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НОВІ ЛІНІЇ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) ТА ТРИТИКАЛЕ 

(TRITICOSECALE WITTMACK EX A. CAMUS) ОЗИМОГО ТИПУ РОЗВИТКУ ДЛЯ 
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Надано дані аналізу нових ліній пшениці м‟якої озимої і тритикале озимого гексап-

лоїдного рівня за морфологічними ознаками, біохімічними властивостями і маркерами, 

створені та вивчені впродовж 2005–2019 рр. Ці нові лінії пшениці: Донзорна 1005, Святдо-

нівка 1007/05, Києвополка 1016, Полезоряна 1021, Флонормира 1017/05, Зороаріївка 

1024/05 та тритикале Тригорсиз добре зарекомендували себе як стабільно високо зимо- і 

посухостійкі (у середньому 8,5 балів), високопродуктивні (у середньому маса зерна з коло-

са 2,2 г, маса 1000 зерен 50 г), високоврожайні (в середньому 5,8 т/га) та з високою якістю 

зерна (вміст білка в зерні пшениці – 14 %, тритикале – 10,8 %) і борошна (вміст клейкови-

ни 27–29 %, у т.ч. тритикале – 19 %). За результатами екологічного випробування в умовах 

центрального і північного Лісостепу нові генотипи формували таку середню врожайність 

зерна: Донзорна 1005 – 5,32 т/га, Святдонівка 1007/05 – 5,59 т/га, Києвополка 1016 – 5,89 

т/га, Полезоряна 1021/09 – 5,87 т/га, Флонормира 1017/05 – 6,77 т/га, Зороаріївка 1024/05 – 

5,93, та тритикале – Тригорсиз – 5,17 т/га. За результатами електрофорезу запасних білків 

з‟ясовано, що в нової лінії Донзорна 1005/05 наявною є рекомбінатна пшенично-житня 

транслокація 1BL.1RS з секалінами типу Кавказ. Крім цього, генетичний маркер 1BL.1RS 

виявлено і в ліній КС 14-05 (UA0123342), Зоряна Носівська (UA0110603), Л 3-95 

(UA0107961), Л 41-95 (UA0108030), Л 4639/96 (UA 0108163), які є зразками Генофонду 

рослин України, Це дає можливість їх вивчення в селекційно-генетичних програмах з ви-

користання запасних білків, контрольованих локусами Gli-Al, Gli-R1 як генетичних марке-

рів для ідентифікації генотипів з рекомбінантними 1RS та визначення частоти рекомбіна-

цій між плечами 1RS у складі різних транслокацій в рамках завдань з формування реком-

бінантно-інбредних ліній пшениці з високою стійкістю до низки рас стеблової іржі. Новий 

селекційний матеріал передано на вивчення до Національного центру генетичних ресурсів 

рослин України Інституту рослинництва імені В.Я. Юр‟єва НААН України та використо-

вується нами в селекційних завданнях. 

Ключові слова: нове генетичне різноманіття, тритикале, пшениця м’яка, морфологічна 

ознака, біохімічний маркер, якість зерна і хліба 

Вступ. Пошук, добір і створення вихідного матеріалу базується на успішній селек-

ції рослин. Першим вихідним матеріалом стали відібрані самою природою форми рослин,  

адаптовані до певних екотопів, які мають велике значення для подальшої селекції [1, 2]. 

Проте поряд із генофондом місцевої селекції, повинен використовуватися й світовий, оскі-

льки в основі селекції покладене використання світової колекції як вихідного матеріалу 

для підбору батьківських форм.  
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У гібридних популяціях, які були отримані в результаті схрещування віддалених 
еколого-географічних груп, спостерігається трансгресія за врожайністю та стійкістю до 
несприятливих екологічних чинників довкілля на відміну від гібридів споріднених форм 
[3]. А сьогодні необхідні як високоврожайні, високоякісні сорти, так й еколого-адаптивні, 
готові до глобальних змін клімату. 

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Глобальні зміни клімату ви-
магають переоцінки структури посівних площ і різноманітності озимих культур. Так як 
саме озимі культури, у т.ч. тритикале, є провідною ланкою забезпечення сталого виробни-
цтва зерна, кормів. Створення сортів, що поєднують найвищий потенціал врожайності з 
генетичною резистентністю до лімітуючих чинників навколишнього середовища конкрет-
ного регіону (родючість і вологозабезпеченість ґрунтів, сума опадів, температурний ре-
жим), шкідників та збудників хвороб – найголовніше з центральних ланок у адаптивному 
землеробстві [4–7] В умовах такої системи перед сортом ставляться жорсткі вимоги, оскі-
льки зростання світового виробництва зерна пов'язане з селекційним поліпшенням [8–16]. 
Відомо, що визначним чинником впливу на зростання врожаю є також розробка та своєча-
сне впровадження науково-обґрунтованої сортової агротехніки [4, 6]. У зв'язку з різнома-
нітністю ґрунтово-кліматичних умов у кожному районі необхідно підбирати відповідні 
сорти, біологічні особливості яких найбільш повно відповідають природним умовам даної 
місцевості та елементи технології [9, 10, 13, 16], що дасть можливість підняти рівень уро-
жайності зерна понад 30 %, порівняно з несортовими посівами або вирощуванням сортів, 
непридатних для конкретних умов [10, 16]. Тому відмінний генофонд зернових культур і 
його оптимальний підбір до конкретних умов за відповідних елементів технології буде 
завжди визначати величину і якість урожаю. 

Мета і задачі дослідження – вивчення і формування нового генетичного різнома-
ніття тритикале (x Triticosecale Wittmack ex A. Camus) і пшениці м‟якої (Triticum aestivum 
L.) озимого типу розвитку в умовах Лісостепу України.  

