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Досліджено специфіку формування низки ознак шести сортів пшениці м’якої озимої за 
дії різних гідротермічних умов. Показано, що урожайність та маса 1000 зерен сортів за-
лежали на 75 % та 56 %, відповідно, від умов вирощування. На ознаки вміст клейкови-
ни та показник седиментації більший вплив мали генетичні особливості сорту. Виявле-
но відмінності при формуванні ознак за групами стиглості сортів. Середньостиглі сорти 
(Волошкова, Калинова, Колос Миронівщини) проявляють високу продуктивність (65–67 
ц/га) з показниками якості зерна цінних пшениць. Особливістю середньораннього сор-
ту Ремеслівна та ранньостиглих Колумбія і Вдячна є їхня здатність формувати щорічно 
високоякісне зерно, але за рівнем продуктивності вони дещо поступаються середньо-
стиглим, особливо сорт Вдячна.
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Вñòуп. Проблеìа виробництва зерна озиìої пшениц³ з високиìи показника-
ìи якост³ була ³ залишається актуальною для народногосподарського коì-

плексу óкраїни в ц³лоìу ³ агропроìислового зокреìа. ñеред чинник³в, що за-
безпечують одержання сталої урожайност³ високояк³сного зерна пшениц³ ози-
ìої, доì³нуюче ì³сце належить генотипу сорту [1, 2]. Проте уìови зовн³шнього 
середовища, ³з яких основниìи є опади та теìпература, як ³ генетичний чинник, 
є важливиìи регулятораìи, в³д яких залежить форìування продуктивност³ та 
показник³в якост³ зерна [3, 4]. îск³льки уìови зовн³шнього середовища є не-
регульованиìи чинникаìи, постає питання щодо стаб³льної реал³зац³ї генетич-
ного потенц³алу сорт³в пшениц³ озиìої. îсобливо важливою дана проблеìа є в 
уìовах глобальних зì³н кл³ìату, як³ супроводжуються ц³лою низкою аноìаль-
них явищ, що завдають значних збитк³в через недоб³р урожаю в óкраїн³ [5]. 

Íад створенняì нових генотип³в пшениц³ озиìої ì’якої, як³ здатн³ поєднува-
ти високий р³вень продуктивност³ та зиìост³йкост³, ст³йкост³ до патоген³в, хво-
роб, показник³в якост³ не нижче ц³нних пшениць, тобто поєднання ознак, як³ 
здеб³льшого негативно корелюють ì³ж собою, спряìован³ селекц³йн³ програìи 
багатьох в³тчизняних [1–3,6] та заруб³жних [7–9] досл³дник³в. îц³нка показни-
к³в якост³ зерна у пшениц³ озиìої пов’язана з необх³дн³стю визначення багатьох 
її ознак (ìаси 1000 зерен, скловидност³, вì³сту б³лка та клейковини, сили бо-
рошна ³ ³н.), оск³льки кожна ³з них окреìо не ìоже в³дображати як³сть пшениц³ в 
ц³лоìу [10].
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â³доìо, що продуктивн³сть у пшениц³ 
озиìої форìується впродовж ус³х етап³в 
органогенезу [3,4,10], зазнаючи такиì чи-
ноì значного впливу уìов зовн³шнього се-
редовища. Форìування показник³в якост³ 
зерна в³дбувається за досить короткий пе-
р³од вегетац³ї (цв³т³ння – дозр³вання), що 
в³дпов³дає õ–õІІ етапаì органогенезу [11], 
проте вони також залежать в³д ìетеороло-
г³чних чинник³в (опад³в ³ теìператури), 
особливо в пер³од в³д ìолочної до воскової 
стиглост³ [12,13]. ðеакц³я генотип³в сорт³в 
пшениц³ на кл³ìатичн³ уìови є досить важ-
ливиì чинникоì в селекц³ї на збереження 
адаптивност³ в ц³лоìу ³ якост³ зерна, як її 
складової, зокреìа [14, 15].

