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Ìåòà. Ïðîâåñòè îö³íêó ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ íà ñò³éê³ñòü äî îñìîòè÷íîãî 
ñòðåñó òà âèÿâèòè ãåíîòèïè, íàéá³ëüø ñò³éê³ äî äåô³öèòó âîëîãè íà ðàíí³õ åòàïàõ âå-
ãåòàö³¿. Ìåòîäè. Äîñë³äè ïðîâîäèëè ó 2016, 2017 ðð. çà ìåòîäè÷íèìè âêàç³âêàìè Â²Ð 
(ï³ä ðåä. Â. Ô. Äîðîôåºâà, 1974). Ñò³éê³ñòü äî ïîñóõè 56 ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ 
ð³çíîãî ãåîãðàô³÷íîãî ïîõîäæåííÿ âèçíà÷àëè çà â³äñîòêîì ïðîðîñëîãî (âïðîäîâæ 7 
ä³á çà òåìïåðàòóðè +20…21 oÑ) íà ðîç÷èíàõ ñàõàðîçè ð³çíî¿ êîíöåíòðàö³¿ (â³äïîâ³ä-
íî 16 ³ 18 àòì îñìîòè÷íîãî òèñêó) ïîïåðåäíüî çíåçàðàæåíîãî íàñ³ííÿ. Äîñë³äæóâàí³ 
ñîðòè äèôåðåíö³þâàëè çà çäàòí³ñòþ 7-äîáîâèõ ïðîðîñòê³â ôîðìóâàòè 3, 5 àáî ³íøó 
ê³ëüê³ñòü ïåðâèííèõ êîð³íö³â. Êîíòðîëü – íàñ³ííÿ, ïðîðîùåíå â àíàëîã³÷íèõ óìîâàõ 
íà äèñòèëüîâàí³é âîä³. Ðåçóëüòàòè. Âèä³ëåíî ðÿä ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ â³ò-
÷èçíÿíî¿ òà çàðóá³æíî¿ ñåëåêö³¿, ùî äîñòîâ³ðíî ïåðåâèùóâàëè ñòàíäàðò Ïîäîëÿíêà 
çà â³äñîòêîì ïðîðîñëîãî íà ðîç÷èíàõ ñàõàðîçè íàñ³ííÿ, ñåðåä ÿêèõ Ì²Ï Êíÿæíà, Ðîç-
ê³øíà òà Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà. Ó ñåðåäíüîìó çà ðîêè äîñë³äæåíü ïðîðîñòàííÿ íàñ³í-
íÿ â íèõ äîð³âíþâàëî â³äïîâ³äíî 86, 79, 82 % (16 àòì) òà 78, 66, 55 % (18 àòì). Íà 7-ó 
äîáó ïðîðîñòàííÿ äîñë³äæóâàí³ ñîðòè ôîðìóâàëè, ãîëîâíèì ÷èíîì, 3 àáî 5 ïåðâèí-
íèõ êîð³íö³â. Íàñ³ííÿ ñîðò³â îçèìî¿ ïøåíèö³ ìèðîí³âñüêî¿ ñåëåêö³¿ ìàëî çàçâè÷àé 3 
çàðîäêîâèõ êîð³íö³, á³ëüøå 60 % íàñ³ííÿ ñòàíäàðòó Ïîäîëÿíêà – 5 êîð³íö³â. Âèñíîâêè. 
Çà â³äñîòêîì íàñ³ííÿ, ïðîðîñëîãî íà ðîç÷èíàõ îñìîòèêà ð³çíî¿ êîíöåíòðàö³¿ (16 ³ 18 
àòì), âèçíà÷åíî ðàíãè ïîñóõîñò³éêîñò³ 56 ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ð³çíîãî ãåî-
ãðàô³÷íîãî ïîõîäæåííÿ. Âèÿâëåíî, ùî óêðà¿íñüê³ ñîðòè Ì²Ï Êíÿæíà, Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ, 
Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà, Ðîçê³øíà, Ñòàòíà, Ùåäðà íèâà, Ç³ðà ìàþòü âèñîê³ ïîêàçíè-
êè ïðîðîñòàííÿ íàñ³ííÿ íà ðîç÷èíàõ ñàõàðîçè òà ñóòòºâî ïåðåâèùóþòü ñòàíäàðò, à 
ñîðòè Ãîðäîâèòà, Ñòàòíà, Ïîäîëÿíêà – âèñîêèé â³äñîòîê ôîðìóâàííÿ 5 çàðîäêîâèõ 
êîð³íö³â. Òàêèì ÷èíîì, ïîêàçàíî ìîæëèâ³ñòü ä³àãíîñòèêè ïîñóõîñò³éêîñò³ ñîðò³â 
ïøåíèö³ îçèìî¿ çà ïîêàçíèêîì ïðîðîñòàííÿ íàñ³ííÿ íà ðîç÷èíàõ ñàõàðîçè òà çà 
ê³ëüê³ñòþ ïåðâèííèõ êîð³íö³â, ñôîðìîâàíèõ íà ðàíí³õ åòàïàõ ïðîðîñòàííÿ íàñ³ííÿ. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà îçèìà, ïîñóõîñò³éê³ñòü, íàñ³ííÿ, ñàõàðîçà, 
îñìîòè÷íèé òèñê, ïðîðîñòàííÿ, ïåðâèííà êîðåíåâà ñèñòåìà

