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Plant breeding and seed production

Вступ. Генетичне різноманіття рослин є мате-
ріалом для пізнання закономірностей і механіз-
мів еволюції, що є основою для цілеспрямованого 
впливу на генотип з метою створення нових сортів 
і форм. У наукових і селекційних установах ство-
рюються сорти та гібриди зернових культур, які 
високим рівнем урожайності та якості зерна за-
довольняють потреби споживача і відповідають 
сучасним технологіям вирощування. Але у вироб-
ництві вони досить швидко замінюються новими, 
тому накопичені комплекси генів можуть частково 
втрачатися. Починаючи з 1990-х рр. генетичне різ-
номаніття істотно знизилось, що стало причиною 
недостатньої пристосованості рослин до кліма-
тичних змін, що відбуваються на планеті. Селек-
ція на користь декількох потрібних ознак збіднює 
генофонд культури внаслідок зникнення «відсія-
них» алелів. 

Одним з наріжних каменів генетичних основ 
наукових методів у сучасній і майбутній селекції 
назавжди залишиться вчення М.  І.  Вавилова про 
вихідний матеріал та його теорія еколого-геогра-
фічних схрещувань. Вихідний матеріал, поняття і 
вчення про який було введено в практику М. І. Ва-
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Ìåòà. Ñòâîðåííÿ âèõ³äíîãî ìàòåð³àëó, äæåðåë ç êîìïëåêñîì ö³ííèõ îçíàê òà ñîðò³â ïøåíèö³ îçèìî¿, àäàï-
òîâàíèõ äî óìîâ Ë³ñîñòåïó Óêðà¿íè, ç âèêîðèñòàííÿì ó ïðîöåñ³ âíóòð³øíüîâèäîâî¿ ã³áðèäèçàö³¿ ïîäâ³éíîãî 
çàïèëåííÿ. Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ âèêîíóâàëè â 1988–2019 ðð. íà äîñë³äíèõ ïîëÿõ ñåëåêö³éíî¿ ñ³âîçì³íè Ìè-
ðîí³âñüêîãî ³íñòèòóòó ïøåíèö³ ³ìåí³ Â. Ì. Ðåìåñëà ÍÀÀÍ Óêðà¿íè. Ìåòîäîì ïîäâ³éíîãî çàïèëåííÿ áóëî ñòâî-
ðåíî 4275 ã³áðèäíèõ êîìá³íàö³é. Ðåçóëüòàòè. Çàâ’ÿçóâàííÿ ã³áðèäíèõ çåðåí çà ðîêè äîñë³äæåíü ñòàíîâèëî 
â ñåðåäíüîìó 60,1 %, ðîçìàõ âàð³þâàííÿ – 8,1–100 %. Ìàêñèìàëüíå çíà÷åííÿ öüîãî ïîêàçíèêà â³äì³÷àëè ó 
ñõðåùóâàííÿõ ñåðåäíüîñòèãëèé / ñåðåäíüîñòèãëèé (58,1 % âèïàäê³â), à ì³í³ìàëüíå – ñåðåäíüî-, ï³çíüîñòè-
ãëèé ↔ ðàííüîñòèãëèé (61,3 %). Ñåðåäí³é â³äñîòîê çàâ’ÿçóâàííÿ ã³áðèäíèõ çåðåí â ïîãîäíèõ óìîâàõ âîñüìè 
ðîê³â áóâ ìåíøèì çà ñåðåäíº ïî äîñë³äó (60,1 %). Äëÿ ÷îòèðüîõ ðîê³â (2002, 1991, 2019, 1998) ð³çíèöÿ ñòàíîâè-
ëà â³ä 5,8 % (1998) äî 11,3 % (2002), ïðè öüîìó ïîãîäí³ óìîâè â ïåð³îä ã³áðèäèçàö³¿ 1991 ³ 2002 ðð. áóëè ñïðèÿò-
ëèâèìè. Ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíå (21,5–34,3 %) çíèæåííÿ ïîêàçíèêà çàâ’ÿçóâàííÿ â³äì³÷åíî â íåñïðèÿòëèâèõ 
óìîâàõ 1999, 2000, 2012, 2016 ðð. Êð³ì òîãî, ñàìå â ö³ ðîêè ïðîâîäèëè ö³ëåñïðÿìîâàíèé ï³äá³ð êîìïîíåíò³â 
äëÿ ñõðåùóâàíü, êîíòðàñòíèõ çà òðèâàë³ñòþ âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó. Ãðóïà ñõðåùóâàíü ñåðåäíüîñòèãëèé / ñå-
ðåäíüîñòèãëèé áóëà îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ çà ê³ëüê³ñòþ. Âèíÿòêîì áóëè 1999, 2002 ðð., ó ÿêèõ ïåðåâàæàëè ãðóïè 
ñåðåäíüîñòèãëèé ↔ ðàííüîñòèãëèé. Ðåçóëüòàòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ó ïðîöåñ³ âíóòð³øíüîâèäîâî¿ ã³áðèäèçà-
ö³¿ ìåòîäó ïîäâ³éíîãî çàïèëåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñòâîðåíèìè çà ïåð³îä äîñë³äæåíü ñîðòàìè ïøåíèö³ îçèìî¿ 
Ìèðè÷, Ìèðëºíà, Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà, Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Âèøèâàíêà, Ì²Ï Êíÿæíà, Ì²Ï Àññîëü, 
Áàëàäà ìèðîí³âñüêà, Àâðîðà Ìèðîí³âñüêà. Âèñíîâêè. Â³äñîòîê çàâ’ÿçóâàííÿ ã³áðèäíèõ çåðåí çàëåæàâ â³ä ïî-
ãîäíèõ óìîâ ï³ä ÷àñ ã³áðèäèçàö³¿ òà ñòóïåíþ çá³ãó ïåð³îä³â öâ³ò³ííÿ êîìïîíåíò³â ñõðåùóâàííÿ. Âèêîðèñòàííÿ 
ìåòîäó ïîäâ³éíîãî çàïèëåííÿ äàëî çìîãó ïðèñêîðèòè ïðîöåñ ã³áðèäèçàö³¿ ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿, çíèçèòè çà-
òðàòè ÷àñó òà çàëåæí³ñòü â³ä íåñïðèÿòëèâèõ ïîãîäíèõ óìîâ ïðè ïðîâåäåíí³ çàïèëåííÿ ³ òàêèì ÷èíîì ï³äâèùè-
òè åôåêòèâí³ñòü ñõðåùóâàíü.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà îçèìà, ã³áðèäèçàö³ÿ, ñõðåùóâàííÿ, ïîäâ³éíå çàïèëåííÿ, â³äñîòîê çàâ’ÿ-
çóâàííÿ, ñîðò

