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Викладено результати досліджень у відділі селекції і насінництва зернових культур у
2018–2019 рр. на території зернопросапної сівозміни Державного підприємства дослідного господарства «Чабани» ННЦ «Інститут землеробства НААН», розташованого в
Фастівському р-ні Київської обл. Вивчались 850 інтрогресивних ліній, отриманих методом віддаленої гібридизації в попередніх дослідженнях. Виділено 10 ліній з урожайністю
зерна від 788,2 до 949,4 г з 1 м2, найвищий урожай зерна виявлений у ліній 2555 й 2555/2
(949,4 і 912,1 г відповідно). Лінія 12,2/1 з масою 1000 зерен 53,6 г і показником маса
зерен з колоса 2,0 г достовірно перевищила сорт стандарт на 8,6 г та 0,56 г відповідно.
За якісними показниками вміст протеїну в зерні у виділених ліній виявлений на рівні
16,8–17,9%, клейковини 29,7–32,12, показник Зелені 65,7–74,7% і достовірно перевищили сорт-стандарт Поліська 90 на 2,7–3,8%, 5,1–7,5 та 20,6–29,6% відповідно.
Виділено лінії, які доцільно залучати для отримання кращих сполучень господарськоцінних ознак і біологічних властивостей за комплексом ознак. Лінії 2557, 2555, 2559,
11,2 — урожай з 1 м2, довжина колоса, вміст у зерні протеїну, клейковини, показник
Зелені, стійкістю до хвороб і зимостійкістю; крім того, лінія 2557 — кількістю колос
ків у колосі; лінії 2555 та 2559 — кількістю колосків, кількістю зерен у колосі та лінія
2555 — масою зерен з колоса. Лінії 2/1 та 12,2/1 — урожай з 1 м 2, кількість колосків,
кількість зерен у колосі, маса зерен з колоса, вміст у зерні протеїну, клейковини, показник Зелені, стійкість до хвороб і зимостійкість; крім того, лінія 12,2/1 — маса
1000 зерен і довжина колоса. Лінії 2533/2, 2555/2, 2558/1 і 2561/1 — вміст у зерні
протеїну, клейковини, показник Зелені, стійкість до хвороб і зимостійкість; крім
того, лінія 2555/2 за урожаєм з 1 м2. Використання віддалених схрещувань Triticum
aestivum L. з видами Aegilops дало змогу створити різноманітний вихідний матеріал,
що представляє цікавість для отримання високоврожайних, зимостійких і стійких до
хвороб сортів пшениці озимої з високою якістю зерна в умовах зони Лісостепу України
та буде залучений до подальших селекційних програм.
Ключові слова: інтрогресія, беккрос, віддалена гібридизація, рід Aegilops spp., урожайність, адаптивність, господарсько-цінні ознаки, спадкова основа.

