
5Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 9, 2019

Plant breeding and seed production

Ñåëåêö³ÿ ³ íàñ³ííèöòâî

Вступ. Овес – одна з найбільш поширених куль-
тур, зерно якої широко використовують для ви-
робництва кормових та продовольчих продуктів. 
За статистичними даними, в Україні виробництво 
вівса останніми роками сягає рівня 450–620 тис. 
тонн на рік, з яких на продовольчі цілі використо-
вується близько 60 тис. тонн [1]. 

Аналіз літературних джерел, постановка про-
блеми. Можливою нішею для використання голо-
зерного вівса може стати виробництво продуктів 
дитячого і дієтичного харчування, а також корму 
для курей-несучок, у раціоні яких застосовують 
8–10 % плівчастого зерна і до 25 % голозерного [2]. 
Учені також вважають [3], що голозерний овес є 
перспективною сировиною для виробництва крох-
малю та харчового і кормового протеїну. Згідно з 
отриманими результатами, вихід крохмалю з голо-
зерного вівса аналогічний отриманому за перероб-
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Ìåòà. Âèçíà÷èòè ïàðàìåòðè åêîëîã³÷íî¿ ïëàñòè÷íîñò³ òà ñòàá³ëüíîñò³ ñîðò³â â³âñà ãîëîçåðíîãî çà îñíî-
âíèìè ãîñïîäàðñüêèìè îçíàêàìè. Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ òðüîõ ñîðò³â ãîëîçåðíîãî â³âñà (Ñêàðá Óêðà¿íè, 
Â³çèò, Òåìáð) ñåëåêö³¿ Íîñ³âñüêî¿ ñåëåêö³éíî-äîñë³äíî¿ ñòàíö³¿ Ìèðîí³âñüêîãî ³íñòèòóòó ïøåíèö³ ³ìåí³ Â. Ì. 
Ðåìåñëà ÍÀÀÍ ç âèçíà÷åííÿì ïàðàìåòð³â ïëàñòè÷íîñò³ òà ñòàá³ëüíîñò³ çà âðîæàéí³ñòþ ³ òåõíîëîã³÷íèìè ïî-
êàçíèêàìè ÿêîñò³ çåðíà (íàòóðà ³ âèð³âíÿí³ñòü çåðíà, ìàñà 1000 çåðåí, âì³ñò ïë³â÷àñòèõ çåðåí ó çàãàëüí³é ìàñ³ 
çåðíà) ïðîâåäåíî âïðîäîâæ 2016–2019 ðð. ó ëàáîðà òîð³¿ ñåëåêö³¿ çåðíîôóðàæíèõ êóëüòóð. Ñ³ÿëè íà äîñë³ä-
íèõ ïîëÿõ ñåëåêö³éíî¿ ñ³âîçì³íè â îïòèìàëüí³ ñòðîêè ñ³âàëêîþ ÑÊÑ-6-10. Ïîâòîðí³ñòü øåñòèðàçîâà. Îáë³êîâà 
ïëîùà ä³ëÿíêè 10 ì2. Ïîêàçíèê ãîìåîñòàòè÷íîñò³ (Hom) òà ñåëåêö³éíó ö³íí³ñòü (Sc) âèçíà÷àëè çà ôîðìóëà ìè 
Â. Â. Õàíã³ëüä³íà. Ñòàòèñòè÷í³ ïîêàçíèêè (ñåðåäíº àðèôìåòè÷ íå, ì³í³ìàëüíå ³ ìàêñèìàëüíå çíà÷åííÿ, ðîçìàõ 
âàð³þâàííÿ, êîåô³ö³ºíò âàð³àö³¿) îá÷èñëþâàëè çà Á. Î. Äîñïºõîâèì. Äëÿ ðîçðàõóíêó ïàðàìåòð³â ïëàñòè÷íîñò³ ³ 
ñòàá³ëüíîñò³ âèêîðèñòàëè ìåòîäèêó Åáåðãàðòà-Ðàññåëà. Ðîçðàõîâóâàëè êîåô³ö³ºíò ë³í³éíî¿ ðåãðåñ³¿ (b

i
) ³ ñòàí-

äàðòíå â³äõèëåííÿ (S2
i
). Ðåçóëüòàòè. Íàéâèùó ñåðåäíþ âðîæàéí³ñòü çåðíà ñôîðìóâàâ ñîðò Òåìáð (4,81 ò/ãà), 