виловим, є основою селекції, тому ступінь його ви-
вчення обумовлює результативність процесу ство-
рення нових сортів [1, 2]. Видатний вчений вважав, 
що для організації стійкого землеробства необ-
хідно зібрати світові рослинні ресурси, зберегти 
їх, вивчити і використати у практичній селекцій-
ній роботі з метою створення принципово нових 
сортів, які відрізняються стійкістю до абіотичних 
і біотичних факторів та високою продуктивністю. 
Для селекційно-генетичного поліпшення пшениці 
озимої вирішальне значення має планомірне вико-
ристання її світового різноманіття. Широке гене-
тичне розмаїття сортів збагачує культуру пшениці 
озимої і є основою її адаптивного потенціалу, а та-
кож стабілізує виробництво зерна.

Селекція як наука використовує різні методи 
створення сортів, кожний з яких має свої особли-
вості та потребує специфічного підбору вихідного 
матеріалу відповідно до вимог виробництва. Для 
вдалої реалізації селекційних програм необхідні 
форми, що мають комплекс цінних ознак і власти-
востей та мінімум негативних якостей. 

Аналіз літературних джерел, постановка про-
блеми. В умовах інтенсифікації сільськогосподар-
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ського виробництва в усьому світі розвивається 
тенденція до зменшення генетичного різноманіття 
комерційних сортів пшениці м’якої [3]. На великих 
площах домінує невелика кількість сортів пшени-
ці, а це призводить до генетичної однорідності та 
втрати зародкової плазми культури. Такий процес 
веде до зниження адаптивного потенціалу виду за 
різних умов зовнішнього середовища [4]. За дани-
ми експертів ФАО, впродовж ХХ століття втрачено 
близько 75  % світового генетичного різноманіття 
сільськогосподарських культур. Так, у США вже 
немає 97  % сортів, зареєстрованих у старих Дер-
жавних реєстрах, у Німеччині – 90 % історичного 
різноманіття культурних рослин, в Італії зникло 
назавжди 70  % старих місцевих сортів, адаптова-
них до умов середовища вирощування [5, 6]. 

Сучасна селекція, яка ведеться на базі обме-
женого вихідного матеріалу, неминуче призведе 
до втрати генетичного різноманіття, тобто до ге-
нетичної ерозії [7]. За даними ХІV Міжнародного 
ботанічного конгресу (США, серпень 1999 р.), при-
близно третина з існуючих на планеті вищих квіт-
кових рослин може зникнути до середини ХХІ сто-
річчя [8]. Загрозу для стійкого розвитку сільсько-
го господарства становить не стільки скорочення 
генетичного різноманіття, якщо розглядати його 
як загальну кількість алелів, наявних у генофонді, 
скільки втрата рідкісних, цінних алелів, феноти-
пів, ефект яких схований і може виявитися тільки 
внаслідок роботи селекціонера [9]. Для подолання 
такої ситуації та створення широкого спектра гене-
тичної мінливості поруч з різними видами добору 
в епоху синтетичної селекції використовують вну-
трішньовидову та віддалену гібридизацію, фізич-
ний і хімічний мутагенез, а також штучні генетич-
ні конструкції. 

Вважають, що походження більшості культур-
них рослин є наслідком природного схрещування 
дикорослих видів [10]. Гібридизація – це доволі 
простий і швидкий спосіб створення нових форм 
і передачі нащадкам цінних ознак і властивостей. 
Експериментальна гібридизація набула широко-
го застосування і стала класичним методом ство-
рення вихідного матеріалу в селекції рослин лише 
у XX ст. після «перевідкриття» законів Г. Менделя. 
Проте вже в XIX ст. її використовували І. В. Мічу-
рін, Т. Найт, Л. Бербанк, Л. Вільморен, В. Саундерс і 
деякі інші селекціонери [11]. Більшість сортів сіль-
ськогосподарських культур створено з викорис-
танням міжсортових схрещувань (рекомбінацій-
ної селекції) з наступним добором [12]. Нарівні з 
мінливістю, яка існує в природних популяціях рос-
лин, планова гібридизація дивергентних особин є 
одним з багатих джерел створення нової генетич-
ної мінливості для потреб селекції [13]. На першо-
му етапі (підбір вихідного матеріалу) селекціонери 
вибирають максимально гетерогенні компоненти 
схрещувань з надією забезпечити великий діапа-
зон спадкової мінливості на другому етапі (добори 
у популяції, що розщеплюється). Якщо дотримува-

тись основних положень вавиловської теорії селек-
ції, то найбільший ефект повинна мати пара з осо-
бин, максимально віддалених генетично [14]. 

