

низькостеблових ліній із поліпшеною якістю зерна та формування на їх 

основі багатолінійних сортів тритикале з довжиною соломини 85–100 см, 

пружною та водночас еластичною клейковиною, збалансованою на 

потрібному рівні, що гарантує отримання високоякісного хліба без 

застосування поліпшувачів. 

Вихідний селекційний матеріал створювали методами міжродової, між- 

і внутрішньовидової гібридизації. Популяції від схрещування гексаплоїдних 

тритикале різного еколого-географічного походження і типу розвитку, а 

також виокремлені в результаті багаторазових відборів лінії випробовували в 

контрастних агроекологічних зонах. Під час доборів звертали увагу на 

комплекс адаптивних і господарсько цінних ознак, зокрема й озерненість 

колосів, склоподібність, твердість і виповненість зерна. У селекційному 

розсаднику Приморської приватної ДСС оцінювали популяції і лінії на 

посухо-спекостійкість, стійкість проти проростання, збереження якості зерна 

після тривалого перестоювання на пні. У селекційному розсаднику 

Волинської СДС досліджували матеріал за врожайністю, стійкістю проти 

хвороб і вилягання. 

Лінії F3–F4 вивчали за вмістом білка, крохмалю, каротиноїдів, 

седиментацією, твердозерністю, числом падання. У F4–F6 і наступних 

поколіннях визначали вміст білка, клейковини, силу борошна, проводили 

повний технологічний аналіз. Хлібопекарські властивості оцінювали в 

Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва відповідно до методичних 

рекомендацій і Методики державного сортовипробування, без застосування 

поліпшувачів [101, 130].  

Аналіз кореляційних зв‟язків між показниками якості зерна, тіста й 

хліба у 1294-х високо- та середньорослих сортів і ліній тритикале залежно від 

умов вегетації засвідчив, що істотний вплив на об‟єм хліба та загальну 



325 

 

 

хлібопекарську оцінку мають лише деякі ознаки. Так, об‟єм хліба пов‟язаний 

достовірно позитивною залежністю з пористістю м‟якуша (r = 0,42), 

склоподібністю (r = 0,53), зворотньою – з вмістом клейковини (r = –0,41). 

Загальна хлібопекарська оцінка перебуває в сильній негативній залежності 

від вмісту клейковини (r = –0,71), ІДК (r = –0,77) і відповідно групи якості 

клейковини (r = –0,66). Середній позитивний зв‟язок встановлено між 

загальною хлібопекарською оцінкою та силою борошна (r = 0,40), пружністю 

тіста (r = 0,51). Проте найбільшою мірою загальну якість хліба визначала 

його пористість (r = 0,90). 

Одним із важливих показників якості борошна та клейковини є сила 

борошна, яка позитивно достовірно впливає на пористість (r = 0,43) та 

загальну хлібопекарську оцінку (r = 0,40). Зв‟язок сили борошна з пружністю 

(r = 0,67) і розтяжністю тіста (r = 0,66), якістю клейковини (r = –0,51) ще 

тісніший. 

Сорти озимих тритикале з відносно високим вмістом клейковини 

вирізнялися, зазвичай, слабкою її якістю, давали непружне тісто (r = –0,42), 

хліб із поганою пористістю (r = –0,46) і низькою загальною хлібопекарською 

оцінкою (r = –0,71). Тому масштабний пошук ліній тритикале з великим 

виходом клейковини, який упродовж тривалого часу проводили в лабораторії 

у 1970–1980-ті рр., не міг привести до створення форм із високими 

хлібопекарськими властивостями. Заважала цьому і вкорінена догма, що 

житній геном блокує відповідні пшеничні хромосоми, в принципі не 

залишаючи жодних шансів на можливе існування тритикале з унікальними 

якостями клейковини. 

На шляху створення хлібопекарських тритикале слід було розширити 

пошук гібридних комбінацій із мінімальним негативним впливом житнього 

геному, а відбір потрібних генотипів вести й серед низькоклейковинних 

потомств, але з підвищеними показниками пружності й розтяжності тіста, 

домагаючись збалансованості клейковинного комплексу на високому рівні.  

Для досягнення цієї мети було здійснено понад 18,6 тис. комбінацій, з яких 
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внутрішньовидові гібриди становили 69,1 %. На основі гібридизації 

тритикале 2n=42/2n = 42 з різним типом розвитку створено й передано на 

державне випробування 21 сорт, з яких два (Юнга, Степан) не були 

зареєстровані. 

Схрещування озимого сорту Амфідиплоїд 3/5 з ярою лінією тритикале 

Л-5, створеною раніше відбором із комбінації GТА418/Амфідиплоїд 206, 

виконано у 1980 р. Одержані гібриди випробовували за чергування весняних 

посівів з осінніми, що дало змогу відселектувати середньостиглі дворучки 

тритикале з підвищеним рівнем морозозимостійкості [282]. У результаті 

дальших доборів із дворучки Д 77 виокремили низькостеблову продуктивну 

лінію Дворучку 77/75. У 1988 р. із комбінації F3 [F1 (яре тритикале 

Харківський 41/Дворучка 77) Дворучка 77/75] відібрали Дворучку 8/192 з 

легким обмочуванням і добре виповненим зерном за лінійними розмірами 

пшеничного типу. Одну з найвдаліших гібридних комбінацій F1 

(Амфідиплоїд 547/Дворучка 8/192)/яре тритикале Аіст харківський здійснено 

в 1989 р. Із неї завдяки багаторазовим відборам у контрастних умовах 

Лісостепу та гостропосушливого Степу створили комплексно цінні лінії з 

різною за якістю клейковиною (від слабкої до дуже міцної), що ввійшли до 

складу багатолінійного сорту тритикале Раритет, який було передано на 

державне випробування в 2004 р. і зареєстровано в Україні у 2008 р. Новий 

сорт вирізнявся стабільно високими хлібопекарськими властивостями, 

підвищеною врожайністю, імунітетом проти листостеблових і сажкових 

хвороб. Однак на високому агрофоні та в умовах надмірного зволоження 

Раритет вилягав, що знижувало врожай зерна. Крім того, можливості 

дальшого підвищення хлібопекарських властивостей тритикале стримувалися 

дуже міцною, але недостатньо еластичною клейковиною. Для усунення вад 

було проведено численні схрещування. Найціннішими комбінаціями слід 

визнати Амфідиплоїд 206/Раритет, Раритет/Валентин 90 і Раритет/ХАД 7, з 

яких відібрано лінії з високоякісною клейковиною. На їх основі створено 

багатолінійні сорти хлібопекарського та універсального призначення: Амос 
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(зареєстровано в Україні з 2014 р.), Маркіян (зареєстровано з 2015 р.), 

Ніканор (зареєстровано з 2016 р.). Із створенням цих сортів істотно 

підвищилася якість хліба тритикале: об‟єм зріс до 600–650 мл за загальної 

хлібопекарської оцінки 9 балів. 

Складною проблемою є поєднання в генотипі тритикале підвищеної 

продуктивності рослин із низькорослістю і високими хлібопекарськими 

властивостями. Серед наявного сортименту таких зразків виявлено не було. 

Однак у результаті багаторічних випробувань гібридної популяції 

Раритет/ХАД 7 в умовах гостропосушливого Степу і Лісостепу, серед 

проаналізованих 3,8 тис. потомств виокремили стабільні, продуктивні 

рослини з висотою стебла 40–95 см. Обидва батьківські сорти сягають 130–

140 см, але вищеплювання низькостеблових морфотипів не є в цьому разі 

унікальним явищем, позаяк у родоводі Раритету наявні тритикале та пшениці 

з короткою соломиною. Контрастність вихідних компонентів за якістю 

клейковини, високі показники розтяжності тіста у ХАД 7 і пружності 

клейковинного комплексу Раритету підвищила імовірність появи за доволі 

великого обсягу вибірки низькостеблових ліній із чудовими 

хлібопекарськими властивостями, причому кращими, ніж в обох 

батьківських форм. 

За умов 2014–2017 рр. лінії тритикале (2,8 тис. зразків), виокремлені з 

комбінацій Раритет/ХАД 7, зимували добре і чудово (8,5–9 балів), формували 

густий, вирівняний стеблостій (530–640 колосів на 1 м
2
) за висоти рослин 62–

98 см, що на рівні низькостеблового польського сорту тритикале Baltiko. 

Порівняно з Раритетом висоту рослин створених тритикале знижено на 30–

50% укороченням усіх міжвузлів, більшою мірою середнього (l4) і нижніх (l5, 

l6), що підвищило їх стійкість проти вилягання на рівень 9 балів. За 

тривалістю вегетаційного періоду низькостеблові лінії є середньостиглими й 

не перевищують показники Раритету (275 діб) і ХАД 7 (278 діб). Від батьків 

нові тритикале успадкували переважно високу стійкість проти сажкових і 

листостеблових хвороб. 
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Низькостеблові тритикале, що відібрані в гостропосушливому Степу, 

характеризуються високою посухо-спекостійкістю, мають виповнене зерно з 

масою 1000 штук 46,6–56,9 г. У посуху 2014–2015 рр. урожай зерна 

перспективних ліній становив 6,4–9,33 т/га, що перевищує сорт Раритет на 

1,41–3,1 т/га, Baltiko (Польща) – на 1,27– 2,96 т/га, пшеницю Подолянка – на 

1,08–1,94 т/га (табл. 10.7). Урожайність зерна низькостеблових сортів 

Тимофій, Пудік та Єлань за посушливих умов 2014–2017 рр. варіювала від 

8,82 до 10,77 т/га і пересічно дорівнювала 9,94–10,36 т/га, випередивши сорт 

Раритет на 3,07–3,49, пшеницю Подолянка на 3,69–4,11 т/га (табл. 10.8). 

Фізичні властивості зерна низькостеблових тритикале добрі та чудові 

(табл. 10.9–10.12). Натурна вага варіювала в інтервалі 662–713 г/л, 

склоподібність – 17–34%, твердозерність – 76,5–123 Н. Показники 

седиментації (33–40 мл) у нових ліній були вище порівняно з кормовими 

тритикале Амфідиплоїд 256 і Pawo (27–31 мл). За винятком лінії ХАД 110 

низькостеблові тритикале мали седиментацію нижче, ніж у Раритету. 

Число падання змінювалося в межах 131–226 с, що на рівні й вище 

стандартних сортів, але істотно менше порівняно з пшеницею Подолянка. 

Низькостеблові лінії тритикале вирізняються невисоким вмістом білка 

в зерні – 9,8–11,9 %, аналогічно батьківському сорту Раритет, в якого 

пересічно є 11,8% білка. Інший вихідний компонент ХАД 7 нагромаджує в 

зерні 12,8% білка і наближається за його вмістом до озимої пшениці й 

зернофуражного тритикале. Кількість клейковини у борошні 

короткостеблових тритикале доволі низька, відмивається її 10–20,3 %. У 

Раритету вихід клейковини становив 16–19,3 %, а у ХАД 7–22 %. У борошні 

пшениці містилося 24,8–27,9 % клейковини.  