ó зв’язку з циì, систеìн³ досл³дження 
щодо визначення реакц³ї сорт³в пшениц³ 
озиìої за урожайн³стю та показникаìи 
якост³ зерна на д³ю р³зних г³дротерì³чних 
уìов є необх³дниìи в селекц³йн³й практиц³, 
оск³льки це дає ìожлив³сть не т³льки ста-
б³л³зувати урожайн³сть, але ³ регулювати 
процес форìування показник³в якост³ в 
зерн³ ³ шлях³в використання даних сорт³в у 
виробництв³. ñаìе тоìу вивчення даного 
питання в уìовах зì³н кл³ìату є актуальниì 
для конкретних уìов вирощування.

ìета досл³джень: анал³з впливу г³дро-
терì³чних уìов на реал³зац³ю продуктив-
ност³ та показник³в якост³ зерна р³зних за 
групаìи стиглост³ сорт³в пшениц³ озиìої.

Ìàòåð³àëè ³ мåòодè
ìатер³алоì для досл³джень слугували 

показники врожайност³ та якост³ зерна 
шести сорт³в пшениц³ озиìої, що вис³вали-
ся на полях селекц³йної с³возì³ни ìиро-
н³вського ³нституту пшениц³ ³ìен³ â.ì. ðе-
ìесла (ìІП) упродовж 2000–2010 рок³в 
(кр³ì 2003 р.). ñорти за датою колос³ння 
диференц³ювалися на три групи стиглост³: 
ранньостигл³ (êолуìб³я ³ âдячна), серед-
ньо ранньостиглий (ðеìесл³вна) та серед-
ньостигл³ (âолошкова, êалинова ³ êолос 
ìирон³вщини).

ìетодика досл³джень – загальноприй-
нята для польового досл³ду [16]. Як³сний 
анал³з урожаю зерна проводили за показ-
никаìи: ìаса 1000 зерен, вì³ст клейкови-
ни та показник седиìентац³ї в³дпов³дно до 
ìетодики [17].

Із статистичних характеристик вирахо-
вували середнє арифìетичне (õ), л³ì³ти 
ìаксиìальн³ (Max) та ì³н³ìальн³ (Min), се-
реднє квадратичне в³дхилення (S), коеф³-
ц³єнти вар³ац³ї (V), кореляц³ї (r) та критер³й 
Ф³шера (F) [18], фенотип³чну стаб³льн³сть 
(SF) [19], норìу реакц³ї (R) [20]. ñтатис-
тичн³ обрахунки проводилися в програì³ 
Statistica 6.0. 

Зг³дно даних ìирон³вської агроìетео-
ролог³чної станц³ї роки вивчення характе-
ризувалися р³зниìи г³дротерì³чниìи уìо-
ваìи. Близькиìи до оптиìальних за воло-
гозабезпеченняì ( 94,5–116 % опад³в до 
середньо багатор³чних (565 ìì) були 
2004–2006 рр. та 2008 – 2010 роки. По-
сушливиì був вегетац³йний пер³од 2007 
року (р³чна суìа опад³в 433 ìì, що в³дпов³-
дає 76,6 % середньо багатор³чної). Погод-
н³ уìови 2000–2002 рр. були надì³рно во-
логиìи (701–735 ìì опад³в, що становить 
124–130 % б³льше норìи). ð³зниìи вияви-
лися уìови за вологозабезпеченняì пе-
р³оду форìування зерн³вки та показник³в 
якост³ зерна. òак, червень 2001, 2006 та 
2009 рок³в за к³льк³стю опад³в був досить 
вологиì (166–262 % опад³в б³льше нор-
ìи), тод³ як у 2004, 2008 та 2010 роках за 
даний пер³од випало 15,6 %, 30 % та 
80,3 % опад³в, в³дпов³дно до норìи 
(77 ìì). ó липн³ 2005–2007 та 2010 рок³в 
також в³дì³чено деф³цит вологи, в³дпов³д-
но, до норìи 75 %, 35,2 %, 40,9 % та 
68,7 %. â результат³ посушливих уìов ве-
ресня 2005 року (2,4 % опад³в до норìи 
(41ìì), сходи пшениц³ озиìої отриìали ³з 
зап³зненняì, нер³вноì³рн³, погано розку-
щен³, що в³дпов³дниì чиноì значно пони-
зило урожай сорт³в у 2006 роц³. Погодн³ 
уìови, що склалися за роки досл³джень, 
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забезпечили суттєво р³зн³ г³дротерì³чн³ 
уìови, що дало зìогу об’єктивно оц³нити 
результати досл³джень.