Матеріал та методика. Селекційну роботу зі створення нового різноманіття пше-
ниці м‟якої і тритикале полісько-лісостепового екотипу розпочали на Носівській селекцій-
но-дослідній станції МІП ім. В.М. Ремесла НААН (поч. 2005 р.; попередники: зайнятий 
пар) та продовжили виконувати в навчально-науковому дослідному центрі Білоцерківсько-
го НАУ впродовж 2007–2017 рр. Контрольне та екологічне випробування проведено впро-
довж 2009–2019 рр. в умовах Полісся (Інститут сільського господарства Полісся НААН 
(2007–2009 рр.; попередники: зайнятий пар), Центрального (Миронівський інститут пше-
ниці імені В.М. Ремесла НААН (2016–2019 рр.; попередники: гірчиця, соя, горох на насін-
ня), Білоцерківський національний аграрний університет (2009–2016 рр.; попередники: 
зайнятий пар, картопля) Східного Лісостепу (Полтавська державна аграрна академія 
(2011–2014 рр.; попередники: горох, просо), Інститут рослинництва імені В.Я. Юр‟єва 
НААН (2019 р.), Північного Лісостепу (ННЦ «Інститут землеробства НААН» (2018-2019 
рр.; попередники: багаторічні трави). Мінеральні добрива та засоби захисту рослин не за-
стосовували. Вихідним матеріалом були сорти різного еколого-географічного походження 
вітчизняної і зарубіжної селекції – тритикале: Славетне (UA), Пшеничне (UA), Чаян (UA), 
ДАУ 5 (UA), Ураган (UA), Ладне (UA), Раритет (UA), Поліське 7 (UA), Адась (BLR), Wol-
tario (POL), Утро (BLR), Pigmei (POL), Triticale 64 (HUG), Kandar (SVK), Gorun 1 (ROM), 
Haduk (ROM, Pader (CZE) та ін.), пшениці: Maris yuntsman (GBR), Миронівська 61 (UA), 
Донська напівкарликова (RUS), Миронівська 808 (UA), Киянка (UA), Добірна (UA), Ки-
шинівська інтенсивна (MDA), Подолянка (UA), Поліська 92 (UA), Смуглянка (UA), Єрмак 
(RUS), Зоряна Носівська (UA), Ювівата 60 (UA), Придеснянська напівкарликова (UA), 
Norman (GBR), Florida (DEU), наданого на договірній основі НЦГРРУ ІР ім. Юр‟єва НААН 
(угода №УМ_188/15). Гібридизацію виконували способом ручної кастрації материнських 
компонентів та запилення «твел-методом» через 2–3 доби після кастрації. Усі спостере-
ження та оцінки проводили згідно міжнародного класифікатора СЕВ [17], методичних вка-
зівок ВІР [18] та методики Державного сортовипробування [19]. Математично-статистичну 
обробку даних здійснювали за Б.О. Доспєховим [20] та з використанням комп„ютерних 
програм Statistica-5.5 та Excel-2003.  
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Обговорення результатів. Проведення наукової роботи впродовж 2005-2019 рр. 

дозволили сформувати нові лінії пшениці м‟якої озимої і тритикале озимого гексаплоїдно-

го рівня та вивчити їх за морфологічними ознаками, біохімічними властивостями і марке-

рами зерна, результати чого надані нижче.  

Лінію пшениці м‟якої озимої Києвополка 1016/09 шляхом індивідуального добору 

виділено в 2009 р. з гібридної комбінації Кишинівська інтенсивна (Поліська 87 х Киянка) 

(оригінатор: Інститут садівництва НААН; автори: В.І. Москалець, В.В. Москалець, Т.З. 

Москалець, Москалець З.В., Бондаренко В.М.). За плоїдністю ця рослинна форма гексап-

лоїд (2n = 42), відноситься до різновидності erythrospermum, група стиглості середньоран-

ня, типу розвитку озимий, тривалість вегетаційного періоду 285 діб. Ознаки ідентифікації 

зразка: кущ за формою напівпрямий; частота рослин із зігнутими прапорцевими листками 

середня (3/4 з похилими прапорцевими листками); восковий наліт на піхві прапорцевого 

листка і верхньому міжвузлі соломини відсутній; восковий наліт на колосі відсутній; анто-

ціанове забарвлення вушок відсутнє; соломина слабко виповнена, міцна; колос за формою 

циліндричний, за щільністю – середній, за довжиною – середній (10,7 см); остюки нижніх 

квіткових лусок у колосі наявні, на верхівці колоса за довжиною – довгі. Колос за кольо-

ром білий; опушення опуклої поверхні верхнього вузла соломини слабке; ширина плеча 

нижньої колоскової луски середня; форма плеча нижньої колоскової луски округла. Дов-

жина зубця нижньої колоскової луски коротка; форма зубця нижньої колоскової луски 

ледь зігнута; форма зубця нижньої квіткової луски першої квітки ледь зігнута; опушення 

верхньої поверхні нижньої колоскової луски слабке, або відсутнє. Колір зернівки черво-

ний; зернівка за довжиною і шириною середня, за крупністю середня; кіль нижньої квітко-

вої луски наявний; опушення зовнішньої поверхні нижньої колоскової луски відсутнє. Фо-

рма нижньої квіткової луски яйцеподібна, під колосом без зиґзаґу, Довжина верхнього мі-

жвузля 28,5 см, колос остистий (рис. 1). Рослина за висотою короткостебла (83–92 см). 

Середня маса зерна з колоса становить 1,9 г, маса 1000 зерен 51,3 г, натура зерна 801,7 г/л. 

