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ОЦіНКА вИХіДНОГО МАТеРіАлУ 
пшеНИЦі М’ЯКОї ЯРОї 
ЗА пОКАЗНИКАМИ ЯКОСТі 
ЗеРНА в УМОвАХ ліСОСТепУ 

Мета. виділити колекційні зразки світового 
генофонду пшениці м’якої ярої з високими 
показниками якості зерна для залучення 
в наукові програми як вихідного матеріалу. 
Методи. польові, лабораторні та статистичні. 
Результати. На основі визначення 
кореляційних зв’язків обґрунтовано 
можливість поєднання в одному генотипі 
високих показників якості зерна не 
нижче цінних пшениць з підвищеною 
продуктивністю. Висновки. виділено джерела 
колекційних зразків пшениці м’якої ярої 
різного еколого-географічного походження 
з високими показниками якості зерна, що 
рекомендовані як батьківські компоненти 
для схрещувань. 
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Збільшення виробництва зерна пшениці 
ярої можливе лише за нових селекційних 
досягнень. Основним напрямом досліджень 
у селекції на якість вважають створення ви-
соковрожайних сортів, які б поєднували ви-
соку продуктивність та якість зерна. Під час 
поліпшення якості злакових культур вкрай 
актуальною проблемою для селекціонерів 
багатьох країн світу є виявлення наявних 
і створення нових генетичних джерел цінних 
ознак [1]. Селекція останнім десятиріччям 
була спрямована на підвищення продук-
тивності, що не завжди супроводжувало-
ся поліпшенням якості зерна [2]. Причина 
низької результативності селекції на якість 
зерна полягає в тому, що створення висо-
коякісних форм ускладнює завдання одно-
часного добору генотипу на продуктивність, 
стійкість до біотичних і абіотичних чинників 

через наявні між цими ознаками зворотні 
кореляційні залежності [3]. Успіх селекції, 
перспективи її розвитку визначаються ба-
гатьма чинниками, але основоположним 
є використання генетичних ресурсів як ви-
хідного матеріалу. Тому вивчення нового 
генофонду було і залишається актуальним 
завданням.

Мета досліджень — виділити колекційні 
зразки світового генофонду пшениці м’якої 
ярої з високими показниками якості зерна 
для залучення в наукові програми як вихід-
ного матеріалу.

Матеріали і методика досліджень. 
Дослідження проводили упродовж 2013 –  
2015 рр. у лабораторії селекції ярої пше-
ниці Миронівського інституту пшениці імені 
В.М. Ремесла НААН. Матеріалом для дослі-
джень були 145 колекційних зразків пшениці 
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біотехнологія



ГЕНЕТИКА, 
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Оцінка вихідного матеріалу пшениці м’якої ярої  
за показниками якості зерна в умовах Лісостепу

35січень 2017 р. Вісник аграрної науки

м’якої ярої різного еколого-географічного 
походження. Сівбу проводили в оптимальні 
строки на дослідних полях селекційної сіво-
зміни касетною сівалкою СКС-6-10 у 3-ра-
зовій повторності. Площа посівної ділян-
ки — 1 м2. За стандарт використовували 
сорт Елегія миронівська. Стандарт висівали 
через кожні 25 номерів. Технологічні по-
казники якості зерна визначали в лабора-
торії якості зерна Миронівського інституту 
пшениці імені В.М. Ремесла НААН згідно 
із загальноприйнятими методиками [4]. 
Статистичні показники та їх похибки розра-
ховували за Б.О. Доспєховим [5].

Результати досліджень. Виходячи 
з даних виробництва та результатів до-
сліджень, О.О. Созінов вбачав потре-
бу переглянути уявлення про напрями 

створення високопродуктивних сортів пше-
ниці з підвищеним умістом білка в зерні 
[6, 7]. Верхня межа біологічного оптиму-
му білковості для пшениці ярої становить 
16 – 18%. Зусилля селекціонерів мають бути 
спрямовані на створення генотипів, які за 
врожаїв, що дорівнюють кращим районо-
ваним сортам, накопичували б у зерні білка 
на 1 – 2% більше. У середньому по досліду 
вищі показники вмісту білка в зерні зразки 
сформували у посушливих умовах 2013 р. 
(13,6%) з варіюванням 10,5 – 15,3% порівня-
но з 2014 р. (11,1%) та 2015 р. (12,4 %), які 
характеризувалися оптимальними умовами 
зволоження у фази колосіння та дозрівання 
зерна, що і вплинуло на вміст білка у зерні 
пшениці м’якої ярої (табл. 1). Коефіцієнт 
варіації був на середньому рівні (12,1%).

