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 Наведено результати вивчення вмісту клейковини і показників її якості в зерні колекційних 

зразків чотиривидових тритикале (Triticosecale Wittmack), які отримані шляхом схрещування триви-

дових тритикале та пшениці спельти (Triticum spelta L.). Встановлено, що вміст клейковини в зерні 

досліджуваних зразків у середньому за два роки коливався у межах 19,6–24,8 %. Всі  колекційні зраз-

ки чотиривидових тритикале істотно переважали сорт-стандарт Алкід за вмістом клейковини в 

зерні у кожен з років досліджень За сукупністю показників якості клейковина зразків 455, 471 та 473 

належить до І групи, а  решти зразків і сорту-стандарту – до  ІІ групи. З'ясовано, що зразки  455 та 

471 характеризуються найбільшим у досліді вмістом клейковини і найвищими показниками якості –  

на рівні І групи. 
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Тритикале за врожайністю та багатьма господарсько-цінними ознаками перевищує 

вихідні форми – пшеницю і жито. Незважаючи на це, належного місця в структурі посівних 

площ зернових культу тритикале не посідає. Основною перешкодою на шляху широкого 

впровадження цієї культури у світове землеробство є низька якість вирощуваної продукції. 

Але поліпшення хлібопекарських якостей і технологічних властивостей може зробити 

тритикале однією з найважливіших хлібних культур світу. 

Переважна більшість відомих нині форм тритикале мають геномну формулу ABR [1, 

2]. Як вказують Л. К. Сечняк і Ю. Г. Сулима, геноми А та В походять від пшениці м'якої і 

твердої, а геном R – від жита [3]. Такі тритикале називаються тривидовими, оскільки вони 

містять геноми трьох батьківських форм. Вперше тривидові гексаплоїдні тритикале були 

створені професором А. Ф. Шулиндіним. Під його керівництвом в Інституті рослинництва 

ім. В. Я. Юр'єва було розроблено біологічний метод синтезу тривидових гексаплоїдних 

тритикале і створено перші в СРСР сорти тритикале [4, 5].  

На думку С. В. Пикало і  Г. В. Щипака зі співавторами, біологічний метод є одним із 

основних методів селекції культури і дотепер, а тривидові тритикале відзначаються більшою 

продуктивністю порівняно з іншими його формами  [6, 7]. Однак тривидові форми тритика-

ле поступаються пшениці за якісними характеристиками зерна. Зокрема, вони мають ниж-

чий вміст клейковини та гірші показники  якості, а також значно менший вміст білка [7].  

Поліпшення показників якості зерна дозволить більш широко використовувати три-

тикале в сільськогосподарському виробництві, зокрема в хлібопекарській промисловості. Ус-

пішна селекційна робота в цьому напрямку неможлива без наявності донорів цінних ознак. 

Таким донором може бути пшениця спельта (Triticum spelta L.), яка, за даними І. О. Поля-

нецької, характеризується високим вмістом білка (до 25 %) і клейковини (майже 50 %) [8].  

В Уманському національному університеті садівництва схрещували тривидові три-

тикале з пшеницею спельтою. Результатом цих схрещувань стало створення чотиривидових 

форм тритикале, які поєднують в собі генетичний матеріал трьох видів пшениць (м’якої, 

твердої та спельти) і жита [1]. Дані форми тритикале є маловивченими з селекційної точки 

зору, тому оцінка показників якості зерна у даних форм є актуальним завданням. 

Метою досліджень є визначення вмісту клейковини та оцінка її якості в зерні колек-

ційних зразків чотиривидових тритикале і виділення кращих з них. 
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Впродовж 2015−2016 рр. в науковій лабораторії генетики, селекції та насінництва 

Уманського національного університету садівництва проводились дослідження з визначення 

вмісту клейковини та оцінки показників її якості в зерні колекційних зразків чотиривидових 

тритикале. Для аналізу та вивчення було відібрано вісім кращих зразків з високим проявом 

господарсько-цінних ознак. Вміст клейковини в зерні та її показники якості визначали за 

«Методикою державної кваліфікаційної експертизи сортів рослин з визначення показників 

придатності до поширення в Україні» [9]. Стандартом був сорт тритикале озимого Алкід. 

Математичний аналіз результатів досліджень проводили за методикою В. О. Єщенка [10] з 

використанням програми «MSExсel 2010». 

Вміст клейковини в зерні є одним із показників, що визначає придатність культури 

для використання в хлібопекарській промисловості. 

Встановлено позитивну кореляційну залежність між вмістом клейковини в зерні та  

кількістю білка. Згідно з літературними даними вміст клейковини в зерні тривидових трити-

кале коливається в межах 16−25 % [11, 12].  

У результаті проведених нами досліджень встановлено, що в зерні сорту тритикале 

озимого Алкід в середньому за два роки містилось 16,0 % клейковини з варіюванням її кіль-

кості за роками: у 2015 р. – 16,3 %; у 2016 р. – 15,7 % (табл. 1). 

Вміст клейковини в зерні досліджуваних зразків у середньому за два роки становив 

20,4−24,8 %.  Найвищим значенням  цього показника характеризувались зразки 455 та 471. У 

них вміст клейковини дорівнював 24,4 % у 2015 р. та 25,2 % у 2016 р., що істотно переви-

щувало стандарт у кожен з років досліджень. Дещо поступався їм зразок 467. Його зерно 

містило 23,9 % клейковини в 2015 % та 23,3 % − у 2016 р. За  її вмістом  цей зразок істотно 

перевищував стандарт впродовж двох років досліджень. 