Рис. 1. Колоси рослин лінії пшениці Києвополка 1016/09 
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Біохімічний склад зерна: вміст білка 13,2 %, клейковини – 29 %. Технологічні пока-

зники борошна і хліба: об‟ємний вихід хліба з 100 г борошна 720 мл, загальна хлібопекар-

ська оцінка 4,3 бали (рис. 2). Лінія Києвополка 1016/09 середньо- та високостійка до не-

сприятливих біотичних чинників довкілля, зокрема до збудників фузаріозу колосу – 9 ба-

лів (б.), борошнистої роси – 7 б., бурої листової іржі – 9 б., кореневих гнилей – 9 б. та абіо-

тичних чинників: морозо- та зимостійкість – 9 б., посухостійкість – 9 б. Також варто зазна-

чити, що лінія стійка до вилягання – 9 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Хліб, випечений із пшениці м‟якої лінії Києвополка 1016/09, 2015 р. 

 

Лінія Зороаріївка 1024/09. Ознаки ідентифікації зразка: кущ за формою напівпря-

мий; частота рослин із зігнутими прапорцевими листками середня (3/4 з похилими прапо-

рцевими листками); восковий наліт на піхві прапорцевого листка і верхньому міжвузлі 

соломини відсутній, на колосі – відсутній; антоціанове забарвлення вушок відсутнє. Соло-

мина слабко виповнена, міцна; колос за формою циліндричний, за щільністю – середній, за 

довжиною – середній (10,6 см), Остюки нижніх квіткових лусок у колосі наявні, на верхів-

ці колоса – довгі. Колос білого кольору. Опушення опуклої поверхні верхнього вузла со-

ломини слабке; ширина плеча нижньої колоскової луски середня; форма плеча нижньої 

колоскової луски округла; довжина зубця нижньої колоскової луски – коротка; форма зуб-

ця нижньої колоскової луски ледь зігнута; форма зубця нижньої квіткової луски першої 

квітки ледь зігнута, Опушення верхньої поверхні нижньої колоскової луски слабке, або 

відсутнє (рис. 3); колір зернівки червоний. Зернівка за довжиною і шириною середня, за 

крупністю середня; кіль нижньої квіткової луски наявний; опушення зовнішньої поверхні 

нижньої колоскової луски відсутнє. Форма нижньої квіткової луски яйцеподібна, під коло-

сом без зиґзаґу, довжина верхнього міжвузля 29,5 см, колос остистий. 

Рослина цієї лінії короткостебла (90,5–92,6 см). Середня маса зерна з колоса стано-

вить 2,7 г, маса зерна з колоса – 54 г, а маса 1000 зерен – 52,5 г, натура зерна – 764,8 г/л, 

середня багаторічна врожайність зерна – 5,9 т/га. 

Біохімічний склад зерна: вміст білка 13 %, клейковини – 27,5 %. Технологічні пока-

зники борошна і хліба: об‟ємний вихід хліба з 100 г борошна 660 мл, загальна хлібопекар-

ська оцінка 4,0 бали (рис. 4). 
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Рис. 3. Колосся лінії пшениці Зороаріївка 1024/09 

 

Середньостигла лінія Зороаріївка 1024/09 середньо- та високостійка до несприятли-

вих біотичних чинників, зокрема до збудників фузаріозу колосу – 9 балів (б.), борошнистої 

роси – 8 б., бурої листової іржі – 9 б., кореневих гнилей – 9 б. та абіотичних чинників: мо-

розо- та зимостійкість – 9 б., посухостійкість – 9 б. Також варто зазначити, що лінія стійка 

до вилягання – 9 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Хліб, випечений із пшениці м‟якої лінії Зороаріївка 1024/09, 2015 р. 
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Лінію пшениці м‟якої озимої Святдонівка 1007/05 створено в 2007 р. шляхом інди-

відуального добору з гібридної комбінації 00239 х Донська напівкарликова (оригінатор: 

Інститут садівництва НААН; автори: В.І. Москалець, В.В. Москалець, Т.З. Москалець, З.В. 

Москалець, В.М. Бондаренко). За плоїдністю ця рослинна форма гексаплоїд (2n = 42), від-

носиться до різновидності erythrospermum, група стиглості середньостигла, типу розвитку 

озимий, тривалість вегетаційного періоду 287 діб. Ознаки ідентифікації зразка: кущ за фо-

рмою напівпрямостоячий; частота рослин із зігнутими прапорцевими листками середня 

(1/2 з похилими прапорцевими листками); восковий наліт на піхві прапорцевого листка і 

верхньому міжвузлі соломини слабкий або відсутній; на колосі – відсутній; антоціанове 

забарвлення вушок відсутнє. Соломина слабко виповнена; колос за формою циліндричний, 

за щільністю – середній, за довжиною – середній (9,5 см). Остюки нижніх квіткових лусок 

у колосі наявні; на верхівці колоса – довгі, Колос білого кольору. Опушення опуклої пове-

рхні верхнього вузла соломини слабке; ширина плеча нижньої колоскової луски вузька; 

форма плеча нижньої колоскової луски – піднесене; довжина зубця нижньої колоскової 

луски – середній; форма зубця нижньої колоскової луски – середньо зігнутий; форма зубця 

нижньої квіткової луски першої квітки – дуже зігнута. Опушення верхньої поверхні ниж-

ньої колоскової луски слабке або відсутнє. Зернівка червоного кольору, за довжиною і ши-

риною – середня, за крупністю – середня. Кіль нижньої квіткової луски наявний; опушення 

зовнішньої поверхні нижньої колоскової луски відсутнє. Форма нижньої квіткової луски 

яйцеподібна, колос остистий (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Колосся лінії пшениці Святдонівка 1007/05 
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Рослина цієї лінії за висотою напівкарликова (79,5 см). Середня маса зерна з колоса 

становить 2,7 г, маса зерна з колоса – 54 г, а маса 1000 зерен – 52,5 г, натура зерна – 811 

г/л, середня багаторічна врожайність зерна – 5,5 т/га. 

