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АНОТАЦІЯ 

Гусенкова О.В. Морфо-генетичний прояв кількісних ознак пшениці озимої 

в умовах Лісостепу України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – cелекція і насінництво. 

Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2021. 

Дисертаційна робота спрямована на теоретичне обґрунтування і 

практичне вирішення важливого наукового завдання щодо пошуку і оцінки 

високо адаптивних генотипів пшениці озимої, збалансованих за господарсько-

корисними ознаками за різних строків сівби для подальшого їх використання як 

перспективного селекційного матеріалу та вихідного матеріалу для 

гібридизації. 

Проведено дослідження за рівнем формування та мінливості 

генеративних та вегетативних ознак сортів та селекційних ліній пшениці озимої 

різного походження та селекції Полтавської державної аграрної академії за 

трьома строками сівби. 

На підставі проведених досліджень установлено, що реалізуються ознаки 

«кількість зерен в колосі» та «маса зерна з колоса» краще при ранньому і 

оптимальному строках сівби. І за цими ознаками добори генотипів з 

максимальним значенням ознак «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з 

колоса» краще проводити при ранніх і оптимальних строках сівби, а добори 

генотипів з високим рівнем стабільності формування ознаки «кількість зерен в 

колосі» та «маса зерна з колоса» – за трьома строками сівби. 

Аналіз формування рівня ознаки «кількість зерен в колосі» за строками 

сівби і роками досліджень на великій вибірці сортів і селекційних ліній озимої 

пшениці показав, що мінімальна кількість зерен в колосі формувалася в 2013 

році від 46,3 ± 0,6 шт. (пізній строк) до 49,2 ± 0,7 шт. (ранній строк), а 

максимальна в 2015 році від 67,5 ± 0,6 шт. (пізній строк) до 70,9 ± 0,8 шт. 
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(ранній строк). Кращі умови для прояву генетичного потенціалу ознаки 

«кількість зерен в колосі» склалися в 2015 році. 

Установлено, що одні і ті ж комбінації схрещування мали самий високий 

рівень формування ознаки «кількість зерен в колосі» з року в рік. Визначено, 

що високий рівень величини ознаки «кількість зерен в колосі» формувався за 

рахунок батьківських компонентів де в схрещуванні залучали сорти: Перемога 

2, Зелений гай, Станична, Коломак 3, Коломак 5, Лютенька, Зерноградка 11, 

Говтва, Донецька 46, Вільшана, які можуть бути використані як донори 

високого рівня формування ознаки «кількість зерен в колосі» в стресових 

умовах середовища. 

Маса зерна з колосу є інтегральною ознакою таких структур, як довжина, 

число колосків і зерен в колосі, маса 1000 зерен і обумовлена багатьма генами з 

різним типом взаємодії. У селекційній практиці масі зерна колосу завжди 

відводилося одне з центральних місць. 

За роками досліджень було виділено генотипи, які щорічно незалежно від 

строків сівби стабільно формували максимальне значення ознаки «маса зерна з 

колосу» - СЛ Перемога 2 / Коломак 3 // Станична, СЛ Перемога 2 / Коломак 5 // 

Станична.  

У практичній селекції основою для цілеспрямованого добору є зв'язок 

між кількісними ознаками. Селекціонеру необхідно знати, за якими ознаками 

добір буде найбільш ефективним, і тому важливо визначити у вихідного 

матеріалу пшениці кореляцію між господарсько цінними ознаками. 

У процесі дослідження встановлено, що структурні елементи сортів та 

селекційних ліній озимої пшениці такі, як маса колоса з насінням та маса 

рослини, знаходяться в прямій кореляційній залежності з ознаками «кількість 

зерен в колосі» та «маса зерна з колоса» як за роками досліджень так і за 

строками сівби. Також визначено, що генетичні зв’язки ознак «кількість зерен з 

колоса» та «маса зерна з колоса» з кількісними ознаками оптимального строку 

сівби формуються з незначною різницею по відношенню до раннього і пізнього 

строків сівби. 
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Відомо, що ознаки «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з колоса» є 

головними складовими урожайності пшениці озимої. Рівень формування та 

мінливість цих ознак на великій вибірці сортів та селекційних ліній, протягом 

багатьох років, в контрольованому середовищі (строки сівби) представляє 

велику цінність для технології селекційного процесу. Перш за все, серед 

великого біологічного різноманіття матеріалу, який вивчається можна обрати 

генотипи, які стабільно утримують високий рівень формування ознак «кількість 

зерен з колоса» та «маса зерна з колоса» в контрольованому середовищі. В 

подальшому використовувати цей селекційний матеріал для створення сортів 

пшениці озимої та як вихідний матеріал для гібридизації. Безумовно, важливим 

елементом інформації є аналіз якості зерна (вміст білка і клейковини) 

відібраних генотипів за досліджуваними ознаками - «кількість зерен в колосі» і 

«маса зерна з колоса». 

Використовуючи варіаційний ряд всієї вибірки за якістю зерна від 

мінімальних до максимальних значень в групах по білку і клейковини (вміст 

білка – 14 %; вміст клейковини – 29 %), було відібрано сорти і селекційні лінії, 

які формували високий рівень ознак «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з 

колоса». Таким чином, в процесі досліджень було виділено генотипи озимої 

пшениці, які поєднували високі значення ознак «кількість зерен в колосі» та 

«маса зерна з колоса» з досить високим рівнем білка і клейковини в зерні. 

Щоб з'ясувати в якому напрямку рухається селекція Полтавського 

селекційного центру, нами додатково було проведено аналіз якості зерна сортів 

Полтавської селекції і дана порівняльна характеристика із загальним масивом 

сортів озимої пшениці вітчизняної і зарубіжної селекції. 

У результаті досліджень 2013–2016 років установлено, що вміст білка і 

клейковини в сортах полтавської селекції має середнє або високе значення в 

порівнянні із загальним масивом сортів в дослідах за строками сівби. 

Для дослідження різноманітності сортів пшениці застосовується великий 

набір молекулярно-генетичних маркерів. Серед них найбільш важливими є 

маркери, пов`язані з проявом господарчо-корисних ознак, зокрема локуси 
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запасних білків та маркери генів стійкості до збудників хвороб. Поліморфізм за 

локусами запасних білків безпосередньо пов`язаний з відмінностями в прояві 

хлібопекарної якості. Запасні білки є зручними маркерами для ідентифікації 

пшенично-житніх транслокацій з участю плеча 1RS, що несе гени стійкості до 

хвороб і шкідників. Якщо запасні білки дозволяють ідентифікувати лише 

обмежений набір генів стійкості до хвороб, то використання ДНК-маркерів 

дозволяє визначати присутність багатьох генів стійкості до хвороб, і кількість 

таких маркерів з кожним роком збільшується. 

У результаті досліджень алель чутливості до токсину А P. tritici-repentis 

було ідентифіковано у сортів Оржиця нова, Радивонівка та Санжара та у 

Кармелюк, який, вірогідно, є поліморфним за цим локусом. 

Виявлено пшенично-житню транслокацію 1BL.1RS з відповідними 

генами стійкості до збудників хвороб Pm8, Sr31, Lr26, Yr9 у сортів Аріївка, 

Оржиця нова, Пабатка та у біотипу сорту Вільшана. 

Проведено дослідження вибірки сортів пшениці м’якої озимої різних 

селекційних установ України, яка включала нові сорти селекції Миронівського 

інституту пшениці, Селекційно-генетичного інституту, колекцію сортів 

Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва різних періодів селекції та сорти 

Полтавської державної аграрної академії, які раніше не досліджувались за 

маркером INDEL1 гена помірної стійкості до збудників фузаріозу колоса 

TDF_076_2D. Досліджено 15 сортів Миронівського інституту пшениці, 22 

сорти Селекційно-генетичного інституту, 14 сортів Інституту рослинництва ім. 

В.Я. Юр’єва і 17 сортів Полтавської державної аграрної академії.  

За результатами досліджень визначено генотипи за маркером INDEL1 гена 

помірної стійкості до збудників фузаріозу колоса TDF_076_2D у 15 сортів 

Миронівського інституту пшениці, 22 сортів Селекційно-генетичного 

інституту, 14 сортів Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва і 17 сортів 

Полтавської державної аграрної академії. Сорти, у яких був визначений алель 

стійкості, можуть виявляти нижчий ступінь ураження фузаріозом колоса в полі, 
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а також слугувати джерелами гена для селекції за допомогою молекулярних 

маркерів. 

У результаті ідентифікації сортів і селекційних ліній озимої пшениці за 

допомогою кластерного аналізу в досліді за строками сівби протягом 2013-2016 

років виділено генотипи озимої пшениці, які формували високий рівень 

кількісних ознак і врожайності незалежно від строку сівби. 

Велику цінність для селекційної практики і як вихідний матеріал 

представляють сорти і селекційні лінії, які як при ранньому так і пізньому 

строках сівби стабільно утримували високі показники формування ряду 

кількісних ознак і врожайності, що підтверджує збалансованість ознак 

продуктивності в генотипі і високий рівень адаптивності. 

Відзначено, що протягом чотирьох років сорт озимої пшениці Говтва і СЛ 

Перемога 2 / Коломак 5 // Станична, СЛ Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 

складалися в кращих групах кращих кластерів в різні строки сівби в залежності 

від умов року вирощування. СЛ Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 

протягом 2013–2015 років формувала високі показники ознак продуктивності 

та врожайності. Представляють величезний інтерес для використання як 

вихідного селекційного матеріалу сорти озимої пшениці Самара-2, Санжара, 

Радивонівка, СЛ – Лорд / Манжелія, Лорд/Крижинка, які два роки поспіль 

(2015–2016) концентрувалися в кращих групах кращих кластерів за всіма 

строками сівби. 

На основі вивченого матеріалу методом гібридизації з наступним 

індивідуальним добором створені високопродуктивні гібриди пшениці озимої з 

комплексом господарсько-корисних ознак. 

З великого різноманіття селекційного матеріалу на фоні контрольованого 

середовища, з використанням селекційних індексів і маркерних ознак була 

виділена селекційна лінія №4122 з комбінації схрещування сортів пшениці 

озимої №6687-7 / Редут (Донецька 46 / Леля). Ця лінія пройшла весь шлях 

випробування в умовах селекційного процесу і була передана до Державного 

сортовипробування під назвою Оржиця нова. 
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Селекційна лінія №4122 – скоростигла і дозріває раніше сорту стандарту 

(с. Левада) на 6-10 днів.  

У залежності від року вирощування, погодних умов та строків сівби 

селекційна лінія пшениці озимої №4122 (Оржиця нова) формує урожайність від 

52,5 до 84,2 ц/га, з висотою рослини від 70,0 до 90,0 см та довжиною колоса 

8,0–11,1 см. В колосі формується від 17 до 21 штук колосків з масою колоса – 

2,4–3,5 г. Маса зерна з колоса становить 1,9-2,6 г з кількістю зерен – 50,0–67,0 

штук та масою 1000 зерен – 40,0–53,5 г. Вміст білка в зерні становить 13,0 до 

14,6 %, а клейковини – 25,5–32,7 %. За результатами зимостійкості має 

видовжений період яровизації (ПЯ) та підвищену чутливість до фотоперіоду 

(ФПЧ).  

За даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва селекційна лінія 

показала морозостійкість  на рівні 7 балів за 9-ти бальною шкалою.  

У селекційної лінії №4122 (Оржиця нова) за даними Інституту захисту 

рослин НААН (Козуб Н.О., Созінов І.О.) виявлено пшенично-житню 

транслокацію 1BL.1RS з відповідними генами стійкості до збудників хвороб 

Pm8, Sr31, Lr26, Yr9. 

З 2019 року селекційна лінія №4122 проходила державне 

сортовипробування. В 2020 сорт Оржиця нова внесено до Державного реєстру 

сортів рослин. 

Ключові слова: пшениця озима, ознака, молекулярно-генетичні маркери, 

алелі генів, строк сівби, контрольоване середовище, кластерний аналіз. 
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ABSTRACT 

Husenkova O.V. Morphogenetic manifestation of quantative traits of winter 

wheat in the Forest-Steppe of Ukraine. - Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

The dissertation on obtaining of a scientific degree of the candidate of 

agricultural sciences on a specialty 06.01.05 – "Breeding and seed production". 

Poltava State Agrarian Academy, Poltava, 2021. 

The dissertation is aimed at theoretical substantiation and practical solution of 

an important scientific problem of search and evaluation of highly adaptive genotypes 

of winter wheat, balanced by economic and useful traits at different sowing dates for 

their further use as promising breeding material and source material for hybridization. 

Studies on the level of formation and variability of generative and vegetative 

traits of varieties and selection lines of winter wheat of different origin and selection 

of Poltava State Agrarian Academy for three terms of sowing were held. 

On the basis of the studies it is established that the signs "quantity of grains in 

an ear" and "weight of grain from an ear" are realized better at early and optimum 

terms of sowing. And according to these traits, the selection of genotypes with the 

maximum value of the traits "quantity of grains in an ear" and "weight of grain from 

an ear" are best done at early and optimal terms of sowing, and selection of genotypes 

with a high level of stability grain from the ear " – by three terms of sowing. 

Analysis of the level of formation of the trait "quantity of grains in an ear" by 

terms of sowing and years of research on a large sample of varieties and breeding 

lines of winter wheat showed that the minimum number of grains in the ear was 

formed in 2013 from 46.3 ± 0.6 pieces (late term) up to = 49.2 ± 0.7 pieces (early 

term), and the maximum in 2015 from 67.5 ± 0.6 pieces (late term) up to 70.9 ± 0.8 

pieces (early term). The best conditions for the manifestation of the genetic potential 

of the trait "quantity of grains in an ear" were in 2015. 

It was found that the same combinations of crossbreeding had the highest level 

of formation of the trait "quantity of grains in an ear" from year to year. We believe 

that the high level of the value of the trait "quantity of grains in an ear" was formed 
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due to parental components where the crossing involved varieties: Peremoga 2, 

Zeleny Gai, Stanychna, Kolomak 3, Kolomak 5, Lyutenka, Zernogradka 11, Govtva, 

Donetska 46, Vilshana, which can be used as donors of a high level of formation of 

the sign "quantity of grains in an ear" in a stressful environment. 

The mass of a grain from an ear is an integral feature of such structures as 

length, number of ears and grains in an ear, weight of 1000 grains and is caused by 

many genes with different type of interaction. In breeding practice, the weight of the 

grain of the ear has always been given one of the central places. 

Over the years of studies, the genotypes which annually, regardless of sowing 

terms, formed the maximum value of the trait "grain weight from the ear" were found 

- BL Peremoga 2 // Kolomak 3 / Stanychna, BL Peremoga 2 / Kolomak 5 // 

Stanychna. 

In practical selection, the basis for targeted selection is the correlation between 

quantitative characteristics. The breeder needs to know on what grounds the selection 

will be most effective, and therefore it is important to determine the source material 

of wheat correlation connections between economically valuable traits. 

In the course of the study it was established that the structural elements of 

varieties and breeding lines of winter wheat such as grain’s weight from ear, ear’s 

weight with seeds and plant weight are in direct correlation with the signs "quantity 

of grains in ear" and "grain weight from ear" both by years of study and by sowing 

terms. It was also studied that the genetic relationships of the traits "quantity of grains 

per ear" and "grain weight per ear" with quantitative traits of the optimal sowing term 

are formed with a slight difference in relation to the early and late sowing terms. 

It is known that the characteristics "quantity of grains in the ear" and "weight 

of grain from the ear" are the main components of winter wheat yield. The level of 

formation and variability of these traits in a large sample of varieties and breeding 

lines, for many years, in a controlled environment (sowing terms) is of great value for 

the technology of the breeding process. First of all, among the great biological 

diversity of the material under study, you can choose genotypes that consistently 

maintain a high level of formation of traits "quantity of grains per ear" and "mass of 
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grain per ear" in a controlled environment. In future, we recommend using this 

breeding material to create varieties of winter wheat and as a source material for 

hybridization. Of course, an important element of information is the analysis of grain 

quality (protein and gluten content) of selected genotypes on the studied 

characteristics – "the quantity of grains in the ear" and "the weight of grain from the 

ear". 

Using a variation range of the entire sample for grain quality from minimum to 

maximum values in the groups of protein and gluten (14 % of protein; 29 % of 

gluten) were selected varieties and breeding lines that formed a high level of traits 

"quantity of grains in the ear" and "the weight of grain from the ear." Thus, in the 

process of study, genotypes of winter wheat were identified that combined high 

values of the traits "quantity of grains in the ear" and "grain weight per ear" with a 

fairly high level of protein and gluten in the grain. 

To find out in which direction the selection of the Poltava breeding center is 

moving, we additionally analyzed the grain quality of Poltava breeding varieties and 

gave a comparative characteristic with the general array of winter wheat varieties of 

domestic and foreign breeding. 

As a result of 2013–2016 study, it was found that the content of protein and 

gluten in varieties of Poltava selection is of medium or high value compared to the 

total array of varieties in experiments on sowing terms. 

A large set of molecular genetic markers is used to study the diversity of wheat 

varieties. Among them the most important are the markers connected with 

manifestation of economically useful signs, in particular loci of reserve proteins and 

markers of genes of resistance to pathogens. Polymorphism at loci of spare proteins is 

directly connected with differences in manifestation of baking quality. Reserve 

proteins are convenient markers for the identification of wheat-rye translocations 

involving the 1RS shoulder, which carries disease and pest resistance genes. If spare 

proteins can identify only a limited set of disease resistance genes, the use of DNA 

markers can detect the presence of many disease resistance genes, and the number of 

such markers is increasing every year. 
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As a result of studies, the allele’s sensitivity to А P. tritici-repentis toxin was 

identified in Orzhytsya Nova, Radyvonivka and Sanzhara, and Karmelyuk varieties, 

which is probably polymorphic at this locus. 

Wheat-rye translocation 1BL.1RS with genes of resistance to pathogens Pm8, 

Sr31, Lr26, Yr9 was found in Ariyivka, Orzhytsya Nova, Pabatka varieties and in the 

biotype of cultivar Vilshana. 

A study of a selection of varieties of soft winter wheat from various breeding 

institutions of Ukraine, which included new breeding varieties of The V. M. Remeslo 

Myronivka Institute Of Wheat, Plant Breeding and Genetics Institute, a collection of 

varieties of the Рlant Production Institute nd. a. V. Ya. Yuryev, different periods of 

selection and varieties of Poltava State Agrarian Academy, which have not been 

previously studied for the marker INDEL1 of the gene of moderate resistance to 

pathogens of Fusarium of an ear TDF_076_2D. Fifteen varieties of The V. M. 

Remeslo Myronivka Institute Of Wheat, 22 varieties of the Plant Breeding and 

Genetics Institute, 14 varieties of the Institute of Plant Breeding named after V.Ya. 

Yuriev and 17 varieties of Poltava State Agrarian Academy. 

According to the research results, genotypes were determined by the INDEL1 

marker of the gene for moderate resistance to pathogens of ear fusariosis 

TDF_076_2D in 15 varieties of The V. M. Remeslo Myronivka Institute Of Wheat, 

22 varieties of the Plant Breeding and Genetics Institute, 14 varieties of the Institute 

of Plant Breeding named after V.Ya. Yuriev and 17 varieties of Poltava State 

Agrarian Academy. Varieties in which the resistance allele has been identified may 

show a lower degree of ear fusariosis in the field, as well as serve as gene sources for 

selection using molecular markers. 

As a result of identification of varieties and breeding lines of winter wheat by 

cluster analysis in the experiment by sowing terms during 2013-2016, genotypes of 

winter wheat were identified, which formed a high level of quantitative traits and 

yields regardless of sowing term. 

Of great value for breeding practice and as a source material are varieties and 

breeding lines, which both on early and late sowing term consistently maintained 
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high rates of formation of a number of quantitative traits and yields, which confirms 

the balance of productivity traits in the genotype and high adaptability. 

It is noted that for four years the winter wheat variety Govtva and BL 

Peremoga 2 / Kolomak 5 // Stanychna, BL Peremoga 2 / Kolomak 3 // Stanychna 

were formed in the best groups of the best clusters at different sowing terms 

depending on the growing year. BL Peremoga 2 / Kolomak 3 // Zernogradka 11 

during 2013-2015 formed high indicators of productivity and yield. Of great interest 

for use as a source of breeding material varieties of winter wheat are Samara-2, 

Sanzhara, Radyvonivka, BL – Lord / Manzhelia, Lord / Kryzhynka, which for two 

years in a row (2015-2016) were concentrated in the best groups of the best clusters 

for all sowing terms. 

On the basis of the studied material by the method of hybridization with the 

subsequent individual selection highly productive hybrids of winter wheat with a 

complex of economic and useful signs are created. 

From a large variety of breeding material on the background of the controlled 

environment, using breeding indices and markers, the breeding line № 4122 was 

selected from a combination of crossing winter wheat varieties № 6687-7 / Redut 

(Donetska 46 / Lelya). This line passed all the way of testing in the conditions of 

selection process and was transferred to the State variety testing under the name 

Orzhytsya nova. 

Breeding line № 4122 – is ultra-early and ripens earlier than the standard 

variety (Levada) for 6-10 days. 

Depending on the year of cultivation, weather conditions and sowing terms, the 

breeding line of winter wheat № 4122 (Orzhytsya nova) forms a yield from 52.5 to 

84.2 q / ha, with a plant height of 70.0 to 90.0 cm and ear length 8.0–11.1 cm. In the 

ear is formed from 17 to 21 pieces of ears with the weight of the ear – 2.4-3.5 g. The 

weight of grain from the ear is 1.9–2.6 g with the number of grains – 50, 0–67.0 

pieces and weighing 1000 grains – 40.0–53.5 g. The protein content in the grain is 

13.0 to 14.6 %, and gluten – 25.5–32.7 %. According to the results of winter 
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hardiness, it has a prolonged period of vernalization (PV) and increased sensitivity to 

the photoperiod (SP). 

According to the Рlant Production Institute nd. a. V. Ya. Yuryev, the breeding 

line showed frost resistance at the level of 7 points on a 9-point scale. 

In the selection line № 4122 (Orzhytsya Nova) according to the Institute of Plant 

Protection of NAAS (Kozub N.O., Sozinov I.O.) wheat-rye translocation 1BL.1RS 

with the genes of resistance to pathogens Pm8, Sr31, Lr26, Yr9 was found.  

Since 2019, the breeding line № 4122 is undergoing state variety testing. The 

Orzhytsia nova variety of soft winter wheat has been entered the State Register of 

Plant Varieties which are suitable for distribution in Ukraine in 2020 year. 

Key words: winter wheat, trait, molecular genetic markers, gene alleles, 

sowing term, controlled environment, cluster analysis. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ 

 

СЛ – селекційні лінії; 

СС – строки сівби; 

Ознаки озимої пшениці: 

У – урожай зерна, ц/га; 

М1 – маса зерен із колоса, г; 

М2 – маса рослини, г; 

М3 – маса колоса з насінням, г; 

М4 – маса полови колоса, г; 

М5 – маса стебла, г; 

Н – висота рослини, см; 

ДВМ – довжина верхнього колосоносного міжвузля, см; 

ДНМ – довжина нижнього колосоносного міжвузля, см; 

КМ – кількість міжвузлів, шт.; 

КЗ – кількість зерен у колосі, шт; 

МТЗ – маса 1000 зерен, г; 

ДК – довжина колоса, см; 

КК – кількість колосків у колосі, шт.; 

rg – генетична кореляція; 

LV (Lіm) – ліміти варіювання; 

V% – коефіцієнт варіації; 

Селекційні індекси озимої пшениці: 

ІЛЩК – індекс лінійної щільності колоса - КЗ/ДК; 

Державні установи: 

МІП – Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України; 

СГІ – Селекційно-генетичний інститут НААН України; 

ПДАА – Полтавська державна аграрна академія; 

ІР – Інститут рослинництва ім. В.Я Юр’єва.  
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ВСТУП 

 

В Україні провідною галуззю сільського господарства є виробництво 

зерна, а основною зерновою культурою – пшениця озима [1]. Пшениця – 

найбільш цінна зернова культура, як з точки зору її походження, так і її 

використання в якості джерела харчування для людини і тварин. Як джерело 

харчування, пшениця є давньою культурною рослиною, яка вирощувалася на 

земній кулі в доісторичні часи – за 15-10 тисяч років до н.е. [2-3].  

Актуальність збільшення зернової продуктивності пшениці в сучасних 

умовах обумовлена цілою низкою чинників. Попит на основні продукти 

харчування вже випереджає зростання врожайності, що вказує на потенційний 

брак продовольства до середини століття. Ситуацію загострюють також 

відсутність нових посівних площ, низький щорічний приріст урожайності 

озимої пшениці, кліматичні зміни [4-8]. Селекція має вирішальне значення у 

збільшенні потенціалу продуктивності і адаптивних властивостей сортів озимої 

пшениці [9]. Найдешевшим джерелом збільшення виробництва пшениці озимої 

є створення та впровадження нових сортів. Встановлено, що питома вага сорту 

в збільшенні валових зборів зерна у різних країнах світу складає від 30 до 70 % 

[10-11].  

У сучасних умовах селекційні дослідження з озимою пшеницею 

спрямовано на поглиблення знань про успадкування кількісних і якісних ознак, 

стійкість до стресових чинників довкілля та використання цих знань для 

створення вихідного матеріалу, селекції високопродуктивних сортів, які 

адаптовані до певних умов вирощування [12-13]. 

На сучасному етапі основними напрямами в селекції пшениці озимої є 

підвищення врожайності та якості продукції, стійкості до хвороб, шкідників і 

несприятливих умов зовнішнього середовища (посухостійкість, зимостійкість, 

стійкість до вилягання), створення сортів, придатних для вирощування за 

інтенсивними технологіями з повною механізацією всіх процесів [12, 14-18]. 

При інтенсивній селекції необхідно мати популяції, які займають 

незначні площі, але багаті за генетичним різноманіттям особин, що утворюють 
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ці популяції. Досягти цього можна лише за штучної гібридизації, яка дає змогу 

створювати потомство з новими комбінаціями генів, а отже, й ознаками та 

властивостями [10, 19]. 

Актуальність теми. У роботі селекціонера необхідно оптимізувати 

обсяги робочого матеріалу на усіх етапах селекції шляхом браковки малоцінних 

рослин та ліній і важливо, щоб у цей ряд не потрапили перспективні зразки. 

Державні та приватні установи велику увагу приділяють формуванню 

елементів продуктивності. При створенні нових високопродуктивних сортів 

пшениці озимої більшість селекціонерів ведуть добори за колосом. Але велика 

довжина колоса або кількість колосків не завжди забезпечують високу 

озерненість колоса, а маса тисячі зерен взагалі може знижуватися зі 

збільшенням кількості зерен. 

За сучасних умов змін клімату та нестабільності погодних умов за роками 

ускладнюється проведення ефективних доборів елітних рослин пшениці озимої, 

які б проявляли свої якості у різних регіонах, за різних погодних умов та 

технологій вирощування. Для вирішення цієї проблеми на пізніх етапах селекції 

досить успішно використовується екологічне сортовипробування. Але на 

ранніх етапах, при великій кількості зразків та обмеженому обсязі кожного з 

них, такий підхід важко реалізувати. З використанням різних строків сівби 

можна проводити ефективні добори за стабільністю та адаптивністю генотипів 

пшениці озимої, адже для рослин створюються різні умови вирощування за 

режимами освітлення, тепла, зволоження, розвитку та впливу хвороб і 

шкідників, а також переходу у стан спокою в зимовий період у різні фази 

вегетації. Сорти та селекційні лінії, які мають стабільну реакцію на різні строки 

сівби та формують високу продуктивність незалежно від умов вирощування 

можуть бути використані як перспективний селекційний матеріал. Але дане 

питання для умов Лісостепу України недостатньо опрацьоване. Тому 

використання строків сівби у практиці добору високоадаптивних генотипів 

пшениці озимої, збалансованих за головними ознаками продуктивності, є 

актуальним, особливо в умовах змін клімату. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана особисто здобувачем в 2013–2019 рр. і є 

складовою частиною досліджень науково-дослідного селекційного центру 

Полтавської державної аграрної академії згідно з планом науково-дослідних 

робіт 2013–2016 рр. із продовженням до 2020 р. «Розробка нових методів 

адаптивної селекції пшениці м’якої озимої на основі еколого-генетичного 

підходу з використанням математичного моделювання і біотехнології та 

створення сортів з урожайністю 10 т/га, вмістом білка 15 %, клейковини 35 %, 

пристосованих до вирощування у зоні Лісостепу України», номер Державної 

реєстрації 0113U004159.  

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було встановити 

особливості морфо-генетичного прояву кількісних ознак пшениці озимої в 

умовах Лісостепу України за використання різних строків сівби для виділення 

високоадаптивних генотипів пшениці озимої, збалансованих за цінними 

господарськими ознаками та подальшого їх використання як перспективного 

селекційного матеріалу та батьківських компонентів для гібридизації. 

Для досягнення даної мети було поставлено наступні завдання: 

- установити особливості сортів та селекційних ліній пшениці 

озимої за різних строків сівби за кількісними ознаками, цінними в селекційній 

практиці даної культури; 

- визначити генотипи пшениці озимої, які мають високий і 

стабільний рівень прояву головних ознак продуктивності за різних строків 

сівби; 

- установити зв’язок між кількісними ознаками за різних строків 

сівби; 

- оцінити оптимальне поєднання показників якості зерна з ознаками 

продуктивності колоса, зокрема за допомогою білкових маркерів запасних 

білків; 
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- ідентифікувати алель чутливості сортів пшениці озимої до 

збудника піренефорозу; виявити ген помірної стійкості до збудників фузаріозу 

колоса TDF_076_2D за маркером INDEL1; 

- дослідити збалансованість сортів і селекційних ліній пшениці 

озимої за кількісними ознаками та врожайністю методом кластерного аналізу; 

- на основі відібраного матеріалу створити нові селекційні лінії з 

високим рівнем цінних господарських ознак. 

Об’єкт дослідження – рівень прояву та збалансованість ознак 

продуктивності з якістю зерна сортів і селекційних ліній пшениці озимої 

залежно від генотипу та строку сівби.  

Предмет дослідження – морфо-генетичний прояв кількісних ознак 

пшениці озимої в умовах Лісостепу України. 

Методи дослідження: візуальний (визначення морфотипу рослин, 

проведення спостережень за фазами росту і розвитку рослин); вимірювально-

ваговий (проведення структурного аналізу), інфрачервона спектроскопія (аналіз 

якості зерна), електрофорез гліадинів (аналіз запасних білків), молекулярно-

генетичний (визначення маркерів ДНК), математично-статистичний 

(визначення рівня формування і мінливості кількісних ознак), кластерний 

(визначення збалансованості кількісних ознак за строками сівби). 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в умовах Лісостепу 

України визначено прояв головних ознак продуктивності різноманіття сортів та 

селекційних ліній пшениці озимої з оптимальним поєднанням кількісних 

ознакам з якістю зерна за різних строків сівби. Установлено генетичну 

кореляцію між елементами продуктивності за різних строків сівби.  Виділено 

генотипи пшениці озимої, які мають високий рівень стабільності головних 

ознак продуктивності та якості зерна за трьома строками сівби. Ідентифіковано 

алель чутливості сортів пшениці озимої до збудника піренефорозу методом 

електрофорезу запасних білків. Виявлено ген помірної стійкості до збудників 

фузаріозу колоса TDF_076_2D у 15 сортів полтавської селекції за маркером 

INDEL1. Досліджено збалансованість сортів і селекційних ліній пшениці озимої 
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за кількісними ознаками та врожайністю методом кластерного аналізу. 

Проаналізовано ефективність створення на основі виділеного матеріалу 13 

високопродуктивних селекційних ліній пшениці озимої з комплексом цінних 

господарських ознак.  

Практичне значення одержаних результатів. Виділено генотипи з 

максимальним і стабільним рівнем кількісних ознак, які запропоновано для 

гібридизації як батьківські компоненти. Створено 13 високопродуктивних ліній 

пшениці озимої, які передано до селекційних програм Полтавської державної 

аграрної академії (додаток В7) та Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 

України (додаток В2) для подальшого вивчення і залучення в гібридизацію. 

Створено скоростиглий сорт пшениці озимої – Оржиця нова (20 % авторства), 

який внесено до Державного реєстру сортів рослин України (додатки В4, В5, 

В6). Сорт передано до лабораторій генетичних ресурсів зернових культур і 

селекції та фізіології пшениці Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 

України (додаток В3).  

Особистий внесок здобувача полягає в опрацюванні вітчизняних і 

зарубіжних літературних джерел, проведенні їх аналітичного огляду, 

безпосередньої участі в організації, закладанні та проведенні польових і 

лабораторних досліджень, теоретичній обробці результатів, обґрунтуванні 

висновків й впровадженні результатів у виробництво, у оцінці сортів та 

селекційних ліній пшениці озимої за мінливістю ознак, збалансованістю та 

стабільністю головних ознак урожайності та якості зерна, за білковими 

маркерами та молекулярно-генетичними маркерами ДНК, за визначенням 

збалансованості кількісних ознак та урожайності методом кластерного аналізу. 

Авторство в опублікованих у співавторстві наукових працях складає – 10–90 %, 

у створеному сорті Оржиця нова – 20 %. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень оприлюднено 

на: Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 100-річчю 

селекції пшениці озимої (м. Одеса, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 110-річчю від дня народження академіка-



29 

 

селекціонера Василя Миколайовича Ремесла (с. Центральне, Миронівський р-н. 

Київська обл., 2017); Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові 

засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва», (м. 

Харків, , 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Селекція 

сільськогосподарських рослин у XXI столітті: теорія і практика, реалії та 

перспективи», (м. Львів, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва», (м. Харків, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 100-річчю Національної академії аграрних наук 

України та 110-річчю заснування Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва 

НААН 4–5 липня 2018 р. (м. Харків, 2018 р.); Науково-практичній конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії 

за підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році (м. Полтава, 2018 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Селекційні досягнення в 

Україні: проблеми правової охорони та перспективи вдосконалення захисту» 

(Полтава, 2018 р.); Международном Научном Симпозиуме «85 лет 

агрономического факультета – достижения и перспективы», посвященного 85 

летию образования Государственного Аграрного Университета Республики 

Молдова (Кишинев, 2018 г.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції» (Кам’янець-Подільський, 

Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю з дня народження 

генетика, селекціонера, професора М.М. Чекаліна (Полтава, 2019 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 22 наукових праці, з 

яких три статті в наукових фахових виданнях України, три статті у наукових 

фахових виданнях України, включених до міжнародних науково-метричних баз 

даних, одна стаття в іноземному фаховому виданні, включеному до міжнародних 

науково-метричних баз даних, одна стаття в іншому іноземному виданні та 14 тез 

наукових доповідей на конференціях. Одержано авторське свідоцтво.  
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Структура дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 201 сторінках, 

зокрема на 142 сторінках основного тексту. Робота включає анотацію 

(українською та англійською мовами), вступ, шість розділів, висновки, 

рекомендації, список використаних джерел, який налічує 332 найменування, у 

тому числі 98 латиницею. Робота містить 45 таблиць, ілюстрована трьома 

рисунками та 15 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

СЕЛЕКЦІЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ, 

АДАПТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА (Огляд літературних джерел) 

 

1.1  Селекція на продуктивність 

 

Селекція на врожайність є найголовнішим і всеосяжним напрямком, так 

як продуктивність сорту залежить не тільки від генотипу, але і від впливу 

зовнішніх факторів. Підсумковими критеріями при оцінці селекційного 

матеріалу є виживання рослин, їх індивідуальна продуктивність складається з 

елементів структури врожайності. У рівних умовах однакова врожайність може 

бути отримана у різних сортів і зразків за рахунок різних елементів її 

структури. При правильному підборі батьківських пар для схрещування можна 

домогтися кращого поєднання цих елементів і підвищити потенційну і 

фактичну врожайність створюваних форм в порівнянні з вихідними. Під час 

оцінки зернових культур при оптимальній густоті стояння посівів враховується 

кількість збережених рослин на одиниці площі, їх продуктивна кущистість, 

кількість насіння в суцвітті і маса 1000 насінин [20]. 

Вважається, що в перспективі збільшення врожайності буде йти через 

підвищення стійкості сортів до стресових факторів, а також до хвороб і 

шкідників. Тому селекційна робота повинна бути націлена на адресну 

адаптацію до конкретних агроекологічних умов, щоб створювані сорти могли 

максимально реалізувати свій генетичний потенціал [21]. Одним з головних 

напрямків підвищення врожайності озимої пшениці є створення і впровадження 

у виробництво нових високопродуктивних сортів, що володіють високою 

зимостійкістю і стійкістю до хвороб і шкідників, цінних за якістю зерна та 

добре використовують високий агрофон. Багаторічні дослідження по вивченню 

понад 200 зразків пшениці з 20 країн світу дозволяють нам використовувати 

кращі джерела цінних ознак і властивостей в подальшій селекційній роботі [22]. 



