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СКРИНІНГ СОРТІВ пшЕНИЦІ 
ОЗИМОї ДЛЯ пОшУКУ 
ГЕНОТИпІВ ІЗ пІДВИЩЕНИМ 
АДАпТАЦІйНИМ пОТЕНЦІАЛОМ 

Мета. провести скринінг нових 
сортів пшениці для добору генотипів 
з підвищеним адаптаційним потенціалом 
в умовах Степу України. Методи. 
польовий, лабораторний, математично-
статистичний. Результати. Запропоновано 
найоптимальніші для вирощування 
в умовах Степу України та перспективні 
для подальшої селекційної роботи нові 
сорти пшениці озимої. Висновки. Скринінг 
нових сортів пшениці (шпалівка, Тайра, 
шестизерна, Сталева, Золотозерна, 
Озерна, Тала, шиловка, Магістраль) дав 
змогу виділити генотипи з підвищеним 
адаптаційним потенціалом в умовах Степу 
України. Сорти шпалівка, шестизерна 
та Сталева є найперспективнішими 
для районування та подальшої селекції. 

УДК 581.143.01.07

© 2016

М.М. Мусієнко,
академік НААН, доктор  
біологічних наук

В.О. Стороженко,
Л.М. Бацманова,
О.І. Серга,
кандидати  
біологічних наук

Н.С. Грудіна
В.І. Макаренко
М.С. Коваленко
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

А.П. Артюшенко
Одеський державний 
аграрний університет

Ключові слова: пшениця озима, селекція, скринінг.

Важливою складовою одержання високих 
урожаїв пшениці озимої є вдалий добір нових 
сортів, спроможних ефективно використовува-
ти потенціал родючості ґрунтів, попередників, 
строків сівби, краще витримувати негативний 
вплив комплексу стресових чинників, що вини-
кають в агроценозі. Вплив несприятливих чин-
ників може бути короткочасним або пролон-
гованим та діяти від кількох годин (коливання 
температур, вологості) до кількох місяців (не-
стача елементів мінерального живлення), тому 
генетичний потенціал більшості культур, як 
правило, реалізується лише на 20% [1].

Прогресована аридизація клімату є го-
ловним несприятливим чинником, що ви-
значає першочерговість вивчення його ролі 

у розв’язанні практичних підходів до регуляції 
продуктивності головних агрокультур у різних 
кліматичних зонах світу [2 – 5].

На території України в усіх ґрунтово-клі-
матичних зонах посухи трапляються все 
частіше. Останніми роками рекордно високі 
значення середньодобової температури по-
вітря спостерігали в період весняно-літньої 
вегетації рослин. У 2013 р. температура була 
вищою за норму на 0,8°С від фази колосіння 
до фази цвітіння і на 1,5°С — від фази молоч-
ної стиглості (МС) до фази молочно-воскової 
стиглості (МВС). Загалом упродовж періоду 
цвітіння — МВС різниця за середньодобовою 
температурою повітря була вищою на 1,2  °С 
порівняно з середніми значеннями за минулі 

Генетика,  селекція, 
біотехнологія



ГЕНЕТИКА, 
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Скринінг сортів пшениці озимої для пошуку 
генотипів із підвищеним адаптаційним потенціалом 

39листопад 2016 р. Вісник аграрної науки

роки. У 2014 р. ця тенденція загострилася — 
середня температура повітря була вищою від 
норми на 5,1  °С (фаза цвітіння — фаза МВС). 
Тому нині в селекційній роботі велику увагу 
приділяють комплексному поєднанню висо-
кого рівня стабільності врожаїв з високими 
адаптивними властивостями нових високоін-
тенсивних сортів. 

Адаптаційний потенціал зумовлює еколо-
гічну толерантність і стійкість рослин проти 
несприятливих умов довкілля, що і забез-
печує гарантії стабільності у реалізації гене-
тично детермінованого потенціалу продук-
тивності. Отже, для ефективного ведення 
агровиробництва важливо брати до уваги не 
лише генетичний потенціал продуктивності 
культур, а й їхню стійкість і здатність адапту-
ватися до певних несприятливих умов [6 – 8].

Мета досліджень — проведення скри-
нінгу нових сортів пшениці озимої для по-
шуку генотипів з підвищеним адаптаційним 
потенціалом.

Методи досліджень. Об’єкт досліджень — 
нові сорти пшениці озимої (Шпалівка, Тайра, 
Шестизерна, Сталева, Золотозерна, Озерна, 
Тала, Шиловка, Магістраль) селекції фер-
мерського господарства «Бор» Одеської обл. 
(оригінатор сортів — П.М. Артюшенко).