рåзуëüòàòè òà обãовоðåííя
Зг³дно даних двофакторного диспер-

с³йного анал³зу ³з визначення впливу по-
годних уìов та генотипу на ознаки, що ви-
вчалися, встановлено: на форìування 
продуктивност³ та ìаси 1000 зерен зна-
чний вплив ìали уìови зовн³шнього се-
редовища. Щодо клейковини та показника 
седиìентац³ї – перевага за генотипоì 
(рис.1). 

рèñ. 1. âплив чинник³в (1–роки, 2–генотип, 3–не 
врахован³) на форìування ознак, %

äля вс³х ознак,що вивчалися, критер³й 
Ф³шера по факторах генотип та уìови се-
редовища значно перевищував табличне 
значення на 5 % р³вн³ в³рог³дност³ (табл. 1).

Параìетри ì³нливост³ ознак, що вивча-
лись, показали, що найвар³абельн³шою се-
ред них є урожайн³сть (табл. 2). êоеф³ц³єн-
ти вар³ац³ї б³льше 20 % св³дчать про значну 
залежн³сть даної ознаки в³д уìов вегетац³ї. 
Проте, в розр³з³ рок³в вар³ювання її виявле-
но в³д низької (V=6,6–9,9 %), середньої 
(V=13,8–19,8 %) до високої (V=23,5–
24,3 %). êоеф³ц³єнт кореляц³ї ì³ж урожай-
н³стю сорт³в та їхньою ì³нлив³стю по роках 
виявив суттєву (на 5 %-ìу р³вн³ в³рог³днос-
т³) в³д’єìну залежн³сть (r = – 0,77 ± 0,23). 
êоеф³ц³єнт регрес³ї bху = –0,384 ± 0,108 
при tф =3,55> tт = 2,31 значиìий при 5 % 

р³вн³ в³рог³дност³, як ³ р³вняння регрес³ї в л³-
н³йн³й ìодел³ y=–0,384х+38,26 (рис. 2). 
òобто, ³з зб³льшенняì по роках р³вня про-
дуктивност³ знижується р³вень вар³ювання.

рèñ. 2. Зв’язок коеф³ц³єнта вар³ац³ї врожайност³ з її 
величиною в р³зн³ роки

ìаксиìальний р³вень урожайност³ в 
ус³х сорт³в спостер³гали в уìовах 2009 
року (88,6 ц при 61,4 ц в середньоìу по до-
сл³ду). âкрай несприятливиì для пшениц³ 
озиìої був 2006 р³к, коли сорти сфорìува-
ли урожайн³сть 39,0 ц, що на 22,4 ц ìенше 
середнього багатор³чного по досл³ду. ìак-
сиìальний прояв даної ознаки за роки до-
сл³джень характерниì був для сорт³в âо-
лошкова, êолос ìирон³вщини та êалинова 
(табл.1), в той час як сорт âдячна проявив 
ì³н³ìальний її р³вень ( 50,2 ц).

