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Ìåòà. Ïðîàíàë³çóâàòè ãåíåòè÷íå ïîõîäæåííÿ íîâèõ ìèðîí³âñüêèõ ñîðò³â ïøåíè-
ö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ òà âèÿâèòè â ¿õí³õ ðîäîâîäàõ ãåíîïëàçìó çðàçê³â ñâ³òîâîãî ãåíîôîí-
äó òà ñîðò³â ìèðîí³âñüêî¿ ñåëåêö³¿. Ìåòîäèêà. Íà îñíîâ³ ïåðâèííèõ äæåðåë (æóðíà-
ë³â ã³áðèäèçàö³¿, ãîëîâíèõ êíèã ñåëåêö³éíîãî ìàòåð³àëó òà êàòàëîã³â ñîðò³â) ïðîâåäå-
íî ïîøóê, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ïðîàíàë³çîâàíî ðîäîâîäè 14 ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ 
îçèìî¿ ñåëåêö³¿ Ìèðîí³âñüêîãî ³íñòèòóòó ïøåíèö³ ³ìåí³ Â. Ì. Ðåìåñëà ÍÀÀÍ, âíåñå-
íèõ äî Äåðæðåºñòðó ñîðò³â ðîñëèí Óêðà¿íè ó 2014–2018 ðð. Ðåçóëüòàòè. Âèÿâëåíî, 
ùî â ðîäîâîäàõ íîâèõ ñîðò³â ïðèñóòíÿ ãåíîïëàçìà 56 ñîðò³â ³ç 17 êðà¿í ñâ³òó, ñåðåä 
ÿêèõ 18 óêðà¿íñüêèõ, 9 – ç Ðîñ³¿, 5 – ç Áîëãàð³¿, ïî 4 ñîðòè ³ç Í³ìå÷÷èíè, Ïîëüù³ òà ×åõ³¿, 
ïî 3 – ç ²òàë³¿ òà Óãîðùèíè, 2 – ç Ìåêñèêè òà Ñ²ÌÌYÒ, ïî 1 ñîðòó ³ç Ñåðá³¿, Þãîñëà-
â³¿, Òóí³ñó, Êîëóìá³¿, Ôðàíö³¿, Ðóìóí³¿ òà ÑØÀ. Âñòàíîâëåíî, ùî ïðè ñòâîðåíí³ 9 ³ç 14 
äîñë³äæóâàíèõ ñîðò³â (65 %) ó ñõðåùóâàííÿõ âèêîðèñòàíî êîëåêö³éí³ çðàçêè ð³çíîãî 
åêîëîãî-ãåîãðàô³÷íîãî ïîõîäæåííÿ ÿê çà ìàòåðèíñüêèé êîìïîíåíò (ó ñîðò³â Áåðåãè-
íÿ ìèðîí³âñüêà, Áàëàäà ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Àññîëü, Ì²Ï Äí³ïðÿíêà, Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ, Ì²Ï 
Êíÿæíà), òàê ³ çà áàòüê³âñüêèé (Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà, Îáåð³ã Ìèðîí³âñüêèé, Ãîñïîäè-
íÿ ìèðîí³âñüêà). Ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü íîâèõ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ñòâîðåíî 
íà îñíîâ³ ãåíåòè÷íî¿ ïëàçìè òàêèõ ìèðîí³âñüêèõ ñîðò³â ïîïåðåäí³õ ðîê³â ñåëåêö³¿, ÿê 
Ìèðîí³âñüêà 808, Ìèðîí³âñüêà þâ³ëåéíà, Ìèðîí³âñüêà 27, à òàêîæ ïåðñïåêòèâíèõ 
ë³í³é (Åðèòðîñïåðìóì 50713, 50137, 52334, Ëþòåñöåíñ 52948, 30125). ²ç ñîðò³â çàðó-
á³æíî¿ ñåëåêö³¿ íàéá³ëüø ÷àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ íàùàäêè ðîñ³éñüêîãî ñîðòó Áåçîñòàÿ 1. 
Ó 93 % íîâèõ ñîðò³â âèÿâëåíî ïøåíè÷íî-æèòíþ òðàíñëîêàö³þ (ÏÆÒ) 1BL/1RS ïîõî-
äæåííÿì â³ä í³ìåöüêèõ ñîðò³â Hadmersleben 6508-74 òà Weique. Âèñíîâêè. Õàðàê-
òåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ íîâèõ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ º ïðèñóòí³ñòü ãåíîïëàçìè 
ïøåíèöü êðà¿í ªâðîïè, Àìåðèêè ³ Àôðèêè, íîñ³ÿìè ÿêî¿ áóëè ïåðåâàæíî óêðà¿íñüê³ 
ñîðòè òà ¿õ íàùàäêè ïîïåðåäí³õ ðîê³â ñåëåêö³¿, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî á³ëüøó àäàïòèâíó 
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ïðèñòîñîâàí³ñòü ¿õ äî ì³ñöåâèõ óìîâ òà ï³äòâåðäæóº çíà÷óù³ñòü ì³ñöåâîãî ãåíîôîí-
äó. Íàÿâí³ñòü ÏÆÒ 1BL/1RS ó ãåíîòèïàõ íîâèõ ñîðò³â ïøåíèö³ ï³äñèëþº ¿õí³ àäàïòèâí³ 
âëàñòèâîñò³ â ïåð³îä ôîðìóâàííÿ âðîæàþ çà ñòðåñîâèõ óìîâ âèðîùóâàííÿ.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà îçèìà, ñîðòè, ãåíîôîíä, ðîäîâ³ä, ïøåíè÷íî-
æèòíÿ òðàíñëîêàö³ÿ