1. показники вмісту білка у зерні кращих колекційних зразків пшениці м’якої ярої (Міп, 
2013 – 2015 рр.)

Зразок, сорт-стандарт Походження
Уміст білка, % Статистичні параметри

2013 р. 2014 р. 2015 р. Х* R, % V, %

Елегія миронівська  –  St UKR 11,7 12,0 12,6 12,1 0,9   5,8

МіГ UKR 15,2 13,8 13,6 14,2 1,6   9,9

Прогресивна UKR 15,2 13,7 13,5 14,1 1,7 10,5

Омская 34 RUS 15,0 14,1 13,2 14,1 1,8   9,0

Памяти Вавенкова RUS 15,2 13,7 13,1 14,0 2,1 12,2

Катюша UKR 14,9 13,8 13,2 14,0 1,7   9,6

Полюшко RUS 15,3 13,6 13,2 14,0 2,1 12,6

Омская 37 RUS 14,8 13,9 13,1 13,9 1,7   8,5

Недра UKR 15,3 12,9 13,2 13,8 2,4 15,4

Adams CAN 14,7 13,3 13,1 13,7 1,6 10,3

Aletch DEU 14,7 12,9 13,3 13,6 1,8   9,8

Лавруша RUS 14,7 12,9 12,9 13,5 1,8 12,6

Эстер RUS 14,1 13,1 13,1 13,4 1,0   6,8

Боевчанка RUS 14,1 13,1 13,1 13,4 1,0   6,8

Эстивум 1509 RUS 14,2 12,8 12,8 13,3 1,5 10,1

Koksa POL 14,1 12,8 12,7 13,2 1,4   9,6

Тарская 7 RUS 14,0 12,7 12,6 13,1 1,4   9,6

Carrizo MEX 14,0 12,6 12,6 13,1 1,4 10,2

Х*  – 13,6 11,1 12,4 12,4 1,5 12,1

 min**  – 10,5   9,6   9,5   9,7 0,8   4,9

 max***  – 15,3 14,1 13,5 14,2 2,4 16,7

 R****  –   4,8   4,5   4,0   4,5 1,6 11,8

* Середнє; ** Мінімальне значення; *** Максимальне значення; **** Розмах варіювання (max – min) 
по 145-ти зразках.
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За вмістом сирої клейковини у 2013 р.  
зразки мали кращі середні показники 
(27,5%) порівняно з 2014 р. (16,2%) та 
2015 р. (23,7%). це можна пояснити тим, 
що у період колосіння — воскова стиглість 
зерна середньодобові температури повітря 
були підвищеними. Коефіцієнт варіації мав 
високий рівень мінливості (21,3%) з від-
хиленнями 12,4 – 29,2%. Для колекційних 
зразків показник седиментації виявився кра-
щим за вегетаційний період 2013 р. (50,2 мл)  
з варіюванням від 25 до 88 мл порівня-
но з 2014 р. (26,6 мл) — від 20 до 59 мл 
та 2015 р. (41,2 мл) — від 23 до 63,3 мл. 
Коефіцієнт варіації характеризувався 
значною мінливістю (28,3%).

Виділено джерела колекційних зразків 
пшениці м’якої ярої різного еколого-гео-
графічного походження з високими показ-
никами якості зерна, що рекомендовані як 
батьківські компоненти для схрещувань: 
Недра, МіГ, Харківська 34 (UKR), Геракл, 

Экада 43, Тулайковская 100, Дебют, Лав-
руша, Омская 37, Памяти Вавенкова (RUS), 
Turbo, Bruncka, Aletch (DEU), TW 21311 
(GBR), Lulana (CZE), Furio (FRA), Koksa 
(POL) (табл. 2).

