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Використання сортів пшениці ярої як вихідного матеріалу в се-
лекції пшениці озимої сприяє її значному генетичному різноманіттю.  
У процесі селекції серед нащадків сортів пшениці ярої Taifun 
(DEU), Leguan (CZE), Bagula, AL V#1, Alubuc (MEX), Maies (PER),  
Hope (USA) відібрано зразки з достатнім рівнем перезимівлі, що по-
єднують такі ознаки, як високопродуктивний колос, стійкість до ви-
лягання та листкових хвороб, і мають практичну цінність для селекції.

Ключові слова: пшениця озима, сорти пшениці ярої, нащадки, 
зимостійкість, продуктивність

Вступ. Селекція потребує постійного поповнення вихідного ма-
теріалу з невичерпного джерела генетичного різноманіття цінних 
господарських ознак і властивостей. У селекції пшениці озимої ва-
гоме місце посідає метод спрямованої зміни (трансформації) ярих 
форм в озимі під впливом чинників зовнішнього середовища, запо-
чаткований та впроваджений у селекційну практику на Миронівській 
селекційно-дослідній станції на початку 50-х років ХХ ст. академі-
ком В.М. Ремеслом [1]. Автор цього методу переконаний, що його 
застосування у створенні вихідного матеріалу відкриває новий етап 
у розвитку вітчизняної й світової селекції [2]. Першим результатом 
використання цього методу стало створення сорту пшениці ози-
мої Миронівська 264 (районований у 1960 р.), наступним – шедев-
ру вітчизняної та світової селекції Миронівська 808. Районований 
1963 року, цей сорт до цього часу вирощується в РФ та Республіці 
Казахстан. Зі створенням Миронівської 808 до генотипу озимої пше-
ниці було привнесено генетичні фактори, притаманні тільки ярій 
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пшениці. Це відкрило нову епоху в поліпшенні пшеничної рослини, 
здійснивши таким чином «зелену революцію» в регіонах, де пшени-
ця озима не вирощувалась [3].

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Щодо суті 
та назви згаданого методу («трансформація ярих сортів в озимі») серед 
учених-генетиків існували протиріччя і сумніви. Проте, як відмічали 
селекціонери С.П. Лифенко та М.А. Литвиненко [4], яким би мето-
дом не був створений сорт Миронівська 808, він став широко відомим 
генотипом, що вплинув на землеробство в СРСР і багатьох європей-
ських країнах. Щодо назви даного методу красномовним є висловлен-
ня академіка В.В. Моргуна [5, с. 482]: «Метод переделок… по суще-
ству является методом получения мутаций благодаря использованию 
пониженных температур, мутагенность которых доказана». Деякими 
авторами [6, 7] доведено, що низькі температури є могутнім фактором 
мутагенезу рослин, а це підтверджує ефективність застосування мето-
ду «термічного» мутагенезу в селекції пшениці озимої.

Метод, запропонований В.М. Ремеслом, використовувався і ви-
користовується тепер багатьма дослідниками у практичній селекції 
зернових культур [8–11]. У Миронівському інституті пшениці імені 
В.М.  Ремесла (МІП) його учнями і послідовниками нині широко за-
стосовується метод термічного мутагенезу [12, 13], і практика селек-
ційної роботи з пшеницею підтверджує його перспективність.

Мета і задачі досліджень – створити методом термічного мута-
генезу новий селекційний матеріал, оцінити за господарсько-цінними 
ознаками його та матеріал, отриманий цим методом у попередні роки, 
і відібрати цінні форми для практичної селекції.

Матеріал і методика. Дослідження проводили на полях селекцій-
ної сівозміни МІП по попереднику сидеральний пар упродовж 2005–
2015 рр. У селекційну роботу щороку залучається від 20 до 60 сортів 
пшениці ярої з різних країн світу, серед яких, зокрема, Елегія, Струна 
миронівська, Рання 93, Печерянка, Дніпрянка (UKR), Саратовская 55, 
Светлана, Омская 34 (RUS), Tonic, TW 21311 (GBR), Calyspas (BEL), 
Adonis, Tarwe (NLD), Sunnan, Zavet (SWE), Flambard, Quattro, Turbo 
(DEU), Leguan, Zuzuca (CZE), Cornette (FRA), Dor, Hope, Adams,  
ND 595 (USA), Concorde, Wise 261 (CAN), а також сорти Site, BAW”S”, 
Filin та серія складних гібридів з Мексики тощо. На різних етапах се-
лекційного процесу вивчали зимостійкість, висоту рослин, продук-
тивність, якість зерна нащадків, відібраних із сортів пшениці ярої. 
Фенологічні спостереження та біометричні заміри проводили згідно з 
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методикою [14]. Показники якості зерна визначали в лабораторії якос-
ті зерна МІП згідно з відповідними методиками [15].