Нові низькостеблові тритикале мають винятково пружну клейковину: 

ІДК варіює в інтервалі 30–54 о. п., деякі з них перевершують як пшеницю 

м‟яку (50–54 о. п.), так і кращий за цією ознакою батьківський сорт Раритет 

(50–60 о. п.). 
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Таблиця 10.7 – Господарсько біологічна характеристика сортів тритикале і пшениці (середнє за 2014–2015 рр.) 

Сорт Країна 

Висота 

рослин, 

см 

Урожай зерна, т/га Вегета-

ційний 

період, 

доба 

Стійкість 

проти 

бурої іржі, 

бал 

Виповненіс

ть зерна, 

бал 

Маса 

1000 

зерен, г   
± до стандарту 

Раритет 

ХАД 9 Україна 70 8,50 +2,27 277 9,0 9,0 56,9 

ХАД 15 Україна 89 8,15 +1,92 275 7,8 8,8 47,0 

ХАД 30 Україна 75 9,33 +3,10 277 9,0 9,0 47,7 

ХАД 69 Україна 80 6,04 –0,19 277 7,5 8,0 46,8 

ХАД 86 Україна 85 8,33 +2,10 277 8,9 8,9 46,9 

ХАД 89 Україна 74 8,23 +2,00 275 7,9 8,3 47,7 

ХАД 94 Україна 70 7,64 +1,41 275 9,0 9,0 46,9 

ХАД 110 Україна 62 8,10 +1,87 276 9,0 8,8 46,6 

Baltiko Польща 65 6,37 +0,14 274 9,0 8,5 43,7 

Pawo Польща 124 6,17 –0,06 274 8,0 8,0 41,3 

Амфідиплоїд 256, 

стандарт 
Україна 128 5,71 –0,52 277 8,0 7,5 43,6 

Раритет, стандарт Україна 126 6,23 0 275 8,5 8,5 40,5 

Подолянка, 

стандарт 
Україна 90 6,56 +0,33 272 8,0 8,5 38,6 

Середнє значення 87,5 7,34 1,51 275,5 8,43 8,52 45,71 

HІP0,05 16,3 0,63  1,1 0,40 0,32 3,14 
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Таблиця 10.8 – Морфологічні й технологічні особливості гексаплоїдних тритикале (2014–2017 рр., ) 

 

Сорт 

 

Висота 

рослин, 

см 

Урожай-

ність, 

т/га 

Білок у 

зерні, 

% 

Клейко-

вина у 

борошні, % 

ІДК, 

од. 

Число 

падання, с 

Пруж-

ність 

тіста, мм 

Розтяж-

ність 

тіста, мм 

Сила 

борошна, 

о. а. 

Об‟єм 

хліба, 

мл 

Заг. хлібопе-

карська 

оцінка, бал 

Тритикале озиме 

Амфідиплоїд 

256, ст. 

136 5,61 12,30 16,7 82 206 39 37 57 473 6,6 

Раритет, ст. 125 6,87 11,52 17,4 55 254 71 74 194 627 9,0 

Шаланда 138 7,64 12,27 14,8 117 156 46 51 55 465 6,5 

Букет 139 7,95 11,85 16,9 75 208 48 62 98 486 8,1 

Ніканор 127 8,02 11,62 18,5 55 195 69 78 180 590 8,5 

Амос 123 7,33 11,48 16,9 58 246 75 79 203 640 9,0 

Тимофій 92 9,94 11,67 17,0 54 152 84 81 210 698 8,7 

Пудік 90 10,14 11,39 20,3 45 226 81 77 226 727 9,0 

Єлань 94 10,36 11,87 19,0 50 199 72 77 229 800 9,0 

Тритикале дворучки 

Ярослава* 98 3,72 12,80 22,0 68 180 58 65 132 498 8,3 

Ярослава** 125 8,68 12,18 20,4 63 203 65 77 157 617 8,7 

Олександра* 102 4,10 12,69 21,8 65 178 84 62 156 600 8,5 

Олександра** 128 8,56 12,06 18,6 50 206 88 57 196 640 8,6 

Тритикале яре 

Хлібодар* 112 3,32 12,04 23,4 70 197 57 66 129 426 7,4 

Дархліба* 116 3,51 12,02 17,0 63 183 56 55 109 490 7,6 

Пшениця озима 

Подолянка, ст. 102 6,25 12,44 27,0 63 263 72 69 207 657 8,8 

Середнє 

значення 
115,4 7,00 12,01 19,23 64,56 203,3 66,6 66,7 158,6 589,6 8,27 

НІР0,05 8,42 1,20 0,23 1,47 7,9 15,1 6,9 6,0 26,0 56,1 0,45 
* – весняний посів; ** – осінній посів.
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Таблиця 10.9 – Характеристика сортів тритикале та пшениці за якістю 

зерна та борошна (середнє за 2014–2015 рр.) 

Сорт 
Натура, 

г/л 

Склопо-

дібність, 

% 

Твердоз-

ерність, 

Н 

Седиме

нтація, 

мл 

Число 

падання,  

с 

Технологічна 

оцінка 

клейковини 

ХАД 9 695 35 88,8 34 160 міцна 

ХАД 15 699 27 91,7 33 182 міцна 

ХАД 30 692 28 111,0 36 150 міцна 

ХАД 69 662 22 76,5 35 141 міцна 

ХАД 86 697 34 95,7 38 198 дуже міцна 

ХАД 89 680 18 123,0 36 131 середня 

ХАД 94 700 17 113,2 37 140 дуже міцна 

ХАД 110 713 24 98,3 40 174 дуже міцна 

Baltiko 710 30 88,0 30 147 слабка 

Pawo 706 34 84,0 27 167 слабка 

Амфідиплоїд 

256, стандарт 
646 27 82,9 31 144 слабка 

Раритет, 

стандарт 
724 33 97,0 40 128 міцна 

Подолянка, 

стандарт 
790 30 113,6 68 258 міцна 

Середнє 701,1 27,6 97,2 37,3 163,1  

НІР0,05 23,6 4,1 9,78 6,9 24,4  

 

 

Сортотипи тритикале істотно різняться за силою борошна. 

Випробування фізичних властивостей тіста на альвеографі засвідчило, що 

сила борошна озимих тритикале кормового призначення низька та становить 

20–103 о. а. В Амфідиплоїда 256 вона дорівнювала 57 о. а., Pawo – 65 о. а., 

Lamberto – 102 о. а., Амфідиплоїда 206 – 103 о. а., ярих тритикале – 109–

131 о. а. 

Тритикале альтернативного типу розвитку Ярослава та Олександра 

формують порівняно з ярими амфідиплоїдами сильніше борошно (157–

196 о. а.), надто за осінньої сівби. 
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Таблиця 10.10 – Фізичні властивості тіста низькостеблових сортів тритикале 

Сорт 

Висота 

рослин, 

см 

Сила 

боро-

шна,  

о. а. 

Водопо-

глинальна 

здатність, 

% 

Тісто 
Загальна 

валоримет-

рична 

оцінка, о. в. 

Об‟єм 

хліба, 

мл*** 

ч
ас 

у
тв
о
р
ен
н
я
, 

х
в
. 

cтій
к
ість,  

х
в
. 

о
п
ір
,  

х
в
. 

стаб
іл
ь-

н
ість, х

в
. 

р
о
зр
ід

-

ж
ен
н
я
,  

о
 ф
. 

ХАД 9* 70 196 51,7 3,0 9,5 12,5 13,0 110 82 630 

ХАД 15* 89 190 54,4 3,3 4,8 8,0 5,6 120 68 780 

ХАД 30* 75 210 54,7 3,5 6,0 9,0 10,6 130 74 610 

ХАД 69* 80 231 50,1 2,8 11,0 13,8 5,7 130 86 660 

ХАД 86* 85 353 54,5 3,5 11,5 15,0 10,5 55 89 720 

ХАД 89* 74 233 53,5 3,4 10,5 13,9 10,5 70 87 646 

ХАД 94* 70 275 53,3 3,0 11,5 14,5 16,8 90 85 660 

ХАД 110* 62 203 52,5 3,0 10,5 13,5 16,2 98 85 790 

Pawo* 124 72 53,8 1,9 2,1 4,2 3,1 195 47 410 

Амфідиплоїд 256, стандарт** 128 78 56,8 1,8 2,1 4,0 3,9 156 47 367 

Амфідиплоїд 256, стандарт* 126 72 54,9 2,0 2,3 4,3 5,5 170 47 440 

Раритет, стандарт** 126 206 55,2 2,6 6,7 8,9 9,5 93 73 541 

Раритет, стандарт* 124 174 51,3 2,5 5,0 7,5 10,0 100 66 575 

Одеська 267** 105 306 59,9 2,8 10,2 13,2 15,3 74 85 624 

Подолянка, * 90 209 55,3 3,3 12,0 15,3 17,0 60 90 570 

Середнє значення 95,2 200,5 54,1 2,8 7,7 10,5 10,2 110,1 74,1 601,5 

НІР0,05 15,6 51,6 1,51 0,36 2,39 2,66 3,03 26,1 10,1 79,3 
* – 2015 р.  

**– середнє за 5 років (2010, 2011, 2012, 2013, 2015).  

*** – середнє за 2014–2015 рр. 
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Таблиця 10.11 – Фізичні властивості тіста й об‟єм хліба тритикале і пшениці (2014–2017 рр.,  ) 

Сорт Країна 

Сила 

борошна, 

о. а. 

Водопо-

глинальна 

здатність, % 

Тісто 
Загальна 

валори-

метрична 

оцінка, о. в. 

Об‟єм 

хліба, 

мл 

ч
ас ств

о
-

р
ен
н
я
, х
в
. 

стій
к
ість, 

х
в
. 

о
п
ір
н
ість, 

х
в
. 

стаб
іл
ь-

н
ість

, х
в
. 

р
о
зр
ід

-

ж
ен
н
я
,  

о
. ф

. 

Амфідиплоїд 256, ст. Україна 57 56,0 1,95 2,29 4,24 4,03 156 48 473 

Раритет, стандарт Україна 194 55,1 2,65 6,46 9,17 9,10 87 74 627 

Маркіян Україна 180 57,0 2,45 4,23 6,44 7,73 99 71 610 

Ніканор Україна 180 57,6 2,98 3,50 5,98 7,15 105 69 590 

Амос Україна 203 54,1 2,50 6,50 9,00 9,15 82 78 640 

Ярослава Україна 157 59,0 2,50 4,00 5,62 6,45 140 61 617 

Тимофій Україна 210 53,4 2,85 10,75 13,60 15,15 81 84 698 

Пудік Україна 226 55,5 3,20 12,50 15,70 17,20 62 90 727 

Єлань Україна 229 54,8 2,90 10,50 13,40 13,85 75 86 800 

Валентин 90 РФ 140 57,8 1,99 3,00 5,45 4,66 140 57 490 

Гермес РФ 59 48,0 1,80 0,50 2,30 3,00 140 34 420 

Каприз РФ 93 58,3 2,33 2,75 5,08 5,00 169 55 465 

Lamberto Польща 102 57,9 1,30 3,00 4,30 5,00 220 49 420 

Pawo Польща 65 55,6 2,10 2,03 4,27 3,47 180 48 390 

Dоmital Польща 39 49,8 2,20 2,00 4,20 4,80 160 34 430 

Baltiko Польща 39 54,0 1,80 1,50 3,30 5,40 170 32 360 

Titan Румунія 26 49,2 1,90 1,30 3,20 3,20 190 39 390 

Gorun Румунія 52 50,0 1,50 0,50 2,00 3,70 185 30 420 

Stil Румунія 39 53,0 2,00 1,20 3,20 4,00 200 39 400 

Kandur Словаччина 26 51,6 1,90 1,10 2,90 4,00 170 29 390 

Амфідиплоїд 206 СРСР 103 55,1 2,10 0,50 2,60 1,50 220 34 467 

Подолянка Україна 207 59,7 2,82 10,20 13,07 15,47 73 85 657 

НІР0,05  46,3 2,01 0,20 2,19 2,34 2,72 28,8 13,1 73,1 
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Таблиця 10.12 – Технологічні властивості борошна та якість хліба 

тритикале за стандартного випікання без поліпшувачів (2018 р.) 

