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У статті визначено, що кожний сорт, лінію необхідно розглядати в аспекті їх ре-
алізації генетичного потенціалу в конкретному агроекологічному регіоні. Результати 
оцінки адаптивного потенціалу виявили високий ступінь пластичності та стабільно-
сті у сортозразків NS 123-10, NS 17-13, NS 5-14, NS 73-14, NS 37-14. 

Мінливість параметрів пластичності і стабільності врожайності у сортозразків 
пшениці озимої за різних умов вирощування залежало як від генотипу, так і екологіч-
них градієнтів. 

Ключові слова: сортозразки, пшениця озима, генетичний потенціал, ознаки еколо-
гічної стабільності. 

 
Базалий В.В., Бойчук И.В., Тетерук О.В., Базалий Г.Г., Денчич С. Селекционная 

ценность сортообразцов пшеницы озимой сербской селекции по отдельным приз-
накам экологической стабильности 

В статье определено, что каждый сорт, линию нужно рассматривать в аспекте 
их реализации генетического потенциала в конкретном агроэкологическом регионе. 
Результаты оценки адаптивного потенциала установили высокий уровень пластично-
сти и стабильности у сортообразцов NS 123-10, NS 17-13, NS 5-14, NS 73-14, NS 37-14. 

Изменчивость параметров пластичности и стабильности урожайности у сорто-
образцов пшеницы озимой при разных условиях выращивания зависела как от геноти-
па, так и экологических градиентов. 

Ключевые слова: сортообразцы, пшеница озимая, генетический потенциал, приз-
наки экологической стабильности. 

 
Bazalii V.V., Boichuk I.V., Teteruk O.V., Bazalii H.H., Denchych S. Breeding value of 

varietal samples of winter wheat of Serbian selection by individual features of ecological 
stability 

The study shows that each variety and line should be considered in terms of realization of 
their genetic potential in a particular agro-ecological region. The results of evaluating the 
adaptive potential show a high level of ductility and stability in varietal samples NS 123-10, 
NS 17-13, NS 5-14, NS 73-14, NS 37-14. 
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The variability of the parameters of plasticity and yield stability in winter wheat varietal 
samples under different growing conditions depended on both the genotype and environmen-
tal gradients. 

Keywords: varietal samples, winter wheat, genetic potential, features of ecological stabil-
ity. 

 
Постановка проблеми. За останні роки основним напрямом селекції 

пшениці озимої у більшості наукових установ України є створення сортів уні-
версального типу, тобто таких, що можуть вирощуватись як за інтенсивною, 
так і за звичайною технологіями. Ці сорти проміжні за ознакою висота рослин 
(85-90 см), вони нижчі від середньорослих сортів і значно вищі від напівкарли-
кових. Крім того, вони добре реагують підвищенням урожайності на внесення 
добрив, хоча на відміну від типових сортів інтенсивного типу, менш вимогливі 
до попередників і умов вирощування. 

Мікроеволюція відповідного генотипу пшениці озимої, як правило, по-
винна супроводжується наступними закономірностями: 

а) збільшенням тривалості періоду наливу зерна; 
б) підвищенням темпів атракції; 
в) підвищенням азотного метаболізму рослин; 
г) зміною «економіки» рослини; 
д) збільшенням ємкості ценозу за рахунок продуктивності колоса і щіль-

ності продуктивного стеблостою [1]. 
Все це забезпечується за рахунок екологічного вивчення вихідного матері-

алу для внутрішньовидових і віддалених схрещувань у системі ступінчастої 
гібридизації і на основі використання генетичних «містків» для переносу від-
повідної генетичної інформації. 

Визначення маркерних ознак високої продуктивності пшениці озимої є ак-
туальним питанням при розробці експрес-методів відбору селекційно-цінного 
матеріалу та прогнозуванні врожайності. Для оцінки потенціалу продуктивно-
сті пшениці озимої свідчать дані тісної кореляції між площею листкової повер-
хні, концентрацією хлорофілу в листях або сумарним вмістом хлорофілу в 
другу половину вегетації та зерновою продуктивністю рослин [2-4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню екологічних коре-
ляцій в рослин у вітчизняній і зарубіжній літературі присвячена велика кіль-
кість робіт [5-7]. Як правило, одержані авторами дані відносяться до конкрет-
ного набору сортів і конкретних умов вирощування. Експериментальні дані 
вказують, як впливають абіотичні чинники довкілля на прояв величини еколо-
гічних кореляцій на рівні тріадного модуля (число зерен з рослини – маса зерна 
з рослини – маса 1000 зерен). Зміна ценотичних умов формування популяції 
модифікує вплив лімітів зовнішнього довкілля, збільшуючи при цьому кореля-
ційний зв'язок при зростанні популяційної щільності ценозу. Вивчені сорти 
можна згрупувати за подібним проявом кореляційного зв’язку у відповідь на 
зміну чинників довкілля і ценотичних умов. 