Обговорення результатів. Головними критеріями у доборі сортів 
пшениці ярої є такі ознаки, як продуктивність колоса, висота рослин, 
показники якості зерна та ступінь ураження листковими хворобами. 

Методикою, розробленою В.М. Ремеслом [1], передбачалось про-
водити перший посів ярих сортів у пізні строки, що сприяє збережен-
ню значної кількості рослин після перезимівлі. Наступні покоління 
відібраних форм висівали в оптимальні для пшениці озимої строки. 
Проте, висіваючи ярі сорти під зиму, внаслідок дії несприятливих гід-
ротермічних умов не завжди вдається досягти бажаних результатів 
відносно фізіологічного стану рослин перед виходом у зиму. З 1984  р. 
в селекційну практику впроваджується удосконалений метод зміни 
типу розвитку пшениці, головним автором якого був син В.М. Ремесла 
– Володимир [16]. Запропонований ним метод включав два етапи:

1. Довготривала (80–120 діб) яровизація за температури 0…+1ºС 
накільченого насіння пшениці ярої з наступним вирощуванням його 
(М1) у весняно-літніх умовах. 

2. Висів отриманого насіння (М2) восени у другій половині опти-
мальних строків сівби пшениці озимої.

Нині при створенні вихідного матеріалу методом термічного 
мутагенезу в селекційній практиці використовуються як описаний 
вище удосконалений метод, так і пізня сівба ярих сортів під зиму в 
полі. Варто відмітити, що кожен з цих підходів створення вихідного 
матеріалу має свої позитивні й негативні сторони. Так, сівба сортів 
пшениці ярої під зиму є простим у виконанні і економічно малоза-
тратним прийомом. Проте, як відмічалося раніше, не завжди вдаєть-
ся досягти бажаних результатів щодо фізіологічного стану рослин 
перед виходом у зиму через нерегульовані гідротермічні умови, що є 
лімітуючим чинником.

Для довготривалої яровизації у штучних умовах доводиться вико-
ристовувати електричні технічні засоби (холодильні установки, венти-
лятори тощо), що створює додаткові затрати та певні ризики. 

Удосконалюючи метод створення вихідного матеріалу, починаючи 
з 2014 р. ми започаткували використання додаткової опції, суть якої 
полягає у проморожуванні ярої пшениці за температури мінус 8–10ºС 
перед яровизацією, що показано на схемі.
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Етапи селекційного процесу при створенні сортів пшениці озимої  
методом термічного мутагенезу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Підготовчий етап 
- Вивчення сортів пшениці ярої за господарсько-цінними 

ознаками і властивостями; 
- Сівба відібраних сортів пшениці ярої під зиму (пізні строки); 
- Довготривала (80, 90 і 120 діб) яровизація насіння пшениці 

ярої за температури 0…+1ºС; 
- Проморожування сортів пшениці ярої за температури мінус 

8–10ºС та довготривала (80–90 діб) яровизація; 
- Весняна сівба прояровизованого насіння; 
- Збирання після весняно-літнього вирощування та сівба в 

оптимальні для пшениці озимої строки. 
 
М1 – добір озимих форм з ярих сортів. 

М2, М3 – розсадники доборів: добір елітних рослин за окремими 
господарсько-цінними та оцінка зерна за морфологічними ознаками. 

М4, М5 – селекційний розсадник: добір фенотипово вирівняних 
нащадків з урахуванням рівня їх перезимівлі, висоти рослин (менше 
за 100 см) та продуктивності колоса з метою виділення кращих для 
контрольного розсадника. 

М6 – контрольний розсадник: дослідження ліній, фенотипово 
однорідних за ознаками адаптивності, та добір кращих для 
попереднього сортовипробування; оцінка зерна окремих ліній за 
показниками якості. 

М7 – попереднє сортовипробування: дослідження ліній у польових 
умовах щодо їх фенотипової константності, вивчення за методикою 
державного сортовипробування та виділення перспективних ліній; 
оцінка зерна за повним технологічним аналізом. 

М8–М10 – конкурсне сортовипробування (дослідження ліній за 
методикою державного сортовипробування у порівнянні із 
національним стандартом та добір перспективних для передачі на 
державне сортовипробування). 
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Вважаємо, що імовірність отримання зимостійких форм при яро-
визації проростків пшениці, що залишилися живими після дії на них 
стресового фактора (низьких температур), збільшиться завдяки вну-
трішнім (на клітинному рівні) структурним перебудовам рослинного 
організму внаслідок дії стресового чинника. Результати проморожу-
вання насіння сортів пшениці ярої у фазі проростків виявилися не-
однозначними (рис.).