Сорт 

Вміст 

сирої 

клейк

о-

вини, 

% 

ІДК, 

о.п. 

Число 

падан

ня, с 

Тісто, мм 

Сила 

борош

на, о.а. 

Об'єм-

ний 

вихід 

хліба,  

мл 

По

рис

-

тіс

ть, 

бал 

Колі

р 

м‟як

у-

ша,  

бал 

Загал

ьна 

хлібо

пека

р-

ська 

оцінк

а, 

бал 

п
р
у
ж
н
іть

 

р
о
зтя

ж
н
ість

 
Тритикале 

Амфідиплої

д 256 
16,0 65 130 39 68 92 500 5 5 6,1 

Раритет 13,5 55 154 81 46 183 730 9 9 9,0 

Тимофій 22,5 55 137 98 63 217 850 9 9 9,0 

Тимофій* 18,0 15 220 101 60 268 670 9 7 8,1 

Rotondo** 13,5 105 68 44 33 52 400 3 7 5,0 

Salto** 23,0 95 124 43 45 72 590 5 7 7,3 

Toledo** 18,5 85 67 31 40 46 550 7 7 7,0 

Trapero** 23,5 105 125 41 20 39 440 3 5 5,3 

Пшениця 

Подолянка 23,5 35 284 77 75 255 760 9 9 9,0 

Середнє 

значення 
19,1 68,3 145,4 61,7 50, 136 610,0 6,6 7,2 7,3 

HIP0,05 3,15 23,8 52,1 20,7 13,5 71,0 115,4 2,0 1,2 1,2 
*- зерно вирощено в гостропосушливому степу (Маріуполь). 

**- сорти фірми Danko, Польща.  

 

За даними Шевченка В.О., Пшеничного А.Е. [240], у першого 

районованого в колишньому СРСР сорту зернового тритикале Амфідиплоїд 206 

сила борошна істотно коливалася залежно від умов року та попередників (57–95 

о. а.) і пересічно становила 72 о. а., у пшениці Миронівська 808 – вчетверо 

більше, 288 о. а. Стабільно високе значення сили борошна вперше встановлено 

у сорту Раритет [333]. Пересічно за 10 років (2001–2011 рр.) цей показник 

сягнув у нього 193 о. а., в ярого сорту Аіст харківський – 121, пшениці м‟якої 

ярої (Харківська 26) – 200, пшениці м‟якої озимої (Одеська 267) – 319 о. а. 

Аналогічне співвідношення сили борошна спостерігали й у 2014–2017 рр.  
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Кращі низькостеблові лінії мають перевагу за силою борошна як 

порівняно з фуражними, так і з раніше одержаними сортами хлібопекарських 

тритикале. У 2014–2017 рр. середній рівень ознаки становив у 

низькостеблових зразків 190–353 о. а., Амфідиплоїда 256 – 57 о. а., Раритету 

– 194 о. а., озимої пшениці – 207 о. а. з варіюванням у межах 157–262 о. а. 

Одним із найважливіших показників хлібопекарських якостей 

тритикале є збалансованість пружності (Р) й розтяжності (L) тіста на 

максимально високому рівні. У тритикале з поганою якістю клейковини 

пружність тіста дуже низька, 39–52 мм. За розтяжністю ці тритикале 

різноманітніші – 37–82 мм. На відміну від фуражних сортів, Раритет 

характеризується збалансованою якістю тіста, до того ж у куди вищій 

позиції. Пересічно за 10 років (2001–2011 рр.) ці показники становили 71 і 74 

мм, а співвідношення P/L дорівнювало одиниці. У 2014–2017 рр. Раритет 

формував таке саме пружне та еластичне тісто, що забезпечувало отримання 

хліба без поліпшувачів об‟ємом 627 мл із загальною хлібопекарською 

оцінкою 9 балів. У лінії ХАД 7 збалансованість якості тіста становила 0,57 за 

пружності 50 і розтяжності 88 мм. 

Низькостеблові тритикале, відібрані з комбінації Раритет/ХАД 7, 

мають тісто з пружністю 72–96 мм і розтяжністю 68–89 мм. Так, у лінії ХАД 

69 пружність і розтяжність дорівнювали пересічно за 2014–2015 рр. 92–83 

мм, інших ліній – від 72 до 86 мм (пружність) і 73…89 мм (розтяжність) із 

P/L 0,8…1,2. У сорту Раритет значення P – L становило 68 і 65 мм, (P/L=1), 

озимої пшениці Подолянка – відповідно 76–62 мм і 1,2. У сортів Тимофій, 

Пудік та Єлань, сформованих із залученням кращих низькостеблових ліній, 

пружність-розтяжність була стабільно високою і пересічно за 2014–2017 рр. 

становила 84–81, 81–77 і 72–77 мм відповідно. У ці самі роки у Раритету P – 

L дорівнювало 71–74, озимої пшениці Подолянка – 72–69 мм.  

Під час дослідження фізичних властивостей тіста на фаринографі, у 

тритикале фуражного призначення (Амфідиплоїд 256, Pawo, Baltiko, Titan 

тощо) час утворення тіста становив 1,3–2,1 хв., стійкість – 0,5–3 хв., опір 
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замішуванню (час до початку розрідження) – 2–4,2 хв., стабільність – 3–5,4 

хв., а розрідження коливалося від 156 до 220 о. ф. Тісто у таких тритикале 

утворюється швидко, але стійкість його вп‟ятеро, а загальна валориметрична 

оцінка вдвічі менше порівняно із сильною пшеницею і тритикале 

хлібопекарського сортотипу (табл. 10.11). 

Фаринограми свідчать про те, що у сортів кормового призначення тісто 

слабке, інтенсивно розріджується. Воно у них менш пружне, надмірно 

пластичне, дуже липке й нагадує радше житнє або тісто зі слабкого 

пшеничного борошна чи пророслого, пошкодженого шкідливою 

черепашкою, дефектного зерна. Хліб із борошна подібних тритикале у разі 

його виготовлення без поліпшувачів за пшеничною технологією виходить 

малого об‟єму (360–490 мл), з ущільненим м‟якушом, що заминається. У 

підсумку загальна хлібопекарська оцінка не перевищує 5,5–7,5 бала. 

Серед низькостеблових тритикале виявлено низку ліній, що дають 

пружне, стійке проти замішування та розрідження, еластичне, з високою 

газоутримувальною здатністю тісто, яке не поступається показникам 

фаринограм цінної і сильної пшениці (рисунок 10.2). Так, у ліній ХАД 

69...189, сортів Тимофій, Пудік та Єлань час утворення тіста коливався в 

інтервалі 2,8–3,5 хв., стійкість – 10,5–12,5 хв., опір замішуванню  – 13,4–15,7 

хв., стабільність – 10,5–17,2 хв., розрідження тіста – 55–98 о. ф., загальна 

валориметрична оцінка – 84–90 о. в. 

Об‟єм хліба у разі його виготовлення за пшеничною технологією без 

поліпшувачів становив у них 610–880 мл із загальною хлібопекарською 

оцінкою 8,6–9 балів. За кольором і зовнішнім виглядом хліб із борошна 

тритикале хлібопекарського сортотипу аналогічний пшеничному, але з 

кращими поживними, смаковими та ароматичними якостями, з присмаком і 

запахом житнього хліба. 

Відповідно до розробленої нами технології створення високоякісних 

багатолінійних сортів [347], на основі константних морфологічно однорідних 

ліній, виділених із гібридної комбінації Раритет/ХАД 7, сформовано 
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1 – Амфідиплоїд 256 2 – Букет 3 – Раритет 

 

 

 

 

 

 
4 – Тимофій 5 – Пудік 6 – Подолянка 

 

Рисунок 10.2 Фаринограми с  ортів тритикале озимого  (1– 5) та пшениці озимої (6), 2016 р.  
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низькостеблові сорти тритикале Тимофій, Пудік та Єлань, що вирізняються 

високою потенційною та реальною врожайністю зерна, комплексним 

імунітетом проти основних хвороб, хлібопекарськими властивостями на рівні 

цінних і сильних пшениць. У 2015–2017 рр. їх передано на державне 

випробування в Україні.  

У сортів тритикале Тимофій, Пудік та Єлань фізичні властивості тіста, 

об‟ємний вихід і якість хліба істотно краще порівняно з тритикале місцевої і 

зарубіжної селекції – Польщі, Росії, Румунії та інших країн. За 

найважливішими показниками якості тіста (час утворення, стійкість і спротив 

замішуванню, стабільність, розрідження), об‟ємного виходу хліба, загальної 

валориметричної і хлібопекарської оцінки Тимофій практично не 

поступається сильній пшениці Подолянка (рисунок 10.3, 10.4).  

 

 

 

 

Рисунок 10.3 Хліб із борошна озимих сортів тритикале (1–3) і пшениці 

(4): 1 – Амфідиплоїд 256,  2 – Раритет,  3 – Тимофій,  4 – Подолянка,  

(2017 р.). 

 

У 2018 р., коли не було ефективних опадів, натомість мав місце 

підвищений температурний фон упродовж вегетації, сорт Тимофій дав зерно 

також із високими хлібопекарськими властивостями, причому як у Лісостепу, 

так і в гостро посушливому Степу: клейковини вміщувалось 18–22,5% за 

сили борошна 217–268 о. а., об‟ємного виходу хліба 670–850 мл, загальної 
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хлібопекарської оцінки 8,1–9 балів. У сорта пшениці Подолянка вміст 

клейковини дорівнював 23,5%, сила борошна – 255 о. а., об‟ємний вихід 

хліба – 760 мл із загальною хлібопекарською оцінкою 9 балів. 

(рисунок 10.3, 10.4). 

 

 

 
 

Рисунок 10.4 Хлібці, що випечені зі 100 г борошна тритикале без 

поліпшувачів, врожай 2018 р., попередник – чорний пар:  

1 – Раритет; 2 – Амфідиплоїд 256 (фуражне тритикале); 3 – Подолянка (м‟яка 

пшениця); 4 – Тимофій; 5 – Trapero (Польща); 6 – Salto (Польща); 7 – Toledo 

(Польща); 8 – Rotondo (Польща); 9 – Тимофій*. 

