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ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ НА ВИСОКУ СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Мета. Вивчити болгарські зразки озимої
пшениці, визначити джерела стійкості до хвороб для подальшої селекційної роботи та створити високоврожайні сорти, адаптовані до умов
Лісостепу. Методи. Експериментальна частина
роботи була проведена в 1987–2013 рр. у селекційній сівозміні Миронівського інституту пшениці. Як вихідний матеріал використовували
1470 болгарських зразків. Результати. Зразки
М–61–185, 97/58–1, 1769–64, 668–2, 49/94–168,
301–44–55, 1990 50, 836/87–2 характеризувалися
стабільно високою стійкістю до бурої іржі в поєднанні з урожайністю на рівні адаптивної норми; 3324–1, 1919–50, 77/83–71, 2579–30–19,
704/90–30, 411/92–57, 97/58–1, Лілія, Мілена –
до борошнистої роси; 1919–50, Liliia, 836/87–2,
6532–5, 49/94–168, DM–62–44, 835/87–44–38,
97/58–1 – до септоріозу листя. Генотипи 759–1,
2579–30–19, 836/87–2, DM–62–44, 1919–50, які
поєднують групову стійкість до трьох хвороб із
комплексом ознак: зимостійкі, крупнозерні,
продуктивні, з добрими показниками якості;
врожайні, з крупним зерном і високою якістю –
97/58–1, MT–17131–87, 71/90–1097, 2514–114, є
найбільш цінними для селекціонерів. За участю
зразка 2579–30–19 був створений новий сорт
пшениці озимої Господиня миронівська. Висновки. Болгарські зразки є цінним вихідним матеріалом для селекції пшениці озимої на стійкість
до хвороб у Лісостеповій зоні України.
Ключові слова: озима пшениця, болгарський зразок, стійкість до хвороб.
Генетичні основи наукових методів сучасної селекції і в майбутньому завжди в якості
одного зі своїх наріжних каменів матимуть
вчення М. І. Вавилова про вихідний матеріал
для селекції і його теорію еколого-географічних
схрещувань [1, 2]. У роботі «Наукові основи
селекції пшениці» видатний учений вказував,
що серед заходів захисту рослин від захворю©

вань, які спричиняються різними грибами, найбільш радикальним засобом є введення в культуру інтродукованих стійких сортів або створення таких генотипів шляхом селекції в місцевих умовах [3]. Селекція рослин на стійкість до
захворювань уже давно визнана найбільш раціональним засобом їхнього захисту [4, 5]. Особливістю селекції на імунітет є необхідність постійної роботи для створення нових сортів, тому
що стійкість рослин визначається взаємодією
генома з популяцією патогенів. Внаслідок високої мінливості останніх у популяціях накопичуються вірулентні біотипи, які викликають передчасну втрату імунних якостей джерелами і
відселектованими за їх участю формами [6].
Пшеницю озиму уражує понад сто хвороб, серед їх збудників більш як половину становлять
гриби [7]. В Україні до розповсюджених грибних хвороб пшениці озимої відносяться бура
іржа (Puccinia recondita Rob. et Desm. f. sp.
tritici), борошниста роса (Blumeria graminis
(DC.) f. sp. tritici E. Marchal) і септоріоз листків
(Septoria tritici Rob. ex Desm.). Вагомою причиною епіфітотій грибних захворювань на посівах
пшениці озимої є використання у виробництві
сприйнятливих, генетично однорідних сортів у
той час як вирощування стійких сортів, перешкоджає їх розвитку. Одним із чинників, що
стримують одержання високої врожайності
пшениці озимої, є хвороби, втрати від яких можуть сягати 15–32 %, а в роки з епіфітотійним
розвитком – 50 % і більше [8, 9]. Важливо, щоб
стійкість до хвороб поєднувалася з високою
продуктивністю і відмінною якістю зерна. Найбільшу цінність для селекції мають форми, які
виділені за комплексом ознак у роки із сильним
розвитком хвороб.
Матеріали і методи
Експериментальна частина роботи була
виконана у 1987–2013 рр. у селекційних сіво-
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змінах лабораторії міжнародних селекційних
досліджень озимої пшениці (з 2004 р. – лабораторія екологічної селекції) Миронівського інституту пшениці (МІП). Контрастні погодні
умови за період досліджень дали змогу одержати об’єктивні результати. За вихідний матеріал
використовували 1470 зразків селекції Інституту
пшениці і соняшнику (ІПС) «Добруджа», Болгарія. Агротехніка вирощування була загальноприйнята для зони Лісостепу. Дослідження проводили відповідно до «Методики польового досліду» [10], оцінку стійкості до хвороб у гібридних, селекційному і контрольному розсадниках
– у польових умовах у період максимального
розвитку природного фону хвороби; у конкурсному і попередньому випробуваннях – на штучних інфекційних фонах відділу захисту рослин
МІП за загальноприйнятими методиками [11].
Генетико-статистичний аналіз проводили згідно
з методичними вказівками Б. О. Доспєхова [10],
П. П. Літуна [12] з використанням програми Statistica 6.0 та Excel.