Біохімічний склад зерна: вміст білка 13,5 %, клейковини – 28,2 %. Технологічні по-

казники борошна і хліба: об‟ємний вихід хліба з 100 г борошна 665 мл, загальна хлібопе-

карська оцінка 4,0 бали. 

Середньостигла лінія Святдонівка 1007/05 середньо- та високостійка до несприят-

ливих біотичних чинників, зокрема до збудників фузаріозу колосу – 9 балів (б.), борошни-

стої роси – 8 б., бурої листової іржі – 9 б., кореневих гнилей – 8 б. та абіотичних чинників: 

морозо- та зимостійкість – 9 б., посухостійкість – 9 б. Лінія стійка до вилягання – 9 балів. 

Лінію пшениці м‟якої озимої Донзорна 1005/05 виділено в 2007 р. шляхом індиві-

дуального добору з гібридної комбінації Донська напівкарликова х Зоряна Носівська (ори-

гінатор: Інститут садівництва НААН; автори: В.І. Москалець, В.В. Москалець, Т.З. Моска-

лець, Москалець З.В., Бондаренко В.М.). За плоїдністю ця рослинна форма гексаплоїд (2n 

= 42), відноситься до різновидності erythrospermum, група стиглості ранньостигла, тип ро-

звитку озимий, тривалість вегетаційного періоду 279 діб. 

Ознаки ідентифікації зразка: кущ за формою прямостоячий; частота рослин із зігну-

тими прапорцевими листками середня (1/2 з похилими прапорцевими листками); восковий 

наліт на піхві прапорцевого листка і верхньому міжвузлі соломини відсутній; на колосі – 

відсутній. Антоціанове забарвлення вушок відсутнє. Соломина слабко виповнена, міцна. 

Колос за формою циліндричний, за щільністю – середній, за довжиною – середній (10,2 

см). Остюки нижніх квіткових лусок у колосі наявні; на верхівці колоса за довжиною – 

довгі. Колос білого кольору. Опушення опуклої поверхні верхнього вузла соломини слаб-

ке; ширина плеча нижньої колоскової луски середня; форма плеча нижньої колоскової лу-

ски округла; довжина зубця нижньої колоскової луски коротка; форма зубця нижньої ко-

лоскової луски ледь зігнута; форма зубця нижньої квіткової луски першої квітки середньо 

зігнута. Опушення верхньої поверхні нижньої колоскової луски слабке або відсутнє. Колір 

зернівки червоний; зернівка за довжиною і шириною середня, за крупністю середня. Кіль 

нижньої квіткової луски наявний; опушення зовнішньої поверхні нижньої колоскової лус-

ки відсутнє. Форма нижньої квіткової луски яйцеподібна, під колосом чіткий зиґзаґ, дов-

жина верхнього міжвузля 9,5 см, колос остистий (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Колос лінії пшениці  

Донзорна 1005/05 
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Рослина цієї лінії за висотою напівкарликова (71 см). Середня маса зерна з колоса 

становить 2,9 г, кількість зерен з колоса – 55 г, а маса 1000 зерен – 52 г, натура зерна – 

788,7 г/л, середня багаторічна врожайність зерна – 6,1 т/га. 

Біохімічний склад зерна: вміст білка 14 %, клейковини – 30,5 %. Технологічні пока-

зники борошна і хліба: об‟ємний вихід хліба з 100 г борошна 540 мл, загальна хлібопекар-

ська оцінка 5,7 бали. 

Ранньостигла лінія Донзорна 1005/05 високостійка до несприятливих біотичних 

чинників, зокрема до збудників фузаріозу колосу – 9 балів (б.), борошнистої роси – 9 б., 

бурої листової іржі – 9 б., кореневих гнилей – 9 б. та абіотичних чинників: морозо- та зи-

мостійкість – 9 б., посухостійкість – 9 б. Ця лінія стійка також  до вилягання – 9 балів. 

За результатами електрофорезу запасних білків з‟ясовано, що для лінії Донзорна 

1005/05 характерною є рекомбінатна пшенично-житня транслокація 1BL.1RS з секалінами 

типу Кавказ. 

На електрофореграмі гліадинів (рис. 7) довгою стрілкою позначено компонент, кодо-

ваний алелем Gli-Alx, короткими – кодовані алелем Gli-R1lk (блок секалінів типу Кавказ). Це 

підтверджує поєднання в цьому генотипі генів стійкості проти несприятливих біотичних 

чинників, у т.ч. збудника стеблової іржі. Варто відмітити, що маркером 1BL.1RS транслока-

ції від жита Petkus, що є у сорту Кавказ, відмічено присутність на електрофореграмі спирто-

розчинних білків зерна характерного блоку декалінів, який, за авторами [21], позначено Gld 

1B3, та відповідним алелем Gl-B1l, зазначеного в каталозі алелів пшениці [22].  

 

 

Рис. 7. Електрофореграма гліадинів (електрофорез в 

кислому середовищі) зернівок генотипів пшениці 

м‟якої озимої: 1 – сорт Безоста (контроль – без житніх 

транслокацій); 10 – лінія КС 14-05, з транслокацією 

1BL.1RS з секалінами типу Кавказ, де довгою 

стрілкою зазначено компонент, кодований алелем  

Gli-Alx, Gli-R1l
k
 (блок секалінів типу Кавказ) 

 

 

Генетичний маркер 1BL.1RS відмічено також і в лініях КС 14-05 (UA0123342), Зо-

ряна Носівська (UA0110603), Л 3-95 (UA0107961), Л 41-95 (UA0108030), Л 4639/96 (UA 

0108163) (рис. 8), зареєстрованих у Національному центрі генетичних ресурсів рослин 

України [23–27]. Наявність пшенично-житньої транслокації в лініях Донзорна 1005/05 і КС 