32 

 

У селекції озимої пшениці на продуктивність вчені виділяють два важливі 

напрями: селекцію на подальше підвищення рівня урожайності і селекцію на 

збереження стабільно високої продуктивності вже районованих сортів. Перший 

напрям є основою роботи всіх селекціонерів і селекційних програм, другий – 

передбачає продовження довговічності у виробництві особливо цінних 

високоврожайних сортів. Чим більше рівень урожайності озимої пшениці 

наближається до рубежу 100 ц/га, тим важче і з більшими затратами можна 

досягти її істотного підвищення. На переконання вчених, робота, пов’язана зі 

збереженням стабільності урожаю і підвищенням якості продукції у 

високопродуктивних районованих сортів, матиме важливе значення у 

майбутньому [12, 23, 24]. 

При селекції озимої пшениці, як і будь-якої іншої культури, 

найактуальнішим завжди було і залишається питання про вихідний матеріал 

[25, 26, 27, 28]. Виявлення, підбір і створення нового вихідного матеріалу 

лежать в основі успішної селекції рослин. Проблема підбору і створення 

вихідного матеріалу виникла разом з селекцією. Першим вихідним матеріалом 

стали відібрані самою природою форми рослин. Місцевий матеріал, який 

піддався тривалому впливу природного відбору і пристосований для тих чи 

інших умов, звичайно, є великою цінністю, і він повинен бути всебічно 

використаний для селекції. Але поряд з місцевим матеріалом повинен бути 

використаний світовий асортимент, що включає як кращі світові сорти, так і 

всю ботанічну різноманітність, відому для даної культури [29, 30]. 

П.П. Лук’яненко і І.Г. Каліненко вважали, що в основі селекції має бути 

використання світової колекції пшениць як вихідного матеріалу для підбору 

батьківських пар. Вони підкреслювали, що в гібридних популяціях, отриманих 

від схрещування віддалених еколого-географічних форм, спостерігається 

позитивна трансгресія по врожайності на відміну від близьких форм. Тому 

важливо при створенні нових сортів схрещувати сорти, віддалені географічно і 

за походженням [27, 29, 31].  
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Практична селекція вимагає поглиблення теоретичних досліджень з 

вивчення особливостей генетичного контролю ознак і характеру їх прояву за 

різних умов середовища та шкодочинності [32]. У формуванні врожайності 

приймають участь різноманітні ознаки і властивості і чим їх більше, тим 

складніший і не передбачуваний результат. Мінливість будь-якої із ознак 

впливає на величину врожайності [33, 34]. Головними кількісними ознаками 

сортів пшениці м’якої озимої, що забезпечують потенціал урожайності 

вважаються ознаки, котрі віднесені до ознак генеративної та вегетативної 

частин рослини. Відомо, що дані ознаки формуються залежно від генетичних 

особливостей сорту, технології вирощування, дії погодних факторів [35]. 

Вважають, що основним шляхом підвищення врожайності є збільшення 

продуктивності колоса. Головними елементами структури продуктивності є 

довжина колоса, кількість зерен з колоса, маса зерна з колоса та маса 1000 

зерен. Чим більше колосків у колосі, тим, як правило, вищою є продуктивність. 

Кількість колосків характеризується значною константністю, має меншу 

мінливість порівняно з іншими ознаками, тому більш значуща в селекції. Проте 

під впливом метеорологічних факторів ця ознака може змінюватися. 

Урожайність пшениці можна підвищити й за рахунок збільшення маси 1000 

зерен. Значний вплив на формування більшої маси 1000 зерен мають умови 

середовища [36, 37, 38, 39, 40, 41].  

За останнє сторіччя збільшення продуктивності досягнуто, головним 

чином, завдяки підвищенню частки господарсько цінної частини біомаси в 

загальній біологічній продуктивності. Оскільки вихід зерна мало залежить від 

умов середовища, він є зручним параметром для доборів на ранніх етапах 

селекційного процесу [36, 42, 43].  

У практичній селекції основою для цілеспрямованого добору є 

кореляційний зв'язок між кількісними ознаками. Селекціонеру необхідно знати, 

за якими ознаками добір буде найбільш ефективним, і тому важливо визначити 

у вихідного матеріалу пшениці кореляційні зв'язки між господарсько цінними 

ознаками. Добір буде результативним, якщо вести його за ознаками, які мають 
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істотний позитивний кореляційний зв'язок з продуктивністю [36, 44]. Вивчення 

характеру кореляційних зв’язків між елементами продуктивності головного 

колоса дає можливість виявити, за рахунок яких складових структури врожаю 

можна збільшити продуктивність рослин і тим самим підвищити ефективність 

селекційної роботи [45].  

Значення сорту як чинника підвищення врожайності постійно зростає як у 

вітчизняному, так і світовому сільськогосподарському виробництві. Зусиллями 

кількох поколінь селекціонерів України частка приросту врожаю зерна пшениці 

м’якої озимої за рахунок сорту збільшилася від 15–18 % до 40–50 % [46, 47].  

Своєчасна сортозаміна та сортооновлення сприяють збільшенню 

врожайності на 25–40 %. Завдяки впровадженню нових сортів підвищується 

стійкість до хвороб та шкідників, вилягання, обсипання, посух, низьких 

температур [46, 48, 49]. 

З огляду на глобальні зміни клімату особливого значення набуває добір 

сортів для конкретних ґрунтово-кліматичних умов з високим генетичним 

потенціалом продуктивності, підвищеною посухостійкістю, жаростійкістю, 

стійкістю до хвороб та шкідників, підвищеним потенціалом реалізації 

фотосинтетично-активної радіації [46, 49, 50].  

Ефективність або рівень реалізації потенційної продуктивності залежно 

від напруженості зовнішніх екологічних чинників досить специфічна для сортів 

і агрофітоценозів, які специфічні генотипово зумовлені механізми стійкості. Це 

означає, що з’ясування особливостей адаптивних реакцій на чинники довкілля є 

важливою умовою розробки сортових технологій і управління адаптивним 

потенціалом сортів пшениці м’якої озимої. Знання реакції різних сортів 

пшениці озимої на умови вирощування, характер прояву і взаємозв’язок 

кількісних ознак служить основою для цілеспрямованого їх використання в 

сільськогосподарському виробництві. 

Стійкість рослин проти несприятливих умов довкілля в агробіологічному 

аспекті характеризується змінами їх продуктивності під впливом цих чинників. 

Кількісною мірою стійкості є ступінь зниження продуктивності сорту в 
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екстремальних умовах у порівнянні з продуктивністю при оптимальних умовах 

[40,51]. 

Абсолютна величина врожаю зерна є результатом компромісу між 

продуктивністю і стійкістю до несприятливих умов довкілля. Для одержання 

високого реального врожаю необхідно, щоб ознаки продуктивності і 

екологічної стійкості відповідали умовам зовнішнього середовища [51, 52]. 

Відомо, що у пшениці значною константністю характеризується ознака 

«кількість колосків у колосі». Потенціал кількості зерен у колосі залежить від 

кількості колосків і фертильних квіток, але кількість фертильних квіток сильно 

зменшується під впливом умов довкілля, а це зумовлює значне варіювання 

кількості зерен у колосі. Крім того, довжина зернівки сильно впливає на 

крупність зерна, тобто на масу 1000 зерен. Остання ознака має значний вплив 

на врожайність у цілому, але часто підлягає під сильний вплив умов 

вирощування і довкілля, тому характеризується значною модифікаційною 

мінливістю. Зміна вираженості одних елементів через корелятивні, тобто 

взаємозумовлені зв’язки та еволюційну збалансованість, призводить до змін 

інших елементів, а це в кінцевому результаті забезпечує збереження динамічної 

рівноваги ознак і властивостей в системі [51, 53, 54, 55, 56].  

Деякі елементи структури врожаю можуть, деякою мірою, 

компенсуватися іншими компонентами, які формуються в більш сприятливих 

умовах на наступних етапах органогенезу. Так, кількість зерен з колоса 

меншою мірою залежить від впливу умов довкілля, а в більшості випадків від 

дії чинників у період першої половини вегетації рослин, маса зерна з колоса 

реалізується, головним чином, в кінці вегетації перед дозріванням [47, 57, 58, 

59]. 

Таким чином, кожна рослина, сорт – це система взаємопов’язаних ознак і 

властивостей з різними рівнями їх прояву залежно від генотипу, умов 

вирощування і чинників довкілля [51].  

Пластичність сортів залежить від перерозподілу спектру генів під 

компонентами складної ознаки при варіюванні лімітуючих факторів 
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навколишнього середовища. При прогнозуванні норми реакції кількісної ознаки 

генотипу необхідно знати лімітуючі фактори конкретного середовища і ступінь 

адаптивності до них генотипу [60, 61].  

Подальше зростання генетичного потенціалу продуктивності буде мати 

зв’язок вже не з підвищенням господарського індексу, а з продукцією більшої 

кількості біомаси [62], що можливо за рахунок прискорення формування 

оптимального листового індексу, інтенсифікації росту в першій половині 

вегетації і подовження тривалості життя листків у другій половині вегетації 

[63]. Важливим є висока атрагувальна здатність зернівок, здатних ефективно 

зменшувати концентрацію асимілятів і цим підтримувати високий 

концентраційний градієнт у провідній системі [64]. Відомо, що різні генетичні 

системи контролюють накопичення біомаси при сприятливих погодних умовах 

до і після колосіння, тому при адитивній їх дії можливе збільшення 

продуктивності пшениці [65]. 

В зв’язку із глобальним потеплінням стає необхідним  створення 

вихідного матеріалу, який здатний ефективно використовувати підвищений 

вміст CO2  в повітрі при підвищеній жаро- та посухостійкості [66].  

Більшість дослідників вважає, що сорти з високою потенційною 

продуктивністю більш чутливі до екологічних стресорів і їм властива значна 

амплітуда варіабельності величини і якості врожаю в несприятливих умовах 

середовища. Однак з появою сортів місцевої селекції, пристосованих до 

конкретних погодно-кліматичних умов, коефіцієнт варіації може знижуватися 

до 19,1–22,1 %. Це підтверджує висновок про те, що сорти 

сільськогосподарських культур формують найбільш високий урожай, як 

правило, там, де вони відселектовані [67, 68, 69, 70]. 

Тому, незважаючи на складне фінансове становище, виробники зерна 

зобов'язані стрімкіше впроваджувати новітні сорти пшениці, які краще 

адаптовані до місцевих умов. При цьому доцільно вирощувати не один, а 2–3 

районованих сорти, які відповідають вимогам цінних і сильних сортів пшениці і 

здатні формувати високоякісне зерно [71, 72, 73, 74, 75, 76, 77]. 
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Для успішного виконання завдань по збільшенню виробництва зерна та 

поліпшення його якості мають значення не тільки досягнення селекції, а й 

подальша інтенсифікація зернового господарства, прискорення науково-

технічного прогресу, стрімке впровадження нових сортів у виробництво [78, 

79]. 

Один з напрямків по створенню нових сортів використовує теоретичні 

розробки моделей сортів з певними ознаками і властивостями, відповідними 

високих рівнів врожаю і його якості в заданих умовах середовища [80, 81]. 

Другий шлях спрямований на поліпшення умов росту і розвитку рослин в 

процесі онтогенезу з метою отримання високоякісного і високого врожаю [82]. 

Однак треба зазначити, що ці напрямки тісно взаємопов'язані, так як вони 

спираються на знання навколишнього середовища, в якому росте і розвивається 

рослина. 

При характеристиці ступеня реакції генотипу або популяції на зміну умов 

середовища часто використовують поняття «пластичність» і «стабільність» 

[83]. 

Генотипи, адаптовані в умовах ліміту факторів середовища і слабо 

адаптовані в безлімітних умовах, показують в різних екологічних зонах 

приблизно однакові рівні продуктивності, що характеризує їх як стабільні. 

Генотипи, слабо адаптовані в умовах ліміту факторів середовища і високо 

адаптовані в безлімітних умовах, поводяться як чутливі на сприятливі фактори 

середовища і відносяться до пластичних [84]. Оскільки ступені реакції 

генотипів на зміну умов середовища характеризують властивості сорту - його 

пластичність і стабільність – в реалізації розвитку ознаки, то поняття 

пластичності і стабільності використовуються як в генетичному, так і в 

агрономічному сенсі. 

Стабільність сорту – показник стійкості реалізації або певного фенотипу в 

різних умовах середовища. У широкому сенсі стабільним вважається генотип, 

який так стабілізовано, що зміна середовища не впливає на розвиток ознак, 

тобто значення ознаки в різних екологічних умовах не відрізняється від 
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середнього по сорту, від його генетичної середньої [85]. У вузькому сенсі 

стабільність визначають, як ступінь стійкості реалізації адаптивного ефекту 

генотипу і середовища або ступінь відхилення форми відгуку на зміну умов 

середовища конкретного генотипу від середнього відгуку всієї системи 

досліджуваних генотипів [86, 87]. 

Для інтенсивних технологій потрібні сорти нових типів, з максимально 

можливою врожайністю в тих чи інших агротехнологічних умовах. Це дає 

додатковий стимул до розробки проблеми ідіотипів, або моделі сорту. Іншим 

таким стимулом є необхідність створення пластичних сортів з відносно 

стабільною врожайністю в роки, які різко розрізняються за метеорологічним 

умовами. 

Пластичність – здатність сорту давати високий і стійкий урожай в різних 

умовах зростання [88, 89]. 

Сучасне сільське господарство має потребу в оцінці ефективності 

продуктивних процесів, результатом яких є певна врожайність і її складові. 

Така оцінка дозволить краще зрозуміти основні тенденції поліпшення сортів, а 

також дає можливість підібрати для гібридизації форми, що розрізняються 

рівнем окремих процесів за принципом взаємного доповнення [90]. 

У створенні сортів велике значення має тривалість вегетаційного періоду, 

при цьому чималу роль представляють, як спадкові особливості сорту, так і 

комплекс ґрунтово-кліматичних і агротехнічних умов [91]. 

Тривалість і співвідношення міжфазних періодів - значуща адаптивна і 

господарсько-цінна властивість в селекції пшениці. З нею близько пов'язані 

продуктивність, ураження хворобами, посухостійкість і якість зерна [92]. 

 

1.2 Селекція пшениці озимої на якість 

 

В даний час сільськогосподарському виробництву потрібні сорти 

пшениці, які володіють комплексом корисних господарських ознак і 

біологічних властивостей. Досвід вітчизняної та світової селекції показує, що 
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ідеальний сорт пшениці, крім високого потенціалу врожайності, повинен 

володіти міцним укороченим стеблом, стійкістю до вилягання в умовах 

інтенсивного землеробства, комплексним імунітетом до захворювань і 

шкідників, зимостійкістю і посухостійкістю. Разом з тим сорт повинен 

відрізнятися скоростиглістю, високими хлібопекарськими якостями, високим 

вмістом клейковини і білка в зерні з необхідним набором незамінних 

амінокислот [93, 94]. Особливу роль у розвитку зернопродуктового ринку грає 

якість пшениці [95]. У вирішенні проблеми підвищення якості зерна велике 

місце належить селекції, яка визнана створювати все більш врожайні сорти з 

цінними біологічними і технологічними властивостями. 

Необхідність поєднання високого врожаю сільськогосподарських культур 

з досить високим вмістом в ньому білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших 

біологічно цінних речовин неодноразово підкреслювалася основоположниками 

селекції рослин на хімічний склад [96, 97, 98, 99]. У зв'язку з цим зараз велика 

увага приділяється створенню високопродуктивних сортів з високою якістю 

зерна. Перед селекцією стоїть складне завдання створювати сорти не просто 

більш врожайні, але і з кращою якістю зерна, тому що показники якості 

обумовлені широкою модифікаційною мінливістю, великою їх залежністю як 

від ендогенних, так і від екзогенних факторів [100]. 

Урожайність кращих сучасних сортів пшениці в сприятливих умовах 

сягає 10-тонної позначки. Проблема ж поліпшення якості зерна на сучасному 

етапі стоїть досить актуально і залишається завданням державного рівня, 

оскільки майже половина валового збору пшениці в Україні відповідно до 

ДСТУ 3768:2010 відноситься до групи Б [101, 102]. У підвищенні якості зерна 

особлива роль належить селекції [103, 104]. Сорт як найбільш надійний і 

економічно вигідний фактор стійкого збільшення врожайності і поліпшення 

якості зерна набуває виключно важливого значення [105, 106]. Однак селекція в 

останні десятиріччя була спрямована на підвищення продуктивності, що не 

завжди супроводжувалося покращенням якості зерна [107]. Причина низької 

результативності селекції на якість зерна полягає в тому, що створення 
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високоякісних форм ускладнює завдання одночасного добору генотипів на 

продуктивність, стійкість до біотичних і абіотичних чинників через існуючі між 

цими ознаками зворотні кореляційні залежності [108, 109]. 

Успіх селекції на якість залежить від методів оцінки технологічних 

властивостей, що дозволяють виявити генетичні відмінності за ознаками якості 

зерна на ранніх етапах селекції [110]. Найбільша вірогідність одержання сорту 

пшениці з високою якістю зерна спостерігається за схрещування двох сильних 

сортів [111]. Зарубіжними вченими встановлено, що за гібридизації різних за 

якістю сортів пшениці вміст білка та клейковини в зерні у гібридних 

поколіннях наближується до гіршої за якістю зерна батьківської форми. Крім 

того, на успадкування ознак якості зерна пшениці мʼякої значний вплив має 

материнський компонент [112]. 

 

1.3 Білкові маркери  

 

Білки клейковини (глютеніни, гліадини) відіграють ключову роль у 

формуванні тіста та його хлібопекарських властивостей. Насамперед це 

пов’язано з утворенням білкового матриксу-сітки у процесі замішування 

борошна внаслідок виникнення міжмолекулярних і внутрішньомолекулярних 

зв’язків ковалентної й нековалентної природи між низько- і 

високомолекулярними глютенінами та гліадинами. Високомолекулярні 

глютеніни (ВМГ) білкового матриксу відповідають за властивості, пов’язані з 

в’язкістю розтяжністю клейковини, а отже, й тіста. Низькомолекулярні 

глютеніни (НМГ) виконують функції ланок ланцюга білкової сітки. Серед них є 

як ті, що слугують термінаторами розгалуження й розширення білкового 

матриксу, так і ті, що сприяють формуванню білкового каркасу. Останні 

містять різну кількість цистеїнових основ, необхідних для утворення 

дисульфідних містків [113, 114]. Ці низькомолекулярні глютеніни збільшують 

розмір поліпептидної сітки і тим самим поліпшують таку ознаку, як «cила 

борошна» [113, 115, 116]. Високомолекулярні глютеніни є продуктами експресії 
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двох міцно зчеплених генів типу «х» та «у» локусів Glu-A1, Glu-B1 i Glu-D1, що 

знаходяться на довгому плечі хромосом відповідно 1А, 1В, 1D [113, 117]. 

Низькомолекулярні глютеніни кодуються локусами Glu-A3, Glu-B3, Glu-D3 на 

коротких плечах хромосом відповідно 1А, 1В, 1D [113, 118]. Хоча вміст 

низькомолекулярних глютенінів у зерні пшениці більший за вміст ВМГ, 

основний внесок у прояв певних ознак хлібопекарської якості роблять саме 

ВМГ, тому їх інтенсивно використовують як маркери в селекційних програмах 

[113, 119]. 

Внаслідок вивчення поліморфізму ВМГ наприкінці 1970 - початку1980-х 

років було створено перший каталог їх алельних варіантів [113, 120]. Подальші 

дослідження зв’язків цих алелів з ознаками хлібопекарської якості пшениці 

дали змогу здійснити їх ранжування за ступенем впливу на формування цих 

ознак [113, 117]. Основою першого каталогу ВМГ стали результати досліджень 

їх алельного складу в ДСН-ПААГ (поліакриламідний гель з додецилсульфатом 

натрію) [113, 121]. Це доволі ефективний метод ідентифікації субодиниць ВМГ, 

однак із певними складнощами стикаються, коли різні субодиниці неможливо 

розділити, й отже, ідентифікувати, оскільки вони мають однакові молекулярні 

маси і відповідно електрофоретичні рухливості [113, 122, 123]. Для вирішення 

цієї проблеми використовують такі методи, як RP-HPLC (зворотнофазова 

високоефективна рідинна хроматографія) [113, 124], що дає змогу не лише 

розділити субодиниці ВМГ з однаковою електрофоретичною рухливістю, а й 

провести кількісний аналіз субодиниць за співвідношенням концентрації певної 

субодиниці до загальної кількості ВМГ, а також методи молекулярної генетики, 

що ґрунтуються на аналізі первинної структури ДНК генів ВМГ та регіонів, які 

їх оточують. Залучення цих методів забезпечило глибше вивчення алельного 

складу ВМГ пшениці і відповідно розширило існуючий каталог порівняно із 

1983 р. Якщо до першого каталогу було занесено 11 алельних варіантів за 

локусом Glu-B1, то на сьогодні налічується більш як 59 алельних варіантів за 

цим локусом [113, 125, 126]. Однак найцікавіший з погляду вивчення впливу 

ВМГ на ознаки хлібопекарської якості алель Glu-B1al, продуктом експресії 
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якого є дві субодиниці Вх7ОЕ +Ву8*, перша з них має підвищений рівень 

експресії Вх7 порівняно із субодиницею зі звичайним його рівнем. Алель Glu-

B1al надзвичайно рідкісний серед світової популяції сортів м’якої пшениці. 

Його ідентифіковано серед біотипів стародавнього угорського сорту Bankuti 

1201 [113, 127], австралійських сортів Kukri, Chara та селекційної лінії СD87, 

аргентинських сортів Klein Universal, Sinvalocho 4339, Teranos Pintos Precoz 

[113, 128] i, що найважливіше, у групі канадських надсильних пшениць Glenlea, 

Wildcat, Bluesky, ES-4 [113, 124, 129], що і привернуло всесвітню увагу вчених 

до його детальнішого дослідження.  

Iншою особливістю цього алеля є те, що його майже неможливо 

ідентифікувати звичайним електрофоретичним розділенням у ДСН-ПААГ: 

субодиниця Вх7ОЕ є дещо товщою за звичайну субодиницю Вх7. У комплексі 

до електрофоретичного розділення цей алель можна ідентифікувати: 1) за 

елюцією піка субодиниці Ву до піка субодиниці Dx методом RP-HPLC; 2) за 

підвищеною експресією субодиниці Вх7 (молярна частка >39 % Вх); 3) за 

інсерцією у 43 пн у регіоні МАR (matrix-attachment region), що розміщений за 

промотором гена Вх7 і дуплікацією у 18 пн у кодуючому регіоні гена, хоча 

остання не є специфічною виключно для алеля Glu-B1al. Такий самий тип 

дуплікації ідентифіковано і в первинній структурі ДНК інших алелів, зокрема 

алеля Glu-B1b сорту Chinese Spring [113, 128]. 

На думку багатьох дослідників, саме стародавні українські сорти 

пшениць Галицька (Галиція) і Галичанка були донорами згаданого алеля для 

світової селекції [113, 128].  

 Відомо, що популяції, які різняться високим рівнем мінливості зовнішніх 

морфологічних ознак, мають і підвищений рівень мінливості білків. Це свідчить 

про те, що на молекулярному рівні діють ті ж закономірності, що і на рівні 

ознак організму. Встановити селекційну цінність алелів, які можна 

ідентифікувати на молекулярному рівні, більш складніше, ніж морфологічні 

ознаки. Однак, враховуючи існуючі погляди про закономірності успадкування і 

мінливості, неможливо уявити виникнення нових властивостей генотипу без 
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змін на молекулярному рівні. З огляду на високий рівень організації геному 

генотипів, який є результатом цілеспрямованого відбору на корисні ознаки 

(продуктивність, якість продукції та ін.), більшість процесів жорстко 

контролюється. Тому мінливість на молекулярному рівні має більш тісний 

зв'язок зі зміною ознак і властивостей організму, особливо це стосується 

самозапильних рослин [130, 131].  

Локуси запасних білків залишаються зручними молекулярно-

генетичними маркерами в генетиці і селекції пшениці. Це пов’язано з їхніми 

особливостями: множинністю локусів, кластерною організацією генів у 

локусах, високим рівнем поліморфізму, прямим впливом запасних білків на 

властивості тіста [130, 131, 132]. 

Електрофоретичний аналіз запасних білків селекційних зразків дозволяє 

вирішити наступні завдання: 1 – ідентифікувати генетичну формулу зразка за 

локусами запасних білків; 2 – визначити гомогенність/гетерогенність зразка за 

даними маркерними локусами; 3 – виявити випадкові домішки; 4 – 

ідентифікувати наявність житніх транслокацій 1BL/1RS i 1AL/1RS; 5 – на 

основі аналізу генотипів за локусами Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1 та з врахуванням 

наявності транслокації 1BL/1RS зробити попередній прогноз рівня якості зерна 

конкретного зразка [130]. 

 

1.4 Молекулярні маркери ДНК 

 

Перші дослідження геному пшениці за допомогою методів кінетики 

реасоціації були проведені в Україні ще у 1975–1977 роках у Всесоюзному 

селекційно-генетичному інституті (ВСГІ) Ю.М. Сиволапом, Л.Ф. Д’яченко, Т.Г. 

Вербицькою. Ці роботи стали першими кроками на шляху впровадження 

молекулярної генетики в розвиток теорії і практики селекції. Вивчення 

мінливості генома пшениці в еволюційному плані і в зв’язку з інтрогресією 

віддаленого в генетичному відношенні матеріалу з видів роду Aegilops, що 

активно залучалися до інтрогресивної гібридизації з пшеницею в селекційних 
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програмах інституту, а також необхідність надавати характеристику 

селекційному матеріалу, вимагало удосконалення інструментів аналізу 

генетичного поліморфізму. Тому в дослідження, що проводилися у відділі 

молекулярної біології ВСГІ під керівництвом Ю.М. Сиволапа, були залучені 

методи ПДРФ-аналізу, клонування та Саузерн-блот гібридизації. Ці методи 

дозволили визначати зміни, що відбуваються в геномі пшениці при віддаленій 

гібридизації на рівні рДНК та високоповторюваних послідовностей 

[133,134,135]. Складнощі в роботі з радіоактивною міткою при оцінці 

селекційного матеріалу спонукали до залучення у роботу, на той час, 

передового та дуже ефективного методу аналізу генетичного поліморфізму – 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Перша робота, яка була опублікована у 

1994 році, за цим напрямом досліджень мала назву: «Исследование 

генетического полиморфизма злаковых растений при помощи ПЦР с 

произвольными праймерами» [133, 136]. 

Сьогодні переконливо доведено, що диференціація сортового матеріалу 

та добір генотипів з певними господарсько важливими ознаками базуються на 

вивченні генетичного поліморфізму. Задля оцінки генетичної різноманітності 

українських сортів м’якої пшениці, відпрацювання методів залучення ДНК-

маркерів у селекційні програми України, моніторингу спрямованості змін в 

генофонді вітчизняних сортів у наслідок багатьох років селекції у Південному 

біотехнологічному центрі в рослинництві (ПБЦ) інтенсивно проводилися 

дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму сортів та ліній м’якої 

пшениці, цінних генетичних джерел та колекцій [133, 137, 138, 139, 140, 141, 

142]. 

Диференціація, ідентифікація, генетичний поліморфізм сортів м’якої 

пшениці. У наукових програмах, що виконувались у ПБЦ з моменту його 

створення у 2000 році, вивчали можливості використання різновидів ПЛР, а 

саме: RA PD, SSR, ISSR аналізу для диференціації, ідентифікації та реєстрації 

генотипів T. aestivum L. [133, 142, 143, 144, 145].  
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 Важко уявити сучасний селекційний процес без застосування генетичних 

маркерів. Серед них найбільшу популярність отримали ДНК-маркери, які 

використовуються для генотипування сортів та маркування у них певних ознак, 

зокрема стійкості до хвороб [146, 147, 148, 149, 150, 151].  

Тривалий час широко застосовували біохімічні маркери — поліморфні 

алельні варіанти ензимів (ізозими), що детально описано у працях Созінова 

[131, 152, 153]. Саме такі маркери давали змогу оперативно знаходити потрібні 

гени стійкості та комбінації у диких родичів і культурних форм рослин, 

залучати їх до селекційного процесу, проводити контроль за наявністю цієї 

ознаки [152, 154, 155].  

Генетичні маркери, які застосовують у селекції та генетичних 

дослідженнях, мають відповідати таким вимогам: 1) їх прояв має бути 

незалежним від впливу середовища; 2) вони мають виявляти відмінності між 

зразками навіть близькоспорідненого походження; 3) забезпечувати стійку 

відтворюваність. Маркерні системи на основі ДНК ефективніші за традиційні 

морфологічні та білкові чи ізоферментні маркери. Застосування ДНК-маркерів 

дає змогу вирішити низку завдань: 1) створення докладних генетичних і 

фізичних карт хромосом; 2) маркування окремих генів, які контролюють якісні 

ознаки, та групи генів, що детермінують кількісні ознаки (QTL); 3) 

ідентифікація й оцінювання генофонду різних видів рослин, характеристика 

генетично модифікованих рослин і гібридних форм, вивчення структури 

геному, філогенетичний, популяційно-генетичний аналіз та ін. [152]. 

Хоча перелік відомих генів стійкості до хвороб пшениці постійно 

поповнюється, їх застосування вітчизняними селекціонерами для створення 

стійких сортів обмежується недостатньою інформацією про наявність таких 

генів у сортах чи лініях, які використовують у селекційному процесі [152]. 

Стійкість до септоріозу, зумовленого ураженням S. nodorum Berk., 

контролюється полігенно, однак відомо кілька окремих генів, що визначають 

високий рівень стійкості у фазі проростків. У твердої пшениці стійкість 

контролює рецесивний ген SnbTM [152, 156]. У різних групах зчеплення 
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картовано кілька QTL, які забезпечують стійкість до ураження листків і колоса, 

а також гени, що контролюють стійкість до токсинів збудника [152, 157]. 

 

1.5 Селекція на імунітет 

 

Одним із чинників, що обмежують реалізацію потенційної 

продуктивності сортів пшениці озимої є хвороби, втрати врожаю від яких 

можуть досягати 12-18 %, а в роки з епіфітотійним розвитком 25-50 % і більше 

[158,159]. Пшеницю уражує понад 100 хвороб, серед яких половину становлять 

грибні захворювання, понад третину – вірусні та по 10 % - бактеріальні й 

нематодні, які є досить небезпечними [158,160]. 

Зміни клімату істотно впливають на спектр збудників хвороб та їх 

співвідношення у фітопатоценозі пшениці озимої. Якщо в минулому столітті за 

умов помірно теплого та вологого клімату від борошнистої роси (Erysiphe 

graminis DS. f. sp. tritici) втрати врожаю культури в різних зонах вирощування 

становили 15-20 % [158, 161], то сьогодні за посушливих умов  та підвищеного 

температурного режиму на півдні країни зростає ураження зерна колосових 

культур фітопатогенними грибами – бурою іржею (Puccinia 

triticina f. sp. tritici) та плямистостями листя, зокрема піренофорозом 

(Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler.) [158, 162]. 

У більшості країн ведеться інтенсивний пошук хімічних і біологічних 

методів боротьби з хворобами, але найефективнішим і найдешевшим способом 

є виведення і впровадження в широку практику хворобостійких сортів, що 

володіють широкими адаптивними можливостями, які забезпечують 

стабільність отримання високих врожаїв якісного зерна і сприяють отриманню 

екологічно чистої продукції [163, 164]. Через численність видового складу 

збудників вести селекцію відразу по всіх патогенах неможливо, тому обирають 

найбільш шкідливі з них, для яких інші заходи захисту менш ефективні [165]. 

Селекція на стійкість ускладнена постійною мінливістю патогенів, здатністю 

долати захисні механізми рослини, тому найкращим вважається створення 
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сортів з полігенною (горизонтальною) стійкістю, яка зберігається в виробництві 

більш тривалий період, ніж моногенна (вертикальна) [166]. Крім того, повне 

витіснення з місця існування одного збудника (або його раси) веде до 

заміщення його іншим [167], що робить створення стійких форм постійним 

завданням селекції. Для створення стійкості до патогену, як екологічної 

властивості, необхідна постійна присутність збудника захворювання [168].  

Генетичний захист сортів може бути успішним лише при використанні 

селекціонерами достатньої різноманітності ефективних генів стійкості з 

урахуванням структури місцевої популяції збудника захворювання, зміна в 

складі якої може бути викликана занесенням повітряними масами і завезенням з 

насінням інфекційного матеріалу з інших регіонів [169]. 

Поєднувати в одному сорті багато господарсько-біологічних ознак можна 

при залученні в схрещування більш широкої сортової та екологічної 

різноманітності м'яких пшениць. Гібридизація віддалених еколого-

географічних форм - ефективний метод селекції [170]. 

Синтетичні пшениці, отримані від схрещування різних зразків 

тетраплоїдної пшениці (T. turgidum, T. dicoccum, T. durum) із зразками Ae. 

tauschii, є важливим джерелом генетичної різноманітності для поліпшення 

м'якої пшениці (T. aestivum). У геномі синтетичних пшениць (6x = 42) є не 

тільки гени стійкості до біотичних і абіотичних стресів від D-геному Ae. 

tauschii, але генетична різноманітність А і В - геномів відповідних генотипів 

тетраплоидной пшениці. Масове виробництво різноманітних синтетичних 

пшениць здійснили дослідники [171, 172]. Всебічна оцінка таких генотипів в 

різних географічних точках на різних інфекційних фонах бурої і стеблової іржі, 

фузаріозу, септоріозу, кореневих гнилей, карнальской сажки і попелиці 

дозволили виділити джерела стійкості для використання в селекційному 

процесі м'якої пшениці [173, 174, 175, 176]. Завдяки такій всебічній оцінці були 

виділені генотипи і з груповою стійкістю до кількох небезпечних захворювань. 

Колекція синтетичних пшениць відрізняється широкою мінливістю 

морфологічних і фізіологічних ознак, в т.ч. і по стійкості до абіотичних стресів 
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(солестійкість, посухостійкість, жаростійкість і ін.). Недоліком цих пшениць є: 

важкий обмолот колоса і високорослість рослин (понад 100 см) [177].  

Склад патогенних комплексів розрізняється по регіонах: інтенсивність їх 

розвитку, заподіяні втрати врожаю варіюють в залежності від агрокліматичних 

умов, що складаються протягом вегетації. 

Одними з найбільш прогресуючих захворювань є септоріозні 

плямистості. Вони інтенсивно наростають з початку 1980-х років і в даний 

час широко розповсюджені [178, 179].   

Створення сортів, стійких до септоріозу, є найбільш актуальним і в той 

же час найменш розробленим питанням селекції на імунітет. Його 

результативність багато в чому залежить від наявності в розпорядженні 

селекціонера добре вивченого вихідного матеріалу і науково обґрунтованого 

підходу по його використанню. Основними складовими методології створення 

такого матеріалу, за висновками вчених, є: регулярний моніторинг патогенного 

комплексу (вибір напрямку селекції на стійкість), вивчення морфолого-

фізіологічних властивостей популяцій, об'єктивність оцінки імунологічних 

властивостей сортів і гібридів, встановлення взаємовідносин в системі рослина-

господар (сорт) - патоген, виявлення і відбір високоефективних, адаптованих до 

зональних умов джерел і донорів стійкості [180].   

Одним з найбільш шкідливих захворювань пшениці, здатних 

дестабілізувати валові збори зерна і знизити врожайність культури, є збудники 

іржі (Puccinia triticina, P. striiformis, P. Graminis). Збудники жовтої і стеблової 

іржі (P. striiformis, P. graminis) в роки епіфітотій можуть повністю знищити 

врожай пшениці. Збудник бурої іржі (P. triticina) в роки жорстких епіфітотій 

може викликати недобір врожаю, рідко перевищує 30 % [181]. Однак загальна 

шкідливість патогена може набагато перевищувати шкоду, яку завдають 

збудниками стеблової та жовтої іржі, внаслідок його адаптивності до широкого 

спектру агроекологічних умов, здатності поширюватися на великих площах 

протягом короткого часу. 
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Поряд з іржею захворюваннями завдає значної шкоди озимої 

пшениці борошниста роса (Blumeria graminis). Сильне ураження борошнистою 

росою сходів пшениці призводить до зниження густоти стояння рослин, 

пригнічення розвитку їх кореневої системи, зниження кущіння. У разі 

подальшого зростання ступеня ураження посівів погіршується налив зерна і 

знижується врожайність. Втрати врожаю від борошнистої роси в роки 

епіфітотій можуть досягати 30-35 % [182]. 

