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Ìåòà. Âèâ÷èòè çðàçêè ïøåíèö³ îçèìî¿ áîëãàðñüêî¿ ñåëåêö³¿ çà îçíàêîþ «çèìî-
ñò³éê³ñòü» äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ â ñåëåêö³¿ ÿê âèõ³äíîãî ìàòåð³àëó. Ìåòîäè. 
Ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ, åêñïåðèìåíòàëüíå ïðîìîðîæóâàííÿ, ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷-
íèé. Ðåçóëüòàòè. Ó ïåð³îä 1987–2013 ðð. íà äîñë³äíèõ ïîëÿõ Ìèðîí³âñüêîãî ³íñòèòóòó 
ïøåíèö³ ïðîâåäåíî êîìïëåêñíó îö³íêó 1470 çðàçê³â ïøåíèö³ îçèìî¿ áîëãàðñüêî¿ ñå-
ëåêö³¿, ñåðåä ÿêèõ âèçíà÷åíî êðàù³ çà çèìî-, ìîðîçîñò³éê³ñòþ. Çà 27 ðîê³â äîñë³äæåíü 
ó 32 % âèïàäê³â óïðîäîâæ çèìîâîãî ïåð³îäó â³äì³÷àëèñü íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè, 
ùî ïðèçâîäèëî äî ÷àñòêîâî¿ àáî ïîâíî¿ çàãèáåë³ ìàòåð³àëó ³ äàëî çìîãó îá’ºêòèâíî 
îö³íèòè ð³âåíü çèìî- ³ ìîðîçîñò³éêîñò³ áîëãàðñüêèõ çðàçê³â. Øëÿõîì ïðÿìîãî ïðî-
ìîðîæóâàííÿ ó êàìåðàõ íèçüêèõ òåìïåðàòóð ÊÍÒ-1 âèçíà÷èëè ð³âåíü ìîðîçîñò³éêîñò³ 
40 çðàçê³â, ÷îòèðè ç ÿêèõ çà öèì ïîêàçíèêîì áóëè íà ð³âí³ ñòàíäàðòó (102–72, 2579–
30–19, 1769–64 ³ 148–133–21). Îö³íêà ïåðåçèì³âë³ ìàëà øèðîêèé ðîçìàõ âàð³þâàííÿ 
(R = 82,9 %, ó ñòàíäàðòó – 53,8 %). ²äåíòèô³êîâàíî ñîðòîçðàçêè, ÿê³ ìàëè âèñîêó ñò³é-
ê³ñòü (7–8 áàë³â) äî ïîæîâò³ííÿ ïîâåðõí³ ëèñòÿ ï³ñëÿ ïåðåçèì³âë³, ï³äâèùåí³ êóùèñò³ñòü 
³ ðåãåíåðàö³éíó çäàòí³ñòü ó ïîºäíàíí³ ç³ øâèäêèìè òåìïàìè âåñíÿíîãî â³äðîñòàííÿ, à 
òàêîæ âèñîêèé ð³âåíü çèìîñò³éêîñò³, ùî ï³äòâåðäèëîñü ó ðîêè ç åêñòðåìàëüíèìè óìî-
âàìè ïåðåçèì³âë³. Âñòàíîâëåíî äîñòîâ³ðíèé ïðÿìèé çâ’ÿçîê ñåðåäíüî¿ ñèëè (r = 0,44, 
p < 0,05) ì³æ çèìîñò³éê³ñòþ (ïåðåçèì³âëÿ â áàëàõ) ³ âðîæàéí³ñòþ òà ñëàáêèé (ã = 0,12 ³ ã = 
0,21 â³äïîâ³äíî) – ì³æ çèìîñò³éê³ñòþ ³ âèñîòîþ ðîñëèí òà ñò³éê³ñòþ äî ñåïòîð³îçó ëèñòÿ. 
Íå âèÿâëåíî çàëåæíîñò³ ì³æ çèìîñò³éê³ñòþ òà óðàæåí³ñòþ áóðîþ ³ðæåþ ³ ñò³éê³ñòþ äî 
áîðîøíèñòî¿ ðîñè (ã = 0,02 ³ ã = -0,08 â³äïîâ³äíî), ùî âêàçóº íà ìîæëèâ³ñòü îá’ºäíàííÿ 
öèõ îçíàê â îäíîìó ãåíîòèï³. Âèñíîâêè. Íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ äëÿ ñåëåêö³¿ ñòàíîâëÿòü 
áîëãàðñüê³ ñîðòîçðàçêè, ùî ïîºäíóþòü âèñîêó çèìîñò³éê³ñòü ç óðîæàéí³ñòþ, êîðîò-
êîñòåáëîâ³ñòþ, ñêîðîñòèãë³ñòþ, ñò³éê³ñòþ äî õâîðîá ³ êðóïíîçåðí³ñòþ (Ì–1022–6567, 
6687–12); ç óðîæàéí³ñòþ, ìîðîçîñò³éê³ñòþ, êîðîòêîñòåáëîâ³ñòþ, ñò³éê³ñòþ äî õâîðîá, 
êðóïíîçåðí³ñòþ ³ ÿê³ñòþ çåðíà (2579–30–19). Çà ó÷àñòþ îñòàííüîãî ñòâîðåíî íîâèé 
âèñîêîïðîäóêòèâíèé ñîðò Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ îçèìà, çðàçêè áîëãàðñüêî¿ ñåëåêö³¿, çèìîñò³éê³ñòü, 
îö³íêà

