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 Наведено результати досліджень з випробування селекційних зразків пшениці м’якої озимої, 

створених шляхом гібридизації вітчизняних і зарубіжних еколого-географічно віддалених форм. 

Виділено і охарактеризовано форми, які можуть слугувати донорами генів основних ознак 
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Важливим питанням при веденні селекції сільськогосподарських культур є добір 

вихідного матеріалу для гібридизації та відбір створених зразків за господарсько-цінними 

ознаками [1]. 

 Особливу роль у створенні й поповненні вихідного матеріалу відіграють світові 

колекції, сконцентровані в національних та регіональних центрах (генетичних банках) бага-

тьох країн світу. Так, колекція пшениці у ВІР нараховує близько десяти тисяч зразків. Вона 

включає всі різновиди диких, культурних, засмічено-польових видів, ярих і озимих форм, а 

також мутантні та гібридні сортозразки – донори основних господарсько-цінних ознак. В 

Україні найбільша колекція зразків даної культури зосереджена у Харкові в Національному 

центрі генетичних ресурсів рослин України [2]. 

Використання у схрещуваннях диких видів пшениці, екологічно і географічно 

віддалених форм дає можливість створити селекційний матеріал, який поєднує в собі цінні 

ознаки вихідних батьківських ліній, для вирішення таких проблем, як підвищення 

урожайності та якості зерна, стійкості до вилягання і зимостійкості, зниження рівня 

ураженості рослин хворобами та пошкодження шкідниками тощо [3, 4]. 

Важливу роль в селекції культури відіграє виділення і використання нових генетич-

них донорів, що забезпечують розвиток актуальних напрямків у селекції пшениці озимої на 

урожайність, якість зерна, толерантність до ураження грибковими хворобами, короткостеб-

ловість тощо [5]. 
В селекції пшениці м’якої озимої важливим джерелом для створення нових селекцій-

них зразків є закордонні сорти з еколого-географічно віддалених зон. Їх одержують на основі 

зразків, селекцію яких впродовж тривалого часу вели за господарсько-цінними ознаками, 

тому  в своєму генотипі вони мають гени, які контролюють бажані ознаки [4]. 

Метою наших досліджень було порівняння продуктивності створених на основі 

гібридизації зарубіжних і вітчизняних зразків пшениці м’якої озимої за врожайністю та 

низкою господарсько-цінних ознак для виділення високопродуктивних екологічно-

пластичних рослин.  

Дослідження проводились впродовж 2014–2016 рр. на дослідних ділянках Уманського  

національного університету садівництва. Випробовувались чотири відібраних зразки пшени-

ці м’якої озимої (4075, 6151, 3872, 6254), що вирізнялись комплексом господарсько-цінних 

ознак. Стандартом  був сорт пшениці озимої Фаворитка. 

Селекційні зразки висівали на дослідних ділянках і порівнювали з сортом-стандартом 

Фаворитка за врожайністю та основними господарсько-цінними ознаками. Оцінку продук-

тивності зразків вивчали в досліді за розміщення ділянок латинським квадратом, коли 

кількість варіантів дорівнює кількості повторень, а родючість ґрунту визначається у двох 

взаємно перпендикулярних напрямках (рис.). Створені зразки випробовували у п’ятиразовій 

пов-торності. Площа облікової ділянки становила 4 м
2
.  
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Рис. Розміщення ділянок випробування пшениці м’якої озимої. 
 

 Сіяли в оптимальні для зони строки. Перед сівбою насіння всіх ліній  очищали і 

калібрували на решетах фракції 2,4 та 2,6 мм та обробляли протруйником «Максим-форте». 

Зимocтiйкicть пшениці визначали зa мeтoдикaми Дeржaвнoгo coртoвипрoбувaння. 

Oцiнювaння селекційного матеріалу за цією ознакою прoвoдили нaвecнi шляхoм пiдрaхунку 

вiдcoтку рocлин, щo пeрeзимувaли, до зaгaльнoї кiлькocтi рocлин, які ввiйшли в зиму. 