Вступ. Пшениця м’яка озима є основною продовольчою культурою в 
Україні, а у світовому виробництві зерна належить до трійки провідних 
продовольчих культур поряд із рисом та кукурудзою. Тому головним за-
вданням селекціонерів є створення нового покоління високопродуктив-
них сортів пшениці озимої різних напрямів використання, оскільки, з 
погляду економіки та екології, сорт є найбільш доступним і дешевим спо-
собом збільшення виробництва зерна і підвищення якості продукції [1]. 
Зважаючи на глобальні кліматичні зміни, які останніми роками є причи-
ною низки негативних факторів в Україні [2, 3], основним завданням ві-
тчизняної науки на сучасному етапі є підвищення врожайності пшениці за 
рахунок наближення її до закладеної в сорті потенційної продуктивності.

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Домінуючим і 
найпоширенішим методом селекції пшениці м’якої озимої залишаєть-
ся гібридизація [4–7]. Це пояснюється тим, що схрещування являє со-
бою не просте комбінування ознак батьківських компонентів, а є одним 
із шляхів формотворення, характер якого визначається як факторами 
успадкування, так і умовами зовнішнього середовища. Тобто цей метод 
дає можливість сконцентрувати цінні ознаки залучених до гібридизації 
сортів і на їх основі створювати нові форми [8]. Суттєвого значення на-
буває використання різного за генетичним та еколого-географічним по-
ходженням вихідного матеріалу. 

Селекція взагалі і пшениці озимої зокрема безпосередньо пов’язана з по-
шуком нових джерел та донорів господарськи цінних ознак і властивостей. 
Сучасні селекційні програми пшениці м’якої озимої потребують постійного 
залучення нової генетичної плазми, без чого прогрес у селекції неможли-
вий [9]. Беззаперечно, що для успішного забезпечення селекційного проце-
су однією з домінуючих умов є всебічне вивчення та активне використання 
світового різноманіття пшениці. Особливу увагу вивченню місцевих сортів, 
інорайонного та іноземного селекційного матеріалу, а також пошуку нових 
форм рослин з цінними господарськими ознаками приділяв М. І. Вавилов 
[10]. Створюючи нові сорти методом гібридизації, П. П. Лук’яненко ретель-
но аналізував родоводи батьківських форм [4]. Досконалому вивченню та 
встановленню генеалогічних зв’язків сортів пшениці озимої присвячено 
численні роботи С. В. Рабинович зі співавторами [11–13].

Значущу роль у створенні нового вихідного матеріалу відіграє потенці-
ал генофонду, адаптованого до місцевих умов, тобто не тільки місцеві сор-
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ти, а й перспективні лінії вихідних селекційних ланок (конкурсне випро-
бування), що створені на основі різних джерел господарськи цінних ознак 
[14]. Залучення в селекційні програми сортів іноземної селекції, особливо 
західно-європейського екотипу, не завжди дає практичні результати, осо-
бливо це стосується такої важливої ознаки адаптивності як зимостійкість, 
а також якості зерна [4]. Проте створені на їх основі лінії дають бажаний 
результат як за окремими ознаками адаптивності (продуктивність, стій-
кість до вилягання та патогенів грибних хвороб, тривалість періоду веге-
тації), так і за їх поєднанням. Лінії всебічно вивчають за селектованими 
ознаками, у процесі чого вони адаптуються до місцевих умов, тому загаль-
новизнаною є їхня цінність як вихідного матеріалу для  гібридизації.

Успіх у селекції нових сортів значною мірою забезпечується різно-
маніттям і генетичною цінністю вихідного матеріалу та ступенем ви-
вчення генетичної детермінації господарськи цінних ознак компонентів 
схрещування. Генетична детермінація – це підхід, пов’язаний з аналізом 
генеалогії сортів, який дає можливість дослідити  походження роду та 
визначити родинні взаємозв’язки сучасних сортів з їхніми предками 
[15]. Тому в селекції пшениці м’якої озимої не втрачає актуальності прі-
оритетність вивчення родоводів сортів, що залучаються до гібридизації. 
Маючи інформацію про родоводи сучасних і стародавніх сортів, селек-
ціонер може оптимізувати свою роботу і зорієнтувати її на досягнення 
поставленої мети – отримання нового потомства з бажаними ознаками.

Мета досліджень – проаналізувати генетичне походження нових ми-
ронівських сортів пшениці м’якої озимої та виявити в їхніх родоводах 
геноплазму зразків світового генофонду та сортів миронівської селекції.