Борошниста роса (Blumeria graminis (DC) Speer.) розповсюджена і 

щорічно виявляється захворюванням на посівах озимої м'якої пшениці. У вологі 

роки при сприятливому температурному режимі ця хвороба розвивається 

особливо сильно, знижуючи продуктивність рослин пшениці на 10-40 % і 

погіршуючи якість зерна [183]. 

До теперішнього часу на стійкість до борошнистої роси вивчено велику 

кількість зразків пшениці, а також її окремих видів і диких родичів. 

Встановлено, що багато форм T. aestivum L., незалежно від місця 

випробування, відрізняються сприйнятливістю до борошнистої роси [184]. 

Також посилення шкодочинності патогенів пов'язують з такими 

елементами інтенсивних технологій, як мінімізація обробітку грунту, 

скасування практики спалювання стерні, обробіток нестійких сортів пшениці, 

насичення сівозмін зерновими культурами, широке застосування пестицидів. 

В таких умовах зростає значення розробки технології фітосанітарної 

стабілізації ценоза пшениці. Один з основних елементів сучасної технології 

захисту посівів – це обробіток сортів, захищених стійкістю до одного або 

кількох патогенів. Їх використання є надійним, екологічно безпечним і 

економічно доцільним засобом  зменшення втрат врожаю від хвороби [185]. 

Для оздоровлення та стабілізації фітосанітарного стану агробіоценозів 

необхідна селекція і використання стійких сортів, здатних дати максимальний 

економічний ефект. При цьому сорти, що впроваджуються у виробництво 

повинні володіти різними типами і генами стійкості, здатними знижувати 

швидкість росту чисельності шкідливих організмів. При цьому, треба виходити 
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з того, що на практиці на посівах пшениці зустрічається кілька збудників 

хвороб, які в комплексі можуть викликати значні втрати і при середніх рівнях 

розвитку. 

Всі типи стійкості можуть вводитися в сорти окремо або в поєднанні на 

підставі суворих теоретичних обгрунтувань. У зонах найбільшої генетичної 

різноманітності паразита рекомендується впроваджувати сорти, що володіють 

расонеспецифічною стійкістю. Расоспецифічна стійкість може бути успішно 

використана в районах з однорідною популяцією фітопатогена. Витривалі 

сорти найкраще висівати в зонах, де хвороба з'являється спорадично. 

Успіх селекції нових сортів до захворювань залежить від цілого ряду 

чинників, і в першу чергу, від генетичної різноманітності рослини-господаря з 

урахуванням внутрішньовидової диференціації патогенів [186]. 

 

1.6 Стресові фактори середовища та адаптація пшениці озимої 

 

Відомо, що продуктивність рослин залежить від їх здатності швидко 

відповідати та пристосуватися до дії стресу [187]. Рослинні організми в 

природних умовах дуже часто піддаються впливу несприятливих факторів 

навколишнього середовища. Здатність рослин чинити опір екстремальним 

умовам зростання, пристосовуватися до них і зберігати при цьому свій 

життєвий потенціал - одне з визначальних умов існування рослин і залежить від 

можливості реалізувати захисно-пристосувальні механізми, тобто адаптуватися 

до різноманітних стресових впливів, факторів. Показано, що рослини найбільш 

стійкі в стані спокою (у вигляді насіння, цибулин, бульб) і найбільш чутливі в 

ювенільний період (молодий вік), період появи сходів, період формування 

гамет, під час цвітіння і плодоношення [188]. 

Стрес рослинного організму може бути викликаним біологічними 

подразниками (збудники хвороб, мікроорганізми та ін.), фізичними (недостатнє 

або надмірне зволоження, надлишкове освітлення, екстремальна температура, 

опромінення), хімічними (дія солей, газів, гербіцидів, інсектицидів, 
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фунгіцидів), механічними та іншими факторами [189]. Термін «стрес» (англ. 

stress – тиск, напруга) ввів в біологічну науку Г. Сельє в 1936 році для 

характеристики одно типової реакції, яка виникає в організмі під дією різних 

подразників. Стан, в якому знаходиться організм при подібних обставинах, 

розглядається як стресовий та продовжується від початку до кінця стресора 

[190, 191]. До стресорів відносяться сильні і короткочасні впливи факторів 

навколишнього середовища, які викликають зміни в послідовності стадій та 

реакцій, які закінчуються пристосуванням живої системи до шкідливого 

впливу, або виснаженням резервних сил організму та його загибелі. Як правило, 

адаптивні перебудови метаболічних процесів є рушійною силою еволюції 

організмів і основою виживання в навколишньому середовищі [192, 193]. 

Питання, пов'язані з вивченням стресових реакцій у рослин, є дуже 

важливими. По-перше, розвиток уявлень про відповідні реакції рослин на вплив 

несприятливих умов середовища являє науковий інтерес і дозволяє краще 

зрозуміти закономірності функціонування не тільки рослин, але і всіх живих 

організмів, включаючи і людину. По-друге, ця область фізіології рослин має 

прикладне значення, оскільки виявлення механізмів стійкості і адаптації рослин 

до несприятливих факторів навколишнього середовища відкриває широкі 

перспективи для розвитку селекції і біотехнологій [188]. 

Болдирєв М.І. та ін. (2008) вважають холодовий і кисневий фактори 

головними або первинними стресорами. Всі інші негативні абіотичні фактори 

віднесені до вторинних стресорів. Функціонування механізмів стійкості до 

абіотичних стресів забезпечується більшою мірою за рахунок наявності 

необхідних фізіологічно активних речовин (антиоксидантів) або здатності 

синтезувати їх в необхідних кількостях в потрібний момент [194]. 

Адаптація рослин до нових умов середовища досягається за рахунок 

модифікаційної і генотипової мінливості, тобто шляхом перебудови комплексу 

фізіолого-біохімічних і морфо-анатомічних ознак самої рослини в онтогенезі і 

утворення нових норм реакцій в філогенезі. Якщо за допомогою 

модифікаційної мінливості рослини пристосовуються до тих умов середовища, 
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які виявляються найбільш значимими в процесі їх індивідуального розвитку, то 

генотипова гнучкість популяції і відбір забезпечують пристосування до 

довготривалих змін факторів зовнішнього середовища [53, 195]. 

Передумовою адаптації має бути наявність у генотипу такої норми реакції 

до мінливих чинників середовища, яка обумовлювала б різні фенотипічні 

модифікації організму, що забезпечують його життєздатність в нових умовах. 

Діапазон зовнішніх впливів, в межах якого здатність до адаптації зберігається, 

характеризує пластичність генотипу [196]. 

Більш стійкі форми найчастіше володіють зниженою продуктивністю, що 

пояснюється і зниженим рівнем метаболізму у них. Знайдена зворотна 

залежність між ступенем стійкості організму і інтенсивністю обміну речовин 

[197]. Однак виробництву потрібні стійкі, екологічно пластичні і 

високопродуктивні сорти. І сучасна селекція прагне до створення таких сортів, 

що володіють високою продуктивністю, солестійкість, імунітетом, 

зимостійкістю і посухостійкістю [198].  

Виведення високопродуктивних і посухостійких сортів можливо, якщо в 

селекційний процес включити донори фізіологічних ознак, що сприяють 

підвищенню посухостійкості і одночасно позитивно впливають на потенційну 

або реальну продуктивність [198, 199]. 

Є дані (Кумаков, 1995; Ничипорович, 1988), що підтверджують 

можливість поєднання високої стійкості проти несприятливих факторів 

середовища («функціональної стійкості») з інтенсивним ходом фізіологічних 

процесів (основою високої продуктивності). Успіхи селекції останніх років 

також підтверджують можливість такого поєднання [199, 200]. 

При сучасних технологіях вирощування рослин і зростанні потенційної 

продуктивності сортів величина і якість врожаю у все більшій мірі виявляються 

залежними від нерегульованих факторів зовнішнього середовища, які навіть 

при найбільш техногенно-інтенсивних технологіях на 60-80 % обумовлюють 

щорічну варіабельність врожайності сільськогосподарських культур. Причому, 

чим менш сприятливі ґрунтово-кліматичні і погодні умови, і чим вище 
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потенційна продуктивність сортів, тим менше їх відмінності по абсолютній 

величині лімітуючого фактора (температура, вологість і ін.) впливають на 

величину і якість врожаю [75, 53, 195, 201].  

Пошук причин низької реалізації потенціалу сортів призводить до 

проблеми ступеня адаптивності створюваних сортів, їх здатності забезпечувати 

високу і стійку продуктивність в різних умовах середовища. Якщо сорт не 

володіє пластичністю до широкого спектру ґрунтово-кліматичних умов, тобто 

не володіє відповідною нормою реалізації, то він не може протистояти дії 

різних біотичних і абіотичних стресів [202]. Адаптивний сорт екологічно 

пластичний, пристосований до всіх зовнішніх чинників середовища і 

найважливіше завдання селекції створення таких агроекологічних сортів [203]. 

 

1.7 Житні транслокації, як джерела стійкості 

 

Геном жита (Secale cereale L.) є потенційним джерелом для передачі 

корисних агрономічних якостей м'якої пшениці (Triticum aestivum L.). 

Джерелом хроматину жита в селекції на стійкість є пшенично-житні заміщені 

лінії і лінії з траслокованими хромосомами  [204, 205]. Найпоширенішими є 

транслокації T1RS.1BL та T1RS.1AL, які присутні в геномах багатьох сучасних 

комерційних сортів [206, 207, 208]. Донорами для транслокації 1BL.1RS для 

більшості комерційних сортів слугували російські сорти Аврора і Кавказ [205], 

а її коротке плече походить від німецького сорту жита Petkus [209]. Вважається, 

що зазначені транслокації присутніх у них генів Pm8, Yr9, Lr26, Sr31, Dn2414 

забезпечують стійкість до низки хвороб та шкідників [210]. Однак більш 

суттєвим видається її позитивний вплив на потенційну зернову продуктивність 

та адаптивність пшениці [211, 212], зокрема в умовах та на генетичному тлі 

сортів степової зони Південно-західного селекцентру [213], а також на 

потужність кореневої системи [214]. Показано, що експресія генів стійкості, 

вмісту білка і врожайності зерна у ліній пшениці з транслокаціями T1RS.1AL та 
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T1RS.1BL залежить як від походження хроматину жита, так і від генотипового 

середовища пшениці [215, 216]. 

Незважаючи на численні корисні ознаки і властивості, які приносить 

хромосома жита 1RS для пшениці, відзначається і її негативний вплив на 

хлібопекарські якості [216, 217]. Погіршення якості відбувається за рахунок 

специфічних запасних білків жита секалінів, які контролюються генним 

кластером Sec-1 (тип  пшеничних гліадинів – знаменитий алель Gld1B3 [218] 

(Gli-B1l)) [210]. Секаліни характеризуються високою розчинністю і майже 

повністю можуть переходити в розчин при замішуванні борошна з водою. В 

результаті катастрофічно знижується сила борошна (тісто пливе й липне, 

погано підходить) [219]. 

Для подолання цієї вади створена лінія з модифікованою пшенично-

житньою транслокацією (1BL.1RS mod ), у якої замість житнього кластера Sec-

1 інтегровано пшеничний і, отже, в коротке плече транслокації перенесено 

дещо більш позитивні щодо якості гени пшениці, зокрема алель Gld1B2 (Gli-

B1d) [220]. Модифікована транслокація створена доктором А. Лукашевським 

методом хромосомної інженерії із залученням ph1b-мутанта м’якої пшениці 

[220].  

Джерелом інтрогресії господарсько цінних якостей в геном пшениці є 

також хромосома жита 2R [204]. Хромосома 2R не чинить негативної дії на 

якість зерна [221, 222], присутність 2RLзначно збільшує вміст арабіноксилана в 

зерні, який важливий як для якості виробів, які випікаються, так і для поживної 

цінності злаків [223]. 2R в геномі пшениці сприяє більш ефективному 

використанню рослинами вологи [224]. На хромосомі 2R локалізовані також 

гени стійкості до борошнистої роси, листової і стеблової іржі [222, 225, 226, 

227, 228], гесенської мухи [229, 230]. Таким чином, присутність генів стійкості, 

хороші характеристики якості пшениці та відсутність негативного впливу на 

агрономічну продуктивність, пов'язані з 2R, роблять цю хромосому одним з 

джерел для поліпшення пшениці. 
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Ефективність пшенично-житніх транслокацій з 2RL так само, як і з 1RS, 

залежить від генотипового середовища сорту, в який вона переноситься [221, 

222]. Тому в практичній селекції необхідний детальний аналіз передачі 

хромосом жита в різноманітні сорти. 

У гібридів, гетерозиготних за 1BL/1RS транслокацією типу Кавказ 

спостерігається знижена частота передачі 1BL/1RS транслокації через чоловічі 

гамети (40 %), що узгоджується з раніше одержаними даними, значно менше 

відхилення виявлено для передачі 1BL/1RS транслокації також через жіночі 

гамети (47,5 %).  

Показано, що одночасна присутність двох житніх транслокацій у гібридів 

пшениці 1AL/1RS та 1BL/1RS призводить до зниження озерненості, порівняно з 

величинами у батьківських форм, причому величина зниження залежить від 

комбінації схрещування [231]. 

 

1.8 Кластерний аналіз, як метод добору на ранніх етапах селекції 

 

Генетична різноманітність пшениці служить джерелом варіацій для 

селекції, обумовлюючи створення нових форм господарсько-цінних рослин з 

поліпшеними властивостями. Вузька генетична основа знижує ефективність 

селекції, оскільки не дозволяє подолати вразливість до несприятливих факторів 

і обмежує можливості комбінаторики спадкового матеріалу при гібридизації. У 

зв'язку з цим важливого значення набуває збереження генетичних ресурсів і 

оцінка їх різноманітності для подальшого використання в практичних цілях 

[232]. 

У своїй роботі селекціонер часто стикається з великим обсягом матеріалу 

з цілого набору різних за своєю природою ознак, який необхідно якимось 

чином систематизувати, щоб виділити кращі форми за комплексом 

господарсько-цінних ознак [233]. Однією з проблем, для дослідника при 

вивченні різноманітності генетичних колекцій рослин, є аналіз великого масиву 

даних. При цьому, як правило, основним статистичним методом класифікації 
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даних, який широко використовується, є кластерний аналіз, що дозволяє 

структурувати колекційні зразки [234]. Відомо, що кластерний аналіз у 

дослідженнях застосовується на м’якій пшениці при вивченні ступеня 

генетичної спорідненості [235, 236, 237]. Специфічним для досліджень в 

області селекції є те, що ознаки аналізу структури врожайності оцінюються і 

вимірюються в шкалах різного типу і з різною кількістю градацій. Тому в 

залежності від шкали ознаки необхідно вибирати і відповідний коефіцієнт 

подібності. Розглядається можливість застосування алгоритмів кластерного 

аналізу для вирішення завдань, пов'язаних з групуванням по аналізованим 

ознакам колоса. Це зрештою надасть селекціонерові відчутну допомогу при 

проведенні доборів [238]. 

Ідентифікація сортів та селекційних ліній пшениці озимої в кластерному 

аналізі дає змогу виділити генотипи, з мінімальною Евклідовою відстанню між 

кількісними ознаками, що підтверджує високий рівень збалансованості 

основних генеративних, вегетативних ознак та урожайності цих генотипів. 

Використання кластерного аналізу для ідентифікації генотипів наближає нас до 

створення теоретичної і практичної моделі сорту пшениці озимої, в якого 

сприятливе співвідношення кількісних та якісних ознак дає можливість 

протистояти негативним впливам навколишнього середовища та формувати 

високу продуктивність [239, 240, 241]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Важливе значення в селекції пшениці озимої на продуктивність має 

підбір батьківських компонентів, які містять в собі комплекс господарсько-

корисних ознак та адаптивних властивостей. 

2. Збільшення виробництва зерна пшениці озимої та поліпшення його 

якості відбувається за рахунок впровадження нових сортів у виробництво. 

3. Для отримання високоякісних сортів пшениці озимої необхідно 

схрещувати два сильних сорти, так як гібридні покоління мають вміст білка і 

клейковини ближчий до гіршої за якістю зерна батьківської форми. 
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4. Електрофоретичний аналіз запасних білків селекційного матеріалу 

дає можливість: ідентифікувати генетичну формулу зразка за локусами 

запасних білків; визначити гомогенність/гетерогенність зразка за даними 

маркерними локусами; виявити випадкові домішки; ідентифікувати наявність 

житніх транслокацій 1BL/1RS i 1AL/1RS; на основі аналізу генотипів за 

локусами Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1 та з врахуванням наявності транслокації 

1BL/1RS зробити попередній прогноз рівня якості зерна конкретного зразка. 

5. ДНК-маркери дають можливість генотипувати сорти та маркувати у 

них певні ознаки, зокрема стійкость до хвороб. 

6. Зміни клімату істотно впливають на спектр збудників хвороб та їх 

співвідношення у фітопатоценозі пшениці озимої. 

7. Кластерний аналіз дозволяє ідентифікувати генотипи збалансовані 

за кількісними ознаками та урожайністю з великої вибірки селекційного 

матеріалу. 

8. Прояв ознак продуктивності пшениці озимої за різних строків сівби 

не достатньо вивчений в умовах Лісостепу України. 

9. Вивчення рівня кількісних ознак за різних умов середовища є 

підставою проведення дослідження за темою. 
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РОЗДІЛ 2  

УМОВИ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови 

 

Дослідження проводили впродовж 2013-2019 років в Полтавській 

державній аграрній академії. Дослідне поле територіально розміщене у східно-

степовій зоні Полтавської області, що належить до Південно-східної частини 

Сумсько-Миргородського агроґрунтового району Лівобережної Лісостепової 

ґрунтово-кліматичної зони України. Рельєф – рівнинно ґрунтове плато з 

балками.  

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий глибокий мало гумусний 

середньо-суглинковий, пилуватий і характеризується близькою до нейтральної 

реакцією (pH 5,7), як відомо, ідеальна реакція ґрунту для вирощування пшениці 

озимої. Вміст гумусу середній – 5,31 %.  

Ґрунти дослідної ділянки мають низький рівень забезпечення лужно-

гідролізованим азотом – 143,24 мг/кг, середній рівень рухомого фосфору – 

51,34 мг/кг та підвищений рівень рухомого калію – 87,32 мг/кг. Ґрунтові умови 

цілком сприятливі для вирощування пшениці озимої (Додаток А1).  

Агротехніка проведення польових дослідів загальноприйнята для сівби 

пшениці озимої в даній агрокліматичній зоні.  

Дослідні поля навчально-виробничого підрозділу із селекції та 

насінництва Полтавської державної аграрної академії розташовані в помірно-

континентальній зоні нестійкого зволоження. Середня багаторічна температура 

– 6,4°С, найхолодніший місяць зими – січень, його середня місячна 

температура складає – +7,4°С, а найтеплішого місяця липня - +19,7°С, 

мінімальна абсолютна температура – -33°С, максимальна +33°С. 

Для раннього (1.09) та оптимального (15.09) строків сівби пшениці озимої 

температура повітря була сприятливою для проростання, росту і розвитку 

рослин пшениці озимої, а при пізньому строкові сівби (1.10) - дещо 
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знижувалась і була недостатньою для нормального розвитку посівів (5,3-14,2 

°С). Мінусові температури спостерігалися в третій декаді листопада або на 

початку грудня (рис. 2.1).  

Зимові умови в роки досліджень були доволі м'якими та сприятливими 

для перезимівлі посівів пшениці озимої. Суттєве зниження середньодобової 

температури спостерігалось у третій декаді січня 2014 року до -15,3 °С. 

Сніговий покрив був незначний (середнє значення – 1,6-3,8 см), лише в січні 

2016 року випало 44 см снігу та середнє значення складало – 17,7 см. 

У березні 2013 року спостерігалися низькі температури, тому відновлення 

весняної вегетації пшениці озимої відбувалося наприкінці першої на початку 

другої декади квітня. В 2014-2015 роках відновлення весняної вегетації 

починалося 5-13 березня, а в 2016 році – з 28 лютого. В цілому весняні 

температурні умови були сприятливі для розвитку рослин пшениці озимої. 

Літо досить тепле та сприятливе для наливу та достигання зерна пшениці 

озимої. Найнижча середньодобова температура повітря 17,0-17,2 °С 

спостерігалася в другій-третій декадах червня 2014 року та 16,3 °С у першій 

декаді червня 2016 року (Додаток А2).  

 

Рисунок 2.1 – Середньодобова температура повітря за декадами та 

роками досліджень (2013–2016 рр.). 
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Осінні умови 2012–2013 років характеризувалися достатньою 

зволоженістю як для ранніх так і для пізніх строків сівби, що сприяло 

дружньому проростанню зерна, росту і розвитку рослин пшениці озимої. В 

2014 році опади отримали лише у третій декаді вересня, тобто для раннього 

строку сівби вологи було недостатньо. Жовтень 2014 року також 

характеризувався недостатньою зволоженістю, що мало негативний вплив на 

пізні строки сівби пшениці озимої. Осінь 2015 року була посушливою. Опади 

спостерігалися лише у листопаді та грудні в помірній кількості (рис. 2.2.).   

В зимовий період 2013–2015 років була мінімальна кількість опадів та 

снігового покриву, а в 2016 році – максимальна, що дало змогу рослинам 

пшениці озимої компенсувати недостачу води восени. Мінімум опадів у 

весняний період спостерігався у 2014–2015 роках, а максимум – навесні 2016 

року. В період наливу та дозрівання зерна вологість ґрунту була сприятливою в 

усі роки досліджень (Додаток А3).  

 

Рисунок 2.2 – Розподіл опадів за декадами та роками досліджень 

(2013–2016 рр.) 

За аналізом кліматичних умов роки досліджень та строки сівби різнилися 

за метеорологічними умовами, що впливало на формування продуктивності 

пшениці озимої. 
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Слід відзначити, що кліматичні умови зони проведення досліджень в 

цілому були сприятливими для вирощування пшениці озимої не зважаючи на 

посушливі умови осені окремих років досліджень. 

 

2.2 Матеріал та методика проведення досліджень. 

 

Матеріалом для досліджень були сорти пшениці озимої різного 

походження та константні селекційні лінії полтавської селекції від п’ятого до 

п’ятнадцятого покоління (115 сортів та селекційних ліній). Сівбу проводили в 

три строки: перший строк – ранній (першого вересня), другий строк – 

оптимальний (15 вересня), третій строк – пізній (першого жовтня). На основі 

вивченого матеріалу методом гібридизації з наступним індивідуальним 

добором створено високопродуктивні гібриди пшениці озимої з комплексом 

цінних господарських ознак та ранньостиглий сорт пшениці озимої Оржиця 

нова з житньою транслокацією 1BL.1RS з ідентифікованими генами стійкості 

до збудників хвороб Pm8, Sr31, Lr26, Yr9.  

Селекційний процес пшениці озимої організовували та проводили 

технічно за загальноприйнятими класичними методиками, які широко 

використовуються в селекційній практиці при створенні сортів пшениці озимої 

[242, 243] і в дослідній справі [244, 245, 246]. 

Досліджуваний матеріал висівали касетною сівалкою в чотирьохкратній 

повторності з площею ділянки 1,6 м2 та міжряддями 42 см. Сорт стандарт 

висівали через кожні 15 ділянок. Перед збиранням урожаю з кожної ділянки за 

строками сівби вирізали 25 рослин та в лабораторних умовах проводили 

структурний аналіз. Збирання проводилося вручну за кожним строком сівби та 

за допомогою снопової молотарки проводили обмолот зерна. 

У дослідах відмічали основні дати: сівбу, відхід у зиму, відновлення 

весняної вегетації, вихід в трубку, колосіння, цвітіння, дозрівання. 

За темою дисертаційної роботи були проведені наступні дослідження: 
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Перший дослід. Визначення рівня формування та мінливості кількісних 

ознак у сортів та селекційних ліній пшениці озимої залежно від строків сівби. У 

задачу досліджень входило вивчити рівень прояву ознак генеративної та 

вегетативної частин рослин у сортів та селекційних ліній пшениці озимої та 

виділити генотипи пшениці озимої із стабільним формуванням головних ознак 

продуктивності за трьома строками сівби. 

Другий дослід. Виявлення генетичної кореляції між структурними 

елементами урожайності сортів та селекційних ліній пшениці озимої залежно 

від року та строку сівби.  

Третій дослід. Оцінка оптимального поєднання ознак продуктивності з 

якостю зерна пшениці озимої в залежності від року та строку сівби.  

Четвертий дослід. Диференціювання та порівняльна характеристика 

сортів пшениці озимої полтавської селекції з генетичною різноманітністю 

сортів інших селекційних установ за якістю зерна. 

Пятий дослід. Генотипування сортів пшениці озимої полтавської селекції 

за локусами запасних білків та за геном Tsn1 чутливості до токсину A 

Pyrenophora tritici-repentis. Електрофорез гліадинів у поліакриламідному гелі в 

кислому середовищі проводили за розробленою методикою Козуб та ін. [247]. 

Електрофорез запасних білків пшениці в поліакриламідному гелі (ПААГ) 

з додецилсульфатом натрію (ДСН) виконували в пластині гелю стандартного 

формату згідно з базовою процедурою U. Laemmli (1970) [248].  

До подрібненої за допомогою ступки Абіха зернівки додають 400 мкл 

екстракційного буферу. Екстракцію проводять протягом 4-х годин. Перед 

нанесенням проби нагрівають до 100°С та інкубують протягом 3–7 хв. Для 

денатурації високомолекулярних білків. 

Скляні пластини для гелю попередньо знежирюють спиртом, спейсерні 

пластини, до яких прикріплюється гель обробляють 50 мкл Bind-Silan та 

підсушують протягом 20–30 хв. за кімнатної температури. Потім збирають 

касети для гелю за інструкцією виробника. До приготованого розділяючого 

гелю на 100 мл додають каталізатори полімеризації: 10 % розчин ПСА – 400 
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мкл, ТЕМЕД – 40 мкл та заливають скляними пластинами, залишаючи 3–5 см 

від верхнього краю скляних пластин для концентруючого гелю, та 

нашаровують 500 мкл дистильованої води. Після полімеризації розділяючого 

гелю дистильовану воду зливають. В концентруючий гель додають 

каталізатори полімеризації (10 % розчин ПСА – 300 мкл, ТЕМЕД – 30 мкл) і 

заливають поверх розділяючого гелю. У концентруючий гель вставляють 

гребінки для формування лунок. Після полімеризації концентруючого гелю 

гребінки виймають і наносять у кожну лунку по 15–18 мкл екстракту. 

Верхню та нижню камеру заповнюють електродиним буфером. 

Електрофорез проводять за таких параметрів: І = 3 0 мА – до виходу 

бромфенолового синього з лунок (приблизно протягом 30 хв.); І = 40 мА – до 

входу бромфенолового синього в розділяючий гель; І = 75 мА – до закінчення 

електрофорезу. Тривалість електрофорезу залежить від приладу. Для 

визначення оптимального часу електрофорезу використовують барвник, який 

знаходиться в екстракті. Після того, як барвник дійде до низу гелевих касет, 

відключають блок живлення та зливають буфер. Під холодною проточною 

водою знімають короткі скляні пластини, а спейсерні пластини з гелем 

помішіють у розчин для фіксування та фарбування білків на ніч. Після фіксації 

та фарбування скляну пластину з гелем відмивають під проточною водою, 

підсушують за кімнатної температури, позначають відповідні сорти та 

документують з допомогою системи, що складається з трансілюмінатору 

видимого світла та відеосистеми з цифровою камерою, та аналізують.  

Ідентифікацію алельного стану гліадинів проводили за каталогом 

Метаковського Є.В. [249, 250], а глютенінів – за каталогом Payne P.I. [120]. 

Шостий дослід. Виявлення гена помірної стійкості до збудників фузаріозу 

колоса TDF_076_2D за маркером INDEL1 у сортів пшениці озимої.  

 Для виділення ДНК використовували комерційний набір на основі 

силікату NeoPrep_100 (Неоген™, Україна). ДНК виділяли з наважок масою 20-

35 мг, відібраних із розтертого матеріалу 8-10 зернівок пшениці. Був 

використаний молекулярний маркер INDEL1, який косегрегує із геном 
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TDF_076_2D; праймери INDEL1-F (5'tcatgcagtgttgcttgatct3') та INDEL1-R 

(5'ccattcacttgagcaacttcc3') додавали у кінцевій концентрації 0,5 пМ [251]. Для 

полімеразної ланцюгової реакції використовували суміш реагентів для  

ампліфікації ДНК PCR MIX 2x HOT (Неоген™, Україна). ПЛР проводили в 

термоциклері-ампліфікаторі Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler з 

наступним режимом [251]: початкова денатурація 12 хв при 95̊С, 30 циклів 

(денатурація 30 сек при 94̊С, відпал у циклі 30 сек при 60̊С, елонгація в циклі 30 

сек при 72̊С), фінальна елонгація 7 хв при 72̊С. У результаті ПЛР отримували 

продукти ПЛР довжиною 212 та 221 п.н. у випадку чутливого алельного стану 

(S), а також поліморфізму дослідженого матеріалу, наявність лише одного 

ампліфікованого фрагменту довжиною 212 п.н. відповідає алелю стійкості до 

фузаріозу колоса (алель R). Отримані в результаті ПЛР фрагменти розділяли в 

3 % агарозному або 10 % поліакриламідному гелях та візуалізували шляхом 

фарбування бромистим етидієм. В якості маркерів молекулярних мас 

використовували O’GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder із різницею в довжині 

фрагментів 100 п.н. (100, 200, 300 п.н. і так далі до 1000 п.н.). Для 

фотографування та збереження результатів використовували систему для гель-

документації VISION Gel.  

Сьомий дослід. Дослідження збалансованості сортів і селекційних ліній 

пшениці озимої за кількісними ознаками та врожайністю методом кластерного 

аналізу. В аналіз залучалися кількісні ознаки та індекс лінійної щільності 

колоса середніх значень. За результатами ідентифікації при кластерному аналізі 

великої кількості сортів та селекційних ліній пшениці озимої будувалася 

дендрограма, а по розташуванню на дендрограмах досліджуваного матеріалу, 

робилися висновки про гомогенність та збалансованість кількісних ознак сортів 

і селекційних ліній пшениці озимої. 

Восьмий дослід. Оцінка новостворених ліній та перспективного сорту 

пшениці озимої Оржиця нова за цінними господарськими ознаками. 

 В процесі досліджень проводили фенологічні спостереження, робили 

обліки у фази вегетації (сходи, утворення третього листка, кущіння, початок 
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виходу в трубку, стеблування, колосіння, цвітіння, дозрівання). В дослідах 

також відмічати основні дати: сівбу, відхід у зиму, відновлення весняної 

вегетації, вихід у трубку, колосіння, цвітіння, дозрівання [252, 253, 254, 255]. За 

фазами розвитку встановлювали етапи органогенезу за Ф. М. Куперман [256, 

257].  

З використанням лабораторних умов було проведено наступні аналізи: 

 Структура аналіз за ознаками: кількість зерен в колосі (шт.), маса зерна з 

колоса, маса 1000 зерен (г), маса рослини (г), маса колоса (г), кількість колосків 

(шт.), висота рослини (см), довжина колоса (см),товщина соломини другого 

міжвузля (мм), довжина верхнього та нижнього міжвузлів (см). 

За кожною ознакою вираховували середнє арифметичне значення ( x ), 

ліміти варіювання (LV) та коефіцієнт варіації (V%). Статистичний аналіз 

експериментальних даних проводили за допомогою програми Statistica. 

Достовірність отриманих даних за результатами досліджень проводили на 

підставі вибіркової сукупності за допомогою кореляційного, регресійного, 

дисперсійного, та кластерного аналізів. Використовували програми: Microsoft 

Excel, модуль Cluster Analysis, Darwin, програм STATISTIСA. Теоретична і 

практична частина виконаних досліджень із визначення адаптивних 

властивостей сортів пшениці озимої будувалася на особистих наукових 

дослідженнях та на результатах досліджень провідних селекційних установ 

України, країн ближнього і далекого зарубіжжя, провідних селекціонерів. 

При ідентифікації й оцінці сортів і селекційних ліній за господарсько-

корисними ознаками та адаптивними властивостями, а також при дослідженні 

мінливості ознак і індексів був застосований кластерний аналіз, який 

виконувався в модулі Cluster Analysis програм STATISTIСA. 

  

Висновки до розділу 2 

1. Грунтово-кліматичні умови проведення досліджень  Лісостепової 

зони України сприятливі для вирощування пшениці озимої та інших 

сільськогосподарських культур. 
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2. Погодні умови за різних строків сівби пшениці озимої та за роками 

досліджень мали суттєву різницю, що впливало на ріст і розвиток рослин та 

дало змогу виявити та проаналізувати реакцію сортів та селекційних ліній 

пшениці озимої на фактори зовнішнього середовища. 

3. Методи обробки експериментального матеріалу дозволили 

проаналізувати результати досліджень і зробити обґрунтовані висновки. 
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РОЗДІЛ 3 

ГЕНОТИПОВА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ГОЛОВНИХ СТРУКТУРНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ 

КОНТРОЛЬОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

3.1  Мінливість ознаки «кількість зерен в колосі» у сортів та 

селекційних ліній пшениці озимої в залежності від строків сівби 

 

У Селекційному центрі Полтавської державної аграрній академії в 

попередній період досконало вивчалося питання рівня формування та 

мінливості ознак генеративної і вегетативної частини великої вибірки сортів та 

селекційних ліній пшениці озимої за двома строками сівби (перший строк – 1 

вересня,  другий  – 1 жовтня). Методично поставлена проблема пояснювалася 

вивченням генотипу в контрольованому середовищі із різницею в один місяць, 

тобто два строки сівби (ранній і пізній) вважалися як стресові умови 

середовища для формування і мінливості кількісних ознак у пшениці озимої 

[258]. Але характеристика генотипу в комфортних умовах середовища, тобто 

при оптимальних строках сівби, коли спостерігається повна реалізація 

генотипу, в аналіз рівня формування ознак і їхня мінливість не залучалися. 

Тому, в удосконаленні ефективності добору видатних генотипів і вивчення 

генотипічної варіабільністі кількісних ознак в подальших  дослідженнях був 

передбачений і оптимальний строк сівби, і за результатами досліджень цей 

строк може бути використаний як стандартний, що характеризує повну 

реалізацію генотипу [259, 260]. 

Відомо, що ознаки «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з колоса» є 

головними складовими урожайності пшениці озимої. Рівень формування та 

мінливість цих ознак на великій вибірці сортів та селекційних ліній, протягом 

багатьох років, в контрольованому середовищі ( три строки сівби) представляє 

велику цінність для технології селекційного процесу. Перш за все, серед 

великого біологічного різноманіття матеріалу, який вивчається можна обрати 



68 

 

генотипи, які стабільно утримують високий рівень формування ознак «кількість 

зерен в колосі» та «маса зерна з колоса» в контрольованому середовищі. В 

подальшому використовувати цей селекційний матеріал для створення сортів 

пшениці озимої та як вихідний матеріал для гібридизації. 

Дослідження рівня формування та мінливості ознаки «кількість зерен в 

колосі» сортів та селекційних ліній пшениці озимої в залежності від трьох 

строків сівби проводилися протягом 2013 - 2016 років з метою залучення цієї 

інформації в селекційний процес [261, 262, 263, 264].  

За чотири роки досліджень було проаналізовано 1156 сортів і селекційних 

ліній пшениці озимої. Аналіз рівня формування ознаки «кількість зерен в 

колосі» сортів і селекційних ліній озимої пшениці за строками сівби і роками 

досліджень (табл. 3.1) показав, що мінімальна кількість зерен в колосі 

формувалася в 2013 році (вибірка 107 сортів та СЛ) від x = 46,3 ± 0,6 (пізній 

строк сівби) до x = 49,2 ± 0,7 (ранній строк сівби), а максимальна в 2015 році 

від x = 67,5 ± 0,6 (пізній строк сівби) до x = 70,9 ± 0,8 (ранній строк сівби). 

Кращим роком для формування ознаки «кількість зерен в колосі»  був 2015 рік. 