ВСТУП
Пшениця м’яка (Triticum aestivum L.) є
важливою продовольчою культурою. Одним із головних напрямів селекції якої є
поліпшення якості зерна, яка визначається
вмістом білків, сирої клейковини, крохмалю, жирів, цукрів, незамінних амінокислот, вітамінів, мінеральних сполук і тісно
пов’язана з продуктивністю, тривалістю
періоду вегетації, стійкістю до хвороб та
шкідників.
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Для створення нових сучасних сортів
пшениці необхідно поєднати в одному генотипі такі обернено корелюючі ознаки,
як висока продуктивність і якість зерна з
комплексною стійкістю до хвороб та шкідників. Результативність буде залежати від
наявності генетичних джерел, сконцентрованих у наявній колекції генофонду, міжвидових та міжродових гібридах.
Віддалена гібридизація є одним з найбільш радикальних методів зміни генотипу
культурних рослин і поповнення фонду
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генів стійкості до біотичних та абіотичних факторів навколишнього середовища.
Однак основною проблемою отримання
інтрогресивних форм є несумісність таксономічно віддалених видів.
Метою досліджень було вивчення створених інтрогресивних ліній, отриманих методом віддаленої гібридизації в попередніх
дослідженнях і оцінка вихідного матеріалу
для використання в селекційних програмах
на врожайність і якість пшениці озимої.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед найбільш загальних характеристик пшениці слід зазначити, що це однолітня рослина; до неї належать культурні
озимі форми та дикорослі види. Багаторічні форми були створені у другій половині
минулого століття М.В. Цициним у Москві
в числі пшенично-пирійних гібридів, а також серед пшенично-житніх, виведених
М. Садиховим в Азербайджані [1].
Не зважаючи на великі успіхи в селекції, актуальним залишається питання створення сортів, які поряд із високою потенційною врожайністю, будуть мати гени, що
ефективно захищають від несприятливих
абіотичних і біотичних факторів зовнішнього середовища. Велике значення має
також підвищена якість зерна [2; 3].
Генетичного різноманіття самої пшениці
недостатньо для вирішення цієї проблеми
[4–6]. Генетичний фонд пшениці значно
збіднів через широке поширення типових
сортів із родоводами, що перекриваються. Особливо це стосується генів стійкості
до хвороб, обмеження різноманіття якого
є одним з основних лімітуючих факторів
селекції.
Значний резерв господарсько-корисних
ознак представляє собою генофонд численних родинних пшениці м’якій видів та
родів [7; 8]. Багато з них були з успіхом
використані для передачі корисних ознак
у пшеницю м’яку [2; 9].
Існує лише невелика кількість співродичів, чиї хромосоми спроможні кон’югувати
з хромосомами пшениці та, відповідно, чиї
корисні гени можуть бути передані їй шля2021 • № 2 • Агроекологічний журнал