Пoгoднi умoви 2014–2016 рр. були сприятливими для вирoщувaння зeрнoвих культур, 

можливо через це рослини переважної більшості зразків після відновлення весняної вегетації 

вирізнялись інтенсивним наростанням біомаси.    

 Шляхом діалельного схрещування та гібридизації вітчизняних і зарубіжних сортів 

шениці м’якої озимої було створено низку екологічно-пластичних зразків. У результаті інди-

відуального добору вдалося виділити зразки, що характеризувались високою продуктивніс-

тю. Найкращі номери були відібрані та проаналізовані за господарсько-цінними ознаками.  

Аналіз даних врожайності показав перевагу створених зразків порівняно з вітчиз-

няним сортом-стандартом (табл. 1). 

Середня врожайність сорту Фаворитка в дослідженнях становила 6,45 т/га. Найвища 

урожайність була у зразка 3872 – 7,53 т/га – перевищення стандарту становило 16,7 %. Гірші 

результати  встановлені у зразків 6151 та 4075, але  вони суттєво переважали показники (на 

13,3 і 9,9 %) сорту Фаворитка. Найнижчою урожайністю серед виділених зразків відзна-

чався  номер 6254, проте й він на 2,8 % перевищував  сорт-стандарт.   
 

1. Урожайність створених зразків пшениці м’якої озимої (2014–2016 рр.) 
 

Селекційний 

 зразок 
Урожайність, т/га 

Відхилення  

від  стандарту 

 2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє т/га % 

Фаворитка (st.) 6,15 6,72 6,48 6,45 – – 

4075 6,81 7,35 7,11 7,09 0,64 9,9 

6151 7,05 7,59 7,30 7,31 0,86 13,3 

3872 7,28 7,79 7,51 7,53 1,08 16,7 

6254 6,24 7,0 6,64 6,63 0,18 2,8 

  НІР05 0,21 0,26 0,20 0,22 – – 
 

Слід також відмітити, що найвищу урожайність зразки пшениці сформували в 2015 р., 

дещо нижчу  – в 2016 р., а найнижчу – в 2014 р. у зв'язку з впливом умов навколишнього 

середовища на процес формування врожаю у відповідні роки. 

Щоб з’ясувати причину перевищення урожайності апробованих зразків над сортом-

стандартом, було проаналізовано основні фенотипові показники рослин (висоту, продук-

тивну кущистість, довжину колосу, кількість квіток та зерен у колосі, озерненість і щільність 

колосу, масу зерна з  колосу і   рослини, масу 1000 зерен) (табл. 2). З  кожного  зразка  було 

відібрано для аналізу по 30 рослин. 

            За висотою істотно вирізнялись рослини сорту-стандарту Фаворитка (95 см) порів-

няно з рослинами одержаних зразків пшениці. Висота рослин пшениці залежить від генотипу 

організму [6] і контролюється генами RhtA6, RhtB1, RhtD1 та Rht8, що локалізовані 

відповідно у хромосомах 6A, 4DS, 4BS і 2DL. Використовуючи  низькорослі зарубіжні сорти 

як одну з батьківських форм, ми домоглися  укорочення стебла і відповідно підвищення 

стійкості рослин до вилягання.  

1 2 3 4 5 

3 5 4 1 2 

4 3 2 5 1 

5 4 1 2 3 

2 1 5 3 4 
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Продуктивна кущистість у пшениці є важливою складовою загальної продуктивності 

рослин. Показник продуктивної кущистості досить мінливий і залежить в основному від 

умов вирощування. Селекційні зразки у зрідженому посіві формували 8–14 продуктивних 

стебел на рослину. Однак при нормі висіву 4 млн схожих насінин/га отримали продуктивну 

кущистість у середньому за генотипами 3,7 шт. стебел/рослину, що істотно перевищувало 

відповідні значення цього показника в сорту-стандарту. Найвищу продуктивну кущистість у 

досліді  встановлено у зразка 6254 (в середньому 4,1 шт. стебел/рослину).  