ність і пристосованість збудника до екологічних
умов і сортових особливостей [14].
Зниження врожаю під впливом ураження
бурою іржею залежить не тільки від ступеня
розвитку, але й від часу її появи, а також від метеорологічних умов у період наливу зерна. Протягом 28 років досліджень на природному фоні
нами помічено шість (1987, 1995, 2000, 2002,
2008, 2010, 2012 рр.) епіфітотій з ураженням
листя рослин пшениці озимої на 20–40 % і десять (1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 2001,
2003, 2004, 2005, 2006 рр.) – на 60–90 % (рис. 1).
Найбільший ступінь ураження в нестійких
зразків помічений у 1991 (90 %) і 1990
(80 %) рр. У ці роки швидкому наростанню хвороби, яке призвело до епіфітотії, сприяли погодні умови травня-червня: велика кількість опадів (у травні 1990 р. 119 % опадів до норми, у
червні 1990 р. – 306 %, максимум за період досліджень), підвищена кількість днів з опадами і
росами, висока відносна вологість повітря, особливо в червні (в першій половині місяця
1991 р. – 119 % до норми). За результатами досліджень відсоток ураження бурою іржею був
максимально нестабільним у порівнянні з іншими кількісними ознаками, коефіцієнт варіації
становив 78,5 %, різниця в лімітах – від 0 до
90 % ураження хворобою (табл.).

Результати та обговорення
В умовах Лісостепу України до найбільш
поширених і шкодочинних належить бура іржа.
Незважаючи на успішні досягнення із захисту
пшениці озимої, втрати від неї значні [13]. Основна причина цього явища – висока пластич70
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Таблиця. Ступінь прояву і варіювання стійкості до хвороб болгарських зразків пшениці озимої,
1990–2013 рр.
Стійкість до хвороб, бал
Статистичні паУраження бурою
раметри
іржею, %
борошнистої роси
септоріозу листків
28,0

5,2

4,5

max
min
R

90,0
0,5
89,5
21,95
78,5

9,0
1,0
8,0
1,24
23,8

8,0
1,0
7,0
1,38
30,3

6,0

4,0

3,2

x+

49,9

6,5

5,9

НІР0,05

14,89

0,76

0,92

Cv, %
_

x_

Середнє значення ознаки дуже наближене
до стандартного відхилення – 28,0 і 21,9 % відповідно. Це свідчить про значний вплив на прояв ознаки умов вирощування (гідротермічний
режим весняно-літнього періоду, який сприяв
епіфітотіям, і, вірогідно, відмінний від Болгарії
популяційний склад патогена) та різний генетичний рівень ознаки стійкості до бурої іржі у зразків болгарської селекції. Серед кращих за комплексом ознак болгарських сортозразків (БСЗ)
11 % відносилися до стійких, 29 % – до середньостійких і 36 % – до середньосприйнятливих
(рис. 2).
У всі роки досліджень погодні умови
сприяли прояву і розвитку борошнистої роси і