хом прямого схрещування. Для більшості
ж необхідно використання спеціальних
прийомів геномної та хромосомної інженерії з тим, щоб їхнє генетичне різноманіття перетворити в форму, доступну для
традиційної селекції [2; 10; 11]. Одним із
таких методів є створення та використання
синтетично геномно-замінених і геномнододаних форм як «містків» для передання
генетичного матеріалу диких співродичів
[12].
Визначення можливостей таких синтетичних форм для розширення генетичної мінливості пшениці м’якої має велике
практичне та теоретичне значення. Особ
ливу цікавість представляє створення нових рекомбінантних синтетиків з унікальним поєднанням геномів двох диких видів
на фоні геномів А та В культурної пшениці,
серій чужорідно-заміщених ліній. Такі форми і серії відкривають нові перспективи у
вивченні взаємовідношень геномів пшениці культурної та її співродичів, модифікації
геному пшениці м’якої.
Збагачення спадкової основи корисних
ознак вирощуваних сортів шляхом передачі генів, які детермінують ці ознаки, від
споріднених родів є актуальним завданням
у селекції пшениці. Одним із джерел таких
генів є рід Егілопс — Aegilops L., філогенетично найбільш близький до пшениці.
Рід Triticum L. включає геноми Au, Ab, B,
G і D, а рід Aegilops — C, D, M, S, U та Un,
серед яких пшеничними є тільки Au й Ab;
донорами трьох інших елементарних геномів поліплоїдних пшениць були диплоїдні
види роду Aegilops [13]. Більшість геномів
та геномних сполучень роду Aegilops, який
нараховує 23 види [14], в ході еволюції не
увійшли до генофонду культурної пшениці. Ефективність використання цього
генетичного потенціалу визначається ступенем його вивченості.
Низкою науковців виявлено, що вміст
білка в зерні егілопсів сягає 21–25% і вище
[15], а за іншими даними від 19–34% на
суху речовину, що перевищує показники
пшениці м’якої в 1,5–2,5 раза [16]. Щодо
роду Aegilops показано, що практично всі
види і форми дають добрий вихід клей-
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ковини, наприклад, Ae. triuncialis містить
58,6% клейковини [17].
У дослідженнях багатьох науковців у
генезисі поліплоїдних видів пшениці егілопсів — Ae. speltoides та Ae. tauschii [17]
перехід на тетраплоїдний рівень різко підвищив зернову продуктивність пшениці,
а при переході на гексаплоїдний — приєднання геному D зумовило специфічні
якості зерна нової культури, необхідні для
випікання хліба.
Проморожування в штучних умовах холодильної камери показало, що при –13°С
найбільш морозостійким був Ae. cylindrica
та при –16°С на рівні стандарту Миронівська 808. Найбільша зимостійкість егілопсів пов’язана з геномом D [18; 19].
Найбільш посухостійкими видами
егілопса є Ae. columnaris та Ae. triuncialis
[20].
В умовах Одеси були використані популяції Ae. cylindrica джерело стійкості проти бурої іржі, фузаріозу, твердої сажки Ae.
triaristata — проти борошнистої роси, твердої сажки за їх участю отримано стійкі лінії
з інтрогресивними новими домінантними
генами, не ідентичними відомим [21–23].
Однак практика селекції показує, що
при вирішенні багатьох завдань внутрішньовидова гібридизація може бути неефективною. Подоланню цих проблем сприяють сучасні нетрадиційні технології іn vіtro,
котрі відкривають широкі перспективи гібридизації між таксономічно віддаленими
видами [24; 25]. Вдосконалення цих технологій є одним із шляхів прискорення
перенесення корисних генів у комерційні
сорти.
У відділі біотехнології селекційного
процесу Миронівського інституту пшениці (МІП) НААН упродовж багатьох років
проводиться розробка і вдосконалення
методів культури тканин для врятування
гібридних зародків, отриманих у результаті
віддалених схрещувань [26; 27]. У результаті проведених міжродових і міжвидових схрещувань та використання ефекту
ембріокультури встановлено можливості
виживання і саморепродукції гібридів у
реципрокних комбінаціях від схрещуван-
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ня пшениці м’якої T. aestіvum L. і видів
Aegilops.
МАТЕРІАЛИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У дослідженнях використовували інтрогресивний матеріал створений методом
віддалених схрещувань із використанням
біотехнологічних методів у відділі біотехнології селекційного процесу Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла
НААН. Рослини вирощували у польових
умовах та в теплицях, гібридизацію проводили твел-методом на інтактних рослинах,
а беккроси здійснювали методом підстановки [28].
Випробування вихідного матеріалу проводилося в умовах селекційних ділянок
ННЦ «Інститут землеробства НААН» у
державному підприємстві Дослідне госпо
дарство «Чабани» в 2012–2017 рр. У схрещуваннях брали участь 9 генотипів пшениці
м’якої озимої Triticum aestivum L. (Миронівська 61, Подолянка, Монотип, Волошкова,
Богдана, Одеська напівкарликова, Балкан,
Са 8055, Лютесценс 14662), три генотипи
пшениці ярої м’якої (Елегія миронівська,
Колективна 3, Миронівська яра), п’ять
видів Aegilops spp.: (Ae. juvenalis (К‑681)
Ae. Trіuncіalіs L. (К-1809), Ae. columnarіs
Zhuk. (К-1495), Ae. trіarіsata Wіlld (К‑1435),
Ae. cylіndrіca Host. (К-1810); чотири генотипи тритикале (Triticosecale Wittm).
Упродовж 2018–2019 рр. вивчались 850
інтрогресивних ліній, отриманих методом
віддаленої гібридизації в попередніх дослідженнях. За стандарт для порівняння
брали сорт пшениці м’якої озимої власної
селекції Поліська 90, що, за поєднанням
адаптивності та багатьох господарськоцінних ознак, наближається до моделі сорту адаптованого до зони Лісостепу.
Методика проведення досліджень загальноприйнята для польових і лабораторних дослідів [29]. Спостереження, обліки
проводились за методикою державного
сортовипробування сільськогосподарських
культур [30]. Тип, ступінь, інтенсивність
розвитку та стійкість до хвороб визначали
візуально в умовах штучного інфекційного
agroecological journal • No. 2 • 2021
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та природного провокаційного фонів, згідно з методикою проведення фітопатологічних досліджень [31]. Аналіз показників
якості насіння визначали методом інфрачервоної спектроскопії на приладі Infratec
1241 (FOSS, Данія). Отримані показники
врожайності та якості селекційних зразків
досліджували та порівнювали методами
варіаційної статистики. Проводили аналіз
основних показників структури врожайності — довжини колоса, кількості колосків
у колосі, кількість зерен із колоса, маса
зерна з колоса, масу 1000 зерен. Для більш
об’єктивного добору селекційних зразків
використовували індекс озерненості колоса — співвідношення кількості зерен у
колосі до його довжини.
РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За останні роки раціональному використанню генетичних ресурсів рослин,
що є основою для розвитку селекції та забезпеченню продовольчої безпеки, приділяють велику увагу в усьому світі. Видиспівродичі культурної пшениці — це види
еволюційно-генетично близькі та входять
в один рід, придатні для схрещувань із введенням якісних ознак (стійкість до біо- та
абіотичних стресів, дефіцит мікроелементів
тощо). Необхідна наступна інтрогресія до
їхніх геномів кращих комерційних сортів,
які втратили широкий поліморфізм у процесі селекції та багаторічного вирощування.
Вивчення видів-співродичів та ідентифікація видів-донорів дасть змогу здійс
нювати ресинтез пшениці та поліпшить її
генетичний склад.
Всебічне вивчення отриманих інтрогресивних ліній із генетичним матеріалом
від різних видів диких співродичів дасть
можливість визначити закономірності передачі чужорідної генетичної інформації
пшениці, найбільш сприйнятливі шляхи їх
використання в селекційній практиці. Актуальними є ідентифікація та локалізація
генів стійкості в похідних ліній, вивчення
та характеристика їх у відношенні інших
цінних господарсько-біологічних ознак.
2021 • № 2 • Агроекологічний журнал