Вступ. На фоні глобального потепління все частіше спостерігаємо 
різкі перепади температури та недостатню кількість опадів. Посуха – це 
тривалий бездощовий період, який супроводжується зниженням від-
носної вологості повітря, вологості ґрунту, підвищенням температури. 
В Україні посуха, особливо в період проростання насіння та на ранніх 
етапах органогенезу, є одним з лімітуючих факторів для формування 
стабільних урожаїв [1]. Тому одним із головних завдань селекції є ство-
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рення сортів, адаптованих до несприятливих умов навколишнього се-
редовища, зокрема до посухи, яка може наставати на різних етапах он-
тогенезу рослин.

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Як відомо, 
для росту та розвитку рослин важливе значення має вода, оскільки 
вона бере активну участь в обміні речовин, тому постійний чи тим-
часовий дефіцит вологи негативно позначається на цих процесах [2]. 
Нестача вологи під час посухи, коли не забезпечуються потреби рос-
лини у воді,  призводить до порушення нормального функціонування 
рослинного організму і, як наслідок, до втрат урожаю [3–6]. Тому важ-
ливою ознакою рослин є посухостійкість – здатність пристосовуватися 
до дії комплексу чинників, спричинених дефіцитом доступної вологи 
[7]. Оскільки посуха спостерігається не кожного року та має різний 
характер і форми прояву, пряма оцінка в польових умовах може за-
ймати тривалий термін [8]. Щоб скоротити час оцінки та пришвидши-
ти селекційний процес, використовують ряд лабораторних методів [9]. 
Особливої уваги заслуговує рання діагностика стійкості до посухи за 
аналізом проростання насіння та росту проростків у контрольованих 
експериментальних умовах, а також на основі дослідження первинної 
кореневої системи.

Здатність рослини на перших етапах розвитку використовувати во-
логу в умовах недостатнього водопостачання і підвищеної концентрації 
ґрунтових розчинів є однією із важливих біологічних та господарськи 
цінних ознак. А.  Р. Бухінгер вперше запропонував визначати посухо-
стійкість рослин за всисною силою, яку розвиває насіння при пророс-
танні на розчинах сахарози. Було також підтверджено позитивний 
зв’язок між здатністю насіння проростати на розчинах з високим осмо-
тичним тиском та посухостійкістю сорту, тобто чим більш посухостій-
ким є сорт, тим вища всисна активність його насіння [10].

Велику роль у забезпеченні високої врожайності пшениці м’якої ози-
мої відіграють як первинна, так і вторинна кореневі системи. Встанов-
лено, що в посушливі роки за рахунок зародкових корінців формується 
до 83 % урожаю. Досить висока успадковуваність кількості зародкових 
корінців дає можливість проводити попередню діагностику посухостій-
кості та збільшувати їх число селекційним шляхом [11].