Вступ. Досвід світової і вітчизняної селекції показує, що для створення 
нових сортів пшениці озимої з високими адаптивними властивостями ве-
лике значення має широке використання вихідного матеріалу з різних кра-
їн світу [1–3]. Ефективність селекційного процесу визначається, насамперед, 
якістю і кількістю залучених вихідних форм. Інформацію про вихідний ма-
теріал важливо мати з тих установ, звідки він був одержаний, але потрібно 
обов’язково перевірити її там, де цей матеріал планується для використання 
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у селекційній роботі [4]. Нові агрокліматичні умови можуть змінити рівень 
фенотипового прояву біологічних властивостей і господарськи цінних ознак. 
Селекція пшениці озимої нерозривно пов’язана з пошуком нових джерел і 
донорів зимостійкості для стабілізації і підвищення продуктивності культу-
ри, що потребує постійного вивчення нового вихідного матеріалу.

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Незважаючи на 
сприятливі для вирощування пшениці озимої ґрунтові та кліматичні умо-
ви Лісостепу України, в середньому один раз на 5 років тут спостерігаєть-
ся часткова загибель озимої пшениці як від вимерзання через відсутність 
снігового покриву, так і через щільну крижану кірку, що утворюється при 
чергуванні сильних морозів і відлиг [5, 6]. Слабкозимостійкі сорти за та-
ких умов гинуть на значних площах. Для ведення регіональної селекції на 
реалізацію генотипово детермінованого рівня зимостійкості сортів потріб-
но враховувати, що морозостійкість рослин у різні періоди перезимівлі за-
лежить від особливостей генотипу і ступеня стресової дії несприятливих 
метеоумов [7]. Тому зросла актуальність проблеми щодо створення сортів 
пшениці озимої з високою продуктивністю і стабільністю в умовах кліма-
тичних змін. Один із шляхів її розв’язання – покращення зимостійкості 
генотипів, у яких ця ознака повинна реалізуватися на мінімально необхід-
ному для конкретного регіону рівні. 

Високий рівень теоретичних досліджень болгарських вчених у галузі ге-
нетики і селекції пшениці озимої та ефективність використання результатів 
на практиці дають підстави віднести болгарські зразки до цінного вихідно-
го матеріалу. Характерна риса селекційної роботи у Болгарії – широке за-
лучення багатого вихідного матеріалу світових колекцій. Основний метод 
створення нових сортів пшениці озимої в Інституті пшениці і соняшника 
«Добруджа» м. Генерал-Тошево (ІПС, з 2001 р. Добруджанський інститут 
землеробства) – міжсортова гібридизація. Для створення нових селекцій-
них конструкцій до програм схрещувань широко залучались джерела гене-
тичного матеріалу пшениці озимої різного походження за такими ознака-
ми: продуктивність колоса – CIMMYT (Мексика), Китай; загальна біомаса, 
кущистість – Західна Європа; короткостебловість, Rht – Одеса (Україна), 
Нові-Сад (Югославія); ранньостиглість – Японія, Китай; тривалість періоду 
«налив – дозрівання зерна» – CIMMYT (Мексика), Канзас (США); зимо- і 
морозостійкість, Fr/Vrn – Миронівка (Україна); адаптивність – CIMMYT 
(Мексика); якість зерна – Одеса (Україна), Краснодар (Росія); стійкість до 
хвороб, посухостійкість – Канзас (США), Одеса (Україна), Фундуля (Руму-
нія) [8]. За період 1962–2000 рр. колективом секції «Селекція зернових куль-
тур» ІПС було створено 67 сортів пшениці озимої. Результатом цілеспрямо-
ваної роботи і найбільшими досягненнями стали такі зміни, як підвищення 
продуктивності нових сортів на 40–50  % (до 10 т/га) порівняно із сортом 
Безостая 1, при цьому хлібопекарні якості є високими; підвищення стій-
кості до вилягання завдяки зменшенню висоти рослин на 40–50 см; підви-
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щення стійкості до найбільш шкодочинних хвороб; оптимальне поєднання 
морозостійкості і продуктивності, підвищення рівня зимостійкості [9].