Раніше вивчені нами сортозразки пшениці озимої сербської селекції (Ін-
ститут полеводства та овочівництва, Нові Сад) показали найбільш високу за-
лежність продуктивності головного колоса від кількості колосків ( r = 0,47) і 
його озерненості (r = 0,80), що дає можливість ефективно їх використовувати в 
селекції пшениці озимої за даними показниками. У результаті досліджень було 
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встановлено, що за оптимальних умов вирощування відповідні генотипи хара-
ктеризувались високим абсолютним проявом маси зерна з головного колоса та 
колосків другого порядку, а також крупності зерна [8]. 

На даний час співпраця з сербськими селекціонерами продовжується на 
основі вивчення вихідного матеріалу пшениці озимої за різних екологічних 
умов вирощування.  

Матеріал і методика досліджень. Польові та лабораторні досліди по ви-
вченню характеру прояву морфологічних, структурних ознак та показників 
якості зерна проводили протягом 2012-2014 рр. на дослідних полях Інститут 
полеводства і овочівництва (Сербія, Нові Сад) і Херсонського державного аг-
рарного університету (Україна, Херсон). Дослідження проводили за методика-
ми польового досліду Б.А.Доспєхова [9] та Державної комісії України по ви-
пробуванню та охороні сортів рослин [10]. Для визначення параметрів пласти-
чності та стабільності використовували алгоритм S.A.Eberhard, W.A.Rаssell 
[11], суттєвість якого заключається в регресивному аналізі залежності врожай-
ності сортозразків від індексу довкілля, екологічну стійкість сортозразків у 
контрастних умовах зовнішнього середовища вивчали за рівнянням Россілі і 
Хембліна [12]. 

В дослідженнях вивчали 20 сортозразків пшениці озимої сербської селек-
ції різного генетичного походження. Загальна площа ділянки 5 м2, повторність 
триразова. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сорт, як біологічну систему, 
необхідно розглядати в аспекті його реакції на екологічні умови і здатності 
реалізувати генетичний потенціал в конкретному екологічному регіоні. Кожен 
сорт може мати свій набір лімітуючих урожайність чинників за умов стресових 
ситуацій. Аналіз результатів наших досліджень свідчить про те, що головними 
з них для більшості сортозразків залишаються низька стійкість до фітопатоге-
нів, посухи, низької негативної і високої позитивної температури. Сполучити в 
одному генотипі високу врожайність і названі ознаки важко, а теоретичних 
підходів для рішення цієї проблеми недостатньо і вони носять в основному 
загальний характер [13]. 

Порівняльна оцінка по формуванню урожайності сортозразків сербської 
селекції при вирощуванні за контрастних агрокліматичних умов дала можли-
вість визначити їх пластичність і стабільність (табл. 1). 

Показник (У1 + У2)/2 відображує врожайність сортозразків у контрастних 
умовах і характеризує генетичну «гнучкість», їх компенсаторну здатність. Чим 
вища ступінь відповідності між генотипом лінії і різними факторами довкілля 
(кліматичні, біотичні та ін..) тим вище цей показник. 

В наших дослідженнях ряд сортозразків (NS 158-12, NS 17-13, NS 69-13, 
NS 18-14, NS 37-14) мали більш високу середню врожайність при контрастних 
умовах вирощування і показали високу генетичну «гнучкість». Особливо це 
характерно для ліній пшениці озимої NS 158-12 і NS 37-12 (табл. 1). Це свід-
чить про те, що ефективність селекції буде вище, коли стратегічний напрям її 
буде спрямований на специфічну адаптацію до контрастних умов вирощуван-
ня. Проведений факторіальний аналіз виявив, що більша частина фенотипової 
мінливості ліній пшениці озимої за врожайністю була екологічною за своїм 
походженням. 
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Різниця У1-У2 має від’ємний знак і визначає рівень стійкості сортів до 
стресових умов вирощування. Чим незначніший розрив між меншою (У1) і 
більшою (У2) врожайністю, тим вища стійкість сортозразка до стресової ситу-
ації. В наших дослідженнях відносно високу стійкість до менш сприятливих 
умов вирощування показали лінії пшениці озимої NS 123-10, NS 17-12, NS 5-
14, NS 73-14, а особливо NS 37-14, у якої різниця за врожайністю при вирощу-
ванні в різних агроекологічних зонах (Україна, Сербія) складала лише 0,40 т/га 
при урожайності відповідно 9,47 т/га і 9,87 т/га (табл. 1). 