* – зерно сорту Тимофій вирощено на пісчаному ґрунті в умовах гострої 

посухи (Маріуполь). 

 

 

У гостропосушливих умовах сорти тритикале з високими 

хлібопекарськими властивостями сформували пружну (Раритет, Амос) і 

надпружну (Тимофій, Єлань) клейковину з недостатньою (Раритет) і доброю 

її еластичністю. 

Потенціал продуктивності сорту Тимофій перевищує 10 т/га. У 

конкурсному сортовипробуванні Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва 

врожай зерна нового сорту в 2014–2018 рр. варіював від 6,30 до 10,59 т/га і 

пересічно сягнув 9,22 т/га, що істотно більше, ніж у стандартних сортів 

тритикале Раритет і пшениці Подолянка (табл. 10.13). 
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Таблиця 10.13 – Морфо-агробіологічні особливості озимих сортів 

тритикале, пшениці та жита (пар, конкурсне сортовипробування) 

Сорт 

Висота 

рослин, 

см 

Дата 

колосіння 

Урожайність зерна, т/га 

±
 д
о
 Р
ар
и
те
ту

 

2
0
1
4
 р
. 

2
0
1
5
 р
. 

2
0
1
6
 р
. 

2
0
1
7
 р
. 

2
0
1
8
 р
. 

се
р
ед
н
є 

Тритикале 

Амфідиплоїд 256, ст. 136 22.05 5,89 5,52 4,11 6,92 5,67 5,62 -1.05 

Раритет, ст. 127 21.05 7,43 6,74 5,37 7,89 5,91 6,67 0 

Тимофій 96 23.05 10,3 8,82 10,1 10,59 6,30 9,22 +2,55 

Пшениця 

Подолянка, ст. 102 20.05 7,20 5,91 4,18 7,69 4,85 5,97 -0,70 

Жито 

Пам'ять Худоєрка, ст. 145 15.05 6,48 6,10 4,61 7,32 5,38 5,98 -0,69 

Середнє значення 121,2 - 7,45 6,62 5,68 8,08 5,62 6,69 0,29 

НІР0,05 24,5 - 0,42 0,63 0,38 0,38 0,35 0,43  

 

 

На сортодільницях України у зоні Полісся в 2017 р. пересічна 

врожайність у сорта Тимофій становила 4,52 т/га, стандарта – 4,18 т/га. 

Перевага нового сорту в 2018 р. була ще більшою – відповідно 5,65 і 

4,46 т/га. 

Підвищену врожайність сорт Тимофій виявив і в зоні Лісостепу. У 2017 

році у польових дослідах Тернопільського та Сумського центрів експертизи 

сортів рослин одержано 6,46 і 6,56 т/га, що на 0,89–0,99 т/га перевищує 

показники стандарта. Істотні прибавки мали місце й у 2018 р. в 
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Чернівецькому (6,41 т/га + 0,82 т/га) і Сумському центрах (7,56 т/га + 

1,97 т/га). 

Успішно триває екологічне випробування нового сорту в умовах 

Польщі. У 2018 р. за середньої врожайності 7,49 т/га сорт Тимофій не 

поступився місцевому стандартному сорту МК, збір зерна якого становив 

7,37 т/га. 

Низькостеблові сорти тритикале Тимофій, Пудік та Єлань з високими 

хлібопекарськими властивостями дозволено до поширення в Україні 

відповідно з 2019 та 2020 років. 

Високу якість клейковини, тіста й хліба сортів тритикале Тимофій, 

Адам та Пудік підтверджено в дослідах Каліфорнійського університету 

Дєвіса (США) та Університету харчових технологій (м. Жешув, Польща). За 

даними лабораторії з оцінки якості зерна пшениці штату Каліфорнія, серед 

проаналізованих 200 сортів тритикале, Тимофій за хлібопекарськими 

властивостями зайняв перше місце із об‟ємом хліба 740 мл [491]. 

Врожайність зерна сортів Тимофій, Пудік та Ярослава в умовах 2019–2020 

рр. становила на богарі 5,2–7,1 т/га (штати Каліфорнія, Колорадо) та 11,8–

13,94 т/га на зрошенні у м. Талелейк (Каліфорнія). Високоякісне зерно 

сформували сорти Тимофій, Пудік, Єлань та Адам і в умовах Польщі (табл. 

10.14, 10.15, рисунок 10.5). 

За найважливішими показниками якості клейковини, тіста і хліба, 

створені сорти тритикале не поступаються, або випереджають сорти пшениці 

м‟якої классу А Sailor та Euforia [349]. 

Проблема нестабільної урожайності зернових культур загострилася 

через глобальні зміни клімату. До таких умов більшість сучасних 

високопродуктивних, екологічно вузькоспеціалізованих, монолінійних сортів 

погано пристосована, про що свідчить поглиблення розриву між 

потенційною (8–13 т/га) та фактичною продуктивністю. 
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Таблиця 10.14 – Якість борошна та тіста зразків тритикале в умовах 

Польщі  (м. Чемпінь, 2019 р.) 

Сорт 

К
л
ей
к
о
в
и
н
а,
  

си
р
а,
 %

 

Ч
и
сл
о
 п
ад
ін
н
я
, 

 

се
к
. 

Якість тіста (показник фаринографа) 

в
о
д
о
п
о
гл
и

-

н
аю

ч
а 

зд
ат
н
іс
ть
, 
%
  

ч
ас
 

у
тв
о
р
ен
н
я
, 

 

х
в
. 

ст
аб
іл
ь-

н
іс
ть
, 
х
в
. розрідженість, 

о.ф. 

о
ц
ін
к
а 

я
к
о
ст
і,
 о
д
. 

ч
ер
ез
 

1
0
 х
в
. 

ч
ер
ез
 

1
2
 х
в
. 

Sailor* 48,3 421 60,0 6,4 17,1 9,7 11,3 200 

Panteon** 34,3 248 59,9 3,9 2,4 143,0 172,3 45 

Єлань 23,4 78 53,0 2,4 18,0 26,7 0,0 200 

Тимофій 29,6 90 52,8 2,3 13,6 7,7 0,0 150 

Пудік 17,0 131 53,0 2,9 17,9 35,3 0,0 200 

Адам 34,3 115 55,4 3,2 12,8 12,7 0,0 150 

Середнє 31,2 180,5 55,7 3,5 13,6 39,2 30,6 157,5 

HIP0,05 6,3 48,7 3,86 1,71 6,66 18,3  67,7 

*Пшениця м‟яка групи А (“Hadmersleben”, Німеччина).   

**Тритикале (Plant Breeding Company Strzelce, Польща).  

 

Таблиця 10.15 – Якість борошна та тіста в умовах Польщі (Університет 

харчових технологій, м. Жешув, 2020 р.) 

Сорт 

В
м
іс
т 
б
іл
к
а,

 

%
 

К
л
ей
к
о
в
и
н
а,
 

си
р
а,
 %

 

Ч
и
сл
о
  

п
ад
ін
н
я
, 
се
к
. Якість тіста (показник фаринографа) 

в
о
д
о
п
о
гл
и

-

н
аю

ч
а 

зд
ат
н
іс
ть
, 
%
  

ч
ас
 у
тв
о

-

р
ен
н
я
, 
х
в
. 

ст
аб
іл
ьн
іс
ть
, 
 

х
в
. 

розрідженість, 

о.ф. 

о
ц
ін
к
а 

 

я
к
о
ст
і,
 о
д
. 

ч
ер
ез
  

1
0
 х
в
. 

ч
ер
ез
  

1
2
 х
в
. 

Euforia* 13,3 36,9 422 53,3 2,0 4,9 73,0 93,0 52 

Panteon** 13,4 31,8 333 55,5 1,3 1,5 236,0 256,0 24 

Mieszko** 12,1 23,2 322 59,1 1,8 1,3 195,0 225,0 28 

Єлань 13,7 19,6 248 53,2 13,5 13,4 17,0 0,0 158 

Тимофій 14,6 24,6 228 50,4 7,8 15,4 15,0 48,0 142 

Пудік 13,5 20,7 257 50,5 9,1 17,0 4,0 53,0 158 

Адам 14,7 30,0 217 53,0 6,2 13,5 17,0 32,0 127 

Середнє 

значення 
13,6 26,7 289,6 53,6 6,0 9,6 79,6 101,0 98,4 

HIP0,05 0,8 6,1 70,6 2,9 4,4 6,5 92,6 95,8 58,9 
*Пшениця м‟яка групи А .   

**Тритикале (Plant Breeding Company Strzelce, Польща).  
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Рисунок 10.5 Фаринограми сортів тритикале озимого (2–6) та пшениці озимої (1), 2020 р. 

   

1 – Euforia 

 

2 – Panteon 3 – Mieszko 

   
 

4 – Єлань 
 

5 – Пудік 
 

6 – Тимофій 
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Догма, що затвердилася в селекції самозапильних культур, про 

вирішальне значення видатного генотипу як родоначальника сорту, призвела 

до дедалі зростальної генетичної однорідності посівів, із чим пов‟язані їх 

біологічна вразливість і зниження стабільності врожайності.  

Важливість синтезу організмо-центристського та популяційного 

підходів у селекції відзначали Вавилов М.І., Мейстер Г.К., Синська Є.М. 

[134]. На наш погляд, у рамках екологічного, енерго- та ресурсоощадного 

землеробства потрібний саме такий підхід. 

Ігнорування ролі біоценогенетичних принципів у селекції і 

популяційних процесів між рослинами, прямолінійне прагнення до 

генетичної одноманітності безпосередньо пов‟язане зі зниженням адаптивних 

можливостей сортів, що за екстремальних умов (епіфітотії, суворі зими, 

тривалі посухи) призводить до колосальних втрат сільськогосподарської 

продукції.  

Опрацювання гібридних популяцій у контрастних агроекологічних 

умовах і багаторічні добори морфологічно однорідних ліній із специфічним 

рівнем вияву основних кількісних та якісних ознак дають змогу сформувати 

синтетичні сорти з істотно кращою адаптивністю [321, 330]. У цьому аспекті 

сутність сорту виходить за рамки біологічного поняття як сукупності 

генотипів, що є потомствами однієї елітної рослини. Реальну структуру 

культурного рослинного співтовариства можна охарактеризувати 

господарсько біологічним визначенням сорту як сукупності цілеспрямовано 

відселектованих і штучно об‟єднаних, вирівняних, константних, 

комплементарних за лімітувальними фізіолого-біохімічними ознаками ліній 

спорідненого походження. Збалансована, морфологічно доволі однорідна, 

стабільна й водночас складна, динамічна (нелінійна) гетерогенна система 

забезпечує високу буферність і пластичність популяції в умовах середовища, 

що непередбачувано змінюється. До сортів такого типу належать створені 

сорти тритикале, пшениці м‟якої озимої (Поверна, Москаль) та пшениці 

твердої озимої Шулиндінка і Приазовська [336, 337, 338, 339, 291]. Сорти 
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Поверна та Москаль створено методом внутрішньовидової гібридизації із 

залученням до схрещування озимих та ярих сортів пшениці м‟якої, носіїв 

транслокацій 1B/1R і 1AL/1RS. Шляхом об‟єднання морфологічно 

однорідних ліній озимого типу розвитку з підвищеною зимостійкістю та 

комплексом господарсько цінних ознак, відселектованих за тривалого 

пропрацювання в контрастних агроекономічних умовах, сформовано 

багатолінійні сорти з високими адаптивними врожайними та якісними 

властивостями.  