Матеріал і методика. На основі первинних джерел (журналів гібри-
дизації, головних книг селекційного матеріалу та каталогів сортів) про-
ведено пошук, за результатами якого проаналізовано родоводи 14 сортів 
пшениці м’якої озимої селекції Миронівського інституту пшениці імені 
В. М. Ремесла НААН, занесених до Держреєстру сортів рослин України 
у 2014–2018 рр. Застосовано такі скорочення та абревіатури: назви сортів 
і ліній – Українка 0246 (УКР), Миронівська 808 (Мир. 808), Миронівська 
ювілейна (Мир. юв.), Миронівська 61 (Мир. 61), Безостая 4, Безостая 2 (Б 
4, Б 2), Московская 60 (Моск. 60), Hadmersleben (Hadm.), пшенично-жит-
ній гібрид (ПЖГ), Лютесценс (Лют.), Еритроспермум (Ер.); назви країн – 
Болгарія (БЛГ), Італія (ІТА), Колумбія (КОЛ), Мексика (МКС), Німеччина 
(НМЧ), Польща (ПОЛ), Росія (РОС), Румунія (РУМ), Сербія (СРБ), Спо-
лучені Штати Америки (США), Угорщина (УГР), Україна (УКР), Франція 
(ФРА), Чехія (ЧЕХ), Югославія (ЮГЛ).

Обговорення результатів. Результативність селекції значною мірою 
залежить від всебічної оцінки колекційних зразків та виокремлення се-
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ред них джерел господарськи цінних ознак. У лабораторії селекції ози-
мої пшениці МІП щороку вивчаються вітчизняні та зарубіжні колекцій-
ні зразки пшениці м’якої озимої. У 2018 р. колекція МІП налічувала 1806 
зразків із понад 46 країн світу, серед яких 652 (36,1 %) українські. Осо-
бливу цінність для селекції представляє ознакова колекція, яка зосеред-
жує зразки з різним рівнем прояву цінних господарських ознак. 

Аналіз генетичного походження 14 нових сортів пшениці м’якої ози-
мої миронівської селекції виявив значне різноманіття вихідних форм, 
що були залучені до їх створення (табл.). Виявлено, що в їх родоводах 
присутня геноплазма 56 сортів із 17 країн світу, серед яких найбільше (18) 
українських (Миронівська 808, Миронівська ювілейна, Миронівська 27, 
Прибій, Альбатрос одеський, Берегиня, Одеська 130 та ін.), 9 сортів із Ро-
сії (Безостая 4, Донская интенсивная, Донская полукарликовая, Дон 85, 
Краснодарская 57, Московская 60 та ін.), 5 – із Болгарії (Sadovo super, Пре-
слав, Плиска, Русалка, Янтър), по 4 сорти із Німеччини (Hadmersleben 
6508-74, Hadmersleben 20581-84, Лютесценс 6075, ПЖГ к-43822), Польщі 
(Пліске, Nike, Veneda, Gama) та Чехії (КМ-66-10-1-29, BU-22, SK-2542, BR-
18-488), 3 – з Угорщини (Bancuti, Sakwa, MV-103), 2 – з Мексики (Jaral 66, 
Siete Сerros 66) та по 1 сорту із Італії (S-13), Сербії (NS-954), Югославії 
(NS-2699), Тунісу (BT-2288), Колумбії (Narino 59), Франції (Rezo), Румунії 
(Flamura-80), США (TAW-200) та СІММYТ (CIMMYT-151).

Òàáëèöÿ. Ðîäîâîäè íîâèõ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ìèðîí³âñüêî¿ ñåëåêö³¿, 
âíåñåíèõ äî Äåðæðåºñòðó Óêðà¿íè ó 2014–2018 ðð.

Ñîðò, ë³í³ÿ Ãåíåòè÷íå ïîõîäæåííÿ
Ð³ê  

ðåºñòðàö³¿

Îáåð³ã 
Ìèðîí³âñüêèé
(Åð. 35348)

Åð. 10071 {Åð. 5226 [ÏÆÃ ê-43822, ÍÌ× / Ëþò. 2274 
(Ëþò. 106 / Á 4 // Á 4)] / Ëþò. 6075, ÍÌ×} / Gàmà, ÏÎË 
// Äîíñêàÿ èíòåíñèâíàÿ, ÐÎÑ 

2014

Ãîðëèöÿ 
ìèðîí³âñüêà
(Åð. 37028)

Äåìåòðà [(NS 26-99, ÞÃË / Ìîñê. 60, ÐÎÑ // Sadovo 
super, ÁËÃ) /3/ MV-103, ÓÃÐ] / Ìèð. 27 {Ëþò. 6915 
[Ïðèá³é / Ìèð. þâ. (Ëþò. 106 / Á 4)] / Ëþò. 6538 
(Hadm. 6508-74, ÍÌ×)} / Êðèìêà îäåñüêà, ÓÊÐ 

2015

Áåðåãèíÿ 
ìèðîí³âñüêà
(Ëþò. 54630)

Äîíñêàÿ ïîëóêàðëèêîâàÿ, ÐÎÑ / Åð. 50137 [Åð. 
10071 {Åð. 5226 [ÏÆÃ ê. 43822, ÍÌ× / Ëþò. 2274 
(Ëþò. 106 / Á 4 // Á 4)] / Ïëèñêà, ÁËÃ] // Åð. 11537 
[Ðóñàëêà (S-13, ²ÒÀ / Bankuti, ÓÃÐ) / Ìèð. 808]} //
Ìèðè÷ {Ëþò. 8133 [Siete Ñerros 66, ÌÊÑ / Ìèð. þâ. 
(Ëþò. 106 / Á 4)] / ßíòúð, ÁËÃ // Ìèð. 27 {Ëþò. 6915 
[Ïðèá³é / Ìèð. þâ. (Ëþò. 106 / Á 4)] / Ëþò. 6538 
(Hadm. 6508-74, ÍÌ×)}