14-05 свідчить, що їх можна використовувати в програмах з використання запасних білків, 

контрольованих локусами Gli-Al, Gli-R1 як генетичних маркерів для ідентифікації геноти-

пів з рекомбінантними 1RS та визначення частоти рекомбінацій між плечами 1RS у складі 

різних транслокацій при виконанні завдань з формування рекомбінатно-інбредних ліній 

пшениці з високою стійкістю до низки рас стеблової іржі [28]. 
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Рис. 8. Електрофореграма гліадинів 

(електрофорез у кислому середовищі) 

зернівок генотипів пшениці м‟якої озимої: 

1-3 сорт і лінії без житніх транслокації 

(1 – Безоста, 2 – Даушка (свідоцтво про 

авторство на сорт №091455), 3 – Л 59-95 

(UA0108016, сорт Придеснянська 

напівкарликова, свідоцтво про авторство 

№110622); 4-7 – лінії з транслокацією 

1BL.1RS з секалінами типу Кавказ (4 – 

Зоряна Носівська, 5 – КС 14-05, 6 – Л 41-95 

(сорт Носшпа 100, свідоцтво про авторство 

№130503), 7 – Л 4639/96 (сорт Ювівата 60, 

свідоцтво про авторство № 130404), 8,9 – 

Л 3-95 (сорт Аріївка, де довгою стрілкою 

зазначено компонент, кодований алелем 

Gli-Alx, Gli-R1l
k
 (блок секалінів типу 

Кавказ) 

 

Лінію пшениці м‟якої озимої Полезоряна 1021/05 виділено в 2007 р. шляхом інди-

відуального добору з гібридної комбінації Зоряна Носівська х Поліська 29 (оригінатор: 

Інститут садівництва НААН; автори: В.І. Москалець, В.В. Москалець, Т.З. Москалець, 

Москалець З.В., Бондаренко В.М.). За плоїдністю ця рослинна форма гексаплоїд (2n = 42), 

відноситься до різновидності erythrospermum, група стиглості середньостигла, тип розвит-

ку – озимий, тривалість вегетаційного періоду 289 діб. Ознаки ідентифікації зразка: кущ за 

формою напівпрямостоячий; частота рослин із зігнутими прапорцевими листками висока 

(3/4 з похилими прапорцевими листками). Восковий наліт на піхві прапорцевого листка і 

верхньому міжвузлі соломини відсутній, на колосі – відсутній. Антоціанове забарвлення 

вушок відсутнє. Соломина слабко виповнена, міцна, потовщена. Колос за формою цилінд-

ричний, за щільністю середній, за довжиною – довгий (10,7 см). Остюки нижніх квіткових 

лусок у колосі – наявні, на верхівці колоса – довгі, Колос білого кольору. Опушення опук-

лої поверхні верхнього вузла соломини слабке; ширина плеча нижньої колоскової луски 

середня; форма плеча нижньої колоскової луски скошена; довжина зубця нижньої колос-

кової луски – коротка; форма зубця нижньої колоскової луски – середньо зігнута; форма 

зубця нижньої квіткової луски першої квітки – ледь зігнута. Опушення верхньої поверхні 

нижньої колоскової луски слабке, або відсутнє. Зернівка червоного кольору, за довжиною і 

шириною середня, за крупністю – крупна. Кіль нижньої квіткової луски наявний, опушен-

ня зовнішньої поверхні нижньої колоскової луски відсутнє. Форма нижньої квіткової лус-

ки яйцеподібна. Довжина верхнього міжвузля 16,5 см, колос остистий (рис. 9). 

Рослина цієї лінії за висотою короткостебла (90,2 см). Середня маса зерна з колоса 

становить 2,5 г, кількість зерен з колоса – 53 г, а маса 1000 зерен – 50,6 г, натура зерна – 

755,3 г/л, середня багаторічна врожайність зерна – 5,8 т/га. 

Біохімічний склад зерна: вміст білка 13 %, клейковини – 28 %. Технологічні показ-

ники борошна і хліба: об‟ємний вихід хліба з 100 г борошна 660 мл, загальна хлібопекар-

ська оцінка 4,2 бали. 

Середньостигла лінія Полезоряна 1021/05 високостійка до несприятливих біотичних 

чинників, зокрема до збудників фузаріозу колосу – 9 балів (б.), борошнистої роси – 9 б., 

бурої листової іржі – 9 б., кореневих гнилей – 9 б. та абіотичних чинників: морозо- та зи-

мостійкість – 9 б., посухостійкість – 9 б. Ця лінія стійка також до вилягання – 9 балів. 
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Рис. 9. Колосся лінії пшениці Полезоряна 1021/05 

 

Лінію пшениці м‟якої озимої Флонормира 1017/05 виділено в 2007 р. шляхом інди-

відуального добору з гібридної комбінації (Norman x Florida) x Миронівська 61 (оригіна-

тор: Інститут садівництва НААН; автори: В.І. Москалець, В.В. Москалець, Т.З. Москалець, 

З.В. Москалець, В.М. Бондаренко, Н.П. Замліла, О.В. Гуменюк). За плоїдністю ця рослин-

на форма гексаплоїд (2n = 42), відноситься до різновидності erythrospermum, група стигло-

сті середньостигла, тип розвитку озимий, тривалість вегетаційного періоду 290 діб. Ознаки 

ідентифікації зразка: кущ за формою напівпрямостоячий; частота рослин із зігнутими пра-

порцевими листками висока (3/4 з похилими прапорцевими листками). Восковий наліт на 

піхві прапорцевого листка і верхньому міжвузлі соломини відсутній, на колосі – відсутній; 

антоціанове забарвлення вушок відсутнє. Соломина слабко виповнена. Колос за формою 

циліндричний;, за щільністю – середній, за довжиною – середній (9,2 см). Остюки нижніх 