Мета досліджень – вивчення болгарських зразків пшениці озимої за 
ознакою «зимостійкість» для подальшого використання в селекційних про-
грамах Миронівського інституту пшениці (МІП) як вихідного матеріалу.

Матеріал і методика. Вивчення вихідного матеріалу, одержаного за про-
грамою науково-технічного співробітництва між МІП та ІПС, проводили 
на полях селекційної сівозміни МІП. За період 1987–2013 рр. було дослідже-
но 1470 константних зразків, з яких 645 пройшли комплексне вивчення у 
селекційному, контрольному і у розсадниках випробувань впродовж одно-
го-десяти років. Оцінку морозостійкості ліній конкурсного і попереднього 
випробувань проводили у відділі фізіології і біохімії рослин МІП шляхом 
проморожування у камерах низьких температур (КНТ-1) рослин у посівних 
ящиках після загартування їх у природних умовах за ДСТУ 4749:2007 [10]. 
У польових умовах зимостійкість рослин пшениці м’якої озимої визначали 
після весняного відновлення вегетації, візуально оцінюючи стан посівів.

Обговорення результатів. За роки досліджень більшість (54,9 %) скла-
дали зразки з оцінкою перезимівлі 7–8 балів, третина зразків мали оцінку 
9 балів. Велика варіабельність зимостійкості, що підтверджується високим 
коефіцієнтом варіації за період досліджень (24,8  %), пояснюється як гене-
тичними, так і екологічними факторами і є наслідком реакції певного гено-
типу на конкретні умови середовища [11] (табл. 1). 

Òàáëèöÿ 1. Ñòóï³íü ïðîÿâó ³ âàð³þâàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îçíàê ó áîëãàðñüêèõ 
çðàçê³â ïøåíèö³ îçèìî¿ (ñåðåäíº çà 1988–2013 ðð.)

Ñòàòèñòè÷í³ 
ïàðàìåòðè1

Óðîæàéí³ñòü, 
ò/ãà

Îö³íêà ïåðåçèì³âë³, ìîðîçîñò³éêîñò³

â ïîëüîâèõ óìîâàõ ÊÍÒ-12

% áàë %

x 5,1 87,0 7,1 31,5
max 11,5 100,0 9,5 85,3
min 1,4 62,1 0,5 2,4
R 10,1 37,9 9,0 82,9
s 1,84 10,44 1,72 16,64
Cv, % 36,1 12,0 24,3 52,8
 x - s 3,3 76,5 5,4 14,9
 x + s 6,9 97,4 8,8 48,1
Í²Ð

0,05
1,48 1,22

Ïðèì³òêà. 1 – x, max, min – ñåðåäíº, ìàêñèìàëüíå ³ ì³í³ìàëüíå çíà÷åííÿ îçíà-
êè â³äïîâ³äíî, R – ð³çíèöÿ ì³æ max ³ min, s – ñòàíäàðòíå â³äõèëåííÿ, Cv – êîåô³ö³ºíò 
âàð³àö³¿, Í²Ð – íàéìåíøà ³ñòîòíà ð³çíèöÿ ïðè 5 % ð³âí³ çíà÷óùîñò³; 2 – äëÿ çðàçê³â, ùî 
âèâ÷àëèñü ó êîíêóðñíîìó ³ ïîïåðåäíüîìó âèïðîáóâàííÿõ

Завдяки широкому розмаху мінливості ознаки «зимостійкість» (оцін-
ка перезимівлі, бал) мали можливість виділити генотипи з вищим рівнем 
її прояву порівняно з середнім популяційним значенням. За мінливістю 
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цієї ознаки (розмах варіювання – 82,9 %) болгарські зразки перевищували 
стандарт (53,8 %). Загалом, серед болгарських сортозразків (БСЗ), що вивча-
лись понад два роки, більше двох третин мали найвищий бал перезимівлі 
за візуальною оцінкою, і були практично відсутні зразки з низьким рівнем 
цієї ознаки. Це кращі за комплексом ознак генотипи, що вивчались у вищих 
ланках селекційного процесу (рис. 1).