У зерні зразка 473 в середньому за два роки клейковини було 22,8 %. За роками цей 

показник змінювався і становив 23,0 % у 2015 р. та 22,6 % у 2016 р. – мало місце істотне 

перевищення показників стандарту. Зразок 446 в середньому містив 21,6 % клейковини 

(21,5 % у 2015 р. та 21,6 % у 2016 р.). Вміст клейковини в зерні зразка 458 у середньому за 

два роки досягав 20,8 %: в 2015 р. –  21,0 %, а в 2016 р. – 20,6 %. Вказані зразки істотно пере-

вищували стандарт за вмістом клейковини впродовж двох років досліджень. Найменшим 

вмістом клейковини відзначались зразки 482 і 485. У середньому за два роки її кількість 

становила 20,4 і 19,6 % відповідно, що менше порівняно з іншими досліджуваними зразками, 

однак простежувалось істотне перевищення стандарту. 
 

 

1. Вміст клейковини в зерні колекційних зразків  

чотиривидових тритикале у 2015–2016 рр., % 
 

Селекційний зразок 
Вміст клейковини, % 

2015 р. 2016 р. Середнє 

Алкід, St 16,3 15,7 16,0 

446 21,5 21,6 21,6 

455 24,4 25,2 24,8 

458 21,0 20,6 20,8 

467 23,9 23,3 23,6 

471 24,4 25,2 24,8 

473 23,0 22,6 22,8 

482 20,4 20,4 20,4 

485 19,8 19,3 19,6 

НІР05   0,6   0,6 — 

 

Відомо, що для виготовлення хліба і хлібобулочних виробів більше значення має не 

кількість клейковини в зерні, а її якість. До показників, що характеризують якість клейкови-
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ни належать: індекс деформації клейковини (ІДК), колір, розтяжність, еластичність [9, 12]. 

Нами були визначені показники якості клейковини у колекційних зразків чотиривидових 

тритикале. Отримані результати  наведені в таблиці 2. 

ІДК є одним із основних показників якості клейковини. Для отримання борошна 

високої якості ІДК має варіювати у межах 45–85 умовних одиниць. Тільки тоді тісто буде 

мати необхідну пружність і тримати форму [13]. На думку Є. М. Бєлоусової та Р. В.  Крука, 

якщо індекс деформації менше 45, то тісто буде дуже твердим і нееластичним [14]. Як від-

значають Є. Н. Шаболкіна та Т. А. Горяніна, коли  ІДК більше 85 умовних одиниць також  

маємо тісто низької якості – воно розпливається [15]. 

У колекційних зразків чотиривидових тритикале, а також у сорту-стандарту індекс 

деформації клейковини коливався у межах 65–75 умовних одиниць, що є оптимальним для 

утворення тіста. 
 

 

2. Показники якості клейковини колекційних зразків  

чотиривидових тритикале 
 

Селекційний 
зразок 

ІДК, 
одиниць 
приладу 

Колір 
Розтяжність,  

см 
Еластичність 

Група 
якості 

Алкід, St 65 темно-сірий 12 еластична ІІ 
446 69 сірий 17 еластична ІІ 
455 75 світло-сірий 26 еластична І 
458 65 темно-сірий 10 малоеластична ІІ 
467 69 сірий 10 малоеластична ІІ 
471 70 світло-сірий 21 еластична І 
473 70 сірий 22 еластична І 
482 65 темно-сірий 15 малоеластична ІІ 
485 65 сірий 16 еластична ІІ 

 

 

Колір клейковини визначають візуальним методом. Він може змінюватися від світ-

ло-сірого до темно-сірого, залежно від генотипу. Клейковина першої групи якості повинна 

бути світло-сірого кольору. Темне забарвлення клейковини знижує її групу якості [9].  

Клейковина досліджуваних зразків відрізнялась за кольором. Світло-сіру клейковину 

мали зразки 455 та 471. У зразків 446, 467, 473 та 485 вона була сірого кольору. Клейкови-

ною темно-сірого кольору характеризувались зразки 458 та 482, а також сорт-стандарт. 

Розтяжність – властивість клейковини розтягуватись в довжину. За цим показником 

клейковину поділяють на коротку (розтяжність до 10 см), середню (до 10–20 см) та довгу 

(понад 20 см) [16]. За розтяжністю клейковини колекційні зразки чотиривидових тритикале 

дещо відрізнялись. Довгою клейковиною, з розтяжністю понад 20 см, характеризувались 

зразки 455, 471 та 473. Зразки 446, 482, 485 і сорт-стандарт відзначались середньою розтяж-

ністю клейковини. Коротку клейковину мали зразки 458 та 467. 

Еластичність клейковини визначають за її  станом під час встановлення розтяжності. 

Клейковина з належною еластичністю розтягується досить добре при обов’язковому посту-

повому відновленні її первісної довжини або форми [9].  

У наших дослідженнях більшість генотипів мали еластичну клейковину. Виняток 

становили лише зразки 458, 467 і 482, які  відзначались малоеластичною клейковиною. 

Узагальнюючи результати проведених досліджень з кожним зразком, можна зроби-

ти висновок, що за сукупністю показників якості клейковини, зразки 455, 471 та 473 нале-

жать до І групи якості.  Решта досліджуваних зразків та сорт-стандарт мають клейковину  ІІ 

групи якості. 
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Висновки 

1. За вмістом клейковини всі колекційні зразки чотиривидових тритикале істотно 

перевищували стандарт впродовж  двох років досліджень. Найбільше клейковини містилося 

у зерні зразків 455 та 471 – в середньому 24,8 %. 

2. За сукупністю  показників  якості клейковини зразки 455, 471 та 473  належать  до 

І групи якості.  Решта зразків і сорт-стандарт мають клейковину ІІ групи якості. 

3. Виділено зразки 455 та 471, які характеризуються найбільшим вмістом клейко-

вини і високими показниками якості – на рівні  І групи. 
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