квіткових лусок у колосі наявні, на верхівці колоса – довгі, Колос білого кольору. Опу-

шення опуклої поверхні верхнього вузла соломини слабке; ширина плеча нижньої колос-

кової луски – вузьке; форма плеча нижньої колоскової луски – піднесене; довжина зубця 

нижньої колоскової луски – середній; форма зубця нижньої колоскової луски – середньо 

зігнутий; форма зубця нижньої квіткової луски першої квітки – дуже зігнута. Опушення 

верхньої поверхні нижньої колоскової луски слабке або відсутнє. Зернівка червоного ко-

льору, за довжиною і шириною – середня, за крупністю – крупна. Кіль нижньої квіткової 

луски наявний; опушення зовнішньої поверхні нижньої колоскової луски відсутнє. Форма 

нижньої квіткової луски яйцеподібна, колос остистий (рис. 10). 
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Рис. 10. Колосся лінії пшениці Флонормира 1017/05 

 

Рослина цієї лінії за висотою короткостебла (87,8 см). Середня маса зерна з колоса 

становить 2,8 г, кількість зерен з колоса – 54 г, а маса 1000 зерен – 54,2 г, натура зерна – 

792,5 г/л, середня багаторічна урожайність зерна – 5,9 т/га. 

Біохімічний склад зерна: вміст білка 12,5 %, клейковини – 28,5 %. Технологічні по-

казники борошна і хліба: об‟ємний вихід хліба з 100 г борошна 787 мл, загальна хлібопе-

карська оцінка 4,5 бали. 

Середньостигла лінія Флонормира 1017/05 середньо- та високостійка до несприят-

ливих біотичних чинників, зокрема до збудників фузаріозу колосу – 9 балів (б.), борошни-

стої роси – 8 б., бурої листової іржі – 9 б., кореневих гнилей – 9 б. та абіотичних чинників: 

морозо- та зимостійкість – 9 б., посухостійкість – 9 б. Ця лінія вище середньої стійка також 

до вилягання – 8 балів. 

За двохсторонньою угодою про наукову співпрацю лінію пшениці Флонормира 

1017/05 в 2019 р. передано на попереднє контрольне випробування з акцентом на вивчення 

показників урожайності і якості зерна та хліба за різних елементів агротехнології вирощу-

вання до Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН.  

Лінію тритикале озимого Тригорсиз виділено в 2011 р. із спонтанного гібриду, віді-

браного з суміжних посівів колекції сортів тритикале озимого Woltario і Славетне (оригі-

натор: Інститут садівництва НААН; автори: В.І. Москалець, В.В. Москалець, Т.З. Моска-

лець, З.В. Москалець, В.М. Бондаренко). 

За плоїдністю ця рослинна форма гексаплоїд (2n = 42), відноситься до різновидності 

erythrospermum, група стиглості пізньостигла, тип розвитку озимий, тривалість вегетацій-
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ного періоду 303 доби. Ознаки ідентифікації зразка: кущ за формою напівпрямий, середня 

продуктивна кущистість, помірне забарвлення стебел сходів антоціаном; положення коло-

са в просторі нижче горизонтального; колос білого кольору, за формою пірамідальний, 

середньої довжини (12,2 см) і характеризується багатоколосковістю (96 шт.). Колоскові 

луски короткі; вушка зелені; листкова піхва прапорцевого листка щільно прилягає до стеб-

ла. Під колосом соломина міцна, зі слабким зиґзаґом й помірно опушена. Остюки короткі, 

білі; колос, стебло і листя мають характерний сильний восковий наліт. Зернівка за кольо-

ром світло-коричнева, за формою – видовжена, зі слабко зморшкуватою поверхнею, змор-

шкувата на спинці та в зародковій частині; середньої та нижче середньої крупності, боро-

зенка неглибока, чубок короткий (рис. 11). 

 
Рис. 11. Колосся лінії тритикале Тригорсиз 

 

Рослина цієї лінії за висотою середньостебла (115 см). Середня маса зерна з колоса 

становить 2,1 г, кількість зерен з колоса – 45 г, а маса 1000 зерен – 44,5 г, натура зерна – 

625,5 г/л, середня багаторічна урожайність зерна – 6,5 т/га. Біохімічний склад зерна: вміст 

білка – 10,5 %, клейковини – 17,5 %.  

Пізньостигла лінія Тригорсиз середньо- та високостійка до несприятливих біотичних 

чинників, зокрема до збудників фузаріозу колосу – 9 балів (б.), борошнистої роси – 8 б., бурої 

листової іржі – 9 б., кореневих гнилей – 9 б. та абіотичних чинників: морозо- та зимостійкість 

– 9 б., посухостійкість – 9 б. Ця лінія вище середньої стійка до вилягання – 8 балів. 

 

Висновки. 1. В умовах центральної і північної частин Лісостепу України впродовж 

2005–2019 рр. було створено, методом індивідуального добору відібрано, вивчено й опи-

сано перспективні лінії пшениці м‟якої озимої та тритикале озимого Донзорна 1005, Свят-

донівка 1007/05, Києвополка 1016, Полезоряна 1021, Флонормира 1017/05, Зороаріївка 

1024/05 та тритикале Тригорсиз, які добре зарекомендували себе за високими зимо- і посу-

хостійкістю (в середньому 8,5 балів), продуктивністю рослин (у середньому маса зерна з 
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колоса 2,2 г, маса 1000 зерен 50 г), врожайністю (в середньому 5,8 т/га) та якістю зерна 

(вміст білка в зерні пшениці 14 %, тритикале – 10,8 %) і борошна (вміст клейковини 27–

29 %, у т.ч. тритикале – 19 %). 