Таблиця 1 – Параметри фенотипової стабільності і екологічної стійкості 
врожайності (т/га) сортозразків пшениці озимої сербської селекції  

(2012-2014 рр.) 
№ п/п Лінія У1 У2 (У1+У2)/2 У1-У2 S2di bi 

1 NS 115-10 5,13 8,39 6,76 -3,09 13,01 1,34 
2 NS 123-10 6,89 8,54 7,72 -1,65 7,41 0,75 
3 NS 31-12 6,95 9,94 8,45 -2,99 9,80 1,19 
4 NS 32-12 5,50 8,52 7,01 -3.02 12,90 1,94 
5 NS 58-12 6,15 8,92 7,18 -2,77 9,82 1,09 
6 NS 62-12 6,68 9,40 8,04 -2,72 9,81 0,98 
7 NS 6,10 6,40 8,56 7,48 -2,16 8,!4 0,86 
8 NS 158-12 8,10 10,37 9,49 -2,24 7,98 0,94 
9 NS 12-13 5,32 9,52 7,42 -4,20 14,50 1,86 

10 NS 14-13 5,54 9,07 7,31 -3,53 12,40 1,44 
11 NS 17-13 7,66 9,19 8,43 -1.53 6,01 0,75 
12 NS 19-13 5,46 9,42 7,44 -3,96 10,19 1,18 
13 NS 42-13 4,75 8,99 6,87 -4,24 17,40 1,98 
14 NS 69-13 7,30 11,25 9,28 -3,95 9,81 1,75 
15 NS 1-14 6,04 9,45 7,75 -3,41 8,69 1,69 
16 NS 5-14 6,77 8,33 7.55 -1,56 7,64 0,64 
17 NS 18-14 6,99 9,21 8,10 -2,22 9,81 0,94 
18 NS 37-14 9,47 9,87 9,67 -0,40 4,36 0,58 
19 NS 74-14 7,08 8,34 7,71 -1,31 6,18 0,83 
20 NS 147-14 5,62 8,97 7,30 -3,35 9,84 1,»4 
 НІР05 0,31-0,44 0,40-0,91     

Примітка: У1 – середня врожайність сортозразків (Україна, Херсон) 
   У2 – середня врожайність сортозразків (Сербія, Нови Сад) 

 
Як видно із проаналізованих даних у більшості вивчених сортозразків пі-

двищення генетичного потенціалу врожайності слугувало підвищенню залеж-
ності їх від несприятливих погодних умов. Уникнути цього можна в тому ви-
падку, коли ріст потенційної продуктивності сортозразків буде супроводжува-
тись підвищенням рівня їх екологічної стійкості. 

Вирішити проблему оптимізації норми реакції сорту можна у випадку 
прив’язки його до конкретних лімітуючяих чинників довкілля. Високоврожай-
ний сортозразок, згідно моделі Еберхарта і Рассела, в ідеалі повинен мати кое-
фіцієнт регресії близький до одиниці і вище, а показник стабільності близький 
до нуля. 

Більш стійкі сортозразки сербської селекції (NS 123-10, NS 158-12, NS 17-
13, NS 5-14, NS 37-14) до стресових ситуацій, які виникали при вирощуванні 
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на Україні, на відміну до більш сприятливих екологічних умов в Сербії, відріз-
нялись відносно низькою нормою реакції на зміну умов вирощування. У них 
коефіцієнт регресії був менше одиниці і з більшим зниженням його, стійкість 
до несприятливих умов збільшувалась. Середня врожайність цих сортозразків 
в контрастні роки була вищою, порівняно з другими дослідженими лініями, що 
відповідає вимогам адаптивного рослинництва. 

Фізичні, хімічні та технологічні властивості зерна формуються під впли-
вом багаточисленних чинників зовнішнього середовища Важливу роль в одер-
жанні високої врожайності з доброю якістю зерна належить сортовому складу 
культури. Вивчені сортозразки сербської селекції за різних агротехнічних і 
екологічних умов вирощування у більшості випадків підтвердили генетичну 
обумовленість якості зерна (табл. 2). 

Ряд із них (NS 17-13, NS 69-13, NS 5-14, NS 18-14, NS 37-14) за різних 
екологічних умов довкілля за високої врожайності зерна показали достатньо 
високу якість зерна. Зерно з високим вмістом білка і клейковини, як правило, 
формувалось на посівах з достатньою щільністю продуктивного стеблостою і 
доброю синхронністю розвитку рослин.  