2016

Ãîñïîäèíÿ 
ìèðîí³âñüêà
(Ëþò. 54739)

Åð. 52334 {Åð. 11537 [Ðóñàëêà (S-13, ²ÒÀ / Bankuti, 
ÓÃÐ) / Ìèð. 808] / Hadm. 20581-84, ÍÌ×}// Åð. 
10071 {Åð. 5226 [ÏÆÃ ê-43822, ÍÌ× /Ëþò. 2274 (Ëþò. 
106 / Á 4 // Á 4)  / Ëþò. 6075, ÍÌ×} / 2579-30-19 
(Ïðåñëàâ), ÁËÃ

2017
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Ì²Ï Êíÿæíà 
(Åð. 54822)

Óêðà¿íêà îäåñüêà / Åð. 50137 {Åð. 10071 [Åð. 5226 
(ÏÆÃ ê-43822, ÍÌ× / Ëþò. 2274 (Ëþò. 106 / Á 4)] / Ëþò. 
6075, ÍÌ×] / Ïëèñêà, ÁËÃ} // Åð. 11537 [Ðóñàëêà (S-13, 
²ÒÀ / Bankuti, ÓÃÐ) / Ìèð. 808 (çì³íåíà Àðòåì³âêà, ÓÊÐ)] 

2017

Ì²Ï Âèøèâàíêà
(Åð. 54866)

Åð. 53575 {Ìèð. 27 [Ëþò. 6915 (Ïðèá³é / Ìèð. þâ.) 
/ Ëþò. 6538 (Hadm. 6508-74, ÍÌ×)] / Åð. 50137 {Åð. 
10071 [Åð. 5226 (ÏÆÃ ê-43822, ÍÌ× / Ëþò. 2274 (Ëþò. 
106 / Á 4)] / Ëþò. 6075, ÍÌ×] / Ïë³ñêå, ÏÎË} // Åð. 11537 
(Ðóñàëêà / Ìèð. 808) / Ëþò. 53919 {Flamura 80, ÐÓÌ / 
Ìèð. 62 [²ëë³÷. (Á 4 / Ìèð. 808)] / SK-2542, ×ÅÕ}

2017

Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ
(Åð. 37328)

Åðìàê, ÐÎÑ / Äåìåòðà [NS 26-99, ÞÃË / Ìîñê. 60, 
ÐÎÑ // Sadovo super, ÁËÃ /3/ MV-103, ÓÃÐ] / Ìèð. 27 
{Ëþò. 6915 [Ïðèá³é / Ìèð. þâ. (Ëþò. 106 / Á 4) / Ëþò. 
6538 (Hadm. 6508-74, ÍÌ×)]} + ÍÌÑ1 0,005 %1

2017

Òðóä³âíèöÿ 
ìèðîí³âñüêà
(Ëþò. 36921)

Åð. 53686 [Âîëã. 84 (äîá. ²ëë³÷.) / Îä. 130 (Ìèð. 808) // 
Äîí 85, ÐÎÑ] / Êðèæèíêà {Ìèð. 27 [Ëþò. 6915 (Ïðèá³é 
/ Ìèð. þâ.)] / Ëþò. 6538 (Hadm. 6508-74, ÍÌ×)} // 
Åð. 50137 {Åð. 10071 [Åð. 5226 (ÏÆÃ ê-43822, ÍÌ× / 
Ëþò. 2274 (Ëþò. 106 / Á 4)] / Ëþò. 6075, ÍÌ×} / Ìèð. 
28 {Ëþò. 7696 [Ïðèá³é / Ëþò. 4432 (äîá. Ìèð. 10)] / 
Êðàñíîäàðñêàÿ 57 (Á 2 / Ìèð. 808), ÐÎÑ}

2017

Áàëàäà 
ìèðîí³âñüêà
(Åð. 54937)

Äîíñêàÿ ïîëóêàðëèêîâàÿ, ÐÎÑ / Åñòåò (²ëë³÷. / SK-
2542, ×ÅÕ // CIMMYT-151) / Åð. 10071 {Åð. 5226 [ÏÆÃ 
ê-43822 / Ëþò. 2274 (Ëþò. 106 / Á 4 // Á 4)] / Ëþò. 6075, 
ÍÌ×} // Åð. 53321 [Ëþò. 9950 (²ëë³÷³âêà / SK-2542, ×ÅÕ // 
CIMMYT-151)] / Åð. 10071 {Åð. 5226 [ÏÆÃ ê-43822, ÍÌ× / 
Ëþò. 2274 (Ëþò. 106 / Á 4 // Á 4)] / Ëþò. 6075, ÍÌ×}

2018

Ì²Ï Äí³ïðÿíêà
(Ëþò. 37090)