Довжина є однією з найважливіших характеристик колосу, яка контролюється пере-

важно генотипом рослини, хоча й може незначно змінюватись під дією умов навколишнього 

середовища. В цілому дана ознака маломінлива. У середньому за дослідом довжина колосу 

становила 13,1 см. Зустрічались також рослини з довжиною колосу до 16,1 см. Найдовший 

колос мали рослини зразка 4075 (14,5 см). 

 Зараз методи селекції пшениці спрямовані на збільшення кількості квіток у колосі і  

одночасне підвищення його озерненості. Це один зі шляхів збільшення продуктивності 

колосу. Дана  ознака залежить  як від фенотипу, так і  від  генотипу  рослинного організму. 

Найбільше квіток формувалося у колосі зразка 4075 (78,6 шт.). Значення цього показника 

істотно відрізнялись від середнього значення апробованих зразків у досліді.  

Озерненість колосу визначається відношенням кількості зерен у колосі до кількості 

квіток у колосі. Ця ознака характеризується середньою мінливістю і залежить від факторів  

зовнішнього  середовища. Найбільшою озерненістю колосу відзначався зразок 6151 (94,5 %), 

що істотно перевищувало  відповідні значення сорту-стандарту Фаворитка (89,2 %).  

            Урожайність сорту залежить від маси зерна з колосу. Цей показник в пшениці озимої, 

як і у більшості колосових зернових культур, за яким проводиться добір, є основним склад- 

ником врожаю зерна з одиниці площі і визначається кількістю зерен з колосу та масою 1000 

зерен, істотно він вирізнявся у зразка 3872 (3,41 г), хоча в досліді  деякі рослини мали масу 

зерна з колосу 3,79 г. Відповідно маса зерна з рослини, яка залежить від маси зерна з колосу і 

кількості продуктивних стебел на рослині, була також найбільшою у номера 3872 (12,28 г).  

На урожайність зерна злакових культур значною мірою впливає щільність колосу. Ця 

ознака маломінлива і залежить  переважно від генотипу. Найвищу щільність мав колос 

зразка 4075 – 5,1 шт. зерен/см. Середня щільність колосу по досліду становила 4,8 шт. 

зерен/см колосу. 

Маса 1000 зерен є важливою ознакою при визначенні урожайності. Вона значною 

мірою  визначається генотипом рослини [7]. Ознака контролюється генами PinaD1 і PinbD1, 

що локалізовані в хромосомі 5D. У наших дослідах маса 1000 зерен коливалась у межах від 

40 до 55 г. Найкрупніше насіння було у зразка 3872 – 55 г. Значення даного показника у всіх 

інших зразків були істотно нижчі.  

Навесні проводили аналіз зимостійкості та інтенсивності розвитку створених зразків 

пшениці (див. табл. 3). 

Зимостійкість рослин пшениці озимої контролюється генами Fro5B і Fro5А, що 

містяться в хромосомах 5B та 5А відповідно. Всі апробовані зразки мали досить високу 

зимостійкість. Суттєвої загибелі  рослин  не простежувалося. Найвищу зимостійкість за  

роками досліджень  встановлено у зразка 6151 (8,9 бала), а істотно найнижчу – у номера 6254 

(8,1 бала).  

 При створенні вихідного матеріалу на основі еколого-географічно віддалених форм   

особливо  заслуговує на  увагу  інтенсивність життєвих процесів  у рослин після закінчення 
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2. Мінливість кількісних ознак зразків пшениці м’якої озимої (2014–2016 рр.) 

 

 

Селекційний  

зразок 

Фенотипові кількісні ознаки 

висота 

рослин, 

см 

продуктивна 

кущистість, 

шт. стебел/ 

рослину 

довжина 

колосу, 

 см 

кількість 

квіток 

 у колосі, 

шт. 