Початок використання методу гібридизації в се-
лекції зернових культур в Україні поклав А. О. Са-
пегін, провівши в 1915 р. у цілях селекції перші 
схрещування пшениці, на основі яких було ство-
рено сорти пшениці озимої Одеська 3 і Одеська 12 
[15]. Для підвищення ефективності гібридизації 
один з компонентів схрещування повинен містити 
значну частку здорової плазми місцевих екотипів 
[16]. У лабораторії селекції озимої пшениці Миро-
нівського інституту пшениці імені В.  М.  Ремесла 
НААН України (МІП) гібридизація базується на 
принципах, розроблених у 70-х рр. ХХ ст. про-
відними селекціонерами П.  П.  Лук’яненком [17] і 
Ф.  Г.  Кириченком [18]. За материнську форму ви-
користовують достатньо гомозиготні селекційні 
лінії або сорти місцевого походження, адаптовані 
до екологічних умов зони Лісостепу України (висо-
копродуктивні, зимостійкі), а за батьківську – кра-
щі зразки світової колекції (короткостеблові, ран-
ньостиглі, посухостійкі, з груповою стійкістю до 
основних хвороб).

Мета досліджень – створення вихідного мате-
ріалу, джерел з комплексом цінних ознак та сортів 
пшениці озимої, адаптованих до умов Лісостепу 
України, з використанням у процесі внутрішньо-
видової гібридизації методу подвійного запилення.

Матеріал і методи. Дослідження виконували 
в 1988–2019  рр. на дослідних полях селекційної сі-
возміни МІП та в лабораторіях міжнародних селек-
ційних досліджень озимої пшениці (1988–2003 рр.), 
екологічної селекції (2004–2013 рр.), селекції озимої 
пшениці (2014–2019 рр.). Використовували такі схе-
ми схрещувань: парні А/В, потрійні А/В//С, ступін-
часті, беккроси А/В//В. Обсяги робіт у селекційному 
процесі визначались наявністю вихідного матеріа-
лу, ступенем його попереднього вивчення, а також 
залежали від поставленої мети. У результаті дослі-
джень було створено 4275 гібридних комбінацій. 

В усіх типах схрещування за материнську фор-
му використовували добре пристосовані до місце-
вих умов сорти та кращі лінії конкурсного випро-
бування МІП. Однією із складових селекційної 
програми було широке використання колекційно-
го матеріалу, зразків екологічного сортовипробу-
вання і демонстраційних дослідів МІП, що обумов-
лювало підвищену гетерогенність гібридних попу-
ляцій (сорти науково-дослідних установ України, 
зразки з Болгарії, Росії, Німеччини, Чехії, Угорщи-
ни, Франції, Китаю, Румунії, Молдови, Казахстану 
та ін., лінії із розсадників випробувань, інтрогре-
сивний матеріал лабораторії генетики і фізіології 
МІП з підвищеними зимостійкістю та показника-
ми якості зерна).

Гібридизацію проводили методом подвійно-
го запилення під паперовим ізолятором у такому 
співвідношенні: на один материнський колос – три-
п’ять колосів батьківської форми. У випадках зна-
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чної різниці між початком цвітіння співвідношен-
ня зменшували (один до одного). Процес кастрації 
включав три операції, які виконували почергово 
на всіх колосах: видалення середніх квіток у кож-
ному колоску, зрізування квіткових лусок і вилу-
чення пиляків. Щоб не допустити браку, при під-
готовці на колосах залишають верхній колосок і 
обривають його тільки після виконання останньої 
операції. Така послідовність виконання операцій 
під час кастрації підвищує ефективність проце-
су за рахунок економії часу і отримання більшої 
кількості кастрованих колосів. На одну гібридну 
комбінацію кастрували по 3 колоси за всією до-
вжиною (110–120 квіток, 80–180 гібридних зерен). 
Відсоток зав’язування зерен можна збільшити, 
якщо залишити не дві, а три квітки в центральній 
частині кожного колоска (це ще додатково 14–16 
зерен). Після проведення першого запилення коло-
сся батьківських компонентів стимулювали меха-
нічним способом (рукою) і розміщали на поверхні 
ґрунту поруч з ізолятором. У природних умовах 
пилок пшениці зберігає здатність до запліднення 
протягом 30–40 хвилин. Цього часу вистачає на 
проведення серії (20 комбінацій) підстановок. Че-
рез певний проміжок часу (15–30 хвилин залежно 
від температури повітря та ґрунту, інтенсивності 
інсоляції) з’являлись свіжі пиляки, які забезпечу-
вали успішне повторне запилення. 

Контрастні погодні умови під час кастрації та 
проведення запилення дали можливість одержати 
об’єктивні результати. Статистичний аналіз прово-
дили відповідно до методичних вказівок Б. О. До-
спєхова [19] з використанням програм Statistica 6.0 
та Excel.