Таким чином, для оцінки посухостійкості важливо використовувати 
комплекс показників, що дає можливість більш об’єктивно підходити до 
її ранньої діагностики. 

Мета досліджень – провести оцінку сортів пшениці м’якої озимої на 
стійкість до осмотичного стресу та виявити генотипи, найбільш стійкі 
до дефіциту вологи на ранніх етапах вегетації.
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Матеріал і методика. У лабораторних умовах відділу біотехнології, 
генетики і фізіології Миронівського інституту пшениці (МІП) у 2016, 
2017 рр. досліджували 56 сортів пшениці м’якої озимої різного геогра-
фічного походження, що представлені сортами установ системи НААН: 
МІП, Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва (ІР), ННЦ «Інститут зем-
леробства НААН» (ННЦ ІЗ), Інституту зрошуваного землеробства (ІЗЗ), 
Білоцерківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетич-
них культур і цукрових буряків (БДСС ІБКіЦБ), Синельниківської се-
лекційно-дослідної станції Державної установи Інститут сільського гос-
подарства степової зони (ССДС ДУ ІСГСЗ), Інституту рису (ІРС), Інсти-
туту захисту рослин (ІЗР), а також Інституту фізіології рослин і генетики 
НАНУ (ІФРГ) і сортами закордонної селекції з Китаю, Польщі, Румунії, 
Австралії, Німеччини та ін. У дослідах використовували насіння однієї 
репродукції та однакової фракції. Стандарт – сорт Подолянка. 

Досліди проводили за методичними вказівками ВІР [12]. Попередньо 
знезаражене шляхом обприскування розчином гіпохлориту натрію на-
сіння пророщували у трьох повтореннях на фільтрувальному папері в 
чашках Петрі впродовж 7 днів за температури +20…21 oС. Використову-
вали розчини сахарози різної молярної концентрації, що відповідали 16 
і 18 атм осмотичного тиску. У контролі насіння пророщували за анало-
гічних умов на дистильованій воді. Схожість насіння визначали як від-
соток до контролю. Кількість зародкових корінців визначали на 7-у добу 
проростання в дистильованій воді. 

Рейтингову оцінку досліджуваного матеріалу проводили з викорис-
танням комп’ютерного пакету MS Excel. Експериментально отримані 
дані обробляли методами статистичного аналізу [13].

Обговорення результатів. Посухостійкість сортів пшениці оціню-
вали за здатністю насіння проростати на розчинах сахарози з різним 
осмотичним тиском та за кількістю первинних зародкових корінців. Ці 
лабораторні методи є простими та мають досить високий ступінь коре-
ляції з польовими [8].

За даними більшості дослідників, концентрація розчину сахарози, що 
відповідає 16 атм, є оптимальною для оцінки стійкості до дефіциту воло-
ги на ранніх етапах проростання. У результаті аналізу виділено ряд сор-
тів, які за досліджуваним показником достовірно перевищували стан-
дарт (МІП Княжна, Розкішна, Горлиця миронівська, МІП Валенсія, Стат-
на, Щедра нива, Миронівська слава). За проростання на розчині сахарози 
більшість сортів миронівської селекції були на рівні стандарту (Волош-
кова, Богдана, Оберіг Миронівський, Миронівська сторічна, Ясногірка). 
Серед сортів селекції інших селекційно-дослідних установ України від-
значились Елегія, Гордовита, Зіра, Кохана, Запашна, Росинка, Фермерка, 
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Романтика, зарубіжної селекції – КВН(1467)03. Решта сортів показали 
нижчий відсоток проростання насіння порівняно зі стандартом.

За результатами двох років досліджень сорти розподілено на ранги 
посухостійкості за відсотком насіння, пророслого на розчинах сахаро-
зи обох концентрацій (табл. 1). За цим розподілом стандарт Подолянка 

Òàáëèöÿ 1. Ðîçïîä³ë ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ çà â³äñîòêîì ïðîðîñòàííÿ 
íàñ³ííÿ íà ðîç÷èíàõ ñàõàðîçè (ñåðåäíº çà 2016, 2017 ðð.)