Висновки до розділу 10. 

1). Встановлено достовірний прогноз хлібопекарських властивостей 

гексаплоїдних тритикале за ознаками пружність тіста, опір тіста і пористість 

хліба. Високодостовірне прогнозування якості хліба низькостеблових 

тритикале з імовірністю 92,7 % здійснюється за комплексом таких морфо-

біологічних і технологічних ознак: виповненість зерна, пружність тіста, сила 

борошна, стійкість, опір і стабільність тіста, загальна валориметрична оцінка, 

об‟єм хліба, його пористість й еластичність м‟якуша. 

2). Комплексний аналіз якості зерна створених сортів тритикале 

кормового призначення виявив у них низьку силу борошна (52 – 92 о.а.), 

дуже слабку пружність тіста (46 – 52 мм), яке інтенсивно розріджується. Хліб 

із борошна подібних тритикале у разі його виготовлення за пшеничною 

технологією без поліпшувачів виходить малого об‟єму (350 – 400 мл), а 

загальна хлібопекарська оцінка не перевищує 5 – 7 балів. На відміну від 

фуражних сортів, тритикале хлібопекарського призначення формують 

винятково пружну клейковину (ІДК 30 – 50 о.п.), характеризуються 

збалансованою якістю тіста на істотно вищому рівні. У першого сорту 

тритикале з високими хлібопекарськими властивостями Раритет пересічно за 

10 років сила борошна становила 193 о.а., пружність тіста – 71, розтяжність – 

74 мм, співвідношення P/L дорівнювало одиниці за об‟єму хліба 530 мл і 

загальної хлібопекарської оцінки 9 балів. 
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3). Доведено, що кращі низькостеблові сорти (Тимофій, Єлань, Пудік) 

за силою борошна, якістю тіста й хліба мають перевагу як перед фуражними 

(АД 256), так і раніше створеними середньостебловими сортами тритикале 

хлібопекарського призначення (Раритет, Амос, Ніканор). У 2014 –2017 рр. 

сила борошна у низькостеблових тритикале становила 190 – 353 о.а., АД 256 

– 57 о.а., Раритету – 194 о.а., пшениці озимої Подолянка – 207 о.а. 

4). Доведено, що низькостеблові сорти тритикале здатні формувати 

пружне та водночас еластичне, стійке проти замішування та розрідження, з 

високою газоутримувальною здатністю тісто, що не поступається показникам 

фаринограм цінної і сильної пшениці. Так, час утворення тіста становив 2,8 – 

3,8 хв., стійкість 10,5 – 11,5 хв., спротив замішуванню – 13,5 – 15 хв., 

стабільність – 10,5 – 16,5 хв., розрідження тіста – 55 – 98 о. ф., загальна 

валориметрична оцінка – 85 – 89 о. в. Об‟єм хліба нових сортів тритикале у 

разі його виготовлення без застосування поліпшувачів становив 610 – 880 мл 

із загальною хлібопекарською оцінкою 8,6 – 9 балів. 

5). Методом внутрішньовидової гібридизації із залученням до 

схрещування озимих та ярих сортів пшениці м‟якої, носіїв транслокацій 

1B/1R і 1AL/1RS за тривалого пропрацювання в контрастних 

агрокліматичних умовах відселектовано морфологічно однорідні лінії 

озимого типу розвитку з підвищеною зимостійкістю та комплексом 

господарсько цінних ознак і на їх основі сформовано багатолінійні сорти з 

високими адаптивними, врожайними та якісними властивостями. 
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РОЗДІЛ 11 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ТРИТИКАЛЕ 

 

Економічна доцільність вирощування спеціалізованих за призначенням 

сортів тритикале складається з їх спроможності забезпечувати високі врожаї 

зерна (8,5–12,5 т/га) і зеленої маси (55–65 т/га). Продукти переробки зерна 

тритикале (борошно для виготовлення хліба та хлібобулкових виробів, 

комбікорми, крупи, спирт) доповнюють асортимент і складають конкуренцію 

традиційним культурам. 

Цінною особливістю тритикале як культури є його високі адаптивність, 

пластичність, урожайність, що безпосередньо відбивається на економічних 

результатах виробництва. Комплекс унікальних властивостей тритикале дає 

змогу заощаджувати ресурси завдяки виключенню окремих заходів, 

притаманних технології вирощування пшениці [70, 269, 86]. 

Дослідженнями наукових установ різних агроекологічних зон 

встановлено й багаточисельними прикладами з виробничої практики 

засвідчено можливість без зниження врожайності не застосовувати 

протруєння насіння, фунгіциди й гербіциди для більшості сортів тритикале. 

У результаті відбувається економія витрат праці, ПММ, хімічних препаратів, 

що призводить до зниження технологічної собівартості порівняно з 

пшеницею на 15–25%  [64, 69, 81, 246].  

Під час визначення продуктивності й економічної ефективності 

вирощування озимих культур на чорноземах Оренбурзької області, найбільші 

виробничі витрати випадали на озиму пшеницю. Вони зменшувались у разі 

вирощування озимого жита й тритикале [269]. Показник рентабельності 

озимої пшениці варіював залежно від урожайності (1,09–1,37 т/га) у межах 

33,3–66,5%, озимого жита (1,99 т/га) – 83% та озимого тритикале (1,59–

1,7 т/га) – 78,2–90%, що істотно вище, ніж в ярого ячменю, врожайність 

якого становила 1,46 т/га з рентабельністю 52,7%. Аналіз структури витрат 

засвідчив, що на виробництво насіння озимої пшениці використовується 
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коштів на 10–30% більше порівняно з тритикале та житом. У винятково 

посушливих умовах 2010–2012 рр. найбільший чистий прибуток (3,6 тис. 

руб./га) і рентабельність (90,1%) забезпечила парова ланка із сортом 

тритикале озимого.  

У Західному Поліссі та Лісостепу України успішно впроваджуються у 

виробництво сорти тритикале, створені спільно Інститутом рослинництва 

імені В.Я. Юр‟єва НААН та Волинською державною сільськогосподарською 

дослідною станцією [159]. Рівень економічного ефекту безпосередньо 

визначається, насамперед, урожайністю тритикале. Сорти Ратне, Маркіян, 

Шаланда, Ярослава та Пластун волинський добре пристосовані до 

специфічних умов Західного Полісся та Лісостепу й здатні формувати 

стабільно високі врожаї зерна за дотримання оптимальної технології 

вирощування.  

Для одержання високих і стабільних врожаїв зерна певне значення має 

правильне розміщення тритикале в сівозміні з урахуванням біологічних 

особливостей конкретних сортів. Оптимальними попередниками є культури, 

що рано звільняють поле й дають змогу вчасно провести обробіток ґрунту й 

сівбу. Кращими попередниками у зоні Західного Лісостепу є горох, вика, 

кормові боби, ріпак озимий та ярий, однорічні трави, просо та гречка. У зоні 

Західного Полісся високі врожаї тритикале озимого отримують за 

розміщення його після люпину на зелений корм і зерно, картоплі, кукурудзи 

на силос та однорічних і багаторічних трав. 

Продуктивність агроценозів тритикале озимого, дружність і 

рівномірність сходів, ріст і розвиток рослин залежать від вчасного та 

якісного обробітку ґрунту. На торфовищах після багаторічних трав дернину 

подрібнюють дискуванням у два сліди, а надалі орють на глибину 25–30 см. 

На нормально осушених і несильно забур‟янених торфовищах оранку 

замінюють дискуванням. Після попередників однорічні трави, льон 

проводять лущення стерні з оранкою через два тижні на глибину гумусового 
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шару 22–25 см. Передпосівний обробіток ґрунту і сівба – єдиний 

технологічний процес. Розрив між ними має бути не більше години. 

Основні вимоги до застосування мінеральних добрив – оптимізація 

живлення восени та у весняно-літній період вегетації. Цього можна 

домогтися внесенням фосфорних і калійних добрив під основний обробіток 

ґрунту в нормі Р90К120 і перенесенням азотного удобрення на II–IV і VII етапи 

органогенезу. Норми азотних добрив, що забезпечують (на фоні фосфорно-

калійних) високі врожаї доброякісного зерна, становлять для тритикале 

озимого 90–120 кг/га. Найбільший ефект дає роздрібне внесення азотних 

добрив. На ґрунтах з оцінкою бонітету 30–40 балів (середній рівень 

родючості) потрібно давати Р90К120 в основне внесення та N90–120 у два-три 

прийоми: 30 кг/га д.р. на II етапі органогенезу, 40–60 кг/га на IV етапі й 30–

50 кг/га на VI–VII етапах органогенезу. Перше азотне підживлення в дозі N30 

ефективно діє за оптимального та пізнього терміну сівби, позаяк це стимулює 

кущення й істотно збільшує урожай. У разі пізнього відновлення весняної 

вегетації підживлення азотом проводять на всіх посівах незалежно від стану 

розвитку рослин. Внесення азотних добрив у фазі виходу рослин у трубку 

поліпшує щільність продуктивного стеблостою, а надалі зростає озерненість 

колосу та збільшується маса 1000 зерен. 

Позаяк сорти тритикале Ратне, Шаланда, Ярослава та Пластун 

волинський за висоти рослин 130–150 см схильні до вилягання, для 

підвищення їх урожайності доцільним є застосування стимуляторів росту 

емістим, агростимулін, триман тощо. Врожайність тритикале зростає на 14–

16 % у разі застосування біостимуляторів на фоні повного внесення 

мінеральних добрив. Підживлення на VII етапі органогенезу поліпшує якість, 

тому його доцільно проводити лише на товарних посівах, із дальшим 

використанням зерна з продовольчою та фуражною метою. Позакореневе 

підживлення карбамідом (10–15 кг/га) і мікродобривами (акварин, нутрівант 

тощо) позитивно впливає на врожайність і якість зерна тритикале. 
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Оптимальний для тритикале озимого термін сівби – за 50–55 днів до 

припинення осінньої вегетації, що дає змогу рослинам добре розкущитись, 

утворюючи до 3–6 пагонів, сформувати розвинену кореневу систему й 

набути високої стійкості проти несприятливих умов перезимівлі. Для 

Західного Лісостепу і Полісся кращим терміном є 30 вересня – 10 жовтня. За 

сівби раніше 15 вересня та пізніше 10 жовтня врожайність тритикале 

знижується на 0,7–1 т/га. 