Встановлено, що генетичний коефіцієнт варіації (V %) ознаки «кількість зерен 

в колосі» за роками досліджень і за строками сівби був різним і значення його 

коливалося в межах від 8,8 % (оптимальний строк сівби; 2014 рік) до 14,9 % 

(ранній строк сівби; 2013 рік). 

За лімітами варіювання (LV), які вказують на присутність у вибірці 

великої різноманітності генотипів від мінімальної до максимальної кількісті 

зерен в колосі  формувалося від 27,1 (ранній строк сівби; 2013 рік) до 53,4 

(пізній строк сівби; 2015 рік) зерен (табл. 3.1), а максимальне значення ознаки 

«кількість зерен в колосі» - від 61,6 штук (пізній строк сівби; 2014 рік) до 89,6 

штук (ранній строк сівби; 2015 рік). Слід зазначити, що в дослідженнях в 

досліді виявлені генотипи з високим рівнем формування ознаки «кількість 

зерен в колосі» від 61,6 штук (пізній строк сівби; 2014 рік) до 89,6 штук (ранній 

строк сівби; 2015 рік), які представляють величезний інтерес як перспективний 

селекційний матеріал для наступних етапів селекції (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 – Мінливість ознаки «кількість зерен в колосі» сортів та 

селекційних ліній пшениці озимої в залежності від року вирощування та строку 

сівби 

Рік Строк 

сівби 

Статистичні показники 

x  LV V% 

2013 1.09 49,2±0,7 27,1-69,9 14,9 

15.09 48,9±0,6 34,8-62,3 12,4 

1.10 46,3±0,6 30,5-65,9 13,0 

2014 1.09 57,1±0,7 45,0-68,0 10,4 

15.09 53,5±0,5 43,6-63,2 8,8 

1.10 51,3±0,5 42,0-61,6 10,4 

2015 1.09 70,9±0,8 52,9-89,6 11,7 

15.09 69,8±0,7 49,9-85,9 10,7 

1.10 67,5±0,6 53,4-81,5 9,1 

2016 1.09 55,1±0,7 41,7-69,5 11,7 

15.09 56,1±0,6 40,2-67,6 10,1 

1.10 54,8±0,7 36,8-75,6 11,2 

 

У досліді 2013 року 47 % із 106 сортів і селекційних ліній формували 

ознаку «кількість зерен в колосі» вищу, ніж середнє арифметичне ( x ) за 

строками сівби, тобто з 11 сортів і селекційних ліній жоден генотип не 

формував такого рівня ознаки (табл.3.2). 

В експерименті за 3-ма строками сівби (2013 рік ) стабільне значення 

ознаки «кількість зерен в колосі» утримували 11 сортів та селекційних ліній – 

від 51,1 ( с. Червона) до 64,7 ( СЛ Перемога 2 / Коломак 3 // Станична). Хоча по 

всій вибірці ця ознака підвищувалася за раннім строком сівби до 69,9, але це 

було відмічено тільки при ранньому строкові сівби в одному випадку у 

селекційної лінії Перемога 2 / Коломак 5 // Станична. Але відмінність даної  

групи у тому, що сорти та селекційні лінії стабільно, за строками сівби, 

утримували рівень формування ознаки. Із випробуваних сортів слід зауважити 

сорт Славна; із селекційних ліній – Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11, 

Перемога 2 / Коломак 3 // Станична, Перемога 2 / Коломак 5 // Станична, які 

вирізнялися максимальним рівнем і стабільністю формування ознаки «кількість 

зерен в колосі» за строками сівби (табл.3.2). 
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Таблиця 3.2 – Прояв ознаки «кількість зерен в колосі» у сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої (більше 50 зерен) за трьома строками сівби, 2013 р. 

№ 

з/п 

Сорт, СЛ За строками сівби  

1.09 15.09 1.10 

1 Червона 52,0 51,1 52,7 

2 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 52,5 52,1 51,1 

3 Зелений гай 52,7 53,5 51,2 

4 Еритроспермум 912/86/Альбатрос 

одеський // Станична 

53,6 59,1 51,2 

5 Коломак 2 / Конкурент 54,1 54,3 53,1 

6 Славна 55,2 59,6 55,2 

7 Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 55,7 57,0 53,7 

8 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 57,4 58,4 55,1 

9 Чорнява 58,4 56,1 50,4 

10 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 59,0 57,3 54,4 

11 Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 64,7 62,1 60,4 

НІР05 сорт 

НІР05 строк 

НІР05 взаємодія 

3,98 

1,44 

6,90 

 

У 2014 році у досліді з першого строку сівби спостерігали максимальне 

значення ознаки «кількість зерен в колосі» – 68,0 штук у селекційної лінії 

Українка полтавська / Станична. В експерименті виділено 12 сортів і 

селекційних ліній пшениці озимої, які мали високий рівень ознаки незалежно 

від строку сівби, тобто формували високу кількість зерен у колосі як при 

ранньому, так і при оптимальному і пізньому строках сівби. Було виділено такі 

сорти: Коломак 3, Зерноградка 11, Іванівська остиста та Золотоглава; та 

селекційні лінії: Сонячна / Коломак 5 // Сонячна/Коломак 5, Лтава / Червона, 

Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11, Перемога 2 / Коломак 5 // Станична. 

Заслуговує на увагу селекційна лінія Перемога 2 / Коломак 5 // Станична, яка 

стабільно формувала ознаку «кількість зерен в колосі» за строками сівби в 

межах: 59,5 зерен ( ранній та оптимальний строки сівби) – 59,9 зерен(пізній 

строк сівби) (табл.3.3). 
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Таблиця 3.3 – Прояв ознаки «кількість зерен в колосі» у сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої (більше 50 зерен) за трьома строками сівби, 2014 р. 

 

В 2015 році із 112 сортів та селекційних ліній 34 генотипи пшениці озимої 

формували від 70 зерен і більше за трьома строками сівби. Стабільно високі 

показники в 2015 році, понад 70 шт. зерен з колосу (табл. 3.4), за трьома 

строками сівби формували сорти та СЛ: Зорепад, Тамань, Сагайдак; СЛ 

Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11; СЛ Леля / Донецька 46 // Єрмак; СЛ 

Перемога 2 / Коломак 5 // Станична; СЛ Говтва / Манжелія; СЛ Вільшана / 

Манжелія; СЛ Говтва / Червона; СЛ Говтва / CASTEL; СЛ Перемога 2 / 

Коломак 5 // Станична; СЛ Говтва / Манжелія; СЛ Українка полтавська / 

Дельта; СЛ 6687-7 // Донецька 46 / Леля. В межах 80 і більше зерен з колосу  за 

трьома строками сівби формували: СЛ Лінія 9 / Червона // Станична; СЛ Говтва 

/ Манжелія; Левада.  

За двома строками сівби – ранній та оптимальний строки в межах 80 зерен 

і більше утримували: Самара 2; СЛ Перемога 2 / Коломак 5 // Станична; 

Санжара; СЛ Вільшана / Єрмак; СЛ Еритроспермум 912/86 / Альбатрос 

одеський // Станична; СЛ Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 (табл. 3.4).  

№№ 

з/п 

Сорт або СЛ Строк сівби 

1.09 15.09 1.10 

1 Лінія 3 53,1 54,4 51,6 

2 Коломак 3 53,3 50,9 50,7 

3 Сонячна / Коломак 5 // Сонячна/Коломак 5 53,4 54,5 56,0 

4 Перемога 2/Коломак 5//Станична 56,1 55,0 54,8 

5 Лтава/Червона 56,5 55,6 54,2 

6 Зорепад 56,7 54,8 57,0 

7 Іванівська остиста 57,6 54,4 51,9 

8 Лютенька 58,1 51,5 53,5 

9 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 58,3 54,9 54,8 

10 Золотоглава 58,6 51,7 52,5 

11 Сонячна / Коломак 5 59,0 53,1 53,6 

12 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 59,5 59,5 59,9 

НІР05 сорт 

НІР05 строк 

3,72 

2,04 
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Таблиця 3.4 – Прояв ознаки «кількість зерен в колосі» у сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої (більше 70 зерен) за трьома строками сівби, 2015 р. 

№№ 

з/п 

Назва сорту, селекційної лінії Строк сівби 

1.09 15.09 1.10 

1 Еритроспермум / Находка 4 // Станична 70,1 71,1 72,0 

2 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 70,9 81,4 76,4 

3 6687-7 // Донецька 46 / Леля 71,7 77,2 70,8 

4 Престиж // 100 /92 / Коломак 3 72,3 74,5 69,5 

5 Коломак 2 / Червона // Землячка 72,4 69,5 71,5 

6 Зорепад 72,6 79,6 79,2 

7 Тамань 72,8 78,3 72,2 

8 Леля / Донецька 46 // Єрмак 75,5 73,3 75,8 

9 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 76,7 77,8 72,7 

10 Лорд / Манжелія 77,1 76,5 71,8 

11 Вільшана / Манжелія 77,5 74,0 75,0 

12 Коломак 2 / Червона 77,7 74,3 72,8 

13 Лорд / CASTEL 77,7 77,3 76,1 

14 Сагайдак 78,0 75,1 69,9 

15 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 78,4 81,4 74,3 

16 Лорд / Манжелія 78,9 76,4 73,6 

17 Українка полтавська / Дельта 78,9 72,1 69,1 

18 6687-7 // Донецька 46 / Леля 79,0 72,0 73,6 

19 Лінія 9 / Червона // Станична 79,6 84,3 81,3 

20 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 80,9 74,5 70,3 

21 Ho/m 12174/85 / Ho/m 11926/85 // Єрмак 81,2 75,6 70,7 

22 Лорд / Манжелія 81,3 81,4 81,5 

23 Лорд // Леля / Донецька 46 81,4 76,2 72,5 

24 Самара 2 81,7 80,4 69,9 

25 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 81,8 83,1 77,0 

26 Санжара 82,1 80,3 71,2 

27 Донецька 88 / Перемога 2 82,5 76,5 70,2 

28 Говтва 82,8 73,7 69,9 

29 Левада 83,0 80,6 79,3 

30 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 84,0 78,9 72,4 

31 Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 84,4 78,3 73,8 

32 Ho/m 12174/85 / Ho/m 11926/85 // Єрмак 84,4 85,9 77,5 

33 Еритроспермум 912/86 / Альбатрос одеський // Станична 86,7 82,4 78,0 

34 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 89,6 81,5 69,0 

НІР05 сорт 

НІР05 строк 

6,40 

1,05 

 

Виділено сорти та селекційні лінії, у яких ознака «кількість зерен в 

колосі» формувалася 80 шт. і більше лише при ранньому строкові сівби, а саме: 

СЛ Коломак 2 / Червона; с. Попелюшка; СЛ Перемога 2/Коломак 5 // Станична; 

СЛ Вільшана / Єрмак; СЛ Говтва // Леля / Донецька 46; Радивонівка; СЛ 
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Донецька 88 / Перемога 2; Говтва; СЛ Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 

11; СЛ Перемога 2 / Коломак 3 // Станична; при цьому за оптимального та 

пізнього строків сівби ці сорти та селекційні лінії формували кількість зерен в 

колосі не менше 60-70 шт.  

В 2016 році виділено 52 генотипи пшениці озимої, які незалежно від 

строків сівби формували більше 50 зерен в колосі (табл. 3.5). Слід відзначити 

сорти: Зорепад, Дніпровська 277, Лютенька, Бріон, Попелюшка, Самара-2, 

Сонячна, Іванівська остиста, Лорд, Грація, Нємчиновская 24 та СЛ: Українка 

полтавська / Єрмак, Перемога 2 / Коломак 3 // Станична, Вільшана / Манжелія, 

Манжелія  /Сагайдак, Сагайдак / Левада, які формували максимальну кільскіть 

зерен в колосі. 

 

Таблиця 3.5 – Прояв ознаки «кількість зерен в колосі» у сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої (50 і більше зерен) за трьома строками сівби, 2016 р. 

№№ 

з/п 

Сорт, СЛ Строк сівби 

1.09 15.09 1.10 

1 2 3 4 5 

1 Білосніжка 55,3 53,6 54,4 

2 Зорепад 69,5 58,5 65,4 

3 Престиж 53,4 57,8 57,8 

4 Дніпровська 277 65,8 55,2 51,6 

5 Альбатрос одеський 51,5 56,0 56,9 

6 Говтва 50,3 53,2 56,8 

7 Лютенька 66,8 60,5 60,4 

8 Санжара 55,4 59,5 63,2 

9 Червона 57,0 53,7 55,0 

10 Восторг 56,0 53,4 53,4 

11 Бріон 59,0 61,9 54,8 

12 Астра 62,9 53,1 62,5 

13 Кірія 51,7 64,5 50,0 

14 Іванівська остиста 58,4 57,7 59,7 

15 Попелюшка 67,9 54,1 60,1 

16 Віра 55,6 57,2 58,1 

17 Самара-2 66,0 57,5 61,8 

18 Сонячна 60,3 65,3 56,3 

19 Альбатрос одеський 57,1 53,5 57,0 

20 Іванівська остиста 59,4 65,9 61,5 

21 Ніконія 53,4 56,1 57,4 

22 Альбатрос одеський 55,7 54,0 57,8 

23 6687-7 // Донская 46 / Леля 61,7 54,0 60,5 
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Продовження таблиці 3.5 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

 

24 Лінія 15 / Зерноградка 11 58,7 52,3 52,6 

25 Українка полтавська / Єрмак 64,6 60,7 54,9 

26 Вільшана / Манжелія 57,5 57,2 50,1 

27 Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 62,0 62,6 60,2 

28 Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 64,2 56,7 60,5 

29 Сагайдак / Левада 50,2 56,3 51,3 

30 Ho/m 12174/85 / Ho/m 11926/85 // Єрмак 52,3 60,2 60,1 

31 Сагайдак / Левада 51,4 56,2 56,3 

32 Леля / Донецька 46 // Коломак 2 54,1 53,9 51,9 

33 Вільшана / Манжелія 60,2 67,5 65,2 

34 Еней 56,2 61,6 63,9 

35 Лорд / Манжелія 55,5 57,7 62,2 

36 Українка полтавська / Станична 50,7 58,7 57,4 

37 Лорд 61,9 63,8 62,3 

38 Радивонівка 56,9 62,6 57,1 

39 Манжелія / Сагайдак 63,2 67,5 66,1 

40 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 61,6 57,8 52,3 

41 Одеська 267 / Донецька 46 60,9 53,7 61,4 

42 Українка полтавська / Старшина 53,4 58,6 51,0 

43 Українка полтавська / Єрмак 50,8 55,6 55,7 

44 Українка полтавська / Єрмак 50,6 51,4 50,9 

45 Леля/Донецька 46 // Коломак 5 58,3 59,6 56,8 

46 Сагайдак / Левада 62,1 63,8 60,8 

47 Лорд / Манжелія 59,3 62,6 59,1 

48 Грація 66,6 67,6 75,6 

49 MV KAREJ 58,5 62,9 54,8 

50 Альбатрос одеський 59,7 59,5 56,7 

51 Нємчиновская 24 62,4 62,4 63,3 

52 Славна 58,1 56,7 56,3 

НІР05 сорт 

НІР05 строк 

НІР05 взаємодія 

4,20 

0,78 

7,28 

 

3.2 Мінливість ознаки «маса зерна з колоса» у сортів та селекційних ліній 

пшениці озимої в залежності від строків сівби  

 

М. І. Вавилов в своїх наукових працях зауважив, що наряду з 

генотиповою мінливістю необхідно приділяти увагу взаємодії факторів 

середовища на індивідуальну мінливість, яка може пригнічувати навіть 

спадкові сортові відмінності [25]. В зв’язку з цим в селекції на продуктивність 

важливе значення надається зональному підходу до складання моделей сорту з 
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визначенням параметрів складових елементів [265]. На думку Писарєва В. Є., 

тільки детальне вивчення кількісних ознак, які є елементами комплексної 

ознаки – продуктивності, дає можливість селекціонерові продумано вести 

роботу по створенню високопродуктивних сортів [266]. 

Маса зерна з колосу є інтегральною ознакою таких структур, як довжина, 

число колосків і зерен в колосі, маса 1000 зерен і обумовлена багатьма генами з 

різним типом взаємодії. У селекційній практиці масі зерна колосу завжди 

відводилося одне з центральних місць. Відбір по колосу є головним принципом 

роботи багатьох селекціонерів [267]. Його з успіхом застосовував у своїй роботі 

П. П. Лук'яненко [268]. За даними В. П. Кузьміна [269] В. П. Пьянкова [270] В. 

Ф. Козловської, В. М. Мельника [271] маса зерна колоса є провідним 

структурним елементом у формуванні зернової продуктивності рослини.  

Вивчено прояв ознаки «маса зерна з колоса» у великого генетичного 

різноманіття  сортів та селекційних ліній пшениці озимої за трьома строками 

сівби і виділено генотипи, які формують максимальну масу зерна з колоса з 

високим рівнем стабільності за трьома строками сівби. [272, 273, 274, 275]. 

В 2013 році у великому масиві сортів та селекційних ліній пшениці (107 

сортів та селекційних ліній) середнє значення ознаки «маса зерна з колоса» 

(табл. 3.6) при різних строках сівби було майже на одному рівні: ранній строк 

сівби – 2,04±0,04 г, оптимальний строк сівби – 2,07±0,04 г, пізній строк сівби – 

1,93±0,03 г. За лімітами варіювання маса зерна з колоса формувалася від 0,87 г 

(ранній строк сівби) до 3,10 г (ранній строк сівби). При оптимальному та 

пізньому строках сівби ознака «маса зерна з колоса» формувалася майже на 

одному рівні. Коефіцієнт варіації ознаки «маса зерна з колоса» при ранньому 

строкові сівби складав 19,5 %, при оптимальному та пізньому строках – був 

майже на одному рівні.  

За результатами 2014 року маса зерна з колосу випробуваних сортів та 

селекційних ліній пшениці озимої мала середнє значення в межах 2,04±0,02 г 

(1.10) – 2,29±0,03 г (1.09), а за лімітами варіювання – від 1,33 г (15.09) до 2,87 г 



76 

 

(1.09) (табл. 3.6). Коефіцієнт варіації «ознаки маса зерна з колосу» формувався 

від 11,7 % (1.10) до 13,1 % (15.09).  

За даними 2015 року ознака «маса зерна з колоса»  в великому масиві 

сортів та селекційних ліній пшениці озимої (112 сортів та селекційних ліній) 

мала середнє значення від 3,06±0,04 г (пізній строк сівби) до 3,21 г (ранній 

строк сівби) (табл.3.6). За лімітами варіювання між строками сівби також не 

спостерігалося великої різниці, маса зерна з колосу варіювала від 1,96 г (ранній 

та пізній строки сівби) до 4,35 г (ранній строк сівби). Коефіцієнт варіації ознаки 

«маса зерна з колоса»  був в межах 12,5 % (пізній строк сівби) - 14,6 % (ранній 

строк сівби).  

В процесі аналізу 2016 року у вибірці із 89 сортів та селекційних ліній 

пшениці озимої маса зерна з колоса формувалася в середньому від 2,09±0,03 г 

до 2,15±0,04 г (табл. 3.6). За лімітами варіювання ознака «маса зерна з колоса»  

була в межах 1,26 г (оптимальний строк сівби) – 3,08 г (ранній строк сівби). 

Коефіцієнт варіації складав від 14,8 (оптимальний строк сівби) до 16,1 % 

(ранній строк сівби).   

 

Таблиця 3.6 – Мінливість ознаки «маса зерна з колоса» сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої в залежності від року вирощування та строків сівби 

Рік Строки 

сівби 

Статистичні показники 

x  LV V% 

2013 1.09 2,04±0,04 0,87-3,10 19,5 

15.09 2,07±0,04 1,23-2,92 16,9 

1.10 1,93±0,03 1,16-2,83 16,3 

2014 1.09 2,29±0,03 1,69-2,87 11,9 

15.09 2,14±0,03 1,33-2,77 13,1 

1.10 2,04±0,02 1,51-2,58 11,7 

2015 1.09 3,21±0,04 1,96-4,35 14,6 

15.09 3,16±0,04 2,05-4,07 13,9 

1.10 3,06±0,04 1,96-3,97 12,5 

2016 1.09 2,15±0,04 1,53-3,08 16,1 

15.09 2,13±0,03 1,26-3,02 14,8 

1.10 2,09±0,03 1,33-2,81 15,3 

 

За дослідом 2013 року стабільне значення ознаки «маса зерна з колоса»  

за трьома строками сівби утримували 11 сортів та 15 селекційних ліній, які 
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формували масу зерна з колосу від 2,00 г (Іванівська остиста) до 2,92 г (СЛ 

Перемога 2 /Коломак 5 // Станична) (табл.3.7.). Серед генотипів пшениці озимої 

з максимальним значенням ознаки «маса зерна з колосу» слід виділити сорти: 

Лютенька, Славна; і селекційні лінії: СЛ Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 

[272, 273, 274, 275]. 

 

Таблиця 3.7 – Прояв ознаки «маса зерна з колосу» (г) у сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої (від 2 г) за трьома строками сівби, 2013 р. 

№ 

з/п 

Назва сорту або СЛ Строк сівби 

1.09 15.09 1.10 

1 Іванівська остиста 2,00 2,21 2,16 

2 Повага 2,01 2,10 2,13 

3 Червона 2,03 2,16 2,25 

4 Коломак 3 / Скіфянка 2,04 2,29 2,11 

5 Престиж 2,06 2,37 2,01 

6 Еритроспермум 912/86 / Альбатрос одеський // Станична 2,06 2,69 2,19 

7 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 2,10 2,30 2,19 

8 Дніпровська 782 / Прибой / Партизанка // Скіфянка 2,16 2,06 2,22 

9 Коломак 5 / Сонячна // Станична 2,21 2,27 2,22 

10 Спасівка 2,21 2,73 2,05 

11 ОДОМ / Порада 2,23 2,11 2,03 

12 Говтва 2,23 2,66 2,10 

13 Зелений гай 2,26 2,34 2,21 

14 Лінія 16 / Червона 2,31 2,03 2,08 

15 Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 2,35 2,55 2,32 

16 Росінка 2,39 2,13 2,43 

17 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 2,42 2,72 2,26 

18 Чорнява 2,49 2,51 2,15 

19 Перемога 2 / Коломак5 // Станична 2,51 2,64 2,37 

20 Лютенька 2,59 2,92 2,42 

21 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 2,61 2,64 2,33 

22 Славна 2,65 2,69 2,40 

23 Коломак 2 / Конкурент 2,70 2,41 2,32 

24 Миронівська808 / 100/92 // Станична 2,80 2,21 2,18 

25 Перемога2 / Коломак5 // Станична 2,84 2,52 2,32 

26 Перемога2 / Коломак5 // Станична 2,92 2,73 2,24 

НІР05 сорт 

НІР05 строк 

НІР05 взаємодія 

0,20 

0,07 

0,34 

 

Стабільно за строками сівби масу зерна з колосу від 2,03 до 2,87 г у 2014 

році формували 8 сортів пшениці озимої (Крижинка, Олеся, Зорепад, Славна, 

Коломак 3, Золотоглава, Одеська 267, Сагайдак) та 23 СЛ (Донецька 
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48/Тира//Червона, Сонячна / Коломак 5 // Сонячна / Коломак 5, Перемога 2 / 

Коломак 5 // Станична, Сонячна/Коломак 5, Перемога 2 / Коломак 

3//Зерноградка 11 та інші). Максимальне значення ознаки формував сорт 

Сагайдак (від 2,40 до 2,87 г) та селекційні лінії: Перемога 2 / Коломак 

3//Станична (2,44-2,62 г), Сонячна / Коломак 5 (2,38-2,77 г), Еритроспермум / 

Находка 4 // Станична (2,58-2,84 г) (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 – Прояв ознаки «маса зерна з колосу» (г) у сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої (від 2 г) за трьома строками сівби, 2014 р. 

№з/п Назва сорту, СЛ Строки сівби  

1.09 15.09 1.10 

1 Крижинка 2,06 2,19 2,03 

2 Донецька 48 / Тира // Червона 2,09 2,15 2,16 

3 Олеся 2,10 2,43 2,49 

4 Сонячна / Коломак 5 // Сонячна/Коломак 5 2,13 2,16 2,15 

5 Зорепад 2,20 2,06 2,03 

6 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 2,29 2,29 2,38 

7 Сонячна / Коломак 5 2,29 2,00 2,19 

8 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 2,30 2,36 2,40 

9 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 2,31 2,31 2,17 

10 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 2,31 2,55 2,34 

11 Сонячна / Коломак 5 2,31 2,03 2,19 

12 Славна 2,33 2,28 2,39 

13 Лтава / Червона 2,34 2,41 2,27 

14 Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 2,35 2,24 2,08 

15 Лінія 3 2,37 2,32 2,26 

16 Коломак 3 2,38 2,02 2,05 

17  Українка полтавська / Станична 2,40 2,48 2,07 

18 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 2,52 2,63 2,24 

19 Золотоглава 2,52 2,08 2,28 

20 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 2,57 2,44 2,49 

21 Українка полтавська / Станична 2,59 2,29 2,28 

22 Українка полтавська / Станична 2,59 2,33 2,14 

23 Донская / Єрмак 2,60 2,31 2,09 

24 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 2,62 2,44 2,51 

25 Одеська 267 2,63 2,28 2,16 

26 Сонячна / Коломак 5 2,64 2,77 2,38 

27 Вільшана / Манжелія 2,68 2,50 2,05 

28 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 2,70 2,34 2,25 

29 Еритроспермум / Находка 4 // Станична 2,84 2,58 2,58 

30 Еритроспермум / Альбатрос одеський //  Станична 2,84 2,24 2,32 

31 Сагайдак 2,87 2,72 2,40 

НІР05 сорт 

НІР05 строк 

НІР05 взаємодія 

0,18 

0,10 

0,31 
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В 2015 році високий рівень стабільності ознаки «маса зерна з колоса» за 

строками сівби утримували 13 сортів та 37 селекційних ліній пшениці озимої, 

які формували масу зерна з колосу від 3,00 г до 4,35 г. Слід відмітити такі  

сорти як Тамань, Санжара, Говтва, Самара-2 та селекційні лінії: Перемога 2 / 

Коломак 3 // Зерноградка 11, Донецька 88 / Пемога 2, Перемога 2 / Коломак 3 // 

Зерноградка 11, які формували максимальний рівень ознаки «маса зерна з 

колоса» (табл. 3.9). 

 

Таблиця 3.9 – Прояв ознаки «маса зерна з колосу» (г) у сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої (від 3 г) за строками сівби, 2015 р. 

№ 

з/п 

Назва сорту, СЛ Строки сівби 

1.09 15.09 1.10 

1 2 3 4 5 

1 Донская полукарліковая / Єрмак 3,01 3,00 3,44 

2 6687-7 // Донецька 46 / Леля 3,06 3,24 3,10 

3 Зорепад 3,08 3,33 3,33 

4 Еритроспермум / Находка 4 // Станична 3,08 3,13 3,02 

5 Славна 3,12 3,39 3,16 

6 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 3,13 3,90 3,69 

7 Українка полтавська / Старшина 3,15 3,14 3,27 

8 Сагайдак / Левада 3,16 3,29 3,28 

9 Ніконія 3,17 3,12 3,06 

10 Аріївка 3,19 3,65 3,62 

11 Леля / Донецька 46 // Єрмак 3,26 3,32 3,31 

12 Одеська 267 3,28 3,31 3,11 

13 Коломак 2 / Червона / Донской сюрприз 3,32 3,32 3,11 

14 Лютенька 3,32 3,46 3,26 

15 Вільшана / Манжелія 3,36 3,18 3,09 

16 6687-7 // Донецька 46 / Леля 3,37 3,06 3,18 

17 Українка полтавська / Станична 3,37 3,31 3,25 

18 Українка полтавська / Старшина 3,40 3,15 3,44 

19 Левада 3,40 3,22 3,14 

20 Ho/m 12174/85 / Ho/m 11926/85 // Єрмак 3,42 3,14 3,05 

21 IR 15774 W MIRANDA 3,47 3,49 3,31 

22 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 3,51 3,58 3,37 

23 Престиж // 100/92 / Коломак 3 3,54 3,73 3,48 

24 Українка полтавська / Дельта 3,57 3,30 3,13 

25 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 3,59 3,47 3,22 

26 Українка полтавська / Станична 3,67 3,64 3,37 

27 Лорд  / Манжелія 3,68 3,67 3,74 

28 Коломак 2 / Червона 3,68 3,03 2,75 

29 Радивонівка 3,69 3,59 3,27 

30 Коломак 2 / Червона 3,70 3,35 3,29 

31 Лорд / CASTEL 3,71 3,62 3,57 
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Продовження таблиці 3.9 

 
1 2 3 4 5 

32 Лорд / Крижинка 3,74 3,46 3,43 

33 Лорд / Манжелія 3,75 3,72 3,37 

34 Тамань 3,75 3,89 3,74 

35 Санжара 3,75 3,67 3,24 

36 Лорд // Леля / Донецька 46 3,80 3,59 3,60 

37 Лорд (Говтва) 3,80 3,71 3,43 

38 Лорд / Манжелія 3,81 3,70 3,66 

39 Лінія 9 / Червона // Станична 3,83 3,96 3,97 

40 Ho/m 12174/85 / Ho/m 11926/85 // Єрмак 3,85 4,02 3,30 

41 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 3,87 3,48 3,31 

42 Лорд // Леля / Донецька 46 3,88 3,54 3,02 

43 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 3,88 4,07 3,59 

44 Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 3,96 3,82 3,73 

45 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 3,96 3,84 3,46 

46 Самара 2 3,94 3,81 3,36 

47 Еритроспермум 912/86 / Альбатрос одеський // 

Станична 

4,02 3,98 3,76 

48 Говтва 4,07 3,67 3,39 

49 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 4,30 4,01 3,38 

50 Донецька 88 / Перемога 2 4,35 3,78 3,41 

НІР05 сорт 

НІР05 строк 

6,40 

1,05 

 

Максимальне значення ознаки «маса зерна з колоса» стабільно за трьома 

строками сівби в 2016 році формували і утримували 20 сортів та 15 селекційних 

ліній (табл. 3.10). Серед генотипів з високим рівнем формування ознаки «маса 

зерна з колоса» ми виділили сорти: Говтва, Радивонівка, Зелений гай, Грація, 

MV Karej, Альбатрос одеський, Престиж, Лютенька, Левада, Санжара, Астра, 

Іванівська остиста, Одеська 267, Одеська 51; та селекційні лінії: Лінія 15 / 

Зерноградка 11, Українка полтавська / Єрмак, Перемога 2 / Коломак 3 // 

Станична, Сагайдак / Левада, Леля / Донецька 46 // Коломак 2, Лорд / 

Манжелія, Манжелія / Сагайдак, Перемога 2 / Коломак 5 // Станична, Одеська 

267 / Донецька 46, Леля / Донецька 46 // Коломак 5 (табл. 3.10.).  

За роками досліджень були виділені генотипи, які щорічно незалежно від 

строків сівби стабільно формували максимальне значення ознаки «маса зерна з 

колосу» - СЛ Перемога 2 / Коломак 3 // Станична, СЛ Перемога 2 / Коломак 5 // 

Станична. 



81 

 

Таблиця 3.10 – Прояв ознаки «маса зерна з колосу» (г) у сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої (від 2 г) за трьома строками сівби, 2016 р. 

№ з/п Назва сорту, СЛ Строк сівби 

1.09 15.09 1.10 

1 Лінія-15 / Зерноградка 11 2,29 2,06 2,05 

2 Українка полтавська / Єрмак 2,76 2,54 2,24 

3 Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 2,76 2,66 2,71 

4 Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 3,00 2,53 2,59 

5 Сагайдак / Левада 2,06 2,05 2,16 

6 Сагайдак / Левада 2,26 2,30 2,42 

7 Леля / Донецька 46 // Коломак 2 2,22 2,24 2,11 

8 Лорд / Манжелія 2,62 2,53 2,78 

9 Лорд (Говтва) 2,72 3,02 2,69 

10 Радивонівка 2,51 2,61 2,20 

11 Манжелія / Сагайдак 2,14 2,33 2,26 

12 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 2,75 2,56 2,13 

13 Одеська 267 / Донецька 46 2,75 2,18 2,76 

14 Українка полтавська / Єрмак 2,08 2,04 2,09 

15 Леля / Донецька 46 // Коломак 5 2,35 2,15 2,17 

16 Сагайдак / Левада 2,63 2,63 2,26 

17 Лорд / Манжелія 2,75 2,83 2,66 

18 Зелений гай 2,23 2,34 2,25 

19 Грація 2,39 2,43 2,60 

20 MV KAREJ 2,42 2,21 2,00 

21 Альбатрос одеський 2,48 2,30 2,17 

22 Престиж 2,06 2,19 2,30 

23 Лютенька 3,05 2,59 2,81 

24 Левада 2,22 2,18 2,08 

25 Санжара 2,37 2,52 2,77 

26 Астра 2,62 2,06 2,62 

27 Іванівська остиста 2,14 2,00 2,08 

28 GRYPHON 2,08 2,06 2,10 

29 Віра 2,14 2,11 2,20 

30 Самара 2 3,08 2,52 2,68 

31 Сонячна 2,38 2,76 2,23 

32 Альбатрос одеський 2,26 2,13 2,28 

33 Іванівська остиста 2,31 2,24 2,14 

34 Одеська 267 2,32 2,08 2,09 

35 Одеська 51 2,35 2,00 2,06 

НІР05 сорт 

НІР05 строк 

НІР05 взаємодія 

0,21 

0,04 

0,36 

 

В результаті досліджень встановлено, що максимальна реалізація 

генотипів пшениці озимої за ознакою «маса зерна з колосу» відбувається при 

ранніх строках сівби. За ознакою «маса зерен з колосу» добори генотипів з 



82 

 

максимальним значенням ознаки «маса зерен з колосу»  краще проводити  при 

ранніх і оптимальних строках, а добори генотипів з високим рівнем 

стабільності формування ознаки «маса зерен з колосу»  проводити за трьома 

строками сівби. 

Виділені сорти та селекційні лінії пшениці озимої, які формують «масу 

зерна з колосу» з високим рівнем стабільності незалежно від строків сівби і 

високим ефектом адаптації за цією ознакою. За роками досліджень були 

виділені генотипи, які щорічно незалежно від строків сівби стабільно 

формували максимальне значення ознаки «маса зерна з колосу» – СЛ Перемога 

2 / Коломак 3 // Станична, СЛ Перемога 2 / Коломак 5 // Станична.  

 Генотипи пшениці озимої з високим проявом стабільності ознаки «маса 

зерна з колосу» та високим адаптивним потенціалом за цією ознакою 

рекомендовані як цінний секційний матеріал та як батьківські компоненти при 

гібридизації для створення нових високопродуктивних сортів пшениці озимої 

[272, 273, 274, 275].  

 

3.3 Мінливість ознак генеративної частини рослин сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої за строками сівби та роками досліджень  

 

Кількість колосків у колосі за роками досліджень при ранньому строкові 

сівби мала середнє значення від 19,0±0,1 шт. (2016 р.) до 20,6±0,1 шт. (2015 р.). 

За лімітами варіювання значення ознаки «кількість колосків у колосі» 

формувалось в межах 14,8 шт. (2016 р.) – 24,4 шт. (2015 рік) (табл. 3.11).  

За оптимального строку сівби (15.09) кількість колосків у колосі в 

середньому формувалась на рівні 18,9±0,1 шт. (2013, 2016 рр.) – 20,4±0,1 шт. 

(2015 р.) (табл. 3.11). 

При пізньому строкові сівби дана ознака мала найменше середнє 

значення 17,7±0,1 шт. (2013 р.), а найбільше – 20,1±0,1 шт. (2015 р.). Ліміти 

варіювання ознаки «кількість колосків у колосі» пізнього строку сівби були в 

межах 15,2 шт. (2013 р.) – 22,8 шт. (2015 р.). Генетичний коефіцієнт варіації за 
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ознакою складав 5,3-7,2 %. Найвище значення ознаки «кількість колосків у 

колосі» за строками сівби формувалося в 2015 році. 

 

Таблиця 3.11 – Мінливість ознаки «кількість колосків у колосі» (шт.) 

сортів та селекційних ліній пшениці озимої  за строками сівби та роками 

досліджень (2013–2016 рр.) 