Постійно змінюючись, погодні умови 
істот но впливають на формування якості 
зерна пшениці, що виражається у змінах 
взаємо зв’язків усіх технологічних показників. 
Селекція пшениці на якість зерна пов’язана  
з неабиякими труднощами, зумовленими, 
передусім, існуванням негативних кореляцій 
ознак якості зерна з продуктивністю, а також 
фенотипічною мінливістю ознак [8]. Мож-
ливість одночасного підвищення вмісту білка 
й урожаю зерна невисока (r=0,128) [9, 10].

істотних кореляцій між урожайністю та по-
казниками якості зерна не виявлено (табл. 3).

Між урожайністю та вмістом білка (r =  
= 0,22±0,08) виявлено слабкий, проте пози-
тивний кореляційний зв’язок, помірний — 
за вмістом сирої клейковини (r = 0,31±0,07) 

3. Кореляційні зв’язки між урожайністю та показниками якості зерна колекційних зразків 
пшениці м’якої ярої (Міп, 2013 – 2015 рр.)

Номер ознаки Ознака
Ознака

2 3 4

1 Урожайність 0,22±0,08 0,39±0,07 0,31±0,07

2 Уміст білка х 0,43±0,07 0,47±0,07

3 Показник седиментації х 0,41±0,07

4 Уміст сирої клейковини х

2. Джерела колекційних зразків пшениці м’якої ярої за показниками якості зерна (Міп, 
2013 – 2015 рр.)

Показник якості зерна Зразок, країна походження

Уміст білка Прогресивна, Недра, МіГ, Катюша, Вишиванка (UKR), Полюшко, Омская 
34, Тарская 7, Тулун 15, Эстер, Эстивум 1509, Лавруша, Боевчанка, 
Омская 37, Памяти Вавенкова (RUS), TW 21311 (GBR), CMSS96М0287S, 
Carrizo (MEX), Aletch (DEU), Koksa (POL), Adams (CAN)

Седиментація Сімкода миронівська, Прогресивна, Недра, МіГ (UKR), Полюшко, Памяти 
Вавенкова, Тулайковская 10, Новосибирская 15, Эстер, Лавруша, 
Боевчанка, Омская 34, Омская 37, Эстивум 1509, Л 503, Омская 36, Экада 
6 (RUS), Shamshi (IND), TW 21311 (GBR), Dandy, Adams (CAN), Aletch 
(DEU), Koksa (POL) 

Уміст сирої клейковини Недра, Катюша, Прогресивна, МіГ (UKR), Омская 34, Лавруша, Полюшко, 
Тулайковская 10, Тарская 6, Боевчанка, Омская 37, Памяти Вавенкова, 
Эстер, Эстивум 1509 (RUS), Aletch (DEU), Shamshi (IND), TW 21311 (GBR), 
Dandy, Adams (CAN), Koksa (POL) 
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За результатами проведених дослі-
джень, виділено джерела колекційних 
зразків пшениці м’якої ярої різного еколо-
го-географічного походження з високими 
показниками якості зерна, що рекомендо-
вані як батьківські компоненти для схре-
щувань: Недра, МІГ, Харківська 34 (UKR), 
Геракл, Экада 43, Тулайковская 100, Дебют, 
Лавруша, Омская 37, Памяти Вавенкова 

(RUS), Turbo, Bruncka, Aletch (DEU), TW 
21311 (GBR), Lulana (CZE), Furio (FRA), 
Koksa (POL). Оцінивши кореляційні зв’язки 
між урожайністю та показниками якості 
зерна, не встановлено високої достовірної 
негативної залежності між досліджуваними 
величинами. Це свідчить про можливість 
добору високопродуктивних форм із показ-
никами якості не нижче цінних пшениць.

Висновки

та показником седиментації (r=0,39±0,07). 
Між умістом білка та показником седимен-
тації (r=0,43±0,07) виявлено помірну коре-
ляцію. Отже, нами не встановлено висо-
кої достовірної негативної залежності між 

досліджуваними величинами, що свідчить 
про можливість добору високопродуктив-
них форм із показниками якості не нижче 
цінних пшениць.