àнал³з ì³нливост³ даної ознаки у сорт³в 
в³дносно їхн³х груп стиглост³ показав, що 
середньостигл³ сорти (êолос ìирон³вщи-
ни, êалинова, âолошкова) характеризува-
лися хоча ³ високою, проте на одноìу р³вн³ 
ì³нлив³стю. ñорти êолуìб³я ³ âдячна ³з гру-
пи ранньостиглих при значн³й залежност³ 
в³д уìов вегетац³ї (V=31,1–33,2 %) р³з-
няться ì³ж собою за норìою реакц³ї (R = 
64,6 ³ 40,7 ц, в³дпов³дно), стандартниì в³д-
хиленняì (S =19,6 ³ 15,6) та фенотип³чною 
стаб³льн³стю (SF = 3,15 ³ 2,27). ð³вень та 
потенц³ал продуктивност³ даних сорт³в та-
кож п³дтверджує в³дì³нн³сть їх ì³ж собою. 
âважаєìо, що ìехан³зìи форìування р³в-
ня продуктивност³ у сорт³в êолуìб³я та 
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Òàбëèця 1. ðезультати двофакторного дисперс³йного анал³зу врожайност³ та показник³в якост³ зерна 

сорт³в пшениц³ озиìої (ìІП, 2000–2010 рр.)

Джерело варіювання SS df MS Fф Fтабл.

Урожайність
Сорт 1992,87 5 398,57 9,65 2,42
Рік 12559,09 9 1395,45 33,77 2,095
Випадковість 1859,25 45 41,31
Сума 16411,22 59

Маса 1000 зерен
Сорт 351,31 5 70,26 7,51 2,42
Рік 836,29 9 92,92 9,94 2,095
Випадковість 420,63 45 9,34
Сума 1608,23 59

Вміст клейковини
Сорт 245,75 5 49,15 12,15 2,42
Рік 446,11 9 49,57 12,26 2,095
Випадковість 181,95 45 4,04
Сума 873,81 59

Показник седиментації
Сорт 4234,68 5 846,94 25,51 2,42
Рік 2761,35 9 306,81 9,24  2,095
Випадковість 1494,45 45 33,20
Сума 8490,18 59

âдячна в³дбуваються по р³зноìу, не зважа-
ючи на приналежн³сть їх до одн³єї групи 
стиглост³. ñорт ðеìесл³вна за ì³нлив³стю 
пос³дає проì³жне ì³сце ì³ж групаìи ран-
ньої та середньостиглих сорт³в.

Із ф³зичних показник³в, як³ характеризу-
ють як³сть зерна пшениц³, важливиì є ìаса 
1000 зерен. Залежно в³д сорту ìаса 1000 
зерен вар³ювала в³д 36,7 г до 43,9 г. ìакси-
ìальною величиною зерна в середньоìу 
за роки досл³джень характеризувався сорт 
âдячна (43,9 г), ì³н³ìальною – ðеìесл³вна 
(36,7 г). âисокий р³вень ìаси 1000 зерен 
сорту âдячна не зì³г коìпенсувати р³вень 
продуктивност³ даного сорту нав³ть до р³в-
ня середнього багатор³чного по досл³ду 
(61,4 ц). â той же час у сорту ðеìесл³вна 
при низьк³й ìас³ 1000 зерен урожайн³сть 
сфорìувалася високою. öе засв³дчує про 
генотипов³ особливост³ даних сорт³в за 

ц³єю ознакою, а також про те, що ìаса 
1000 зерен в незначн³й ì³р³ впливає на 
форìування у сорт³в р³вня продуктивност³. 
öе п³дтверджує ³ несуттєвий р³вень коеф³-
ц³єнта кореляц³ї ì³ж даниìи ознакаìи (r = 
0,39± 0,33). ó ìежах груп стиглост³ сорти 
по р³зноìу реагували на зì³ну уìов виро-
щування, що складалися в пер³од форìу-
вання зерн³вки. òак, сорти âдячна та êо-
луìб³я (ранньостигл³) ìали незначну роз-
б³жн³сть за ìасою 1000 зерен (43,9 г та 
41,4 г). ñорти âолошкова та êалинова (се-
редньостигл³) поступилися ранньостиглиì 
за даною ознакою (42,4 та 40,6 г). âинят-
коì ³з даної групи сорт³в був сорт êолос 
ìирон³вщини, який за ìасою 1000 зерен 
поступився як сортаì âолошкова та êали-
нова (на 4,0–2,2 г) так ³ в ц³лоìу середньо-
ìу багатор³чноìу по досл³ду (на 2,2 г). îд-
нак це не завадило сорту êолос ìирон³в-
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Òàбëèця 2. ñередня величина ³ параìетри ì³нливост³ ознак урожайност³ та показник³в якост³ зерна 
сорт³в пшениц³ озиìої ( 2000 – 2010 рр, ìІП)