ÿêèé â³äçíà÷àâñÿ êðóïíèì çåðíîì (ìàñà 1000 çåðåí 29,9 ã) òà éîãî âèð³âíÿí³ñòþ (85,6 %), à òàêîæ íàéíèæ÷èì 
óì³ñòîì ïë³â÷àñòèõ çåðåí (3,99 %). Âèñîêó åêîëîã³÷íó ïëàñòè÷í³ñòü çà îçíàêîþ «ìàñà 1000 çåðåí» òà âèñîêó 
ñòàá³ëüí³ñòü çà îçíàêîþ «âì³ñò ïë³â÷àñòèõ çåðåí» âñòàíîâëåíî òàêîæ ó ñîðòó Òåìáð, ùî ï³äòâåðäæóº éîãî ñå-
ëåêö³éíó ö³íí³ñòü ÿê äæåðåëà âêàçàíèõ ãîñïîäàðñüêèõ îçíàê. Íàéâèùèé ïîêàçíèê íàòóðè çåðíà âñòàíîâëåíî 
â ñîðòó Â³çèò (636 ã/ë). Âèñíîâêè. Çà ÷îòèðèð³÷íèìè äàíèìè äîñë³äæåíü â óìîâàõ Ï³âí³÷íîãî Ë³ñîñòåïó âè-
çíà÷åíî âåëè÷èíó ïîêàçíèêà òà ïàðàìåòðè ïëàñòè÷íîñò³ ³ ñòàá³ëüíîñò³ çà îçíàêàìè «óðîæàéí³ñòü», «íàòóðà 
çåðíà», «ìàñà 1000 çåðåí», «âèð³âíÿí³ñòü çåðíà», «âì³ñò ïë³â÷àñòèõ çåðåí» ó òðüîõ ñîðò³â ãîëîçåðíîãî â³âñà. 
Ñîðò Òåìáð ³ñòîòíî ïåðåâàæàâ äîñë³äæóâàí³ ñîðòè çà ïîêàçíèêàìè âðîæàéíîñò³, ìàñè 1000 çåðåí, âèð³âíÿ-
íîñò³ çåðíà, à òàêîæ â³äð³çíÿâñÿ íèçüêèì óì³ñòîì ïë³â÷àñòèõ çåðåí.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îâåñ ãîëîçåðíèé, ñîðò, ñåëåêö³ÿ, àäàïòèâí³ñòü, óðîæàéí³ñòü, íàòóðà, âèð³âíÿí³ñòü, êðóï-
í³ñòü çåðíà 

ки зерна пшениці, і трохи вище, ніж за переробки 
зерна плівчастого вівса та жита озимого.

Овес досить давно визнаний джерелом білка і 
клітковини для повноцінного харчування людини. 
У зерні вівса порівняно висока концентрація білка 
і добре збалансований вміст амінокислот. Розчин-
на клітковина (β-глюкан) знижує рівень холестери-
ну і ризик серцевих захворювань. Овес позитивно 
впливає на рівень глюкози у плазмі крові та сприяє 
реакції на інсулін, що особливо важливо при за-
хворюванні на цукровий діабет [4]. 

Розширення асортименту продуктів, виготов-
лених із вівса з різними показниками якості та 
різноманітного призначення, досягається завдяки 
впровадженню у виробництво нових селекційно 
створених сортів голозерного вівса з кращими по-
рівняно із плівчастими сортами технологічними 
властивостями зерна. 
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Серед технологічних властивостей зерна є ряд 
органолептичних та фізичних ознак і показників, 
які суттєво впливають на вихід та якість готової 
продукції. До фізичних властивостей зерна нале-
жать форма зернівки та її геометричні характерис-
тики, маса 1000 зерен, натура, крупність, вирівня-
ність, плівчастість [1].