2. За результатами екологічного випробування впродовж 2009–2016 рр. в умовах 

центрального Лісостепу (навчально-науковий дослідний центр Білоцерківського націона-

льного аграрного університету, Київська обл.) нові генотипи формували таку середню 

врожайність зерна: Донзорна 1005 – 5,26 т/га, Святдонівка 1007/05 – 6,12 т/га, Києвополка 

1016 – 5,60 т/га, Полезоряна 1021/09 – 5,84 т/га, Флонормира 1017/05 – 6,77 т/га, Зороаріїв-

ка 1024/05 – 6,02 та тритикале – Тригорсиз – 4,55 т/га. В умовах перехідної зони Лісостеп-

Полісся (Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені 

В.М. Ремесла НААН України, Чернігівська обл.) за 2011–2013 рр. та північного Лісостепу 

(Інститут садівництва НААН, Київська обл.) впродовж 2017–2019 рр. – 5,7 і 5,00, 6,19 і 

4,47, 5,75 і 6,33, 5,90 і 4,93, 6,05 і 6,67, 6,32 і 5,28 та 5,10 і 5,87 т/га відповідно.  

За результатами електрофорезу запасних білків, люб‟язно проведеного лабораторі-

єю якості зерна Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН, та аналізу електрофорег-

рам, люб‟язно проведеного співробітниками лабораторії екологічної генетики рослин і 

біотехнології Інституту захисту рослин НААН установлено, що серед нових ліній пшениці 

м‟якої озимої лінія Донзорна 1005/05 має рекомбінатну пшенично-житню транслокацію 

1BL.1RS з секалінами типу Кавказ. Крім цього, генетичний маркер 1BL.1RS є і в лініях КС 

14-05 (UA0123342), Зоряна Носівська (UA0110603), Л 3-95 (UA0107961), Л 41-95 

(UA0108030), Л 4639/96 (UA 0108163), які є зразками Генофонду рослин України. Це дає 

можливість їх використання як генетичних маркерів для ідентифікації генотипів з реком-

бінантними 1RS у селекційно-генетичних програмах вивчення запасних білків, контрольо-

ваних локусами Gli-Al, Gli-R1 та визначення частоти рекомбінацій між плечами 1RS у 

складі різних транслокацій у завданнях з формування рекомбінатно-інбредних ліній пше-

ниці з високою стійкістю до низки рас стеблової іржі. 

3. Новий вихідний матеріал пшениці м‟якої і тритикале озимого гексаплоїдного рі-

вня (Донзорна 1005, Святдонівка 1007/05, Києвополка 1016, Полезоряна 1021, Флонормира 

1017/05, Зороаріївка 1024/05 та тритикале Тригорсиз) передано в 2019 році на вивчення в 

Національний центр генетичних ресурсів рослин України Інституту рослинництва імені 

В.Я. Юр‟єва НААН України для реєстрації та поповнення генетичного банку країни селек-

ційними лініями, цінними за агроекологічними, селекційними і господарськими ознаками 

для селекції на перспективу. 
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(XTRITICOSECALE WITTMACK EX A. CAMUS) ОЗИМОГО ТИПА РАЗВИТИЯ В 
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Предоставлены данные по анализу морфологических признакам, биохимических свойств и 

маркеров новых линий пшеницы мягкой озимой и тритикале озимого гексаплоидного 

уровня, созданных и изученных в 2005–2019 гг. в условиях Лесостепи Украины. Новый 

селекционный материал передан на изучение в Национальный центр генетических ре-

сурсов растений Украины Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН Укра-

ины и используется нами в селекционных задачах. 

Цель и задачи исследования – создать и дать агроэкологическую и селекционно-

хозяйственную оценку новому исходному материалу тритикале озимого гексаплоидного 

уровня, адаптированного к условиям Лесостепи и Полесья Украины. 

Материалы и методика. Селекционную работу проводили в учебно-научном исследова-

тельском центре Белоцерковского НАУ в 2007–2017 гг. Исходным материалом были 

сорта тритикале озимого различного эколого-географического происхождения отече-

ственной и зарубежной селекции (Славетне, Пшеничне, Чаян, ДАУ 5, Ураган, Ладне, 

Раритет, Поліське 7, Адась, Woltario и др.), предоставленные на договорной основе 

НЦГРРУ Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН. Гибридизацию выполня-

ли способом ручной кастрации материнских компонентов и запыления «твэл-методом» 

через 2–3 суток после кастрации. Все наблюдения и оценки проводили по Международ-

ному классификатору СЭВ, Методическим указаниям ВИР и Методике квалификацион-

ной экспертизы. Статистическую обработку данных осуществляли по Б.А. Доспехову с 

использованием компьютерных программ Statistica 5.5 и Excel-2003. 

Обсуждение результатов. Новые линии пшеницы: Донзорна 1005, Святдонівка 1007/05 , 

Київополка 1016, Полезоряна 1021, Флонормира 1017/05, Зороаріївка 1024/05, и трити-

кале Тригорсиз хорошо зарекомендовали себя, учитывая стабильно высокую зимо- и за-

сухоустойчивость (в среднем 8,5 баллов), продуктивность растений (в среднем масса 

зерна с колоса 2,5 г, масса 1000 зерен 50 г), урожайность зерна (в среднем 5,8 т/га), ка-

чество зерна (содержание белка: в зерне пшеницы – 14%, тритикале – 10,8%) и муки 
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(содержание клейковины 27–29%, в т.ч. тритикале – 19%). По результатам экологиче-

ского сортоиспытания в условиях центрального и северного регионов Лесостепи новые 

генотипы имели среднюю урожайность зерна: Донзорна 1005 – 5,32 т/га, Святдонівка 

1007/05 – 5,59 т/га, Київополка 1016 – 5,89 т/га, Полезоряна 1021/09 – 5,87 т/га, Фло-

нормира 1017/05 – 6,77 т/га, Зороаріївка 1024/05 – 5,93, тритикале Тригорсиз – 5,17 т/га. 