За 27 років досліджень у 32 % випадків упродовж зимового періоду від-
мічались несприятливі погодні умови, що призводило до часткової або по-
вної загибелі матеріалу і дало змогу об’єктивно оцінити рівень зимо- і моро-
зостійкості болгарських зразків (табл. 2). 

Екстремальні умови склались у 2002/03 р. Такі негативні фактори, як 
перезволоження ґрунту внаслідок сильних дощів у вересні та першій по-
ловині жовтня 2002 р., різке зниження температури (до мінус 19 оС) у груд-
ні, утворення тривалої льодової кірки (72 доби), призвели до повної за-
гибелі всього селекційного матеріалу. Дуже несприятливими були умови 
перезимівлі в 1993/94 і 1996/97 рр. Різке й стресове для рослин озимини 
зниження температури повітря спостерігали у грудні 1993 р. (мінус 17,4 оС) 
за незначного снігового покриву й у лютому 1994 р. (мінус 28,5 оС). У по-
дальшому були часті відлиги, що призвело до загибелі майже третини ма-
теріалу. Шокове зниження температури повітря до мінус 22,5  оС напри-
кінці грудня 1996 р., що не дало рослинам повністю пройти другу фазу 
загартування, і до мінус 20,5 оС на початку лютого 1997 р. за відсутності 

Ðèñ. 1. Ðîçïîä³ë áîëãàðñüêèõ çðàçê³â çà ð³âíåì ïåðåçèì³âë³ â óìîâàõ Ë³ñîñòåïó 
Óêðà¿íè (ñåðåäíº çà 1987–2013 ðð.)

×
àñ

òê
à,

 %

Ïåðåçèì³âëÿ, áàë
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снігового покриву, а також до мінус 9,9 оС у третій декаді березня призве-
ло до загибелі понад 80 % селекційних зразків. Негативні погодні умови 
у зимовий період відмічались у грудні 1989, 1992, 1993 і 1999 рр., у січні-
лютому 1991 р., коли середня температура повітря була значно нижчою 
за норму за недостатнього снігового покриву. Окрім того, у грудні 1992 р. 
температура на глибині залягання вузла кущіння знижувалась до мінус   
10 оС, а у березні 1993 р. спостерігались приморозки до мінус 10,2 оС (перша 
декада) та мінус 3,3 оС (друга). Оцінка перезимівлі в середньому за ці роки 
була на рівні від 6,1 (1989 р.) до 6,7 (1993) балів. У таблиці 3 наведено кращі 
зразки, що виокремились за ознакою «зимостійкість» у роки з несприят-
ливими умовами перезимівлі.

Шляхом прямого проморожування у камерах низьких температур КНТ-1 
визначили рівень морозостійкості 40 зразків, що вивчались у вищих ланках 
селекційного процесу (попереднє і конкурсне випробування). Чотири зраз-
ки за цим показником були на рівні стандарту (102–72, 2579–30–19, 1769–64 
і 148–133–21). Два останніх в умовах перезимівлі 1990 і 1992 рр. стабільно 
формували високий рівень ознаки.

Òàáëèöÿ 2. Çèìîñò³éê³ñòü çðàçê³â áîëãàðñüêî¿ ñåëåêö³¿ (1987–2012 ðð.)

Âåãåòàö³éíèé 
ð³ê âèâ÷åííÿ1

Ê³ëüê³ñòü âèâ÷åíèõ 
çðàçê³â, øò.