Сучасна сортова політика і принципи функ-
ціонування зернового ринку передбачають вико-
ристання у виробництві широкого набору сортів, 
що різняться за комплексом біологічних і цінних 
господарських ознак, оскільки генетичний потен-
ціал сорту значною мірою визначає рівень урожай-
ності і якість продукції. Це вказує на необхідність 
селекційного вдосконалення і розширення набору 
сортів, допущених у виробництво [5]. До Реєстру 
сортів рослин, придатних для поширення в Укра-
їні, внесено три сорти голозерного вівса селекції 
Носівської селекційно-дослідної станції Миро-
нівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла 
НААН (НСДС МІП НААН) для різних ґрунтово-
кліматичних зон. 

Глобальні кліматичні зміни, в результаті яких 
погіршуються умови вирощування сільськогос-
подарських культур, зумовили нагальну потребу 
впроваджувати у процес створення нових сортів 
адаптивну селекцію. Оцінку реакції генотипів на 
зміну умов нав колишнього середовища необхідно 
проводити як на рівні вихідного ма теріалу, так і 
на завершальних етапах селекційного процесу [6]. 
Найбільш поширеним і достатньо ефективним ме-
тодом оцінки пластичності та стабільності сорту є 
аналіз урожаю зерна ряду контрастних за кліма-
тичними умовами років [7]. У селекції голозерного 
вівса до особливої уваги треба брати зменшення 
частки невимолочених зерен, зниження таких по-
казників, як опушення зернівки і невирівняність 
зерна за крупністю, а також підвищення маси 1000 
зерен, натури зерна тощо [2]. 

Вивчення голозерних сортів вівса в контраст-
них умовах дасть змогу визначити їхній адаптив-
ний потенціал за врожайністю і технологічними 
показниками якості зерна. 

Мета досліджень – визначити параметри плас-
тичності та стабільності сортів вівса голозерного 
селекції НСДС МІП НААН за основними господар-
ськими ознаками, а саме, за врожайністю та техно-
логічними показниками якості зерна (натура і ви-
рівняність зерна, маса 1000 зерен, вміст плівчастих 
зерен).

Матеріал і методика. Дослідження внесених до 
Держреєстру України в різні роки сортів голозерно-
го вівса власної селекції Скарб України (2011), Візит 
(2013), Тембр (2016) проводили впродовж 2016–2019 
рр. у лабора торії селекції зернофуражних куль-
тур НСДС. Сіяли сівалкою СКС-6-10 в оптимальні 
строки на дослідних полях селекційної сівозміни. 
Повторність шестиразова. Облікова площа ділян-
ки 10 м2. Показник гомеостатичності (Hom) та се-
лекційну цінність (Sc) визначали за формула ми                

В. В. Хангільдіна [8], статистичні показники (серед-
нє арифметич не, мінімальне і максимальне зна-
чення, розмах варіювання, коефіцієнт варіації) – за 
Б. О. Доспєховим [9]. Для розрахунку параметрів 
пластичності і стабільності використали методику 
Ебергарта-Рассела. Розраховували коефіцієнт лі-
нійної регресії (bi) і стандартне відхилення від лінії 
регресії (показник стабільності S2

i) [10]. Відповідно 
до цієї методики варіанса стабільності ознаки (S2

i) 
вказує, наскільки надійно сорт відповідає пластич-
ності, визначеній за коефіцієнтом регресії bі, що 
показує відповідь генотипу на зміну умов вирощу-
вання. Чим вище значення цього коефіцієнта (bi > 
1), тим більшу чутливість має сорт. Якщо bi < 1, сорт 
слабше реагує на зміну умов середовища. За умови 
bi = 1 або близько до одиниці є повна відповідність 
між варіюванням урожайності сорту й змінами 
умов вирощування (цит. за [11]). 