Обговорення результатів. Відсоток зав’язування 
гібридних зерен за роки досліджень залежав від по-
годних умов під час гібридизації та ступеню збігу 
періодів цвітіння батьківських форм. Середнє зна-
чення цього показника за роки досліджень станови-
ло 60,1 %, розмах варіювання – 8,1–100 % (рис. 1). 

Дата колосіння, наведена у верхній частині ри-
сунка, визначена для сорту-стандарту в зоні Лісо-
степу України, який за тривалістю вегетаційного 
періоду належав до найбільшої (80–90  %) групи 
селекційного матеріалу – середньостиглі. У різні 
роки за стандарт використовували сорти Іллічівка 
(1988), Миронівська 61 (1989–2002), Миронівська 
65 (2004, 2005, 2007), Крижинка (2006), Подолянка 
(2008–2019). У 1992, 1997 і 2008 рр. розтягнутість 
(4–6 діб) періоду початку колосіння пояснюється 
різким зниженням середніх добових температур 
повітря (до +8…+10  °С) та підвищеною кількістю 
опадів. Нормальний режим теплозабезпечення 
(температури повітря на рівні або несуттєво вищі 
за норму) на фоні сухої, без частих опадів і поривів 
сильного вітру сонячної погоди створювали спри-
ятливі умови під час запилення (на рис. 1 роки з 
такими умовами позначені світлими прямокутни-
ками), несприятливими умовами (роки, позначені 
темними прямокутниками) були різке похолодан-

ня або високі денні температури повітря, сильні 
дощі з вітром, зменшення інсоляції.

Зав’язування гібридних зерен у середньому було 
не нижче 60,1 %. Але для чотирьох років цей показ-
ник достовірно відрізнявся від середнього по до-
сліду внаслідок несприятливих погодних умов. Так, 
у 2000 і 1999 рр. (середній відсоток зав’язування 
зерен, як і максимум, був низьким – 39,5 і 41,1 та 
76,9 і 67,2 відповідно) наприкінці травня – початку 
червня відмічали підвищений режим теплозабез-
печення в поєднанні зі зниженою відносною воло-
гістю повітря. У 2012 р. (47,2 і 80,4 % відповідно) під 
час гібридизації денні температури перевищували 
+30 °С, а в період масового запилення, який у зв’язку 
із виробничою необхідністю був дуже скороченим 
(два дні), пройшли інтенсивні опади. У 2016 р. (39,6 
і 91,7  %) під час кастрації та запилення (травень) 
відмічали надмірну (167 % до норми) кількість опа-
дів та знижену (+15,2 °С) температуру повітря. 

Успіх у проведенні запилення залежав від ступе-
ню збігу періодів цвітіння батьківських компонен-
тів. Як запилювачі в 1999 р. широко використову-
вали ранньостиглі форми з колекційного розсад-
ника та екологічного сортовипробування відділу 
селекції пшениці, у 2000 р. – пізньостиглі зразки з 
Угорщини, у 2012 р. – ранньостиглі сорти селекції 
Селекційно-генетичного інституту – Національно-
го центру насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ) і 
Білоцерківської СДС. У 2016 р. для половини схре-
щувань залучали скоростиглі форми: як материн-
ський компонент – сорт Аврора Миронівська, як 
запилювачі – зразки з колекційного розсадника 
(Китай, Молдова, Україна). Максимальний відсоток 
зав’язування гібридних зерен відмічали у схрещу-
ваннях середньостиглий / середньостиглий (58,1 % 
випадків), а мінімальний – середньо-, пізньости-
глий ↔ ранньостиглий (61,3 % випадків) (табл.). 

Середній відсоток зав’язування гібридних зерен 
у погодних умовах восьми років був меншим за се-
реднє по досліду (60,1 %). Для чотирьох років (2002, 
1991, 2019, 1998) різниця становила від 5,8 % (1998) 
до 11,3  % (2002), при цьому погодні умови в пері-
од гібридизації 1991 і 2002 рр. були сприятливими 
(рис. 2). 

Статистично достовірне зниження показника 
зав’язування (21,5–34,3  %) відмічено в несприятли-
вих умовах 2000, 2016, 1999, 2012 рр. Крім того, саме 
в ці роки проводили цілеспрямований підбір компо-
нентів для схрещувань, контрастних за тривалістю 
вегетаційного періоду. Група схрещувань середньо-
стиглий / середньостиглий була однією з найбільших 
за кількістю. Винятком були 1999, 2002 рр., у яких пе-
реважали групи середньостиглий ↔ ранньостиглий.

Дослідження показали, що відсоток зав’язування 
гібридних зерен був обумовлений використанням 
методу подвійного запилення, технічним результа-
том якого стало прискорення процесу гібридизації 
пшениці м’якої озимої, зниження затрат часу та за-
лежності від несприятливих погодних умов при 
проведенні запилення і, таким чином, підвищення 
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ефективності схрещувань. Пропонований метод дав 
змогу прискорити процес гібридизації: так, за чоти-
ри години два працівники здійснюють запилення 
60–80 гібридних комбінацій. Завдяки цьому мето-
ду вплив негативних погодних умов (дощ, шквали 
вітру) під час гібридизації суттєво зменшується: на 
період негоди можна відкласти підстановку запилю-
вачів та надолужити згаяний час у подальшому. За 
обмежених трудових і матеріальних ресурсів такий 
підхід дозволяє прискорювати темпи селекційної 
роботи. Використання методу подвійного запилен-
ня дає можливість збільшити обсяги планової гі-
бридизації для створення нового вихідного матері-
алу, який є одним з багатих джерел генетичної мін-
ливості для потреб селекції пшениці м’якої озимої. 