Áåðåãèíÿ, ÓÊÐ / E.g. 134/2000 [TAW-200, ÑØÀ / Ìèð. 
29 (çì. ÿð. ÂÒ-2288, ÒÓÍ)] // Ëþò. 30125 {Ëþò. 19138 
[Ëþò. 8133 (Siete Ñerros 66, ÌÊÑ / Ìèð. þâ. (Á 4 / Ìèð. 
808)] / Ëþò. 9296 (BR-18-488, ×ÅÕ)} / Ëþò. 23115 {Ëþò. 
12291 [BU-22, ×ÅÕ / Ìèð. 27 [Ëþò. 6915 (Ïðèá³é / Ìèð. 
þâ.) / Ëþò. 6538 (Hadm. 6508-74, ÍÌ×)]} // Åð. 50137 
{Åð. 10071 [Åð. 5226 (ÏÆÃ ê-43822, ÍÌ× / Ëþò. 2274 
(Ëþò. 106 / Á 4)] / Ëþò. 6075, ÍÌ×} 

2018

Ãðàö³ÿ 
ìèðîí³âñüêà
(Åð. 36802)

Åð. 52422 [Åð. 9736 (Narino 59, ÊÎË / Veneda, ÏÎË)] / 
Åð. 52687 ³ç Åð. 10071 {Åð. 5226 [ÏÆÃ ê-43822, ÍÌ× 
/ Ëþò. 2274 (Ëþò. 106 / Á 4 // Á 4)] / Ëþò. 6075, ÍÌ×}  / 
Gàmà, ÏÎË // Äîíñêàÿ èíòåíñèâíàÿ, ÐÎÑ

2018

Ì²Ï Àññîëü
(Ëþò. 55002)

Sakwa, ÓÃÐ / Ìèð. 65 {Ìèð. 61 [²ëë³÷. (Á 4 / Ìèð. 808) 
/ Hadm. 6508-74, ÍÌ×)] / Ìèð. 27 [Ëþò. 6915 (Ïðèá³é 
/ Ìèð. þâ.) / Ëþò. 6538 (Hadm. 6508-74, ÍÌ×)]} // 
Ëþò. 52948 {Ëþò. 2060 ³ç Ìèð. 27 [Ëþò. 6915 (Ïðèá³é 
/ Ìèð. þâ.) / Ëþò. 6538, ÍÌ×]} / Ìèð. 61 [²ëë³÷. (Á 4 / 
Ìèð. 808) / Hadm. 6508-74, ÍÌ×] / Ëþò. 20051 {Ìèð. 
61 [²ëë³÷. (Á 4 / Ìèð. 808) / Hadm. 6508-74, ÍÌ×]} / NS 
954, ÑÐÁ / Êàâêàç, ÐÎÑ // Rezo, ÔÐÀ / Ëþò. 8133 [Siete 
Ñerros 66, ÌÊÑ / Ìèð. þâ. (Á 4 / Ìèð. 808)]

2018

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³
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Ñîðò, ë³í³ÿ Ãåíåòè÷íå ïîõîäæåííÿ
Ð³ê  

ðåºñòðàö³¿

Åñòàôåòà 
ìèðîí³âñüêà
(Ëþò. 36772)

Ìèð. 64 [Ìèð. þâ. (Ëþò. 106 / Á 4) / ÊÌ 66-10-1-79, 
×ÅÕ] / Ëþò. 50713 {Ìèð. 27 [Ëþò. 6915 (Ïðèá³é / Ìèð. 
þâ.) / Ëþò. 6538, ÍÌ×)] / Nike, ÏÎË}

2018

Âåæà 
ìèðîí³âñüêà
(Åð. 37337)

Ìèð. îñòèñòà [(Narino 59, ÊÎË / Jaral 66, ÌÅÕ) / Ìèð. 
808] / Ëþò. 28555 {Ìèð. îñò. [(Narino 59, ÊÎË / Jaral 
66, ÌÅÕ) / Ìèð. 808] / Àëüáàòðîñ îä. + ÄÀÁ2 0,1 %} + 
ÍÁÑ3 0,01%

2018

Ïðèì³òêè: 1 – í³òðîçîìåòèëñå÷îâèíà; 2 – ä³àçîàöåòèëáóòàí; 3 – í³òðîçîá³óðåòñå÷îâèíà 
(ìóòàãåíè)

Встановлено, що при створенні 9 із 14 досліджуваних сортів (65 %) у 
схрещуваннях використано колекційні зразки різного екологічного по-
ходження як за материнський компонент (у сортів Берегиня миронівська, 
Балада миронівська, МІП Ассоль, МІП Дніпрянка, МІП Валенсія, МІП 
Княжна), так і за батьківський (Горлиця миронівська, Оберіг Миронів-
ський, Господиня миронівська). У комбінаціях з використанням за ма-
теринську форму колекційних зразків, заздалегідь враховуючи і перед-
бачаючи значний їх вплив на формування продуктивності та зимостій-
кості, проводили насичуючі схрещування. Як приклад можна навести 
родоводи сортів Балада миронівська (Донская полукарликовая / Естет // 
Еритроспермум 53325), МІП Ассоль (Sakwa / Миронівська 65 // Лютесценс 
52948), МІП Дніпрянка (Берегиня / E.g. 134/2000 // Лютесценс 30125). 