Виділено 10 кращих ліній (табл. 1) з
урожайністю зерна у межах 788,2 –949,4 г
з 1 м2 та масою 1000 зерен від 33,6 до 53,6 г.
Найвищий урожай зерна з 1 м2 виявлений
у ліній 2555 та 2555/2 і в абсолютному визначенні сягав 949,4 та 912,1 г, що на 257,0
і 219,7 г відповідно достовірно перевищили
сорт-стандарт Поліську 90 з урожаєм зерна
692,4 г/м2 (НІР05 = 59,8). Однак, за масою
1000 зерен виділені лінії поступались стандарту на 4,3 та 9,8 г (НІР05 = 5,0).
Маса 1000 зерен у виділених зразків
коливалась у межах 33,6–53,6 г. Лише лінія 12,2/1 з масою 1000 зерен 53,6 г достовірно перевищила сорт-стандарт на 8,6 г
(НІР05 = 5,0). Виділені лінії були високорослими, висота рослин була вищою
від стандарту та в середньому становила
131,8 см, сорт-стандарт Поліська 90 відповідно 110 см.
Довжина колоса виділених ліній коливалась у межах 6,6–10,5. Лінія 2557 з
довжиною колоса 10,5 см достовірно перевищила сорт-стандарт (6,5 см) на 4 см
(НІР05 = 1,2).
Кількість колосків, зерен у колосі та
маса зерен із колоса у виділених ліній у
середньому становила 15,8 шт., 34,8 шт. та
1,3 г відповідно. Лінія 2/1 з кількістю колосків 18,4 шт., кількістю зерен у колосі
41,8 шт. та масою зерен з колоса 1,55 г дос
товірно перевищила сорт-стандарт Поліська 90 на 4,4 шт., 9,8 шт. і 0,11 г відповідно
(НІР05 = 1,5, 3,1 та 0,2 відповідно). Лінія
12,2/1 з показником маса зерен із колоса
2,0 г достовірно перевищила сорт-стандарт
та 0,56 г (НІР05 = 0,2) (див. табл. 1).
Всі лінії характеризувались високою
зимостійкістю, середній бал становив 5.
Найнижчий коефіцієнт варіації по
вибірці сягав 6,9 та 8,1% висота рослин
і врожай зерна з 1 м2, найвищий — 20%
маса зерен із колоса. Отже, висота рослин
та врожай зерна є стабільними величинами.
Якісні показники виділених кращих ліній представлені у табл. 2.
Вміст протеїну в зерні у виділених лініях варіював від 16,8 до 17,9%, та достовірно перевищив сорт-стандарт Поліська
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Довжина
колоса, см

Кількість
колосків,
шт.