септоріозу листків, що дозволило диференціювати болгарські зразки за ступенем стійкості до
цих хвороб (рис. 3).
Оптимальна температура для розповсюдження борошнистої роси припадає на фази колосіння і цвітіння [15]. Найбільше розповсюдження хвороби припадало на 1991 (мінімальний показник стійкості до борошнистої роси –
один бал), 1988, 1990 (два бали), 1989, 1990,
1995, 1996, 1998, 2011 (три бали) рр. Рівень
стійкості до хвороби був нестабільним за роками, коефіцієнт варіації становив 23,8 %, на що
впливали погодні умови і генотип зразків болгарської селекції.
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У дослідженнях, за вийнятком двох (1988,
2011) років, посіви пшениці озимої уражувалися
септоріозом листків по-різному: максимальний
прояв хвороби спостерігався у 1991, 1992, 1993,
1998, 2001 рр., мінімальний – у 2002, 2007, 2008,
2009, 2012, 2013 рр. За даними досліджень,
стійкість до цієї хвороби відноситься до значно
мінливих ознак, коефіцієнт варіації був на рівні
30,3 %. Вочевидь, тут також є вплив умов року і
генотипу болгарських зразків. Серед кращих
кількість зразків із високою стійкістю до хвороби (сім-вісім балів) становила 19,0 %, а середньосприйнятливих (п’ять-шість балів) – 74,6 %
(рис. 3).
Слід зазначити, що стійкість до хвороб у
зразків болгарської селекції має декілька джерел: T. dicoccum через лінії серії TP; T. timopheevii – лінії серії Khapli и Kenya. Стійкість до
бурої іржі успадкована від сортів Rieti, Red Five,
Fultz, а до чорної іржі – від лінії 5517–A5–5–1P3
(джерело – Agropyron) і Newzucht (джерело –
жито) [16].
Аналіз болгарських зразків за імунологічною характеристикою дає підстави стверджувати, що в ІПС селекція пшениці озимої була найбільш ефективною в напрямку створення селекційного матеріалу і сортів, стійких до бурої іржі. У середньому за роки досліджень саме для
цієї хвороби група високостійких і стійких зразків переважала (69,7 %) за кількістю, а група з
максимальним ураженням (60–90 %) була найменшою – 5,7 %. Навіть у роки з сильними епіфітотіями бурої іржі кількість стійкого матеріа-
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лу не була нижче 30 %, за винятком 1998 р.
(11 %).
І для борошнистої роси, і для септоріозу
листків більше половини (57 і 58 % відповідно)
зразків відносилися до середньосприйнятливих,
із балом стійкості п’ять-шість; для борошнистої
роси група стійких переважала – 30 % (для септоріозу – 20 %). Особливу цінність для селекції
на стійкість до хвороб представляють зразки,
які поєднують у собі групову стійкість. За період досліджень виділено зразки пшениці озимої,
стійкі до двох і трьох хвороб.
Дані кореляційного аналізу показали наявність середнього позитивного зв’язку стійкості
до бурої іржі з вмістом білка (r = 0,62), морозостійкістю (r = 0,36), слабкого – з висотою рослин
(r = 0,18), вмістом клейковини (r = 0,17), оцінкою перезимівлі (r = 0,11) і масою 1000 зерен
(r = 0,10); сильного зв’язку стійкості до борошнистої роси і до септоріозу листків (r = 0,73);
слабкого позитивного зв’язку між стійкістю до
септоріозу листків і врожайністю (r = 0,16), оцінкою перезимівлі (r = 0,21), стійкістю до борошнистої роси (r = 0,14), масою 1000 зерен
(r = 0,10), що свідчить про можливість ведення
успішної селекції на поєднання цих ознак в одному генотипі.
Не виявлено зв’язку між стійкістю до бурої іржі й урожайністю (r = 0,02), оцінкою перезимівлі (r = 0,02), тривалістю вегетаційного періоду (r = 0,06); між стійкістю до борошнистої
роси і оцінкою перезимівлі (r = -0,09), висотою
рослин (r = 0,03), масою 1000 зерен (r = 0,08),
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показником седиментації (r = 0,03) і тривалістю
вегетаційного періоду (r = 0,00); між стійкістю
до септоріозу і висотою рослин (r =0,07), що
також сприяло селекції на створення матеріалу,
стійкого до хвороб, із комплексом цінних ознак.
За даними досліджень, виявлено середній
від’ємний зв’язок між ураженістю бурою іржею
і стійкістю до борошнистої роси (r = -0,53) та
септоріозу листків ( r= -0,56); між стійкістю до
борошнистої роси і морозостійкістю (r = -0,45).
Розподіл зразків у вибірковій сукупності на кореляційному полі свідчить про можливість поєднання в одному генотипі високої стійкості до
бурої іржі і врожайності на рівні адаптивної норми (рис. 4).
Хоча коефіцієнт детермінації низький, теоретична лінія регресії вказує на зниження рівня
врожайності зерна за умови збільшення ураження хворобою (понад 60 %). Стабільно високу стійкість до бурої іржі у поєднанні з урожайністю на рівні адаптивної норми виявили зразки
М–61–185, 668–2, 97/58–1, 1769–64, 49/94–168,
304–44–55, 1990–50, 836/87–2.
Найбільш цінними для селекціонерів є
зразки, які поєднують групову стійкість до
трьох хвороб з комплексом ознак: зимостійкі,
крупнозерні, продуктивні, з добрими показниками якості 2579–30–19, 836/87–2, 759–1, ДМ–
62–77, 1919–50; врожайні, з крупним зерном і