Анализ электрофореза запасных белков показал, что линия Донзорна 1005/05 характе-

ризуется наличием рекомбинантной пшенично-ржаной транслокации 1BL.1RS с сека-

линами типа Кавказ. Кроме этого, генетический маркер 1BL.1RS отмечен и в линиях КС 

14-05 (UA0123342), Зоряна Носовская (UA0110603), Л 3-95 (UA0107961), Л 41-95 

(UA0108030), Л 4639/96 (UA 0108163), являющихся образцами Генофонда растений 

Украины. Это свидетельствует о возможности их изучения в селекционно-генетических 

программах по использованию запасных белков, контролируемых локусам Gli-Al, Gli-

R1 как генетических маркеров для идентификации генотипов с рекомбинантными 1RS, 

а также для определения частоты рекомбинаций между плечами 1RS в составе различ-

ных транслокаций в рамках задач по формированию рекомбинантно-инбредных линий 

пшеницы с высокой устойчивостью к ряду рас стеблевой ржавчины. 

Выводы. В статье отображены результаты изучения нового исходного материала тритика-

ле озимого и пшеницы мягкой озимой гексаплоидного уровня, который в 2019 году пе-

редан на изучение в Национальный центр генетических ресурсов растений Украины 

Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН Украины с целью регистрации и 

пополнения генетического банка страны генотипами, ценными по агроэкологическим, 

селекционным и хозяйственным признаками для селекционно-генетических исследова-

ний на перспективу. 

 

Ключевые слова: новое генетическое разнообразие, тритикале, пшеница мягкая,  

морфологический признак, биохимический маркер, качество зерна и хлеба. 
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The data on the analysis of new  lines of common wheat and winter triticale hexaploid level by 

morphological characteristics, biochemical properties and markers grain created and studied 

during 2005–2019 are provided. in the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine. 

A new breeding material of common wheat and winter triticale hexaploid level has been submit-

ted for study to the National Center for  Genetic Resources Plant of Ukraine of the Рlant Pro-

duction Institute nd. a. V.Ya. Yuryev of NAAS of Ukraine and is used by us in breeding tasks. 

The purpose and objectives of the study – to create and give an agroecological and selection 

and economic assessment of the new starting material of hexaploid level of winter triticale 

adapted to the conditions of the Forest-Steppe and Polissia Ukraine. 

Materials and methods. The breeding work was carried out in the educational and scientific 

research center of Bila Tserkva NAU in 2007–2017. The source material was the triticale vari-

eties of winter of various ecological and geographical origin of domestic and foreign selection 

(Slavetne, Pshenychne, Chayan, DAU 5, Uragan, Ladne, Rarytet, Poliske 7, Adas, Woltario, 

etc.) provided on a contractual basis to the NCGRP of Ukraine of the Рlant Production Insti-

tute nd. a. V.Ya. Yuryev of NAAS. Hybridization was performed by the method of manual 
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castration of maternal components and fueling by the «fuel-method» 2–3 days after castration. 

All observations and evaluations were carried out according to the according to generally ac-

cepted methodology according to generally accepted methodology. Mathematical-statistical 

data processing was carried out according to B.A. Dospekhov and using computer software 

Statistica-5.5 and Excel-2003. 

The discussion of the results. It is shown that new wheat lines: Donzorna 1005, Sviatdonivka 

1007/05, Kyivopolka 1016, Polezoriana 1021, Flonormyra 1017/05, Zoroariyivka 1024/05, 

and triticale Trygorsyz give good results, given the consistently high consistently high winter 

tolerance and drought tolerance (8.5 points on average), plant productivity (average grain 

weight per ear 2.5 g, weight 1000 grains 50 g) and grain yield (average 5.8 t/ha ) and grain 

quality (protein content: in wheat grain – 14%, triticale – 10.8%) and flour (gluten content 27–

29%, including triticale – 19%). 

According to the results of environmental testing in the central and northern Forest-Steppe, new 

genotypes formed such an average grain yield: Donzorna 1005 – 5.32 t/ha, Sviatdonivka 

1007/05 – 5.59 t/ha, Kyivopolka 1016 – 5.89 t/ha, Polezoriana 1021/09 ‟ 5.87 t/ha, 

Flonormyra 1017/05 – 6.77 t/ha, Zoroariyivka 1024/05 – 5.93, and triticale Trygorsyz – 5.17 

t/ha. 

Analysis of electrophoresis of storage proteins showed that the new Donzorna line 1005/05 is 

characterized by the presence of recombinant wheat-rye translocation 1BL.1RS from the 

Caucasus type secalinam. In addition, the genetic marker 1BL.1RS was also noted in the lines 

KC 14-05 (UA0123342), Zoriana Nosovskaya (UA0110603), L 3-95 (UA0107961), L 41-95 

(UA0108030), L 4639/96 (UA 0108163) , which are samples of the Ukrainian Plant Gene 

Pool, which indicates the possibility of their study in breeding and genetic programs for the 

use of reserve proteins controlled by the Gli-Al, Gli-R1 loci as genetic markers for identifying 

genotypes with recombinant 1RS and determining the frequency of recombination between 

shoulders 1RS as part of various translocations within the framework of tasks on the formation 

of recombinantly inbred wheat lines with high resistance to a series of stem rusts. 

Conclusions. The materials of the article reflect the results of the formation and study of a new 

source material of winter common wheat and triticale of hexaploid level, which was trans-

ferred in 2019 to study in National Center for Genetic Resources Plant of Ukraine of the Рlant 

Production Institute nd. a. V.Ya. Yuryev of NAAS of Ukraine in order to register and replen-

ish the country's genetic bank with genotypes valuable for agroecological, breeding and eco-

nomic traits for long-term selection and genetic research. 
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