Кількість
зерен у
колосі, шт.

Маса зерен
з колоса, г

—
182,5
257,0
152,1
95,8
152,7
139,0
140,9
219,7
187,3
205,2

45,0
34,6
40,7
37,2
38,6
37,1
53,6
35,2
37,3
33,6
37,3
39,1
1,7
14,6
5,7
5,0

110,0
134,6
135,2
135,4
144,6
139,6
130,4
137,0
127,2
130,6
125,4
131,8
2,7
6,9
9,1
7,9

6,5
10,5
9,9
8,7
8,8
7,1
8,0
6,6
6,8
9,3
6,9
8,1
0,4
17,6
1,4
1,2

14,0
16,8
17,4
16,8
15,4
18,4
16,8
13,8
13,2
15,0
14,2
15,8
0,5
11,0
1,7
1,5

32,0
33,8
36,4
37,2
35,8
41,8
37,4
32,8
30,2
32,0
30,6
34,8
1,1
10,2
3,5
3,1

1,44
1,17
1,48
1,38
1,38
1,55
2,00
1,15
1,13
1,08
1,14
1,3
0,1
20,0
0,3
0,2

Зимостійкість

Висота
рослин, см

692,4
874,9
949,4
844,5
788,2
845,1
831,4
833,3
912,1
879,7
897,6
849,9
20,6
8,1
68,4
59,8

Маса 1000
зерен, г

St Поліська 90
2557
2555
2559
11,2
2/1
12,2/1
2533/2
2555/2
2558/1
2561/1
Середнє
Sx
V, %
S
НІР05

± до St
Поліська 90

Лінія

Урожай
з 1 м2, г

Таблиця 1. Кращі лінії, отримані методом віддаленої гібридизації за основними
господарсько-цінними ознаками, 2018-2019 р.

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Примітка: Sx — середня вибірка, S — стандартне відхилення, V,% — коефіцієнт варіації.

90 з вмістом протеїну 14,1% на 2,7–3,8%
(НІР05 = 0,9).
Вміст клейковини, у виділених ліній,
виявлений на рівні 29,7–32,1%, що порівняно до стандарту (24,6%) достовірно вище
на 5,1–7,5% (НІР05 = 1,8).
Показник Зелені коливався від 65,7
до 74,7%, та достовірно перевищив сортстандарт (45,1%) на 20,6–29,6% (НІР05 =
= 6,9).
Коефіцієнт варіації по вибірці становив
5,9, 6,7 та 11,9% відповідно.
Кореляційний аналіз виявив пряму залежність між урожаєм з 1 м2 та вмістом у
зерні протеїну, клейковини, показником
Зелені (r = 0,77–0,79); та обернену залежність між масою 1000 зерен і вмістом у
зерні протеїну, клейковини, показником
Зелені (r = 0,42–0,49). Всі лінії характеризуються стійкістю до хвороб (борошниста роса, бура іржа, септоріоз) від 6 балів
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(ураження оцінювалось як менше 20%) до
9 балів (ознак ураження немає).
Між висотою рослин та вмістом у зерні
протеїну, клейковини, показником Зелені
виявлений тісний кореляційний зв’язок
(r = 0,57–0,63). Однак, також існує обернена залежність між висотою рослин та
вмістом крохмалю в зерні (r = 0,52).
Функціональний кореляційний зв'язок
виявлений між вмістом у зерні протеїну,
клейковини та Зелені (r = 0,98–0,99), а також обернений прямий зв'язок між вмістом у зерні крохмалю й протеїну, клейковини, Зелені (r = 0,99–1,00). Тобто, лінії пшениці озимої з підвищеним вмістом у зерні
протеїну, клейковини й Зелені мають низький вміст крохмалю, та що вищий урожай
зерна очікувати, то нижчу хлібопекарську
якість отримують, особливо, якщо посіви
не забезпечувати оптимальним азотним
живленням.
agroecological journal • No. 2 • 2021
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24,6
30,0
29,8
30,8
30,1
29,7
29,7
30,9
32,0
32,1
31,3
30,1
0,6
6,7
2,0
1,8