Â³äñîòîê çðàçê³â, ïåðåçèì³âëÿ ÿêèõ â³äíîñíî 
ñòàíäàðòó Çðàçê³â, ùî 

çàãèíóëè, %
âèùà íà ð³âí³ íèæ÷à

1986/1987 74 – 93,8 6,2 –
1987/1988 75 – 45,3 54,7 –
1988/1989 64 16,7 38,3 45,0 –
1989/1990 240 – 100 – –
1990/1991 305 7,2 33,3 52,8 6,7
1991/1992 241 1,6 65,2 33,2 –
1992/1993 132 – 61,2 36,4 2,4
1993/1994 135 – 18,5 52,6 28,9
1994/1995 117 – 100 – –
1995/1996 93 – 74,2 25,8 –
1996/1997 98 2,0 7,2 9,2 81,6
1997/1998 135 7,4 76,3 14,1 2,2
1998/1999 110 – 91,0 3,6 5,4
1999/2000 70 – 100 – –
2000/2001 57 – 100 – –
2001/2002 14 – 100 – –
2002/2003 9 – – – 100
2003/2004 4 – 100 – –
2004/2005 3 – 33,3 66,7 –
2009/2010 6 – 16,7 83,3 –
2010/2011 7 – 85,5 14,5 –
2011/2012 5 – 80,0 20,0 –
Ñåðåäíº 91 1,6 64,5 23,6 10,3

Ïðèì³òêà. 1 – óïðîäîâæ 2006–2009 ðð. ³ ó 2013 ð. âèâ÷àëè îäèí-äâà çðàçêè, ÿê³ 
ïåðåçèìîâóâàëè íà ð³âí³ ñòàíäàðòó 
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Відомо, що швидкий ріст і розвиток пшениці озимої восени несумісні з 
високою зимостійкістю [12]. Більшість болгарських зразків відрізняються 
широким листям, прискорено розвиваються на всіх етапах онтогенезу, осо-
бливо в період кущіння, що негативно позначається на перебігу процесів за-
гартування до дії низьких температур. Вони характеризуються швидкими 
темпами розвитку з часу відновлення весняної вегетації, мають великий ко-
лос і крупне зерно і за умов сприятливої зимівлі можуть сформувати високу 
врожайність. За період досліджень було виявлено зразки, що поєднували 
повільний осінній розвиток, важливий для ознаки «зимостійкість», і при-
скорений – навесні, що важливо для підвищення продуктивності рослин 
(Милена, 759–1, 102–72, 836/87–2, 853/87–44–38, 2579–30–19, ДМ–27–15, ДМ–
62–44, ДМ–61–67, 1919–50, 226/86–152, 498/88–77, 6382–6, 83/88–99, 1769–64, 
148–133–21, М–1022–6567, 6687–12, 854/87–2, 4851–67). 

У роки з м’якими зимами генотипи з підвищеною зимостійкістю мож-
на визначати за пошкодженням та зміною забарвлення листя [13,  14]. Під 
впливом низьких температур у рослин з низькою морозостійкістю зазна-
ють руйнування пластиди, а у більш зимостійких вони практично не змі-
нюються [15]. Диференціацію зразків проводили в контрольному і розсад-
никах випробувань за рівнем загального пожовтіння листкової поверхні 
всіх рослин на ділянці. Вищевказані сортозразки мали високу стійкість (7–8 
балів) до пожовтіння поверхні листя після перезимівлі, підвищені кущис-

Òàáëèöÿ 3. Êðàù³ çà çèìîñò³éê³ñòþ çðàçêè áîëãàðñüêî¿ ñåëåêö³¿ 

Âåãåòàö³éíèé 
ð³ê âèâ÷åííÿ

Ê³ëüê³ñòü 
çðàçê³â, øò.

Çðàçîê
Ïåðåçèì³âëÿ, 

áàë

çðàçêà St

1988/1989 7
148–133–21, 969–69, 1770–104,
981–28–62, 1186–5–3, 2187–40, 2218–41

9 7

1990/1991 15

2559–3, 1468–7–8, 769–22–2,
2514–114, 694/83–82, 1183/84–64, 406–1,
116/83–78,  407–1, 1186–5–3, 2559–3,
1563–78, 2385–59, 2587–38, Ïëèñêà

8; 8,5; 9 7

1991/1992 4
2139–41, 835–34–3, Ì–1022–6567,
938/84-177

8,5; 9 7

1992/1993 11
71/83–37, 71/83–71, 4465–3,
ÊÌ–361, 2427–8–1,498/83–134,
Äîáðè÷, 694–83–119, 969–69, 2048–37–59

9 8

1993/1994 8
226/86–152, 836/87–2, 853/87–44, 102–72,
102–72, 1893–9–1, Ì–1022–65–67,
3612–40, 63–55

8; 6 8

1996/1997 11

2579–30–19, 759–1, 853/87–44–38–9,
 836/87–2–9, 836/87–2–7, Ìèëåíà,
ÄÌ–27–15, ÄÌ–62–44, ÄÌ–61–67,
5321–11–6, 247/10–27–3–6