Сорти Середня 
величина

Ліміти ознак
R V, % S SF

МАХ МІN

Урожайність, ц/га

Ремеслівна 60,8±5,9 94,6 35,5 59,1 28,3 17,2 2,66

Колос Миронівщини 66,3±5,0 94,6 46,4 48,2 22,2 14,7 2,04

Калинова 65,0±6,2 94,0 41.0 53.0 23,5 15,2 2,29

Волошкова 67,0±5,1 84,3 35,0 49,3 22,7 15,2 2,40

Колумбія 58,9±6,6 94,6 30,0 64,6 33,2 19,6 3,15

Вдячна 50,2±6,2 72,7 32,0 40,7 31,1 15,6 2,27

Середнє 61,4

Маса 1000 зерен, г

Ремеслівна 36,7±1,1 41,0 28,8 12,2 10,9 4,0 1,42

Колос Миронівщини 38,4±1,0 44,7 33,9 10,8 9,9 3,8 1,31

Калинова 40,6±1,2 44,8 33,8 11,0 7,9 3,2 1,33

Волошкова 42,4±1,2 45,1 36,5 8,6 9,5 4,0 1,24

Колумбія 41,4±2,5 48,2 31,1 17,1 13,4 5,5 1,55

Вдячна 43,9±2,9 53,8 30,6 23,2 16,4 7,2 1,76

Середнє 40,6

Вміст клейковини, %

Ремеслівна 26,3±2,0 34,0 20,0 14.0 17,8 4,7 1,70

Колос Миронівщини 24,9±2,0 34,0 20,0 14.0 14,5 3,6 1,70

Калинова 24,7±1,2 29,6 20,2 9,4 12,1 3,0 1,47

Волошкова 24,1±1,1 28,0 20,0 8.0 11,9 2,8 1,40

Колумбія 27,6±1,0 32,5 22,6 9,9 11,6 3,2 1,44

Вдячна 29,9±1, 6 36,2 25,5 10,7 9,0 2,7 1,42

Середнє 26,3

Показник седиментації, мл

Ремеслівна 67±4,4 87 56 31 15,2 10,2 1,55

Колос Миронівщини 52±3,3 58 36 22 17,7 9,3 1,61

Калинова 48±3,5 61 35 26 17,8 8,5 1,74

Волошкова 49±2,8 63 37 26 16,3 7,9 1,70

Колумбія 63±3,3 77 49 28 13,0 8,1 1,57

Вдячна 68±4,0 81 51 30 13,4 9,1 1,59

Середнє 58,0



ISSN 1810-7834. Вісн. Óкр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2011, том 9, № 1 37

Реàë³зàц³я ãеíеòèчíоãо поòеíц³àëу пшеíèц³ озèмої в Л³ñоñòепу Укðàїíè

щини сфорìувати один ³з найвищих 
показник³в продуктивност³ (66,3 ц/га). 

За р³внеì ì³нливост³ дана ознака вва-
жається найìенш вар³абельною ³з тих, що 
вивчались (див. табл. 1). Про це п³дтвер-
джують коеф³ц³єнти вар³ац³ї в³д низьких 
(V=7,9–9,9 %) до середн³х (V=10,9–
16,4 %), норìа реакц³ї (R=10,8–23,2 г) та 
р³вень фенотип³чної стаб³льност³ (SF= 
1,24–1,76). â³дпов³дно рок³в вивчення ко-
еф³ц³єнти вар³ац³ї також були в ìежах гра-
дац³ї низької (V=4,9–9,9 %) та середньої 
(V=10,2–14,5 %). êоеф³ц³єнти кореляц³ї 
ì³ж ìасою 1000 зерен та коеф³ц³єнтаìи 
вар³ац³ї за рокаìи досл³джень суттєвої за-
лежност³ не виявив (r=0,066±0,35). Про це 
св³дчить ³ граф³к регрес³ї в л³н³йн³й  ìодел³ 
y=0,045х+7,683 (рис. 3) та кое ф³ц³єнт ре-
грес³ї bху=0,045 ± 0,03 при tф =1,5 < tт=2,31.