Ñîðò Óñòàíîâà-îðèã³íàòîð, êðà¿íà 
Ïðîðîñëîãî íàñ³ííÿ, %

Ðàíã
16 àòì 18 àòì

Ïîäîëÿíêà ²ÔÐÃ, Ì²Ï, Óêðà¿íà 68,0±3,4 49,0±3,6 9
Ì²Ï Êíÿæíà Ì²Ï, Óêðà¿íà 86,0±2,5* 78,0±2,9* 1
Ðîçê³øíà ²Ð, Óêðà¿íà 79,0±2,9* 66,0±3,4* 2
Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà Ì²Ï, Óêðà¿íà 82,0±2,8* 55,0±3,7 3
Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ Ì²Ï, Óêðà¿íà 81,0±2,8* 53,0±3,5 4
Ñòàòíà ²Ð, Óêðà¿íà 75,0±3,1* 60,0±3,5* 5
Ùåäðà íèâà ÁÄÑÑ ²ÁÊ³ÖÁ, Óêðà¿íà 76,0±3,1* 51,0±3,6 6
Ãîðäîâèòà ²Ð, Óêðà¿íà 72,0±3,2 56,0±3,5 6
Ç³ðà ÑÑÄÑ ÄÓ ²ÑÃÑÇ, Óêðà¿íà 72,0±3,2 47,0±3,6 8
Åëåã³ÿ ÁÄÑÑ ²ÁÊ³ÖÁ, Óêðà¿íà 74,0±3,2 40,0±3,5* 10
Ìèðîí³âñüêà ñëàâà Ì²Ï, Óêðà¿íà 78,0±3,0* 34,0±3,5* 11
ßñíîã³ðêà ²ÔÐÃ, Ì²Ï, Óêðà¿íà 63,0±3,5 49,0±3,6 12
ÊÂÍ(1467)03 Ïîëüùà 65,0±3,4 42,0±3,5 13
Ðîñèíêà ²ÐÑ, ²ÇÇ, Óêðà¿íà 65,0±3,4 41,0±3,5* 14
Îáåð³ã Ìèðîí³âñüêèé Ì²Ï, Óêðà¿íà 66,0±3,4 39,0±3,5* 15
Êîõàíà ²ÇÇ, Óêðà¿íà 67,0±3,4 35,0±3,4* 16
Ìèðîí³âñüêà ñòîð³÷íà Ì²Ï, ²ÇÐ, Óêðà¿íà 64,0±3,5 39,0±3,5* 17
Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà Ì²Ï, Óêðà¿íà 61,0±3,5* 43,0±3,6 17
Çàïàøíà ²Ð, Óêðà¿íà 67,0±3,4 34,0±3,4* 19
Ôåðìåðêà ²Ð, Óêðà¿íà 62,0±3,5 37,0±3,4* 20
Ðîìàíòèêà ÁÄÑÑ ²ÁÊ³ÖÁ, Óêðà¿íà 62,0±3,5 36,0±3,5* 21
Öàð³âíà ÁÄÑÑ ²ÁÊ³ÖÁ, Óêðà¿íà 60,0±3,5* 35,0±3,5* 22
Êîõàíêà ÑÑÄÑ ÄÓ ²ÑÃÑÇ, Óêðà¿íà 56,0±3,5* 35,0±3,4* 23
Áîãäàíà ²ÔÐÃ, Ì²Ï, Óêðà¿íà 69,0±3,3 23,0±3,0* 24
ßñî÷êà ÁÄÑÑ ²ÁÊ³ÖÁ, Óêðà¿íà 56,0±3,6* 34,0±3,4* 24
TROCADERO Ïîëüùà 59,0±3,5* 33,0±3,4* 26
Âîëîøêîâà Ì²Ï, ²ÔÐÃ, Óêðà¿íà 69,0±3,3 22,0±3,0* 27
Êîíêà ²ÇÇ, Óêðà¿íà 60,0±3,5* 30,0±3,3* 28
Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé Ì²Ï, Óêðà¿íà 56,0±3,5* 29,0±3,2* 29
Êðàºâèä ÍÍÖ ²Ç, Óêðà¿íà 54,0±3,6* 31,0±3,3* 30
Kohelia Ïîëüùà 48,0±3,6* 32,0±3,4* 31
Ì²Ï Âèøèâàíêà Ì²Ï, Óêðà¿íà 45,0±3,5* 34,0±3,4* 31
Ë³ñîâà ï³ñíÿ ÁÄÑÑ ²ÁÊ³ÖÁ, Óêðà¿íà 53,0±3,6* 27,0±3,2* 33
Áëàãî ²ÇÇ, Óêðà¿íà 46,0±3,6* 33,0±3,4* 33
Ïî÷à¿âêà ²ÔÐÃ, Ì²Ï, Óêðà¿íà 58,0±3,5* 21,0±2,9* 35
Íàòàëêà ²ÔÐÃ, Ì²Ï, Óêðà¿íà 54,0±3,6* 23,0±3,0* 35
Ïðèâàáëèâà ²Ð, Óêðà¿íà 48,0±3,7* 30,0±3,4* 35
Ôàâîðèòêà ²ÔÐÃ, Ì²Ï, Óêðà¿íà 53,0±3,6* 23,0±3,0* 38
Miranda Ðóìóí³ÿ 52,0±3,6* 27,0±3,2* 38
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розміщено на 9-й позиції, а сорти МІП Княжна, Розкішна, Горлиця ми-
ронівська, МІП Валенсія, Статна, Щедра нива, Гордовита, Зіра мали ви-
щий показник проростання насіння на розчинах сахарози порівняно до 
стандарту, тобто більш високий ранг посухостійкості.