Сорт Скарб України занесений до Державного 
реєстру сортів рослин України з 2011 р. Різновид-
ність inermis. Середньостиглий (період від сходів 
до повної стиглості 85–110 днів). Кущ напівпрямо-
стоячий. Рослини середньої висоти (85–117 см). Во-
лоть завдовжки 15–20 см. Маса 1000 зерен 26–35 г. 
Вирівняність зерна 95 %, воно має відмінні круп’яні 
властивості. Стійкість до осипання 8,5–9,0, посу-
хи – 7,0–8,0, вилягання – 7,6–9,0 балів. Стійкість 
проти основних захворювань (за 9-бальною шка-
лою) така: проти кам’яної сажки – 9,0, борошнистої 
роси – 8,6–9,0, корончатої іржі – 7,2–9,0 балів. Сорт 
інтенсивного типу, добре реагує на внесення міне-
ральних добрив. Рекомендована норма висіву за-
лежно від умов вирощування 5,0–5,5 млн схожих 
зерен на 1 га. 

Сорт Візит занесений до Державного реєстру 
сортів рослин України з 2013 р. Різновидність 
inermis. Середньостиглий (період від сходів до по-
вної стиглості 87–111 днів). Рослини середньої ви-
соти (78–125 см). Волоть завдовжки 17–25 см. Маса 
1000 зерен 26–31 г. Вирівняність зерна 95 %, воно 
має відмінні круп’яні якості. Сорт стійкий до оси-
пання, вилягання, ураження хворобами. Стійкість 
до посухи вище середньої. Сорт інтенсивного типу, 
добре реагує на внесення мінеральних добрив. Ре-
комендована норма висіву залежно від умов виро-
щування 5,0–5,5 млн схожих зерен на 1 га.

Сорт Тембр занесений до Державного реєстру 
сортів рослин України з 2016 р. Різновидність 
inermis. Середньостиглий (період від сходів до по-
вної стиглості 85–110 днів). Рослини середньої ви-
соти (85–120 см). Волоть завдовжки 17–25 см. Маса 
1000 зерен 30–35 г. Вирівняність зерна 95 %, воно 
має відмінні круп’яні властивості. Стійкість до 
осипання 8,5–9,0, посухи – 7,0–8,0, вилягання – 7,6–
9,0 балів. Стійкість проти основних захворювань 
(за 9-бальною шкалою) така: проти кам’яної сажки 

– 7,0, борошнистої роси – 7,0, корончатої іржі – 7,0 
балів. Сорт інтенсивного типу, добре реагує на вне-
сення мінеральних добрив. Рекомендована норма 
висіву залежно від умов вирощування 5,0–5,5 млн 
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схожих зерен на 1 га. Середня врожайність сорту у 
виробництві 3,8–5,2 т/га.

Обговорення результатів. У період проведення 
досліджень (2016–2019 рр.) погодні умови відрізня-
лись від середніх багаторічних показників за тем-
пературним режимом, кількістю атмосферних опа-
дів та розподілом їх за окремими місяцями. З метою 
визначення сприятливості умов середовища для 
формування продуктивності та якості зерна вівса 
голозерного визначали гідротер мічний коефіцієнт 
(ГТК) за методикою Г. Т. Селянінова [12]. Так, пе-
ріод «сівба-сходи» характеризувався дуже посуш-
ливими умовами у 2018 р. (ГТК = 0,06), період «схо-
ди-вихід у трубку» – оптимальними у 2017 і 2019 рр. 
(ГТК = 1,07 і 0,97 відповідно), по сушливими – у 2018 р.

(ГТК = 0,59), період «вихід у трубку-викидання 
волоті» – посушливими умовами у 2016, 2017 та 
2019 рр. (ГТК = 0,61; 0,59; 0,56 відповідно). У 2019 
р. період «викидання волоті-повна стиглість» був 
посушливим (ГТК = 0,75), що не сприяло форму-
ванню та наливу зерна вівса голозерного. Загалом 
за період досліджень оптимальні умови склалися у 
2016 та 2017 рр. (ГТК = 1,25 і 1,02 відповідно), недо-
статнім рівнем вологозабезпечення характеризува-
лись 2018 і 2019 рр. (ГТК = 0,70 та 0,79 відповідно), 
що дало змогу оцінити зразки голозерного вівса за 
стабільністю та пластичністю.

У таблиці 1 наведено дані врожайності дослі-
джуваних сортів та параметри її адаптивності й 
стабільності.