рèñ. 3. Зв’язок коеф³ц³єнта вар³ац³ї ìаси 1000 зерен 
з її величиною в різні роки

àнал³з вì³сту клейковини та показника 
седиìентац³ї у борошн³ сорт³в пшениц³ за 
роки вивчення показав в³дпов³дн³сть їхньо-
го р³вня виìогаì на 1 ³ 2 клас. Íестаб³ль-
н³сть форìування у сорт³в вì³сту клейко-
вини по роках (в³д 22,4 до 30,5 %) п³дтвер-
джує вплив еколог³чного чинника. 
ìаксиìальний вì³ст клейковини в серед-
ньоìу за роки досл³джень характерниì був 
для ранньостиглих сорт³в âдячна (29,9 %) 
та êолуìб³я (27,6 %). ñорти êолос ìиро-
н³вщини, âолошкова та êалинова за даниì 
показникоì поступилися вищевказаниì 
сортаì. âеличина ознаки у них сфорìува-

лася практично на одноìу р³вн³ 24,1 % – 
24,9 %. ñередньо ранньостиглий сорт ðе-
ìесл³вна за вì³стоì клейковини (26,3 %) 
пос³дав проì³жне ì³сце ì³ж сортаìи ран-
ньо- та середньостиглих груп.

За потенц³алоì л³ì³т³в даної ознаки 
(ìах) вид³лились сорти ðеìесл³вна, êолос 
ìирон³вщини (34,0 % ), êолуìб³я (32,5 %) 
та âдячна (36,2 %). Íизька норìа реакц³ї у 
сорт³в êалинова, âолошкова та êолуìб³я 
(R=8,0–9,9 %) св³дчить про незначну їхню 
реакц³ю на зì³ни уìов вирощування (див.
табл.1). ñередня ì³нлив³сть ознаки п³д-
тверджується параìетраìи коеф³ц³єнт³в 
вар³ац³ї (V=11,6–17,8 %) та фенотип³чної 
стаб³льност³ (SF=1,4–1,7). Íизький р³вень 
ì³нливост³ вì³сту клейковини сорту âдяч-
на (V=9,3 %) засв³дчує високу ст³йк³сть 
його в широкоìу д³апазон³ ì³нливост³ 
уìов вирощування.

â³дпов³дно рок³в вивчення ì³нлив³сть 
вì³сту клейковини коливалася в³д низької 
(V=5,9 %) до середньої (V=18,5 %). Íизь-
кий показник ì³нливост³ (V=5,9–9,1 %) ха-
рактерниì був для даної ознаки як з висо-
киì її р³внеì (õ = 30,1- 30,5 %) так серед-
н³ì (õ=27,0 %) ³ низькиì (õ=24,2 %). 
òенденц³я полягала в тоìу, що ³з зб³льшен-
няì р³вня показника, зìеншувалося його 
вар³ювання по сортах (рис. 4). öе п³дтвер-
джують несуттєв³ коеф³ц³єнт кореляц³ї 
(r=–0,389 ± 0,33) та регрес³ї bху=–0,566 ± 
0,46 при tф=1,23 < tт=2,31,а також граф³к 
регрес³ї в л³н³йн³й ìодел³ (y=–0,566х+ 
25,42). 