Дослідження проводили в умовах мікро-
польового досліду на ділянках (1 м2 для кож-
ного сорту) в умовах степової зони України 
(фермерське господарство «Бор», с. Дачне 
Біляєвського р-ну Одеської обл.). Агротехніка 
вирощування — загальноприйнята. Зразки 

рослинного матеріалу відбирали у фазі труб-
кування та цвітіння. Для аналізів використо-
вували перший розвинутий листок (фаза 
трубкування) і прапорцевий листок (фаза 
цвітіння) рослин. Відбирали рослинний ма-
теріал для аналізів в однакові для всіх рослин 
фази розвитку. 

Уміст хлорофілів і загальну суму каро-
тиноїдів визначали за методом Вельбурна 
[9], малонового діальдегіду (МДА) — за 
Андреєвою [10], проліну — за Бейтсом [11]. 

Статистичну обробку результатів дослі-
джень проводили за допомогою комп’ю-
терної програми «Microsoft Excel» за 
Доспєховим [12].

Результати досліджень та обговорен-
ня. Уміст і співвідношення фотосинтетич-
них пігментів є інтегральними показниками, 
які характеризують стан фотосинтетичного 
апарату і є невід’ємною складовою агро-
моніторингу. За однакових для всіх дослі-
джених сортів ґрунтово-кліматичних умов 
на початку фази трубкування найбільші зна-
чення вмісту хлорофілу було встановлено 
в листках пшениці озимої сортів Шпалівка 
та Сталева, найменші — у сортів Тайра та 
Шестизерна, а наприкінці цієї фази найбіль-
ші — у сортів Шестизерна і Тайра, а най-
менші — у сортів Сталева та Озерна. 

У фазі цвітіння вміст фотосинтетичних 
пігментів був найвищим у сортів Озерна та 
Сталева, а найнижчим — у сортів Магістраль 
і Шиловка (табл. 1). Флуктуації вмісту хлоро-
філу в листках упродовж онтогенезу рослин 

1. Уміст фотосинтетичних пігментів у листках пшениці озимої одеської селекції
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Шпалівка 11,4±0,2 1,8±0,0 6,3±0,1 9,4±0,0 1,1±0,0 8,4± 0,3 8,5±0,3 1,4±0,0 5,9±0,1
Тайра 8,0±0,1 1,4±0,0 5,6±0,0 10,0±0,2 1,1±0,0 8,9±0,4 7,3±0,0 1,6±0,0 4,7±0,0
Шестизерна 8,8±0,0 1,6±0,0 5,5±0,0 10,9±0,2 1,4 ±0,0 7,7±0,0 9,2±0,2 1,7±0,0 5,5±0,0
Сталева 11,0±0,2 1,9±0,0 5,8±0,0 9,3±0,2 1,0±0,1 9,0±0,2 9,6±0,1 1,9±0,0 5,2±0,0
Золотозерна 9,1±0,5 1,7±0,1 5,6±0,1 9,6±0,1 1,1±0,0 9,1±0,3 7,8±0,1 1,4±0,0 5,4±0,1
Озерна 9,6±0,3 1,7±0,1 5,8±0,1 9,4±0,1 1,2±0,0 7,9±0,0 10,1±0,1 2,0±0,0 5,0±0,0
Тала 9,5±0,6 1,6±0,1 5,8±0,1 9,7±0,2 1,3±0,0 7,3±0,1 7,8±0,1 1,8±0,0 4,4±0,0
Шиловка 10,5±0,4 1,6±0,1 6,7±0,1 9,4±0,3 1,2±0,0 7,7±0,1 6,9±0,1 1,5±0,0 4,6±0,0
Магістраль 9,7±0,0 1,7±0,0 5,8±0,0 9,6±0,1 1,2±0,1 8,3±0,3 6,6±0,0 1,4±0,0 4,7±0,0
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можуть бути проявом онтогенетичних змін 
і реакції окремих сортів на погодні умови.

Водночас, у період від початку до кінця 
фази трубкування знижувався загальний 
уміст каротиноїдів у листках рослин пше-
ниці всіх досліджуваних сортів. У наступній 
фазі цвітіння вміст каротиноїдів у листках 
рослин пшениці всіх сортів дещо підвищу-
вався. Співвідношення хлорофіли/каротино-
їди у фазі трубкування варіювало в межах 
5,79 – 6,73, а наприкінці — 7,27 – 8,99, у фазі 
цвітіння — у межах 4,44 – 5,89 (див. табл. 1). 
Найбільшим воно було на початку фази труб-
кування для сортів Шпалівка та Сталева, на-
прикінці цієї фази — Золотозерна та Сталева, 
а у фазі цвітіння — для сортів Шпалівка та 
Шестизерна, що характеризує більшу здат-
ність рослин цих сортів до поглинання ФАР. 