Значну роль у забезпеченні високого врожаю пшениці м’якої озимої 
відіграє як первинна, так і вторинна кореневі системи. Проте в посушли-
ві роки вузлові корені відсутні або слаборозвинені, і урожай формується 
в основному за рахунок зародкових корінців, які розвиваються  і функ-
ціонують до повної зрілості зерна [11].

Характеристика первинної кореневої системи відображає особли-
вості росту та розвитку рослини та є одним із додаткових показників 
у оцінюванні сортів за посухостійкістю. Кількість зародкових корінців 
є сортовою ознакою. За літературними даними, більшість сортів пше-
ниці озимої проростають з утворенням 3 первинних корінців, ярої – 5 
корінців [14]. 

Нашими дослідженнями встановлено, що насіння сортів миронів-
ської селекції формувало, головним чином, по 3 зародкових корінці, що 
є характерним для озимих сортів пшениці (табл. 2).

Проте частина сортів на початкових етапах проростання формува-
ли 5 і більше корінців (Гордовита, Статна, Розкішна, Господиня миро-
нівська, Берегиня миронівська та ін.). Слід зазначити, що понад 60 % 
насіння стандарту Подолянка на 7-у добу проростання також форму-
вало 5 корінців.

Ñîðò Óñòàíîâà-îðèã³íàòîð, êðà¿íà 
Ïðîðîñëîãî íàñ³ííÿ, %

Ðàíã
16 àòì 18 àòì

Ìèðîí³âñüêà 65 Ì²Ï, Óêðà¿íà 56,0±3,6* 20,0±2,9* 40
Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà Ì²Ï, Óêðà¿íà 43,0±3,6* 33,0±3,4* 41
Ìèðëºíà Ì²Ï, ²ÔÐÃ, Óêðà¿íà 47,0±3,6* 26,0±3,1* 42
Ñìóãëÿíêà ²ÔÐÃ, Ì²Ï, Óêðà¿íà 47,0±3,6* 23,0±3,0* 43
Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà Ì²Ï, Óêðà¿íà 45,0±3,5* 28,0±3,2* 43
Êîëîñ Ìèðîí³âùèíè Ì²Ï, ²ÔÐÃ, Óêðà¿íà 53,0±3,6* 19,0±2,8* 45
Nudela Ðóìóí³ÿ 52,0±3,6* 17,0±2,7* 46
×àðîä³éêà á³ëîöåðê³âñüêà ÁÄÑÑ ²ÁÊ³ÖÁ, Óêðà¿íà 37,0±3,4* 28,0±3,2* 46
Þâ³ëÿð Ìèðîí³âñüêèé Ì²Ï, ²ÔÐÃ, Óêðà¿íà 51,0±3,6* 18,0±2,8* 48
Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà Ì²Ï, Óêðà¿íà 46,0±3,6* 21,0±2,9* 48
Äîñòàòîê ²ÔÐÃ, Ì²Ï , Óêðà¿íà 46,0±3,6* 16,0±2,6* 50
Ëàðñ Í³ìå÷÷èíà 42,0±3,5* 20,0±2,9* 51
Wenzell Àâñòðàë³ÿ 40,0±3,5* 16,0±2,7* 52
Îâ³ä³é ²ÇÇ ÍÀÀÍ, Óêðà¿íà 32,0±3,4* 16,0±2,7* 53
Äîíñèìá Ðîñ³ÿ 38,0±3,4* 15,0±2,5* 54