Рік Ознака Строк сівби 

1.09 15.09 1.10 

 V%  V%  V% 

2013 

 

KK 

LV 

19,4±0,1 

16,4-22,4 

5,9 18,9±0,1 

17,0-21,0 

5,5 17,7±0,1 

15,2-20,8 

5,9 

2014 КК 

LV 

20,5± 0,1 

16,4-22,6 

5,9 20,3± 0,1 

17,6-22,6 

5,3 19,8±0,1 

17,0-21,8 

5,4 

 

2015 

KK 

LV 

20,6±0,1 

16,6-24,4 

6,9 20,4±0,1 

15,8-23,6 

7,2 20,1±0,1 

16,6-22,8 

6,4 

 

2016 

KK 

LV 

19,0±0,1 

14,8-21,6 

6,6 18,9±0,1 

15,4-22,2 

6,9 18,5±0,1 

15,8-21,2 

6,8 

 

Маса колоса за середнім арифметичним значенням формувалася майже в 

одному діапазоні за трьома строками сівби і за роками досліджень була в межах 

– 2,8± 0,03 г – 4,2±0,1 г. За лімітами варіювання найвище значення ознаки 

«маса колоса» в 2015 році досягало 5,3-5,9 г. Коефіцієнт варіації складав 10,7-

16,5 %. Для формування ознаки «маса колоса» найсприятливішими були умови 

2015 року (табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.12 – Мінливість ознаки «маса колоса» (г) сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої за строками сівби та роками досліджень (2013-2016 рр.) 

Рік   Ознака Строки сівби 

1.09 15.09 1.10 

 V%  V%  V% 

2013 М3 

LV 

2,9±0,05 

1,8-4,4 

16,5 2,9±0,04 

2,1-4,0 

14,9 2,8±0,04 

1,9-3,9 

13,8 

2014 М3 

LV 

3,2± 0,04 

2,2-3,9 

11,8 2,9± 0,04 

1,9-4,1 

12,3 2,8± 0,03 

1,9-3,6 

10,7 

2015 М3 

LV 

4,2±0,1 

2,5-5,9 

15,7 4,2±0,1 

2,6-5,5 

15,1 4,0±0,1 

2,5-5,3 

13,5 

2016 М3 

LV 

2,9±0,05 

2,0-4,1 

15,7 2,9±0,04 

1,9-4,1 

14,3 2,8±0,04 

1,9-3,7 

14,7 
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Маса 1000 зерен формувала середнє значення від 37,9±0,5 г (2016 р., 2 

строк) до 45,2±0,3 г (2015, 1-2 строки). Суттєвої різниці за строками сівби не 

спостерігалось. За лімітами варіювання найменше значення ознаки «маса 1000 

зерен» складало 27,6 г (2016 р., 2 строк), а найбільше – 52,8 (2015 р., 1 строк). 

Коефіцієнт варіації коливався за роками досліджень у межах 6,6-11,3. 

Сприятливим для формування маси 1000 зерен був 2015 рік (табл. 3.13).  

 

Таблиця 3.13 – Мінливість ознаки «маса 1000 зерен» (г) сортів та 

селекційних ліній пшениці озимої за строками сівби та роками досліджень 

(2013–2016 рр.) 

Рік Ознака Строки сівби 

1.09 15.09 1.10 

 V%  V%  V% 

2013 МТЗ 

LV 

41,2±0,3 

30,8-49,9 

8,3 42,2±0,3 

33,4-51,2 

7,6 41,5±0,3 

31,1-47,5 

6,6 

2014 МТЗ 

LV 

40,2± 0,4 

32,8-47,5 

7,9 39,9± 0,3 

29,6-48,6 

8,0 40,2±0,8 

29,1-47,2 

7,9 

2015 МТЗ 

LV 

45,2±0,3 

35,3-52,8 

7,5 45,2±0,3 

36,2-50,9 

7,1 45,2±0,3 

36,5-51,8 

6,9 

2016 МТЗ 

LV 

39,1±0,4 

28,7-47,2 

10,1 37,9±0,5 

27,6-47,3 

11,3 38,1±0,4 

29,6-46,6 

11,0 

 

Маса рослини найменше середнє значення формувала при пізньому 

строкові сівби в 2013 році – 3,8±0,05 г, а найбільше – при ранньому строкові 

сівби – 6,0±0,1 г (табл.3.14).  

Таблиця 3.14 – Мінливість ознаки «маса рослини» (г) сортів та 

селекційних ліній пшениці озимої  за строками сівби та роками досліджень 

(2013-2016 рр.) 

Рік Ознака Стоки сівби 

1.09 15.09 1.10 

 V%  V%  V% 

2013 М2 

LV 

4,4±0,1 

2,7-6,3 

16,1 4,3±0,1 

2,9-5,8 

15,1 3,8±0,05 

2,7-5,2 

13,5 

2014 М2 

LV 

4,7±0,1 

3,5-5,8 

10,8 4,5±0,1 

3,1-6,1 

11,9 4,2±0,04 

3,1-5,4 

10,6 

2015 М2 

LV 

6,0±0,1 

3,8-8,8 

16,4 5,9±0,1 

4,0-8,0 

15,6 5,7±0,1 

3,9-7,7 

13,9 

2016 М2 

LV 

4,4±0,1 

3,2-6,1 

15,3 4,3±0,1 

3,0-6,0 

14,1 4,2±0,1 

3,1-5,6 

14,5 
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Найвище значення за лімітами варіювання – 8,8 г було при ранньому 

строкові сівби. Коефіцієнт варіації формувався від 10,6 до 16,4 %. В 2015 році 

ознака «маса рослини» формувалася найвищою за всі роки досліджень. 

 

3.4 Мінливість вегетативних ознак сортів та селекційних ліній пшениці 

озимої 

 

Висота рослини мала різне значення за строками сівби та за роками 

досліджень. За раннього строку сівби середнє значення ознаки формувалось на 

рівні 67,1±0,6 см (2014 р.) – 78,2±0,8 см (2013 р.). Варіювала ознака «висота 

рослин» раннього строку сівби в межах 53,4-100,2 см. Коефіцієнт варіації за 

роки досліджень складав 8,2-10,8 % (табл. 3.15).  

 

Таблиця 3.15 – Мінливість ознаки «висота рослини» (см) сортів та 

селекційних ліній пшениці озимої за строками сівби та роками досліджень 

(2013-2016 рр.) 

Рік Ознака Строк сівби 

1.09 15.09 1.10 

 V%  V%  V% 

2013 Н 

LV 

78,2±0,8 

57,9-100,2 

10,8 74,2±1,0 

50,6-101,9 

13,8 68,1±0,9 

47,1-93,6 

14,7 

2014 Н 

LV 

67,1±0,6 

53,4-78,0 

8,4 75,2±0,6 

55,8-92,1 

8,1 75,8±0,6 

61,7-90,4 

8,1 

2015 Н 

LV 

75,9±0,6 

59,8-91,5 

8,2 76,3±0,6 

61,3-90,9 

7,9 77,5±0,6 

63,2-96,1 

8,0 

2016 Н 

LV 

74,7±0,7 

61,2-87,0 

8,3 73,6±0,7 

59,1-88,9 

8,5 73,8±0,6 

58,5-84,2 

7,9 

 

При оптимальному строкові сівби висота рослин пшениці озимої за 

середнім арифметичним складала від 73,6±0,7 см (2016 р.) до 76,3±0,6 см (2015 

р.). Ліміти варіювання оптимального строку сівби ознаки «висота рослини» 

були на рівні 50,6-101,9 см. Коефіцієнт варіації за роками досліджень був в 

межах 7,9-13,8 % (табл. 3.15).  
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Висота рослини пізнього строку сівби мала середнє значення від 68,1±0,9 

см (2013 р.) до 77,5±0,6 см (2015 р.). Варіювала ознака «висота рослини» в 

межах 47,1-96,1 см. Коефіцієнт варіації складав 7,9-14,7 %. Найвищі показники  

висоти рослин пшениці озимої мали в 2013 році при достатньому зволоженні.  

Товщина соломини другого міжвузля за середнім арифметичним 

значенням не мала суттєвої різниці між строками сівби та за роками 

досліджень. За лімітами варіювання найменше значення ознаки «товщина 

соломини другого міжвузля» - 2,9 мм формувалося при пізньому строкові сівби 

(2013 р.), а найбільше – при ранньому строкові сівби – 5,3 мм (2015 р.). 

Коефіцієнт варіації коливався від 5,0 % (2014 р., пізній строк) до 13,5 (2013 р., 

пізній строк) (табл. 3.16).  

 

Таблиця 3.16 – Рівень формування та мінливість ознаки «товщина 

соломини другого міжвузля» (мм) сортів та селекційних ліній пшениці озимої 

за строками сівби та роками досліджень (2013-2016 рр.) 

Рік Ознака Строк сівби 

1.09 15.09 1.10 

 V%  V%  V% 

2013 ТС-2М 

LV 

3,9±0,04 

3,2-5,0 

10,3 3,7±0,04 

3,1-5,0 

11,8 3,4±0,05 

2,9-4,8 

13,5 

2014 ТС-2М 

LV 

4,3±0,03 

3,8-4,8 

5,5 4,2±0,02 

3,7-4,9 

5,6 4,1±0,02 

3,7-4,8 

5,0 

2015 ТС-2М 

LV 

4,3±0,03 

3,6-5,3 

7,1 4,3±0,04 

3,6-4,9 

5,7 4,1±0,02 

3,6-4,7 

5,7 

2016 ТС-2М 

LV 

3,8±0,03 

3,3-4,6 

6,7 3,8±0,03 

3,2-4,3 

6,5 3,8±0,03 

3,3-4,3 

6,7 

 

Кількість міжвузлів формувалася з невеликою різницею за строками 

сівби та роками досліджень і мала середнє значення 4,2±0,06-4,8±0,02 шт. За 

лімітами варіювання ознака «кількість міжвузлів» була в межах 3,0-5,3 шт. 

Коефіцієнт варіації коливався від 3,9 до 13,6 % (табл. 3.17). 

Ознака «кількість міжвузлів» формувалася в залежності від генотипу 

пшениці озимої та залежала від погодніх умов року вирощування. За даними 

досліджень ознака не мала суттєвого впливу на формування продуктивності 

колоса. 
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Таблиця 3.17 – Рівень формування та мінливість ознаки «кількість 

міжвузлів» (шт.) сортів та селекційних ліній пшениці озимої за строками сівби 

та роками досліджень (2013-2016 рр.) 

Рік Ознака Строк сівби 

1.09 15.09 1.10 

 V%  V%  V% 

2013 КМ 

LV 

4,5±0,04 

 

10,1 4,4±0,05 

3,1-5,1 

11,7 4,2±0,06 

3,0-5,0 

13,6 

2014 КМ 

LV 

4,6±0,02 

4,1-5,3 

4,3 4,8±0,02 

4,1-5,1 

3,9 4,8±0,02 

4,1-5,3 

3,9 

2015 КМ 

LV 

4,4±0,02 

3,9-5,0 

5,5 4,5±0,02 

4,0-5,0 

4,8 4,4±0,02 

4,0-5,0 

5,2 

2016 КМ 

LV 

4,4±0,03 

3,8-4,8 

5,4 4,3±0,04 

3,6-7,0 

8,9 4,3±0,02 

3,6-4,8 

5,4 

 

Довжина верхнього міжвузля сортів та селекційних ліній пшениці 

озимої різнилась за роками досліджень та лімітами варіювання за строками 

сівби. Середнє значення ознаки формувалось від 21,4±0,3 см (2014 р., ранній 

строк) до 31,5±0,3 см (2015 р., пізній строк) (табл. 3.8).  

 

Таблиця 3.18 – Мінливість ознаки «довжина верхнього міжвузля» (см) 

сортів та селекційних ліній пшениці озимої за строками сівби та роками 

досліджень (2013-2016 рр.) 

Рік Ознака Строки сівби 

1.09 15.09 1.10 

 V%  V%  V% 

2013 ДВМ 

LV 

24,7±0,3 

14,2-32,4 

13,6 25,5±0,4 

15,7-35,5 

14,4 25,5±0,4 

17,5-38,5 

14,7 

2014 ДВМ 

LV 

21,5±0,3 

14,8-27,9 

14,1 24,9±0,3 

14,4-3,28 

12,2 25,4±0,3 

16,9-32,1 

12,9 

2015 ДВМ 

LV 

30,4±0,3 

22,8-37,5 

11,2 31,1±0,3 

21,1-39,8 

10,3 31,5±0,3 

22,6-39,5 

10,7 

2016 

 

ДВМ 

LV 

29,2±0,4 

21,7-38,2 

13,8 29,4±0,4 

20,3-37,5 

14,2 30,3±0,4 

21,3-38,5 

13,5 

 

Ліміти варіювання ознаки «довжина верхнього міжвузля» були в межах 

14,2 см (2013 р., ранній строк) – 39,8 см (2015 р., оптимальний строк). 

Коефіцієнт варіації складав 10,3 % (2015, оптимальний строк) – 14,7 % (2013 р., 
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пізній строк) (табл. 3.18) Здебільшого вплив на формування ознаки мали 

погодні умови років дослідження. 

Довжина нижнього міжвузля досліджуваних сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої за середнім арифметичним значенням майже не різнилась 

за строками сівби, але різнилась за лімітами варіювання. За середнім 

арифметичним ознака «довжина нижнього міжвузля» формувалася від 3,2±0,08 

см до 4,3±0,1 см. Ліміти варіювання ознаки були в межах 1,5 см (2016 р., ранній 

строк) – 7,0 см (2013 р., ранній строк). Коефіцієнт варіації складав 17,9-26,7 % 

(табл. 3.19). В цілому довжина нижнього міжвузля не мала суттєвого впливу на 

формування ознак продуктивності і в більшій мірі залежала від погодніх умов 

осені та весни. 

 

Таблиця 3.19 – Мінливість ознаки «довжина нижнього міжвузля» (см) 

сортів та селекційних ліній пшениці озимої за строками сівби та роками 

досліджень (2013-2016 рр.) 

Рік Ознака Строк сівби 

1.09 15.09 1.10 

 V%  V%  V% 

2013 ДНМ 

LV 

4,3±0,1 

2,4-7,0 

22,6 3,8±0,09 

1,9-6,5 

24,6 3,2±0,08 

1,6-6,1 

26,7 

2014 ДНМ 

LV 

3,9±0,1 

2,0-5,8 

21,1 3,9±0,11 

2,2-6,9 

21,3 3,9±0,07 

2,4-6,3 

17,9 

2015 ДНМ 

LV 

3,5±0,1 

1,8-6,6 

21,8 3,3±0,1 

1,5-5,9 

23,8 3,4±0,1 

1,9-5,4 

20,7 

2016 ДНМ 

LV 

3,2±0,08 

1,5-5,3 

21,9 3,2±0,06 

2,0-4,9 

18,4 3,2±0,07 

1,9-5,0 

20,9 

 

Довжина колоса різнилась за роками досліджень та лімітами варіювання 

за строками сівби. Середнє арифметичне значення ознаки «довжина колоса» 

формувалося від 8,2±0,07 см (2013 р., пізній строк) до 10,1±0,1 см.  

За лімітами варіювання значення ознаки було в межах 7,0 см (2013 р., 

ранній строк) – 12,9 см (2015 р., ранній строк). Коефіцієнт варіації формувався 

від 5,9 до 9,8 % (табл. 3.20).  
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Таблиця 3.20 – Мінливість ознаки «довжина колоса» (см) сортів та 

селекційних ліній пшениці озимої за строками сівби та роками досліджень 

(2013-2016 рр.) 

Рік Ознака Строки сівби 

1.09 15.09 1.10 

 V%  V%  V% 

2013 ДК 

LV 

8,9±0,1 

7,0-10,7 

8,4 8,9±0,07 

7,2-11,1 

8,2 8,2±0,07 

6,8-10,9 

8,6 

2014 ДК 

LV 

9,5± 0,1 

7,8-10,7 

6,8 9,3± 0,1 

7,1-10,7 

6,5 8,9± 0,1 

7,3-10,3 

5,9 

2015 ДК 

LV 

10,0±0,1 

8,36-12,9 

9,8 9,9±0,1 

8,35-12,0 

9,5 10,1±0,1 

8,4-12,1 

7,1 

2016 

 

ДК 

LV 

9,2±0,08 

7,8-11,4 

7,6 9,2±0,06 

8,0-11,4 

6,5 9,1±0,07 

7,9-11,2 

6,9 

  

Маса стебла мала найменше середнє значення при пізньому строкові 

сівби 2013 року – 1,1±0,02 г, а найбільше – 1,8±0,03 г при ранньому та 

оптимальному строках сівби 2015 року. За лімітами варіювання ознака 

формувалася від 0,6 г (2013 р., 3 строк) до 2,9 г (2015, 1 строк). Коефіцієнт 

варіації становив 13,6-19,8 % (табл. 3.21). 

 

Таблиця 3.21 – Мінливість ознаки «маса стебла» (г) сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої за строками сівби та роками досліджень (2013-2016 рр.) 

Ознака Строк сівби 

1.09 15.09 1.10 

 V%  V%  V% 

М5 

LV 

1,4±0,03 

0,8-2,1 

18,7 1,3±0,03 

0,8-1,9 

20,1 1,1±0,02 

0,6-1,6 

18,8 

М5 1,6±0,02 

1,2-2,1 

13,6 1,5±0,02 

1,1-2,6 

16,2 1,4±0,02 

1,0-2,0 

13,8 

М5 1,8±0,03 

1,1-2,9 

19,8 1,8±0,03 

1,2-2,5 

18,4 1,7±0,03 

1,2-2,5 

17,2 

М5 

LV 

1,5±0,03 

1,0-2,0 

16,6 1,5±0,02 

1,0-2,1 

15,9 1,4±0,02 

0,9-1,9 

16,4 

 

Маса полови за середнім арифметичним не суттєво відрізнялась за 

строками сівби та за роками досліджень, але різнилась за лімітами варіювання. 
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Середнє значення ознаки було від 0,7±0,01г  до 1,0±0,02 г. За лімітами 

варіювання ознака формувалась в межах 0,4-1,6 г. Коефіцієнт варіації становив 

14,9-21,6 % (табл. 3.22). 

 

Таблиця 3.22 – Рівень формування та мінливість ознаки «маса полови» (г) 

сортів та селекційних ліній пшениці озимої за строками сівби та роками 

досліджень (2013-2016 рр.) 

Ознака Строки сівби 

1.09 15.09 1.10 

 V%  V%  V% 

М4 

LV 

0,9±0,02 

0,5-1,4 

17,2 0,9±0,02 

0,6-1,3 

17,0 0,8±0,01 

0,6-1,2 

15,5 

М4 0,9±0,02 

0,5-1,3 

17,7 0,8±0,01 

0,6-1,2 

17,4 0,8±0,01 

0,5-0,9 

14,9 

М4 1,0±0,02 

0,6-1,6 

21,6 1,0±0,02 

0,5-1,5 

20,9 0,9±0,02 

0,51-1,4 

19,6 

М4 

LV 

0,7±0,01 

0,4-1,0 

17,4 0,8±0,01 

0,5-1,2 

16,6 0,7±0,01 

0,5-1,0 

15,8 

 

3.5 Генетичні кореляції ознаки «кількість зерен в колосі» з ознаками 

генеративної та вегетативної частини рослин  сортів та селекційних ліній 

пшениці озимої в залежності від року вирощування (за  трьома строками сівби) 

 

Продуктивність рослин обумовлюється різноманітним поєднанням 

кількісних ознак, які в свою чергу є результатом складної взаємодії генотипу і 

умов внутрішнього середовища [78, 276]. Кожен сорт унікальний тим, що 

компоненти його врожайності мають певний баланс і варіабельність. Вивчення 

вкладу кожного компонента в загальну урожайність, дозволяє виявити їх кращі 

поєднання, дозволяючи удосконалювати абстрактну модель сорту даної 

еколого-географічної зони [277, 278, 279].  

У практичній селекції основою для цілеспрямованого добору є 

кореляційний зв'язок між кількісними ознаками. Селекціонеру необхідно знати, 

за якими ознаками добір буде найбільш ефективним, і тому важливо визначити 
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у вихідного матеріалу пшениці кореляційні зв'язки між господарсько-цінними 

ознаками [36, 44]. 

Величина коефіцієнтів кореляції та їх спрямованість значною мірою 

залежить від матеріалу, що вивчається, та погодних умов проведення дослідів, 

що потребує проведення експерименту в кожному конкретному випадку. 

Вивчення озимої пшениці в контрастних кліматичних умовах показало, що 

мінливість генотипів за елементами продуктивності і вираженість прояву ознак 

зменшуються від більш сприятливих до менш сприятливих умов [280, 281]. 

В попередніх дослідженнях (2001-2012 рр.) нами вивчалися генетичні 

кореляції (rg) головних складових потенціалу врожайності на великій вибірці 

сортів та селекційних ліній пшениці озимої в спеціальному досліді за  двома 

строками сівби – ранній (1 вересня); пізній (1 жовтня) і в аналіз генетичних 

кореляцій залучалися визначені структурним аналізом кількісні ознаки двох 

строків сівби різницею в один місяць.  

Починаючи з 2013 року, в дослід за строками сівби був спланований і 

включений і оптимальний строк сівби (15 вересня), Тобто в схему досліду по 

впровадженню в технологію селекційного процесу контрольованого 

середовища нами свідомо був визначений ще один варіант – оптимальний строк 

сівби [263]. 

В подальших дослідженнях викладається матеріал про те чи різняться 

генетичні зв’язки оптимального строку сівби по відношенню до раннього і 

пізнього строків і коли більш виразно проявляються генетичні кореляції між 

головними складовими врожайності особливо між головними складовими 

врожайності - кількістю зерен з колоса (КЗ) та масою зерна з колоса (М1). 

В кореляційний аналіз залучалися такі ознаки як: маса зерна з колоса 

(М1); кількість зерен з колоса (КЗ); маса колоса з насінням (М3); кількість 

колосків в колосі (КК); маса тисячі зерен (МТЗ); товщина соломини другого 

міжвузля (ТС-2М); довжина колоса (ДК); маса рослини (М2); маса стебла (М5); 

маса полови (М4). Дослідження проводилися протягом 2013- 2015 років.  
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За роками досліджень генетичні звʼязки (rg) між ознаками «кількість 

зерна в колосі» та «маса зерна з колоса» були високими, стабільними, крім 2014 

року, де при пізньому строкові сівби кореляційні зв’язки знижувалися до 

середніх значень (rg = 0,56) (табл.3.23). При оптимальному строкові сівби 

генетичні кореляції між кількістю зерен з колоса та масою зерна з колоса мали 

середнє значення між раннім та пізнім строками сівби, тобто вони були трохи 

нижчі від раннього та пізнього строків сівби. Якщо порівняти кореляції всього 

масиву (rg ранній строк + rg оптимальний строк + rg пізній строк) з кореляціями 

оптимального строку сівби, то значення кореляцій  співпадають з кореляціями 

всього масиву. Така особливість прослідковується майже по всіх кореляціях 

між кількістю зерен з колоса й іншими ознаками. 

Генетичні зв’язки між кількістю зерен з колоса та масою колоса в досліді 

були високими, стабільними, зменшення спостерігалось тільки в 2014 році (rg = 

0,60, пізній строк сівби) та в 2016 році (rg = 0,62, оптимальний строк сівби). 

Генетичні зв’язки оптимального строку сівби між кількістю зерен з колоса та 

масою колоса були майже на рівні кореляцій раннього та пізнього строків сівби 

за всіма показниками. 

Що стосується генетичних зв’язків однієї із складових ознак потенціалу 

врожайності – кількості зерен в колосі (КЗ), то слід відмітити, що високі стійкі 

зв’язки спостерігалися з двома ознаками «кількість зерен в колосі» з «масою 

зерна з колоса» та «кількість зерен в колосі» з «масою колоса», а з іншими 

ознаками генетичні зв’язки зменшувалися, крім кореляцій з вегетативною 

ознакою маса рослини (М2) (rg =0, 61-0,84 ). 

Генетичні зв’язки між кількістю зерен з колоса з кількістю колосків в 

колосі були слабкішими по відношенню до маси зерназ колоса і маси колоса, як 

за роками досліджень, так і за строками сівби. Що стосується оптимального 

строку сівби, то рівень генетичних зв’язків спостерігався майже на рівні 

раннього та пізнього строків сівби, як за роками так і за строками сівби.  
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Таблиця 3.23 – Генетичні кореляції (rg) ознаки кількість зерен з колоса 

(КЗ) з кількісними ознаками сортів та селекційних ліній пшениці озимої в 

залежності від року вирощування та строків сівби 
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2
0

1
3

 1.09 0,92* 0,91* 0,67* 0,39* 0,35* 0,57* 0,85* 0,59* 0,49* 

15.09 0,91* 0,89* 0,62* 0,38* 0,34* 0,53* 0,84* 0,57* 0,49* 

1.10 0,93* 0,89* 0,61* 0,34* 0,20* 0,38* 0,82* 0,42* 0,39* 

2
0
1
4

 

1.09 0,75* 0,79* 0,70* -0,17 0,53* 0,47* 0,77* 0,44* 0,58* 

15.09 0,81* 0,83* 0,66* 0,25* 0,59* 0,54* 0,72* 0,35* 0,51* 

1.10 0,56* 0,60* 0,60* -0,58* 0,40* 0,53* 0,54* 0,33* 0,41* 

2
0
1
5

 

1.09 0,87* 0,87* 0,76* 0,13 0,58* 0,50* 0,82* 0,67* 0,77* 

15.09 0,86* 0,87* 0,52* 0,18 0,23* 0,59* 0,83* 0,67* 0,80* 

1.10 0,84* 0,84* 0,59* 0,23 0,51* 0,51* 0,78* 0,56* 0,72* 

2
0
1
6

 

1.09 0,76* 0,78* 0,77* 0,04 0,45* 0,69* 0,75* 0,58* 0,74* 

15.09 0,63* 0,62* 0,66* -0,05 0,34* 0,58* 0,61* 0,50* 0,47* 

1.10 0,67* 0,69* 0,69* -0,06 0,36* 0,63* 0,66* 0,53* 0,61* 

* - rg – достовірна при p<0,05 

 

Генетичні зв’язки кількості зерен в колосі з довжиною колоса, масою 

стебла, масою полови та товщиною соломини другого міжвузля носили різний 

характер, але rg зв’язки оптимального строку сівби (СП-2) були майже за всіма 

ознаками ближче до першого строку сівби, а в третьому строкові сівби вони 

зменшувались в межах  rg від 0,1 до 0,15 по відношенню до першого і другого 

строків сівби. Це явище спостерігалось як за роками досліджень, так і за 

строками сівби. 
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Слід відмітити, що генетичний зв’язок кількості зерн в колосі з масою 

1000 зерен викликає непояснювальний характер, де генетичні зв’язки не 

підпорядковані ніяким закономірностям ні в роки досліджень, ні за строками 

сівби. Відмічені зв’язки, які носили як невеликий позитивний характер (2013р. 

перший строк, rg =+0,38) , так і негативний характер (2014 р. пізній строк, rg =- 

0,58). Така картина спостерігалась і за оптимального строку сівби в кореляціях 

між кількостю зерн в колосі та масою 1000 зерен. 

Таким чином, при дослідженні генетичних зв’язків кількості зерен з 

генеративними і вегетативними ознаками, при оптимальному строкові сівби 

встановлено, що рівень генетичних зв’язків формувався майже такий як при 

ранньому і пізньому строках сівби з невеликою різницею як за роками, так і за 

строками сівби [263]. 

 

3.6 Генетичні кореляції ознаки «маса зерна з колоса» з ознаками 

генеративної та вегетативної частини рослин сортів та селекційних ліній 

пшениці озимої в залежності від року вирощування (за трьома строками сівби) 

 

Урожайність пшениці формується під впливом складного комплексу умов 

середовища, кожна з яких впливає на її кількість і якість. В цьому зв'язку аналіз 

окремих елементів урожайності дозволяє повніше виявити взаємовідношення 

між рослинами пшениці і середовищем в різні періоди вегетації [282]. На думку 

В. В. Лихочвора, набагато ширші можливості росту врожайності закладені у 

показнику маси зерна з колоса. Адже саме добуток кількості продуктивних 

стебел та маси зерна з одного колоса визначені перед збиранням, дають нам 

величину біологічного врожаю [283, 284]. 

При відборі з гібридних популяцій цінних рекомбінантних генотипів 

особлива увага приділяється продуктивності колоса, який є визначальним 

компонентом врожаю [285, 286, 287]. Для створення моделі сорту і підвищення 

ефективності селекційної роботи необхідно враховувати особливості 

кореляційних зв'язків між продуктивністю колоса і елементами які впливають 
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на її формування [285, 288]. Разом з тим, в різних екологічних умовах характер 

цих зв'язків мають свої особливості, обумовлені генотип-середовищною 

взаємодією при реалізації генотипу в онтогенезі [285, 289]. 

В розділі було дослідити чи різняться генетичні зв’язки оптимального 

строку сівби по відношенню до раннього і пізнього строків і коли більш 

виразно проявляються генетичні кореляції між головними складовими 

врожайності, крім того необхідно було дослідити рівень формування і 

мінливість ознаки - маса зерна з колосу, як за роками досліджень так і строками 

сівби. 

Завданням досліджень було проведення статистичного та кореляційного 

аналізів кількісних ознак пшениці озимої. 

Досліди проводилися впродовж 2013-2016 років і в аналіз залучалися такі 

ознаки як: маса зерна з колоса (М1); кількість зерен з колоса (КЗ); маса колоса з 

насінням (М3); кількість колосків в колосі (КК); маса тисячі зерен (МТЗ); 

товщина соломини другого міжвузля (ТС-2М); довжина колоса (ДК); маса 

рослини (М2); маса стебла (М5); маса полови (М4).  

Генетичні кореляції ознаки М1 (маса зерна з колоса) визначені на великій 

вибірці сортів та селекційних ліній пшениці озимої в експерименті за роки 

досліджень і за строками сівби були залучені середні значення кількісних ознак 

по 25 рослинах, по кожному сорту. Всього було задіяні 1156 сортів і 

селекційних ліній і на цій вибірці проведений статистичний і кореляційний 

аналізи [273].  

За роками досліджень генетичні кореляції між масою зерна з колоса та 

кількістю зерен в колосі були стабільно високими, крім 2014 року, де при 

пізньому строкові сівби генетичні зв’язки зменшувалися до середніх значень 

(rg=0,56). При оптимальному строкові сівби генетичні кореляції між масою 

зерна з колоса та кількістю зерен в колосі мали середнє значення між раннім та 

пізнім строками, тобто дещо знижувались в порівнянні з першим та третім 

строками сівби. 
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Таблиця 3.24 – Генетичні кореляції (rg) ознаки маса зерна з колоса (М1) з 

кількісними ознаками сортів та селекційних ліній пшениці озимої в залежності 

від року вирощування та строків сівби 

Р
ік
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о
к
и
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р
о
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и
н
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М
ас
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еб
л
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М
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а 
п

о
л
о
в
и

 

2
0
1
3
 

1.09 0,92* 0,96* 0,64* 0,71* 0,33* 0,54* 0,92* 0,67* 0,45* 

15.09 0,91* 0,95* 0,60* 0,72* 0,30* 0,49* 0,95* 0,60* 0,48* 

1.10 0,93* 0,95* 0,63* 0,66* 0,18 0,37* 0,95* 0,49* 0,66* 

2
0
1
4
 

1.09 0,75* 0,93* 0,52* 0,52* 0,52* 0,32* 0,83* 0,35* 0,48* 

15.09 0,81* 0,94* 0,51* 0,76* 0,61* 0,44* 0,80* 0,36* 0,42* 

1.10 0,56* 0,94* 0,40* 0,27* 0,48* 0,44* 0,84* 0,48* 0,38* 

2
0
1
5
 1.09 0,87* 0,98* 0,77* 0,60* 0,72* 0,56* 0,96* 0,82* 0,84* 

15.09 0,86* 0,99* 0,71* 0,65* 0,25* 0,67* 0,97* 0,83* 0,87* 

1.10 0,84* 0,98* 0,59* 0,72* 0,62* 0,59* 0,95* 0,76* 0,81* 

2
0
1
6
 1.09 0,76* 0,98* 0,70* 0,68* 0,55* 0,57* 0,97* 0,81* 0,79* 

15.09 0,63* 0,98* 0,58* 0,74* 0,53* 0,47* 0,96* 0,79* 0,70* 

1.10 0,67* 0,98* 0,61* 0,70* 0,49* 0,47* 0,96* 0,77* 0,75* 

 

Генетичні зв’язки між масою зерна з колоса та масою колоса були 

стабільно високими як за роками, так і за строками сівби (rg=0,93-0,98).  

Слід зазначити, що високий кореляційний зв’язок  ознака «маса зерна з 

колоса» мала з кількістю зерен в колосі, масою колоса та масою рослини, а з 

іншими кількісними ознаками генетичні зв’язки зменшувались як за роками 

досліджень, так і за строками сівби. 

Генетичні зв’язки між масою зерна з колоса та кількістю колосків в колосі 

в 2014-2016 роках мали середнє значення або дещо більше середнього, а в 

третьому строкові сівби 2014 та 2015 років зменшувались відповідно від 
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(rg=0,59; 2015) до(rg=0,40; 2014). В оптимальному строкові сівби кореляційні 

зв’язки мали майже таке ж саме значення як і в ранньому, лише в 2016 році 

вони були меншими  (rg=0,58).  

Між масою зерна з колоса та масою 1000 зерен  генетичні зв’язки мали 

середнє значення як за строками сівби, так і за роками досліджень, лише в 2014 

році в третьому строкові сівби генетичні зв’язки зменшувалися від (rg=0,27) до 

(rg=0,52). Слід відмітити, що rg між масою зерна з колоса та масою 1000 зерен  

мали зовсім протилежний характер по відношенню до кількості зерен в колосі  

з масою 1000 зерен. 

Генетичні кореляції ознаки «маса зерна з колоса» з товщиною соломини 

другого міжвузля, довжиною колоса, масою стебла та масою полови мали 

різний характер, але генетичні  зв’язки оптимального строку сівби мали середнє 

значення між раннім та пізнім строками сівби.  

Таким чином, при дослідженні генетичних зв’язків ознаки «маса зерна з 

колоса» з генеративними і вегетативними ознаками встановлено, що при 

оптимальному строкові сівби рівень генетичних кореляцій формувався майже 

такий, як при ранньому і пізньому строках сівби з невеликою різницею, як за 

роками, так і за строками сівби [273].  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Аналіз досліджень сортів та селекційних ліній за рівнем 

формування і мінливості ознак «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з 

колоса» за трьома строками сівби показав, що реалізуються ознаки «кількість 

зерен в колосі» та «маса зерна з колоса» краще при ранньому і оптимальному 

строках сівби. І  за цими ознаками добори генотипів з максимальним значенням 

ознак «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з колоса» краще проводити при 

ранніх і оптимальних строках сівби, а добори генотипів з високим рівнем 

стабільності  формування ознаки «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з 

колоса» – за трьома строками сівби. 
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2. Аналіз рівня формування ознаки «кількість зерен в колосі» за 

строками сівби і роками досліджень на великій вибірці сортів і селекційних 

ліній озимої пшениці показав, що мінімальна кількість зерен в колосі 

формувалася в 2013 році від = 46,3 ± 0,6 (пізній строк) до = 49,2 ± 0,7 шт. 

(ранній строк), а максимальна в 2015 році від = 67,5 ± 0,6 шт. (пізній строк) до 

= 70,9 ± 0,8 шт. (ранній строк). Кращі умови для прояву генетичного 

потенціалу ознаки «кількість зерен в колосі» склалися в 2015 році. 

3. В процесі досліджень встановлено, що одні і ті ж комбінації 

схрещування мали самий високий рівень формування ознаки «кількість зерен в 

колосі» з року в рік. Високий рівень величини ознаки «кількість зерен в колосі» 

формувався за рахунок батьківських компонентів де в схрещуванні залучали 

сорти: Перемога 2, Зелений гай, Станична, Коломак 3, Коломак 5, Лютенька, 

Зерноградка 11, Говтва, Донецька 46, Вільшана, які можуть бути використані як 

донори високого рівня формування ознаки «кількість зерен в колосі» в 

стресових умовах середовища. 

4. За роками досліджень були виділені генотипи, які щорічно 

незалежно від строків сівби стабільно формували максимальне значення ознаки 

«маса зерна з колосу» - СЛ Перемога 2 / Коломак 3 // Станична, СЛ Перемога 2 

/ Коломак 5 // Станична.  