Водночас, високі значення цього співвідно-
шення для окремих сортів завдяки низькому 
вмісту каротиноїдів, вважаємо, свідчать про їх 
збалансованіше світлопоглинання та менший 
рівень утворення рослинами синглетного кис-
ню за стресових умов [13], що є позитивним 
проявом адаптаційного процесу. 

Вміст МДА є ще одним класичним показ-
ником, який характеризує окисно-відновний 
стан рослинного організму, параметром, 
який характеризує рівень перекисного окис-
нення ліпідів. Вважаємо, що за однакових 
умов вирощування для різних сортів цей па-
раметр разом з іншими має характеризувати 
їх загальний фізіологічний стан, на основі 
чого можна визначати адаптивні можливості 
окремих сортів за різних умов вирощування. 

Також виявлено обернену залежність 
між загальним умістом хлорофілу та МДА 
в листках у фазі цвітіння. Отже, за однако-
вих умов вирощування рівень перекисного 

окиснення ліпідів був нижчим у листках 
сортів рослин пшениці озимої з високим 
умістом хлорофілу. Співвідношення між 
цими показниками характеризує потен-
ційні можливості окремого сорту до де-
токсикації активних форм кисню і здатність 
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Рис. 1. Уміст МДА в листках пшениці озимої: 
а — на початку; б — наприкінці фази трубкування 
у сортів: 1 — шпалівка; 2 — Тайра; 3 — шестизер-
на; 4 — Сталева; 5 — Золотозерна; 6 — Озерна; 
7 — Тала; 8 — шиловка; 9 — Магістраль
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Рис. 2. Уміст проліну в листках пшениці ози-
мої у фазі цвітіння у сортів: 1 — шпалівка; 
2 — Тайра; 3 — шестизерна; 4 — Сталева; 
5 — Золотозерна; 6 — Озерна; 7 — Тала; 8 — 
шиловка; 9 — Магістраль

2. Ксероморфність листків рослин пшениці озимої у фазі цвітіння

Сорт
Кількість продихів на мм2, шт. Кількість продихів на прапорцевий листок, шт.·103 

Адаксіальний бік Абаксіальний бік Адаксіальний бік Абаксіальний бік 

Шпалівка 73±2,2 58±0,6 132±2,1 105±2,1
Тайра 83±1,3 55±0,4 144±3,3 96±1,9
Шестизерна 76±0,9 58±0,6 128±1,4 97±1,3
Сталева 67±1,5 59±0,8 132±2,4 116±2,0
Золотозерна 75 ±1,3 63±0,6 140±1,3 117±1,8
Озерна 70 ±1,2 68±0,9 168±3,2 163±2,5
Тала 74 ±1,7 57 ±1,0 151±2,4 116±1,9
Шиловка 70 ±1,4 56 ±1,1 176±3,1 141± 2,3
Магістраль 70 ±1,3 60±0,9 160±2,3 137±2,0
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до регуляції проантиоксидантної рівноваги 
у фотосинтетичному апараті (рис. 1). 

Пролін та інші амінокислоти виконують 
функцію осморегуляції в листках. Високий 
уміст вільного проліну є біохімічним показни-
ком, індикатором реакції рослин на вплив стре-
сорів. Потенційна різниця між умістом проліну 
для сортів може характеризувати адаптаційні 
можливості кожного окремого сорту за дії не-
сприятливих чинників довкілля. Високий уміст 
проліну у досліджених сортів характеризує їх 
більшу чутливість до змін умов вологозабез-
печення, що також було доведено в роботах 
інших авторів [14, 15]. Уміст вільного пролі-
ну в листках був найвищим у сортів Тайра, 
Сталева і Озерна, а найнижчим — у сортів 
Шпалівка та Шестизерна (рис. 2).

Слід зазначити, що за результатами ро-
біт окремих авторів, уміст проліну в листках 
є дуже варіабельним показником, величина 
якого істотно змінюється впродовж веге-
таційного розвитку рослин і інтерпретація 
отриманих результатів на основі його вмісту 
потребує врахування багатьох кліматичних 
та едафічних чинників [14]. 