Ïðèì³òêà. * çà êðèòåð³ºì Ô³øåðà ð³çíèöÿ ç³ ñòàíäàðòîì Ïîäîëÿíêà äîñòîâ³ðíà ïðè             
ð ≤ 0,05 

Ïðîäîâæåííÿ Òàáëèö³ 1.
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Таким чином, за відсотком насіння, пророслого на розчинах осмо-
тика різної концентрації (16 і 18 атм), визначено ранги посухостійкості 
56 сортів пшениці м’якої озимої вітчизняної та зарубіжної селекції. Ви-
явлено ряд сортів, зокрема миронівської селекції, які характеризувались 
високою стійкістю до посухи. Відмічено сорти (Гордовита, Статна, Роз-
кішна), що мали високий показник проростання насіння і найбільшу 
кількість (5–6) первинних корінців. 

Висновки. За відсотком насіння, пророслого на розчинах осмотика 
різної концентрації, визначено ранги посухостійкості 56 сортів пшени-
ці м’якої озимої різного географічного  походження. Сорти МІП Княж-
на, Горлиця миронівська, МІП Валенсія (МІП), Розкішна, Гордовита, 
Статна (ІР), Щедра нива (БДСС ІБКіЦБ), Зіра (ССДС ДУ ІСГСЗ) пере-
вищували стандарт Подолянка за показником проростання насіння 
на розчинах сахарози (16 та 18 атм). Сорти Гордовита (ІР), Подолянка 
(ІФРГ, МІП), Статна (ІР) мали високий відсоток формування 5 зародко-
вих корінців. 

Таким чином, показано можливість діагностики посухостійкості 
сортів пшениці озимої за показником проростання насіння на розчинах 
сахарози та кількістю корінців, сформованих на ранніх етапах пророс-
тання насіння. 

Òàáëèöÿ 2. Ðîçïîä³ë êðàùèõ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ 
çà ê³ëüê³ñòþ çàðîäêîâèõ êîð³íö³â (ñåðåäíº çà 2016, 2017 ðð.) 