Для сортів тритикале озимого Гарне, Букет, Шаланда, Харроза та ін., з 

високими адаптивними властивостями та підвищеною здатністю до кущення, 

діапазон норм висіву ширший і залежить від терміну сівби, попередника, 

якості насіння, поживного режиму ґрунту тощо. Для середньо- і 

високорослих сортів тритикале, залежно від конкретних умов, слід 

забезпечити формування рослинами оптимальної структури агроценозу 

кількістю 350–380 шт./м
2
, що відповідає нормі висіву 4–4,5 млн/га, яку за 

несприятливих умов, а також за запізнення із сівбою збільшують на 10–15 %. 

Ефективність вирощування тритикале озимого підвищується й із 

застосуванням менших норм висіву. Насамперед, це стосується 

високозимостійких сортотипів (Букет, Донець, Гарне, Маркіян, Шаланда), 

здатних до енергійного кущення, надто за розріджених посівів і сівби на 

початку рекомендованого терміну. Використовуючи менші норми висіву 

подібних сортів тритикале, в поєднанні із застосуванням оптимально високих 

доз азоту (N90), внесених уроздріб у три прийоми на фоні Р60-90, К60-90, можна 

впливати на регулювання росту й розвитку рослин, формувати врожаї зерна 

на рівні 5–8 т/га з вмістом білка 12,1–12,8 %, клейковини 17,9–29,3 %, 

крохмалю 63,2–68,3 %, об‟ємом хліба 480–680 мл і загальній хлібопекарській 

оцінці 7,5–9 балів залежно від сорту. 

За весняно-літнього догляду за посівами середньо- та високорослих 

сортів тритикале (Амос, Букет, Гарне, Донець, Ніканор, Раритет, Шаланда, 

Ярослава, Пластун волинський) потреби в хімічному захисті рослин від 

бур‟янів, хвороб і шкідників майже не виникає. Через генетичну стійкість, 
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щільність стеблостою тритикале повністю пригнічують іншу рослинність. 

Проте у разі зрідженості посівів,  перевищення порогів поширення та 

шкодочинності тих чи інших шкідників, кореневих гнилей, септоріозу й 

деяких інших хвороб застосовують відповідні хімічні обробки. 

За вирощування тритикале озимого на насіння специфічними вимогами 

до попередників у насінницькій практиці є виключення можливості 

засмічення врожаю іншими культурами чи сортами, складно 

відокремлюваними бур‟янами, карантинними об‟єктами. Обробіток ґрунту 

під насіннєві посіви істотно не різниться з товарними, але перевагу слід 

віддавати способам, що гарантують ефективну боротьбу з бур‟янами, 

хворобами та шкідниками. Для формування насіння високої якості кращі 

умови створюються за повного забезпечення рослин елементами живлення. 

Тому конче потрібно вносити мінеральні добрива з урахуванням поживних 

речовин у ґрунті. Дози азотних добрив мають не перевищувати рівень 

внесення фосфору. У насінницьких посівах тритикале озимого азотні добрива 

краще вносити вроздріб. На ґрунтах із дефіцитом окремих мікроелементів 

слід застосовувати відповідні мікродобрива. 

Кращим терміном сівби на насінницьких ділянках є оптимальний для 

товарних посівів, що забезпечує найвищі врожаї зерна. Проте під час обрання 

терміну сівби слід враховувати біологічні особливості сортів [64, 320, 293]. 

За достатньої забезпеченості вологою ґрунтів і на високих агрофонах 

насіння високоадаптивних сортів Букет, Гарне, Раритет, Шаланда потрібної 

якості можна виростити й за дещо занижених (на 15–20%) нормах висіву. 

Зменшені норми висіву доцільно використовувати в первинних ланках 

насінництва для збільшення коефіцієнта розмноження насіння нових і 

перспективних сортів задля прискореного їх впровадження у виробництво. 

Для отримання високоякісного насіння тритикале озимого обов‟язковим є 

інтегрований захист від бур‟янів, хвороб і шкідників. Під час збирання 

насіннєвих посівів слід уникати механічного засмічення іншими культурами 

та сортами, а також звести нанівець травмування насіння. 
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Ефективність технологій вирощування сортів тритикале озимого 

визначається загальними витратами на вирощування, закупівельною ціною 

зерна, технічним забезпеченням і погодніми умовами. Економічний аналіз 

виробництва насіння тритикале озимого свідчить про те, що за врожайності 

насіння 4–6 т/га прибуток дорівнює 5364–10 669 грн/га, собівартість 1 т 

становить 1196–1743 грн, рівень рентабельності – 96–186% відповідно. Отже, 

тритикале озиме є економічно ефективною культурою у виробництві 

(табл. 11.1).  

 

Таблиця 11.1 – Економічна ефективність вирощування тритикале 

озимого на насіння (еліта, середнє за 2010–2013 рр.) 

№ 

п/п 
Економічні показники 

Урожайність насіння т/га 

3,0 4,0 5,0 6,0 

1. Витрати, грн: 5493 5576 5659 5741 

 агротехніка та ПММ 1105 1105 1105 1105 

 міндобрива 2380 2380 2380 2380 

 засоби захисту рослин 531 531 531 531 

 насіння (супереліта) 1230 1230 1230 1230 

 очищення 249 332 415 498 

2. Вартість насіння (еліта),  

зокрема й відходи 
8205 10940 13675 16410 

3. Умовно чистий прибуток, грн/га 2712 5364 8016 10669 

4. Рентабельність, % 49 96 142 186 

5. Собівартість 1 т насіння, грн 2289 1743 1415 1196 

 

 

Висновок до розділу 11. 

Впровадження високоадаптивних сортів тритикале забезпечує 

одержання більш сталих врожаїв з високими показниками економічної 

ефективності.  
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ВИСНОВКИ 

 

У науковій роботі теоретично узагальнено і практично вирішено 

важливу наукову проблему щодо підвищення та реалізації генетичного 

потенціалу гексаплоїдних тритикале шляхом розробки та удосконалення 

методичних підходів до створення і оцінки селекційного матеріалу, добору 

комплексно цінних ліній зі специфічним рівнем прояву ознак якості 

клейковинно-білкового комплексу і створення сортів пшениці та тритикале, 

спеціалізованих за напрямами використання, зокрема середньо – та 

низькостеблових сортів з високими хлібопекарськими властивостями, що має 

велике значення для селекції та аграрного виробництва України.  

1. Встановлено, що гібридні популяції гексаплоїдних тритикале від 

схрещування батьківських зразків із контрастним типом розвитку 

характеризуються довготривалим, понад 10 років, формотворчим процесом 

за морфо-біологічними ознаками, що зумовлено складною взаємодією 

нетотожних генетичних систем і специфічними умовами випробування. 

2. Доведено можливість ідентифікації цінних гібридних комбінацій і 

виокремлення збалансованих, високопродуктивних генотипів тритикале та 

пшениці, що поєднують комплекс потрібних ознак на високому рівні, краще 

пристосованих до постійної зміни середовища, істотно підвищується за 

одночасного їх випробування в різноманітних еколого-географічних умовах. 

3. Розширення генофонду гексаплоїдних тритикале для 

внутрішньовидової гібридизації форм із різним типом розвитку сприяло 

створенню унікальних за мінливістю гібридних комбінацій і добору ліній, 

збалансованих за комплексом ознак адаптивності, продуктивності та якості, з 

підвищеною сортоутворювальною здатністю, що дало змогу сформувати на 

багатолінійній основі спеціалізовані за призначенням, з високою (АД 256, 

Гарне, Степан, Харроза) та підвищеною зимостійкістю, витривалі до посухи 

(Амос, Букет, Ратне, Раритет, Шаланда тощо), середньорослі (Амос, Ніканор, 

Ярослава, Пластун волинський, Олександра) та низькостеблові сорти 
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(Тимофій, Єлань, Пудік) з потенційною врожайністю 9,5 – 12,5 т/га і 

хлібопекарськими властивостями на рівні цінних і сильних пшениць. 

4. За найсуворіших за 1980 – 2017 рр. умов перезимівлі, що склалися в 

2003 р., отримано чітку диференціацію за зимостійкістю тритикале 

вітчизняної та іноземної селекції. Загинули або сильно зрідилися сорти 

пшениці м‟якої озимої (0 – 1,5 бали). Створені тритикале з підвищеною та 

високою зимостійкістю АД 52, АД 256, Гарне, Харроза, Букет збереглися на 

7 – 7,5 бали. Сорти з Болгарії, Чехії, Німеччини, Польщі, а також деякі сорти 

з України (Антей, АДП 2, Тандем) і Росії (Авангард, Прорыв, Снегиревская 

зернокормовая) загинули. 

5. Трансгресивні за зимостійкістю, комплексно цінні лінії відібрано з 

гібридів ярі/озимі (Сокіл/АД 52, AD 992 (Мексика)/АД 52), дворучки/озимі 

(ХАД 2584/Гарне), озимі/озимі (АД 206/Раритет). На підставі створених ліній 

сформовано багатолінійні сорти Амос, Букет, Маркіян, Харроза, Шаланда з 

вищесередньою-підвищеною та високою зимостійкістю.  

6. Встановлено, що слабкий розвиток окремих морфоструктурних 

елементів рослин тритикале компенсується посиленням інших органів і 

систем адаптивності, що проявляється в особливостях нових сортів з 

високою посухостійкістю. Створені тритикале з високою посухо- 

жаростійкістю формують потужну провідну систему з 53-62 великих 

судинно-волокнистих пучків, підвищеною кількістю устячок на зворотній 

поверхні листа (в середньому 150 проти 136 у сортів м'якої пшениці). 

7. Результатами досліджень доведено, що урожайність стандартних 

сортів тритикале озимого за 1972 – 2015 рр. має істотну перевагу над 

пшеницею м‟якою озимою. Пересічно за 43 роки сорти тритикале 

перевищили сорти пшениці на 1,07 т/га. Нові спеціалізовані сорти озимого 

типу розвитку Амос, Букет, Маркіян, Ніканор, Харроза, Шаланда й дворучки 

Ярослава та Пластун волинський пересічно за 5…15 років конкурсних 

випробувань сягнули врожайності 6,54 – 8,21 т/га, що на 0,8 – 2,47 т/га 

більше за стандартний сорт тритикале озимого Раритет. 
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8. Встановлено, що завдяки внутрішньовидовій гібридизації і 

широкомасштабним доборам можливе виділення низькостеблових, 

високопродуктивних ліній тритикале з висотою рослин до 95 см і 

потенційною врожайністю понад 12 т/га. Створено цінний генофонд 

тритикале з короткою соломиною (2,5 тис. зразків), які пройшли 

випробування в контрастних агроекологічних зонах. Нові тритикале 

характеризуються високою посухо-спекостійкістю, формують густий 

стеблостій (570 – 620 колосів на 1 м2), виповнене зерно з масою 1000 штук 

до 58,9 г. За посушливих умов 2014 – 2015 рр. врожайність низькостеблових 

тритикале становила 6,4 – 9,33 т/га, що перевищує стандартний сорт Раритет 

на 1,41–3,1 т/га, польський короткостебловий сорт Baltiko – на 1,27 – 

2,96 т/га, пшеницю Подолянка – на 1,08 – 1,94 т/га. 