Сорти Естафета миронівська, Грація миронівська, Трудівниця ми-
ронівська та МІП Вишиванка створені на основі схрещування місцевих 
сортів і ліній між собою (див. табл.). Сорт Вежа миронівська має гібрид-
не походження, проте на заключному етапі селекції батьківський ком-
понент (лінія Лютесценс 28555) було оброблено мутагеном НБС 0,01 %.

Як показали результати досліджень, основу більшості нових гібрид-
них комбінацій складають сорти та лінії місцевої селекції, а у схрещу-
вання з ними як джерела цінних ознак залучаються селекційні зразки 
різного географічного походження. Переважну більшість нових сортів 
пшениці м’якої озимої селекції МІП створено на основі генетичної плаз-
ми сортів попередніх років селекції Миронівська 808, Миронівська юві-
лейна, Іллічівка, Миронівська 27, Миронівська 65, Миронівська 61 та ін., 
що підтверджує значущу роль місцевого генофонду. Із сортів зарубіжної 
селекції найбільш часто залучаються російський сорт Безостая 4 та його 
нащадки. Варто зауважити, що Миронівська 808 та Безостая 1 свого часу 
мали широкий ареал розповсюдження і тому їх по праву можна відне-
сти до класу сортів з високою загальною адаптивною здатністю. А при-
сутність їх та їхніх нащадків у родоводах нових сортів селекції МІП дає 

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³
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підстави вважати вищеназвані сорти генотипами з високою сортоутво-
рювальною здатністю. 

Варто відзначити, що всі досліджувані нами нові сорти пшениці м’якої 
озимої, як правило, мають у своїх родоводах у різній кількості та поєднан-
нях колекційні зразки різного екологічного походження. Так, найбільшу 
їх кількість (9) виявлено у сорті Берегиня миронівська, по 7 – Горлиця ми-
ронівська, Господиня миронівська, МІП Дніпрянка, по 6 – МІП Княжна, 
МІП Валенсія, МІП Грація та МІП Ассоль. У родоводах сортів МІП Виши-
ванка, Трудівниця миронівська та Балада миронівська п’ять колекційних 
зразків, Оберіг Миронівський – 4, Естафета миронівська – 3.

Інформація про родоводи нових сортів пшениці м’якої озимої дає під-
стави стверджувати, що в кожного з них достатньо високий потенціал 
адаптивності, але в силу своїх біологічних особливостей вони мають гене-
тично детерміновану норму реакції на мінливість погодних умов за роками. 
А тому цим сортам притаманна нестабільність урожайності за роками. 

Останнім часом в Україні розповсюджуються сорти пшениці м’якої 
озимої із пшенично-житніми транслокаціями (ПЖТ) [16]. Збагачення 
пшениці новим генетичним компонентом – важливе джерело підви-
щення ознак адаптивності в селекції, оскільки крім високої продук-
тивності з функцією житніх транслокацій пов’язана висока стійкість 
проти ряду грибних хвороб, тому створення сортів пшениці з ПЖТ є 
актуальним і перспективним напрямом селекції [7, 17, 18]. Як зазнача-
ють автори, суттєвих негативних ознак у цих сортів поки що не від-
мічено, але генетичний потенціал за технологічними якостями зерна, 
на жаль, невисокий. Причиною цього є секаліни у складі борошна (на-
слідок присутності житньої транслокації – алель Sec-1), які зменшують 
об’єм і шпаристість хліба.   

Занесені до Державного реєстру сортів рослин України у 2014–2018 рр. 
нові сорти пшениці м’якої озимої миронівської селекції також не виняток. 
Детальний аналіз генеалогій  виявив, що джерела ПЖТ 1BL/1RS склали 
основу 13 із 14 досліджуваних сортів пшениці. Як правило, ймовірними 
джерелами даної ПЖТ є німецькі сорти та лінії. Найбільш часто у схрещу-
вання залучали лінії Hadmersleben 6508-74 (11), ПЖГ к-43822 (9) та Лютес-
ценс 6075 (4). До групи сортів з відомими джерелами – нащадками ліній 
з генетичним компонентом диплоїдної форми жита Petkus, розміщеним 
на 1В хромосомі, ввійшли похідні від сорту Riebesel 47-49 – Оберіг Миро-
нівський, Господиня миронівська, МІП Княжна, Балада миронівська та 
Грація миронівська. Джерелом  ПЖТ 1BL/1RS від сорту Weique (синонім 
Rieb. 51-52) є лінія Hadmersleben 6508-74, яка присутня в генeалогіях сор-
тів Горлиця миронівська, Берегиня миронівська, МІП Вишиванка, МІП 
Валенсія, Трудівниця миронівська, МІП Дніпрянка, МІП Ассоль та МІП 
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Естафета. Варто зазначити, що сама лінія  Hadmersleben 6508-74 не мала 
господарського використання, але в поєднанні з нащадками сортів Ми-
ронівська 808, Миронівська ювілейна, Миронівська 27 набула великого 
селекційного значення. Присутність у генеалогії лінії Hadmersleben 6508-
74 ПЖТ 1BL/1RS поряд з короткостебловими вихідними формами визна-
чає її як джерело високої формотворчої, а точніше сортоутворювальної 
здатності. Вірогідно, що саме це забезпечує ефективність використання її 
в адаптивній селекції пшениці м’якої озимої та надає високу селекційну 
цінність. Сорти-носії ПЖТ 1BL/1RS є джерелами цінних ознак і власти-
востей, які добре передають гібридному потомству, що наглядно підтвер-
джують нові сорти пшениці, створені з їх участю. 