5.  В процесі дослідження встановлено, що структурні елементи сортів 

та селекційних ліній озимої пшениці такі, як маса зерна з колоса, маса колоса з 

насінням та маса рослини, знаходяться в прямій кореляційній залежності з 

ознаками «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з колоса» як за роками 

досліджень так і за строками сівби. Також досліджено, що генетичні зв’язки 

ознак «кількість зерен з колоса» та «маса зерна з колоса» з кількісними 

ознаками оптимального строку сівби формуються з незначною різницею по 

відношенню до раннього і пізнього строків сівби. 
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РОЗДІЛ 4 

ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОРТІВ ТА СЕЛЕКЦІЙНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ 

 

4.1 Збалансованість головних ознак продуктивності з якістю зерна  сортів 

та селекційних ліній пшениці озимої в залежності від року вирощування та 

строків сівби ( три строки сівби) 

 

Відомо, що ознаки «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з колоса» є 

головними складовими урожайності пшениці озимої. Рівень формування та 

мінливість цих ознак на великій вибірці сортів та селекційних ліній, протягом 

багатьох років, в контрольованому середовищі (строки сівби) представляє 

велику цінність для технології селекційного процесу. Перш за все, серед 

великого біологічного різноманіття матеріалу, який вивчається можна обрати 

генотипи, які стабільно утримують високий рівень формування ознак «кількість 

зерен з колоса» та «маса зерна з колоса» в контрольованому середовищі. В 

подальшому використовувати цей селекційний матеріал для створення сортів 

пшениці озимої та як вихідний матеріал для гібридизації. Безумовно, важливим 

елементом інформації є аналіз якості зерна (вміст білка і клейковини) 

відібраних генотипів за досліджуваними ознаками – «кількість зерен в колосі» і 

«маса зерна з колоса». 

 Враховуючи важливість безпосередньо цих двох ознак, які  саме більше 

зʼявляються доступними і зручними в структурному аналізі і легко 

вираховуються на всіх етапах селекційного процесу було досліджено, 

використовуючи статистичні параметри великої вибірки – ( x ); LV, V % рівень 

формування і мінливість ознак «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з 

колоса» протягом чотирьох років досліджень (2013–2016 рр.) і використовуючи 

крайні межі варіаційного ряду за цими ознаками, виділити кращі сорти та 

селекційні лінії, визначити якість їх зерна (вміст білка і клейковини), а також 

встановити поєднання цих параметрів у генетичному різноманітті, яке 
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вивчається при вирощуванні його в контрольованому середовищі тобто за 

трьома строками сівби.  

Вміст білка в зерні є найважливішою біологічною властивістю сорту 

пшениці і залежить від генотипу, метеорологічних умов, наливу і дозрівання 

зерна, агротехніки [23, 290, 291]. Чеботар С.В. [133] вважає, що рішення 

питання якості зерна, щонайменше, залежить від ефективності оцінок і підбору 

селекційного матеріалу по алельним варіантам запасних білків, а також 

удосконалення існуючих систем оцінок селекційного матеріалу на рівні 

генотипів. 

З аналізу якості зерна сортів і селекційних ліній озимої пшениці 

встановлено (табл. 4.1), що за строками сівби і роками досліджень рівень вмісту 

білка в досліді формувався від x = 14,4 ± 0,1 (третій строк; 2015) до x = 16,0 ± 

0,1 (перший строк; 2014 г.), а клейковини - від x = 31,5 ± 0,2 (перший, другий 

строки; 2013 р) до x = 33,9 ± 0,3 (перший строк; 2014 р). Що стосується рівня 

формування білка за строками сівби, то суттєвої різниці не спостерігалося. 

Тобто, в одні роки найкращим по формуванню білка був пізній строк сівби x = 

15,3 ± 0,1 (2013 г), в інші роки кращим був перший строк сівби x = 16,0 ± 0,1 

(2014 року) x =15,1 ± 0,1 (2015). Під час експерименту кращим роком щодо 

формування білка і клейковини відзначений 2014 рік. 

Як свідчать результати аналізу (за лімітами варіювання) щорічно в 

дослідах за строками сівби були зафіксовані сорти і селекційні лінії, які мали 

вміст білка від x = 15,3 (третій строк; 2015 р) до x = 18,2 % (перший, другий 

строки; 2014 р), а клейковини від 28,5 до 40,6 %. 

Ми припускаємо, що високий рівень формування показників якості зерна 

пов'язаний з концентрацією в даному матеріалі, алелей локусів запасних білків, 

які контролюють високу якість зерна. 

Використовуючи варіаційний ряд всієї вибірки за якістю зерна від 

мінімальних до максимальних значень в групах по білку і клейковини (вміст 

білка – 14 %; вміст клейковини – 29 %) були відібрані сорти і селекційні лінії, 

які формували високий рівень ознак «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з 
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колоса». Таким чином, в процесі досліджень були виділені генотипи озимої 

пшениці які поєднували високі значення ознак «кількість зерен в колосі» та 

«маса зерна з колоса» з досить високим рівнем білка і клейковини в зерні. 

 

Таблиця 4.1 – Рівень формування якості у сортів і селекційних ліній 

пшениці озимої в залежності від строків сівби і року вирощування 

Рік Показники 

якості 

Строки 

сівби 

x  LV V% 

 

2013 

 

 

Вміст білка,  

%  

1.09 14,6±0,1 12,5-16,8 6,0 

15.09 14,6±0,1 12,9-17,2 6,0 

1.10 15,3±0,1 13,3-17,2 6,1 

Вміст  

клейковини,  

%  

1.09 31,5±0,2 26,3-37,4 6,9 

15.09 31,5±0,2 27,2-37,9 6,9 

1.10 33,2±0,2 28,0-38,6 7,1 

 

2014 

 

 

Вміст білка,  

%  

1.09 16,0±0,1 13,8-18,2 6,2 

15.09 15,5±0,1 13,4-18,2 5,6 

1.10 14,9±0,1 12,6-17,6 6,8 

Вміст  

клейковини,  

%  

1.09 33,9±0,3 26,7-40,6 7,8 

15.09 33,2±0,2 28,0-39,6 6,3 

1.10 31,7±0,3 26,3-37,8 8,2 

 

2015 

 

 

Вміст білка,  

%  

1.09 15,1±0,1 12,9-17,7 6,8 

15.09 14,8±0,1 12,7-17,4 6,8 

1.10 14,4±0,1 11,9-16,7 6,1 

Вміст  

клейковини,  

%  

1.09 33,1±0,2 27,6-39,6 7,7 

15.09 32,2±0,2 26,0-39,0 7,9 

1.10 31,6±0,2 24,7-36,8 6,8 

 

2016 

 

 

Вміст білка,  

%  

1.09 14,5±0,1 12,8-16,3 4,6 

15.09 14,8±0,1 13,2-18,0 6,2 

1.10 14,9±0,1 12,9-17,5 5,2 

Вміст  

клейковини,  

%  

1.09 31,8±0,2 27,7-35,9 5,2 

15.09 32,5±0,2 28,5-40,2 7,0 

1.10 32,8±0,2 28,4-38,8 5,9 
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Поєднували найбільш високий рівень якості та високий рівень 

формування кількості зерен в колосі такі сорти: Червона, Славна; і СЛ: 

Перемога 2 / Коломак 5 // Станична; Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 

(табл.4.2). 

 

Таблиця 4.2 – Сорти та селекційні лінії пшениці озимої з максимальним 

рівнем формування ознак «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з колоса» і 

високою якістю зерна (2013 рік) 

№ 

з/п 

Сорт, СЛ 1.09 15.09 1.10 

ВБ, 

% 

ВК, 

% 

ВБ, % ВК, 

% 

ВБ, 

% 

ВК, 

% 

За кількістю зерен в колосі 

1. Червона 15,5 33,6 14,9 32,1 15,1 32,4 

2. Перемога 2 / Коломак 5 // 

Станична 

14,0 30,3 15,6 33,5 16,1 35,3 

3. Эритроспермум 912/86 / Альбатрос 

одеський // Станична 

15,2 33,4 14,2 30,3 14,8 31,9 

4. Славна 14,3 29,8 15,4 32,5 16,2 33,8 

5. Перемога 2 / Коломак 5 // 

Станична 

14,1 30,1 15,2 32,8 16,3 36,5 

6. Чорнява 14,1 30,6 14,1 29,6 14,7 31,3 

7. Перемога 2 / Коломак 3 // 

Станична 

14,7 32,0 15,4 33,8 15,3 33,0 

За масою зерна з колоса 

1. Іванівська остиста 14,6 31,4 15,4 33,5 14,9 32,3 

2. Червона 15,5 33,6 14,9 32,1 15,1 32,4 

3. Коломак 3 / Скіфянка 14,6 31,3 14,5 31,4 15,3 32,8 

4. Эритроспермум 912/86 / Альбатрос 

одеський // Станична 

15,5 33,4 14,2 30,3 14,8 31,9 

5. Коломак 5 / Сонячна // Станична 15,5 33,8 17,2 37,9 16,7 36,6 

6. Спасівка 14,1 29,0 15,0 31,5 15,5 33,5 

7. Говтва 14,7 32,4 15,6 33,8 16,2 35,7 

8. Лінія 16/Червона 15,5 33,9 14,0 30,6 15,1 33,2 

9. Росінка 15,2 33,4 14,7 32,1 15,7 34,9 

10. Чорнява 14,1 30,6 14,1 29,6 14,7 31,3 

11. Лютенька 15,1 32,7 15,1 33,2 16,8 36,9 

12. Славна 14,3 29,8 15,4 32,5 16,2 33,8 

 

У 2014 році за збалансованістю КЗ і якості зерна ми виділили 5 

селекційних ліній і 1 сорт (табл. 4.3.). Кращими СЛ за вмістом білка і 

клейковини за всіма строками посіву були Сонячна / Коломак 5 // Сонячна / 
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Коломак 5 і Перемога 2/Коломак 5 // Станична. За поєднанням високого рівня 

формування «маси зерна з колоса» з високим вмістом білка і клейковини нами 

були відібрані 3 сорти і 7 СЛ. Як уже повідомлялося вище, 2014 рік був 

найкращим за якісними параметрами і всі відібрані нами сорти і селекційні лінії 

формували високу якість зерна за всіма строками сівби. 

 

Таблиця 4.3 – Сорти та селекційні лінії пшениці озимої з максимальним 

рівнем формування ознак «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з колоса» і 

високою якістю зерна (2014 рік) 

  

У 2015 році 17 селекційних ліній і 2 сорту формували високий рівень 

кількості зерен в колосі і містили високий відсоток білка і клейковини (табл. 

4.4.). Вищий рівень білка і клейковини спостерігався у сортів і СЛ при першому 

строкові сівби. Слід зазначити СЛ: Ерітроспермум 912/86 / Альбатрос одеський 

// Станична, Лорд / Манжелія, Лінія 9 / Червона // Станична, Перемога 2 / 

Коломак 3 // Зерноградка 11, які відрізнялися високим вмістом білка і 

клейковини. 

№ 

з/п 

Сорт, СЛ 1.09 15.09 1.10 

ВБ, 

% 

ВК, 

% 

ВБ, 

% 

ВК, 

% 

ВБ, 

% 

ВК, 

% 

За кількістю зерен в колосі 

1 Сонячна / Коломак 5 // Сонячна / Коломак 5 16,3 33,2 16,7 36,9 15,8 32,3 

2 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 16,2 33,4 15,2 33,4 15,3 33,9 

3 Лтава / Червона 15,6 33,9 14,8 32,5 14,9 31,5 

4 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 17,1 34,6 16,1 34,6 14,3 29,4 

5 Золотоглава 14,2 29,1 15,5 32,9 15,6 32,8 

6 Сонячна / Коломак 5 16,2 34,1 15,7 34,4 15,6 33,8 

За масою зерна з колоса 

1 Олеся 16,0 36,0 15,9 35,1 15,9 34,3 

2 Сонячна / Коломак 5 // Сонячна / Коломак 5 16,3 33,2 16,7 36,9 15,8 32,3 

3 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 17,1 34,6 16,1 34,6 14,3 29,4 

4 Лтава/Червона 15,6 33,9 14,8 32,5 14,9 31,5 

5 Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 16,1 32,0 15,6 34,5 14,7 31,3 

6 Украинка полтавская / Станична 16,5 35,7 15,8 34,4 15,4 32,8 

7 Золотоглава 14,2 29,1 15,5 32,9 15,6 32,8 

8 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 16,5 35,1 17,0 36,7 15,6 33,5 

9 Сонячна / Коломак 5 18,2 40,6 15,9 34,2 14,5 30,2 

10 Сагайдак 15,6 34,2 14,9 31,9 15,0 32,0 
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Сорти і селекційні лінії, які формували масу зерна з колоса більше 3 г і 

мають високі показники якості зерна в 2015 році представлені в таблиці 4.4. 

Високий рівень якості за строками сівби формувався у СЛ Еритроспермум 

912/86 / Альбатрос одеський // Станична, яка формувала до 17,7 % білка та до 

39,6 % клейковини та може бути використана як донор високої якості зерна та 

високої продуктивності колоса. 

 

Таблиця 4.4 – Сорти та пшениці озимої з максимальним рівнем 

формування  ознак «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з колоса» і 

високою якістю зерна (2015 рік) 

№ 

дел 

Сорт, СЛ 1.09 15.09 1.10 

ВБ, 

% 

ВК, 

% 

ВБ, 

% 

ВК, 

% 

ВБ, 

% 

ВК, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

За кількістю зерен в колосі 

1 Эритроспермум / Находка 4 // 

Станична 

15,4 33,8 14,8 32,2 14,4 31,8 

2 6687-7 // Донецька 46 / Леля 16,2 35,6 15,9 34,4 15,0 33,3 

3 Престиж // 100/92 / Коломак 3 16,0 35,4 15,9 34,3 14,7 31,8 

4 Коломак 2 / Червона // Землячка 15,2 32,7 14,3 31,6 14,7 31,9 

5 Перемога 2 / Коломак 5 // 

Станична 

16,0 35,5 17,1 37,5 14,8 32,0 

6 Вільшана / Манжелія 14,4 31,8 14,6 31,8 14,3 30,9 

7 Коломак 2 / Червона 15,3 33,1 14,4 31,5 16,2 36,0 

8 Лорд / СASTEL 16,6 36,8 15,6 34,5 14,7 31,9 

9 Українка полтавська / Дельта 16,1 35,3 15,0 32,2 14,8 32,0 

10 Лінія 9/Червона//Станична 16,2 35,7 16,3 36,9 16,7 36,8 

11 Ho/m 12174/85 / Ho/m 11926/85 

Єрмак 

15,4 33,5 14,2 30,6 14,3 31,6 

12 Лорд / Манжелія 17,1 38,3 16,7 37,3 15,4 33,4 

13 Лорд // Леля / Донецька 46 16,5 36,8 17,0 37,6 15,6 34,3 

14 Санжара 14,7 32,3 16,0 35,2 14,7 32,3 

15 Донецька 88 / Перемога 2 17,7 39,0 16,2 35,9 15,8 34,6 

16 Говтва 16,8 36,7 15,3 33,6 14,9 32,9 

17 Перемога 2 / Коломак 3 // 

Станична 

16,1 35,9 15,8 33,8 15,6 33,5 

18 Еритроспермум 912/86 / 

Альбатрос одеський // Станична 

17,7 39,6 17,1 38,0 16,1 35,4 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19 Перемога 2/Коломак 3 // Зерноградка 

11 

17,0 38,5 16,0 33,4 15,1 32,6 

За масою зерна з колоса 

1 Донская полукарліковая / Єрмак 14,4 31,8 14,4 31,4 14,2 31,0 

2 6687-7 // Донецька 46 / Леля 16,2 35,6 15,9 34,4 15,0 33,3 

3 Еритроспермум / Находка 4 // 

Станична 

15,4 33,8 14,8 32,2 14,4 31,8 

4 Аріївка 15,7 34,7 15,4 34,0 15,1 33,2 

5 Коломак 2 / Червона // Донской 

сюрприз 

14,5 31,2 14,8 32,3 14,1 30,8 

6 Лютенька 15,7 34,6 17,4 39,0 15,4 33,9 

7 Вільшана / Манжелія 14,4 31,8 14,6 31,8 14,3 30,9 

8 6687-7 // Донецька 46 / Леля 14,7 32,0 14,7 31,8 14,7 32,7 

9 Українка полтавська / Старшина 14,7 31,0 15,5 29,5 14,2 30,4 

10 Ho/m 12174/85 / Ho/m11926/85 // 

Єрмак 

15,4 33,5 14,2 30,6 14,3 31,6 

11 Перемога 2 / Коломак 5 // Станична 16,0 35,5 17,1 37,5 14,8 32,0 

12 Престиж // 100/92 / Коломак 3 16,0 35,4 15,9 34,3 14,7 31,8 

13 Українка полтавська / Дельта 16,1 35,3 15,0 32,2 14,8 32,0 

14 Українка полтавська / Станична 14,6 31,3 14,5 30,0 14,2 30,0 

15 Лорд / Манжелія 17,1 38,3 16,7 37,3 15,4 33,4 

16 Коломак 2 / Червона 15,3 33,1 14,4 31,5 16,2 36,0 

17 Лорд / СASTEL 16,6 36,8 15,6 34,5 14,7 31,9 

18 Лорд / Крижинка 14,2 30,6 15,2 33,5 14,7 30,4 

19 Санжара 15,4 33,9 16,0 35,2 14,7 32,3 

20 Лорд // Леля / Донецька 46 16,5 36,8 17,0 37,6 15,6 34,3 

21 Лорд (Говтва) 15,5 34,5 14,3 31,1 14,1 31,4 

22 Лінія 9 / Червона // Станична 16,2 35,7 16,3 36,9 16,7 36,8 

23 Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 16,1 35,9 15,8 33,8 15,3 33,5 

24 Еритроспермум 912/86 / Альбатрос 

одеський // Станична 

17,7 39,6 17,1 38,0 16,1 35,4 

25 Говтва 16,8 36,7 15,3 33,6 14,9 32,9 

27 Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 

11 

17,0 38,5 16,0 33,4 15,1 32,6 

28 Донецька 88 / Перемога 2 17,7 39,0 16,2 35,9 15,8 34,6 

 

У 2016 році за ознакою «кількість зерен в колосі» нами були виділені 15 

сортів і 11 селекційних ліній, які за трьома строками сівби формували високий 

рівень якості (табл. 4.5.). 

Сорти і СЛ збалансовані за ознакою «маса зерна з колоса» і якістю зерна, 

були представлені в таблиці 4.5. Нами були виділені 10 сортів і 8 селекційних 

ліній, вміст білка яких був вище 14,0 % і клейковини вище 29 % [292, 293, 294, 

295]. 
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Таблиця 4.5 – Сорти та селекційні лінії пшениці озимої з максимальним 

рівнем формування ознак «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з колоса» і 

високою якістю зерна (2016 рік) 

 

№ 

з/п 

Сорт, СЛ 1.09 15.09 1.10 

ВБ, % ВК, % ВБ, % ВК, % ВБ, % ВК, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

За кількістю зерен в колосі 

1. Білосніжка 15,4 34,3 16,6 37,5 15,8 34,3 

2. Дніпровська 277 15,0 32,6 15,2 33,3 15,2 33,2 

3. Альбатрос одеський 14,4 31,9 14,2 31,1 15,6 34,3 

4. Санжара 15,2 33,8 15,2 33,6 15,2 34,0 

5. Червона 15,1 32,3 16,7 37,4 15,2 35,0 

6. Восторг 14,7 32,2 14,8 33,0 15,5 34,0 

7. Бріон 14,3 31,2 15,5 34,2 14,7 32,0 

8. Астра 14,3 30,6 15,1 33,3 14,9 32,6 

9. Кірія  16,0 35,8 16,4 36,8 15,8 35,8 

10. Попелюшка 14,8 32,9 16,2 36,1 16,2 35,5 

11. Віра 14,2 31,4 14,5 31,6 14,4 31,9 

12. 66-87-7 // Донецька 46 / 

Леля 

15,8 35,0 15,6 34,8 16,0 35,7 

13. Лінія 14 / Зерноградка 11 14,5 31,5 15,7 35,0 14,9 32,5 

14. Українка полтавськая / 

Єрмак 

16,3 35,9 17,2 38,3 17,5 38,8 

15. Перемога 2 / Коломак 3 

// Станична 

15,4 33,9 14,7 31,8 15,3 33,8 

16. Сагайдак / Левада 14,2 31,3 15,6 34,0 14,8 32,7 

17. Леля / Донецька 46 // 

Коломак 2 

14,5 31,4 15,3 33,7 14,8 32,3 

18. Вільшана / Манжелія 14,0 31,0 14,6 32,0 14,5 31,2 

19. Лорд / Манжелія 15,2 33,6 16,5 33,3 15,7 34,5 

20. Радивонівка 14,2 31,7 14,3 31,0 14,6 31,8 

21. Манжелія / Сагайдак 14,1 31,1 14,5 31,9 14,6 32,2 

22. Одеська 267 / Донецька 

46 

14,2 30,5 14,1 30,8 15,3 31,2 

23. Українка полтавська 

/ Старшина 

14,1 30,6 14,1 30,6 14,3 31,5 

24. Грація 14,7 33,0 14,3 31,5 14,2 31,4 

25. MV KAREJ 15,7 34,6 16,5 37,0 15,5 34,4 

26. Славна 14,3 31,0 14,7 31,1 15,0 32,0 

За масою зерна з колоса 

1. Лінія 14 / Зерноградка 11 14,5 31,5 15,7 35,0 14,9 32,5 

2. Українка полтавська / 

Єрмак 

16,3 35,9 17,2 38,3 17,7 38,8 

3. Перемога 2 / Коломак 3 

// Станичная 

15,4 33,9 14,7 31,8 15,3 33,8 

4. Сагайдак / Левада 14,2 31,3 15,6 34,0 14,8 32,7 
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Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Леля / Донецька 46 // 

Коломак 2 

14,5 31,4 15,3 33,7 14,8 32,3 

6. Лорд / Манжелія 15,2 33,6 16,5 33,3 15,7 34,5 

7. Радивонівка 14,2 31,7 14,3 31,0 14,6 31,8 

8. Манжелія / Сагайдак 14,1 31,1 14,5 31,9 14,6 32,2 

9. Одеськая 267 / Донецька 

46 

14,2 30,5 14,1 30,8 15,3 31,2 

10. Зелений гай 14,2 31,0 14,0 30,0 14,0 30,5 

11. Грація 14,7 33,0 14,3 31,5 14,2 31,4 

12. MV KAREJ 15,7 34,6 16,5 37,0 15,5 34,4 

13. Санжара 15,2 33,8 15,2 33,6 15,2 34,0 

14. Астра 14,3 30,6 15,1 33,3 14,9 32,6 

15. GRYPHON 15,2 33,2 18,0 40,2 16,7 37,3 

16. Віра 14,2 31,1 14,5 31,6 14,4 31,9 

17. Одеська 267 14,5 31,6 14,2 31,1 15,3 33,1 

18. Одеська 51 15,1 33,4 14,9 32,9 15,5 34,3 

 

4.2 Диференціація та порівняльна характеристика сортів і СЛ пшениці 

озимої полтавської селекції за якістю зерна 

 

У процесі створення сортів озимої м'якої пшениці велика увага 

приділяється якості зерна, так як вона є одним з основних властивостей 

комерційних сортів [296, 297, 298]. Здатність пшеничного борошна 

перероблятися в різні продукти харчування в значній мірі визначається білками 

клейковини [299]. Зрілі зерна пшениці містять від 8 до 20 % білків. Білки 

клейковини становлять до 80 % - 85 % від загальної кількості білка муки і 

дають властивості еластичності і розширюваності, які необхідні для 

функціональності борошна пшениці [300]. 

У попередніх дослідженнях нами було проведено аналіз великої 

різноманітності сортів і селекційних ліній озимої пшениці по збалансованості 

якості зерна з кількісними ознаками за строками сівби [292]. Щоб з'ясувати в 

якому напрямку рухається селекція Полтавського селекційного центру, нами 

додатково було проведено аналіз якості зерна сортів Полтавської селекції і дана 

порівняльна характеристика із загальним масивом сортів озимої пшениці 

вітчизняної і зарубіжної селекції [301]. 
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В роки досліджень (2013–2016) відзначено широке варіювання вмісту 

білка і клейковини за строками сівби. Так, в 2013 році при ранньому строкові 

сівби вміст білка в зерні озимої пшениці полтавської селекції формувався від 

13,5 % (Зелений гай), до16,2 % (Левада), а в загальному масиві сортів (понад 

100 сортів і селекційних ліній), білок формувався від 12,5 до 16,8 %, тобто 

сорти полтавської селекції мали середнє або високе значення за цими ознаками. 

При оптимальному строкові сівби вміст білка був від 13,9 % (Кармелюк) до 

16,6 % (Левада), а ліміти варіювання загального масиву були в межах 12,9–

17,2 %. При пізньому строкові сівби рівень формування білка був у межах від 

14,7 % (Зелений гай) до 17,0 % (Левада), а загального масиву – 13,3–17,2 %. 

Слід зазначити, що високий рівень білка у всіх сортів формувався при пізньому 

строкові сівби від 14,7 % (Зелений гай) до 17,0 % (Левада) (табл.4.6).   

 

Таблиця 4.6 – Рівень формування білка і клейковини в сортах озимої 

пшениці селекції Полтавської державної аграрної академії за строками сівби, 

2013 рік 

Сорт Вміст білка, % за 

строками сівби 

Вміст клейковини, % 

за строками сівби 

1.09 15.09 1.10 1.09 15.09 1.10 

Сагайдак 15,7 14,2 14,8 34,3 30,2 32,3 

Коломак 5 14,4 14,8 15,8 31,7 32,0 35,0 

Українка 

полтавська 

14,9 14,8 15,7 32,5 32,4 34,1 

Диканька 15,2 15,7 16,9 34,0 34,4 37,4 

Лютенька 15,1 15,1 16,8 32,7 33,2 36,9 

Говтва 14,7 15,6 16,2 32,4 33,8 35,7 

Левада 16,2 16,6 17,0 35,4 36,8 38,6 

Сидор 

Ковпак 

13,9 14,1 15,2 30,5 31,0 34,1 

Царичанка 13,9 15,0 15,6 30,2 32,7 34,8 

Оржиця 13,7 14,0 15,6 29,7 29,6 33,9 

Кармелюк 14,4 13,9 15,5 30,7 29,9 34,0 

Вільшана 14,8 14,7 16,0 31,7 31,8 35,4 

Соната 

полтавська 

14,0 14,0 14,9 30,1 30,1 32,0 

Зелений гай 13,5 14,1 14,7 29,8 31,2 32,5 
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Рівень вмісту клейковини у сортах полтавської селекції варіював від 

29,6 % (СС-2, Оржиця) до 38,6 % (СС-3, Левада), а в загальному масиві - від 

26,3 до 38,6. Серед сортів озимої пшениці за вмістом білка і клейковини в зерні 

за трьома строками виділився сорт Левада. 

У 2013 році відзначені сорти з високим вмістом білка і клейковини такі 

як: Сагайдак, Коломак 5, Українка полтавська, Диканька, Лютенька, Говтва, 

Левада, Вільшана, Соната полтавська. 

За результатами дослідження 2014 року рівень вмісту білка в зерні сортів 

озимої пшениці полтавської селекції формувався від 13,8 % (СС-1, Лютенька) 

до 17,1 (СС-1, Коломак 3), а клейковини - від 26,7 % (СС-1, Лютенька) до 

36,8 % (Коломак 3). У загальному масиві сортів і селекційних ліній рівень 

вмісту білка був у межах 12,6–18,2 %, клейковини – 26,3–40,6 %. В 2014 році 

вміст білка і клейковини не сильно варіював за строками сівби. 

Виділено сорти озимої пшениці: Коломак 3, Коломак 5, Українка 

полтавська, Вільшана, Левада, і Сагайдак, які містили підвищену кількість 

білка і клейковини в зерні незалежно від строку сівби (табл.4.7).  

 

Таблиця 4.7 – Рівень формування білка в сортах пшениці озимої селекції 

Полтавської державної аграрної академії за строками сівби 

Сорт Вміст білка, % за 

строками сівби 

Вміст клейковини, % 

за строками сівби 

1.09 15.09 1.10 1.09 15.09 1.10 

Коломак 3 17,1 15,6 15,6 36,8 33,6 32,9 

Сагайдак 15,6 14,9 15,0 34,2 31,9 32,0 

Коломак 5 15,3 14,4 14,1 32,4 31,0 31,5 

Українка полтавська 16,5 16,0 15,5 35,6 34,4 33,6 

Диканька 15,8 15,9 15,8 32,3 35,2 33,8 

Лютенька 13,8 15,8 14,8 26,7 33,8 30,3 

Говтва 14,2 15,3 15,0 30,0 32,7 32,8 

Левада 16,0 15,5 16,1 34,0 33,0 36,1 

Сидор Ковпак 15,4 16,0 15,0 32,7 34,3 33,0 

Царичанка 15,8 15,7 15,7 33,2 33,4 33,3 

Оржиця 15,3 15,0 15,2 30,4 32,4 31,4 

Кармелюк 14,9 15,5 14,2 32,4 33,7 31,1 

Вільшана 15,9 16,2 15,8 34,0 34,6 33,2 

Полтавчанка 14,9 15,3 15,1 32,0 33,0 32,5 

Зелений гай 14,5 14,9 14,1 32,1 32,9 31,2 

Аріївка 14,0 16,0 14,5 29,1 34,0 32,5 
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В результаті аналізу 2015 року встановлено, що вміст білка варіював від 

11,9 % (СС-3, Зелений гай) до 17,4 % (СС-2, Лютенька). Вміст клейковини в 

зерні формувалося в межах від 24,7 % (СС-3, Зелений гай) до 39,0 (СС-2, 

Лютенька). У загальному масиві вміст білка був в межах від 11,9 % до 17,7 %, а 

клейковини - 24,7 - 39,6 %. Стабільно за трьома строками сівби високий рівень 

білка в зерні формували такі сорти як: Говтва, Диканька, Сидор Ковпак, 

Санжара, Соната полтавська, Аріївка, Царичанка, Лютенька (табл.4.8). 

 

Таблиця 4.8 – Рівень формування білка і клейковини в сортах пшениці 

озимої селекції Полтавської державної аграрної академії за строками сівби, 

2015 рік 

Сорт Вміст білка, % за 

строками сівби 

Вміст клейковини, 

% за строками сівби 

1.09 15.09 1.10 1.09 15.09 1.10 

Говтва 16,8 15,3 14,9 36,7 33,6 32,9 

Коломак 3 14,3 14,8 14,6 32,0 32,7 32,4 

Коломак 5 12,9 14,4 14,1 27,6 31,0 30,3 

Українка 

полтавська 

13,8 15,0 15,1 30,2 33,0 33,6 

Диканька 14,6 15,6 15,6 32,2 34,0 34,4 

Левада 14,0 13,7 13,2 31,1 30,2 29,3 

Вильшана 13,5 13,6 13,8 29,0 28,7 29,4 

Кармелюк 14,0 13,5 12,3 30,0 29,2 26,3 

Зелений гай 14,0 13,2 11,9 30,3 28,4 24,7 

Сидор Ковпак 15,6 15,7 14,1 34,6 34,4 31,0 

Санжара 15,4 16,0 14,7 33,9 35,2 32,3 

Самара-2 16,5 16,6 16,5 36,7 37,0 36,8 

Соната 

полтавська 

15,6 15,9 15,1 34,3 34,9 32,8 

Аріївка 15,7 15,4 15,1 34,7 34,0 33,2 

Оржиця 13,9 14,1 13,6 30,0 30,5 29,1 

Царичанка 14,0 14,9 14,6 30,3 32,7 32,0 

Лютенька 15,7 17,4 15,4 34,6 39,0 33,9 

Сагайдак 14,9 14,8 13,8 32,9 32,6 29,9 

Полтавчанка  14,6 14,9 13,4 32,2 32,7 28,8 

Радивонівка 15,1 15,7 13,7 32,9 34,6 29,4 
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У 2016 році вміст білка в сортах полтавської селекції був в межах від 

12,9 % (СС-3, Коломак 5) до 15,5 (СС-1, Оржиця), а клейковини - від 28,4 % 

(СС-3, Коломак 5) до 33,8 % (Санжара). У загальному масиві сортів озимої 

пшениці білок формувався від 12,8 % до 18,0 %, а клейковина - 27,7 - 40,2 %. У 

2016 році відзначені сорти полтавської селекції, які містили підвищену 

кількість білка і клейковини не залежно від строків сівби: Зелений гай, 

Кармелюк, Санжара, Оржиця, Радивонівка (табл. 4.9) [301]. 

 

Таблица 4.9 – Рівень формування білка і клейковини в сортах пшениці 

озимої селекції Полтавської державної аграрної академії за строками сівби, 

2016 рік 

Сорт Вміст білка, % за 

строками сівби 

Вміст клейковини, % за 

строками сівби 

1.09 15.09 1.10 1.09 15.09 1.10 

Коломак 3 13,9 14,1 14,4 30,1 30,8 31,2 

Самара-2 14,4 14,4 14,4 31,2 31,1 31,1 

Зелений гай 14,2 14,0 14,0 31,0 30,0 30,5 

Кармелюк 14,4 14,4 14,4 31,2 31,3 31,8 

Полтавчанка 13,8 13,9 13,8 29,5 30,1 29,8 

Лютенька 14,5 14,7 14,6 32,3 32,6 32,5 

Говтва 14,4 14,5 14,4 31,0 31,9 31,5 

Сагайдак 13,4 13,2 13,3 30,0 30,0 30,0 

Царичанка 14,4 14,1 14,2 31,1 30,6 30,9 

Коломак 5 13,5 13,4 12,9 28,7 28,5 28,4 

Левада 13,3 13,9 14,4 28,6 30,2 31,7 

Санжара 15,2 15,2 15,2 33,8 33,6 34,0 

Українка 

полтавська 

14,2 14,1 14,1 32,0 31,6 31,3 

Аріївка 14,0 14,5 14,0 30,8 32,0 30,8 

Говтва 14,1 14,4 14,7 31,5 31,8 32,0 

Оржиця 15,5 14,1 14,4 31,7 30,7 30,8 

Вільшана 14,1 14,4 14,0 30,9 31,7 30,7 

Радивонівка 14,2 14,3 14,6 31,7 31,0 31,8 

 

В результаті досліджень 2013-2016 років встановлено, що вміст білка і 

клейковини в сортах полтавської селекції має середнє або високе значення в 
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порівнянні із загальним масивом сортів в дослідах за строками сівби. 

Рекомендовано широко використовувати сорти озимої пшениці полтавської 

селекції в аграрному секторі України, а також як батьківські компоненти при 

гібридизації для одержання високоякісних сортів озимої пшениці адаптованих 

для конкретних умов середовища [301]. 

4.3 Генотипування сортів пшениці м’якої Полтавської селекції за 

локусами запасних білків та за геном Tsn1 чутливості до токсину А Pyrenophora 

tritici-repentis 

 

Для дослідження різноманітності сортів пшениці застосовується великий 

набір молекулярно-генетичних маркерів [302]. Серед них найбільш важливими 

є маркери, пов`язані з проявом господарчо-корисних ознак, зокрема локуси 

запасних білків та маркери генів стійкості до збудників хвороб. Поліморфізм за 

локусами запасних білків безпосередньо пов`язаний з відмінностями в прояві 

хлібопекарної якості [117, 131]. Запасні білки є зручними маркерами для 

ідентифікації пшенично-житніх транслокацій з участю плеча 1RS, що несе гени 

стійкості до хвороб і шкідників. Якщо запасні білки дозволяють ідентифікувати 

лише обмежений набір генів стійкості до хвороб, то використання ДНК-

маркерів дозволяє визначати присутність багатьох генів стійкості до хвороб, і 

кількість таких маркерів з кожним роком збільшується. Раніше було 

проаналізовано різноманітність сортів, створених в основних селекційних 

установах України, за локусами запасних білків та деякими молекулярними 

маркерами важливих генів стійкості до хвороб [303] і виявлено особливості 

різних груп сортів. Метою даної роботи був аналіз різноманітності за локусами 

запасних білків та за маркером гена чутливості Tsn1 до токсину А 

некротрофного гриба Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler. сортів 

пшениці озимої, створених в Полтавській державній аграрній академії (ПДАА).  

Матеріалом дослідження слугували сорти пшениці м`якої озимої селекції 

ПДАА. Для ідентифікації алелів гена чутливості до токсину А Tsn1 було 

використано молекулярний маркер fcp623 (Faris et al. 2010) [304]. Маркером 
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алеля чутливості (Ts) є фрагмент довжиною 379 п.н., з нечутливістю до токсину 

А пов`язаний нуль-алель за цим маркером (tr). Електрофорез гліадинів 

проводили за методикою Козуб Н.О. та ін. [247], для аналізу 

високомолекулярних субодиниць глютенінів використовували методику 

Laemmli (1970) [248]. Визначали алелі за локусами Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1, Glu-

A1, Glu-B1, Glu-D1, Gli-A3. 