Ñîðò
Ïðîðîñëîãî 

íàñ³ííÿ ç òðüîìà 
êîð³íöÿìè, %

Ñîðò
Ïðîðîñëîãî 

íàñ³ííÿ ç ï’ÿòüìà 
êîð³íöÿìè, %

Ë³ñîâà ï³ñíÿ 84,0±2,6 Ãîðäîâèòà 62,0±3,4
Wenzell 76,0±3,1 Ïîäîëÿíêà (ñòàíäàðò) 61,0±3,5
Ðîìàíòèêà 75,0±3,2 Ñòàòíà 59,0±3,6
Ëàðñ 71,0±3,2 Ïðèâàáëèâà 52,0±3,7
Nudela 67,0±3,4 Äîñòàòîê 52,0±3,6
Åëåã³ÿ 66,0±3,4 Îâ³ä³é 52,0±3,6
Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ 61,0±3,5 Ðîçê³øíà 50,0±3,6
TROCADERO 60,0±3,5 Ùåäðà íèâà 50,0±3,6
Äîíñèìá 60,0±3,5 Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà 43,0±3,6
Ì²Ï Âèøèâàíêà 58,0±3,5 Áîãäàíà 40,0±3,5
ÊÂÍ(1467)03 56,0±3,5 Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé 41,0±3,5
Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà 55,0±3,7 Ïî÷à¿âêà 43,0±3,5
Êîõàíà 54,0±3,6 Ôàâîðèòêà 44,0±3,6
Êîëîñ Ìèðîí³âùèíè 54,0±3,6 Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà 43,0±3,5
Ìèðîí³âñüêà 65 52,0±3,6 ×àðîä³éêà á³ëîöåðê³âñüêà 42,0±3,5
Ì²Ï Êíÿæíà 52,0±3,6 Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà 41,0±3,5
Ç³ðà 50,0±3,6 Áëàãî 39,0±3,5
Êðàºâèä 50,0±3,6 Ìèðîí³âñüêà ñòîð³÷íà 37,0±3,5
Ñìóãëÿíêà 50,0±3,6 Êîíêà 36,0±3,4
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Öåëü. Ïðîâåñòè îöåíêó ñîðòîâ ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé íà óñòîé÷èâîñòü ê îñìî-
òè÷åñêîìó ñòðåññó è âûÿâèòü ãåíîòèïû, íàèáîëåå óñòîé÷èâûå ê äåôèöèòó âëàãè íà 
ðàííèõ ýòàïàõ âåãåòàöèè. Ìåòîäû. Îïûòû ïðîâîäèëè â 2016, 2017 ãã. ïî ìåòîäè÷íèì 
óêàçàíèÿì ÂÈÐ (ïîä ðåä. Â. Ô. Äîðîôååâà, 1974). Óñòîé÷èâîñòü ê çàñóõå 56 ñîðòîâ 
ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé ðàçíîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ îïðåäåëÿëè ïî 
ïðîöåíòó ïðîðîñøèõ (â òå÷åíèå 7 ñóòîê ïðè òåìïåðàòóðå +20…21 oÑ) íà ðàñòâîðàõ 
ñàõàðîçû ðàçíîé êîíöåíòðàöèè (ñîîòâåòñòâåííî 16 è 18 àòì îñìîòè÷åñêîãî äàâëå-
íèÿ) ïðåäâàðèòåëüíî îáåççàðàæåííûõ ñåìÿí. Èññëåäóåìûå cîðòà äèôôåðåíöèðî-
âàëè ïî ñïîñîáíîñòè 7-ñóòî÷íûõ ïðîðîñòêîâ ôîðìèðîâàòü 3, 5 èëè èíîå êîëè÷åñòâî 
ïåðâè÷íûõ êîðåøêîâ. Êîíòðîëü – ñåìåíà, ïðîðîùåííûå â àíàëîãè÷íûõ óñëîâèÿõ íà 
äèñòèëëèðîâàííîé âîäå. Ðåçóëüòàòû. Âûäåëåí ðÿä ñîðòîâ ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé 
îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ñåëåêöèè, êîòîðûå äîñòîâåðíî ïðåâûøàëè ñòàíäàðò 
Ïîäîëÿíêà ïî ïðîöåíòó ïðîðîñøèõ íà ðàñòâîðàõ ñàõàðîçû ñåìÿí, ñðåäè êîòîðûõ ÌIÏ 
Êíÿæíà, Ðîçê³øíà è Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà. Â ñðåäíåì çà ãîäû èññëåäîâàíèé ïðîðàñ-
òàíèå ñåìÿí ó íèõ áûëî ðàâíî ñîîòâåòñòâåííî 86, 79, 82 % (16 àòì) è 78, 66, 55 % 
(18 àòì). Íà 7-é äåíü ïðîðàñòàíèÿ èññëåäóåìûå ñîðòà ôîðìèðîâàëè, ãëàâíûì îáðà-
çîì, 3 èëè 5 ïåðâè÷íûõ êîðåøêîâ. Ñåìåíà ñîðòîâ ìèðîíîâñêîé ñåëåêöèè èìåëè îáû÷íî
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3 çàðîäûøåâûõ êîðåøêà, áîëåå 60 % ñåìÿí ñòàíäàðòà Ïîäîëÿíêà – 5 êîðåøêîâ. 
Âûâîäû. Ïî ïðîöåíòó ñåìÿí, ïðîðîñøèõ íà ðàñòâîðàõ îñìîòèêà ðàçíîé êîíöåíòðà-
öèè (16 è 18 àòì), îïðåäåëåíû ðàíãè çàñóõîóñòîé÷èâîñòè 56 ñîðòîâ ïøåíèöû ìÿãêîé 
îçèìîé ðàçíîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Âûÿâëåíî, ÷òî óêðàèíñêèå ñîðòà 
Ì²Ï Êíÿæíà, Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ, Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà, Ðîçê³øíà, Ñòàòíà, Ùåäðà íèâà, Ç³ðà 