Òàáëèöÿ 1. Óðîæàéí³ñòü ñîðò³â â³âñà òà ïàðàìåòðè ¿ ¿ àäàïòèâíîñò³ é ñòàá³ëüíîñò³  

Ñîðò Óðîæàéí³ñòü çà ðîêàìè, ò/ãà Ïàðàìåòðè àäàïòèâíîñò³ òà ñòàá³ëüíîñò³

2016 2017 2018 2019 ñåðåäíº b
i

S2
i

Hom Sc

Ñêàðá Óêðà¿íè 4,93 5,72 3,32 3,42 4,35 1,06 12,0 6,70 2,52
Â³çèò 4,87 5,72 3,41 3,37 4,34 1,01 11,0 6,96 2,56
Òåìáð 5,5 6,09 4,00 3,65 4,81 0,93 9,0 8,09 2,88
Ñåðåäíº 5,10 5,84 3,58 3,48 4,50

Í²Ð
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 äëÿ ôàêòîð³â: ñîðò – 0,16 ò/ãà; ð³ê – 0,21 ò/ãà; âçàºìîä³ÿ ôàêòîð³â – 0,32 ò/ãà

У середньому за 2016–2019 рр. урожайність зерна 
сортів голозерного вівса Візит та Скарб України ста-
новила 4,34–4,35 т/га, що істотно нижче порівняно із 
сортом Тембр (4,81 т/га), який у найбільш сприятли-
ві за вологозабезпеченням 2016 і 2017 рр. сформував 
рекордний урожай зерна (на рівні 5,50–6,09 т/га). 

Сорти Скарб України та Візит (коефіцієнт bi = 
1,06 та 1,09 відповідно) в роки досліджень прояви-
ли пряму залежність рівня врожайності від ліміту-
ючого фактора – вологозабезпечення. Сорт Тембр 
(коефіцієнт bi = 0,93) слабше реагував на зміну умов 
вирощування. За коефіцієнтом стабільності (S2

і = 
9,0) встановлено високу адаптивність сорту Тембр 
за врожайністю в різних умовах вирощування.

Вищі показники гомеостатичності (Hom) свідчать 
про стабільність за врожайністю, а більші значення 
селекційної цінності (Sc) визначають підвищений ге-
нетичний потенціал за стабільністю ознаки при зміні 
умов вирощування. Згідно із результатами визначен-
ня гомеостатичності сорт Тембр (Hom = 8,09) перева-
жав сорти Скарб України та Візит, а отже його селек-
ційна цінність за врожайністю виявилася вищою.

Провели оцінку досліджуваних сортів влас-
ної селекції за коефіцієнтом регресії та варіансою 
стабільності таких ознак, як натура і вирівняність 
зерна, маса 1000 зерен, вміст плівчастих зерен у за-
гальній масі зерна (табл. 2).

Натурна маса зерна сортів голозерного вівса в 
роки досліджень була високою і характеризувалась 
незначною мінливістю (V = 3,20–9,07 %). Найниж-
чий показник натури зерна сформував сорт Тембр 
у 2018 р. (566 г/л). Середній рівень цього показника 
за роки досліджень становив у сорту Скарб Украї-
ни 620 г/л, Візит – 636 г/л, Тембр – 611 г/л. За резуль-
татами аналізу встановлено, що за показником на-
тури зерна найбільшою чутливістю та найменшою 

стабільністю щодо змін метеорологічних умов ве-
гетаційного періоду відзначається сорт Візит. Вищі 
показники гомеостатичності (Hom = 479,9–495,0) й 
більші значення селекційної цінності (Sc = 601,3–
550,4) визначають підвищений генетичний потен-
ціал за стабільністю натури зерна при зміні умов 
вирощування у сортів Скарб України та Тембр.

Маса 1000 зерен варіювала від 25,5 г (Візит, 2016 р.)
до 31,3 г (Тембр, 2018 р.), коефіцієнт варіювання озна-
ки був низьким (V = 3,40–6,19 %). Маса 1000 зерен 
у середньому за роки досліджень становила в сор-
ту Скарб України 27,4 г, Візит – 26,6 г, Тембр – 29,9 г.
Коефіцієнт  регресії (bi = 0,74–0,77) та варіанса  ста-
більності (S2

i = 6,72–7,28) у сортів Скарб України та 
Візит свідчать про стабільність показника «круп-
ність зерна» та низький відгук на зміну умов ви-
рощування. Сорт Тембр за масою 1000 зерен ви-
явився найбільш пластичним (bi = 1,49) з високою 
нормою реакції на зміну умов вирощування.