—
5,4
5,2
6,2
5,5
5,1
5,1
6,3
7,4
7,5
6,7

45,1
66,1
67,0
69,7
66,3
66,7
65,7
70,4
74,5
74,7
70,6
67,0
2,4
11,9
7,9
6,9

Кожен новий районований сорт пшениці більшою чи меншою мірою піднімає
«планку урожайності» зерна. Згідно з закономірностями, кожен додатковий кілограм
приросту врожаю зерна, щоб не знижувалася хлібопекарська якість, має бути забезпечений доступним мінеральним азотом,
оскільки між урожаєм зерна та його якістю
існує чітко виражена зворотна залежність,
тобто чим більша врожайність, тим менша
якість зерна.
Реалізація селекційних програм, спрямованих на створення сортів із високим
та сталим рівнем зернової продуктивності,
потребує вивчення генотипових відмінностей та добору на цій основі вихідного матеріалу за комплексом ознак. Тому, оцінюючи кожну лінію, ми виділили зразки, які
доцільно використовувати для отримання
кращих сполучень господарсько-цінних
ознак і біологічних властивостей.
Лінія 2557: урожай з 1 м2 — 874,9 г; дов
жина колоса — 10,5 см; кількість колосків у
2021 • № 2 • Агроекологічний журнал

Септоріоз

Показник
Зелені

67,2
61,7
63,3
62,2
63,0
63,1
61,9
63,3
61,7
61,5
61,7
62,8
0,5
2,6
1,6
1,4

Бура іржа

± до St
Поліська 90

—
3,2
2,7
3,4
2,7
2,8
3,0
2,8
3,5
3,8
3,0

Борошниста
роса

Клейковина

14,1
17,3
16,8
17,5
16,8
16,9
17,1
16,9
17,6
17,9
17,1
16,9
1,0
5,9
1,0
0,9

Крохмаль

St Поліська 90
2557
2555
2559
11,2
2/1
12,2/1
2533/2
2555/2
2558/1
2561/1
Середнє
Sx
V,%
S
НІР05

± до St
Поліська 90

Лінія

Протеїн

Таблиця 2. Характеристика кращих ліній віддалених гібридів за якістю зерна та стійкістю
до хвороб, 2018-2019 р. (середнє)

7
8
8
9
8
8
9
8
8
8
8

7
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8

6
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8

колосі — 16,8 шт.; вміст у зерні протеїну —
17,3%; клейковини — 30,0%; показник Зелені — 66,1%; стійкість до хвороб (бал) — 8;
зимостійкість (бал) — 5.
Лінія 2555: урожай з 1 м2 — 949,4 г; дов
жина колоса — 9,9 см; кількість колосків —
17,4 шт.; кількість зерен у колосі — 36,4 шт.;
маса зерен з колоса — 1,48 г; вміст у зерні
протеїну — 16,8%; клейковини — 29,8%; показник Зелені — 67%; стійкість до хвороб
(бал) — 8; зимостійкість (бал) — 5.
Лінія 2559: урожай з 1 м2 — 844,5 г; довжина колоса — 8,7 см; кількість колосків — 16,8 шт.; кількість зерен у колосі —
37,2 шт.; вміст у зерні протеїну — 17,5%;
клейковини — 30,8%; показник Зелені —
69,7%; стійкість до хвороб (бал) — 8–9;
зимостійкість (бал) — 5.
Лінія 11,2: урожай з 1 м2 — 788,2 г; дов
жина колоса — 8,8 см; вміст у зерні протеїну — 16,8%; клейковини — 30,1%; показник Зелені — 66,3%; стійкість до хвороб
(бал) — 7–8; зимостійкість (бал) — 5.
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Лінія 2/1: урожай з 1 м2 — 845,1 г; кількість колосків — 18,4 шт.; кількість зерен
у колосі — 41,8 шт.; маса зерен з колоса —
1,55 г; вміст у зерні протеїну — 16,9%; клейковини — 29,7%; показник Зелені — 66,7%;
стійкість до хвороб (бал) — 8; зимостійкість (бал) — 5.
Лінія 12,2/1: урожай з 1 м2 — 831,4 г;
маса 1000 зерен — 53,6 г; довжина колоса — 8,0 см; кількість колосків — 16,8 шт.;
кількість зерен у колосі — 37,4 шт.; маса
зерен з колоса — 2,00 г; вміст у зерні протеїну — 17,1%; клейковини — 29,7%; показник Зелені — 65,7%; стійкість до хвороб
(бал) — 8-9; зимостійкість (бал) — 5.
Лінія 2533/2: вміст у зерні протеїну —
16,9%; клейковини — 30,9%; показник Зелені — 70,4%; стійкість до хвороб (бал) — 8;
зимостійкість (бал) — 5.
Лінія 2555/2: урожай з 1 м2 — 912,1 г;
вміст у зерні протеїну — 17,6%; клейковини — 32,0%; показник Зелені — 74,5%;
стійкість до хвороб (бал) — 8; зимостійкість (бал) — 5.
Лінія 2558/1: вміст у зерні протеїну —
17,9%; клейковини — 32,1%; показник Зелені — 74,7%; стійкість до хвороб (бал) — 8;
зимостійкість (бал) — 5.
Лінія 2561/1: вміст у зерні протеїну —
17,1%; клейковини — 31,3%; показник Зелені — 70,6%; стійкість до хвороб (бал) — 8;
зимостійкість (бал) — 5.
Виділені та вивчені лінії є цінним вихідним матеріалом для селекційних програм зі
створення високоврожайних сортів із відмінною хлібопекарською якістю зерна.
ВИСНОВКИ
За результатами досліджень вивчення інтрогресивних ліній пшениці озимої
отриманих методом віддаленої гібридизації
виділено 10 ліній з урожайністю зерна від
788,2 до 949,4 г з 1 м2, найвищий урожай
зерна виявлений у ліній 2555 й 2555/2 і в