Результативність методу подвійного запилення 
в проведенні внутрішньовидової гібридизації пше-
ниці озимої підтверджується створеними за період 
досліджень сортами. Перший сорт – Мирич – ство-
рено методом індивідуального добору з гібридної 
популяції за участю двох місцевих ліній з комп-
лексом цінних ознак і властивостей та болгарсько-
го сорту Янтър – ЛЮТ 8133 / Янтър // ЛЮТ 10795 
(МИР 27). Сорт Мирич – представник четвертого 
генетичного покоління миронівських сортів, які є 

носіями споріднених видів і родів, що характерно 
для третього (найбільш високого) рівня організації 
генетичного пулу комерційних сортів пшениці (ін-
трогресії генетичних компонентів віддалених спо-
ріднених видів та родів, зокрема жита) [20]. У сорту 
Мирич частка геноплазми первинної материнської 
форми – бразильської пшениці Polyssu (через мек-
сиканський сорт Siete Cerros 66) – становить 0,78 % 
[21], а частка геноплазми пшениці Артемівка (через 
МИР ювілейну) – 6,25 %, що забезпечує вищу його 
адаптивність. Генотип сорту Мирич за гліадино-
вими локусами та локусами високомолекулярних 
субодиниць глютенінів виражається формулою 
Gli-A1f Gli-B1l Gli-D1l Glu-A1c Glu-B1c Glu-D1d [22]. 
У 1994 р. сорт Мирич був переданий на Державне 
сортовипробування, а в 1999 р. занесений до Дер-
жавного реєстру сортів рослин України для виро-
щування в зоні Лісостепу. Уже на третій рік після 
реєстрації в Україні сорт вирощували на площі 86 
тис. га, максимальна урожайність його у виробни-
цтві сягала 10,4 т/га (1999 р., КСП «Мрія» Володар-
ського району Київської області) [23]. 

Процес створення сорту Мирич тривав десять 
років. Перший етап – одержання в 1985 р. парно-
го гібриду, в якому за материнську форму залучено 

Òàáëèöÿ. Êîìá³íàö³¿ ñõðåùóâàíü ç ìàêñèìàëüíèì ³ ì³í³ìàëüíèì â³äñîòêîì çàâ’ÿçóâàííÿ ã³áðèäíèõ 
çåðåí

Ð³ê Max1 Êîìá³íàö³ÿ ñõðåùóâàííÿ Min1 Êîìá³íàö³ÿ ñõðåùóâàííÿ

1988 99,2 ÌÈÐ þâ³ëåéíà3 / 221–50–37 // ÌÈÐ4 27
221–50–37 / ÅÐ4 11537 // ËÞÒ 8133

31,7
ËÞÒ4 11510 / 5460–835–924

1989 93,3 ÌÈÐ 61 / 10544–76–1 15,3 ËÞÒ 8133 / 130–30
1990 100 ÌÈÐ îñòèñòà / 1947–48 // ËÞÒ 18042 17,1 ËÞÒ 14663 / 708–85
1991 97,0 ËÞÒ 19230 / 2957/87 // ÅÐ 16953 16,2 CWW 89/5 / 3318–3
1992 99,6 ÌÈÐ þâ³ëåéíà / ÅÐ 51553 16,8 VR 87 BO 15 / ËÞÒ 51557
1993 93,4 ÅÐ 24198 / ËÞÒ 50141 34,4 ÅÐ 24207 / ËÞÒ 51956
1994 91,4 ÌÈÐ 61 / ÌÈÐÈ× 15,9 Äîíñêàÿ ïîëóêàðëèêîâàÿ / ÅÐ 50137
1995 88,9 ÌÈÐ 33 / ÅÐ 50141 18,7 ÌÈÐ 27 / 665–65
1996 99,2 ÌÈÐ 27 / Êîëîìàê 3 // ÌÈÐÈ× 27,6 ÌÈÐ 61 / Ñàäîâî 1 // ÌÈÐ íàï³â³íòåíñèâíà
1997 97,6 ÅÐ 18797 / ËÞÒ 20102 // 6399–4 20,0 ÅÐ 52293 / 6399-4
1998 89,4 ÅÐ 52334 / ËÞÒ 52740 15,6 ËÞÒ 52458 / Albena
1999 67,2 ËÞÒ 52497 / ËÞÒ 53002 15,3 ÅÐ 336hÃ8486 / ËÞÒ 53199 
2000 76,9 ËÞÒ 52798 / ËÞÒ 52406 13,6 Í³êîí³ÿ / ÌÈÐ 68 