Показник вирівняності зерна варіював у межах 
7,77–9,12 %. Найбільшим цей показник був у сорту 
Тембр (85,6 %), і за коефіцієнтом регресії (bi = 0,91) 
та варіансою стабільності (S2

i  =  331) він виявився 
більш стабільним порівняно з іншими сортами та 
прямо залежав від зміни умов вирощування. 

Найнижчий уміст плівчастих зерен у загальній 
масі зерна в середньому за чотири роки встановле-
но у сорту Тембр (3,99 %), до того ж цей сорт ви-
явився низькопластичним (bi = 0,46) та стабільним 
(S2

i = 4,99) за цим показником. Критерієм гомеос-
татичності сортів можна вважати їхню здатність 
підтримувати низьку варіабельність ознаки. Та-
ким чином, у сорту Тембр зв’язок гомеостатичнос-
ті (Hom = 10,45) з коефіцієнтом варіації (V = 23,17 
%) характеризує стійкість ознаки «низький вміст 
плівчастих зерен» у різних умовах середовища.
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Ñåëåêö³ÿ ³ íàñ³ííèöòâî

Висновки. За результатами випробування в 
умовах Північного Лісостепу України в контрастні 
за погодними умовами роки визначено параметри 
пластичності та стабільності сортів голозерного 
вівса за ознаками «урожайність», «натура зерна», 
«маса 1000 зерен», «вирівняність зерна», «вміст 
плівчастих зерен». 

Найвищу середню врожайність сформував сорт 
Тембр (4,81 т/га), який відзначався також найниж-

чим умістом плівчастих зерен (3,99 %), крупністю 
зерна (маса 1000 зерен 29,9 г) та його вирівняністю 
(85,6 %). Встановлено високу екологічну пластич-
ність за ознакою «маса 1000 зерен» та високу ста-
більність за ознакою «вміст плівчастих зерен» сор-
ту Тембр, що підтверджує його селекційну цінність 
як джерела вказаних господарських ознак. Найви-
щий показник натури зерна встановлено в сорту 
Візит (636 г/л).
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Òàáëèöÿ 2. Òåõíîëîã³÷í³ ïîêàçíèêè ÿêîñò³ çåðíà òà ¿õíÿ åêîëîã³÷íà 
ñòàá³ëüí³ñòü ó ñîðò³â ãîëîçåðíîãî â³âñà (2016–2019 ðð.)

Ïîêàçíèê
Îäèíèöÿ 

âèì³ðó
Ñîðò

Ñêàðá Óêðà¿íè Â³çèò Òåìáð

Íàòóðà ã/ë 620±14 636±18 611±12
Êîåô³ö³ºíò ðåãðåñ³¿ (b

i
) 0,72 1,40 0,88

Âàð³àíñà ñòàá³ëüíîñò³ (S2
i
) 88,4 335,5 133,9

Hom 479,9 65,0 495,0
Sc 601,3 559,2 550,4
V % 3,34 9,07 3,20
Ìàñà 1000 çåðåí ã 27,37±0,07 26,60±0,08 29,90±0,12
Êîåô³ö³ºíò ðåãðåñ³¿ (b

i
) 0,74 0,77 1,49

Âàð³àíñà ñòàá³ëüíîñò³ (S2
i
) 6,72 7,28 27,2

Hom 474,14 436,31 137,92
Sc 25,71 24,94 26,56
V % 3,40 3,59 6,19
Âèð³âíÿíí³ñòü çåðíà % 81,63±1,25 81,57±1,32 85,60±1,16
Êîåô³ö³ºíò ðåãðåñ³¿ (b

i
) 1,05 1,04 0,91

Âàð³àíñà ñòàá³ëüíîñò³ (S2
i
) 436,0 430,0 331,0

Hom 3080,5 193,7 1752,5
Sc 88,6 73,4 74,9
V % 9,12 9,03 7,77
Âì³ñò ïë³â÷àñòèõ çåðåí % 5,34±0,12 6,18±0,08 3,99±0,05
Êîåô³ö³ºíò ðåãðåñ³¿ (b

i
) 1,29 1,25 0,46

Âàð³àíñà  ñòàá³ëüíîñò³ (S2
i
) 34,1 33,1 4,99

Hom 3,35 4,85 10,45
Sc 2,32 3,10 2,69
V % 38,73 34,31 23,17
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Plant breeding and seed production