6; 7; 8; 9 7

1998/1999 7
ÄÌ–62–44, Òðîÿíà, Ìèëåíà,
8881–4, 244/92–101, ÌÒ–18040–30,
ÌÒ–17131–87

8;  9 6
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тість і регенераційну здатність у поєднанні зі швидкими темпами весняно-
го відростання, а також високий рівень зимостійкості, що підтвердилось у 
роки з екстремальними умовами перезимівлі. Так, в екстремальних умовах 
1997 р. високий бал перезимівлі (9–8) мали зразки Милена, 759–1, 836/87–2, 
853/87–44–38, ДМ–27–15, ДМ–62–44, у 1994 р. – 836/87–2, 2579–30–19, 1919–50, 
498/88–77, 6382–6, 6687–12, М–1022–6567, 226/86–152, 854/87–2, 4851–67.

Для визначення цінності болгарських зразків як вихідного матеріалу і 
розкриття взаємозв’язків кількісних ознак вираховували коефіцієнти ко-
реляції між ними. Можливість вдалого поєднання в одному генотипі та-
ких складних ознак існує, особливо за умови використання за материнську 
форму адаптивної лінії (чи сорту) миронівської селекції з високою зимо-
стійкістю. Для використання у гібридизації рекомендуються зразки, що 
поєднують високу врожайність і зимостійкість (ДМ–27–15, 6687–12, 6382–6, 
М–1022–6567, 854/87–2, 759–1, 836/87–2).

Особливої уваги селекціонери надають поєднанню зимостійкості і ско-
ростиглості, а також оптимальної висоти рослин, стійкості до хвороб. Кое-
фіцієнт кореляції (r) між ознаками «зимостійкість» і «скоростиглість» до-
рівнював -0,26, що свідчить про ефективність роботи селекціонерів Інсти-
туту пшениці і соняшника «Добруджа» (м. Генерал-Тошево, Болгарія), спря-
мованої на поєднання цих ознак в одному генотипі шляхом використання 
різних методів. Але за період досліджень виділено тільки два скоростиглих 
(виколошуються на п’ять-шість днів раніше за стандарт) зразки (6687–12 і 
М–1022–6567) з високим рівнем зимостійкості. Аналіз коефіцієнтів кореля-
ції між зимостійкістю і висотою рослин та стійкістю до септоріозу листя 
(r = 0,12 і r = 0,21 відповідно) показує позитивний характер і слабкий сту-
пінь зв’язків між цими ознаками. З виділених зразків, що мали високу зимо-
стійкість і стійкість до септоріозу листя 5 балів, 90 % були короткостебло-
вими і тільки два (ДМ–27–15 і 83/88–99) – середньорослими. Не виявлено 
залежності між зимостійкістю та ураженістю бурою іржею і стійкістю до 
борошнистої роси (r = 0,02 і r = -0,08 відповідно), що вказує на можливість 
поєднання цих ознак в одному генотипі. Серед виділених зимостійких 
зразків стійкими до борошнистої роси (7 балів) були 1919–50, 2579–30–19, 
759–1, 6687–12, М–1022–6567, до бурої іржі (ураження 20 %) – 853/87–44–38, 
1919–50, 759–1, 1769–64. 

Усі виділені болгарські зразки інтенсивно використовувались у програ-
мах гібридизації впродовж усього періоду досліджень. Створені за участю 
кращих з них цінні лінії пшениці озимої вивчаються у вищих ланках селек-
ційного процесу. У родоводі нового сорту Господиня миронівська, що у 2017 
р. внесений до Держреєстру України, присутній зразок 2579–30–19 (рис. 2). 

Враховуючи значний вплив материнського компоненту на формування 
зимостійкості та продуктивності, як материнську форму до схрещувань залу-
чили зимостійку, продуктивну, стійку до хвороб лінію Еритроспермум 52334 
миронівської селекції. Сорт Господиня миронівська успадкував гени видат-
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ної пшениці миронівської селекції Українка 0246 через лінію Еритроспер-
мум 10071 від сорту Лютесценс 17 (Верхняцька дослідно-селекційна стан-
ція), який своєю чергою увійшов до родоводів сорту Безостая 4 та її прямого 
нащадка Безостая 1 [16], а також шедевру світової селекції Миронівська 808 
через сорт Лютесценс 106 [17]. Через лінію Еритроспермум 11537 сорт Госпо-
диня миронівська є нащадком болгарського сорту Русалка, у родоводі якого 
немає сортів з колишнього СРСР [18].