9. Доведено, що співвідношення «ярих» та озимих потомств у 

популяціях F2 залежить від фізіолого-генетичних особливостей обох 

компонентів схрещування й на варіантах ярі/озимі відповідає частіше 

моногенному контролю яровості, а в комбінаціях дворучкі/озимі 

наближається до 1:1, що спостерігається у разі бекросування F1 (ярі/озимі) 

озимою формою. У комбінаціях від схрещування дворучок тритикале з ярими 

у F2 озимих генотипів не виявлено. За схрещування пізньостиглих дворучок 

між собою співвідношення рослин, здатних до виходу в трубку або 

колосіння, та озимих наближалося до 63:1. 

10. Встановлено, що у гібридних популяціях від схрещування 

контрастних за типом розвитку сортів тритикале за відносно повільної 

стабілізації за морфо-біологічними ознаками перевагу за чисельністю мали 

потомства, що розщеплювалися за типом розвитку й були здатні до колосіння 

за весняної сівби. Їх кількість сягнула 48 – 60 %. Константних носіїв 

домінантних генів системи Vrn налічувалося 28 – 37 %, а решта – стабільні 

озимі біотипи, кількість яких знижувалась у F2 – F10 із 26,1 до 12,3 %. 

Головний чинник, що сприяє збільшенню поліморфних за генами Vrn / vrn 
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біотипів, – їх підвищена адаптивна здатність, яка гарантує стабільнішу 

продуктивність і, як результат, домінування в популяції. 

11. Сформовано унікальний за комплексом господарсько цінних ознак 

генофонд, що характеризується високими показниками адаптивних 

властивостей, продуктивності рослин і надто якості зерна за осінніх і 

весняних посівів. Сорти тритикале Ярослава та Пластун волинський, 

біологічні дворучки, з вищесередньою-підвищеною зимостійкістю, 

потенційною врожайністю зерна понад 10 т/га, з вищесередніми-високими 

хлібопекарськими властивостями внесено до Державного реєстру сортів 

рослин України як озимі сорти у 2018 – 2019 рр. Тритикале дворучку 

Олександра зареєстровано з 2020 р. для весняного та осіннього висівання. 

12. Для забезпечення більшої синхронності темпів онтогенезу рослин із 

зовнішнім середовищем слід створювати багатолінійні сорти, структура яких 

має бути збалансована з урахуванням різноманітних аномалій, що виникають 

упродовж вегетації. Підвищену адаптивну ємність мають озимо-ярі гібридні 

популяції, компоненти яких характеризуються такими потребами чинників 

зовнішнього середовища, що не збігаються у часі в критичні фази існування 

та формування врожаю. Витривалість сорту зростає за включення до його 

складу морфологічно однорідних сімей, які розрізняються за типом розвитку 

та іншими фізіолого-генетичними властивостями. 

13. Розроблено та впроваджено до селекційної практики популяційний 

спосіб створення високоадаптивних, пластичних сортів тритикале. 

Багатолітній досвід пропрацювання в контрастних умовах гібридних 

популяцій від схрещування різних за типом розвитку батьківських 

компонентів свідчить про реальні можливості добору генотипів із дуже 

складно поєднуваними ознаками, до яких у гексаплоїдних тритикале 

належить висока продуктивність, якість зерна, зимостійкість разом із 

здатністю до колосіння та визрівання за весняного висівання. Критична 

температура вимерзання кращих за продуктивністю ліній і сортів 

альтернативного типу розвитку становить мінус 16,5…–18,5°С, озимого 
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стандартного сорту тритикале – мінус 18,5… –21°С, ярих тритикале – мінус 

8 °С. 

14. Встановлено, що для тритикале альтернативного типу розвитку 

сприятливішими є осінні посіви. За рівнем вияву господарсько цінних ознак 

дворучки тритикале осіннього висівання мали перевагу над весняним на 35,7 

– 64,3 %. Максимальні показники врожайності окремих сортів дворучок 

осіннього висівання перевищували весняний рівень на 125,4 %. На державну 

реєстрацію за останні сім років передано шість сортів тритикале 

альтернативного та поліморфного типу розвитку. Сортова популяція, 

поліморфна за типом розвитку, що сформована з озимих ліній і дворучок у 

співвідношенні 1:1, успішно пройшла державне випробування і дозволена 

для поширення в Україні з 2016 р. як озимий сорт Ніканор.  

15. У результаті багаторічних досліджень з удосконалення кормових і 

зернокормових сортів тритикале озимого методами внутрішньо- і міжвидової 

гібридизації створено й упроваджено у виробництво серію сортів (АД 44, 

АД 51, Ладне, АД 256, Донець, Леонтій) із потенційною врожайністю зерна 

8,5 – 9,5 т/га, зеленої маси 55 – 75 т/га, вмістом протеїну 9,5 – 18,3 %. 

16. Завдяки міжродовій і внутрішньовидовій гібридизації на 

багатолінійній основі створено й впроваджено у виробництво спеціалізовані 

за використанням зернові сорти фуражного й технічного призначення 

(АД 52, Харроза), хлібопекарського напряму (Раритет, Амос, Маркіян, 

Тимофій, Пудік, Єлань) з підвищеним і високим рівнем адаптивних 

властивостей, потенційною врожайністю 9,5 – 12,5 т/га, високими 

хлібопекарськими та харчовими якостями.  

17. Методом внутрішньовидової гібридизації пшенично-житніх 

амфідиплоїдів із різним типом розвитку створено на багатолінійній основі 

тритикале універсального призначення – озимі (Гарне, Ратне, Шаланда), 

дворучки (Ярослава, Пластун волинський, Олександра) та поліморфний за 

типом розвитку сорт Ніканор, що поєднують високі врожайні, адаптивні та 

якісні показники зернокормових, зернофуражних сортів із середніми 
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(Шаланда, Ратне), підвищеними (Гарне) та вищесередніми-високими 

хлібопекарськими властивостями (Ярослава, Пластун волинський, 

Олександра). 

18. Встановлено, що зморшкуватість зернівок гексаплоїдних тритикале 

зумовлена функціональними аномаліями в генетичній і, як наслідок, 

фізіолого-біохімічній системах, що виявляється в результаті взаємодії 

батьківських геномів. Тривалий пошук оптимальних варіантів поєднання 

хромосом пшениці та жита за між- і внутрішньовидової гібридизації із 

застосуванням безперервного добору в контрастних умовах може призвести 

до створення високопродуктивних, багатолінійних сортів озимого типу й 

дворучок із виповненим зерном, легким обмолотом, підвищеними та 

високими хлібопекарськими властивостями. 

19. За внутрішньовидової гібридизації тритикале з різним типом 

розвитку і вмістом білка вихід високобілкових трансгресивних ліній 

становив 0,38 – 3,92 %. Надто великою білковістю характеризуються 

високорослі, зернокормові сорти АД 44 та АД 51 (пересічно  за  11  років  

15,2 %). Можливість отримання середньорослих і низькостеблових сортів 

тритикале, що поєднують стабільно підвищений вміст білка в зерні з високим 

рівнем виповненості, встановлено створенням серії ліній під загальною 

назвою Волинська дворучка (пересічно за шість років 15,3 % білка). За 

збиранням білка з одиниці площі виведені сорти гексаплоїдних тритикале 

перевищують сорти пшениці та жита. Пересічно за 20 років сорти тритикале 

забезпечили 0,63 т/га, пшениці – 0,47 т/га, жита – 0,56 т/га білка. 

20. Доведено, що цілеспрямовані добори на підвищення вмісту 

крохмалю в зерні забезпечили виділення ліній ХАД 383, ХАД 698, ХАД 726, 

які накопичують 70,1 – 71,1 % крохмалю, 10,5 – 11,4 % білка, формують 

виповнене, гладеньке (8 – 9 балів) зерно з масою 1000 шт. 43,2 – 54,2 г і 

підвищеною твердістю (90,1 –116 Н).  

21. Встановлено, що крохмаль як найбільша складова зерна та борошна 

ліній і сортів тритикале істотно впливає на ступінь вияву технологічних 
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властивостей. Тісний зв‟язок вмісту крохмалю середнього-вищесереднього 

рівня встановлено з деякими ключовими показниками якості хліба тритикале: 

еластичністю м‟якуша (+0,39), пористістю хліба (+0,46) і розтяжністю тіста 

(+0,57). Спостерігався негативний вплив вмісту крохмалю середнього рівня (r 

= –0,46) на розрідженість тіста. 

22. Встановлено, що на хлібопекарські властивості тритикале 

позитивно впливають клейковинні фракції білка відповідної якості, 

збалансовані на високому рівні у співвідношенні Gli / Glu 0,8 – 1, що 

перебувають у багатофункціональній взаємодії з іншими складовими 

борошна. Важливу роль Gli/Glu у визначенні якості хліба пшенично-житніх 

амфідиплоїдів доведено створенням сорту Раритет (Gli / Glu = 0,87) із 

підвищеними хлібопекарськими та змішувальними властивостями. Він має 

високі показники та оптимальне співвідношення пружності й розтяжності 

тіста, чим досягається потрібний баланс між еластичністю, в‟язкістю і 

пружністю, що забезпечує належний рівень газоутримувальної здатності. 

Впродовж 15 років сорт Раритет мав найвищу та найстабільнішу якість 

борошна, тіста й хліба. 

23. Встановлено ключову відмінність зернофуражного сорту АД 256 

від тритикале хлібопекарського призначення Раритет, яка полягала у 

наявності в останнього в γ-зоні позиції 3. Окрім АД 256, позицію γ 3 не мали 

сорти Булат, Гарне, Степан, Харроза, Папсуєвська, Пшеничне з низькою-

середньою якістю клейковини, тіста й хліба. Доведено, що за складом 

глютенінів є деякі відмінності між сортами тритикале з різним рівнем якості 

клейковини, тіста й хліба. В електрофоретичних спектрах глютеніну 

низькостеблового сорту тритикале Тимофій із високими хлібопекарськими 

властивостями наявні субодиниці 2*–7+9 (80 %) і 2*–7+8 (20 %). Найвищу 

якість клейковини, тіста й хліба виявлено у сортів Пудік та Єлань із 

субодиницею 2*–7+8.  

24. Встановлено достовірний прогноз хлібопекарських властивостей 

гексаплоїдних тритикале за ознаками пружність тіста, опір тіста і пористість 
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хліба. Високодостовірне прогнозування якості хліба низькостеблових 

тритикале з імовірністю 92,7 % здійснюється за комплексом таких морфо-

біологічних і технологічних ознак: виповненість зерна, пружність тіста, сила 

борошна, стійкість, опір і стабільність тіста, загальна валориметрична оцінка, 

об‟єм хліба, його пористість й еластичність м‟якуша. 