Purpose. To determine the parameters of ecological 
plasticity and stability in naked oat varieties for the main 
agronomic traits. Methods. During 2016–2019, the study of 
three naked oat varieties (Skarb Ukrainy, Vizyt, Tembr) bred at 
the Nosivka Plant Breeding and Experimental Station of the V. M. 
Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS on determination 
of parameters of ecological plasticity and stability in terms of 
yielding capacity and technological indices of grain quality 
(test weight, grain uniformity, 1000 kernel weight, hulled grain 
content in total grain mass) was carried out at the Laboratory 
of Grain and Forage Crop Breeding. The plots were sown in 

experimental fields of breeding crop rotation in optimal terms 
with seed drill SKS-6-10 with six replications. The sample area 
was 10 m2. Index of homeostasis (Hom) and breeding value 
(Sc) were determined by the formulas V. V. Khangildin proposed. 
Statistical indices, namely, arithmetic mean, minimum and 
maximum values, variation range, coefficient of variation were 
calculated according to B. A. Dospekhov. The method of S. A. 
Eberhart and W. A. Russell was used to calculate plasticity 
and stability parameters: linear regression coefficient (b

i
) and 

standard deviation (S2
i
). Results. The naked oat variety Tembr 

has produced the highest yielding capacity of grain (4.81 t/ha) 

Öåëü. Îïðåäåëèòü ïàðàìåòðû ýêîëîãè÷åñêîé ïëàñòè÷-
íîñòè è ñòàáèëüíîñòè ñîðòîâ ãîëîçåðíîãî îâñà ïî îñíîâ-
íûì õîçÿéñòâåííûì ïðèçíàêàì. Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèå 
òðåõ ñîðòîâ ãîëîçåðíîãî îâñà (Ñêàðá Óêðà¿íè, Â³çèò, Òåìáð) 
ñåëåêöèè Íîñîâñêîé ñåëåêöèîííî-îïûòíîé ñòàíöèè Ìèðî-
íîâñêîãî èíñòèòóòà ïøåíèöû èìåíè Â. Í. Ðåìåñëî ÍÀÀÍ ñ 
îïðåäåëåíèåì ïàðàìåòðîâ ïëàñòè÷íîñòè è ñòàáèëüíîñòè 
ïî óðîæàéíîñòè è òåõíîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì êà÷åñòâà 
çåðíà (íàòóðà è âûðàâíåííîñòü çåðíà, ìàññà 1000 çåðåí, 
ñîäåðæàíèå ïëåí÷àòûõ çåðåí â îáùåé ìàññå çåðíà) ïðî-
âåäåíî â òå÷åíèå 2016–2019 ãã. â ëàáîðàòîðèè ñåëåêöèè 
çåðíîôóðàæíûõ êóëüòóð. Ñåÿëè íà îïûòíûõ ïîëÿõ ñåëåêöè-
îííîãî ñåâîîáîðîòà â îïòèìàëüíûå ñðîêè ñåÿëêîé ÑÊÑ-6-
10. Ïîâòîðíîñòü øåñòèêðàòíàÿ. Ó÷åòíàÿ ïëîùàäü ó÷àñòêà 
10 ì2. Ïîêàçàòåëü ãîìåîñòàòè÷íîñòè (Hom) è ñåëåêöèîííóþ 
öåííîñòü (Sc) îïðåäåëÿëè ïî ôîðìóëàì Â. Â. Õàíãèëüäèíà. 
Ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè (ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå, ìè-
íèìàëüíîå è ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèÿ, ðàçìàõ âàðüèðîâàíèÿ, 
êîýôôèöèåíò âàðèàöèè) âû÷èñëÿëè ïî Á. À. Äîñïåõîâó. Äëÿ 
ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ ïëàñòè÷íîñòè è ñòàáèëüíîñòè èñïîëü-
çîâàëè ìåòîäèêó Ýáåðãàðòà-Ðàññåëà. Ðàññ÷èòûâàëè êîýô-
ôèöèåíò ëèíåéíîé ðåãðåññèè (b