ÌÈÐ ðàííüîñòèãëà / Êè¿âñüêà 8
2001 95,9 Îäåñüêà 267 / Ïðîñòîð // ÌÈÐ 68 17,8 ËÞÒ 53162 / ËÞÒ 53677
2002 91,2 ËÞÒ 52948 / Ðåìåñë³âíà // ÌÈÐ 65 17,3 Êè¿âñüêà 8 / Çíàõ³äêà îäåñüêà
2004 93,1 Ðåìåñë³âíà / ËÞÒ 53319 21,9 ÌÈÐ 808 / Petrus
2005 91,9 Ïàííà // Favorit / Ae. ñylindrica 25,0 Êè¿âñüêà 10 / Âîðîíåæñêàÿ 95
2006 98,1 Çîëîòîêîëîñà / ×åíäæîó 9023 25,6 Êîëîìàê 5 // Favorit / Ae. ñylindrica
2007 76,9 Ïàì’ÿò³ Ðåìåñëà / Ïàííà 40,9 Ïàì’ÿò³ Ðåìåñëà / Çàð³÷àíêà
2008 96,7 Ñâÿòêîâà / Gondvana // Ïîäîëÿíêà 20,8 Ñâÿòêîâà / ËÞÒ 54609
2009 89,4 Ñìóãëÿíêà / Ñí³ãóðêà 29,6 Ïîäîëÿíêà / Ñí³ãóðêà
2010 86,2 Ïîäîëÿíêà / ÌÈÐ ðàííüîñòèãëà 34,7 Ïîäîëÿíêà / Ðåìåñë³âíà
2011 86,2 ÅÐ 54872 / ËÞÒ 582/03 18,5 ÅÐ 54872 / ËÞÒ 54867
2012 80,4 ËÞÒ 35232 / Óæèíîê 14,0 ËÞÒ 54533 / Àíàëîã
2013 94,4 Ïîäîëÿíêà / ËÞÒ 36915 // ËÞÒ 54875 14,5 ËÞÒ 54533 / Óæèíîê
2014 93,1 ËÞÒ 55002 / Nicifor 14,1 Ãîñïîäèíÿ ÌÈÐ / ÑÀ 9719
2015 90,7 ÅÐ 55004 / Íèâà 14,4 ËÞÒ 55002 / Jing dong 8
2016 91,7 ËÞÒ 36772 / Ëåá³äü 10,7 ËÞÒ 37465 / DT 412
2017 98,7 ËÞÒ 60019 / Âåæà ÌÈÐ 10,2 Ãîñïîäèíÿ ÌÈÐ / ËÞÒ 55246
2018 92,6 Âåæà ÌÈÐ / Àìàíäîñ 8,1 Ì²Ï Êíÿæíà / Ëþòåíüêî
2019 100 Àâðîðà ÌÈÐ / ËÞÒ 55198 15,4 Ì²Ï Ðîêñîëàíà / Ëàçàðêà
X2 91,4 19,6

Ïðèì³òêè: 1. Max, Min – ìàêñèìàëüíèé ³ ì³í³ìàëüíèé â³äñîòîê çàâ’ÿçóâàííÿ ã³áðèäíèõ çåðåí;
 2. X – ñåðåäíº çíà÷åííÿ öèõ ïîêàçíèê³â;
 3. Êóðñèâîì âèä³ëåíî ðàííüîñòèãë³ çðàçêè;
 4. ÌÈÐ – ìèðîí³âñüêà, ËÞÒ – ëþòåñöåíñ, ÅÐ – åðèòðîñïåðìóì
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одну з кращих ліній конкурсного випробування 
відділу селекції пшениці – ЛЮТ 8133 (яра пшениця 
Siete Cerros 66, CIMMIT, Мексика / МИР ювілейна, 
МІП, Україна), що мала такі цінні ознаки, як висо-
ка посухостійкість, короткостебловість, стійкість 
до вилягання, достатній для зони Лісостепу рівень 
зимостійкості, стійкості до бурої іржі та твердої 
сажки, а також формувала велике склоподібне зер-
но (маса 1000 зерен понад 55 г) з високими показни-
ками якості, які стало передавались нащадкам. 

Болгарський сорт Янтър, у родоводі якого пше-
ниця озима Аврора (Краснодарський науково-до-
слідний інститут сільського господарства, Росія) та 
пшениця яра Era (США), стійкий до хвороб, три-
валий час зберігає функціонування асиміляційної 

поверхні, ефективно засвоює поживні речовини 
ґрунту [24]. Високу якість зерна сорт успадку-
вав від Era – похідної чотирьох сортів, генетично 
пов’язаних зі стародавніми українськими пшени-
цями Red Fife і Кримка та їхніми нащадками [25]. 

У 1986 р. 10 колосів парного гібрида ЛЮТ 8133 
/ Янтър у розсаднику першого покоління були за-
пилені третім батьківським компонентом – ЛЮТ 
10795 (МИР 27). Сорт МИР 27 високоврожайний, 
середньостиглий, з доброю зимостійкістю, прак-
тично не вилягає, має вкорочене міцне нижнє між-
вузля, добре кущиться, формує понад 600 продук-
тивних стебел на 1 м2, слабко уражується бурою 
іржею, середньо – твердою сажкою, стійкий проти 
борошнистої роси, за якістю зерна – цінна пшениця. 

Ðèñ. 2. Ê³ëüê³ñíèé ðîçïîä³ë ã³áðèäíèõ ñõðåùóâàíü çàëåæíî â³ä ãðóïè ñòèãëîñò³ áàòüê³âñüêèõ êîìïîíåíò³â
Ïðèì³òêà. ÐÑ, ÑÑ – ãðóïè ñòèãëîñò³ (ðàííüîñòèãëà, ñåðåäíüîñòèãëà).



17Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 9, 2019

Plant breeding and seed production

Наступний сорт пшениці м’якої озимої – Мирлє-
на – було створено в лабораторії екологічної селекції 
МІП сумісно з Інститутом фізіології рослин і генети-
ки НАН України за участю місцевих зразків з комп-
лексом цінних ознак і властивостей – МИР 27 / ЕР 
50137. У родоводі лінії ЕР 50137 присутні ранньости-
глі, високоякісні, стійкі до вилягання та бурої іржі 
сорти Плиска і Русалка (Болгарія) та посухостійкі, 
стійкі до хвороб Аtlas 66, Kanred Fulcaster 266287 
(США), Klein 33 (Аргентина). Обидва батьківські 
компоненти сорту Мирлєна успадкували «кров» ви-
датної пшениці миронівської селекції Українка 0246 
від сорту ЛЮТ 17 (Верхняцька дослідно-селекційна 
станція), який входить до родоводів Безостої 4 та її 
прямого нащадка – Безостої 1 [26] і шедевра світової 
селекції МИР 808 через сорт ЛЮТ 106 [27]. 

Третій сорт пшениці озимої – Берегиня миронів-
ська – було створено методом індивідуального до-
бору з гібридної популяції за участю сорту Донская 
полукарликовая (РФ) та лінії ЕР 50137 і сорту Мирич 
миронівської селекції. Відомо, що сорт Донская по-
лукарликовая отримано від схрещування скорости-
глого сорту Русалка (Болгарія) із середньостиглим 
сортом місцевої селекції Северодонская. Новий сорт 
Берегиня миронівська у 2012 р. був переданий на 
Державне сортовипробування, а в 2016 р. – занесе-
ний до Державного реєстру сортів рослин України і 
рекомендований для вирощування в зоні Степу.

Завдяки правильному вибору компонентів для 
парного схрещування (адаптованої продуктивної 
лінії місцевої селекції і зразка болгарської селекції 
2579–30–19) шляхом спрямованого систематично-
го добору було створено сорт пшениці озимої Гос-
подиня миронівська. Материнську форму нового 
сорту було одержано за програмою співробітни-
цтва з Німеччиною (Інститут зернових культур, 
м. Хадмерслебен). Це потрійний гібрид за участю 
ліній ЕР 11537, Hadmersleben 20581/84 і ЕР 10071. 
Слід зауважити, що лінія ЕР 11537 була створена за 
участю сортів Русалка (Болгарія) і МИР 808. Зразок 
2579–30–19 (з 1996 р. в Болгарії визнаний як сорт 
Преслав) стабільно передає нащадкам міцність сте-
бла, здатність формувати врожай за рахунок маси 
зерна з головного колосу та крупності зерна, бага-
токвітковості та високої озерненості, а також влас-
тивості створювати значну асиміляційну поверхню 
[28]. Сорт пшениці озимої Господиня миронівська 
у 2017 р. занесений до Державного реєстру сортів 
рослин України і рекомендований для вирощуван-
ня в зоні Лісостепу та Степу.

Методом індивідуального добору з гібридних по-
пуляцій створено ще два сорти пшениці м’якої ози-
мої – МІП Вишиванка і МІП Княжна. Перший – за 
участю двох місцевих ліній з комплексом цінних 
ознак і властивостей ЕР 53575 (сорт Мирлєна) і ЛЮТ 
53319 (потрійний гібрид МИР напівінтенсивна / Оль-
вія (СГІ, Україна) // VR91 M9 з Франції); другий – за 
участю сорту Українка одеська та лінії миронівської 
селекції ЕР 50137. У 2018 р. обидва нові сорти занесе-
ні до Реєстру сортів рослин України, придатних для 

вирощування в усіх зонах (МІП Вишиванка) і в зоні 
Лісостепу та Полісся (МІП Княжна). 

Сорти пшениці м’якої озимої МІП Ассоль і Ба-
лада миронівська створені методом індивідуаль-
ного добору з гібридних популяцій. Перший – за 
участю угорського сорту Sakwa, сорту МИР 65 і 
лінії ЛЮТ 52948 [ЛЮТ 20060 (індивідуальний до-
бір з сорту МИР 67 (МИР 27 / МИР 61) / ЛЮТ 20051 
(за участю МИР 61, Кавказ, NS 954, Roazon)]; другий –
за участю сорту Донская полукарликовая, ліній ЕР 
53320 і ЕР 53321. У 2016 р. обидва нові сорти були 
передані на Державне сортовипробування, а у 2019 
р. занесені до Реєстру сортів рослин України, при-
датних для вирощування в зоні Лісостепу (МІП Ас-
соль) і Лісостепу та Полісся (Балада миронівська).