абсолютному визначенні становив 949,4
і 912,1 г, що на 257,0 та 219,7 г відповідно достовірно перевищили сорт-стандарт
Поліську 90 з урожаєм зерна 692,4 г/м2
(НІР05 = 59,8). Лінія 12,2/1 з масою 1000
зерен 53,6 г і показником маса зерен із
колоса 2,0 г достовірно перевищила сортстандарт на 8,6 г й 0,56 г відповідно (НІР05 =
= 5,0 та 0,2 відповідно). За якісними показниками вміст протеїну в зерні у виділених ліній виявлений на рівні 16,8–17,9%,
клейковини 29,7–32,12%, показник Зелені
65,7–74,7% і достовірно перевищили сортстандарт Поліська 90 на 2,7–3,8%, 5,1–7,5
й 20,6–29,6% відповідно (НІР05 = 0,9, 1,8
та 6,9% відповідно). Виділено лінії, які доцільно залучати для отримання кращих
сполучень господарсько-цінних ознак і
біологічних властивостей за комплексом
ознак. Лінії 2557, 2555, 2559, 11,2, — урожай
з 1 м2, довжина колоса, вміст у зерні протеїну, клейковини, показник Зелені, стійкістю
до хвороб і зимостійкістю; крім того, лінія
2557 — кількістю колосків у колосі; лінії
2555 та 2559 — кількістю колосків, кількістю зерен у колосі та лінія 2555 – масою зерен з колоса. Лінії 2/1 та 12,2/1 — урожай
з 1 м2, кількість колосків, кількість зерен
у колосі, маса зерен із колоса, вміст у зерні протеїну, клейковини, показник Зелені,
стійкість до хвороб і зимостійкість; крім
того, лінія 12,2/1 — маса 1000 зерен і довжина колоса. Лінії 2533/2, 2555/2, 2558/1
і 2561/1 — вміст у зерні протеїну, клейковини, показник Зелені, стійкість до хвороб
і зимостійкість; крім того, лінія 2555/2 за
урожаєм з 1 м2. Використання віддалених
схрещувань Triticum aestivum L. з видами
Aegilops дало змогу створити різноманітний вихідний матеріал, що представляє
цікавість для отримання високоврожайних,
зимостійких та стійких до хвороб сортів
пшениці озимої з високою якістю зерна в
умовах зони Лісостепу України.
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