Важливими характеристиками фізіологіч-
ного стану рослин є параметри водного ре-
жиму та морфометричні показники. Останні 
найчастіше корелюють з параметрами біо-
логічної продуктивності, а нестача води є 
одним з найголовніших лімітуючих чинників 
отримання високих урожаїв.

Кількість продихів на листковій пластинці 
та співвідношення їх кількості на адаксіаль-
ному/абаксіальному боці листка є важливими 
параметрами водного режиму. Найбільшою 
кількістю продихів на адаксіальному боці 
листка (на мм2) характеризувалися сор-
ти пшениці озимої Тайра та Шестизерна 

(табл. 2), а на абаксіальному — сорти Озерна 
та Золотозерна. Водночас питома кількість 
продихів у розрахунку на прапорцевий ли-
сток була дещо іншою. Найбільшу їх кіль-
кість на адаксіальному боці листка спосте-
рігали для сортів Шиловка та Озерна, а на 
абаксіальному боці — для сортів Озерна та 
Шиловка (див. табл. 2).

Як відомо, в окремих роботах наведено 
кореляційні зв’язки між кількістю продихів 
на абаксіальному/адаксіальному боці лист-
кової пластинки і зерновою продуктивністю 
пшениці озимої [16].

Високою водоутримувальною здатністю 
листків на початку фази трубкування характери-
зувалися сорти Шестизерна і Тайра, наприкінці 
фази — сорт Шестизерна зайняв 2-ге місце, 
а 1-ше — Шиловка. Однак у фазі цвітіння най-
більшу водоутримувальну здатність мали лист-
ки сортів Магістраль і Золотозерна (табл. 3).

3. Водоутримувальна здатність листків 
рослин пшениці озимої, ум. об. од.

Сорт

Фаза

трубкування 
(початок)

трубкування 
(кінець)

цвітіння

Шпалівка 18±1 32±2 23±2
Тайра 20±1 37±2 28±1
Шестизерна 21±2 40±3 23±2
Сталева 19±1 23±1 33±3
Золотозерна 17±1 32±2 38±3
Озерна 19±1 42±3 21±2
Тала 14±1 43±3 34±3
Шиловка 16±2 53±4 26±2
Магістраль 16±1 28±3 43±4

4. Морфометричні параметри рослин пшениці озимої

Сорт
Висота стебла

Довжина підколосового 
міжвузля

Довжина колоса
Кількість колосків 

у колосі, шт.
см

Шпалівка 68,0±1,3 31,1±0,7 9,4±0,2 19,0±0,3
Тайра 62,3±0,8 26,0±0,6 9,0±0,2 18,0±0,4
Шестизерна 67,7±1,4 31,4±1,0 9,5±0,2 18,5±0,4
Сталева 65,1±1,1 29,3±0,5 8,9±0,2 18,0±0,2
Золотозерна 60,7±0,8 27,0±0,4 9,1±0,2 18,0±0,3
Озерна 61,2±1,4 28,5±0,5 10,0±0,2 17,0±0,3
Тала 65,0±1,4 28,9±0,9 9,2±0,3 18,1±0,4
Шиловка 68,4±0,9 31,3±1,0 9,6±0,2 18,0±0,4
Магістраль 84,4±1,2 33,6±1,1 10,1± 0,2 19,0±0,5
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Морфометричні параметри (висота стебла, 
довжина підколосового міжвузля та колоса) 
зазвичай не мають прямого кореляційного 
зв’язку з біологічною продуктивністю рослин, 
однак враховуються у фенотайпінгу [17]. 
Рослини сортів Магістраль і Шпалівка мали 
найбільшу висоту стебла, а сорти Магістраль 
і Шестизерна — найбільшу довжину підко-
лосового міжвузля. Довжина колоса була 

найбільшою у рослин сортів Магістраль та 
Озерна, а кількість колосків у колосі — у сор-
тів Магістраль і Шпалівка (табл. 4). 

Виходячи з наведених фізіолого-біохіміч-
них характеристик досліджених сортів пшени-
ці озимої сорти Шпалівка та Сталева мають 
найвищий адаптаційний потенціал в умовах 
Степу України та є найціннішими для подаль-
шого використання у селекційній роботі.

Скринінг нових сортів пшениці (Шпалівка, 
Тайра, Шестизерна, Сталева, Золотозерна, 
Озерна, Тала, Шиловка, Магістраль) дав 
змогу виділити генотипи з підвищеним 

адаптаційним потенціалом в умовах Степу 
України. Сорти Шпалівка, Шестизерна та 
Сталева є найперспективнішими для райо-
нування та подальшої селекції. 
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