Так, серед сортів пшениці ярої, що піддавалися дії низьких тем-
ператур, найбільш чутливою до дії стрес-фактора виявилась Астана 
2 (KAZ), в якої залишилося 63,0±3,1% живих рослин. Від 71 до 80% 
живих рослин відмічено у 5 сортів: Waduall (USA) (80±3,3), Cham-4 / 
Dawin (MEX) (79±2,9), Zuzuca (CZE) (80±3,0), Лютесценс 06-05 (UKR) 
(74±2,9) та Лютесценс 10-29 (UKR) (77±3,3). Нейтральною реакцією 
(100% живих рослин) на дію понижених температур відзначились сор-
ти Bruncka (CZE) та Еритроспермум 12-41 (UKR). У значної кількос-
ті ярих сортів (28) після проморожування залишились живими від 81 
до 98% рослин. Припускаємо, що у родоводах сортів ярої пшениці, в 
яких після проморожування відмічено від 81 до 100% живих рослин, 
присутні сорти озимого типу розвитку.

Доцільність та ефективність дії стрес-фактору на сорти пшениці 
ярої буде визначено в М2, М3 поколіннях.
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Рис. Розподіл сортів ярої пшениці за морозостійкістю
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Поєднання різних підходів у створенні вихідного матеріалу в се-
лекції пшениці озимої за використання сортів пшениці ярої дає мож-
ливість щороку отримувати цінний селекційний матеріал.

Першочергова увага приділяється зимостійкості та продуктивнос-
ті як домінуючим ознакам у системі адаптивного потенціалу пшениці 
озимої. Багаторічними дослідженнями [12, 13, 16] виявлено, що ози-
мість у селекційного матеріалу, створеного на генетичній основі сортів 
пшениці ярої, формується по-різному залежно від їх еколого-геогра-
фічного походження. Так, сорти з Мексики, США, Індії, Перу, Тунісу 
мають вузьку норму реакції на зимові стреси. Формування озимості за 
участі таких сортів практично закінчується у М3, М4. Сортам із Швеції, 
Норвегії, Фінляндії, Голландії, Франції, Німеччини притаманна більш 
широка норма реакції на негативні чинники зимівлі, тому формування 
озимості у їхніх нащадків завершується дещо пізніше – в М4–М6.

Останніми роками складалися в цілому сприятливі умови пере-
зимівлі для пшениці озимої (температура на глибині залягання вузла 
кущіння не опускалася нижче мінус 5,2ºС), а тому не було можливості 
провести чітку диференціацію селекційного матеріалу за цією озна-
кою. Водночас серед матеріалу, створеного за участі ярих сортів, від-
мічено різний рівень перезимівлі, що коливався від досить низького 
(0–1 бал) до високого (7–9 балів). За роки досліджень пониженою пе-
резимівлею, а відтак і низьким рівнем адаптивності за цією ознакою 
вирізнялися селекційні форми, відібрані із сортів пшениці ярої WW 
17272, Zavet, Walter (SWE), TW21311 (FIN), Cornette (FRA), Tupic, 
Cosir, Syros (DEU), Lulana,Vinjett (CZE) та інші. За ранньовесняних 
заморозків після відновлення вегетації чітко простежується реакція 
відібраних озимих форм у М2, М3 на умови зовнішнього середовища.

Більш високим рівнем перезимівлі характеризувалися нащадки, ві-
дібрані з сортів Омская 32 (RUS), Прохорівка, Харківська 26 (UKR), 
Shamshi (IND), а також сортів Carrizo, Filin та серії складних гібридів 
із Мексики. Проте головним недоліком відібраних форм такого по-
ходження є їхня високорослість (115–127 см). У процесі селекції від 
18 до 75% таких форм вибраковувались як непридатні для подальшої 
селекційної роботи. Успішне поєднання зимостійкості зі стійкістю до 
вилягання (висота рослин не перевищує 105 см) відмічалося серед на-
щадків сортів Дніпрянка, Ажурна (UKR), Ясна (POL), Venera (SRB) та 
деяких інших. Проте через низьку продуктивність колоса такі форми 
не відповідали селекційним вимогам, що виявилося основною при-
чиною їх вибраковки.
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У різні роки серед зимостійких форм були відібрані низькорослі, 
з високопродуктивним колосом та стійкі проти ураження патогенами 
грибних хвороб. Прикладом такого поєднання цінних ознак є нащад-
ки сортів Taifun (DEU), Leguan (CZE), Bagula, ALV#1, Alubuc (MEX), 
Maies (PER), Hope (USA). Однак кількість таких форм незначна (від 
8,3 до 19,4%). Зважаючи на від’ємні кореляційні зв’язки між зимо-
стійкістю, стійкістю до вилягання та високою продуктивністю колоса 
важко поєднати ці ознаки в одному генотипі. 