Показник седиìентац³ї належить до оз-
нак, як³ в середн³й ì³р³ реагують на уìови, 
що складаються в пер³од форìування зер-
н³вки. ìаксиìальний прояв даної ознаки в 
загальноìу ìасив³ досл³джень сфорìува-
ли сорти ðеìесл³вна (67 ìл), êолуìб³я 
(63 ìл ) та âдячна (68 ìл ) при середньоìу 
показнику по досл³ду 58 ìл. ó сорт³в êолос 
ìирон³вщини, êалинова та âолошкова ве-
личина даного показника була на р³вн³ 48–
52 ìл, що нижче попередн³х сорт³в на 15–
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20 ìл та середнього багатор³чного по до-
сл³ду на 8–10 ìл. ìаксиìальн³ л³ì³ти 
ознаки виявлено у сорт³в ðеìесл³вна 
(ìах = 87 ìл) та âдячна (ìах =81 ìл). âи-
сокиì нижн³й пор³г л³ì³тної ознаки також 
виявився у даних сорт³в (ì³н = 56 ìл та 
51ìл, в³дпов³дно). öе п³дтверджує геноти-
пов³ особливост³ даних сорт³в за показни-
коì седиìентац³ї. ñорти середньостиглої 
групи ìали практично на одноìу р³вн³ л³ì³-
ти ознак даного показника: ìах = 58–63 ìл 
та ì³н = 35–37 ìл.

àнал³з величин показника седиìентац³ї 
у в³дпов³дност³ рок³в досл³джень виявив 
їхню значну розб³жн³сть в³д 46 до 65 ìл 
(рис. 5) . êоеф³ц³єнти вар³ац³ї по роках та-
кож ìали р³зн³ величини: в³д V= 6,4 % 
(низького) до V= 11,2–19,8 % (середньо-
го) та V= 23,2–28,2 % (високого). äан³ 
факти п³дтверджують вплив г³дротерì³ч-
них уìов, що складалися в пер³од форìу-
вання зерн³вки, а, в³дпов³дно, ³ технолог³ч-
них показник³в, до яких належить показник 
седиìентац³ї.

êореляц³я ì³ж показникоì седиìента-
ц³ї та його ì³нлив³стю за рокаìи досл³д-
жень виявилася низькою ³ несуттєвою 
(r=–0,28±0,34, bxy=–0,255 ± 0,38 при 
tф=0,67 < tт=2,31) на 5 % р³вн³ в³рог³д-
ност³.

Вèñíовкè
äосл³джено специф³ку форìування оз-

нак сорт³в пшениц³ озиìої, що вивчалися, 
за д³ї р³зних г³дротерì³чних уìов. ð³вень 
урожайност³ та ìаса 1000 зерен залежали, 
в³дпов³дно, на 75 % та 56 % в³д уìов веге-
тац³ї. âплив генетичного чинника (сорту) 
на форìування виявлено за ознакаìи 
вì³ст клейковини (45,4 %) та показник се-
диìентац³ї (44,1 %).

ñтатистичн³ параìетри ì³нливост³ оз-
нак р³зняться як по сортах, так ³ роках 
вивчення. ìаксиìальну ì³нлив³сть вияв-
лено за урожайн³стю ( V=22,2–33,2 %), в 
середн³й ì³р³ ìодиф³куються ознаки 
вì³ст клейковини (V=11,6–17,8 %) та по-
казник седиìентац³ї (V=13,0–17,8 %); 
в³д незначної (V=7,9–9,9 %) до серед-
ньої (V=10,9–16,4 %) – ìаса 1000 зерен. 
âстановлено тенденц³ю: за вс³ìа ознака-
ìи, що вивчались,– ì³нлив³сть була ì³н³-
ìальною у роки з деф³цитоì вологи у 
весняно-л³тн³й пер³од.

âиявлено специф³чн³сть генотип³в при 
форìуванн³ ознак продуктивност³ та якост³ 
зерна в³дпов³дно їхн³х груп стиглост³. ñор-
ти êолос ìирон³вщини, êалинова та âо-
лошкова (середньостигл³) форìують ìак-
сиìальний р³вень продуктивност³ (65–67 
ц/га) з в³дпов³дн³стю показник³в якост³ зер-
на, що вивчалися, класу ц³нних пшениць. 
ãенотиповою особлив³стю сорт³в ðе-

рèñ.4. Зв’язок коеф³ц³єнта вар³ац³ї вì³сту клейкови-
ни з її величиною в р³зн³ роки 

рèñ.5. Зв’язок коеф³ц³єнта вар³ац³ї показника седи-
ìентац³ї з її величиною в р³зн³ роки
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ìесл³вна (середньоранн³й), êолуìб³я та 
âдячна (ранньостигл³) є здатн³сть форìу-
вати високояк³сне зерно не залежно в³д 
г³дротерì³чних уìов, проте за р³внеì про-
дуктивност³ поступаються середньостиг-
лиì сортаì, особливо сорт âдячна. 