 

Таблиця 4.10 – Розподіл сортів пшениці м’якої Полтавської селекції за 

локусами запасних білків 

№ Сорти 

Gli-

A1 Gli-B1 

Gli-

D1 

Gli-

A3 

Glu-

A1 

Glu-

B1 

Glu-

D1 

Бал 

якості 

1 Аріївка b 

l 

(1BL/1RS) b b b c d 6 

2 Зелений гай b d j b b c d 9 

3 Лютенька b e b b b c a 6 

4 Сагайдак f b g b a b d 10 

5 Полтавчанка b b j b b b d 10 

6 Кармелюк b b j b b b d 10 

7 Диканька b b j b b b d 10 

8 Царичанка b b j b b b d 10 

9 Оржиця b b g a a b d 10 

10 Вільшана b 

e+l 

(1BL/1RS) f b a b+c d+a 4-10 

11 Говтва b e b b b c a 6 

12 Левада b b g b b b d 10 

13 Самара-2 b e b b b c a 6 

14 

Соната 

полтавська b b g b b b d 10 

15 Санжара b e b b b c a 6 

16 Оржиця нова b 

l 

(1BL/1RS) b b a c d 6 

17 

Орлик 

напівкарликовий o b g b b c d 9 

18 Пабатка b 

l 

(1BL/1RS) b a a b d 7 

19 Радивонівка b e b b b c a 6 
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Алель чутливості до токсину А P. tritici-repentis було ідентифіковано у 

сортів Оржиця нова, Радивонівка та Санжара та у Кармелюк, який, вірогідно, є 

поліморфним за цим локусом (табл. 4.10.). У даній вибірці сортів частота алеля 

tr нечутливості до токсину А становить 79 %, а алеля чутливості Ts – 21 %, що є 

близьким до частот у раніше проаналізованій вибірці сортів зони Степу 

України (Kozub et al. 2017) [303]. Пшенично-житню транслокацію 1BL.1RS з 

відповідними генами стійкості до збудників хвороб Pm8, Sr31, Lr26, Yr9 

виявлено у сортів Аріївка, Оржиця нова, Пабатка та у біотипу сорту Вільшана. 

За локусами запасних білків у групі сортів ПДАА переважають алелі, 

характерні для раніше проаналізованих груп українських пшениць різного 

походження: Gli-A1b (90 %), Gli-B1b (48 %), Gli-B1e (29 %), Gli-B1l (18 %), Gli-

D1b (42 %), Gli-D1g (26 %), Gli-D1j (26 %), Glu-A1a (26 %), Glu-A1b (74 %), Glu-

B1c (50 %), Glu-B1b (50 %), Glu-D1d (71%), Gli-A3b (90 %). Виявлено дві групи 

сортів з ідентичними поєднаннями алелів за досліджуваними локусами 

запасних білків: 1 – Лютенька,  Говтва, Самара-2, Санжара, Радивонівка; 2 – 

Полтавчанка, Кармелюк, Диканька, Царичанка (табл. 4.10.). 

У загальному, за частотами алелів набору досліджених локусів група 

сортів полтавської селекції має свої особливості і диференціюється від груп 

сортів інших селекційних центрів [302]. 

 

4.4 Поліморфізм українських сортів пшениці озимої м`якої за 

молекулярним маркером гена помірної стійкості до фузаріозу колоса 

 

Грибні фітопатогени поділяють на дві групи, залежно від їх живлення. 

Некротрофні фітопатогени харчуються рештками клітин після їх форсованого 

руйнування (так званої «надчутливої смерті») [305]. В Україні некротрофні 

фітопатогенні гриби серед інших представлені збудниками фузаріозу колоса. 

Це гриби роду Fusarium, а саме, переважно, види Gibberella zeae (Schwein.) 

Petch (анаморф – F. graminearum) та F. culmorum Wm. G. Sm. [306, 307, 308, 

309]. Вірогідність, ступінь ураження й втрати урожаю пшениці від фузаріозу 
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колоса залежать від погодних умов, фізичних параметрів та часу цвітіння 

рослин кожного сорту [310, 311, 312]. У Китаї фузаріоз колоса щорічно вражає 

більше 7 мільйонів гектарів посівів пшениці й призводить до втрат близько 1 

млн. т урожаю у випадку епіфітотій [313]. У США епіфітотії фузаріозу колоса 

призводять в середньому до прямих втрат у розмірі 1,3 млн. дол. і до 4,8 млн. 

дол. втрат у вигляді акумулятивного економічного впливу [314]. В Степовій 

зоні України втрати урожаю від грибів цього роду в роки епіфітотій сягали 50–

60 % [315]. Крім цього, гриби роду Fusarium є продуцентами мікотоксинів, 

зокрема, деоксиніваленолу, ніваленолу, зираленону, які можуть спричиняти 

отруєння людей та худоби [312, 314, 316]. 

Стійкість пшениці до збудників фузаріозу колоса є помірною, 

расонеспецифічною і переважно забезпечується низкою регуляторних генів 

[305, 312, 314, 316, 317, 318, 319]. Зокрема, ідентифіковано і детально картовано 

ген-кандидат для QTL Fhb1, що походить від сорту ‘Sumai-3’, на хромосомі 

пшениці 3BS [317]. Визначено ген, що кодує ліпід-трансферазу із підвищеною 

експресією в процесі інфікування фузаріозом, який розміщений у локусі QTL на 

хромосомі 5A [318, 319]. Було показано, що у європейських сортах озимої 

пшениці в результаті інокуляції F. graminearum підвищується експресія двох 

генів індукованої стійкості, розміщених у одному локусі з QTL на хромосомі 

7B, один із яких кодує протеїн, що в подальшому впливає на декомпозицію 

цитоплазматичної мембрани [320]. Також з’ясовано, що важливе значення у 

регулюванні шляхів взаємодії з патогенами у рослин має ген «відсутності 

експресії пов’язаних із патогенезом протеїнів групи 1» (nonexpressor of 

pathogenesis-related proteins 1, NPR1) [251, 321,322].  

Для помірно стійких до фузаріозу колоса європейських генотипів пшениці 

Capo та SVP72017 було проведене вивчення взаємодії рослин із грибами видів 

F. graminearum та F. culmorum на рівні експресії [251]. У результаті дослідження 

виявлено зв’язок алельних станів двох подібних до NPR1 гомеологічних генів 

TDF_076_2D і TDF_076_2A на хромосомах 2D і 2A пшениці зі стійкістю за 

типом ІІ на рівні 14,2 % та 3 %, відповідно, та алельні стани цих генів, що 
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відповідають стійкості й чутливості до збудників фузаріозу колоса. Було 

розроблено молекулярні маркери для цих алельних станів [251]. 

Отже, метою роботи було визначення генетичного потенціалу колекцій 

сортів пшениці м’якої до стійкості (толерантності) до фузаріозу колоса. Для 

досягнення цієї мети використано молекулярно-генетичний маркер 

гена TDF_076_2D, що забезпечує помірну стійкість (толерантність) до грибів 

видів F. graminearum та F. culmorum  

Проведено дослідження вибірки сортів пшениці м’якої озимої різних 

селекційних установ України, яка включала нові сорти селекції МІП, СГІ, 

колекцію сортів ІР різних періодів селекції та сорти ПДАА, які раніше не 

досліджувались за маркером INDEL1 гена помірної стійкості до збудників 

фузаріозу колоса TDF_076_2D. Досліджено 15 сортів МІП, 22 сорти СГІ, 14 

сортів ІР і 17 сортів ПДАА. Якщо раніше за цим маркером було досліджено 

сорти попередніх періодів селекції МІП і СГІ [303], то сорти ІР і ПДАА 

досліджувались вперше. 

Застосування 3 % агарозного гелю виявилось зручним для ідентифікації 

алелів та забезпечувало роздільну здатність, порівняльну з використанням 

поліакриламідного геля. На рис. 4.1. наведено електрофореграму продуктів 

ампліфікації для сортів м`якої озимої. Ампліфікація двох фрагментів 221 і 212 

п.н. вказувала на алель помірної стійкості (S), наявність лише фрагмента 212 

п.н. – алель нечутливості до цього токсину (R), згідно з роботою Diethelm et al. 

[251]. 

Так, наприклад, для сорту Сагайдак з алелем S одержано два продукти 

ампліфікації, що мали близьку інтенсивність фарбування бромистим етидієм 

(рис. 4.1). Носії алеля нечутливості мали лише один продукт довжиною 212 

п.н., як у сортів МІП Вишиванка, Аріївка, Зелений гай тощо (рис. 4.1).  
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Рис. 4.1. Електрофореграма продуктів ампліфікації з праймерами до 

маркера INDEL1 гена помірної стійкості до грибів роду Fusarium для сортів 

м`якої озимої: 1 - МІП Вишиванка (R), 2 – Аріївка, 3 – Зелений гай, 4 – 

Лютенька, 5 – Сагайдак, 6 – Полтавчанка, 7 – Кармелюк, М - маркер 100 bp 

DNA Ladder. Наявність фрагментів 221 і 212 п.н. – алель нестійкості (S), 

наявність лише фрагмента 212 п.н. – алель стійкості (R). 

Генотипи проаналізованої вибірки сортів за маркером INDEL1 гена 

TDF_076_2D наведено в табл. 4.11., де R – алель стійкості, S – «нестійкий» 

алель. 

Таблиця 4.11 – Алельний стан маркера INDEL1 гена TDF_076_2D у сортів 

пшениці м`якої озимої 

Оригінатор Назва сорту Алель маркера 

ПДАА Кармелюк R 

ПДАА Лютенька R 

ПДАА Оржиця R 

ПДАА Оржиця нова R 

ПДАА Орлик напівкарликовий R 

ПДАА Пабатка R 

ПДАА Полтавчанка R 

ПДАА Радивонівка R 

ПДАА Сагайдак S 

ПДАА Самара-2 R 

ПДАА Санжара R 

ПДАА Царичанка R 

ПДАА Аріївка R 

ПДАА Вільшанка R 

ПДАА Говтва S 

ПДАА Диканька R 

ПДАА Зелений гай R 

маркер 

300 п.н. 

212 п.н. 212 п.н. 

221 п.н. 

  1    М      2     3      4      5       6     7  
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Частота алеля стійкості за маркером гена помірної стійкості до грибів 

роду Fusarium TDF_076_2D варіювала від 0,682 у сортів СГІ до 0,882 у сортів 

ПДАА; частота алеля стійкості для всієї проаналізованої вибірки становила 

0,782 (табл.4.12). У новостворених сортів СГІ частка сортів з алелем стійкості 

дещо зросла, порівняно з попереднім періодом селекції, у сортів МІП частоти 

алелів залишились на рівні раніше проаналізованої вибірки сортів 

Центрального Лісостепу України [303].  

 

Таблиця 4.12 – Частоти алелів молекулярного маркера INDEL1 гена 

помірної стійкості до грибів роду Fusarium TDF_076_2D у групах сортів 

пшениці м’якої озимої української селекції 

Група сортів 

Алель 

R S 

ІР 0,857 0,143 

МІП 0,800 0,200 

ПДАА 0,882 0,118 

СГІ 0,682 0,318 

Степ*  0,478 0,522 

Центральний Лісостеп** 0,862 0,138 

Примітки: * сорти СГІ попередніх періодів селекції, ** сорти МІП попередніх 

періодів селекції, Інституту фізіології рослин і генетики Національної 

академії наук України. 

 

Визначено генотипи за маркером INDEL1 гена помірної стійкості до 

збудників фузаріозу колоса TDF_076_2D у 15 сортів МІП, 22 сортів СГІ, 14 

сортів ІР і 17 сортів ПДАА. Більшість сортів пшениці м’якої в дослідженій 

вибірці несуть алель стійкості маркера гена інтересу. Отримані дані 

узгоджуються з результатами попередніх досліджень для ширшої вибірки 

озимих українських сортів, створених раніше, а також ярих сортів [303, 323]. 

Сорти, у яких був визначений алель стійкості, можуть виявляти нижчий ступінь 

ураження фузаріозом колоса в полі, а також слугувати джерелами гена для 

селекції за допомогою молекулярних маркерів[324].  
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Висновки до розділу 4 

 

1. В результаті досліджень виділені сорти і селекційні лінії пшениці 

озимої, які стабільно, незалежно від року вирощування і строку сівби, 

утримували високий рівень ознак «кількість зерен в колосі» та «маса зерна з 

колоса» разом з високими показниками  якості зерна (білка і клейковини). 

2. В результаті досліджень 2013-2016 років встановлено, що вміст 

білка і клейковини в сортах полтавської селекції має середнє або високе 

значення в порівнянні із загальним масивом сортів в дослідах за строками 

сівби. 

3. Алель чутливості до токсину А P. tritici-repentis було 

ідентифіковано у сортів Оржиця нова, Радивонівка та Санжара та у Кармелюк, 

який, вірогідно, є поліморфним за цим локусом. 

4. Пшенично-житню транслокацію 1BL.1RS з відповідними генами 

стійкості до збудників хвороб Pm8, Sr31, Lr26, Yr9 виявлено у сортів Аріївка, 

Оржиця нова, Пабатка та у біотипу сорту Вільшана. 

5. Визначено генотипи за маркером INDEL1 гена помірної стійкості до 

збудників фузаріозу колоса TDF_076_2D у 15 сортів МІП, 22 сортів СГІ, 14 

сортів ІР і 17 сортів ПДАА. Сорти, у яких був визначений алель стійкості, 

можуть виявляти нижчий ступінь ураження фузаріозом колоса в полі, а також 

слугувати джерелами гена для селекції за допомогою молекулярних маркерів. 
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РОЗДІЛ 5 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГОМОГЕННИХ ЗБАЛАНСОВАНИХ ЗА 

ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИМИ ОЗНАКАМИ АДАПТИВНИХ ФОРМ 

ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В КОНТРОЛЬОВАНИХ УМОВАХ 

СЕРЕДОВИЩА МЕТОДОМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 

Більшість селекційних центрів ведуть селекційний процес по цілому ряду 

польових культур в умовах певної кліматичної зони, відповідно можна вважати, 

що створені сорти адаптовані до конкретних умов вирощування. Однак в 

аграрній практиці створений матеріал має широке поширення і часто 

вирощується в різних кліматичних зонах. Тому, в селекційних програмах 

необхідно заздалегідь передбачати елементи адаптивності і екологічної 

пластичності майбутніх сортів сільськогосподарських культур, в тому числі і 

самих затребуваних, таких як озима пшениця. 

З літературних джерел і численних проведених досліджень встановлено, 

що на рівень формування і мінливість кількісних ознак, на етапи росту і 

розвитку рослин озимої пшениці істотно впливають строки сівби [325, 326, 327, 

328, 329]. По суті у строках сівби створюється, так зване в селекційній 

практиці, контрольоване середовище, яке зумовлює життя майбутнього сорту в 

найскладніших кліматичних умовах широкого діапазону вирощування. Як 

відомо, при ранньому строкові сівби рослини озимої пшениці часто 

переростають і в більшій мірі уражуються шкідниками і хворобами і 

ослабленими йдуть у зиму. В умовах посушливої осені при ранньому посіві 

зерно озимої пшениці довгий час не проростає і до перших опадів лежить в 

сухій землі, і воно може бути пошкоджено як шкідниками, так і 

мікроорганізмами. Звичайно, що при таких умовах значно скорочується густота 

і стеблестій посівів. Пізні посіви озимої пшениці страждають від нестачі тепла і 

світла, рослини не встигають пройти всі фази органогенезу до зимового 

періоду, не набирають достатню кількість цукрів для перезимівлі і йдуть в зиму 

ослабленими [325, 326, 327, 328, 329]. 
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У селекційній практиці необхідно вести селекцію на стійкість генотипів 

до всіх перерахованих факторах середовища і використовувати сорти озимої 

пшениці, які адаптовані до різних умов зовнішнього середовища і до різних зон 

вирощування. Такі сорти здатні формувати високий потенціал врожаю 

незалежно від стресових умов середовища і строків сівби, а також переносити 

певні фази органогенезу осіннього періоду на весняний період при найменших 

втратах рослин в зимовий період. Інтерес в стабільних генотипах має не тільки 

селекція, але і весь аграрний сектор в цілому, що визначає продовольчу безпеку 

країни. 

У селекційному центрі Полтавської аграрної академії ведуться 

повномасштабні дослідження по озимій пшениці, спрямовані на створення і 

пошук генотипів, які стабільно, незалежно від умов вирощування, максимально 

використовують свій генетичний потенціал адаптивності і продуктивності і 

формують високий урожай при самих екстремальних умовах середовища. 

Основний шлях створення константного селекційного матеріалу в 

селекційному центрі полягає у використанні в технології селекційного процесу 

еколого-генетичного підходу і математичного моделювання. Головні з 

перспективних напрямків, які дозволяють відбирати гомогенний, 

збалансований по ряду кількісних ознак, адаптивний селекційний матеріал з 

високим потенціалом продуктивності - це досліди за строками сівби і 

кластерний аналіз, який дозволяє ідентифікувати кращі сорти і селекційні лінії 

з використанням спеціально підібраних групуючих ознак і індексів - індексу 

лінійної щільності колоса – КЗ / ДК (щодо кількості зерен до довжини колоса) і 

маси стебла головного колоса – М5. 

В результаті чотирирічних досліджень (2013–2016 рр.) За допомогою 

кластерного аналізу ідентифіковані сорти і селекційні лінії озимої пшениці, які 

формували високий рівень кількісних ознак і врожайності незалежно від строку 

сівби. Крім того, виділені генотипи озимої пшениці, які мали високий потенціал 

врожайності тільки в певні строки сівби, тобто, визначена реакція сорту або 

селекційної лінії на умови середовища вирощування за строками сівби. 
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Умови вегетації 2013 року характеризувалися посушливими періодами 

протягом усіх фаз органогенезу і це вплинуло на формування ознак 

продуктивності і врожайності озимої пшениці особливо при пізніх строках 

сівби. 

Всі 107 сортів і селекційних ліній (СЛ) озимої пшениці випробовувалися 

за трьома строками сівби та кластерний аналіз проводився окремо по кожному 

строкові сівби. За результатами кластеризації з використанням групуючих 

ознак в кращій групі (КГ) кращого кластера (КК) першого строку сівби (СС-1) 

концентрувалася Евклідовій метриці 5 сортів і селекційних ліній (СЛ); у 

другому строкові сівби (СС-2) - 16; в третьому (СС-3) – 17. 

При ранньому строкові сівби (1.09) в 2013 році за результатами 

кластерного аналізу були виділені три лінії озимої пшениці та два сорти, які в 

середньому формували врожайність – 23,7 ± 4,6 ц / га; масу зерна з колоса - 2,8 

± 0,4 г; кількість зерен в колосі – 61,5 ± 7,6 шт., індекс лінійної щільності 

колоса – 6,2 ± 1,0 (табл. 5.1). 

В оптимальному строкові сівби з максимальними показниками 

врожайності і основних елементів продуктивності відзначено 13 ліній і 3 сорти 

озимої пшениці з урожайністю 27,8 ± 9,0 ц / га; масою зерна з колоса 2,5 ± 0,2 г; 

кількістю зерен в колосі – 56,9 ± 3,9 шт .; індексом лінійної щільності колоса - 

6,0 ± 0,3. 

При пізньому строкові сівби виділили п'ять ліній і 11 сортів озимої 

пшениці з урожайністю 12,1 ± 4,7 ц / га; масою зерна з колоса – 1,9 ± 0,1 г; 

кількістю зерен в колосі – 45,7 шт .; індексом лінійної щільності колоса - 6,0 ± 

0,6. Дендрограми розподілу сортів та селекційних ліній (додаток А4). 

За рівнем формування врожайності і рівнем формування складових 

продуктивності, окремих кількісних ознак і індексів одних і тих же сортів і СЛ 

виявлено, що найвищий урожай формувався при оптимальному строкові сівби. 

Максимальна врожайність 41,3 ц / га спостерігалася при оптимальному 

строкові сівби, а мінімальна – 5,3 ц / га при пізньому строкові сівби. Маса зерна 

з колоса формувалася вище при ранньому LV (2,2-3,1г) і оптимальному LV 
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(2,1-2,9 г) строках сівби. Індекс лінійної щільності колоса був вище при 

ранньому строкові сівби – 4,9–7,4. Слід зазначити, що в 2013 року не були 

виявлені одні й ті ж сорти і СЛ, які увійшли б у кращі групи і кращі кластери за 

всіма трьома строками сівби. Однак, така СЛ як Перемога 2 / Коломак 

3//Станична; формувала високий рівень врожайності і кількісних ознак, як при 

ранньому, так і при оптимальному строках сівби. А сорт озимої пшениці Говтва 

концентрувався в кращих групах і кращих кластерах за врожайністю та 

ознаками продуктивності як в оптимальному, так і пізньому строках сівби.  

 

Талица 5.1 – Розподіл сортів і селекційних ліній озимої пшениці по 

кращим кластерам і групами трьох строків сівби (2013 рік) 

Ознаки 1.09-5 зразків 15.09-15 зразків 1.10-16 зразків 

x  LV x  LV x  LV 

Урожай-

ність (ц/га) 

23,7±4,6 18,8-28,1 27,8±9,0 10,6-41,3 12,1±4,7 5,3-22,5 

Маса зерна 

з колоса (г) 

2,8±0,4 2,2-3,1 2,5±0,2 2,1-2,9 1,9±0,1 1,6-2,1 

Маса 

колоса (г) 

3,9±0,4 3,4-4,4 3,6±0,3 2,9-4,0 2,7±0,2 2,5-3,1 

Кількість 

зерен в 

колосі 

(шт.) 

61,5±7,6 51,9-69,9 56,9±3,9 48,4-62,3 45,7±3,9 39,9-54,4 

Маса 1000 

зерен (г) 

44,9±2,3 42,6-48,0 44,7±2,7 40,7-51,2 40,9±2,2 37,4-44,5 

Висота 

рослини 

(см) 

72,3±11,1 58,3-82,2 77,8±7,1 63,2-87,6 55,6±5,9 47,1-67,1 

Довжина 

верхнього 

міжвузля 

(см) 

20,9±6,0 14,2-26,7 27,2±2,0 24,2-30,8 21,6±1,6 18,6-24,6 

Довжина 

колоса (см) 

10,0±0,4 9,4-10,5 9,5±0,4 8,7-10,2 7,7±0,5 6,8-8,5 

Маса 

рослини (г) 

5,6±0,7 4,6-6,3 5,1±0,4 4,1-5,8 3,5±0,3 3,1-4,0 

Маса 

стебла (г) 

1,7±0,3 1,2-2,0 1,5±0,1 1,2-1,8 0,8±0,1 0,6-1,0 

Маса 

полови (г) 

1,1±0,1 1,1-1,3 1,1±0,1 0,8-1,3 0,8±0,1 0,6-1,0 

Індекс 

лінійної 

щільності 

колоса 

6,2±1,0 4,9-7,4 6,0±0,3 5,5-6,6 6,0±0,6 4,8-7,0 
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За результатами 2014 року в досліді за строками сівби було задіяно 107 

сортів і селекційних ліній озимої пшениці. Погодні умови початку осені 2013 

року були більш сприятливими для раннього і оптимального строків сівби, а в 

жовтні зазначалася недостатня кількість опадів, що перешкоджало дружньому 

проростанню зерен озимої пшениці пізнього строку сівби. Що стосується 

вологи в процесі росту і розвитку рослин, то її було недостатньо для 

нормального росту і розвитку рослин по всьому періоду вегетації озимої 

пшениці. 

При ранньому строкові сівби (СС-1) диференційовані шість селекційних 

ліній і один сорт озимої пшениці з високим рівнем формування ознак 

продуктивності та врожайності. Середня врожайність по кращій групі кращого 

кластера склала - 8,9 ± 6,2 ц / га з масою зерна з колоса - 2,5 ± 0,2 г і кількості 

зерен - 64,7 ± 2,8 шт. і індекс лінійної щільності колоса був на рівні 6,7 ± 0,2 

(табл. 5.2). Дендрограми розподілу сортів та селекційних ліній (додаток А2). 

За результатами кластерного аналізу в оптимальному строкові сівби 

групувалися сім селекційних ліній і шість сортів озимої пшениці, які 

формували високий рівень значень кількісних ознак з середньою врожайністю 

43,8 ± 7,6 ц / га, масою зерна з колоса - 2,3 ± 0, 2 г, кількістю зерен в колосі - 

57,5 ± 4,2 шт. і індексом лінійної щільності колоса - 6,5 ± 0,2. 

У пізньому строкові сівби в кращу групу кращого кластера були 

згруповані 12 селекційних ліній і два сорти озимої пшениці. Урожайність цієї 

групи генотипів становила 43,6 ± 9,0 ц / га; маса зерна з колоса - 2,3 ± 0,2 г; 

кількість зерен в колосі - 56,6 ± 2,1 шт .; індекс лінійної щільності колоса - 6,2 ± 

0,2. 

Максимальна врожайність в групі сортів і ліній озимої пшениці (63,0-65,0 

ц / га) формувалася при пізньому і оптимальному строках сівби. Маса зерна з 

колоса формувалася в одному діапазоні при всіх строках сівби. Кількість зерен 

в колосі (67,8 шт.) І індекс лінійної щільності колоса (7,1) були вище при 

ранньому строкові сівби. 
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Відзначено повторюваність селекційної лінії Коломак 2/Червона і сорти 

Іванівська остиста, які формували високий рівень елементів продуктивності 

при ранньому і оптимальному строках посіву. Представляють великий 

селекційний інтерес селекційні лінії: - Сонячна / Коломак 5; Українка 

полтавська / Станична і Перемога 2 / Коломак 5 // Станична, які як при 

ранньому так і пізньому строках посіву стабільно утримували високі показники 

формування ряду кількісних ознак і врожайності, що підтверджує їх 

збалансованість і високий рівень адаптивності. Ми припускаємо, що 

збалансованість ознак в екстремальних умовах середовища, які є основними 

складовими продуктивності, визначає рівень адаптивності генотипу. Під час 

експерименту при оптимальному і пізньому строках сівби Сонячна/Коломак 5 

характеризувалася високими параметрами продуктивності. 

 

Таблиця 5.2 – Розподіл сортів і селекційних ліній озимої пшениці за 

кращими кластерами і групами трьох строків сівби (2014 рік) 

Ознаки 1.09.-7 зразків 15.09.-13 зразків 1.10.-15 зразків 

x  LV x  LV x  LV 

Урожайність 

(ц/га) 

8,9±6,2 3,1-21,6 43,8±7,6 35,0-65,0 43,6±9,0 33,1-63,0 

Маса зерна з 

колоса (г) 

2,5±0,2 2,1-2,7 2,3±0,2 2,1-2,6 2,3±0,2 2,0-2,6 

Маса колоса (г) 3,5±0,3 2,8-3,8 3,1±0,2 2,9-3,3 3,1±0,2 2,7-3,6 

Кількість зерен 

в колосі (шт.) 

64,7±2,8 59,2-67,8 57,5±4,2 51,0-65,7 56,6±2,1 53,7-61,6 

Маса 1000 

зерен (г) 

39,3±4,3 32,8-46,1 40,2±3,1 36,5-48,6 40,0±2,9 34,5-44,0 

Висота 

рослини (см) 

69,0±7,0 62,1-78,0 76,1±4,2 68,3-83,5 80,9±3,7 75,6-87,8 

Довжина 

верхнього 

міжвузля (см) 

21,7±2,7 18,4-25,9 25,2±2,6 21,5-29,7 28,2±3,1 20,3-32,1 

Довжина 

колоса (см) 

9,7±0,6 8,8-10,2 8,9±0,4 8,2-9,5 9,1±0,2 8,7-9,4 

Маса рослини 

(г) 

5,4±0,4 4,6-5,6 4,6±0,3 4,2-5,1 4,8±0,3 4,3-5,4 

Маса стебла (г) 1,8±0,1 1,7-2,0 1,6±0,1 1,3-1,8 1,7±0,1 1,6-2,0 

Маса полови 

(г) 

1,0±0,2 0,7-1,1 0,8±0,1 0,6-1,0 0,9±0,1 0,7-1,0 

Індекс лінійної 

щільності 

колоса 

6,7±0,2 6,4-7,1 6,5±0,2 6,2-6,9 6,2±0,2 6,0-6,5 
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Перші опади осені 2014 року випали тільки в III декаді вересня - 71,3 мм і 

в II декаді жовтня - 15 мм. Проте, 2015 рік був досить продуктивним для озимої 

пшениці. 

Результати кластерного аналізу 2015 року показали, що при ранньому 

строкові сівби в кращій групі кращого кластера концентрувалося 6 сортів і 17 

ліній озимої пшениці (табл. 5.3). Середня врожайність кращої групи була на 

рівні 14,5 ± 4,8 ц / га; маси зерна з колоса - 3,9 ± 0,2 г; кількості зерен в колосі - 

80,1 ± 4,0 шт .; індекс лінійної щільності колоса становив 7,4 ± 0,4. 

При оптимальному строкові сівби в 2015 році диференційовані 14 ліній і 

шість сортів, які концентрувалися в кращій групі кращого кластера і рівень 

формування їх ознак був максимальним: врожайність – 18,4 ± 6,9 ц / га; маса 

зерна з колоса – 3,7 ± 0,2 г; індекс лінійної щільності колоса – 7,5 ± 0,2. 

У кращій групі кращого кластера пізнього строку сівби сконцентрувалися 

п'ять ліній і один сорт озимої пшениці з урожайністю – 31,0 ± 6,4 ц / га; масою 

зерна з колоса – 3,6 ± 0,3 г; кількістю зерен в колосі – 77,4 ± 3,7; індексом 

лінійної щільності колоса – 7,2 ± 0,2. Слід зазначити, що в досліді 2015 року 

максимальна врожайність 43,1 ц / га спостерігалася при пізньому строкові 

сівби. Маса зерна з колоса 4,4 г була найбільшою при ранньому строкові сівби. 

Кількість зерен в колосі – 89,6 шт. і індекс лінійної щільності колоса – 8,1 мали 

максимальне значення при ранньому строкові сівби. 

У процесі досліджень за результатами кластерного аналізу 2015 року 

відзначені збіги концентрації в кращих групах і кращих кластерах одних і тих 

же сортів і селекційних ліній: Тамань, Лорд / СASTEL; Лінія 9 / Червона // 

Станична; Еритроспермум 912/86 / Альбатрос одеський за всіма трьома 

строками сівби, які формували високі показники ознак продуктивності та 

врожайності, що говорить про високу адаптивність і стабільність цих генотипів 

озимої пшениці в контрольованих умовах середовища. Дендрограми розподілу 

сортів та селекційних ліній (додаток А3). 

Слід зазначити, що у таких сортів і СЛ як: Говтва, Самара-2, Санжара, 

Радивонівка і у СЛ: Перемога 2 / Коломак 5 // Станична; Перемога 2 / Коломак 
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3 // Зерноградка 11; Лорд // Леля / Донецька 46; Лорд / Манжелія відзначена 

позитивна реакція на ранній і пізній строки сівби тобто розрив в терміні посіву 

в один місяць не спричинив істотних змін, за цими сортами і СЛ, в рівень 

формування і мінливість ознак продуктивності. Відзначено високу стабільність 

формування ознак продуктивності при ранньому і пізньому строках сівби. 

 

Таблиця 5.3 – Розподіл сортів і селекційних ліній озимої пшениці за 

кращими кластерами і групами трьох строків сівби (2015 рік) 

 

Відзначено, що у Лорд / Манжелія; Вільшана / Манжелія спостерігався 

максимальний рівень формували кількісних ознак і врожайності при 

оптимальному і пізньому строках сівби. 

Ознаки 1.09. – 23 зразки 15.09. – 20 зразки 1.10. – 6 зразки 

x  LV x  LV x  LV 

Урожайність 

ц/га 

14,5±4,8 6,9-23,8 18,4±6,9 6,9-29,6 31,0±6,4 24,7-

43,1 

Маса зерна з 

колоса (г) 

3,9±0,2 3,5-4,4 3,7±0,2 3,2-4,1 3,6±0,3 3,1-4,0 

Маса колоса 

(г) 

5,2±0,3 4,8-5,9 5,0±0,3 4,2-5,5 4,9±0,5 4,0-5,3 

Кількість 

зерен в колосі 

(шт.) 

80,1±4,0 72,8-89,6 78,7±2,9 74,0-84,3 77,4±3,7 72,2-

81,5 

Маса 1000 

зерен (г) 

48,2±1,8 45,0-52,7 47,6±1,8 43,0-50,1 47,1±3,5 41,2-

51,8 

Висота 

рослини (см) 

80,9±3,0 74,0-86,6 80,2±4,5 72,5-90,9 83,3±7,1 76,1-

96,1 

Довжина 

верхнього 

міжвузля (см) 

32,9±1,5 30,3-35,3 32,9±2,5 29,3-39,8 33,8±3,3 30,1-

39,5 

Довжина 

колоса (см) 

10,8±0,6 10,3-12,9 10,6±0,3 9,8-11,1 10,7±0,5 10,0-

11,4 

Маса рослини 

(г) 

7,6±0,4 7,1-8,8 7,3±0,4 6,3-8,0 7,2±0,5 6,2-7,7 

Маса стебла 

(г) 

2,4±0,2 2,3-2,9 2,3±0,1 2,1-2,5 2,3±0,1 2,1-2,4 

Маса полови 

(г) 

1,3±0,1 1,1-1,6 1,3±0,1 1,0-1,5 1,2±0,2 0,9-1,4 

Індекс лінійної 

щільності 

колоса 

7,4±0,4 6,4-8,1 7,5±0,2 7,2-7,8 7,2±0,2 6,9-7,5 
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У 2016 році при ранньому строкові сівби вісім сортів і вісім ліній кращої 

групи кращого кластера формували врожайність – 6,4 ± 9,0 ц / га; масу зерна з 

колоса – 2,7 ± 0,2 г; кількість зерен в колосі – 62,2 ± 3,5 шт .; індексом лінійної 

щільності колоса – 6,3 ± 0,2 (табл. 5.4). 

В кращу групу кращого кластера оптимального строку сівби 2016 року 

потрапили дев'ять сортів і дев'ять ліній озимої пшениці. Середня врожайність 

групи генотипів озимої пшениці становила 5,8 ± 7,9 ц / га; маса зерна з колоса - 

2,6 ± 0,2 г; кількість зерен в колосі - 60,9 ± 3,1 шт .; індекс лінійної щільності 

колоса - 6,3 ± 0,2 (табл. 5. 4.). 

 

Таблиця 5.4 – Розподіл сортів і селекційних ліній озимої пшениці за 

кращими кластерами і групами трьох строків сівби (2016 рік) 

Ознаки 1.09. – 16 зразків 15.09. – 18 зразків 1.10. – 16 зразків 

x  LV x  LV x  LV 

Урожайність 

ц/га 

6,4±9,0 6,4-29,1 5,8±7,9 5,8-24,6 5,6±7,7 5,6-22,8 

Маса зерна з 

колоса (г) 

2,7±0,2 2,3-3,1 2,6±0,2 2,2-3,0 2,6±0,2 2,1-2,8 

Маса колоса 

(г) 

3,6±0,3 3,1-4,1 3,5±0,3 3,0-4,1 3,4±0,3 2,8-3,7 

Кількість 

зерен в колосі 

(шт.) 

62,2±3,5 56,8-66,8 60,9±3,1 56,7-67,6 61,3±4,3 56,1-75,6 

Маса 1000 

зерен (г) 

42,9±3,1 35,9-46,7 42,2±2,7 35,9-47,3 41,9±3,8 34,4-46,5 

Висота 

рослини (см) 

79,1±5,0 71,0-87,0 78,4±5,0 70,3-88,9 77,5±4,8 67,4-84,1 

Довжина 

верхнього 

міжвузля (см) 

30,6±3,3 22,1-34,8 31,7±2,6 28,1-36,6 31,9±3,5 24,6-35,8 

Довжина 

колоса (см) 

9,8±0,5 9,0-10,6 9,7±0,5 9,1-10,8 9,5±0,6 8,5-11,2 

Маса рослини 

(г) 

5,4±0,4 4,9-6,1 5,3±0,4 4,6-6,0 5,2±0,4 4,3-5,6 

Маса стебла 

(г) 

1,8±0,1 1,7-2,0 1,8±0,1 1,6-2,1 1,7±0,1 1,5-1,9 

Маса полови 

(г) 

0,9±0,1 0,7-1,0 0,9±0,1 0,7-1,2 0,9±0,1 0,7-1,0 

Індекс лінійної 

щільності 

колоса 

6,3±0,2 5,8-6,7 6,3±0,2 5,8-6,8 6,5±0,3 6,0-7,4 
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Краща група кластера пізнього строку сівби складалася з дев'яти сортів і 

семи ліній озимої пшениці. Група генотипів озимої пшениці цього кластера 

формувала середню врожайність на рівні 5,6 ± 7,7 ц / га; масу зерна з колоса 2,6 

± 0,2 г; кількість зерен в колосі - 61,3 ± 4,3 шт .; індекс лінійної щільності 

колоса - 6,5 ± 0,3. 