На даний час кращі сортозразки сербської селекції за врожайністю, якістю 
зерна і адаптивними властивостями до несприятливих умов вирощування 
включені в селекційний процес. Із гібридних популяцій F2 проведенні індиві-
дуальні добори, які досліджуються в селекційному розсаднику. 

Висновки. 1. Мінливість параметрів пластичності і стабільності врожай-
ності у сортозразків пшениці озимої сербської селекції за різних умов вирощу-
вання залежала як від генотипу, так і екологічних градієнтів. 

Таблиця 2 – Якість зерна ліній пшениці озимої за різних екологічних умов 
вирощування (2013-2014 рр.) 

№ 
п/
п 

Лінія 

Україна, Херсон Сербія, Нови Сад 
маса 
1000 
зерен

білок, 
% 

седи-
ментація,

мл

клей-
ковина, 

%

маса 
1000 
зерен

бі-
лок, 
%

седи- 
ментація,  

мл 

клей- 
ковина, 

% 
1 NS 115-10 34,8 10,0 26 26,1 36,1 12,0 32 24,0 
2 NS 123-10 32,1 10,3 31 32,1 36,2 11,9 21 28,8 
3 NS 31-12 41,0 11,9 40 26,1 47,0 11,3 27 24,4 
4 NS 32-12 39,8 10,17 32 24,0 42,3 11,6 30 23,7 
5 NS 58-12 39,0 11,3 41 27,8 39.2 11,7 32 28,2 
6 NS 62А-12 32,4 12,2 48 20,2 37,2 11,3 37 21,2 
7 NS 126-12 36,1 12,5 37 31,4 39,0 12,7 39 29,3 
8 NS 158-12 31,9 10,8 36 26,1 35,0 11,7 34 24,1 
9 NS 12-13 36,4 12,1 38 24,1 39,7 11,2 24 20,6 

10 NS 14-13 40,0 13,3 41 32,4 42,2 11,9 38 29,7 
11 NS 17-13 45,4 11,6 46 34,8 49,8 13,3 41 31,3 
12 NS 19-13 36,4 12,1 41 21,4 40,2 12,3 23 20,6 
13 NS 42-13 39,1 13,1 38 32,4 41,2 11,8 39 30,1 
14 NS 69-13 40,9 13,0 41 24,2 44,6 10,5 27 21,6 
15 NS 1-14 42,4 11,4 59 31,8 45,8 11,7 39 29,8 
16 NS 5-14 32,1 13,4 61 36,4 35,8 13.5 42 32,3 
17 NS 18-14 35,8 12,2 29 34,8 35.7 12,3 39 31,2 
18 NS 37-14 40,1 10,3 34 26,8 39,4 11,0 36 25,6 
19 NS 74-14 38,4 12,4 43 32,9 40,2 12,6 40 30,1 
20 NS 147-14 36,6 11.2 34 28,4 38,7 11,8 37 27,8 
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2. Визначено, що кожній сорт, лінію необхідно розглядати в аспекті їх реа-
кції на різні умови вирощування і на здатність реалізації генетичного потенці-
алу у конкретному екологічному регіоні. 

Результати оцінки адаптивного потенціалу виявили високий ступінь плас-
тичності у сортозразків NS 123-10, NS 17-13, NS 5-14, NS 73-14,, особливу 
увагу слід звернути на лінію NS 37-14, у якої різниця за врожайністю при ви-
рощуванні в різних агроекологічних зонах (Україна, Сербія) склала лише 0,40 
т/га, при врожайності відповідно 9,47 т/га і 9,87т/га. 

4. Визначення критичних періодів росту і розвитку рослин сортозразків 
пшениці озимої за посушливих умов південного Степу України. Проведення 
порівняльної оцінки дало можливість виділити лінії, які в стресових ситуаціях 
мали меншу мінливість і незначне зниження врожайності. 

5. Вивчені сортозразки пшениці озимої сербської селекції за різних агрое-
кологічних умов (Україна, Сербія) вирощування у більшості випадків підтвер-
дили генетичну обумовленість якості зерна. 
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Встановлено вплив біопрепарату альбіт на ураженість хвороб ячменю ярого сорту 
Донецький 14, підвищення показників продуктивного стеблестою, маси зерна з колосу 
та одержання екологічно безпечної продукції в умовах Дніпропетровській області 
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Постановка проблеми. Останніми десятиріччями почався пошук підхо-

дів, які з’єднують інтенсивні способи вирощування сільськогосподарських 