Із застосуванням методу термічного мутагенезу, головна мета вико-
ристання якого – формування, насамперед, зимостійких форм, подаль-
ша селекційна робота щодо поєднання інших ознак проводиться на їх 
генетичній основі. Так, у процесі вивчення селекційного матеріалу в 
М4–М5 на генетичній основі таких сортів пшениці ярої, як Nja 2214 
(FRA), Kadet (SWE), AYDi-2 (SYR), Alfa (POL), Leguan (CZE), AD-608, 
AD-616, Adonis (USA) та серії складних гібридів з Мексики, відібра-
но високоякісні форми (показник седиментації 72–93 мл, вміст білка 
більше 13%). Але подальша селекційна робота показала, що частина 
їх за перезволоження у весняно-літній період вилягає та уражується 
грибними хворобами. Це стало основною причиною їх вибраковки.

Залученням до селекційного процесу ярих сортів, як нових джерел 
доброї якості зерна, високої стійкості до вилягання та проти патогенів 
грибних хвороб, не завжди вдається поєднати ці ознаки, оскільки мо-
дифікаційна дія середовища в період онтогенезу рослин суттєво впли-
ває на їх фенотиповий прояв. 

Використання миронівськими селекціонерами методу термічного 
мутагенезу підтверджує його ефективність у створенні сортів пшени-
ці озимої. Так, 8 (57,1%) сортів із 14, створених цим методом, у різні 
роки були рекомендовані виробництву, а саме: Миронівська 264 (ра-
йонований у 1960 р.), Миронівська 808 (1963), Миронівська 40 (1989), 
Миронівська ранньостигла (2002), Ремеслівна (2004), Волошкова 
(2008) та Легенда Миронівська (2013). Інші сорти широко вико-
ристовуються в селекційних програмах як джерела скоростиглості 
(Миронівська 29, Вдячна, Святкова), зимостійкості (Багіра) та високих 
показників якості зерна (Київська 893, Миронівська 34).

На цей час в МІП на різних етапах селекції вивчається великий об-
сяг матеріалу, створеного шляхом зміни типу розвитку ярих сортів в 
озимі, що представляє практичну цінність для селекції на адаптивність. 
Відселектовані як за окремими адаптивними ознаками, так і їх поєднан-
ням лінії вивчаються у вихідних ланках селекційного процесу (табл.).
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Отже, у вихідних ланках селекційного процесу багато ліній, ство-
рених за участі сортів пшениці ярої, за окремими адаптивними озна-
ками не поступаються або переважають стандарт.

Висновки. Використання сортів пшениці ярої як джерел для ство-
рення нового вихідного матеріалу в селекції пшениці озимої сприяє 
значному розширенню його генетичного різноманіття. У різні роки 
досліджень у процесі селекції серед сортів пшениці ярої відібрано 
нащадки з достатнім рівнем перезимівлі Taifun (DEU), Leguan (CZE), 
Bagula, AL V#1, Alubuc (MEX), Maies (PER), Hope (USA), що поєдну-
ють такі властивості, як стійкість до вилягання та листкових хвороб. 
Кількість таких форм у загальному обсязі створених коливається від 
8,3 до 19,4%.

У М4–М5 відібрано високоякісні форми (показник седиментації 
72–93 мл та вміст білка більше 13%) на генетичній основі таких сор-
тів пшениці ярої, як Nja 2214 (FIN), Kadet (SWE), AYDi-2 (SYR), Alfa 
(POL), Leguan (CZE), AD-608, AD-616, Adonis (USA) та серія складних 
гібридів з Мексики.

На цей час у різних ланках селекційного процесу вивчається зна-
чна кількість нащадків, сімей та ліній, створених на генетичній основі 
сортів пшениці ярої, що мають практичну цінність для селекції.
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СОЗДАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ МЕТОДОМ  

ТЕРМИЧЕСКОГО МУТАГЕНЕЗА И ЕГО ОЦЕНКА

Близнюк Б.В.
Коломиец Л.А., кандидат сельскохозяйственных наук  
Мироновский институт пшеницы имени В.Н. Ремесло НААН, Украина

Термический мутагенез – один из методов, которые используются 
в МИП при создании сортов озимой пшеницы. Он предусматривает 
изменение типа развития яровых форм пшеницы в озимый. 