Висновки. Найбільший інтерес для селекції пшениці озимої в зоні Лі-
состепу України становлять болгарські зразки, що поєднують високу зи-
мостійкість з урожайністю, скоростиглістю, короткостебловістю, стійкістю 
до хвороб і крупнозерністю (М–1022–6567, 6687–12); з урожайністю і мо-
розостійкістю, короткостебловістю, стійкістю до хвороб, крупнозерністю 
і якістю зерна (2579–30–19). За участю останнього зразка створено новий 
високопродуктивний сорт Господиня миронівська з рівнем морозо-, зи-
мостійкості вище середнього, хлібопекарськими якостями цінної пшениці, 
груповою стійкістю до хвороб та здатністю формувати стабільні врожаї за 
різних погодних умов.
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Öåëü. Èçó÷èòü îáðàçöû ïøåíèöû îçèìîé áîëãàðñêîé ñåëåêöèè ïî ïðèçíàêó «çèìî-
ñòîéêîñòü» äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñåëåêöèè â êà÷åñòâå èñõîäíîãî ìàòå-
ðèàëà. Ìåòîäû. Ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ, ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ïðîìîðîçêà, ìàòåìà-
òè÷åñêèé, ñòàòèñòè÷åñêèé. Ðåçóëüòàòû. Çà ïåðèîä 1987–2013 ãã. íà îïûòíûõ ïîëÿõ 
Ìèðîíîâñêîãî èíñòèòóòà ïøåíèöû ïðîâåäåíà êîìïëåêñíàÿ îöåíêà 1470 îáðàçöîâ 
ïøåíèöû îçèìîé áîëãàðñêîé ñåëåêöèè, ñðåäè êîòîðûõ âûäåëåíû ëó÷øèå ïî çèìî-, ìî-
ðîçîñòîéêîñòè. Çà 27 ëåò èññëåäîâàíèé â 32 % ñëó÷àåâ íà ïðîòÿæåíèè çèìíåãî ïåðè-
îäà îòìå÷àëèñü íåáëàãîïðèÿòíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ, ÷òî ïðèâîäèëî ê ÷àñòè÷íîé èëè 
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ïîëíîé ãèáåëè ìàòåðèàëà è äàëî âîçìîæíîñòü îáúåêòèâíî îöåíèòü óðîâåíü çèìî- è 
ìîðîçîñòîéêîñòè áîëãàðñêèõ îáðàçöîâ. Ïóò¸ì ïðÿìîãî ïðîìîðàæèâàíèÿ â êàìåðàõ 
íèçêèõ òåìïåðàòóð ÊÍÒ-1 îïðåäåëèëè óðîâåíü ìîðîçîñòîéêîñòè 40 îáðàçöîâ, ÷åòû-
ðå èç êîòîðûõ ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ áûëè íà óðîâíå ñòàíäàðòà (102–72, 2579–30–19, 
1769–64 è 148–133–21). Îöåíêà ïåðåçèìîâêè èìåëà øèðîêèé ðàçìàõ âàðüèðîâàíèÿ 
(R = 82,9 %, ó ñòàíäàðòà – 53,8 %). Èäåíòèôèöèðîâàíû ñîðòîîáðàçöû, êîòîðûå èìåëè 
âûñîêóþ óñòîé÷èâîñòü (7–8 áàëëîâ) ê ïîæåëòåíèþ ïîâåðõíîñòè ëèñòüåâ ïîñëå âûõî-
äà èç çèìû, ïîâûøåííóþ êóñòèñòîñòü è ðåãåíåðàöèîííóþ ñïîñîáíîñòü â ñî÷åòàíèè ñ 
áûñòðûìè òåìïàìè âåñåííåãî îòðàñòàíèÿ, à òàêæå âûñîêèé óðîâåíü çèìîñòîéêîñòè, 
÷òî ïîäòâåðäèëîñü â ãîäû ñ ýêñòðåìàëüíûìè óñëîâèÿìè ïåðåçèìîâêè. Óñòàíîâëåíà 
äîñòîâåðíàÿ ïðÿìàÿ ñâÿçü ñðåäíåé ñèëû (r = 0,44, p <0,05) ìåæäó çèìîñòîéêîñòüþ 
(ïåðåçèìîâêà â áàëëàõ) è óðîæàéíîñòüþ è ñëàáàÿ (r = 0,12 è r = 0,21 ñîîòâåòñòâåííî) 