ð³зна реакц³я сорт³в пшениц³ озиìої на 
г³дротерì³чн³ уìови та специф³чн³ особли-
вост³ кожного ³з них при форìуванн³ про-
дуктивност³ та показник³в якост³ зерна п³д-
силює рекоìендац³ї науковц³в щодо необ-
х³дност³ використання у виробничих уìовах 
сорт³в р³зних груп стиглост³. öе в свою чер-
гу обуìовить щор³чно отриìувати стаб³ль-
но висок³ врожаї високояк³сного продо-
вольчого зерна озиìої пшениц³.
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В.С. Кочмарский, Л.А. Коломиец,  
В.Т. Колючий, Н.Н. Назаренко, С.Н. Маринка

ìироновский институт пшеницы иìени â.Í. ðе-
ìесло ÍààÍ óкраины 
óкраина,08853, с. öентральное ìироновского 
района êиевской области 
e-mail: mwheats@ukr.net, mironovka@mail.ru

èсследована специфика форìирования ряда 
признаков 6 сортов пшеницы ìягкой ози-
ìой при действии различных гидротерìичес-
ких условий. óрожайность и ìасса 1000 сеìян 
сортов зависели на 75 % и 56 %, соответствен-
но, от условий выращивания. Íа признаки со-
держания клейковины и показатель седиìен-
тации большое влияние оказывали генетичес-
кие особенности сорта. âыявлены различия 
при форìировании признаков по группаì спе-
лости. ñреднеспелые сорта (âолошкова, êа-
линова, êолос ìироновщины) проявляют 
высокую продуктивность (65–67 ц/га) с пока-
зателяìи качества зерна ценных пшениц. îсо-
бенностью среднераннего сорта ðеìеслив-
на и раннеспелых êолуìбия и âдячна явля-
ется их способность форìировать ежегодно 
высококачественное зерно, по продуктивнос-
ти они уступают среднеспелыì, в особенности 
сорт âдячна.

Ключевые слова: пшеница озиìая, сорта, про-
дуктивность, качество зерна, изìенчивость, 
гидротерìические условия.

REALIZATION OF WINTER WHEAT GENETIC 
POTENTIAL IN FOREST-STEPPE OF UKRAINE

V.S. Kochmars’kyi, L.A. Kolomiyets’, V.T. Koly-
uchyi, M.M. Nazarenko, S.M. Marynka

The V.M.Remeslo Myronivka Institute of Wheat of 
NAAS of Ukraine 
Ukraine, 08853, Tsentral’ne village, Myronivka dis-
trict, Kyiv region 
e-mail: mwheats@ukr.net; mironovka@mail.ru

Specificity in formation of some traits for 6 win-
ter bread wheat varieties under influence of var-
ious hydrothermal conditions has been stud-
ied. Yield and mass of 1000 grains was shown 
to depend on environment of growing by 75 and 
56 %, respectively. Traits gluten content and 
sedimentation index were more dependent on 
genetic characteristics of the variety. Differenc-
es of traits formation between groups of ripen-
ing have been found. Middle-ripening varieties 
(Voloshkova, Kalynova, Kolos Myronivshchyny) 
showed high productivity (65–67 mc/ha) with 
quality indices as valuable wheat. Middle-early-
ripening variety Remeslivna and early-ripening 
ones Columbia and Vdiachna were character-
ized with their ability to form annually high-qual-
ity grain, although they (especially Vdiachna) 
yielded somewhat to productivity of early-ripen-
ing varieties.

Key words: winter wheat, cultivars, yield, grain 
quality, variability, hydrothermal conditions.