Цель. Создать методом термического мутагенеза новый селекци-
онный материал, оценить по хозяйственно-ценным признакам его и 
селекционный материал, полученный в предыдущие годы, и отобрать 
ценные формы для практической селекции.

Методика. В селекционную работу ежегодно включается от 20 до 
60 яровых сортов пшеницы из разных стран мира. Применение метода 
термического мутагенеза в селекционных программах МИП обуслав-
ливает использование разных вариантов изменения типа развития сор-
тов пшеницы яровой: поздний посев под зиму, долгосрочная (80–100 
дней) яровизация с последующим выращиванием в период весенне-
летней вегетации и посевом осенью. С 2014 г. в подготовительный 
этап дополнительно включено промораживание семян яровых сортов 
при температуре минус 8–10ºС перед их яровизацией.

Результаты. В процессе селекции отобраны морфотипы с доста-
точным уровнем перезимовки из таких сортов яровой пшеницы, как 
Taifun (DEU), Leguan (CZE), Baqula, AL V#1, Alubuc (MEX), Maies 
(PER), Hope (USA). Они сочетают продуктивность, устойчивость к 
полеганию и поражению патогенами грибных болезней. Количество 
таких форм в общем объеме созданных варьирует от 8,3 до 19,4%.

В М4, М5 отобраны высококачественные формы (показатель седи-
ментации 72–93 мл и содержание белка более 13%), генетическая ос-
нова которых базируется на таких сортах яровой пшеницы, как Nja 
2214 (FIN), Kadet (SWE), AYDi-2 (SYR), Alfa (POL), Leguan (CZE), 
AD-608, AD-616, Adonis (USA) и серия сложных гибридов из Мексики.

Выводы. На различных этапах селекционного процесса в МИП 
изучается значительное количество морфотипов, семей, линий, 
созданных на генетической основе сортов яровой пшеницы с из-
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мененным типом развития, которые представляют практическую 
ценность для селекции.

Ключевые слова: пшеница озимая, сорта пшеницы яровой, по-
томки, зимостойкость, продуктивность

DEVELOPMENT OF WINTER WHEAT BREEDING 
MATERIAL BY METHOD OF THERMAL MUTAGENESIS 

AND ITS EVALUATION

Blyzniuk B.V. 
Kolomiiets L.A., Candidate of Agricultural Sciences
The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS, Ukraine 

Thermal mutagenesis is one of the methods that are used at the MIW 
when creating winter wheat varieties. It provides for changing wheat 
growth habit from spring to winter.

Aim. To create by method of thermal mutagenesis new breeding 
material, to evaluate economically valuable traits of either new or obtained 
in the previous years breeding material and to select valuable forms for 
practical breeding.

Materials and methods. Annually, of 20 to 60 spring wheat varieties 
from diverse countries worldwide are involved in breeding work. Application 
of thermal mutagenesis method in breeding programs of the MIW means the 
use of different variants to change growth habit of spring wheat varieties: 
late sowing before winter, a long-term (80-100 days) vernalization followed 
by cultivation during spring–summer vegetation and autumn sowing. In 
addition, since 2014 freezing seeds of spring varieties at minus 8-10ºC before 
being vernalized has been included into preparatory stage 

Results. Resulted from breeding the morphotypes with a sufficient 
level of overwintering have been selected within spring wheat varieties, 
such as Taifun (DEU), Leguan (CZE), Baqula, AL V # 1, Alubuc (MEX), 
Maies (PER), Hope (USA). They combine high spike productivity, lodging 
resistance, and disease resistance. The part of them varies from 8.3% to 
19.4% in total amount developed.

In M4, M5 there were selected high-quality forms (72-93 ml sedimentation 
rate and above 13% protein content), their genetic basis is derived from 
on spring wheat varieties, such as Nja 2214 (FIN), Kadet (SWE), AYDi-2 
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(SYR ), Alfa (POL), Leguan (CZE), AD-608, AD-616, Adonis (USA), and 
a series of complex hybrids from Mexico.

Conclusions. The significant number of morphotypes, families, and 
lines has been developed on the genetic basis of spring wheat varieties with 
modified growth habit which are of practical value for breeding and being 
studied in various stages of breeding process at MIW.

Key words: winter wheat, spring wheat varieties, progeny, winter 
hardiness, productivity