èìåþò âûñîêèå ïîêàçàòåëè ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí íà ðàñòâîðàõ ñàõàðîçû è ñóùåñòâåí-
íî ïðåâûøàþò ñòàíäàðò, à ñîðòà Ãîðäîâèòà, Ñòàòíà, Ïîäîëÿíêà – âûñîêèé ïðîöåíò 
ôîðìèðîâàíèÿ 5 çàðîäûøåâûõ êîðåøêîâ. Òàêèì îáðàçîì, ïîêàçàíà âîçìîæíîñòü äè-
àãíîñòèêè çàñóõîóñòîé÷èâîñòè ñîðòîâ îçèìîé ïøåíèöû ïî ïîêàçàòåëþ ïðîðàñòàíèÿ 
ñåìÿí íà ðàñòâîðàõ ñàõàðîçû è ïî êîëè÷åñòâó êîðåøêîâ, ñôîðìèðîâàííûõ íà ðàííèõ 
ýòàïàõ ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà ìÿãêàÿ îçèìàÿ, ñåìåíà, çàñóõîóñòîé÷èâðñòü, ñàõàðî-
çà, îñìîòè÷åñêîå äàâëåíèå, ïðîðàñòàíèå, ïåðâè÷íàÿ êîðíåâàÿ ñèñòåìà
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Purpose. To conduct assessment of bread winter wheat varieties for resistance to 
osmotic stress and to identify the most resistant genotypes to moisture deficiency in the 
early stages of vegetation. Methods. The experiments were carried out in 2016 and 2017, 
according to methodical recommendations of All-Union Institute of Plant Industry (ed. by                 
V. F. Dorofeyev, 1974). Drought tolerance of 56 bread winter wheat varieties of various geo-
graphical origins was analyzed by previously disinfected seed germination (during 7 days 
at temperature of 20–21 °C) on solutions with sucrose concentrations corresponding to 16 
and 18 atm of osmotic pressure. The varieties studied were differentiated by the ability of 
7-day seedlings to form 3, 5 or other number of primary embryonic roots. Seeds sprouted 
under similar conditions on distilled water were the control. Results. A number of varieties 
were identified that significantly exceeded the standard variety Podolianka by the propor-
tion of sprouted seeds on sucrose solutions, including the varieties MIP Kniazhna, Rozkish-
na and Horlytsia myronivska. On average over the years of research, germination ability 
of these varieties was 86, 79, 82 % and 78, 66, 55 %, respectively at 16 and 18 atm. On 
the 7th day of germination the varieties studied have formed mainly 3 or 5 primary roots. 
Seeds of the varieties of Myronivka breeding formed usually 3 embryonic roots, more than 
60 % of the standard variety Podolianka seeds had 5 roots. Conclusions. According to the 
percentage of seeds germinated on osmotic solutions of different concentrations (16 and 
18 atm), drought tolerance ranks for 56 wheat varieties of bread winter wheat of different 
geographical origin were determined. The Ukrainian varieties MIP Kniazhna, MIP Valensiia, 
Horlytsia myronivska, Rozk³shna, Statna, Shchedra nyva, and Z³ra had high indices of seed 
germination on sucrose solutions, which significantly exceeded the standard. The variet-
ies Hordovyta, Statna, Podolianka were distinguished by high percentage of seeds with 5 
embryo nic roots. Thus, the possibility of diagnosing drought tolerance of winter wheat vari-
eties according to the indices of seed germination on sucrose solutions and to the number 
of primary roots formed on the early stages of seed germination has been shown.

Key words: bread winter wheat, drought tolerance, sucrose, osmotic pressure, 
germination, primary root system