Основу адаптивного потенціалу нових миронівських сортів, у гено-
типі яких присутня  ПЖТ 1BL/1RS, складають підвищена стійкість про-
ти хвороб, вилягання, посухи, обсипання та проростання зерна в колосі, 
що забезпечує високий рівень продуктивності. Позитивні зрушення в 
селекційному процесі від застосування ПЖТ 1BL/1RS свідчать про пер-
спективність та необхідність залучення у схрещування сортів-носіїв 
цієї транслокації.

При створенні нових сортів пшениці важливе наукове і практичне 
значення має інформація про родовід вихідного матеріалу, оскільки він 
визначає ступінь спорідненості вихідних форм за ознакою, яку несе ві-
дібрана форма у своєму генотипі. Крім того, для селекційної практики 
важливе значення має оптимізація роботи на основі такої інформації та 
спрямування її на розв’язання актуальних проблем. 

Висновки. Характерною особливістю нових миронівських сортів 
пшениці м’якої озимої є присутність геноплазми сучасних пшениць кра-
їн Європи (Україна, Росія, Болгарія, Польща, Чехія, Німеччина, Угорщи-
на, Франції, Румунія), Америки (США, Мексика) і Африки (Туніс),  но-
сіями якої були переважно українські сорти попередніх років селекції 
(Миронівська 808, Миронівська ювілейна, Миронівська 27) та їх нащад-
ки, а також перспективні лінії (Еритроспермум 50713, Еритроспермум 
50137, Лютесценс 30125, Еритроспермум 52334, Еритроспермум 53868), 
що свідчить про більшу адаптивну пристосованість їх до  місцевих 
умов та підтверджує значущість місцевого генофонду. Наявність ПЖТ 
1BL/1RS у генотипах нових сортів пшениці підсилює їхні адаптивні влас-
тивості в період формування врожаю за стресових умов вирощування.
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Öåëü. Ïðîàíàëèçèðîâàòü ãåíåòè÷åñêîå ïðîèñõîæäåíèå íîâûõ ìèðîíîâñêèõ ñîð-
òîâ îçèìîé ìÿãêîé ïøåíèöû è âûÿâèòü â èõ ðîäîñëîâíîé ãåíîïëàçìó îáðàçöîâ ìèðî-
âîãî ãåíîôîíäà è ñîðòîâ ìèðîíîâñêîé ñåëåêöèè. Ìåòîäèêà. Íà îñíîâå ïåðâè÷íûõ 
èñòî÷íèêîâ (æóðíàëîâ ãèáðèäèçàöèè, ãëàâíûõ êíèã ñåëåêöèîííîãî ìàòåðèàëà è êàòà-
ëîãîâ ñîðòîâ) ïðîâåäåí ïîèñê, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî ïðîàíàëèçèðîâàíû ðîäîñ-
ëîâíûå 14 ñîðòîâ îçèìîé ìÿãêîé ïøåíèöû ñåëåêöèè Ìèðîíîâñêîãî èíñòèòóòà ïøå-
íèöû èìåíè Â. Í. Ðåìåñëî ÍÀÀÍ, âíåñåííûõ â Ãîñðååñòð ñîðòîâ ðàñòåíèé Óêðàèíû â 
2014–2018 ãã. Ðåçóëüòàòû. Âûÿâëåíî, ÷òî â ðîäîñëîâíûõ íîâûõ ñîðòîâ ïðèñóòñòâóåò 
ãåíîïëàçìà 56 ñîðòîîáðàçöîâ èç 17 ñòðàí ìèðà, ñðåäè êîòîðûõ 18 óêðàèíñêèõ, 9 – èç 
Ðîññèè, 5 – èç Áîëãàðèè, ïî 4 ñîðòà èç Ãåðìàíèè, Ïîëüøè è ×åõèè, ïî 3 – èç Èòàëèè 
è Âåíãðèè, ïî 2 – èç Ìåêñèêè è ÑIMMYT, ïî 1 ñîðòó èç Ñåðáèè, Þãîñëàâèè, Òóíèñà, 
Êîëóìáèè, Ôðàíöèè, Ðóìûíèè è ÑØÀ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè ñîçäàíèè 9 èç 14 èçó÷à-
åìûõ ñîðòîâ (65 %) â ñêðåùèâàíèÿõ èñïîëüçîâàíû êîëëåêöèîííûå îáðàçöû ðàçíîãî 
ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ êàê â êà÷åñòâå ìàòåðèíñêîãî êîìïîíåíòà    
(ó ñîðòîâ Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà, Áàëàäà ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Àññîëü, Ì²Ï Äí³ïðÿíêà, Ì²Ï 
Âàëåíñ³ÿ, Ì²Ï Êíÿæíà), òàê è îòöîâñêîãî (Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà, Îáåð³ã Ìèðîí³âñüêèé, 
Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà). Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî íîâûõ ñîðòîâ ïøåíèöû ñîçäà-
íî íà îñíîâå ãåíåòè÷åñêîé ïëàçìû òàêèõ ìèðîíîâñêèõ ñîðòîâ ñåëåêöèè ïðåäûäóùèõ 
ëåò, êàê Ìèðîí³âñüêà 808, Ìèðîí³âñüêà þâ³ëåéíà, Ìèðîí³âñüêà 27, à òàêæå ïåðñïåê-
òèâíûõ ëèíèé (Ýðèòðîñïåðìóì 50713, 50137, 52334, Ëþòåñöåíñ 52948, 30125). Èç 
ñîðòîâ èíîñòðàííîé ñåëåêöèè íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ïîòîìêè ðîññèéñêîãî 
ñîðòà Áåçîñòàÿ 1. Ó 93 % íîâûõ ñîðòîâ âûÿâëåíà ïøåíè÷íî-ðæàíàÿ òðàíñëîêàöèÿ 