– ìåæäó çèìîñòîéêîñòüþ è âûñîòîé ðàñòåíèé, óñòîé÷èâîñòüþ ê ñåïòîðèîçó ëèñòüåâ. 
Íå âûÿâëåíî çàâèñèìîñòè ìåæäó çèìîñòîéêîñòüþ è ïîðàæåíèåì áóðîé ðæàâ÷èíîé, 
óñòîé÷èâîñòüþ ê ìó÷íèñòîé ðîñå (r = 0,02 è r = -0,08 ñîîòâåòñòâåííî), ÷òî óêàçûâàåò 
íà âîçìîæíîñòü ñî÷åòàíèÿ ýòèõ ïðèçíàêîâ â îäíîì ãåíîòèïå. Âûâîäû. Íàèáîëüøèé 
èíòåðåñ äëÿ ñåëåêöèè ïðåäñòàâëÿþò áîëãàðñêèå ñîðòîîáðàçöû, ñî÷åòàþùèå âûñîêóþ 
çèìîñòîéêîñòü ñ óðîæàéíîñòüþ, êîðîòêîñòåáåëüíîñòüþ, ñêîðîñïåëîñòüþ, óñòîé÷èâî-
ñòüþ ê áîëåçíÿì è êðóïíîç¸ðíîñòüþ (Ì–1022–6567, 6687–12); ñ óðîæàéíîñòüþ, ìîðî-
çîñòîéêîñòüþ, êîðîòêîñòåáåëüíîñòüþ, óñòîé÷èâîñòüþ ê áîëåçíÿì, êðóïíîçåðíîñòüþ è 
êà÷åñòâîì çåðíà (2579–30–19). Ñ ó÷àñòèåì ïîñëåäíåãî ñîçäàí íîâûé âûñîêîïðîäóê-
òèâíûé ñîðò Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà îçèìàÿ, îáðàçöû áîëãàðñêîé ñåëåêöèè, çèìîñòîé-
êîñòü, îöåíêà

Winter hardiness of bulgarian winter wheat variety samples under 
conditions of Forest-Steppe of Ukraine
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Volohdina H. B., Candidate of Agricultural Sciences

The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS
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Purpose. To study winter wheat samples bred in Bulgaria for the trait “winter hardiness” 
followed in further use as starting material for breeding. Methods. Field studies, 
experimental freezing, mathematical and statistical. Results. A comprehensive evaluation 
of 1470 samples has been carried out for the period 1987–2013 on the experimental fields 
at the Myronivka Institute of Wheat and the best winter hardy and frost resistant samples 
have been defined. In the 27 years of research, adverse weather conditions during winter 
periods were marked in 32 per cent of the cases thus resulted in partial or total death of the 
material and made it possible to objectively estimate the level of winter hardiness and frost 
resistance of the Bulgarian samples. By direct freezing in low temperature chambers KNT-1 
there were determined the level of frost resistance of 40 samples with four of which being at 
the standard level for this trait (102-72, 2579-30-19, 1769-64 and 148-133-21). The level 
of overwintering was characterized with wide variation (R = 82.9 %, in standard 53.8 %). 
There were identified the variety samples with high resistance (7-8 points) to the yellowing 
of leaf surface after overwintering, increased tiller number and regenerative capacity in 
combination with rapid pace of spring regrowth, as well as high level of winter hardiness 
which was confirmed in years with extreme conditions of overwintering. A reliable positive 
correlation of moderate strength (r = 0.44, p <0.05) was found between winter hardiness 
(score of overwintering) and yield as well as weak correlation between winter hardiness and 
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plant height and resistance to Septoria leaf blotch (r = 0.12 and r = 0.21, respectively) was 
revealed. No relationship was found between winter hardiness and brown rust affection 
and resistance to powdery mildew (r = 0.02 and r = -0.08, respectively) thus indicating the 
possibility of combining these traits in one genotype. Conclusions. The Bulgarian variety 
samples M–1022–6567, 6687–12 combining high winter hardiness with yield, short stem, 
early ripening, disease resistance and high kernel weight as well as 2579–30–19 combining 
high winter hardiness with yield, frost resistance, short stem, disease resistance, high kernel 
weight and grain quality are of the greatest interest for breeders. When involving the last 
sample, new high-yielding variety Hospodynia myronivska has been developed.

Key words: winter wheat, samples bred in Bulgaria, winter hardiness, evaluation