25. Комплексний аналіз якості зерна створених сортів тритикале 

кормового призначення виявив у них низьку силу борошна (52 – 92 о.а.), 

дуже слабку пружність тіста (46 – 52 мм), яке інтенсивно розріджується. Хліб 

із борошна подібних тритикале у разі його виготовлення за пшеничною 

технологією без поліпшувачів виходить малого об‟єму (350 – 400 мл), а 

загальна хлібопекарська оцінка не перевищує 5 – 7 балів. На відміну від 

фуражних сортів, тритикале хлібопекарського призначення формують 

винятково пружну клейковину (ІДК 30 – 50 о.п.), характеризуються 

збалансованою якістю тіста на істотно вищому рівні. У першого сорту 

тритикале з високими хлібопекарськими властивостями Раритет пересічно за 

10 років сила борошна становила 193 о.а., пружність тіста – 71, розтяжність – 

74 мм, співвідношення P/L дорівнювало одиниці за об‟єму хліба 530 мл і 

загальної хлібопекарської оцінки 9 балів. 

26. Доведено, що кращі низькостеблові сорти (Тимофій, Єлань, Пудік) 

за силою борошна, якістю тіста й хліба мають перевагу як перед фуражними 

(АД 256), так і раніше створеними середньостебловими сортами тритикале 

хлібопекарського призначення (Раритет, Амос, Ніканор). У 2014 –2017 рр. 

сила борошна у низькостеблових тритикале становила 190 – 353 о.а., АД 256 

– 57 о.а., Раритету – 194 о.а., пшениці озимої Подолянка – 207 о.а. 

27. Доведено, що низькостеблові сорти тритикале здатні формувати 

пружне та водночас еластичне, стійке проти замішування та розрідження, з 

високою газоутримувальною здатністю тісто, що не поступається показникам 

фаринограм цінної і сильної пшениці. Так, час утворення тіста становив 2,8 – 

3,8 хв., стійкість 10,5 – 11,5 хв., спротив замішуванню – 13,5 – 15 хв., 

стабільність – 10,5 – 16,5 хв., розрідження тіста – 55 – 98 о. ф., загальна 
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валориметрична оцінка – 85 – 89 о. в. Об‟єм хліба нових сортів тритикале у 

разі його виготовлення без застосування поліпшувачів становив 610 – 880 мл 

із загальною хлібопекарською оцінкою 8,6 – 9 балів.  

28. Методом внутрішньовидової гібридизації із залученням до 

схрещування озимих та ярих сортів пшениці м‟якої, носіїв транслокацій 

1B/1R і 1AL/1RS за тривалого пропрацювання в контрастних 

агрокліматичних умовах відселектовано морфологічно однорідні лінії 

озимого типу розвитку з підвищеною зимостійкістю та комплексом 

господарсько цінних ознак і на їх основі сформовано багатолінійні сорти з 

високими адаптивними, врожайними та якісними властивостями. 

29. Доведено, що застосована схема системних екологічних 

випробувань гібридних популяцій і ліній, створених за участю зразків із 

різним типом розвитку, сприяє добору пластичних, високопродуктивних 

генотипів, на основі яких відповідно до розробленої технології формування 

багатолінійних агрофітоценозів створено 21 сорт гексаплоїдних тритикале. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

Селекційним установам, що працюють із тритикале та пшеницею 

використовувати у селекційних програмах:  

- сорти тритикале з високою і стабільною врожайністю – Букет, Гарне, 

Донець, Леонтій, Ратне, Олександра, Тимофій; високою зимостійкістю – АД 

52, АД 256, Леонтій, Степан, Шаланда; високом вмістом білка – АД 44, АД 

51, Ідеал; високою якістю клейковини, тіста та хліба – Амос, Раритет, 

Ніканор, Єлань, Олександра, Пудік, Тимофій; стійкі проти вилягання – Адам, 

Єгор, Пудік, Тимофій; із легким обмолочуванням зерна – АД 52, Харроза; 

стійкі до збудників сажки, іржі та борошнистої роси – Ніканор, Олександра, 

Єлань, Ідеал, Леонтій, Пластун волинський, Юнга; 

- сорти пшениці м'якої озимої з високими показниками врожайності, 

посухо-жаростійкості, стійкості до хвороб, якості зерна – Агафія, Поверна, 

Москаль, Яліта; 

- сорти пшениці твердої озимої з середньою-вищесередньою 

зимостійкістю, високою врожайністю, добрими та чудовими макаронними 

властивостями – Афіна, Єлісей, Назим, Макар, Приазовська, Шулиндінка; 

- спосіб створення сортів тритикале озимого з підвищеними 

технологічними показниками якості зерна, який включає досягнення 

збалансованості клейковинного комплексу, сформованого з відселектованої в 

різних агрокліматичних умовах сукупності ліній зі складної за типом 

розвитку і рівнем якості гібридної популяції  (ступінчаста внутрішньовидова 

гібридизація ярих, озимих і дворучок). 

Аграрним підприємствам різних форм власності: 

- вирощувати сорти тритикале Раритет – зерновий, на продовольчі цілі 

(виготовлення хліба та хлібобулкових виробів за пшеничною технологією без 

поліпшувачів); Амос – зерновий, хлібопекарські властивості високі 

(виробництво хліба та хлібобулкових виробів за пшеничною технологією без 

поліпшувачів); Букет – зерновий, універсального призначення, на кормові, 
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технічні та харчові цілі (виготовлення хліба за житньою технологією); 

Шаланда – зерновий, універсального призначення (житня технологія 

виготовлення хліба); Ніканор – зерновий сорт універсального призначення, 

(виготовлення хліба за пшеничною технологією без поліпшувачів); Ярослава 

– зерновий сорт універсального призначення, хлібопекарські властивості 

вищесередні-високі; Пластун волинський – сорт універсального призначення, 

зерна за осіннього висівання понад 11 т/га, зеленої маси 50 – 60 т/га, 

хлібопекарські властивості вищесередні, кормові – високі; Донець – 

зернокормовий озимий сорт, кормові властивості чудові, хлібопекарські – 

низькі (житня технологія виготовлення хліба); Павлодарський – 

зернокормовий озимий сорт, витривалий проти складних попередників, 

потенційна врожайність зерна 8 – 9 т/га, зеленої маси 65 – 85 т/га, кормові 

властивості чудові; Тимофій – зерновий, низькостебловий (90 см), 

хлібопекарські властивості високі; Пудік – зерновий, низькостебловий (80 

см), хлібопекарські властивості високі, на рівні цінних і сильних пшениць 

(об‟єм хліба за пшеничною технологією без поліпшувачів 750 – 850 мл, 

загальна хлібопекарська оцінка – 9 балів); Леонтій зернокормовий озимий 

сорт, врожайність зерна 9–10 т/га, зеленої маси 65 – 75 т/га, кормові 

властивості чудові; Єлань – зерновий, низькостебловий (100 см), 

хлібопекарські властивості високі (об‟єм хліба за пшеничною технологією 

без поліпшувачів понад 650 – 700 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 9 

балів); Олександра – перший в Україні сорт тритикале альтернативного типу 

розвитку, зерновий, універсального призначення, потенційна врожайність 

зерна за осіннього висівання понад 12 т/га, весняного – понад 7 т/га, 

хлібопекарські властивості високі; сорт пшениці м‟якої озимої Москаль 

(зимостійкість підвищена, посухо-жаростійкість висока, потенційна 

врожайність понад 9 т/га, хлібопекарські властивості високі); сорти пшениці 

твердої озимої Приазовська, та Шулиндінка (зимостійкість середня, посухо-

жаростійкість висока, потенційна врожайність понад 9 т/га, макаронні 

властивості добрі, для інтенсивного фону); 
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Рекомендувати господарствам різної форми власності для 

гарантованого виробництва зернофуражу в потрібних обсягах та якості мати 

в площах посівів, відведених під фуражні культури, до 50 % тритикале 

озимого. Для кормових цілей і виробництва біоетанолу на звичайних і 

торфових, кислих, засолених ґрунтах розміщувати спеціалізовані 

високоадаптивні сорти Букет, Гарне, Донець, Леонтій, Павлодарський, 

Шаланда.  

Хлібокомбінатам пропонується використовувати борошно нових сортів 

тритикале хлібопекарського призначення Амос, Олександра, Пластун 

волинський, Раритет, Тимофій, Пудік і Ярослава для виготовлення хліба та 

хлібобулкових виробів високої якості й харчової цінності без застосування 

поліпшувачів.  
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Рисунок Б.2 ‒ Патент на сорт рослин Раритет № 0840 
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Рисунок Б.5 ‒ Патент на сорт рослин Ніканор № 160891
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Рисунок Б.6 ‒ Патент на сорт рослин Донець № 180787 
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Рисунок Б.7 ‒ Патент на сорт рослин Тимофій № 190596 
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Рисунок Б.8 ‒ Патент на сорт рослин Павлодарський № 190595 



422 

 

 

Додаток Б.9 
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Рисунок В.1 ‒ Авторське свідоцтва на сорт рослин Амфідиплоїд 44 № 5986 



424 

 

 

Додаток В.2 

  

 

 

Рисунок В.2 ‒ Авторське свідоцтва на сорт рослин Амфідиплоїд 52 № 1135
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Рисунок В.3 ‒ Авторське свідоцтва на сорт рослин Амфідиплоїд 256 № 1468 
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Рисунок В.4 ‒ Авторське свідоцтва на сорт рослин Ладне № 1549 
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Рисунок В.5 ‒ Авторське свідоцтво на сорт рослин Жайворонок харківський 

№ 1586 
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Рисунок В.6 ‒ Авторське свідоцтво на сорт рослин Хлібодар харківський 
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Рисунок Г.1 ‒ Свідоцтво про авторство на сорт рослин Гарне № 04100 
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Рисунок Г.2 ‒ Свідоцтво про авторство на сорт рослин Ратне № 07139 
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Рисунок Г.3 ‒ Свідоцтво про авторство на сорт рослин Раритет № 0843 
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Рисунок Г.4 ‒ Свідоцтво про авторство на сорт рослин Харроза № 110235 
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Рисунок Г.5 ‒ Свідоцтво про авторство на сорт рослин Амос № 140669 
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Рисунок Г.6 ‒ Свідоцтво про авторство на сорт рослин Букет № 140670 
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Рисунок Г.7 ‒ Свідоцтво про авторство на сорт рослин Шаланда № 140668 
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Рисунок Г.8 ‒ Авторське свідоцтво на сорт рослин тритикале  

Хлібодар харківський № 0327 
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Рисунок Д.1 ‒ Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин тритикале  

Соловей харківський № 06130 
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Рисунок Д.2 ‒ Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин тритикале  

(озиме) Пластун Волинський № 180766 
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Рисунок Д.3 ‒ Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин тритикале  

(озиме) Донець № 180765 



440 

 

 

Додаток Д.4 

  

 

 

Рисунок Д.4 ‒ Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин тритикале  

(озиме) Тимофій № 190663 
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Рисунок Д.5 ‒ Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин тритикале  

(озиме) Леонтій № 201823 
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Рисунок Д.6 ‒ Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин тритикале  

(озиме) Єлань № 201824 
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Рисунок Д.7 ‒ Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин тритикале 

(дворучка) Олександра № 201824 
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Рис. Є.2 ‒ Довідка про впровадження з Волинської ДСГДС за 2011 р. 
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Рис. Є.3 ‒ Довідка про впровадження з Волинської ДСГДС за 2016 р. 