(ÏÐÒ) 1BL/1RS, êîòîðàÿ ïðîèñõîäèò îò íåìåöêèõ ñîðòîâ Hadmersleben 6508-74 è 
Weique. Âûâîäû. Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ íîâûõ ñîðòîâ îçèìîé ìÿãêîé ïøåíè-
öû ÿâëÿåòñÿ ïðèñóòñòâèå ãåíîïëàçìû ïøåíèö ñòðàí Åâðîïû, Àìåðèêè è Àôðèêè, íî-
ñèòåëÿìè êîòîðîé áûëè ïðåèìóùåñòâåííî óêðàèíñêèå ñîðòà è èõ ïîòîìêè ñåëåêöèè 
ïðåäûäóùèõ ëåò, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î áîëüøåé àäàïòèâíîé ïðèñïîñîáëåííîñòè èõ 
ê ìåñòíûì óñëîâèÿì è ïîäòâåðæäàåò çíà÷èìîñòü ìåñòíîãî ãåíîôîíäà. Íàëè÷èå ÏÐÒ 
1BL/1RS ó ãåíîòèïîâ íîâûõ ñîðòîâ óñèëèâàåò èõ àäàïòèâíûå ñâîéñòâà â ïåðèîä ôîð-
ìèðîâàíèÿ óðîæàÿ ïðè ñòðåññîâûõ óñëîâèÿõ âûðàùèâàíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îçèìàÿ ìÿãêàÿ ïøåíèöà, ñîðòà, ãåíîôîíä, ðîäîñëîâíàÿ, ïøå-
íè÷íî-ðæàíàÿ òðàíñëîêàöèÿ
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Use of the world gene pool of bread winter wheat in new varieties 
of Myronivka breeding
Kolomiiets L. A., Candidate of Agricultural Sciences
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The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS 
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Purpose. To analyze genetic origin of new Myronivka varieties of bread winter wheat and 
to identify in their pedigree the carriers of germplasm of the varieties bred at Myronivka and 
samples of the world gene pool. Methods. The search work was carried out on the basis 
of primary sources (hybridization journals, main books of breeding material and catalogs of 
varieties) resulted in analysis of pedigrees of 14 bread winter wheat varieties bred at the V. M. 
Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS which have been put on the State Register of 
Plant Varieties of Ukraine during 2014–2018. Results. It was revealed significant diversity 
of initial forms (56 variety samples from 17 countries) which are traced in the pedigrees 
of new Myronivka wheat varieties. The largest number among them (18) are Ukrainian, 9 
from Russia, 5 from Bulgaria, 4 varieties from Germany, Poland, and the Czech Republic, 
3 from Italy and Hungary, 2 from Mexico and CIMMYT, 1 variety from Serbia, Yugoslavia, 
Tunisia, Colombia, France, Romania, and the USA. It was established that when creating 9 
of 14 varieties studied (65 %), collection samples of various ecological and geographical 
origin were used in crossings both as the maternal component (in the varieties Berehynia 
myronivska, Balada myronivska, M²P Assol, M²P Dn³prianka, M²P Valensiia, M²P Kniazhna) 
and the paternal one (Horlytsia myronivska, Oberih Myronivskyi, Hospodynia myronivska). 
The most of new wheat varieties were created on the basis of germplasm of Myronivka 
varieties bred in previous years, such as Myronivska 808, Myronivska yuvileina, Myronivska 
27, as well as promising lines (Erythrospermum 50713, 50137, 52334, Lutescens 52948, 
30125). As for the varieties of foreign breeding, progenies of the Russian variety Bezostaya 
1 are the most frequent. 93 % of new varieties have wheat-rye translocation (WRT) 1BL/1RS 
derived from the German varieties Hadmersleben 6508-74 and Weique. Conclusions. New 
bread winter wheat varieties are characterized with presence of wheat germplasm from 
Europe, America and Africa carrying by mainly Ukrainian varieties and their descents of 
previous years of breeding, which confirms the significant role of the local gene pool. The 
presence of WRT 1BL/1RS in genotypes of new varieties enhances their adaptive properties 
during crop formation period under stressful growing conditions.

Key words: bread winter wheat, varieties, gene pool, pedigree, wheat-rye translocation