Останній сорт – Аврора Миронівська, який за-
раз проходить державну кваліфікаційну експертизу, 
створений за участю сортів МИР 29 і Palotas (Угор-
щина). МИР 29 була одержана шляхом дворазового 
добору озимих форм із висіяної під зиму пшениці 
ярої BT 2288 (Туніс), отриманої від весняної сівби 
попередньо яровизованим насінням. Сорт Аврора 
Миронівська має коротку соломину (90  см), стій-
кий до вилягання, характеризується середньою зи-
мостійкістю, інтенсивним відновленням навесні. 
Позитивно реагує на підвищення агрофону. Має 
групову стійкість до чотирьох хвороб (борошниста 
роса, бура іржа, тверда сажка, кореневі гнилі). За-
вдяки ранньому колосінню (на п’ять-сім діб раніше 
за стандарт Подолянка) в період епіфітотій шкодо-
чинність хвороб проявляється менше, тому сорт 
має краще сформоване зерно порівняно із серед-
ньостиглими. Аврора Миронівська має генетично 
зумовлену здатність формувати високий вміст білка 
та показник седиментації незалежно від попередни-
ка. Вміст клейковини – до 36,3 %, сила борошна – до 
337 о. а. Сильна пшениця. Маса 1000 зерен – до 50,8 г 
(середнє значення за шість років досліджень – 48,2 г). 

Отже, використання методу подвійного запи-
лення дає можливість збільшити обсяги планової 
гібридизації з метою створення нового вихідного 
матеріалу, який є одним з багатих джерел генетич-
ної мінливості для потреб селекції пшениці озимої.

Висновки. 1. Відсоток зав’язування гібридних 
зерен залежав від погодних умов під час гібридиза-
ції та ступеню збігу періодів цвітіння у компонен-
тів схрещування. 

2. Використання методу подвійного запилення 
дало змогу прискорити процес гібридизації пшени-
ці м’якої озимої, знизити затрати часу та залежність 
від несприятливих погодних умов при проведенні 
запилення і таким чином підвищити ефективність 
схрещувань. 

3. Результативність використання у процесі вну-
трішньовидової гібридизації методу подвійного за-
пилення підтверджується створеними за період до-
сліджень сортами пшениці озимої Мирич, Мирлє-
на, Берегиня миронівська, Господиня миронівська, 
МІП Вишиванка, МІП Княжна, МІП Ассоль, Балада 
миронівська, Аврора Миронівська.
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âàíêà, Ì²Ï Êíÿæíà, Ì²Ï Àññîëü, Áàëàäà ìèðîí³âñüêà, Àâðîðà 
Ìèðîí³âñüêà. Âûâîäû. Ïðîöåíò çàâÿçûâàåìîñòè ãèáðèäíûõ 
ç¸ðåí çàâèñåë îò ïîãîäíûõ óñëîâèé âî âðåìÿ ãèáðèäèçàöèè 
è ñòåïåíè ñîâïàäåíèÿ ïåðèîäîâ öâåòåíèÿ ó êîìïîíåíòîâ 
ñêðåùèâàíèÿ. Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà äâîéíîãî îïûëåíèÿ 
ïîçâîëèëî óñêîðèòü ïðîöåññ ãèáðèäèçàöèè îçèìîé ìÿãêîé 

ïøåíèöû, ñíèçèòü çàòðàòû âðåìåíè è çàâèñèìîñòü îò íåáëà-
ãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé ïðè ïðîâåäåíèè îïûëåíèÿ è 
òàêèì îáðàçîì ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ñêðåùèâàíèé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îçèìàÿ ìÿãêàÿ ïøåíèöà, ãèáðèäèçà-
öèÿ, ñêðåùèâàíèå, äâîéíîå îïûëåíèå, ïðîöåíò çàâÿçûâà-
íèÿ, ñîðò

Purpose. Creation of basic material, sources with a set of 
valuable traits, and varieties of winter wheat being adapted to 
the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine, when using dou-
ble pollination in intraspecific hybridization. Methods. The stud-
ies were carried out in 1988–2019 on the experimental fields of 
breeding crop rotation of the V. M. Remeslo Myronivka Institute 
of Wheat of NAAS. There were created 4275 hybrid combinations 
using double pollination method. Results. The average hybrid 
seed-setting rate over the years of the research was 60.1 % with 
range of variation 8.1–100 %. The maximal index was noted in 
mid-ripening / mid-ripening crosses (in 58.1 % of cases) and 
the minimal one was in mid-, late ripening ↔ early ripening (61.3 
% of cases). The average seed-setting rate under conditions of 
eight years was less than the general average (60.1 %). For four 
years (2002, 1991, 2019, 1998), the difference was from 5.8 % 
(1998) to 11.3 % (2002), while the weather conditions during 
hybridization period in 1991 and 2002 were favorable. Statisti-
cally significant decrease in seed-setting rate (21.5–34.3 %) 
was noted in unfavorable conditions in 2000, 2016, 1999, 2012. 

In addition, it was during these years that targeted selection of 
contrasting in cropping season duration components for crosses 
was carried out. The mid-ripening / mid-ripening group of cross-
ing predominated in the most years. 1999, 2002 were the excep-
tions in which the mid-ripening ↔ early-ripening groups pre-
vailed. The effectiveness of using the double pollination method 
for intraspecific hybridization is confirmed by winter wheat vari-
eties created during the research period, namely Myrych, Myr-
liena, Berehynia myron³vska, Hospodynia myron³vska, MIP Vy-
shyvanka, MIP Kniazhna, MIP Assol, Balada myronivska, Avrora 
Myronivska. Conclusions. Hybrid seed-setting rate depended 
on weather conditions during hybridization and the convergence 
between flowering periods in components of crossing. The use 
of double pollination method made it possible to shorten winter 
bread wheat hybridization, to reduce time and dependence on 
adverse weather conditions during pollination, and thus to in-
crease efficiency of crossings.

Key words: winter bread wheat, hybridization, crossing, 
double pollination, seed-setting rate, variety
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