кількість 

зерен  

у колосі, 

шт. 

озер-

неність 

колосу,  

% 

щільність 

колосу, 

шт. 

 зерен/см 

маса  

зерна 

 з колосу, 

г 

маса  

зерна  

з рослини, 

г 

маса  

1000   

зерен,  

г 

Фаворитка (st.) 95 ±  5 2,9 ± 0,2 9,0 ± 0,6 50,7 ± 4,5 45,2 ± 3,3 89,2 ± 1,6 5,0 ± 0,4 1,81 ± 0,2 5,25 ± 1,2 40,0 ± 0,3 

4075 69 ± 3 3,2 ± 0,3 14,5 ± 0,9 78,6 ± 6,1 73,1 ± 5,1 93,0 ± 1,5 5,1 ± 0,3 3,09 ± 0,2 9,89 ± 1,4 42,4 ± 0,4 

6151 84 ± 3 3,9 ± 0,4 13,5 ± 0,7 63,3 ± 5,0 59,8 ± 3,8 94,5 ± 1,4 4,4 ± 0,2 2,68 ± 0,3 10,45 ± 1,0 45,2 ± 0,5 

3872 67 ± 3 3,6 ± 0,3 12,5 ± 0,5 64,8 ± 5,7 60,6 ± 4,5 93,5 ± 1,5 4,9 ± 0,4 3,41 ± 0,2 12,28 ± 1,1 55,0 ± 0,4 

6254 92 ± 4 4,1 ± 0,5 12,0 ± 0,5 62,7 ± 4,4 56,5 ± 4,4 90,1 ± 1,2 4,7 ± 0,3 1,67 ± 0,1 6,85 ± 0,6 40,2 ± 0,4 

НІР05 5 0,2 0,6 3,4 2,8 1,3 0,2 0,2 1,1 2,1 

 
 

 

3. Зимостійкість та  інтенсивність відновлення весняної вегетації  

зразків пшениці м’якої озимої (2014–2016 рр.) 

 

Селекційний  

 зразок 

Зимостійкість, 

балів 

Інтенсивність відновлення 

 весняної вегетації, балів 

Фаворитка (st.) 8,4 7,3 

4075 8,3 6,2 

6151 8,9 5,6 

3872 8,6 6,9 

6254 8,1 6,4 

НІР05       0,4                 0,3 
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зимового періоду. Ознака контролюється геном PpdD1, що локалізується в 2D хромосомі. 

Найстрімкішим розвитком після перезимівлі характеризувалися рослини сорту-стандарту 

Фаворитка (7,3 бала). Новостворені зразки  відзначалися істотно нижчою інтенсивністю 

відростання біомаси у весняний період, оскільки зарубіжні зразки, використані як батьківські 

форми, були пізньостиглими, що й зумовило затримку росту та розвитку рослин-нащадків 

після відновлення  весняної вегетації. 

Візуальна оцінка посівів у фазі молочної стиглості зерна свідчить про те, що всі зразки  

можна визнати стійкими до вилягання і надати їм дев’ять балів стійкості. 

Створені селекційні зразки після розмноження будуть передані на Державну науково-

технічну експертизу.  

 
 

Висновки  

 

У результаті гібридизації сортів з еколого-географічно віддалених зон   створено зразки 

пшениці м’якої озимої, які за продуктивністю та показниками якості істотно перевищують 

сорт-стандарт Фаворитка. Доведено, що зразки 4075, 6151, 3872, 6254 можуть 

використовуватись як донори генів господарсько-цінних ознак та слугувати батьківськими 

формами при створенні нових сортів  пшениці озимої. Найвищою продуктивністю 

характеризувався селекційний номер 3872 (7,53 т/га), який перевищував показник 

контрольного варіанта на 16,7 %.  
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