i
) è ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå 

(S2
i
). Ðåçóëüòàòû. Ñàìóþ âûñîêóþ ñðåäíþþ óðîæàéíîñòü 

çåðíà ñôîðìèðîâàë ñîðò Òåìáð (4,81 ò/ãà), êîòîðûé îòëè-
÷àëñÿ êðóïíûì çåðíîì (ìàññà 1000 çåðåí 29,9 ã) è åãî âû-
ðàâíåííîñòüþ (85,6 %), à òàêæå íèçêèì ñîäåðæàíèåì ïëåí-
÷àòûõ çåðåí (3,99 %). Âûñîêóþ ýêîëîãè÷åñêóþ ïëàñòè÷íîñòü 
ïî ïðèçíàêó «ìàññà 1000 çåðåí» è âûñîêóþ ñòàáèëüíîñòü 
ïî ïðèçíàêó «ñîäåðæàíèå ïëåí÷àòûõ çåðåí» óñòàíîâëåíî 
òàêæå ó ñîðòà Òåìáð, ÷òî ïîäòâåðæäàåò åãî ñåëåêöèîííóþ 
öåííîñòü êàê èñòî÷íèêà óêàçàííûõ õîçÿéñòâåííûõ ïðèçíà-
êîâ. Ñàìûé âûñîêèé ïîêàçàòåëü íàòóðû çåðíà óñòàíîâëåí ó 
ñîðòà Âèçèò (636 ã/ë). Âûâîäû. Ïî ÷åòûðåõëåòíèì äàííûì 
èññëåäîâàíèé â óñëîâèÿõ Ñåâåðíîé Ëåñîñòåïè îïðåäåëåíû 
âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ è ïàðàìåòðû ïëàñòè÷íîñòè è ñòàáèëü-
íîñòè ïî ïðèçíàêàì «óðîæàéíîñòü», «íàòóðà çåðíà», «ìàññà 
1000 çåðåí», «âûðàâíåííîñòü çåðíà», «ñîäåðæàíèå ïëåí÷à-
òûõ çåðåí» ó òðåõ ñîðòîâ ãîëîçåðíîãî îâñà. Ñîðò Òåìáð ñó-
ùåñòâåííî ïðåâûøàë èññëåäóåìûå ñîðòà ïî ïîêàçàòåëÿì 
óðîæàéíîñòè, ìàññû 1000 çåðåí, âûðàâíåííîñòè çåðíà, à 
òàêæå îòëè÷àëñÿ íèçêèì ñîäåðæàíèåì ïëåí÷àòûõ çåðåí.
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íîñòü çåðíà
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and was characterized with large seed (1000 kernel weight was 
29.9 g) and grain uniformity (85.6 %) as well as low content of 
hulled grains (3.99 %). High ecological plasticity for the trait 

“1000 kernel weight” and high stability for the trait “hulled grain 
content” was defined in the variety Tembr too. Thus it confirms 
its high breeding value as a source of these economical valuable 
traits. The highest index of test weight was found in the variety 
Vizyt (636 g/l). Conclusions. Resulted from the four-years 
studying data, in environment of the North Forest-Steppe there 

were determined index levels and parameters of plasticity and 
stability for the traits “yielding capacity”, “test weight”, “1000 
kernel weight”, “grain uniformity”, and “hulled grain content” 
in three naked oat varieties. The variety Tembr significantly 
exceeded the other varieties under study for indices of yielding 
capacity, 1000 kernel weight, grain uniformity, and it also differed 
in low content of hulled grains.

Key words: naked oats, variety, breeding, adaptability, 
yielding capacity, test weight, grain uniformity, grain size