Щодо лімітів варіювання максимальна врожайність - 29,1 ц / га 

формувалася при ранньому строкові сівби. Маса зерна в колосі 3,0-3,1 г була 

найбільш високою при оптимальному і ранньому строках сівби, а кількість 

зерен в колосі - 75,6 шт. і індекс лінійної щільності колоса - 7,4 - при пізньому 

строкові сівби. Дендрограми розподілу сортів та селекційних ліній (додаток 

А4). 

Нами встановлено, що сорти озимої пшениці Говтва, Самара-2, Лютенька, 

Грація і Лорд / Манжелія, Перемога 2 / Коломак 3 // Станична, Одеська 267 / 

Донецька 46, Перемога 2 / Коломак 5 // Станична, Сагайдак / Левада формували 

високий рівень ознак продуктивності і врожайності за трьома строками сівби. 

Сорти Астра, Альбатрос одеський концентрувалися в кращих групах кращого 

кластера раннього і пізнього строків сівби, що говорить про високу 

адаптивність і збалансованість цих генотипів озимої пшениці. 

Відзначено, що протягом чотирьох років сорт озимої пшениці Говтва і СЛ 

Перемога 2 / Коломак 5 // Станична, СЛ Перемога 2 / Коломак 3 // Станична 

складалися в кращих групах кращих кластерів в різні строки сівби в залежності 

від умов року вирощування. СЛ Перемога 2 / Коломак 3 // Зерноградка 11 

протягом 2013-2015 років формувала високі показники ознак продуктивності та 

врожайності. Представляють величезний інтерес для використання як вихідного 

селекційного матеріалу сорти озимої пшениці Самара-2, Санжара, Радивонівка, 

Лорд / Манжелія, Лорд / Крижинка, які два роки поспіль (2015-2016) 

концентрувалися в кращих групах кращих кластерів за всіма строками сівби  

[330, 331]. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. В результаті ідентіфіцікаціі сортів і селекційних ліній озимої 

пшениці за допомогою кластерного аналізу в досліді за строками сівби 

протягом 2013-2016 років виділено генотипи озимої пшениці, які формували 

високий рівень кількісних ознак і врожайності незалежно від строку сівби. 

2. Велику цінність для селекційної практики і як вихідний матеріал 

представляють сорти і селекційні лінії, які як при ранньому так і пізньому 

строках сівби стабільно утримували високі показники формування ряду 

кількісних ознак і врожайності, що підтверджує збалансованість ознак 

продуктивності в генотипі і високий рівень адаптивності. 

3. У відборах на ранніх етапах селекції озимої пшениці і в пошуках 

видатних генотипів в технології селекційного процесу використовуючи два 

взаємопов'язаних підходи - перший це створення жорсткого контрольованого 

середовища через строки посіву, і другий ідентифікація структурних елементів 

по сортам і селекційним лініях в кластерному аналізі, дає можливість відібрати 

константні, гомогенні, збалансовані по ряду кількісних ознак генотипи озимої 

пшениці. 

4. Надійність шляху пошуку видатних генотипів через кластерний 

аналіз дає можливість оцінювати вихідний матеріал для підбору пар в 

гібридизації, розвантажувати селекційний процес по озимій пшениці і 

прискорювати його в просторі і в часі. 
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РОЗДІЛ 6 

ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ 

СЕЛЕКЦІЙНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ТА СОРТУ ОРЖИЦЯ 

НОВА  

 

6.1 Господарсько-біологічна характеристика нових селекційних ліній 

пшениці озимої 

 

При проведенні досліджень були виділені сорти та селекційні лінії, які 

мали високий відсоток виходу кондиційного насіння та високий рівень 

господарсько корисних ознак, в особливості продуктивність колоса. Ці сорти 

та селекційні лінії були використані як батьківські форми для створення 

нового перспективного селекційного матеріалу методом міжвидової 

гібридизації. Кожного року проводили поколосний відбір гібридних ліній 

пшениці озимої. Із селекційних ліній було відібрано елітні рослини та 

передані в лабораторію селекції та фізіології озимої пшениці Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юрʼєва НААН України для подальшого вивчення та 

залучення у гібридизацію. 

За результатами досліджень 2018 року селекційні лінії за середнім 

арифметичним формували кількість зерен в колосі від 41,9±1,5 шт. до 

56,9±0,8 шт., що було на рівні, або вище сорту стандарту Левада. Маса зерна 

з колоса складала 1,9±0,1 – 2,8±0,1 г відповідно на рівні та вище стандарту. 

Маса 1000 зерен формувалася в межах 42,5±0,7-45,3±0,8 г. Урожайність на 1 

м² була на рівні сорту стандарту і вище – 736,7-843,6 г/м². Майже за всіма 

господарсько корисними ознаками нові селекційні лінії були на рівні та вище 

сорту стандарту Левада, що вказує на високий потенціал продуктивності та 

можливості подальшого використання цих ліній у селекційному процесі при 

створенні нового перспективного селекційного матеріалу пшениці озимої 

(табл. 6.1). 
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Таблиця 6.1 – Рівень формування господарсько-корисних ознак нових 

селекційних ліній пшениці озимої, 2018 рік 

 

№ 

п/п 

 

Назва лінії 

 

Кількість зерен 

в колосі, шт. 

Маса зерна 

з колоса, г 

Маса 

1000 

зерен 

Урожайність 

г/м² 

0 Левада (st) 40,6±0,9 1,9±0,1 43,1±0,8 735,0 

1. 

Зорепад // (Перемога 2/ 

Коломак  

3) / Станична 48,8±1,2 2,2±0,1 44,7±0,6 843,6 

 

2. 

Зорепад // (Перемога 2 / 

Коломак 3) / Станична 44,3±1,5 1,9±0,1 43,6±0,7 798,4 

3. 

 

Зорепад // (Перемога 2 / 

Коломак  3) / Станична 43,9±1,2 2,0±0,1 44,2±0,6 802,7 

4. 

 

Зорепад // (Перемога 2 / 

Коломак 3) / Станична 47,3±1,3 2,5±0,1 44,9±0,7 808,9 

5. 

 

Зорепад // (Перемога 2/ 

Коломак 3) / Станична 41,9±1,5 1,9±0,1 42,6±0,8 753,2 

6. 

 

Зорепад // (Перемога 2 / 

Коломак 3) / Станична 43,8±1,2 2,2±0,1 44,6±0,7 783,4 

7. 

 

Зорепад // (Перемога 2 / 

Коломак 3) / Станична 47,6±1,3 2,8±0,1 43,8±0,6 813,1 

8. 

 

Зорепад // (Перемога 2 / 

Коломак 3) / Станична 50,1±0,9 2,4±0,04 43,3±0,5 821,9 

9. Зорепад / Добiрна 53,5±1,0 2,5±0,1 44,0±0,5 805,4 

10. Зорепад / Добiрна 48,8±0,9 2,3±0,1 43,7±0,7 820,4 

11. GRYPHON / ВОЛЖСКАЯ 15,  56,9±0,8 2,5±0,04 43,9±0,5 758,6 

12. GRYPHON / ВОЛЖСКАЯ 15,  49,2±1,2 2,5±0,1 45,3±0,8 789,5 

13. 

 

 

Сидор Ковпак // (Перемога 2 / 

Коломак 3) / Станична 43,5±1,1 2,1±0,1 42,5±0,7 736,7 

 

В результаті аналізу 2018 року селекційні лінії пшениці озимої 

формували вміст білка від 13,5 до 14,4 % відповідно вище сорту стандарту 

Левада. Вміст клейковини у селекційних ліній у порівнянні з сортом 

стандартом Левада був нижчим, або на рівні стандарту. Лише дві лінії за 

вмістом клейковини перевищили стандарт і сформували 27,8-28,0 % 

клейковини (табл. 6.2.). 

Слід відмітити, що створені селекційні лінії за господарсько-корисними 

ознаками були на рівні, або перевищували сорт стандарт Левада, окрім вмісту 
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клейковини. Найвищою урожайністю відзначилися лінії Зорепад / Добiрна – 

820,4 г/м² та Зорепад // (Перемога 2 / Коломак 3) / Станична – 843,6 г/м². 

 

Таблиця 6.2 – Якість зерна нових селекційних ліній пшениці озимої, 2018 рік 

№ п/п 

 

Назва лінії 

 

Вміст білка, % 

 

Вміст клейковини, 

% 

0 

 

Левада (st) 

 

13,0 27,5 

1. 

Зорепад // (Перемога 2 / Коломак 3) / 

Станична 

 

14,2 28,0 

 

2. 

Зорепад // (Перемога 2 / Коломак 3) / 

Станична 

 

13,9 26,9 

3. 

 

Зорепад // (Перемога 2/ Коломак 3) / 

Станична 

 

13,5 27,8 

4. 

 

Зорепад // (Перемога 2 / Коломак 3) / 

Станична 

 

14,0 27,5 

5. 

 

Зорепад // (Перемога 2 / Коломак 3) / 

Станична 

 

13,8 27,2 

6. 

 

Зорепад // (Перемога 2 / Коломак 3) / 

Станична 

 

13,9 26,5 

7. 

 

Зорепад // (Перемога 2/ Коломак 3) / 

Станична 

13,3 

 24, 8 

8. 

 

Зорепад // (Перемога 2 / Коломак 3) / 

Станична 

 

14,1 27,2 

9. Зорепад / Добiрна 14,4 27,4 

10. Зорепад / Добiрна 13,9 26,5 

11. GRYPHON / ВОЛЖСКАЯ 15 13,7 26,8 

12. GRYPHON / ВОЛЖСКАЯ 15 13,9 25,7 

13. 

 

 

Сидор Ковпак // (Перемога 2 / Коломак 

3) / Станична 

 

13,6 25,2 

 

За даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрʼєва НААН України 

(додаток Б1) пʼять з тринадцяти селекційних ліній пшениці озимої формували 

урожайність від 708,7 до 1066 г/м². Всі лінії пшениці досить зимостійкі та стійкі 

до фузаріозу колоса. Інтенсивність відростання у селекційних ліній середня, 

низка тільки у однієї лінії №10 Зорепад / Добiрна (табл.6.3.). 
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Нові селекційні лінії пшениці озимої середньостиглі. Період колосіння 21-

29 травня. Висота рослин 100-140 см, рослини середньо або високорослі. 

Висота стандарту Оржиця нова 90 см.  

 

Таблиця 6.3 – Господарсько-цінні ознаки нових селекційних ліній за 

даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрʼєва НААН України, 2019 рік 

№ 

п/п 

 

Назва лінії 

 

Зимостійкість, 

бал                             

Стійкість 

до 

фузаріозу, 

бал 

Інтенсивність 

відростання, 

бал 

Урожайність, 

г/м²  

0 Оржиця нова (st) 8 8 7 

820,7 

 

1. 

Зорепад // (Перемога 2 

/ Коломак 3) / Станична 
8 

8 
8 788,7 

 

2. 

Зорепад // (Перемога 2 

 / Коломак 3) / Станична 
8 

8 
8  

3. 

 

Зорепад // (Перемога 2 

/ Коломак 3) / Станична 
8 

8 
9  

4. 

 

Зорепад // (Перемога 2 

/ Коломак 3) / Станична 
8 

8 
7 1066 

5. 

 

Зорепад // (Перемога 2 

/ Коломак 3) / Станична 
8 

8 
8  

6. 

 

Зорепад // (Перемога 2 

/ Коломак 3) / Станична 
8 

8 
8  

7. 

 

Зорепад // (Перемога 2 

/ Коломак 3) / Станична 
8 

8 
7  

8. 

 

Зорепад // (Перемога 2 

/ Коломак 3) / Станична 
8 

8 
8  

9. Зорепад / Добiрна 
8 

8 
9  

10. Зорепад / Добiрна 
8 

8 
5 708,7 

11. 

GRYPHON / ВОЛЖСКАЯ 

15 
8 

8 
7 991,3 

12. 

GRYPHON / ВОЛЖСКАЯ 

15 
8 

8 
8 970 

13. 

 

 

Сидор Ковпак // (Перемога 

2 

/ Коломак 3) / Станична 
8 

7 
8  

 

6.2 Господарсько-біологічна характеристика сорту пшениці озимої 

Оржиця нова 

В створенні сортів пшениці озимої протягом довготривалого періоду 

використовували в технології селекційного процесу нові методи, підходи, 
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напрямки із застосуванням еколого-генетичного підходу та математичного 

моделювання. Весь шлях до створення сорту постійно супроводжується 

оцінкою матеріалу за адаптивними властивостями з використанням 

контрольованого середовища. Проводиться оцінка за морозо- зимостійкістю, 

потенціалу урожайності за строками сівби, проходження фаз органогенезу в 

стресових умовах середовища. Оцінюється рівень формування якості зерна з 

використанням білкових маркерів ДНК. Проводиться добір збалансованих 

генотипів за головними ознаками продуктивності з використанням кластерного 

аналізу та оцінка селекційного матеріалу за молекулярно-генетичними 

маркерами ДНК. 

У зв’язку зі змінами клімату і недостатньою вологозабезпеченістю посівів 

пшениці озимої в осінній та весняно-літній періоди виникає необхідність 

створювати високоврожайні та ультраскоростиглі сорти пшениці озимої, які 

могли б формувати високий врожай за рахунок зимових запасів вологи і легко 

переносити фази органогенезу з осіннього на весняний період. 

З великого різноманіття селекційного матеріалу на фоні контрольованого 

середовища, з використанням селекційних індексів і маркерних ознак була 

виділена селекційна лінія №4122 з комбінації схрещування сортів пшениці 

озимої №6687-7/Редут (Донецька 46/Леля). Ця лінія пройшла весь шлях 

випробування в умовах селекційного процесу і була передана до Державного 

сортовипробування під назвою Оржиця нова (автори сорту: Тищенко В.М., 

Баташова М.Є., Котелевський Ю.О., Гусенкова О.В.).  

Селекційна лінія №4122 - ультраскоростигла і дозріває раніше сорту 

стандарту (с. Левада) на 6-10 днів.  

В залежності від року вирощування, погодних умов та строків сівби 

селекційна лінія пшениці озимої №4122 (Оржиця нова) формує урожайність від 

52,5 до 84,2 ц/га, з висотою рослини від 70,0 до 90,0 см та довжиною колоса 

8,0–11,1 см. В колосі формується від 17 до 21 штук колосків з масою колоса – 

2,4-3,5 г. Маса зерна з колоса становить 1,9-2,6 г з кількістю зерен – 50,0-67,0 

штук та масою 1000 зерен – 40,0-53,5 г. Вміст білка в зерні становить 13,0 до 



136 

 

14,6 %, а клейковини – 25,5-32,7 %. За результатами зимостійкості має 

видовжений період яровизації (ПЯ) та підвищену чутливість до фотоперіоду 

(ФПЧ).  

За даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (додаток Б2) 

селекційна лінія показала морозостійкість  на рівні 7 балів за 9-ти бальною 

шкалою.  

У селекційної лінії №4122 (Оржиця нова) за даними Інституту захисту 

рослин НААН (Козуб Н.О., Созінов І.О.) виявлено пшенично-житню 

транслокацію 1BL.1RS з відповідними генами стійкості до збудників хвороб 

Pm8, Sr31, Lr26, Yr9. 

З 2019 року  селекційна лінія №4122 проходила державне 

сортовипробування та в 2020 році внесена в Державний реєстр сортів рослин 

під назвою Оржиця нова [332]. 

В конкурсному сортовипробуванні сорт Оржиця нова формував 

урожайність від 52,5 ц/га (2018 рік) до 75,8 ц/га (2019 рік). В порівнянні із 

сортом стандартом Левада сорт Оржиця нова мав більшу урожайність в 2019 

році на 23,1 ц/га, а за чотири роки досліджень – на 14,3 ц/га. Середня 

урожайність сорту Оржиця нова за чотири роки складала – 64,6 ц/га (табл. 6.4.).  

 

Таблиця 6.4 – Урожайність сорту пшениці озимої Оржиця нова в 

конкурсному сортовипробуванні 

Рік Сорт 
Урожайність, 

т/га 

Урожайність, 

т/га ± до 

стандарту 

НІР05 

2017 
Оржиця нова 7,02 +1,31 0,671 

Левада (st) 5,71 - 

2018 
Оржиця нова 5,25 +0,85 0,765 

Левада (st) 4,40 - 

2019 
Оржиця нова 7,58 +2,31 0,704 

Левада (st) 5,27 - 

2020 
Оржиця нова 6,00 +1,26 0,443 

Левада (st) 4,74 - 

Середня 

урожайність за 

чотири роки, т/га 

Оржиця нова 6,46 +1,43 НІР05 сорт – 0,213 

НІР05 рік – 0,301 

НІР05 взаємодія – 0,426 
Левада (st) 5,03 - 
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За даними Державної кваліфікаційної експертизи в 2019 році сорт 

Оржиця нова перевищував усереднену врожайність сортів, що пройшли 

державну реєстрацію за 5 попередніх років, в зоні Лісостепу України. За 

висотою рослин відноситься до середньорослих (Додаток В1).  

В 2020 році сорт Оржиця нова перевищував усереднену врожайність 

сортів, що пройшли державну реєстрацію за 5 попередніх років, в зонах Степу 

та Полісся та був внесений до Державного реєстру сортів рослин придатних до 

поширення в Україні (Додаток В1).  

Якісні показники зерна сорту пшениці озимої Оржиця нова в 

конкурсному випробуванні формувалися на рівні: білок – 12,2-15,3 %, 

клейковина – 24,1-28,6 %. Найвищий вміст білка – 15,3 % та клейковини – 

28,6 % Сорт Оржиця нова сформував у 2020 році, що значно перевищує якість 

сорту стандарту Левада (табл. 6.5).  

 

Таблиця 6.5 – Якість сорту пшениці озимої Оржиця нова в конкурсному 

сортовипробуванні 

Рік Сорт Білок, % НІР05  Клейковина, 

% 

НІР05 

2017 Оржиця 

нова 

12,2 0,57 25,4 0,94 

Левада (st) 12,8 27,2 

2018 Оржиця 

нова 

13,5 0,52 24,7 1,22 

Левада (st) 13,1 23,6 

2019 Оржиця 

нова 

13,7 0,37 24,1 1,13 

Левада (st) 13,0 23,0 

2020 Оржиця 

нова 

15,3 0,55 28,6 1,37 

Левада (st) 12,1 21,6 
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Висновки до розділу 6 

1. За результатами досліджень 2018 року нові селекційні лінії за 

середнім арифметичним формували кількість зерен в колосі від 41,9±1,5 шт. до 

56,9±0,8 шт., що було на рівні, або вище сорту стандарту Левада. Маса зерна з 

колоса складала 1,9±0,1 – 2,8±0,1 г на рівні та вище стандарту. Маса 1000 зерен 

формувалася в межах 42,5±0,7-45,3±0,8 г. Урожайність на 1 м² була на рівні 

сорту стандарту і вище – 736,7-843,6 г/м². 

2. В результаті аналізу 2018 року селекційні лінії пшениці озимої 

формували вміст білка від 13,5 до 14,4 % відповідно вище сорту стандарту 

Левада. Вміст клейковини у селекційних ліній у порівнянні з сортом 

стандартом Левада був нижчим, або на рівні стандарту. Лише дві лінії за 

вмістом клейковини перевищили стандарт і сформували 27,8-28,0 % 

клейковини. 

3. В конкурсному сортовипробуванні сорт Оржиця нова формував 

урожайність від 52,5 ц/га (2018 рік) до 75,8 ц/га (2019 рік). В порівнянні із 

сортом стандартом Левада сорт Оржиця нова мав більшу урожайність в 2019 

році на 23,1 ц/га, а за чотири роки досліджень – на 14,3 ц/га. Середня 

урожайність сорту Оржиця нова за чотири роки складала – 64,6 ц/га. 

4. Сорт пшениці озимої Оржиця нова ранньостиглий, 

високоурожайний та стійкий до листкових хвороб. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено і наведено нове 

вирішення важливого наукового завдання з установлення особливостей 

формування та мінливості ознак продуктивності сортів та селекційних ліній 

пшениці озимої в умовах Лісостепу України шляхом вивчення формування 

кількісних ознак сортів та селекційних ліній різного походження в умовах 

контрольованого середовища. Визначено стабільність формування структурних 

елементів урожайності та вмісту білково-клейковинного комплексу за різних 

строків сівби, збалансованість за кількісними ознаками та врожайністю. 

Ідентифіковано сорти пшениці м’якої озимої полтавської селекції за алельним 

станом локусів запасних білків, виявлено носії пшенично-житніх транслокацій. 

За молекулярно-генетичними маркерами ДНК визначено чутливість сортів 

полтавської селекції до збудників піренофорозу та фузаріозу колоса. На основі 

встановлення закономірностей виділено та створено новий цінний вихідний 

матеріал для селекції та сорт пшениці озимої м’якої. 

1. Ознаки «кількість зерен у колосі» та «маса зерна з колоса» 

реалізуються краще при ранньому (58 шт. та 2,42 г) та оптимальному (57 шт. та 

2,38 г) строках сівби, порівняно з пізнім (55 шт. та 2,28 г). 

2. Встановлено, що високий рівень ознаки «кількість зерен у колосі» 

формувався за рахунок батьківських компонентів, де в схрещування залучали 

сорти Перемога 2, Зелений гай, Станична, Коломак 3, Коломак 5, Лютенька, 

Зерноградка 11, Говтва, Донецька 46, Вільшана, які можуть бути використані як 

донори високого рівня формування ознаки «кількість зерен у колосі» в 

стресових умовах середовища. 

3. Виділено генотипи, які кожного року за різних строків сівби, 

стабільно формували максимальне значення ознаки «маса зерна з колоса» 

Перемога 2 / Коломак 3 // Станична (2,79 г, у середньому), Перемога 2 / 

Коломак 5 // Станична (у середньому 2,86 г). 
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4. Установлено, що показники «маса колоса» та «маса рослини» сортів 

та селекційних ліній озимої пшениці суттєво для p<0,05 пов’язані з ознаками 

«кількість зерен у колосі» (r від 0,54 до 0,93) та «маса зерна з колоса» (r від 0,80 

до 0,99), як за роками досліджень так і за строками сівби. 

5. Виділено сорти і селекційні лінії пшениці озимої, які поєднували 

високі показники продуктивності з вмістом білка в зерні понад 14 % та 

клейковини понад 30 %: Червона, Славна, Іванівська остиста, Спасівка, Говтва, 

Росинка, Лютенька, Золотоглава, Олеся, Сагайдак, Санжара, Аріївка, 

Білосніжка, Дніпровська 277, Альбатрос одеський, Восторг, Бріон, Астра, Кірія, 

Попелюшка, Віра, Радивонівка, Грація, MV Karej, Зелений гай, Gryphon, 

Одеська 267, Одеська 51; Перемога 2 / Коломак 5 // Станична, Перемога 2 / 

Коломак 3 // Станична, Еритроспермум 912/86 / Альбатрос одеський // 

Станична, Лінія 16 / Червона, Лтава / Червона, Перемога 2 / Коломак 3 // 

Зерноградка 11, Сонячна / Коломак 5, Українка полтавська / Станична, 

Еритроспермум / Находка 4 // Станична, 6687-7 // Донецька 46 / Леля, Престиж 

// 100/92 / Коломак 3, Коломак 2 / Червона // Землячка, Вільшана / Манжелія, 

Коломак 2 / Червона, Лорд / СASTEL. 

6. Селекційні лінії, які в комбінації схрещування мали як батьківські 

компоненти сорти Коломак 3, Коломак 5, Станична, Червона, Перемога 2 

щороку формували високі показники ознак продуктивності та якості зерна. 

7. Серед сортів полтавської селекції, згідно визначення локусів запасних 

білків, кращим потенціалом якості характеризуються Аріївка, Зелений гай, 

Лютенька, Сагайдак, Полтавчанка, Кармелюк, Диканька, Царичанка, Оржиця, 

Вільшана, Говтва, Левада, Самара 2, Соната полтавська, Санжара, Оржиця 

нова, Орлик напівкарликовий, Пабатка, Радивонівка. 

8. Виявлено пшенично-житню транслокацію 1BL/RS у сортів Аріївка, 

Оржиця нова, Пабатка та у біотипу Вільшана. 

9. За молекулярно-генетичним аналізом ідентифіковано алель чутливості 

до токсину A P. Tritici-repentis у сортів Оржиця нова, Радивонівка, Санжара та 

Кармелюк, який є поліморфним за цим локусом. Визначено у 17 сортів селекції 
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Полтавської державної аграрної академії за маркером INDEL1 наявність гена 

помірної стійкості до збудників фузаріозу колоса TDF_076_2D. 

10. За використання кластерного аналізу виділено групу сортів та 

константних селекційних ліній, збалансованих за цінними господарськими 

ознаками, з високими рівнем продуктивності та вмістом білка і клейковини у 

зерні: Говтва, Самара-2, Санжара, Радивонівка, Перемога 2 / Коломак 5 // 

Станична, Перемога 2 / Коломак 3 // Станична, Перемога 2 / Коломак 3 // 

Зерноградка 11, Лорд / Манжелія, Лорд / Крижинка. 

11. Створено 13 високопродуктивних ліній пшениці озимої з комплексом 

господарсько-цінних ознак та скоростиглий високоврожайний сорт пшениці 

озимої Оржиця нова з пшенично-житньою транслокацією 1BL/RS. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ 

 

1. Добори за рівнем ознак «кількість зерен у колосі» та «маса зерна з 

колоса» здійснювати при ранньому та оптимальному строках сівби, коли 

спостерігається максимальна реалізація генотипу і ефект адаптації, а добори 

генотипів з високим рівнем стабільності формування цих ознак – за трьома 

строками сівби. 

2. Генотипи пшениці озимої з високим проявом стабільності ознак 

«кількість зерен у колосі» і «маса зерна з колоса» та високим адаптивним 

потенціалом за цими ознаками, зокрема Перемога 2 / Коломак 3 // Станична, 

Перемога 2 / Коломак 5 // Станична рекомендувати як цінний секційний 

матеріал та як батьківські компоненти при гібридизації для створення нових 

високопродуктивних сортів пшениці озимої. 

3. Використовувати як перспективний селекційний матеріал та вихідний 

матеріал для створення високопродуктивних і високоякісних сортів озимої 

пшениці генотипи, які поєднують в собі високий рівень показників «кількості 

зерен у колосі» та «маси зерна з колоса» і високий вміст білка і клейковини, 

зокрема сорти полтавської селекції Сагайдак, Полтавчанка, Кармелюк, 

Диканька, Царичанка, Оржиця, Вільшана, Левада, Соната полтавська. 

4. Створений сорт Оржиця нова використовувати в гібридизації для 

отримання ранньостиглих гібридів пшениці озимої стійких до листкових 

хвороб. 
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Додаток Г1 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

 

1. Тищенко В.М., Гусенкова О.В. Мінливість ознаки «кількість зерен 

колоса» у сортів та селекційних ліній пшениці озимої в залежності від 

строків сівби. Збірник наукових праць СГІ-НЦНС. 2016. Вип. 27(67). С. 

183 – 188. (Авторство 50 %, аналіз літературних джерел, проведення 

дослідження, обробка даних, написання статті). 

2. Тищенко В., Гусенкова О., Дубенець М., Баташова М. Рівень 

формування та генетичні кореляції структурних елементів урожайності 

сортів і селекційних ліній пшениці озимої залежно від року вирощування 

та строків сівби. Вісник Львівського національного аграрного 

університету. Агрономія. Львів, 2018. №22(1). С. 308 – 312. (Авторство 

40 %, аналіз літературних джерел, проведення дослідження, обробка 

даних, написання статті). 

3. Тищенко В.М., Гусенкова О.В., Шандиба В.В. Рівень формування, 

мінливість та генетичні зв’язки кількісних ознак сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 

Полтава, 2018. №1 (88). С. 31 – 34. (Авторство 60 %, аналіз 

літературних джерел, проведення дослідження, обробка даних, 

написання статті). 

4. Тищенко В.М., Гусенкова О.В., Дубенець М.В., Колісник А.В. 

Систематизація сортів та селекційних ліній пшениці озимої за 

кількісними ознаками в умовах контрольованого середовища з 

використанням кластерного аналізу. Вісник Полтавської державної 

аграрної академії. Полтава, 2018. №3 (90). С. 56 – 65. (Авторство 40 %, 

аналіз літературних джерел, проведення дослідження, обробка даних, 

написання статті). 
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5. Гусенкова О.В., Тищенко В.М. Формування і мінливість структурних 

елементів урожайності пшениці озимої в умовах контрольованого 

середовища. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 

2018. №4. С. 100 - 103. (Авторство 60 %, аналіз літературних джерел, 

проведення дослідження, обробка даних, написання статті). 

6. Козуб Н.О., Созінова О.І., Карелов А.В., Созінов І.О., Кучерявий І.І., 

Тищенко В.М., Баташова М.Є., Гусенкова О.В., Блюм Я.Б. Поліморфізм 

українських сортів пшениці озимої м’якої за молекулярним маркером 

гена помірної стійкості проти фузаріозу колоса. Захист і карантин 

рослин. 2019. Вип. 65. С. 87 – 99. (Авторство 10 %, обробка даних, 

написання статті). 

Статті у наукових виданнях інших держав: 

 

7. Гусенкова О., Тищенко В. Сбалансированность признаков 

продуктивности и качества зерна озимой пшеницы в зависимости от года 

выращивания и сроков посева. Журнал «Аграрная наука», Кишенев, 2018. 

№1. С. 10-16. (Авторство 60 %, аналіз літературних джерел, проведення 

дослідження, обробка даних, написання статті). 

8. Гусенкова О., Тищенко В. Дифференциация сортов озимой пшеницы 

полтавской селекции по качеству зерна. Государственный Аграрный 

Университет Республики Молдова, Научные работы Том 52(1) 

Агрономия и Агроэкология. Материалы Международного Научного 

Симпозиума "85 лет Агрономического Факультета - достижения и 

перспективы", посвященного 85 летию образования Государственного 

Аграрного Университета Республики Молдова, Кишинев, 2018, с. 291-

296. (Авторство 50 %, аналіз літературних джерел, проведення 

дослідження, обробка даних, написання статті). 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

9. Гусенкова О.В., Тищенко В.М. Рівень формування і мінливість ознаки 

«маса зерна з колосу» сортів та селекційних ліній пшениці озимої в 

залежності від строків сівби. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження академіка-

селекціонера Василя Миколайовича Ремесла (с. Центральне, 20 жовтня 

2017). с. Центральне, 2017. С. 27-28. 

10. Гусенкова О.В., Тищенко В.М. Рівень формування кількості зерен з 

колосу пшениці озимої в залежності від строків сівби. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва», 23-24 

жовтня 2017 р. Харків: ХНАУ, 2017. С. 127-129. 

11.  Гусенкова О.В., Тищенко В.М. Ідентифікація сортів та селекційних 

ліній пшениці озимої за ознакою «маса зерна з колоса». Матеріали 2 

Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва», 25-26 

жовтня 2018 р. Харків: ХНАУ, 2018. С. 98 – 99. 

12.  Тищенко В.М., Гусенкова О.В., Криворучко Л.М. Формування і 

мінливість якості зерна сортів та селекційних ліній пшениці озимої в 

залежності від року вирощування та строків сівби. Сучасні технології 

підвищення генетичного потенціалу рослин: Збірник тез Міжнародної 

науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Національної 

академії аграрних наук України та 110-річчю заснування Інституту 

рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН (4-5 липня 2018 р.). Інститут 

рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. Харків, 2018. С. 140 – 142. 

13.  Гусенкова О.В., Тищенко В.М. Збалансованість складових урожайності 

та якості зерна сортів та селекційних ліній пшениці озимої в залежності 

від строків сівби. Збірник наукових праць науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної  
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аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році (м. 

Полтава, 16-17 травня 2018 року). Полтава: РВВ ПДАА, 2018. С. 135 -137. 

14.  Тищенко В.М., Баташова М.Є., Гусенкова О.В., Дубенець М.В. 

Формотворчі процеси в популяції Triticum aestivum L.(пшениці 

озимої).Збірник наукових праць науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році (м. Полтава, 

16-17 травня 2018 року). Полтава: РВВ ПДАА, 2018.  С. 155 -157. 

15.  Тищенко В.М., Колісник А.В., Гусенкова О.В., Харченко К.С. 

Біометричний аналіз формування білково-клейковинного комплексу у 

сортів м’якої озимої пшениці селекції Полтавської державної аграрної 

академії. Збірник наукових праць науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної 

академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році (м. Полтава, 

16-17 травня 2018 року). Полтава: РВВ ПДАА, 2018. C. 157 – 158. 

16.  Тищенко В.М., Баташова М.Є., Дубенець М.В., Гусенкова О.В. 

Господарсько-біологічна та адаптивна характеристика нових сортів 

пшениці озимої селекції ПДАА. Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Селекційні досягнення в Україні: 

проблеми правової охорони та перспективи вдосконалення захисту». 

Вип. 1, Полтава: ПДАА, 2018. С. 18 – 21. 

17.  Гусенкова О.В. Якість сортів пшениці озимої селекції Полтавської 

державної аграрної академії в умовах контрольованого середовища. 

Господарсько-біологічна та адаптивна характеристика нових сортів 

пшениці озимої селекції ПДАА. Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Селекційні досягнення в Україні: 

проблеми правової охорони та перспективи вдосконалення захисту». 

Вип. 1, Полтава: ПДАА, 2018. С. 51 – 52. 
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18.  Гусенкова О., Тищенко В. Генетичні кореляції та стабільність 

формування структурних елементів урожайності і якості зерна пшениці 

озимої. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник 

наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. (20-21 березня 2019 р., 

м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2019. С. 92 – 94. 

19.  Гусенкова О.В., Тищенко В.М., Дубенець М.В. Використання 

кластерного аналізу для ідентифікації сортів та селекційних ліній 

пшениці озимої. Еколого-генетичні аспекти в селекції польових культур в 

умовах змін клімату: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження генетика, 

селекціонера, професора М.М. Чекаліна (18-19 квітня 2019 р.). 

Полтавська державна аграрна академія. Полтава, 2019. С. 56 – 57.  

20.  Созінов І.О., Козуб Н.О., Созінова О.І., Бідник Г.Я., Дем’янова Н.О., 

Тищенко В.М., Гусенкова О.В., Кучерявий І.І., Карелов А.В., Блюм Я.Б., 

Дубенець М.В. Генотипування сортів пшениці м’якої полтавської селекції 

за локусами запасних білків та за геном Tsn1 чутливості до токсину A 

Pyrenophora tritici-repentis. Еколого-генетичні аспекти в селекції 

польових культур в умовах змін клімату: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження 

генетика, селекціонера, професора М.М. Чекаліна (18-19 квітня 2019 р.) / 

Полтавська державна аграрна академія. Полтава, 2019. С. 100 – 101.  

21.  Тищенко В.М., Гусенкова О.В., Баташова М.Є., Котелевський Ю.О. 

Ультраскоростиглі високопродуктивні сорти пшениці озимої в умовах 

змін клімату. Підвищення ефективності селекції та рослинництва у 

сучасних умовах: Збірник тез міжнародної наукової конференції, 

присвяченої пам’яті і науковій спадщині видатного вченого Василя 

Яковича Юр’єва, яка відбулася 3-5 липня 2019 р. в Інституті 

рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. Харків, 2019. С. 110 - 111. 
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22.  Тищенко В.М., Колісник А.В., Гусенкова О.В., Гезик О.М. 

Кореляційний аналіз кількісних ознак у сортів м’якої озимої пшениці 

селекції Полтавської державної аграрної академії. Збірник наукових 

праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-

дослідної роботи в 2018 році (м. Полтава, 16-17 травня 2019 року). 

Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 193 – 195. 
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