високою якістю – 97/58–1, МТ–17131–87, 71/90–
1097, 2514–114. За участю зразка 2579–30–19
був створений сорт із груповою стійкістю до
листкових хвороб і кореневих гнилей Господиня миронівська.
Висновки
1. Стабільно високу стійкість до бурої іржі в поєднанні з урожайністю на рівні адаптивної норми виявили зразки М–61–185, 97/58–1,
1769–64, 668–2, 49/94–168, 301–44–55, 1990–50,
836/87–2; до борошнистої роси – 3324–1, 1919–
50, 77/83–71, 2579–30–19, 704/90–30, 411/92–57,
97/58–1, Лілія, Мілена, ДМ–62–44, 853/87–44–
38, 836/87–2; до септоріозу листків – 1919–50,
Лілія, 836/87–2, 6532–5, 49/94–168, ДМ–62–44,
835/87–44–38, 97/58–1.
2. Найбільшу цінність для селекціонерів
мають генотипи, які поєднують групову стійкість до трьох хвороб із комплексом ознак: зимостійкі, крупнозерні, продуктивні, з добрими
показниками якості 759–1, 2579–30–19, 836/87–
2, ДМ–62–44, 1919–50; урожайні, з крупним зерном і високою якістю – 97/58–1, МТ–17131–87,
71/90–1097, 2514–114. За участю зразка 2579–
30–19 був створений новий сорт пшениці озимої
з груповою стійкістю до листкових хвороб і кореневих гнилей Господиня миронівська.

Рис. 4. Зв’язок урожайності зерна болгарських зразків пшениці озимої з ураженням бурою іржею, середнє за 1987–2013 рр.
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PARENT MATERIAL FOR BREEDING WINTER WHEAT WITH HIGH DISEASE RESISTANCE UNDER
ENVIRONMENTS OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE
Aim. Main goals were to study the Bulgarian samples of winter wheat, to identify sources of disease resistance for further breeding work and to develop high-yielding varieties being adapted to the conditions of Forest-steppe. Methods.
The experimental part of the work was carried out in 1987-2013 in breeding crop rotations of MIW. 1470 Bulgarian
samples were the starting material used. Results. The samples M-61-185, 97 / 58-1, 1769-64, 668-2, 49 / 94-168, 30144-55, 1990 50, 836 / 87-2 were characterized with stabile high resistance to brown rust in combination with yield on
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the level of adaptive norm; 3324-1, 1919-50, 77 / 83-71, 2579-30-19, 704 / 90-30, 411 / 92-57, 97 / 58-1, Liliia, Milena
– to powdery mildew; 1919-50, Liliia, 836 / 87-2, 6532-5, 49 / 94-168, DM-62-44, 835 / 87-44-38, 97 / 58-1 – to Septoria leaf blotch. Genotypes 759-1, 2579-30-19, 836 / 87-2, DM-62- 44, 1919-50 that combine resistance to group of three
diseases with complex of traits: winter-hardiness, large grain, productivity, high quality levels and high-yielding; samples with large grain and high quality – 97 / 58-1, MT-17131-87, 71 / 90-1097, 2514-114 are the most valuable for
breeders. Based on 2579–30–19 the new winter wheat variety Hospodynia Myronivska has been developed. Conclusions. Bulgarian samples are valuable as a starting material for winter wheat breeding for disease resistance in Foreststeppe zone of Ukraine.
Keywords: winter wheat, Bulgarian sample, disease resistance.
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